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9. Verhoogde Barium gehalten in granuliet
Vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is het volgende
uitvoeringsvraagstuk over verhoogde barium gehalten granuliet
aangedragen:
N.a.v. een casus waarbij een partij granuliet met een verhoogd
bariumgehalte, wil ik graag de volgende verbeterpunten aandragen. Deze
hebben betrekking op de normstelling en op de bewijsmiddelen.

1. normstelling barium
De normstelling voor barium is momenteel op de volgende wijze
opgenomen in de Regeling:
~ Barium zitin het standaard pakket voor grond, dusje moet het meten.
~ In bijlage B van de Rbkis de norm voor barium ingetrokken (de tabel

vermeldt geen waarde).
~ In de voetnoot wordt de intrekking verklaard. Namelijk dat natuurlijke

gehalten vaak boven de interventiewaarde uitkomen. Toetsen aan die
waarde zou dan te vaak afkeuring opleveren.
Naarin de voetnoot staat ook dat als het verhoogde bariumgehalte
een antropogene oorsprong heeft het bevoegd gezag dit kan
beoordelen op basis van de oude interventiewaarde van 625 mg/kg
d.s. Dus dan geldt er kennelijk wel een soort eis.. (?).

Probleem van deze wijze van normstelling is dat het nogal onduidelijk en
onvoldoende scherp is.



Verbeterinoi de waarde van 625 malka d.s. in de tabel oonemen en dit
vriistellen als wordt aanoetoond dat het oehalte van natuurlijke oorsorono
ls.

2. hoe omgaan met verhoogde waarden van natuurlijke oorsprong
Het onderscheid natuurlijke/antropogene oorsprong vergt van het bevoegd
gezag dat zij een oordeel kan vormen over het onderscheid wel/niet
antropogeen. Maar ook dat zij kan omgaan met hoge waarden van
natuurlijke oorsprong: in principe is die vrjigesteld, maar er geldt ook een
zorgplicht om in bijzondere situaties (zoals grote hoeveelheden in kleine
watergangen) om ongelukken te voorkomen. Granuliet wordt bijvoorbeeld
gebruikt om watergangen waterdicht af te sluiten.
Verbeterinai beschriif deze situatie en hoe het bevoead oezao daarmee
kan omaaan.
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3. informatie nodig om onderscheid te kunnen maken
De vraag is hoe je aan de hand van een erkende kwaliteitsverklaring als
bevoegd gezag het onderscheid kunt maken. Gebruikelijk is dat met een
productcertificaat wordt verklaard dat aan de eisen van het Bbk wordt
voldaan. Dit is in feite een black box. Je zou bij het onderscheid in
normstelling ook mogen verwachten dat als gebruik is gemaakt van de
vrijstelling (want van natuurlijke oorsprong) dit kenbaar wordt gemaakt en
dat dan ook de meetwaarde wordt bijgeleverd bij het certificaat.
Verbeterinai het oroductcertificaat arond moet informatie aeven over
hari um (welke oorsorono en welk aehalte j.
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