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In aanvulling op de mail van~ heb ik eraan paar aandachtspunten bggezet.

Groet,

Vent (WVL)
Verzonden: vr)i dag 3 juli 2019 13 28
Ran: DGRW~Cwmmienw nl&

CC: I LT i(ent.nl&,
Cri)ent nl&; (WVL)

Onderwerp: terugkoppeling gesprek met ILT over granufiet.
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Hierbg een terugkoppeling van het gesprek o er gra ul at met ILT.

In de notitie is te veel verwevenheid van de definitie van gra nu)iet, de zorgplicht en de te gebruiken erkende kwaliteitsverklanngen op basis van de 6RL 9321 De vemchigende vragen hebben een
verband maar dienen afzonderlgk beschouwd te worden.
Primair ls 15 g ra nuliet grond of een bauwstof en daarmee wat is het toetsing s- en hand elingska de r& Over deze definitievraeg is al sinds 2013 discussie is. Ingegeven door verschillende bevoegde
gezegen, SBK, ILT is meerdere malen aangegeven dat granuket een bouwstof s. Het IT Bbk heeft aangegeven dat granul et ook als grond gezien mag worden. Dit advies is ondanks heroverwogen.
Granul et is een bouwstof.
De notitie die er thans liqt onderbouwt feitelijk de steginq dat er sprake is van een bouwstof met behulp van argumenten die worden ontleend aan het proces waarmee qranuliet wordt qemaakt en
met argumenten die ontleend zijn aan de effecten van de toepassing van granuliet Die beide aspecten ziln feitelilk met relevant voorde beps hng of er sprake is van grond of een bouwstof. Met
deze elementen houdt de defmitie namelilk geen rekemng. En gezien de opsomming van asnqewezen werkzaamheden in artikel 2 I Rbk kan ie qrond ook produceren. Ie moet dus sec toetsen aan
de definitie. En meest belangrgk daarbg is of de geproduceerde grond kenmerken heeft van grond "zoals deze rn de bodem van natura worden aangetm/fen We constateerden dat de motivenng nu
dus onvoldoende focus heelt,

In de 6RL 9324 die GI6 momenteel gebruikt wordt het grove gebroken rotsgesteente als bouwstof aangemerkt. De filne fractie granuliet wordt in de BRL 9321 als grond aangemerkt Deze laatste
6RL is gezien de scope met van toepassing Door GI6 is in 2D17 een normdocument (6RL 9344) opgesteld waarin in paragraaf I 2 is aangegeven dat Granuliet qua herkomst een bouwstof is maar,
omdat het voldoet aan de maximale samenstegingswaarde voor grond, ook als grond kan worden toegepast. Zoals eerder aangegeven staat het Bbk een dergelgke keuze met toe. De redenenng
in paragraaf I 2 van de BRL is jundisch niet juist. De beoordeling van granuliet als bouwstof lijkt daarmee, naast de chemische en fysische eigenschappen die afwijken van de defimtie van grond uit
het Bbk, logisch.

Om duidelijkheid te geven aan G16 kan IBW een rechtsoordeel vellen over de indeling van g ranuliet als bouwstof of grond Inmiddels is door RWS ON, op verzoek van GIB, een Iundische procedure
gestart. RWS is een onderdeel van IlkW en daarmee is een besluit van RWS ON ook het besluit van de minister. Hiermee is (mogeli)k) een eerste aanzet gedaan tot een rechtsoordeeL~ en ik
zgn inhoudelijk niet aangehaakt bg deze procedure. Volgende week neemt'ontact op met RWS ON zodat wn ook qernformeerd ziln. Denk dat het goed is dat DGWB ( en Liz) ti)dans
het gesprek met GIB op de hooqte ziln van deze procedure. Met het starten van deze formele procedure lilkt het met langer opportuun om nu separaat een onderbouwd standpunt van de Mimster
aan de sector te sturen. Het is handiqer om de formele discussie over de kwalificennq van het qranul at nu verder in het kader van deze formele procedure te voeren. Goed dus om exact te weten
te komen wat de stand van de procedure is en welke argumenten exact zgn ingebracht om te onderbouwen dat er sprake is van een bouwstof.

Inhoudelgk is granuliet een lastige discussie Het wettelgk kaderen de techmsche beoordeling zgn complex. GIB heeft een inhoudelgk argumentatie die haaks staat op hetgeen we in de notitie
hebben geschreven. Nadere uitleg van het Bbk aan GIB is volgens mg nodig om de stellingen en bezwaren die GIB aangeeR op te lossen.
Ons advies is dat het overleg tussen DGWB met GIB over het proces gaat. Welke stappen kunnen GIB en(BW zetten om het opslaqprobleem van wanuliet op het terrein van GIB en de afzet van
granuliet te bespoedigen (let hierbg op dat door een kwalificatie van granuliet als bouwstof, granuliet op grond van artikel 28 Bbk niet zomaar meer vervoerd mag worden zonder correct
milieuhygiemsche verklanng). Dt zodat de levenng van granulaten (marktaandeel van GIB s qrca 83%) ten behoeve van weg- en waterbou kundige door kan blgven gaan.
Processtappen zijn:

Opstellen van rechtsoordeel over de definitie grond of bouwstof
Toelichting geven op de notitie d e door ons is opgesteld
U twerking van de zorgpl ebt voorde toepassing in oppervlakte wateren (die stap staat feitelgk geheel los van de vraag of er sprake is van een bouwstofof grond)

~ Uitleg geven van de wgze waarop het nu al mogelijk is om granuliet te leveren/toe te passen. Fabnkant Eigen verklanng of partgkeunng. De huidige erkende kwaliteitsverklanngen op basis
van de BRL 9321 is immers niet luist.
Opnemen van de BRL 9344 (na aanpassing op basis van de uitspraak wat granuliet nu feitelgk is. grond/bouwstof) voorde levenng van Granuliet in de Rbk.

~ Met RW S bespreken welke ie&e ringsmogelilkhede n er zijn voor gra nuliet in RWS werken (afstemming met RWS is hierover nodig).

Samenwerking en afstemming tussen de verschillende onderdelen van beleid, ILT en RWS is belangrgk. Door GIB worden we immers als een mimstene gezien waarbg GIB het liefst praat met de
verschillende afzonderlijke onderdelen. Bals ngnlk is dat dit gaan borgen. Wil)g een voorstel doen&

Tot slot ILT gaf aan dat het intrekken van de erkenmng (art 23 Bbk) van GIB voorde levenng van granubet onder de BRL 9321 niet mogelgk is. Ook LOBO (Bodem+) heeR h ertoe n et het mandaat.
Dit betekend dat de stas de erkenning zelf moet intrekken.

Met (LT heb ik afgesproken dat ze aanvullingen op deze mail naar lou zullen mailen.

Als Ie nog vragen hebt bel gerust.

6eterschapi

Groeten,


