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Hoi

Dit is voor het eerst besproken in het lmplementatieteam Bbk op 26 maart 2009 en later nog eens op 25)uni 2013 (toen het meer over de normstelling voor banum ging).
In 2009 was de toenmalige werkgroep (die het IT adviseert) en het tT van memng dat het matenaai grond betreR. In 2013 was daarover binnen de werkgroep vemchigende gedachten en vond
een deel dat het matenaal grond betreR en een deel dat het materiaal een bouwstol is.
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@~: zoals zonet telefonisch besproken

1) Antwoord. dit is niet expliciet toegaEcht m het Bbk (2008) maar volgt uit de sserpretatu van de degiutie van grond m dit besluit ln het overleg van het lmplementatieteam Bbk van @@-@@ 20) 2 is de
casuistiek granuliet besproken met de vraakuteging of d) minerale materiaal onder de degidtie van 'grond'snwel de definitie van 'bouwstot'alt, met als ukspmek dat granu)iet 'grond'etreit. Bij een
volgende gelegenheid van aaopassing van het Beshut verduidelijken we dit

2) Hier heelt Mn lenW geen laudsdekkend beeld van Wel n ons bekaad dat nunige toepassugen van granuliet als gmnd m het verleden hebben plaatsgevonden met instemmiog van bevoegd gezag
Rgkswaterstaak waterschappen (uat) en gemeenten (droog).
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Beste ~ en of~
Wij hebben onder andere de volgende vragen over granuliet van Zembla ontvangen:

~ Waar is terug te vinden dat granuliet sinds het Besluit Bodemkwaliteit (2008) als grond wordt aangemerkt?
~ Door welke part)j(en) is granuliet sinds het het Besluit Bodemkwaliteit (2008) als grond aangemerkt? (e.g.

Rijkswaterstaat, ministerie, bedrijfsleven)

Hier moet een zo exact mogelijk antwoord op worden gedicht.

In het verleden heeft het IT het materiaal als grond gekwalificeerd. Volgens mij
Graag voorrang geven aan de juistheid van de gegevens.
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