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Ja
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Ja
19 augustus 2019 12:44
00:00

Verzoek

15 augustus 2019 10:04
Ik heb een vraag over de stof granuliet en de toepassing op land- en waterbodem.
Kan ik daar iemand over spreken?
Er zijn bij de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek en het waterschap Zuiderzeeland vragen over de
toepassing van het product Granuliet.
Het granuliet wordt tijdelijk rond 10 weken opgeslagen op een zandige onder bodem en gaat ( is al) worden
toegepast in vijvers als verzwaring voor het opbressen van de waterbodem.
Bij de tijdelijke opslag van dit product hebben wij vastgesteld dat het product uitloogt, bij zonneschijn hard wordt
en bij regen is de hele partij weer zacht bijna vloeibaar.

Onze vragen zijn:

Mag dit product worden toegepast zowel op de landbodem of waterbodem?
Zijn er testen bekend over de uitloging van dit product?
Welke stoffen of zware metalen kunnen er uitlogen?
Wordt dit product als het onder het wateroppervlak wordt toegepast een harde laag of blijft het een soort

drijfzand? ( gezien de korrelklasse A valt het onder de categorie wat wij bij ons slofzand / driifzand noemen)
Het product is voorzien van een productcertificaat is dit een officieel en geldig document? of is er voor de

toepassing b.v. ook nog een AP 04 onderzoek, afleverbonnen met de kwaliteitsverklaring / bodemkwaliteitsklasse
enz. noodzakelijk.

Ik heb deze mail ook in cc. gestuurd aan mijn collega van het waterschap Zuiderzeeland de heer
06 , ~@zuiderzeetand.nl

Mocht u verder nog vragen hebben kunt u mij of mijn collega de heer~ bellen of mailen.

Actie

onzichtbaar voor aanmelder
gebeld, voice mail ingesproken

16 augustus 2019 13:07
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16 augustus 2019 12:55
Ik zal hem gaan bellen en op het volgende in gaan:

— reeds in 2009 zijn vragen over granuliet gesteld met als belangrijkste vraag of het materiaal als grond of
bouwstof beschouwd mag worden . Vraagstuk is toen voorgelegd aan een landelijke werkgroep, die geadviseerd
heeft als grond te beschouwen. In 2013 is granuliet opnieuw besproken in de werkgroep echter toen bleek dat de
meningen verschilden over de status van het materiaal. De afgelopen jaren wordt door producenten, toepassers
en bevoegde overheden verschillend tegen de status van het materiaal aangekeken. In juli 2019 is opnieuw over
het vraagstuk gesproken (aan de hand van een onderzoek door Deltares) met als uitkomst (advies aan l&W) om
het materiaal als bouwstof te beschouwen.
— Materiaal eigenschappen: Deltares concludeert dat, indien goed aangebracht, granuliet een relatief hoge sterkte
heeft. Granuliet vormt door haar specifieke eigenschappen een zeer slecht doorlatende laag en kan voor het
afsluiten van de ondergrond gebruikt worden. De bestendigheid tegen erosie door langsstromend water is

beperkt. Bij het verwerken moet rekening gehouden worden met de invloed van het watergehalte.
Gebruik van granuliet in oppervlaktewater op basis van de colloidale eigenschappen zorgvuldig dient plaats te
vinden. Granuliet vertroebelt (tijdelijk) een oppervlaktewater ernstig. Deze vertroebeling kan (mogelijk tijdelijk) tot
negatieve effecten voor een ecosysteem leiden. (geldt ook voor de toepassing van klei in oppervlaktewater). RWS
beoordeeld dat granuliet een beperkte bestendigheid heeft tegen erosie door langsstromend water. Dit betekend
dat in oppervlakte wateren granuliet zich verder kan verspreiden (uitvloeien).
- Rijkwaterstaat heeft zorgen over afbraakproducten van EcoPure. Bij afbraak ontstaan polyacrylamide en daarbij
mogelijk ook acrylamide. Acrylamide staat op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen. Acrylamide is carcinogeen
en mutageen. Door de producent zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de milieuhygienische samenstelling
en emissie van granuliet. Uit recente onderzoeken blijkt dat granuhet indien getoetst als grond, overeenkomstig
het Bbk, vrij toepasbaar is. De gemeten concentraties, als bepaald overeenkomstig het standaard stoffenpakket
van de Regeling Bodemkwaliteit, blijven onder de achtergrondwaarde. Opvallend is de hoge concentratie Barium.
Aangezien deze verhoogde concentratie niet veroorzaakt wordt door een antropogene bron, is toetsing aan de
niet aan de normstelling uit Rbk niet nodig. Onduidelijk is of bij de toetsing van milieuhygienische kwaliteit
mogelijke zorgwekkende afbraak-producten van de flocculant zoals acrylamide zijn onderzocht. Gelet op het
mogelijk aantreffen van aromatische koolwaterstoffen in Rhona leem is dit ook een aandachtspunt voor de
toetsing.
Indien granuliet wordt beschouwd en wordt getoetst als bouwstof en lijkt toepassing als niet-vormgegeven
bouwstof overeenkomstig het Bbk mogelijk met die toevoeging dat bovenstaande aandachtspunten, over de
flocculant en het mogelijk aantreffen van aromatische koolwaterstoffen, een aanvullend beschouwing vereisen.
De zuurgraad (Ph) van granuliet is 8. Dit is een fractie hoger dan de gemiddelde zuurgraad van oppervlaktewater
(7,5). In granuliet wordt geen asbest aangetroffen, PFOS en PFOA.
— zorgplicht:
Deltares geeft aan dat granuliet geschikt is voor waterbodemafdichting ter beperking van kwel. Zorg en aandacht
bij de aanleg (en instandhouding) is noodzakelijk. Bij de aanleg ontstaat (tijdelijk) een ernstige vertroebeling die tot
(blijvende) schade van een oppervlaktewaterlichaam kan leiden. Ook kan granuliet door erosie van stromend
water tot nadelige gevolgen leiden.
Een nadere beschouwing van (tijdelijke) effecten van de colloidale eigenschappen van granuliet en de te nemen
maatregelen om de nadelige gevolgen te beperken is nodig. Op basis van dit onderzoek kan onderbouwd worden
of voldaan wordt aan de zorgplicht zoals genoemd in artikel 7 van het Bbk.
Voor de volledigheid wordt gemeld dat indien granuliet wordt toegepast op de (droge) bodem eveneens
onderzoek naar mogelijke schadelijke effecten door de flocculant en de -mogelijke- aanwezigheid van
aromatische koolwaterstoffen nodig is.
— Bewijsmiddek door de producent wordt de BRL 9321 gebruikt. Nog even los van de vraag of het materiaal wel
grond is, valt granuliet niet onder het toepassingsgebied. (het matenaal niet rechtstreeks uit de bodem afkomstig
is maar uit een proces vrijkomt). Er is een nieuwe BRL ontwikkeld (BRL 9324), echter deze stelt dat het materiaal
zowel als grond als bouwstof kan worden gebruikt en is daarom niet door het ministerie geaccepteerd. Kortom
bewijsmiddel is niet geldig. Matenaal kan alleen toegepast worden dmv een partiikeunng (met eventueel als extra
aandachtspunt de invloed van de flocculant).

