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Saste~,
Ik ben een mgega van~ en toevallig hebben wij vanochtend hierover een gesprek gehad met de firma Granuliet Impo* Benelux (GIB). ~kon hier helaas niet bg zijn, vandaar een reactie
van mijn kant.

Deze discuss e over de defnitie an granuliet loopt al heel lang en is in 2017 opmeuw opgelaaid anwege de nauwe BRL 9344 de toentertgd bg ons werd aangemeld voor opname in de Regeling
bod emkw elite it (Rbk) In de concept BRL 9344 stond, kortgezegd, dat g ranuliet bouw stof of grond kan zgn. Dit is echter onder het Besluit bodemkwa liteit (Bb k) niet mogelgk, het is of een hou w stof
of grond, beiden sluiten elkaar uit. Volgens GI6 is het grond en zg hebben de 6RL daarop aangepast De discussie loopt echter nog omdat het helaas nog steeds met geheel duidelijk is waar het nu
(het beste) onder valt. Gezien alle gevoeligheden op het dosmer Bodemkwaliteit die nu lopen en de aandacht vanuit de medm (TGG, diepe plassen, AEC bodemassen etc.) wil het mimstene een
weloverwogen eea oordeel geven.

Vanochtend is met GIB afgesproken dat e e e a. nader gaan uitzoeken, zo el jund ach (defimties n Bbk) als de exacte (chemische) samenstelling van granuliet. Daarbg wordt ook gekeken naar
de voor- en nadelen, wenselgkheid, risico's etc. die komen kgken bg de keuze voor bouwstof of grond

Een lastige kwestie, met in de laatste plaats voor GIB. Voor wat betrefilouw 2 vraag over het 'draaien'an het ministene. Wie heefi op 12 april vanuit Bodem+ aangegeven dat het een bouwstof
betreftz Ons standpunt is voor nu dat we er nog niet uit zgn en dat het nader wordt onderzocht. Daarmee kan ik jouw I vraag ook met beantwoorden.

Tenslotte jouw 3'raag. Eerder is inderdaad geconcludeerd dat het grond betrefi. De BRL 9321 is ook aangewezen in bglage C van de Rbk. GIB heeR een eert feest h ervoor. Echter, als gesteld
ordt dat granuket (nl slgpsel van steenslag) niet onder de BRL 9321 valt (daarom wordt ook gewerkt aan een e gen BRL..) dan is het, ondanks d ze gegevens, mogelgk om op grond daarvan het

te weigeren Dat is echter aan het oordeel van bgv ILT als handhaver en ook RWS als afnemer. De BRL is met aangepast en dat is het punt

Nb Graniet wordt door GIB als halffabncaat van Noorwegen naar Amsterdam vervoerd. In Amsterdam breken, wassen en zeven ze het. Graniet met een zekere grootte wordt vervolgens toegepast
in o a. asfalt, beton etc. RWS is de grootste afnemer hiervan. Granuliet is hetgeen dat vrgkomt bg het waswater, qua grootte nog fijner dan zand. Een deel wordt geleverd voorde productie van
bakstenen en dskpannen etc., het grootste deel wordt gebruikt als ophoogmatenaal van dgken, oevers, in zand inputten, afdeklaag van sanenngen, etc. RWS ziet echter een probleem bg het
toepassen in oppervlakte ster van d epe plassen vanwege het zeer fijne matenaal. We moeten oppassen dat we geen precedent gaan scheppen ook voor ander soortgelgk matenaal.

Kortom de discussie loopt nog, ook hier intern Wg denken dat het past zinvol is verder te overleggen als duidelijk(er) is welke richting we opgaanz

Hopende Ie voor nu voldoende te hebben geinformeerd.
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Hoi~
Hoe gaat het matje 7 Ik zou graag een overleg matje willen mplannen over granul at.
Zou jij eventueel donderdagmiddag 7 februan in Utrecht kunnenz Ik kan tussen 13 30 en 15 30 uur 7

Ik kreeg onderstaande vraag voorgelegd dooreen inspecteur.

Er speelt een defimt e k estie over granul et. Het gaat om de firma Graniet Import Benelux (GIB) d e granuliet importeert.
De bel ngnlkste discusse z t in de v g of g nul at als grond ofbouwstof gezien mo t orden. GIBis ervan overtmgd dat het mat naai voldoet a n de defntie van gmnd t het Bbk.

Wat blijkt is dat wg (en 6+) in het verleden al vaker naar granuliet hebben gekeken en in die penode is de conclusie getrokken dat granuliet als zand aanrlemerkt kon worden. Op 4 apnl 2018 is dit
standpunt (inclusief de melding dat het matenaal ka ~ worden geleverd onder de BRL 9321) door bodemplus nog eens bevestigd aan een aannemer~) die dit matenaal toe wilde passen.

Uit de documenten bg melding 95609 blgkt dat bodemplus op 12 apnl 2018 tot de tegenovergestelde conclusie komt dat granul at toch een bouwstof zou zgn.

Al met al een lastig zaakje, waarbg GIB inmiddels niet weet waar ze nu aan toe zijn In 2013 wordt door het ministene ondemoek gedaan en geconcludeerd dat sprake is van zand (grond) en de
6RL 9321 een luiste 6RL is voor certificenng van het materiaal. In 2018 wordt dit eerst bevestigd en dan ineens veranderd en zou het matenaal als bouwstof moeten worden gezien en sprake zgn
van een overtreding van artikel 28.

Nu zit k met de vraag: hoe nu verderz
1. Hoe zien wij granuliet nujundischz Als grond of bouwstoP
2 Indien wij het zien als bouwstofen GI6 aanspreken op overtreding art 28, hebben we dan een sterke zaak gezien het'draaien'van het ministene? (het voelt voor mij heel slecht. Daarnaast

is het matenaal milieuhygienisch pnma spul)
3. Indien wij het zien als grond, is de BRL 9321 dan echt met van toepassing& Eerder is geconcludeerd van wel.

Daarnaast

eb ik momenteel niet scherp of er daadwerkelgk sprake is van een
slgpsel, of dat het matenaal een remdu betrefi van een brekingsproces. Dat kunnen we eventueel later nog wel nagaan als vraag I is beantwoord.

Met nendelilke groet,

Afdek g Iund sche Z ken
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