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Ja dan ligt inderdaad de verantwoordehlkbed geheel bil I&W

Verzonden met BlackBerry Work
(www b lackberrv c om)

V ( WVL)

D t m; donderdag 26 sap. 2019862 AM
A ui (WVL)
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Klopt, jmst vanwege die discrepanne die verantwoordehlkbeid bt) IenW laten
Aanwjzing tav de&uttekwestie door IenW Invulhug zorgplicht bhlg des RWS.

Vezmnden met BlackBeny Work
(www.blackbenv.com)
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Hoi~
Een aanwijzhtg die op enkele punten strijdig is rrut de wet en regelgeving ml binnen de handhaving van RWS niet goed vallen.

De stellingname van~ is op enkele punten rust juist en zeker niet atgestemd tmt de co)legt's.

Het klopt mderdaad dat RWS bardhaving de stelhng van I&W met volgt. Het betreli hier de zorgplicht en bet van toepaming zijn van de brl 9321 om de mrgphcln te omzegen Over de delioitn van granuhet
kun je je vragen hebben maar de invulhng van de mrgplicht en de seope van de brl daar zit geen ruimte in.

Groeten

Vermnden met BlackBcny Work
(www b lackberry com)

V ni (WVL)
D t m; donderdag 26 sep. 2019 8.18 AM
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Ter mfo (geen actie gevraagd). Ik stuur aan op een aanmjzing door lenW

Vezmnden met BlackBeny Work
(www.blackberrv.com)
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et wa ul, 5phtthoff, Ruud (WVL)

Hoi Ruud
Advus om bij lenW aan te sturen op aanwijrhtg

Voor IenW wat lastiger te motiveren maar (I) voor uniforme RWS uitvoeriog en handhaving veel beter en (2) betere rechtsbeschemuog voor iniYiatngtenwrs zoals Bontmp

Groet~
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1. Geen discuss e over wel/niet grond zfin
2. Ook met over toepassing BRL 9321
3. Artikel 5: een bgzondere De afwijzing noemt dit een "uit Noorwegen geimporteerde ~ fvalstof" wat een pertinente onjuistheid is en daarmee ook een zwakke plek in de afwijzing. Echt een

foutje van RWS!
4. Art 7. zorgplicht. De afspraken van augustvs laten emge ruimte in de invuginq daarvan. Ik heb gevraagd hoe een melder kan weten wat ie moet aanleveren. Het bleef me onduidelgk hoe de

melder dat kon weten.~zou nog even terug schakelen met . Ik heb intussen gebeld met Brabob die volgens de melding heeft verzorgd voor GIB. Daarbg
bleek dat Bra bob de ervaring heeR dat daarover geen afspraken te maken zqn bij ZN en ON. GeeR ook aan dat alle eerdere vragen om aanvufiingen ooit al eens zijn ingevuld. Ook het
collo daal gedrag. Kortom: sfeertussen Brabob en HH ZN is verzakt. Wel een punt: al die d noen znn niet in een handzaam oakk tie a no le erd bn de meldinq. Daarna weer
aan de lqn. Die geeR aan wel open te staan dat soort afspraken aan de voorkant te maken. (deskundige vs deskundige spelen lukte niet in dit gesprek: k akficeert zichzelf
met als deskundig
Misschien is het een idee als de meldingen van Eontrup door een andere regio dan ZN of ON worden beoordeeld&

O~, kan me met aan de indruk onttrekken dat het misschien wel handig is als de notitie de vorm krggt van een a anwgzing.

Met vriendeljike groet,

Van: (WVL)
Verzonden: woensdag 25 september 2019 16:16
Aani Splitthoff, Ruud (WVL),'WVL)
CC: DGRW
Onderwerp: RE. Urgent granuliet

Deg Ruud,

De lgn die m i. na de afweging door beleid begin juli (verwoord door~ van DGWB naar o a.
moeten worden is:

s) en het directeurenoverleg va ~ augustus (=aanwijzing van beleid) gevolgd zou

I) Granuliet is grond.
Ik begrijp met

2) Vooralsnog BLR 9321 accepteren (in afwachting van opname BRL 9344).
Omdat de emge reden dat 9321 met past is dat er bg het toepassingsgebied een regel staat die het uitsluit. Mateneel gaat de nieuwe BRL 9344 niet verschillen van 9321.

3) Zorrlplicht invullen op basis van enkele heldere parameters.~

Met vriendelijke groet,

Van: Splitiholf, Ruud (WVL)
Verzonden: woensdag 25 september 2019 1$ :18
Aani (WVL) (WVL)
CC: - DGRW
Onderwerp: Urgent granuliet

Beste,

Ik heb drlogend lulfie advies nodig over bijgaande reactie van ZN over Granuhet,

Ik heb al aangegeven sen dst het als grond moet worden behandeld maar lees het rust.

Verder certificaat en mrgphcht els argumenten; graag hulp per direct om de argumenten te toetsen op jtastheid; dc heh einde middag tel Ahpmak mot

Verder wil ik uiterhjk norgen een definkwfstandpunt ofBontrup door kan in ZN.

Gmet Ruud

over

Om 16.00 ba)baar I

Venonden met BlackBeny Work
(www.blackberrv.com)

Ven :

(ZN) ar ent
D t m; oensdag25 sap 20192:57PM

(ZN) ~re ws nl,
Od pg lt

Bres.alp, Spbithoff, Ruud (WVL) ru wa nl

Beste,

Bg deze de beloofde email die ik namens en in overleg met stuur mbt granuliet.

