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Aanmelder

Organisatie

Naam
Doelgroep

Mobiel nummer
E-mail
Taal (persoon)

Omgevingsdienst
Haaglanden

Overheid-
Omgevingsdienst
06-

@odh.nl
Nederlandstalig

Details

Soort
'Vraag'ategorie

Subcategorie

BOD - Bodem en
ondergrond
BO-Besluit Bodemkwahteit
Bewijsmiddelen

Planning

Streefdatum
Doorlooptijd

17 december 2019 10:06
5 werkdagen

Afhandeling

Behandelaarsgroep
Behandelaar
Gereed
Datum gereed
Afgemeld
Datum afgemeld
Geregistreerde tijd

BOD Bodem

Ja
10 december 2019 14:37
Ja
10 december 2019 14:37
00:00

Verzoek

Mailimport 9 december 2019 9:40
Besluit bodemkwaliteit:
Ik heb een partijkeuring ontvangen van een partij (micro)zand dat onderzocht is als grond.
In het rapport is aangegeven dat het materiaal uit een steengroeve uit Schotland komt.
Het materiaal is gebroken en gezeefd.
Monsternemingsplan: Gebroken granulair zand; graniet.
Kan dit materiaal als grond worden beschouwd r

Toehchting
Het rapport is toegestuurd ter aanvulling van een eerder ingediende melding schone grond.

Uw bijlage
201943626granietimportbeneluxbvgranietimportbeneluxbvpartij1.pdf

Actie

10 december 2019 14;38
Micro zand is bij ons ook bekend als Granuliet of Noordse leem. Het materiaal is afkomstig van de firma Granuliet
Import Benelux en komt vrij bij het breken van graniet uit Noorwegen en/of Schotland. Door het ministerie van
l&W is aangegeven dat het materiaal als grond kan worden beschouwd. Dit standpunt zal worden opgenomen in

de wet en regelgeving, lees het Besluit of de Regeling bodemkwaliteit.

9 december 2019 10:42
Antwoord uit 2013 nog checken met~:
De meningen hierover verschillen momenteel. Eerder is binnen het verbetertraject Bbk (werkgroep waarin
uitvoeringsvraagstukken besproken worden) en daarna ook door onze helpdesk aangegeven dat granietzand als
grond gezien kan worden. Hieronder ons eerdere antwoord: "Granietzand betreft fijn zand (fractie & 2 mm)
afkomstig van granietmijnen in onder andere Engeland en Noorwegen. Granietzand kan ook voorkomen als
restproduct bij de winning of bewerking van graniet. Granietzand bestaat overwegend uit het mineraal kwarts. Het
materiaal heeft een samenstelling in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature
wordt aangetroffen en voldoet daarmee aan de definitie van grond, mits het materiaal niet meer dan 20
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gewichtsprocenten bevat in de fractie & 2 mm. Bii het werken in en met granietzand dient wel rekening te worden
gehouden met het risico dat de fijnste deeltjes van het materiaal inhaleerbaar (kleiner dan 50 micrometer) of
respirabel (kleiner dan 10 micrometer) zijn. Respirabel kristallijn kwarts kan een risico voor de gezondheid geven.
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat soms (sterk) verhoogde gehalten aan Barium worden aangetroffen. Hiervoor
geldt de zorgplicht."

Echter -net zoals u aangeeft — bereiken ons meerdere geluiden dat granietzand door anderen ook wel als
bouwstof gezien wordt. Uiteindelijk is het aan het bevoegd gezag om hier een oordeel over te geven. En als de
toepasser en bevoegd gezag er samen niet uitkomen, zou uiteindelijk de rechter hier een uitspraak over kunnen
doen. Wij nemen in overweging om het vraagstuk 'is granietzand grond of een bouwstof nogmaals in de taskforce
beleid & regelgeving te bespreken.

Informatie

Aanmelddatum

Gerealiseerde doorlooptijd
Doorlooptijd 'On

hold'angepastedoorlooptijd
Doorlooptijd

'Afgerond'oorlooptijd

'Uitvoering'

december 2019 9i40

13:27
00:00
13:27
00 00
13:27

Standaardoplossing Eris geen
standaardoplossing
gekoppeld

Geescaleerd Ja
Behandelaar (de-)escaleren

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
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