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Heel filn dank

Van: (WVL)
Verzonden: woensdag 6 februari 2019 20:04
Aant (WVL)
Onderwerp: RE: Rapport Deltares granuliet

Dank, waardevolle nput!

Ga wel in gesprek met
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Beste allen

Verschil tussen Nederlands zand, klei en Granuliet inclusief herkomst staat erin evenals de eigenschappen en mogelgke toepassing en effecten bij toepassingen .

Ook dat het in oppervlaktewater en ander locaties moet worden afgedekt daar dit spul aan de wandel gaat.

Over kwaliteit staat er met veel in ( schoon ) maar niet wat er dan gemeten wordt en over in bezit zgn van een productcertificaat, volgens mg ingetrokken

Wel staat enn (zoals eerder al aan~ en~heb aangegeven bg de ongewenste toepassing in een diepe plas ) dat eraan flocculant bg zit, genaamd polyacrylamide, bg afbraak en
bgproduct acrylamidei

Ditfioczulant moetworden vermeden, ook naaroppervlaktewateren grond ateren drinkwater,daardeze onderde Inst valt van zeerzorgwekkende stoffen. (caronogeen en mutageen).

Acrylamide
Acrylamide (CAS nr. 79-06-1) wordt aangetroffen in twee bronnen: annex Vl
van de EU-CLP en op de REACH kandidaatslgst. De stof is een Nederlandse zeer
zorgwekkende stof, omdat deze is ingedeeld als Camnogeen categone 1A en
mutageen categone IB op annex Vl van de CLP, maar ook omdat deze op de
REACI hkandida ets inst staat
Conclusre Aoylamide is een Nederlandse zeer zorgwekkende stof

Groet+
Van: (WVL)
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 10:47
Aani (WVL); ~(WVLE (WVL)
CC: (WVL); (WVL); (WVL);
Onderwerp: RE. Flitsbon voor uitwerken toepassingmogelilkheden granuliet

(WVL)

Dank voor je reactie.

Met~ hebben we ook gesproken over de precedent werkmg. Da is de reden dat we aan een deskundig advns vragen. Naast dz adwes gaan we ook m overleg mct HBJZ en DGM( Zowel
nuheuhyghnnclk jundisch Enacnel en maatschappebjk en qwa mtvoermg wdhn we de consequenbes hakier hebben van de keuze grond ofbouwstoE Hnma kan (grW een beshut nemen.

ln eerste instantie willen we een techrusch advws, mocht uit dd advies narrdijk blijken dat het materiaal bijvoorbeeld alleen als grond kan worden gezien. Dan beperkt dat ons handelingsperspectieE
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Beste

Ik weet dat er deskundigen bij Delta ree/TNO/WUR ziin, maar ik meen dat de branche, zie ons eerder verslag zelf heeft aangegeven dat dit slgpsel met als grond beschouwd kan worden. Dit heeft
dan precedent erking op ook ander slgpsel dan granuliet. Ook voor andere steenslagbewerkingen geldt dan hetzelfde.

De BRL is niet aangepast en dat is het punt Het bednlf had de verkeerde BRL gehanteerd die niet voor slgpsel van steenslag is bedoeld.

Probleem met toepassen in oppervlaktewater in een diepe plas is dat een bouwstof niet nuttig is als vulmiddel en daarnaast gelet op het zeer fijne matenaal gaat dnjven ( tgdelgk al dan niet ) .



6este ~en~
Vandaag hebben~ en ik een gesprek gehad met de en van firma Granuliet Import Benelux (GIB). We hebben gesproken over het hergebruik van het
"zand achtig matenaal" dat vn]komt bij het breken/bewerken van granuliet. G]B wil deze afvalstof hergebruiken/nuttig toepassen. Onduidelgk is echter onder welke noemer van het Bbk dit
hergebruik kan en mag plaatsv nden.

