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Beste~ en~
Zw ondemtaande vraag aan de helpdesk van bodem+.
Merkwaardig

11.1

Gezien de afspraken tussen het management van (&W en RWS legt Ik de vraag bij ju(ge neer

De eibendebug van de helpdeskvraag kan ik na jullie antwoord vermrgen.

Groeten

Vennnden met Blackgerry Work
(waw.blackbennrom)
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Dr ent

HOI~,
Bij de helpdesk is een vraag bmnengekomen over Microzand. Vraag is of dit els bouwstof of als grond gez en moet worden. Voor zover Ik uit de beschnjving van de vraegsteger en het
meegezonden rapport ken opmaken is het gebroken en gezeefd graniet. Eerder hebben we bg de helpdesk onderstaande e twoord gegeven voor deze stroom, maar mogelgk Is er n het kader
ven de granuliet discuss e nu meer te melden?

AIitwooId ua'013:
De meningen hierover verschdien mamenteel. Eerder Is binnen het verbelertralect Bbk (werkgroep waarin uitvoeringsvraagstukken besproken worden) en daarna aok door onze helpdesk
aangegeven dat granietzand als grond gezien kan worden. Hieronder ons eerdere antwoord: "Granietzand betreft fijn zand (fractie & 2 mm) afkomstig van granietmijnen ln onder andere
Engeland en IVoorwegen. Granietzand kan ook voorkomen ais restproduct bjide winning of bewerking van graniet. Granietzand bestaat overwegend uit hel mineraal kwarts. Het
materiaal heeft een samensteikng in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van natura wordt aangetroffen en voldoet daarmee aan de definitie van grond, mits
het matenaal niet meer dan 20 gewichtsprocenten bevat in de fractie & 2 mm. Eij het werken in en met graraetzand dient wel rekening te worden gehouden met het risico dat de fgnste
deeltjes van het materiaal inhaleerbaar (kleiner dan 30 mkrometer) of respirabel (kleiner dan 10 micrometer) zijn. Respirabel kristagijn kwarts kan een r(ako voor de gezondheid geven.
Daarnaast zjin er aanwgzingen dat soms (sterk) verhoogde gehalten aan Earfum worden aangetroffen, Hiervoor geldt de zorgplicht."

Echter -net zoals u aangeeft - bereiken ons meerdere geluiden dat granietzand door anderen ook wel als bouwstof gezien wordt Uilerndelgk Is het aan het bevoegd gezag om hier een
oordeel over te geven. En als de toepasser en bevoegd gezag er samen niet udkomen, zou uiteindellfk de rechter hier een urtspraak over kunnen doen. W()nemen ln overweging om het
vraagstuk 'is granietzand grond of een bouwsrof'ogmaals In de taskforce beled & regelgewng te bespreken.


