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Onderwerp: FW: Aanwgzing BRL 9344?

(WVL); (WVL)

Hoi

Zie hieronder Ik was met op de hoogte van deze recente discussie vanuit de 6RL 9324
Is er inmiddels al meer duidelgkheidz

Bg onze helpdesk hebben we tot op heden altgd het antwoord gegeven dat het matenaal grond betreR en onder het toepassingsgebied van de BRL9321 kan vallen. DZ naar aanleiding van de
bespreking van het onderwerp in de toenmalige erkgroep Grond en Bagger (in 2009) en taskforce beleid en regelgevmg (in 2013).

Granietzand (ook aangeduid als granuliet) betr ft fijn zand (fract a 2 mm) fkomstig van granietmiJnen in onder andere Engeland en Noorwegen. Graniatzand kan ook voorkomen als re tproduct bij da winning of
bewe kmg van g a niet. 0 anietzand bestaat overwegend uit het mine aal k a ts. Het mater aal heeff een samensteg ng m een e houd ng en met een st uctuur zoals deze in de bodem van n tere wo dt aangetroffen
en voldo t daarmee aan da dennwe an grond, mits het matanaal niet meerden 20 g wichtsprocentan bevat n de frs te 2 mm.
Garnuliet wordt gecew Ficeerd onder de 6RL 9321. D t is een product certificaat. Uitgangspunt h e bg is dat het g a naliet afkomstig i ~ van een industriela winning, waa bg het matenaal wordt gewonnen of vnjkomt in
een beheerst proces H t b treft niet materiaal dat r )komt b j werken an san mg of onderhoud van ( eter) bodem. Industrie end ( gran let) h ft san natu rilke herkomsten komt u taan ongaro rda bodem. Op
basis van het geologisch dossie kan een uitspraak orden gedaan over de kwal teit van het matenaal dat wordt ge onnen. De BRL is n at van toepassing op atenaal dat een andere bewe k ng heeff ondergaan
dan scheiden,wassen of braken.
Utgangspuntvoo hetonderzoek van desamensteging (hetanalysepakket) e ilstde BRLn ar at da d p kketz**ls d t ing menllke utga e van EIK6, NENen Bodem+ is ergege en. Op de webste n
EIKB kunt u d t nazoeken. Barium is in de meeste gevallen opgenomen in d t stoffenpakket.
Echte in de voetnoot 17 onder tabel 2 an Billage 6 van de Regeling bodemkwal teit staat ove barium het volgende: De normen voor benam zqn inget okken. Gebleken is dat de intervent awaa de voor barium lager
was dan het gehalte dat van natura in de bodem voorkomt. Inden er sprake is van verhoogde b riumgehalten ten opz chta van de natu rlilke a htergrond als gevolg van een antropogene bron, kan d t gehalte door
het ba oegd gezag orden beoordeeld op basis van de voormal ge intemenbewaarde voor barium van 525 mg/kg d.s. Deze voormal ge inte venbewaarde is op dezelfde manie onderbouwd slede inte vent ewaarden
voorde meeste andere metalen. Banum wordt daarom standaard niet meer in het stoffenpakke opgenomen tenzij er sprake is van een antropogane bron. Df er sprake s van een antropogane bron is voor granulist
een lasbge v aag. Waarschenlgk komt de hoge concentratie benam van natura voor in het granietzand/pranuliet.
Waar ook raken ng mee gehouden moet worden ls da zorgplicht. Belangrijk hierbiJ is: wat is het uitlooggadrag van het granistzand dat toegepast gaat worden, onder welke situatie gaat het toegepast worden (kan er
e entueel u tloging plaatsvinden) en wat is de echte g ondkwal tart van benam op de toepassingslocat e (als banum zou ku nen uitlogen ma r ter pia tse van de toepaswngslocate ls sp ake v n een ve hoogde
achtergrondconcentraaa aan barium, in welke mate w dia uitlowng dan van belang).
Ten slotte merken wil nog op dat bl het werken in en met gran etzand rekening gehouden moet worden met het ris co dat de f insta deeltjes van het mater aal inha lee baa (klemer dan 50 mic ometer) of respirabel
(kleiner dan 10 rmcrometar) z jn. Respira bel knstag in kwarts kan aen ns co voor de gezondhwd ge en.

Graag spoedig jullie reactie, zodat we ons eerdere antwoord eventueel kunnen herzien.

Groet

Van: (WVL)
Verzonden: maandag 9 apnl 2016 JEI19

(WVL)
CC:
Onderwerp: RE: Aanwijzing ER(9344?

Dank Je wel.
Ik beg/iJP
Het kan zowel grond als een bouwstof zijn?

Groet~
Van: (WVL)
Verzonden: maandag 9 apnl 2016 IWIJ
Aan: (WVL)
Onderwerp: FW: Aanwijzing BRL 93+1?

Hol~,
ik weet met of la er wat aan hebt, maarihkv aanpassinq~Rbk von aar(iep~enwi bg de 6RL 9344 tegen de discussie aan of de defimtie van qranuliet een bouwstof of grond is..

Het bedrgf is bezig met aanpassen ervan . zqn inhoudelgk beter op de hoogte

Groeten,

Van: DGRW [magto;~mlnlenm.nl]
Verzonden: woensdag 14 juni 2017 9: II
Aanl (WVL); (CD);
CC: DGRW;

Onderwerp: FW: Aanwijzing BRL 9344?

