
Van:
Verzonden:
Aao:
Onderwerp:

wvL)
donderdag 26 september 2019 08:14

lWVL), Splitthoff, Ruud (WVL)
RE: Urgent granuliet

Hoi Ruud
Advies om bij lenW aan te sturen op aanwijzing.

Voor lenW wat lastiger te motiveren maar (1) voor uniforme RWS uitvoering en handhaving veel beter en (2) betere rechtsbescherming
voor initiatiefnemers zoals Bonhup.

Groet~
Verzonden ng,t BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

Van: (WVL)
Datum: woensdag 25 sep. 2019 5:36 PM
Aan: Splitthoff, Ruud (WVL)

Kopie : DGRW
Onderwerp: RE: Urgent granuhet

alrws.nl&

arws.nl&, (WVL)
r .minienw.nl&

igrw s. nl&

Dag Ruud,

In aanvulling na gesprek met Peter Smeets en nog een telefoontje :

1. Geen discussie over wel/niet grond zijn
2. Ook niet over toepassing BRL 9321
3. Artikel 5; een bijzondere. De afwijzing noemt dit een "uit Noorwegen geimporteerde afvalstof" 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 augustus laten enige ruimte in de invulling daarvan. Ik heb gevraagd hoe een melder

kan weten wat ie moet aanleveren. Het bleef me onduidelijk hoe de melder dat kon weten.Makzou nog even terug
schakelen met . Ik heb intussen gebeld met Brabob die volgens de melding heeft verzorgd
voor GIB. Daarbij bleek dat Brabob de ervaring heeft dat daarover geen afspraken te maken zijn bij ZN en ON. GeeR ook
aan dat alle eerdere vragen om aanvullingen ooit al eens zijn ingevuld. Ook het colloidaal gedrag. Kortom: sfeer tussen
Brabob en HH ZN is verziekt. Wel een punt: al die dingen zijn niet in een handzaam pakketle aangeleverd bil de meldino.
Daarna weer aan de lijn. Die geeft aan wel open te staan dat soort afspraken aan de voorkant te maken.
[deskundige vs deskundige spelen lukte niet in dit gesprek: Peter Smeets kwalificeert zichzelf niet als deskundig.
Misschien is het een idee als de meldingen van Bontrup dooreen andere regio dan ZN of ON worden beoordeeld?

@~ kan me niet aan de indruk onttrekken dat het misschien wel handig is als de notitie de vorm krijgt van een aanwijzing.

Met vriendelijke groet,

Van: (WVL)
Verzonden: woensdag 25 september 2019 16: 16
Aan: Splitthoff, Ruud (WVL); (WVL)
CC: DGRW

Onderwerp: RE: Urgent granuliet

Dag Ruud,

De lijn die m.i, na de afweging door beleid begin juli (verwoord door van DGWB naar o.a,
directeurenoverleg van augustus (=aanwijzing van beleid) gevolgd zou moeten worden is:

) en het

1) Granuliet is grond.
Ik begrijp niet waar de argumentatie "granuliet is nu geclassificeerd als bouwstof" vandaan komt. Wellicht kan ~
daar nog helpen, mijn beeld is dat dit nergens letterlijk staat. Bodem+ heeft ook jarenlang geadviseerd het te zien als
bouwstof (en is later gaan aangeven dat er verschillende zienswijzen op mogelijk zijn);

2) Vooralsnog BLR 9321 accepteren (in afwachting van opname BRL 9344).
Omdat de enige reden dat 9321 niet past is dat er bij het toepassingsgebied een regel staat die het uitsluit. Materieel
gaat de nieuwe BRL 9344 niet verschillen van 9321;
znronarht inviillr n on basic van r nkele hi Iderr nare mr tero Dr na ramt tere riii nii wi er wnrrlen or noemd komen wat mii



stortkoker) niet voldoende ondervangt. Als we ook klei toelaten in deze put, hebben we helemaal geen case voor
colloidaal gedrag;

