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14-03-2013 10:09
Mevrouw heeft een vraag over bariumgehaltes in stofpakket grond.

11 november 2014 0:43

Actie

11 november 2014 0:43
22-03-2013 15:52
Granietzand (ook aangeduidt als granuliet) betreft fijn zand (fractie & 2 mm) afkomstig van granietmijnen in onder
andere Engeland en Noorwegen. Granietzand kan ook voorkomen als restproduct bij de winning of bewerking van
graniet. Granietzand bestaat overwegend uit het mineraal kwarts. Het materiaal heeft een samenstelling in een
verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature wordt aangetroffen en voldoet daarmee aan
de definitie van grond, mits het materiaal niet meer dan 20 gewichtsprocenten bevat in de fractie & 2 mm.
Garnuliet wordt gecertificeerd onder de BRL 9321. Dit is een product certificaat. Uitgangspunt hierbij is dat het
granuliet afkomstig is van een industriele winning, waarbij het materiaal wordt gewonnen of vrijkomt in een
beheerst proces. Het betreft niet materiaal dat vrijkomt bij werken van sanering of onderhoud van (water) bodem.
Industriezand ( granuliet) heeft een natuurlijke herkomst en komt uit een ongeroerde bodem. Op basis van het
geologisch dossier kan een uitspraak worden gedaan over de kwalitiet van het materiaal dat wordt gewonnen. De
BRL is niet van toepassing op materiaal dat een andere bewerking heeft ondergaan dan scheiden,wassen of
breken.
Uitgangspunt voor het onderzoek van de samenstelling (het analysepakket) verwijst de BRL naar standaard
pakket zoals dat in gezammelijke uitgave van SIKB, NEN en Bodemt- is weergegeven. Op de website van SIKB
kunt u dit nazoeken. Barium is in de meeste gevallen opgenomen in dit stoffenpakket.
Echter in de voetnoot 17 onder tabel 2 van Bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit staat over barium het
volgende: De normen voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was
dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten
opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd
gezag worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s. Deze
voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voor de meeste
andere metalen. Barium wordt daarom standaard niet meer in het stoffenpakket opgenomen tenzij er sprake is
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van een antropogene bron.
Of er sprake is van een antropogene bron is voor granuliet een lastige vraag. Waarschijnlijk komt de hoge
concentratie barium van nature voor in het granuliet. Mijn advies is dat om samen met uw afdeling
handhavingsbeleid bodem ( ) en de beleidsdirectie van het ministerie van l&M (

) hierover een standpunt te bepalen.

22-03-2013 14:49
gebeld voor aanvullende info. voicemail ingesproken.

14-03-2013 12:19
Hallo~, zou lij onderstaande vraag van de ILT op kunnen pakken? Heb eerder soortgelijke vraag maar dan
in kader van de toepassing ontvangen. Heb kaartnummer erbij gezet. Als het inderdaad over hetzelfde product
gaat, dan moeten we hier goed naar kijken. Er zijn dan bij diverse partijen twijfels over het product. Alvast
bedankt

14-03-2013 10:27
Vaste telefoonnummer kan komen te vervallen. En mailadres is: @ilent.nl
Vnldag niet aanwezig.
Gaat om granuliet dat onder een productcertificaat wordt afgezet. Er zijn inmiddels twee signalen binnengkomen.
Het product wordt op diverse plekken in Nederland toegepast. Het product wordt zowel op de bodem als
waterbodem toegepast. Echter, het bevat een hoog bariumgehalte van antropogene bron. Dit volgt alleen niet uit
het productcertificaat. Hoe kunnen toepasser/bevoegde overheden nu weten wat er wordt toegepast? Het product
wordt namelijk als AW weggezet. Voldoet dit product wel aan de regels voor het productcertificaat? Zo ja, is de
wet/regelgeving hier wel afdoende?
Al eerder van bevoegd gezag soortgelijke vraag ontvangen. Zie kaart V1302 2447
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