(WVL);
HBIZ

(WVL)

Beste Collega',

Zie de onderstaande reactie van~. Volgens mii ~ geeft aan dat de daf(n tiekwestle nog niet ls opgelost. Zouden juffle nog eens goed naar de BRL 9344 kunnen kijken en de eerdere
discussie over de BRL 9321. Volgens mij

Zijn jullie het eens met een nadere baoordehnE
en toets. Ik kan mil vooste Ben

Met vr ende(l)ka groet,



Aan: DGRW ~Clminhenm.nl&
CC: ~@bouwkwbliteht nl ;
Onderwerp; RE: Aanwijzing BRL 9344?

Os s.com&; Ca ramet-im ortnl&

Geachte~
Zoals op uw hoicemail ingesproken heelt het dossier BRL 9344 reeds een lange histone, dhe ik persoonlijk niet helemaal ken. Een wreenvoudhgde weergahe tuigt hieronder.

Indert»d is BRL 9321 aangepast t.b.v. grenuliet, nadat er hen Sentemrpem een uitspraak is gekomen dst dkt mateneal inderdaad onder de definitie hmn grond helt.

Echter, die aanpassing is gestrand bfi de toetsingscommissie Bbk, omdat die stelde dat als getuig hen het wiizigingsbled impliaet de delinitte wn bouwstof zou worden aangepast. De argumentenng komt er op neer,
dat het niet zo kan z»n dat als je een bouwstof hebt (gesteente) en dat fiin maakt, het ineens grond geworden is Op die manier zou een bouwstof die niet holdoet aan de emissieeisen, kunnen worden wrmalen om te
worden geiewrd als grond. De implicaties zouden moeten worden onderzocht met een milieuefhctentcets, etc. etc.. Tekens geldt dst de meest gebruikte toepaswng hmn het materiaal een niet-terugneembare betreft.

Na heel heel discussie is er henolgens vmr gekozen een BRL op te stellen die aan beide cnteria tegemoet komt, waarbij txerigens de definitiekwestie niet in opgelost, zoals u aangeefi.

De BRL heeft inmiddels alle relemnte gremia gepasseerd. Ik wnrouw op uw begrip in dezen en hoop dat de BRL ter notificatie kan worden aangetmden.

Voor nadere informatie wil ik u wagen contact op te nemen met onze certificatiemsnsge

Met vn ende lijke groet,

RM
Industrial

db t

Tdu +33 Icls~u +31~

Hf is in herband met afspraken schier pas komende donderdag bereikbaar.

Frorm [mahlto:~Obouwkwalhteht.nl)
Sant i Tuesday, June 13, 2017 1: 06 PM

To:
Cc;
Subjertt FW: Aanwijzing BRL 9344 '?

Beste Q,
Er is een probleem ontstaan rcnd de opname wn de BRL 9344 in de Regeling bodemkwaliteit. Graag le aandacht umr onderstaande mail hmn

herzccht om «mr het einde week te reageren; wat mij betreit mag dit -gezien de tijdsdruk- ook rechtstreeks aan~. R)M wasnn hel probleem uiteen womt gezez Er wordt

Met uiendelijke groet,
Stichting Bouwkwaliteit (SBK)
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Ikb pi I b Ib 0 dm 0330-1500

«+ Please conslder the environment before prlntlng thls errwfi,
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Van:
Verzonden: dinsdag 13 juni 2017 1300
Aani

DGRW'nderwerp:

REI Aanwgzing BRL 9344 3

Beste ~,
De BRL 9344 is goedgekeurd door de TBbk, t»dans de sanvaardhngsperiode is er geen striidkgheid geconstateerd. Er is dasrdcor niet eerder aanleiding geweest om te bmifelen asn de mogeliikheid de BRL op te nemen
in de Regeling.

Ik zal je waag vmrleggen aan de schemabeheerder, met het dringende verzoek er deze week nog antwoord op te gew».

Met Wendelijke groet,
Stichting Bouwkwaiiteit (SBK)

T I Ibrol~
b w Lh t

dat b
Ikb pi I b Ib 3 dm 0330-1500

«+ Please consider the environment before prlntlng thls errwg,

Van:
Verzonden:
Aani
IX: (WVL);
Onderwerp: Aanwijzing ERL 9344?

(WVL) ;

DGRW [mailto:frans.pl»Ciminienm.nl]
juni 2017 12:38

(CD) ; (WVL); HB12

Beste~
In het kader van de herzie mng va n de Regel mg bodemkwahteit heeft Bodem plus het normdocument "BRL 9344" ontvangen. Met het verzoek om deze ssn te witzen en op te nemen in de Regel mg
bodemkwahteit. Bil de bespreking van een eerste concept van de Regehngzhln wij geconfronteerd

meteen passage 

in de BIILwsarmee wordtaangegeven dat een fractie ( 500pm) kan worden
toegepast sla bouwstof of sla grond. Gezien de herko st lijkt de kwalificatie "niet vo mgegeven bouwstof" de juiste. Voorde bepaling of sprake is van een bo wstof of grond zijn ij o s. gehouden ss
de defmities uit het Besluit bode mkwshteit (Bbk). Een expliciete toets aan de defimtie voor grond uit het Bbk hjkt niet goed te volgen uit de BRL In de BRL wordt met name aandacht besteed aan de



komen tot een BRL zonder stnfdigheid met een wettehjk voorschnft. Zou pl voorbat emd van deze week de benodigde aanvullende mformatie kunnen aanleveren Bii voorbaat dank

Ik heb la nog proberen te bellen, maarts was even niet bereikbaar.

Met vn e n deliike groet,

Afdehng Bodem, Energie en Ondergrond
Mimstene van infrastructuur en Mikeu
DB Ruimte en Water/Directie Wateren Bodem
tel.06-11368982
e-maih frans.olufnmmienm.nl
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