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Onderwerp: Bodem en ondergrond

2 januari 2015 6:01
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Waarover gaat uw vraag?
Besluit bodemkwaliteit
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* Uw vraag
Uit het: "Overzicht uitvoeringsvraagstukken en omissies Besluit bodemkwaliteit (Bbk)Versie 15 oktober 2014
(vraagstuk nr 328)" blijkt dat het probleem bij de beoordeling van Granuliet als grond of bouwstof bekend is. Is dit
vraagstuk nu opgelost?

TussentekstTekstKunt u uw vraag nog toelichten? Geef hierbij zoveel mogelijk informatie die relevant kan zijn,
bijvoorbeeld:welke situatie betreft hetzijn er bijzondere omstandighedenwelke regelgeving betreft hetAls u uw
vraag zo volledig mogelijk invult kunnen we uw vraag snel en efficient beantwoorden en neemt de juiste adviseur
contact met u op.* Toelichting
Het gaat nu praktisch om een verplaatsing van een bestaande toepassing granuliet als AW-grond in Amsterdam,
waarbij de gehalten aan barium buiten beschouwing worden gelaten. In het materiaal gehalten aan barium & I-

waarde. uit andere onderzoeken blijkt dat nabij barium &I-waarde in het grondwater wordt aangetroffen.

(blijkens het rapport van Grondslag vindt in de fijne fracties een verrijking van barium plaats, dit niet in het
oorspronkelijke materiaal wordt gevonden).

dank voor uw reactie

* Uw bijlage
(cid:partijonderzoekgranulietgrondbalansnov14.pdf)

BijlageLabelUw bijlageVerplichtgpartijonderzoekgranulietgrondbalansnov14.pdf

Actie

2 januari 2015 6:01
23-12-2014 11 :20
Het vraagstuk Granuliet is niet definitief opgelost omdat er bij verschillende onderdelen bij de toepassing van
granuliet interpretatiemogehjkheden zijn en op welke wijze het granuliet wordt toegepast en waar: is het grond of
bouwstof, moet er worden getoetst aan barium, op welke wijze wordt het granuliet toegepast en wat is de
bodemkwaliteit voor barium ter plaatse van de toepassingslocatie.

Granuliet (ook wel aangeduid als granietzand) 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.

Bekend is dat graniet zand hoge gehalten aan barium kan bevatten. Echter in de voetnoot 17 onder tabel 2 van
Bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit (http://wetten.overheid.nl/BWBR0023085/BijlageB) 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 natura 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
van een antropogene bron."
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16-12-2014 09:56
Vraag uitgezet bii~
Informatie

Aanmelddatum

Gerealiseerde doorlooptijd 48:48
Doorlooptijd 'On hold'0.00
Aangepaste doorlooptijd 48:48
Doorlooptijd 'Afgerond'0:00
Doorlooptijd 'Uitvoering'8:48

15 december 2014 13;40 Standaardoplossing Eris geen
standaardoplossing
gekoppeld

Applicatiebeheer

Wens Omgevingsloket Online Wijzigingenoverleg en gebruikersgroep
Prioriteit
Aard melding
Onderdeel
Omgeving
Wens dubbel?

Niet ingevuld
Niet ingevuld
Niet ingevuld
Niet ingevuld
Nee

Wijziging uitgevoerd? Nee
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