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Hoi collega',

Eerder vanmiddag hebben we een geslaagde tunferenm cag gehouden over granuliet met deelname van~~,~~ en ikzelf.

Dit naar aanleiding van a) een gestelde helpdeskvraag over granuliet; b) een discussie over het toestaan van de toepassing van granul at in een diepe plas waarvoor RWS ON bevoegd gezag is;
c). een discussie uit de zomer van 2017 over het opnemen van een meuwe BRL 9344 voor de fijne fractie van steenslag bg winning van gesteente

Hieronder kort de uitkomsten van het gesprek: 11.1
1. Valt het matenaal onder de defimtie van grond of onder de definitie van bouwstoP

Er zgn hierover verschige de inte pratst es. De toenmal ge werkgroep Grond lk Baggeren het lmplementatieteam Bbk hebben in 2009 aangegeven dat dit matenaal als grond gezien kan
worden, maar we constateren dat er ook andere inzichten bestaan. Zo heeft de toetsingscommisse Bbk (in het kader van een wgziging van de BRL 9321 (zie onder 4) gesteld dat het met zo
kan zgn dat als je een bouwstof hebt (gesteente) en dat fijn maakt, het ineens grond geworden is. Op die manier zou een bouwstof die met voldoet aan de emissie-eisen, kunnen worden
vermalen om te worden geleverd als grond.
We concluderen dat het uiteindelilk aan het bevoegd gezag is om te bepalen of het matenaal als grond of als bouwstof kan worden toegepast. In dit geval is het echter wel gewenst dat er
duidelijkheid komt vanwege de achterliggende wens van de producent of leverancier van dit matenaal om dit onder certificaat te mogen toepassen (zie onder 4).

2. Het matenaa l wordt nu door een leve renner aangeboden onder erkende kwaliteitsverkla nng volgens de BRL 9321. De BRL 9321 is echter bedoeld voor pnmaire winmng van zand en gnnd en
daardoor Igkt dit mate naai n et onder het toe passing sgebied te vallen. Ook stelt de BRL 9321 dat steenslag dat geproduceerd uit gesteente niet onder de BRL valt. Daarmee concluderen
we dat dit matenaal dus met onder de scope van de BRL 9321 valt en dit certificaat dan ook geen geldig bewgsmiddel is De ILT zou hier handhavend tegen kunnen optreden. Vanuit de
helpdesk Bodem+ d 'g g ct'chting de ILT (omdat we vertrouwelijk omgaan met de informatie van een vraagsteger)

3. Voorde vraag of het matenaal als zgnde grond (of als bouwstof) in een diepe plas toegepast kan worden, is bovendien de omgang met de zorgplicht van belang (denk aan verhoogde
Banum gehalten, maar ook het mogelgk opdnjven van dit filne mate daal)

4. De branche heeft naar aanleiding van het adves van de werkgroep enkele jaren gelden een pog ng gedaan om de BRL 9321 (BRL voor Industnezand en -gnnd) aan te passen. Deze
aanpassing is gestrand in de toetingscommisie Bbk, omdat die stelde dat als gevolg van de wgziging impkaet de definitie van bouwstof zou worden aangepast. De argumentenng komt erop
neer, dat het met zo kan zijn dat als Ie een bouwstof hebt (gesteente) en dat fijn maakt, het ineens grond geworden is Op die mamer zou een bouwstof die niet voldoet aan de emissie-
eisen, kunnen worden vermalen om te worden geleverd als grond. Vervolgens heeft de branche een meuwe BRL opgesteld (BRL 9344), die vervolgens bg de opname in de Rbk is
aangehouden. Die aanhouding had ermee te maken dat in deze meuwe BRL het product zowel als grond als als bouwstof kon worden toegepast. Daarna is er meta meer van de branche
vernomen op dit punt.
Ind en de branche met een aangepaste BRL komt waann we een keuze is gemaakt, bestaat de mogelgkheid dat zij hiervoor in overleg gaan met het mimstene of RWS Bodem+.
Ovengens zgn er voorde leveranuer/ toepaser van het matenaal andere mogelgkheden om het matenaal onder milieuhyg en sche verklanngen te brengen, bgvoorbeeld ondereen
partilkeuring of fabnkant eigen verklaring

Afsp ra ka n :Lstuurt een aanpassing op het eerdere helpdeskantwoord
informeert RWS ON

bespreekt het bovenstaande m t~.
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Er lopen diverse emails en vragen door elkaar . Ook de achtergrond is een enorm zoekwerk. Ik heb met ~gebeld en even afgestemd om zaken helder te krggen en te splitsen

Het ovedeg gaat morgen (als dit telefomsch lukt, ik kan de conference cag link ook met vinden ) over .

Is granuliet (restproduct natuursteenafslag van gramet /granul etwinning) grond 3 Wat is er besloten in IT. 33?

Certificaat en erkenmng BRL :

Volgens info va Bibi is de BRL 9344 ( & 500 om alkomsitg van steenslag )met opgenomen in Rbk.om welke redenen 3

Volgens de info van SGS is . omdat de BRL 9344 met door ging,dit materiaal nu onder de BRL 9321 geschaard door SGS.

Vervolg is :

1. De invugng artikel 5 en 7 op het cerhfcaat zelf en ook richting toepassing in diepe plassen laten we morgen nog achterwege.

2. Herstel,eventueel helpdeskvraag laten we morgen ook even achterwege, want is ook afhankelgk van bovenstaande punten

Nogmaals het mooie plastic van het matenaal en achtergrond waar het overgaat het import restproduct""

httos//www cobouw npbouwbreed/rueuws/2009/07/ersnubet-vervsnst-dure-kalk-m-ka )kiandstaen-10149665