onzichtbaar voor aanmelder
Citaat verslag Implementatieteam Bbk:

16 augustus 2019 12:27

~geeft in zijn presentatie aan dat de kernvraag is of het materiaal als grond of als bouwstof moet worden
gezien. Daarnaast speelt de vraag of het materiaal onder de scope van de BRL9321valt. De conclusie van~ is dat het een bouwstof is en dat het niet valt onder de scope van de BRL9321.~ geeft aan dat zijn achterban het geen grond maar een bouwstof vindt en vindt dat het tevens niet onder de
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scope van de BRL9321 valt. Voorts vraagt~ aandacht voor de afbraakproducten van de gebruikte
flocculant.

Het IT geeft aan dat op basis van korrelgrootte het materiaal onder het begrip grond kan vallen maar qua structuur
is het geen natuurlijk bodemmateriaal. In die zin volgt het IT de redeneerlijn in de notitie en adviseert het
ministerie van l&W in haar uiteindelijke afweging aandacht te hebben voor de consequenties van beoordeling van
het materiaal als bouwstof. Bouwstoffen mogen immers niet met de bodem worden vermengd en moeten
terugneembaar worden toegepast. Het IT geeft aan dat de keuze ook consequenties heeft voor erkenningen heeft
die zijn afgegeven op basis van BRL certificering.

onzichtbaar voor aanmelder 15 augustus 2019 12:25
Hallo~ die leek een eenvoudige vraag maar ik herinner me dat er nogal wat te doen is omtrent dit materiaal
gezien jouw mail van 20-04-2018 en andere helpdeskvragen. Blijkbaar is er discussie of dit materiaal wel onder
de BRL 9321 valt of niet. Ik heb vandaag geen tijd meer om hier goed in te duiken dus zet m even op jouw naam.

15 augustus 2019 12:22

Er
zijn bij de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek en het waterschap
Zuiderzeeland vragen over de toepassing van het product Granuliet.

Het
granuliet wordt tijdelijk rond 10 weken opgeslagen op een zandige onder bodem
en gaat ( is al) worden toegepast in vijvers als verzwaring voor het opbressen
van de waterbodem.

Bij

de tijdeliike opslag van dit product hebben wij vastgesteld dat het product
uitloogt, bij zonneschijn hard wordt en bij regen is de hele partij weer zacht
bijna vloeibaar.

Onze
vragen zijn:

1. Mag dit product
worden toegepast zowel op de landbodem of waterbodem?

2. Zijn er testen bekend
over de uitloging van dit product?

3. Welke stoffen of
zware metalen kunnen er uitlogen?

4. Wordt dit product als
het onder het wateroppervlak wordt toegepast een harde laag of blijft het een
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soort dnjfzand? ( gezien de korrelklasse A valt het onder de categorie wat wij

bij ons slofzand / drijfzand noemen)

5. Het product is
voorzien van een productcertificaat is dit een officieel en geldig document? of
is er voor de toepassing b.v. ook nog een AP 04 onderzoek, afleverbonnen met de
kwaliteitsverklaring / bodemkwaliteitsklasse enz. noodzakelijk.

Ik heb deze mail ook
in cc. gestuurd aan mijn collega van het waterschap Zuiderzeeland de heer~~ 06- , ~(Rzuiderzeeland.nl

Mocht u verder nog
vragen hebben kunt u mij of mijn collega de heer~ bellen of mailen.

Informatie

Aanmelddatum

Gerealiseerde doorlooptijd
Doorlooptijd 'On

hold'angepastedoorlooptijd
Doorlooptijd

'Afgerond'oorlooptijd 'Uitvoering'5

augustus 2019 10;01

19:43
00:00
19:43
00:00
19.43

Standaardoplossing Erts geen
standaardoplossing
gekoppeld

Geescaleerd Ja
Behandelaar (de-)escalerenBOD Bodem

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

21 februari 2020 19.26 Afgedrukt door 4/4


