
V

V

om 0.
sp g

Beste helpdeskcogega's,

(WVL)

Id R20 0 l201S11.09
(WVL), (WVL), (WVL),

RZ:A t d RWSg I t

(WVO,~ (WVL),
(WVLi

Iik pl

(WVL), (WVL(, ~(WVO

Ter informabe. Mei(wisseling tussen RWS OostNederland en een toepasser overeen toepassing in Honswgkerplas.
Gaat om granuliet, waarover we eerder aan onze helpdesk vragen hebben gekregen.
I

Glogt

Van: (WVL)
Verzonden: donderdag 19 april 2018 13.43
Aani (WVL)
Onderwerp: FW: Aanvullende info afkeur granuhet voor toepassen in zandwinplas Honswi&kerplas

Ha~
Goed om de helpdesk even te attenderen

Van: (ON)
Verzonden: donderdag 19 april 2018 13:08
Aani (ZN); (WVL); &LT

Onderwerp: FW: Aarwugende info afkeur granuliet voor toepassen in zandwinplas I-bnswgkerplas

Ter info en kennisname.

Gr. Q
Van: (ON)
Verzonden: woensdag 18 april 2018 14: lg
Aani
CC: (ON)
Onderwerp: Aanvullende info afkeur granuhet

Geachte heer~,
Naar aanleidmg van het mntact met mgega's van Bodem+ en beleidsadviseurs doe ik 0 de volgende aanvullende informatie toekomen.

Het bew &smiddel welke is geleverd is ontoereikend. Het granuliet, genoemd op het procesrertificaat BRL 9321 en op de bgbehorende informabe genoemd Noordse leem, valt niet onder de BRL
9321. 11
Na intern overleg binnen RWS, blgkt dat nog met vastgesteld of dit matenaal onder de noemer grond kan vallen.
De branche heeR naar aanleiding van het advies van de werkgroep enkele jaren gelden een poging gedaan om de BRL 9321 (BRL voor &ndustnezand en -gnnd) aan te passen. Deze aanpassing is
gestrand in de toetingscommisie Bbk, omdat die stelde dat als gevolg van de wi&ziging imp(iaat de defimtie van bouwstof zou worden aangepast. De argumentenng komt erop neer, dat het niet zo
kan zgn dat als &e een bouwstof hebt (gesteente) en dat fi&n maakt, het ineens grond geworden is. Op die mamer zou een bouwstof die nwt voldoet aan de emiss e-eisen, kunnen worden vermalen
om te worden geleverd als grond. Vervolgens heeff de branche een n euwe BRL opgesteld (BRL 9344), die vervolgens b& de opname in de Rbk is aangehouden. De aanhouding had ermee te
maken dat in deze meuwe BRL het product zowel als grond als bouwstof kon worden toegepast. Daarna is er meta meer van de branche vernomen op dit punt

Omdat dit met helder is vastgelegd, is dit aan ons als bevoegd gezag ter beoordeling. Echter dient er wel een geldig bewgsmiddel aanwezig te zi&n.

Zou (er weD een geldig bewgsmiddel bi& d I materiaal aanwezig zgn dan willen wg u erop wgzen dat :

1. N et alleen de kwaliteit van het materiaal is bepalend, maar tevens of de toepassing nutt g en functioneel is . Dt is bepaald in ari ke(5 bes(u t bodemkwalite t. Dt rretenaal is een
geimporteerde afvalstof uit Noorwegen Dit materiaal Is een afvalstof totdat bewezen Is dat dit matenaal nuttig kan worden toegepast
Gelet op de samensteging van dit matenaal, met een zeer fi&ne fractie, zorgt dit voor vertroebehng van het oppervlaktewater en verhoogde kans op cogoidaal gedrag van het matenaal
Daarnaast Is dit geen natuurlgk matenaal wat normaalin deze gemncentreerde hoeveelheden,het slijpsel van granuhet, van natura In de Nededandse bodem voorkomt. Wg vinden het
ge(et op de beoogde toepassing in (onder) oppervlaktewater van deze afvalstof In een diepe plas met oog voor natuurontwikkehng, met nuttig en fvnctioneel.

Op grond van art kel 5 h en an wordt d t matenaal als beoogde toepassing als zgnde grond in oppervlaktewater door ons afgekeurd .

2. De zorgphcht artikel 7 geldt ten alle tijde. Het bewijsmiddel wat geleverd is dient ook aan te geven dat bgvoorbeeld dit materiaal vertroebehng van het oppervlaktewater kan veroorzaken,
cogoidaal gedrag op kan treden en/of er nog niet genormeerde stoffen een probleem kunnen veroorzaken, zoals bgvoorbeeld sulfaat, banum, calaum en of de pH . Dit staat niet
aangegeven. Het bewgsmiddel is dus ook op dit punt niet compleet . Gelet op het herkomst geb ed, wat ons n et bekend s, wensen wg ook te weten of er geen asbest ader in de
betreffende mgng roeven aan ezig is geweest. Of d t kan worden uitgesloten. Zonder gedegen herko metanalyse dient het gehele stolfen pakket betrokken te worden bg de analyse. Dat
betekent ook dat vrggestelde stoffen in Nederland gewoon meegenomen dienen te worden

Op grond van artikel 7 vanuit de zorgplicht met oog op vertroebeling en mogelgk cogoidaal gedrag van het ma te naai keuren wi& dit materiaal bij voorbaat af.

Namens de afde(ing Vergunmngenverlemng en de afdel ng Handhaving.
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