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Dank voor Je reactw.

Me~ hebben we ook gesproken over de precedent werkmg. Dd 6 de reden dat we aan een deskundig advns vragen. Naast dfi adwes gaan we ook in overleg met HBJZ en DGMI Zowel
rmlieuhygienisch, jwidisch gnacieel en maatschappehjk en qwa wtvoering willen we de consequentns helder hebben van de keuze grond ofbouwstok Hierna kan (AW een besluit nemen.

ln eerste zntantie willen we een techmsch adxms, nmcht uit dit advies namelijk bbjken dat het materiaal bijvoorbeeld alleen als grond kan worden geznn. Dan beperkt dat ons handelmgsperspectief

Wordt vervolgd ...

Groeten

Vermndenmet BlackBcnyWork
(www hleckhenv cum)
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Beste

Ik weet dat er deskundigen bg Deltares/THO/WUR znn, rrear ik meen dat

De BRL is niet aangepast en dat is het punt. Het bednjf had de verkeerde BRL gehanteerd die met voor slijpsel van steenslag is bedoeld Het bedrgf kan dit materiaal pnma kwijt als bouwstof met
andere bewqsmiddelen ..

Mvg &
Van: (WVL)
Verzonden: dinsdag 5 februan 2019 15:50
Aam~(WVL); (WVL)
CC: (WVL); (WVL); (WVL);
Onderwerp: Ritsbon voor uitwerken toepassingmogelijkheden granuliet

DGRW; (WVL) ; (WVL)

Beste

Vandaag hebben ~en ik een gesprek gehad met de van Firma Granuliet tmport 6enelux (GI6). We hebben gesproken over het hergebruik van het
"zand-achtig matenaal" dat vrfikomt bij het breken/bewerken van granuliet. GIB wil deze afvalstof hergebruiken/nuttig toepassen. Onduidelfik is echter onder welke noemer van het Bbk dit

h erge bruik kan en mag plaatsvinden.

De discussie over het hergebruikals grond ofbouwstof loopt al heellang en is m 2017 opmeu opga aaid van ege de nieu e BRL 9344 d e toentertgd bfi ons werd aangemeld vooropname inde
Regekng bodemkwaliteit (Rbk). In de concept BRL 9344 stond, kortgezegd, dat granuliet bouwstof of grond kan zgn. Dit is echter onder het 6esluit bodemkwakteit (6bk) niet mogelgk, het is of een
bouwstof of grond, beiden sl ~ iten elkaar uit Volgens GI6 is het grond en zij hebben de 6RL daarop aangepast. De discussie loopt echter nog om het helaas nog steeds met geheel duidelijk is waar
het nu (het beste) onder valt. Gezien alle gevoeligheden op het dossier Bodemkwaliteit die nv lopen en de aandacht vanuit de media (?GG, diepe plassen, AEC bodemassen etc.) wil het mimstene
wel overwogen een oordeel geven.

Voor deze overweging willen we~ van Deltares vragen om een notitie op te stellen waann we antwoord krggen op de volgende vragen~ gaf aan dat~ een deskundige is op dit
gebied)

Onder welke delimtie van het 6bk valt het "zand achtig matenaal" dat vrijkomt bg het breken/bewerken van granuliet. Grond, bouwstof beide of geen van beide?
Granuliet komt uit het buitenland. GIB geeR aan dat het ma te naai ruimschoots voldoet aan de eisen van het 6bk. Is dit een juist veronderstelling, worden door de kaunngen en
toetsingscntena zoals beschreven in de concept BRL 9344 de m l au hvg amsche nsico s zoals bedoeld in het Bbk voldoende beschermd? Zijn er ten aanz en van toepassingen onder water
als diepe plassen aanvullende maatregelen of ondemoeken nodig?

91~Daarmee zou ik alleen een pnjsopgave aan~ Hoeven te vragen.

Mgn vraag aanjufiie: Heeft LOBO een potje waaruit deze werkzaamheden (namens IBW) kunnen worden betaald en zo Ia kan ik overgaan tot het vragen van een pnjsopgave.

G : In latere instantie willen ~ en ik met ju gis de resultaten bespreken en ki)ken wat dit betekend voor Iundische context en de uitvos nng van werken bg RW S. Van G16
begrepen we dat RWS een van de grootte afnemers is

Een fijne dag,

+3t (0)6~
~kiQCiJ Denk ook aan het milieu - is pnnten van deze mail echt nodig&

Van: DGRW minienm.nl]
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 14:19
Aani (WVL)l (WVL)
CC: (WVL)
Onderwerp: REI Defnibe granuliet

Hallo

Dank voorde informate. Als ik het stuk zie stuit ik toch weer op een mauw element, namelfik conoidaal gedrag.
Hieronder de gegevens~ van Deltares. W gaf snel even een u teenzetting waarom granul t grond kan zfin. Het is denk ik gez en de opmerkingen over de zorgplicht en de eerdere
discussies om het toch een keer helemaal uit te lopen. In dat verband vind ik de opmerking van ~ ook wel een goede, namelok wegicht kan het matenaal gezien de eigenschappen nooit een
bouwstof zijn. 6en benieuwd waar wg op uitkomen.

Met vn ende hlke groet,
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Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 13.50
Aan: (WVL)

CC

Onderwerp; Defnit e granuliet
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Met riendelilke groet,

Adviseur
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