De discussie over het hergebruik als grond of bouwstof loopt al heel lang en is in 2017 opnieuw opgewaaid vanwege de nieuwe BRL 9344 die toentertgd bij ons werd aangemeld voor opname in de
Regeling bodemkw elite it (Rbk). In de concept 6RL 9344 stond, kortgezegd, dat g ra nu]iet bauwstof of grond kan zi]n DZ is echter onder het 6esluit bodemkw elite it (6bk) niet mogelijk, het is of een
bouwstof of grond, beiden sluiten elkaar uit. Volgens GIB is het grond en zg hebben de BRL daarop aangepast. De discussie loopt echter nog om het helaas nog steeds met geheel duideli]k is waar
het nu (het beste) onder valt. Gezien alle gevoeligheden op het dossier Bodemkwaliteit die nu lopen en de aandacht vanuit de media ( TGG, diepe plassen, AEC bodemassen etc ) wil het ministene

el overwogen een oordeel geven.

Voor deze overweging willen we~ van Deltares vragen om een notitie op te stellen waann we ~ ntwoord krggen op de volgende vragen ~gaf aan dat~een deskundige is op dit
gebied)

Onder welke defimtie van het Bbk valt het "zand-achtig matenaal" dat vrgkomt bi] het breken/bewerken van granuliet. Grond, bouwstof, beide of geen van beide&
Granuliet komt uit het buitenland G]6 geeft aan dat het matenaal ruimschoots voldoet aan de eisen van het Bbk. Is dit een juist veronderstelling, worden door de keunngen en
toetsingscnteria zoals beschreven in de concept 6RL 9344 de mikeu hygienische nsico s zoals bedoeld in het 6bk voldoende beschermd& Zgn er ten aanzien van toepassingen onder water
als diepe plassen aanvullende maatregelen of onderzoeken nodig&

Ik schat in dat het opstefien van deze notitie onder het drempelbedrag een flitsbon blgft. Daarmee zou ik alleen een prgsopgave aan te vragen.

Mgn vraag aan]ufiie: Heeh LOBO een pot]e waaruit deze werkzaamheden (namens IBW) kunnen worden betaald en zo ]a kan ik overgaan tot het vragen van een prgsopgave.

G : In latere instantie willen Bibi en ik met jullie de resultaten bespreken en kgken wat dit betekend voor]undische context en de uitvoering van werken bij RWS Van GIB
begrepen we dat RWS een van de grootte afnemers is

Een filne dag,

+31 (0)~
Van: - DGRW [mafito;~minienmcnl)
Verzonden: dinsdag 5 februan 2019 14: 19
Aan] (WVL); (WVL)
CC: (WVL)
Onderwerp: RE: Defnme granuliet

Hallo ~ en~,
Dank voorde informatie Als ik het stuk zie stuit ik toch weer op een nieuw element, name]i]k cofioidaal gedrag
Hieronder de gegevens van ~an Deltares ~af snel even een uiteenzetting waarom gra nu]iet grond kan zgn. Het is denk ik gezien de opmerkingen over de zorgplicht en de eerdere
discussies om het toch een keer helemaal uit te lopen. In dat verband vind ik de opmerking van ~ ook wel een goede, namelgk wellicht kan het matenaal gezien de eigenschappen nooit een
bouwstof zgn. Ben benieuwd waar wg op uitkomen.

Met vn e n delijke groet,
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Van] (WVL)
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 13:50
Aan: (WVL)
CC: (WVL)
Onderwerp; Dafnitie granufiet

Ew s.nl&

grws nl&

- DGRW ~]tufiggbgl&

N a v het overleg vanochtend heb fir gezocht naar wie op 12 april 2015 vanuit Bodem+ heefi aangegeven dat granuhet een bouwstof is, bljfievoegde vond fic ia topdesk De naam
gesprek vanochtend ook genoemd. Mij waren deze vragen eist bekend, haadifi als achterfiroadinformatie.

werd m het

Met nendel]ke g oet,

mr.
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