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Net gesproken met en de mails van en ~ nog eens doorgelezen.

Voor het bouwstoffenbesluit (Bsb) en later het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) was de toepassing van granuliet met gereguleerd. Dit verklaard dat erin het verleden geen afzetproblemen waren.

Onder het Bbk is een grootte hoeveelheid Granuliet onder de noemer "Noordse Leem" m Fnesland toegepast. Met bevoegd gezag heeft bg de beoordeling van het matenaal hierbg alleen gekeken of
er een certificaat big evoegd was. Er is met getoetst over het certificaat als erkende kw elite itsverklanng kon worden g e brvikt. Door de naam Noordse Leem is het mate naai ais grond akkoord
bevonden en toegepast. Daarnaast heeft toepassing in dgken en industneterreinen plaatsgevonden. Granul at is hierbiJ toegepast als grond en soms als bouwstof. 66 RWS is granuliet toegepast in
het project "Tong over de Maas". Toepassing in dit project had n et mogen plaatsvinden. De beoordeling is onder tijdsdruk onvoldoende uitgevoerd.

Door de e tra aandacht tgdens de handhaving (RWS ON en ILT), de beoordel ng van meldingen voor toepassing, helpdesk vragen aan LO60 (Bodem+) en het ind enen van een n euw normdocument
voorde afgifte van een erkende kwafiteitsverklanng heeft eraan d epgaande overweging bg IBW (beleid, ILT en RWS) plaatsgevonden. Er is hierbiJ gekeken naar de indeling van Granufiet als grond
en bouwstof, de nsico s bij toepassing en de afg fte van de huidige erkende kwaliteitsverklaring. Door deze discussie kan Granuliet Import 6enelux (616) het matenaal momenteel onvoldoende
afzetten: Toepassingen worden geweigerd waardoor de benod gde opslagcapaatelt toeneemt. GIB komt hierdoor ln de problemen.

~ gaf aan dat GIB heeR gezocht naar andere te spa ssingsmogelgkheden. Verwerking in diepe plassen "als grond" is voor GIB fins noest het meest a antrekkelgk. Onderzoek naar andere
mogelijkheden is door GI ~ gestopt
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