
Van:
Verzonden:
Aan:
CQ
Onderwerp;

donderdag 30 oktober 2008 11:34

Cnmjnvrom.ntb '~b
FW; casus g ranietzand = grond

0 I(

Beste~,
Ik ben ewn in de BRL 9324 gedoken en begnlp het probleem dat aandraagt.

11 (INTERN BERAAD)

Deze email ook in cc naar~ en Q gestuurd, omdat ook aangeklopt heelt bij VROM ~) met deze waag.

Grceten,

Van:
bericht——

28 oktober 2008 9: 41

CO
Onderwerp: casus granietzand = grond

I-loi ~,
Ze hier een reactie wn (Intron) op ons eerdere standpunt owr de status mn granietzend. Daatbil hebben we ewn owr het hoofd gezien dat er er BRC 9324 bestaat. Consequenties mn de
inwerkingtreding wn Bbk (andere deantie grond) en inname wn ons standpunt (granietzand = grond) is dat de BRC 9324 waarschijnlijk aangepast moet worden (immers steenslag wn graniet wordt daar nog als
tmuwstot bestempeid).

Kan je nog ewn op de mail wn~ reageren of ewn met mij contact opnemen&

Groeten,

——-Oorspronkelilk bericht— —-

Van: [maittm+~intron.nt
Verzonden: maandag 20 oktober 2008 8:58
Aan:
Onderwerp: FW: definitie grond

Beste~
In het kader van het cerldic eren van grametzand- en kwartsietzaud, kreeg ik onderstaand mailtje van jou aan Graniet Import BV
De inhoud tuervan heelt nogal wat consequenties, die ik hier voor je op aanrij mt.
Wanneer VROM aangeeft dat graruetnuzl vak onder de defirutw van grond, betekent dn automatisch dat het GEEN bouwstofu. De defirufie van bouws tof iu lwt Bbk s(un gmud us. In het kader van
certilicering n een keuze gemaakt om du zaad als bouuutof te beschouwen, omdat het de fijne fiactie van stccnslag is, die uu ook een bouwstofn. Alle liactws van stcenshg worden gecertdicecrd in het kader
van BRL 9324. Dus ook de fijne fiache granictzand en kwartsntzand.

Laat me svp even weten hoe je met deze situahe om wilt gaan.

Met vriendelijke groet,



Van: [mai1to~@seotemovemnl
Vermndeat dinsdag 26 augustus 2008 11 12

Aan:
CC: ~iba annterdamnl

Onderwerpt degrutte gmnd

Geachte heer~,
Enige tijd geleden heek u ons het verzoek gedaan om na te gaan of zogenaand Schots granietzand onder het Besluit bodemkwahteit wel ofniet als grond gezien kan worden.

Op ons verzoek heelt u ons informatie toegestuurd over het materiaal zeg; de kwahteit en het productieproces

Zoals gezegd heelt mijn collega uw verzoek besproken meteen betrokkene van het ministerie van VROM Zij zijn tot de conclusi: gekorrnn dat het materiaal WEL past onder de degtutn van
grond onder het beshst b o d emkwa laait. Dit betekent dat het materiaal als grond op of m de Nederlandse bodem toegepast kan worden voormvar het kw elite ue f uiteraard voldoet aan de enen uit de regeling
bodemkwaliteit.

Ik hoop u luermee voldoerde getbformeerd te hebben.
Verder muden wtj het nog op prgs stellen als u ons nformeert waar (soort toepass ogen) dit matenaal m al toegepast gaat worden.


