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Hoi collega',

Eerder vanmiddag hebben we een~ ionferenm cag gehouden over gra nu(iet met deelname van en ikzelf.

Dit naar aanleiding van a) een gestelde helpdeskvraag over gra nu(iet; b) een discussie over het toestaan van de toepassing van granul at in een diepe plas waarvoor RWS ON bevoegd gezag is;
c). een discussie uit de zomer van 2017 over het opnemen van een meuwe BRL 9344 voor de f~ine fractie van steenslag bg winning van gesteente

Li JiHieronder kort de uitkomsten van het gesprek:
1. Valt het matenaal onder de defimtie van grond of onder de definitie van bouwstoP

Er zi n hierover verschillende interpretaties.

We concluderen dat

2. Het matenaal wordt nu door 4en leveranoer aanqeboden onder erkende kwaliteitsverklann voloens de BRL 9321.

3. Voorde vraag of het matenaal als zijnde grondof als bouwsto~in een diepe plas toegepast kan worden, is bovendien de omgang met de zorgplicht van belang

4. i

Afsp ra ka n :Lstuurt een aanpassing op het eerdere helpdeskantwoord
informeert RWS ON

bespreekt het bovenstaande m t~.
Herkennen jullie deze samenvattingk Zo nee, vul aub aan

Groet

Van: (WVL)
Verzonden: dinsdag 10 apnl
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Beste

Er lopen diverse emails en vragen door elkaar . . Ik heb met~ gebeld en even afgestemd om zaken helder te krggen en te splitsen

Het ovedeg gaat morgen (als dit telefomsch lukt, ik kan de conference cag link ook met vinden ) over .

(s gra nu(iet (restproduct natuursteenafslag van gramst /granul etwinning) grond 3 Wat is er besloten in IT. 33?

Certificaat en erkenmng BRL :

Vervolg is :

httos//www cobouw npbouwbreed/rueuws/2009/07/ersnubet-vervsnst-dure-kalk-m-kalkmndstaen-(0 (49663

mvg~ en tot morgen