Ik heb een groot aantal spelers in dit dossier geraadpleegd. Alleen~ (DGWB) reageert niet. Hieronder de samenvatting.
Gra nul at is in het Bbk nog steeds geclassifinwerd als bouwstof, op d t moment heeR WVL (voor momenteel bekend) ook geen aan ijzing van wijzig ng van beleid o tva ngen;

~ Indien granuliet met als bouwstof wordt geclassificeerd maar als grond (volgens het Bbk voldoet granuliet daar NIET aan) zal de Regeling van het Bbk of het Bbk of een aanwijzing van
DGWB moeten komen met als doel de wetqevinq te wgzigen. Die wgzigingen zgn momenteel met doorgevoerd. Afgelopen augvstus heeR een gesprek plaatsgevonden tussen Liz van Duin,

, Amo Valkhofen . Daarbij is overeengekomen dat een gezamenlgke defimtieve notitie van DGWB en RWS, vastgesteld door DGWBen RWS, als basis voor
uniform handelen moet komen. De notibe zal worden gecoerdineerd in samenspraak of afstemming met:

Bodem+:
DGWB: ~
BS:

* ILT: NNB
* RWS ON:

HBIZ:
De notite wordt ter info aan DG RWS (cc DG DGWB) voorgelegd met adv es om de Staatssecretans te informeren.
Deze (concept) notitie is erop dit moment niet. De consequentie is dat de huidige classificatie in het Bbk leidend is.

~ Dit is ook het standpunt van wfi hh van RWS-ON en ZN en WVL.
Vorig jaar heeR RWS-ON een melding Bbk, waarbij granuliet zou worden toegepast in de Honswijkerplassen, recent is een melding Bbk voor toepassing in Over de Maas bg RWS-ZN,

ontoereikend verklaard, op grond van dne overwegingen:



matenaal onder deze beoordelingsnchtlgn is met toegestaan. Klei, teelaarde, matenaal afkomstig uit deklagen, flugsand en dergelgke kunnen met op basis van deze beoordelingsriichtbjn
worden gece*ificeerd. Dit geldt ook voor steenslag geprodumerd uit gesteente.
Voor het derde onderdeel: Zou (er wel) een geldig bewgsmiddel bil dit materiaal aanwezig zgn dan wil ik erop wgzen dat :

N et alleen de kwaliteit van het matenaa l is bepalend, maa r tevens of de toepassing nutt g en functioneel is . D t is bepaald in artikel 5 besluit bode mkwaliteit. Dit ma te naai is een
gelmporteerde afvalstof u t Noorwegen. DZ matenaal is een afvalstof totdat bewezen is dat dit matenaal nutt g kan worden toegepast .

Gelet op de samenstelling van dit ma te naai, met een zeer fijne fractie, zorgt dit voor vertroebeling van het oppervlaktewater en verhoogde kans op cogoid a a l gedrag van het
materiiaal Daarnaast is dit geen natuurlgk matenaal wat normaal in deze geconcentreerde hoeveelheden,het slgpsel van granuliet, van natura in de Nederlandse bodem
voorkomt ik vindt gelet op de beoogde toepassing in (onder) oppervlaktewater van deze afvalstof in een diepe plas met oog voor natuurontwikkeling, met nuttig en
funct oneel.

De zorgplicht artikel 7 geldt ten alle tijde. Het bewijsmiddel wat geleverd is dient ook aan te geven dat bgvoorbeeld dit materiiaal vertroebeling van het oppervlaktewater kan veroorzaken,
cogoidaal gedrag op kan treden en/of er noa niet aenormeerde stoffen een orobleem kunnen veroorzaken. zoals bnvoorbeeld sulfaat. banum. calnum en of de zuuraraad (oH) . Dit staat niet
aangegeven. Het bewgsmiddel is dus ook op dit punt met compleet. Gelet op het herkomst gebied, wat ons met bekend is, wensen wij ook te weten of er geen asbest ader in de
betreffende mgngroeven aanwezig is geweest. Of d t kan worden uitgesloten. Zonder gedegen herkorrstanalyse dient het gehele stolfenpakket betrokken te worden bg de analyse. Dat
beteke t ook dat vn)gestelde stoffen in Nederland gewoon meegenomen dienen te worden.
Conclusie: op basis van effecten op het milieu (de zorgplicht) met oog op vertroebeling, pH en mogelijk cogoidaal gedrag van het matenaal is het ongewenst dit materiiaal in een
grootschalige bodemtoepassing toe te passen.

Indien het matenaal als grond zou worden aangemerkt en het betreffende certificaat toereikend (mnform BRL) zou zijn zou deze melding als eemeder andere pa*ij worden getoetst, op
basis van de zorgplicht Bbk (artikel 7) zou van ege zorgen om milieu hygmn sche redenen zoals hierboven is beschreven, een dergelijke Bbk melding nog steeds als n et toere kend worden
beoordeeld.

Voor nadere informatie betreffende aspecten kan in overleg getreden worden met
(RWS-ZN
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Met vrlendeli)ke groet,

(RWS-ON handhaving : 06 C~hrws nl en/of
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