b. Vluchtige aromaten. GIB heeft wel polycyclische aromaten laten onderzoeken, maar niet de vluchtige. In Rona leem
van Altena (andere merknaam voor zelfde materiaal. GIB levert dit aan Altena) zitten wat vluchtige aromaten (de
vraag daarbij is hoe het er in kan zitten; moet iets met de handling te maken hebben, maar
analyse/bemonsteringsfouten zijn ook denkbaar);

c. Acrylamide. De toegepaste flocculant is afbreekbaar, waarbij de verdenking bestaat dat dit een van de
afbraakproducten is. Acrylamide is een ZZS, mag dus niet aangetroffen worden.

Zoals gezegd, colloidaal gedrag is consequent als issue benoemd. De andere twee zijn eerder ook benoemd (en
(nog) niet ontkracht door GIB), maar worden hieronder vreemd genoeg niet meer benoemd. Wel andere eerder
ontkrachtte issues als banum.
In de lijn met het directeurenoverleg, het tijdsverloop en het niet noemen van de laatste twee door ZN is dan om
alleen nog het onderzoek naar colloidaal gedrag erbij te vragen (dat zou ook ruimschoots af moeten zijn).

Met vriendelijke groet,

Van: Splitthoff, Ruud (WVL)
Verzonden: woensdag 25 september 2019 15: 18
Aan: &(WVL)
CC: — DGRW

Onderwerp: Urgent granuliet

(WVL)

Beste,

lk heb dringend jullie advies nodig over bijgaande reactie van ZN over Granuliet;

lk heb al aangegeven aan dat het als grond moet worden behandeld maar lees het niet.

Verder certificaat en zorgplicht als argumenten; graag hulp per direct om de argumenten te toetsen op juistheid; ik heb einde middag tet
Afi;preek met Peter Bontrup over Hij is zoals bekend in de knel

Verder wil tk uiterlijk morgen een definitief standpunt of Bontrup door kan in ZN.

Groet Ruud

Om 16.00 belbaar I

Verzonden met BlackBerry Werk
(www.blackberrv.com)

Van: (ZN) rws.nl&
Datum: woensdag 25 sep. 2019 2:57 PM
Aan: (ZN) & Qrws.nl&, Kerkhof, May van de (ZN)
&ruud. solitthoff@rw s.nl&

Onderwerp: granuliet

iurws.nl&, Splitthoff, Ruud (WVL)

Beste,

Bij deze de beloofde email die ik namens en in overleg met stuur mbt g ranuliet.

Ik heb een groot aantal spelers in dit dossier geraadpleegd. Alleen Frans Plu (DGWB) reageert niet. Hieronder de samenvatting.
~ Granuliet is in het Bbk nog steeds geclassificeerd als bouwstof, op dit moment heeft WVL (voor momenteel bekend) ook

geen aanwijzing van wijziging van beleid ontvangen;
~ Indien granuliet niet 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 wetgeving te
wijzigen. Die wijzigingen zijn momenteel niet doorgevoerd. Afgelopen augustus heeft een gesprek plaatsgevonden
tussen Liz van Duin, Arno Valkhof en , Daarbij is overeengekomen dat een
gezamenlijke definitieve notitie van DGWB en RWS, vastgesteld door DGWB en RWS, als basis voor uniform handelen
moet komen. De notitie zal worden gecoordineerd in samenspraak of afstemming met:

o Bodem+:

a.



~ Deze (concept) notitie is er op dit moment niet. De consequentie is dat de huidige classificatie in het Bbk leidend is.
~ Dit is ook het standpunt van vvlk hh van RWS-ON en ZN en WVL.

~ Vorig jaar heeft RWS-ON een melding Bbk, waarbij granuliet zou worden toegepast in de Honswijkerplassen, recent is
een melding Bbk voor toepassing in Over de Maas bij RWS-ZN, ontoereikend verklaard, op grond van drie overwegingen:

1. Granuliet is geen grond maar bouwstof/afvalstof;
2. BRL 9321 is een onjuist certificaat bij granuliet;
3. Zorgplicht en zorgen om effecten op het milieu.

