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Verzonden: donderdag 5 apnl 2018 20:15
Aan :

(WVL)
Onderwerp RE: Overnemen van vraag met ¹ 18 D4 D212

Hoi +,
Danki

Groet
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Va :
Verzonden: donderdag 5 apnl 2018 19;02

Aan :

(WVL)
Onderwerp Overnemen van vraag met ¹ 18 04 0212

iDRWS.nl)

Beste collega,

Deze vraag kwam binnen bil Helpdesk Bodem+ (behandelaarsgroep BOD Bodem) van Rgkswaterstaat.

Kun jij deze vraag afhandelen&

Wil registreren alle vragen en antwoorden. Wil Ie daarom (in het kort) terugmailen, watje hebt geantwoord.

Datum van vraag: 04-04-2018
Ons vraagnummer: 18 040212
Vraagsteger:
Orgamsatie: Dekker Futerra BV
Telefoonnummer: 06- 1633 5430
E-mailadres. ~ipnumaga.eu

Lange tgd heeR er een publicatie op de ebsite gestaan van Sentemovem/Agentschap nl overeen uitspraak van het product granuliet. De uitspraak is dat gra ul at aangemerkt wordt als bodem
/ grond.
Granuliet is een product wat vrgkomt bij het be- en verwerken van 6estone locatie Gra met Import te Amsterdam Het is een kleiachtig matenaal.
Deze uitspraak kan ik niet vinden op internet. Mgn vraag is om deze te doen toekomen.

Toelichting
Toepassen van grond in het oppervlakte water (waterbodem) Besluit Bodemkwalite t

Uw bijlage
bsbgranvlietizg-039-2.pdf

heropend

volgens mij

DE BRL is dus met van toepass ng .De BRL staat dat dit alleen van toepassing is op gewonnen m tenaal.Even overleg want het antwoord wordt enigszins misbru kt (zoals gewoonlgk)

Vermoedelilk

Verder hebben wil bg eerde e vragen over gra nu(iet aan onze helpdesk het volgende antwoord gegeven:
Gran etzand (ook aangedmdt als granuliet) betreft fijn zand (fractre c 2 mm) afkomstig van grametmgnen in onder andere Engeland en Noorwegen. Granietzand kan ook voorkomen als restproduct
bg de winmng of bewerking van gramet. Grametzand bestaat overwegend uit het mineraal kwa*s Het matenaal heeR een samenstelling in een verhouding en met een structuur zoals deze in de
bodem van natura wordt aangetroffen en voldoet daarmee aan de defimtie van grond, mits het materiaal met meer dan 20 gewichtsprocenten bevat in de fra*ie & 2 mm
Gamuliet wordt gecertificeerd onder de BRL 9321. Dit is een product certificaat. Uitgangspunt hierbij is dat het granuliet afkomstig is van een industnele winning, waarbg het materiaal wordt
gewonnen of vrgkomt in een beheerst proces. Het betreft met matenaal dat vrgkomt bg werken van sanenng of onderhoud van (water) bodem. Industnezand ( granuliet) heeft een natuurlijke
herkomst en komt uit een ongeroerde bodem.
Op basis van het geolog sch does erken een uitspraak orden gedaan o arde k alitiet van het rrwtenaal dat ordt ge onnen. De BRL is met van toepassing op matenaal dat een a dere
bewerking heeR ondergaan dan scheiden,wassen of breken
Uitgangspunt voor het ondeizoek van de samenstelling (het analysepakket) verwijst de 6RL naar standaard pakket zoals dat in gezammelijke uitgave van SIKB, NEN en 6odem+ is weergegeven.
Op de website van SIKB kunt u dit nazoeken. Banum is in de meeste gevallen opgenomen in dit stoffenpakket.
Echter in de voetnoot 17 onder tabel 2 van Bijlage 8 van de Regeling bodemkwaliteit staat over banum het volgende. De normen voor banum zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde
voor banum lager was dan het gehalte dat van natura in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opz chte van de natuurlgke achtergrond als gevolg van een
antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor banum van 625 mg/kg d s. Deze voormalige interventewaarde
is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voorde meeste andere metalen. Barium wordt daarom standaard niet meer in het stoffenpakket opgenomen tenzg er sprake is van
een antro pag e n e bron. Of er sprake is van een antropogene bron is voor g ranuliet een lastige vraag Wa amchgnlilk komt de hoge concentratie banum van natura voor in het g rametzand/g ranuliet.
Waar ook rekemng mee gehouden moet worden is de zorgplicht Belangnlk hierbg is: wat is het uitlooggedrag van het grametzand dat toegepast gaat worden, onder welke situatie gaat het
toegepast worden (kan er eventueel uitloging plaatsvinden) en wat is de achtergrondkwaliteit va n banum op de toepassingslocatie (als benam zou kunnen uitlogen, mes r ter plaatse van de
toepassingslocatie is sprake van een verhoogde achtergrondconcentratie aan barium, in welke mate is die uitloging dan van belang).
Ten slotte merken wg nog op dat bg het werken in en met gran etzand reken ng gehouden moet worden met het nsico dat de fijnste deelt& s van het matenaal inhaleerbaar (kleiner dan 50
micrometer) of respira bel (kleiner dan 10 micrometer) zgn. Respirabel knstaggn kwarts kan een nsico voorde gezondheid geven.

Met vnendelijke groet,

Rijks aterstaat
Helpdesk 6odem+
DBB -79 77 ID2 (en kies daarna optie 2) (op wericdagen tussen 9 OD en 12.DO uur) www rwsleefomaeving.nl/he~ldeskjsh~helpdesk/arm~uier
www.bodemplus.nl


