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Tot nu toe niet omdat ze alleen de afbraakproducten van polyacrylamide hebben laten onderzoeken
Nu buntrop heeft het zelf opgegeven aan deltares polyacrylamide,maar op de melding staat niets,maar handhaving mag met opvragen bil bedrgf
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Wel benieuwd : wat leveren dn oudcrmaken ammaten en poly amde nu op?
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De grond is afkomstig van de steengroeve Glensanda te Schotland. Iriet materiaal is

vanaf Schotland verscheept naar de Amerikahavenweg 2 gebroken en gezeefd en tijdeliik fr)

depot gezet.
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Gazen de agprakea tussen het mamgeawnt van Id)W ea RWS legt ik de vraag bj )ulbe neer.

De afhandeling van de belpdeskvraag kan k na)ulbe antwoord vcrmrgen.
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Bil de helpdesk is een vraag binnengekomen over Microzand. Vraag is of dit als bou stof of als grond gezien moet worden. Voorzover ik uit de beschri)ving van de vraaostegeren het
meegezonden rapport kan opmaken is het gebroken en gezeefd gramst. Eerder hebben we ba de helpdesk onderstaande antwoord gegeven voor deze stroom, maar mogelijk is er in het kader
van de granuliet discussie nu meer te me(dans

AntwooIcl UI( 2013.
De meningen hierover verschillen momenteel. Eerder is binnen het verbetertraject Bbk (werkgroep waarin uitvoerlngsvraagstukken besproken worden) en daarna ook door onze helpdesk
aangegeven dat granietzand ais grond gezien kan worden. Hieronder ons eerdere antwoordt "Granietzand betreft fjin zand (fractie & 2 mm) afkomstig van granietmijnen in onder andere
Engeland en IVaorwegen. Granietzand kan ook voorkomen als restproduct bg de winnmg of bewerfong van graniet. Granietzand bestaat overwegend uk het mineraal kwarts. Het
matermal heeft een samenstelling in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van natura wordt aangetroffen en voldoet daarmee aan de definitie van grond, mits
het materiaal niet meer dan 20 gewichtsprocenten bevat in de fractie & 2 mm. Bij het werken in en met granietzand dient wei rekening te worden gehauden met hel risrco dat de fgnste
deeltjes van het matermajinhaleerbaar (kleiner dan 50 micrometer) of respirabel (kleiner dan 20 micrometer) zjin. Resprrabel kristallgn kwarts kan een risrco voor de gezondhed geven.
Zuarnaast zgn er aanwuzingen dat soms (sterk) verhoogde gehaiten aan Banum worden aangetroffen. Hiervoor geldt de zorgplicht."

Echter -net zoals u aangeeft - bereiken ans meerdere geluiden dat granietzand door anderen oak wel als bouwstof gezien wardt. uiteindelijk is het aan het bevoegd gezag om hier een
oordeel over te geven. En als de toepasser en bevoegd gezag er samen met uitkomen, zou uiteindelijk de rechter hier een uitspraak over kunnen doen. Wij nemen in overweging om het
vraagstuk 'w granietzand grond of een bouwstof'ogmaals in de tasldorce beleid & regeigeving te bespreken.