Voorde eerste overweging zie de uitleg hierboven.
Certificaat: Bij de Bbk-meldingen wordt een onjuist bewijsmiddel voor granuliet bijgeleverd: procescertificaat BRL 9321 en
op de bijbehorende informatie genoemd Noordse leem, valt niet onder de BRL 9321. Deze beoordelingsrichtlijn is niet
bedoeld voor materiaal dat een bewerking heeft ondergaan anders dan scheiden, wassen of breken. Certificenng van
hergebruikt materiaal onder deze beoordelingsrichtlijn is niet toegestaan. Klei, teelaarde, materiaal afkomstig uit
deklagen, flugsand en dergelijke kunnen niet op basis van deze beoordelingsrichtlijn worden gecertificeerd. Dit geldt ook
voor steenslag geproduceerd uit gesteente.
Voor het derde onderdeel: Zou (er wel) een geldig bewijsmiddel bij dit materiaal aanwezig zijn dan wil ik erop wijzen dat

Niet alleen de kwaliteit van het materiaal is bepalend, maar tevens of de toepassing nuttig en functioneel is . Dit is
bepaald in artikel 5 besluit bodemkwaliteit. Dit materiaal is een geimporteerde afvalstof uit Noorwegen. Dit materiaal is
een afvalstof totdat bewezen is dat dit materiaal nuttig kan worden toegepast .

Gelet op de samenstellinq van dit matenaal, met een zeer fijne fractie, zorgt dit voor vertroebelinq van
het oppervlaktewateren verhoogde kans op colloidaal oedraq van het materiaal. Daarnaast is dit geen
natuurlijk materiaalwat normaal in deze geconcentreerde hoeveelheden,het slijpsel van granuliet, van
nature 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, niet nuttig en
functioneel.

De zoroolicht artikel 7 geldt ten alle tijde. liet bewijsmiddel wat geleverd is dient ook aan te geven dat bijvoorbeeld dit
materiaal vertroebeling van het oppervlaktewater kan veroorzaken, colloidaal gedrag op kan treden en/of er noo niet
Genormeerde stoffen een orobleem kunnen veroorzaken. zoals biivoorbeeld sulfaat. barium. calcium en of de zuuroraad
~H. Dit staat niet aangegeven. Het bewijsmiddel is dus ook op dit punt niet compleet. Gelet op het herkomst gebied,
wat ons niet bekend is, wensen wij ook te weten of er geen asbest ader in de betreffende mijngroeven aanwezig is
geweest. Of dit kan worden uitgesloten. Zonder gedegen herkomstanalyse dient het gehele stoffenpakket betrokken te
worden bij de analyse. Dat betekent ook dat vrijgestelde 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 colloidaal gedrag
van het materiaal is het ongewenst dit materiaal in een grootschalige bodemtoepassing toe te passen.

Indien het materiaal als grond zou worden aangemerkt en het betreffende certificaat toereikend (conform BRL) zou zijn
zou deze melding als eenieder andere partij worden getoetst; op basis van de zorgplicht Bbk (artikel 7) zou vanwege
zorgen om milieu hygienische redenen zoals hierboven is beschreven, een dergelijke Bbk-melding nog steeds als niet-
toereikend worden beoordeeld.

Voor nadere informatie betreffende aspecten kan in overleg getreden worden met
rws.nl) en/of (RWS-ZN vergunningverlening: 06-

@rw s. n I)

Met vriendelijke groet,J

(RWS-ON handhaving: 06

Rijkswaterstaat Zuid Nederiand
Afdeling NOV (vergunningverlening)
Avenue Ceramique 126 I 6221 KV Maastricht

I
kamer D4

I

Postbus 2232, 3600 GE Utrecht

T 06

F 0884
@rws.nl

www.nikswaterstaat.nl
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