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Hieronder een korte tgdlgn:
In 2009 zgn voor het eerst vragen over granul at gesteld. Het uitvoenngsvraagstuk of granul at nu als grond of bouwstof moet worden beschouwd en/of toegepast kan worden onder het
Bbk is in 2009 besproken in de toenmalige encgroep Grond Ik Bagger en het implementateteam Bbk gesteld. Uitkomst van de besprek ng was dat granul at als grond beschouwd kan
worden. Vanaf dat moment hebben we bg onze halpdesk het antwoord (g ra nu)iet = grond) gegeven onder vs rw gzing naar het advies van het Imp)e mentat eteam. Zie ook het overzicht van
uitvoenngsvraagstukken rond het Besluit bodemkwaliteit: https://www.bodemplus nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/publicaties/overzicht-omissies/ (vraagstuk 328).
in 2013 is granuliet opmeuw op de agenda gekomen van de toenmalige landelijke Iaskforce Beleid 8 Rage)geving en het Implementatieteam Bbk. Dit naar aanleiding van een vraag van de
ILT Tgdens die bespreking, die vooral ging over verhoogde banum gehalten, bleek dat de vertegenwoordigers uit de taskforce en het Implementatieteam wat meer verdeeld waren over de
status van het matenaal Echter zonder hierover een defimtief oordeel te geven.
Tot het voonaar 2018 hebben we bg de beantwoording van de helpdeskvragen nog steeds het advies uit 2009 aangehouden. In apnl 2018 is ons standpunt herzien en hebben we via onze
helpdesk aangegeven dat er vemchigende inzichten zijn over de status van granuliet (ipv eenduidig aangeven dat het grond is) Hiervoor waren twee aanleidingen De eerste aanleiding
was een discussie over de toelating van de BRL 9344 als aangewezen normdocument. De tweede aanleiding was de handhavingszaak van RWS Oost Nededand.
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Van: (WVL)
Verzonden: maandag 12 augustus 2019 I:34
Aani (WVL)
Onderwerp: FW: SPOED graag meeki)ken met memo granuliet

Hol~
Kun)e hier wellicht in helpen?

Rond Granuliet is aan HH van Oost Nederland gevraagd een tgdslgn aan te geven.

Daann geven ze aan dat in apnl/mei 2018 Qa, vong jaar) door 8+ het standpunt uit 2013 zou zgn heropend en herzien.

Met vriendelijke groet,

Van:~, ~(WVL)
Verzonden: vrgdag 9 augustus 2019 12:90
Aani (WVL)
Onderwerpt RE: SPOED graag meeki)ken met memo granuliet
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Kun)e op de valreep hierop nog even meekgkenz

Ken slik is RWS ON gevraagd de tgdlgn te reconstrueren.

Ik heb iets geel gemaakt wat ik zelf in ieder geval niet kan thuisbrengen

De rest ziet er herkenbaar uit.

Met vnendelijke groet,

Van: (ON)
Verzonden: donderdag 8 augustus 2019 16:33
Aani (WVL)
Onderwerp: SPOED graag meeh)ken met memo granuliet
Ikgentie: Hoog

Hol~,
Zoals vanochtend over gemaild, zou je willen meekgkenz ik heb nu de tiidlgn. Graag jouw input

Ik dien voor morgen 12 uur input voor de memo aan ~te sturen.
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