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Onderwerp;
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HOI~,
Dus jij weet ook met hoe het afgelopen is rond de vaststelling van de BRL 9344? Weet~ mogelijk meer?

Moet ik Ie morgen nog bg ons telefonisch overleg betrekken?

Groet'an:

(WVL)
Verzonden; dinsdag 10 april 2018 ll:16
Aani (WVL)
Onderwerpt RE: Aanwijzing BRL 9344?

Hol~
Deze discuss e ligt meer bij~ dan mil. Ik ben hierover o voldoende bekend.

Een fijne dag,

Van: (WVL)
Verzonden: maandag 9 apnl 2018 16:30
Aani (WVL);
CC: (WVL);
Onderwerp: FW: Aanwijzing BRL 9344?

(WVL}
(WVL) ; (WVL); (WVL)

Hoi~ en ~,
Zie hieronder. Ik was met op de hoogte va deze recente discussie vanmtde BRL9324.
Is er inmiddels al meer duidelgkhe d?

Vonge week is opmeuw een vraag gesteld die we beantwoord hebben met dit standaard antwoord. Nu blgkt er echter dtscussie te zgn omdat de partg wordt toegepast in een diepe plas en
aarvoor RWS ON bevoegd gezag is.

Graag spoedig jullie reactie, zodat we ons eerdere antwoord eventueel kunnen hemien

Groet

Van:
Verzonden

(WVL)
9 apnl 2018 16:19

(WVL)
CC: (WVL)
Onderwerpt RE: Aanwijzing BRL 9344?

Dank ie wel.
Ik begrgp dat er dus nog steeds onduidelgkheid is over de defimtie.

Groet~
Van: (WVL)
Verzonden: maandag 9 apnl 2018 14:ll
Aani (WVL)
Onderwerp: FW: Aanwgzing ERL 9344?

Hoi~,
ik weet niet of e er wat aan hebt maar

Groeten,

Van: DGRW (madtm~wminienm.nl)
Verzonden: woensdag 14 2017 9: II
Aani
CC: -

DGRW,'nderwerp:

FW: Aanwgzing BRL 9344 7

(WVL) ;
- HIDZ

(WVL)

Beste Collega',

Zie de onderstaande reactie van ~.



Vent [msrtto:~@sas comj
Verzonden: dinsdag 13juni 201715:37
Aan: - DGRW~Ommie n m. nl &

cc: ~Labouwkwalits t nl&;

Onderwerp; RE; Aanwijzing BRL 9344 '?

Lssfis,com&; ~graniet import nl&

Geachte heer~
Zoals op uw ioicemail ingesproken heelt het dossier BRL 9344 reeds een lange histone, die ik pemoonlilk niet helemaal ken. Een vereenvoudigde weergam tuigt hieronder.

Indertijd is BRL 9321 aangepast t.b.v. granuliet, nadat er wn Sentemowm een uitspreek is gekomen dat dit mstenssl inderdaad onder de definitie wn grond rsft

Echter, die aanpassing is gestrand bfi de toetsingscommissie Bbk, omdat die stelde dst als getuig tan het wfizigingsbisd imphmet de definitie wtn touwstof zou worden aangepast. De argumentenng komt erop neer,
dat het niet zo kan zijn dat als je een bouwstof hebt (gesteente) en dat filn maakt, het ineens grond geworden is. Dp die manier zou een bouwstof dre niet rcfdoet aan de emissie-eisen, kunnen worden tuimelen om te
wrxden getaterd als grond. De implicaties zouden moeten worden onderzocht met een mikeuefiectentoets, etc. etc.. Tetens geldt dat de meest gebruikte tcepassing tsn het metenaal een niet-terugneembare betreft.

Na heel reef discussie is er tenofgens «mr gekozen een BRL op te stellen die aan beide critena tegemoet komt, waarbij owdgens de definitiekwestie niet in opgelost, zoals u aangeeft.

De BRL heelt inmiddels alle refetante gremia gepasseerd. Ik mrtrouw op uw begrip in dezen en hoop dat de BRL ter notificatie kan worden aangeboden.

Voor nadere informatie wil ik u wegen contact op te nemen met onze certificetiemanager

Met vn ende liike aroet

. Hfi is in terhand met afspraken echter pas komende donderdag bereikbaar.

Frorm [madtmHObouwkwskted.nt]
Senti Tuesdsy, June 13 2017 1:06 PM
To:
Cc:
Subject: FW; Aanwijzing BRL 9344?

Beste Q,
Er is een probleem ontstaan rond de opname wn de BRL 9344 in de Regeling bcdemkwaliteit. Graag je aandacht toor onderstaande mail mn~n l&M waarin het probleem uiteen wordt gezet. Er wordt
wrzccht om foor het einde week te reageren; wst mil betrefi mag dit Sasten de tfidsdmk- ook rechtstreeks aan de heer~

Van:
Verzonden: dinsdag 23junf 2017 13;00
Aani

DGRW'nderwerp:RE: Aanwijzing BRL 9344 7

Beste W,
De BRL 9344 is goedgekeurd door de TBbk, tijdens de aanutardtngspedode is er geen strijdigheid geconstateerd. Er is daardoor niet eerder aanleiding geweest om te twijfelen aan de mogelijkheid de BRL op te nemen
in de Regeling.

Ik zsl je waag «mrleggen aan de schemabeheerder, met het dringende verzoek er deze week nog antwoord op te gaten.

Van: DGRW [madto:~Ominienm.nt]
Verzonden: dinsdag 13 juni 2017 12;38
Aani
CC: (WVL); (WVL);
Onderwerp: Aanwijzing BRL 9344 7

(CD); (WVL) ;



toets aan de samenstegingseisen voor grond. Een goede toets aan de defmitie voor grond is ook nodig om vast te stellen of geen sprake is van een stnjdigheid met het Bbk. Ik veronderstel dat de BRL is

behandeld in de Harmom satie Commissie Bouw en de Toetsingscommissie Bbk. Wel hcht ba n jij door de ba h ende hng m deze commissies beter geinformeerd.

Het probleem vooronsis n dat op basis van de voorliggende formatie sprake kan zijn vaneen strijdigheid met het Bbken een ogel jke motivatie o in het kade van de herzieningvan de egel g
de BRL niet aan te wijzen. Echte zover wigen wij het liever niet laten komen. Kan jij, vanuit jo w rol, zorgen voo een adere motivatie voor het genomen standpunt. Dit alles met als doel dato te
komen toteen BRLzonderstnidigheid meteenwetteliikvoorschrift Zoufrjvoorhetemdvandezeweekde benodigde aanvuRende mformatie kunnenaanleveren. Bijvoorbaatdank.

Ik heb je nog proberen te bellen, maarle was even met bereikbaar

Met vr ende lijke groet,


