
Van(
verzonden:
Aan:
Onderwerp;

(WVL)

maandag9apnl20182234
(WVL)

FW:Afstem eng anuliet

17

Van: (WVL)
Verzonden; maancbg 9 apnl 2018 22:33
Aan( (WVL); (WVL);
Onderwerp: RE: Afstemmen granuliet

(WVL) ; (WVL)

saste

klopt dat is vnj complex daar dan soms maar dna formeel kunnen aansluiten en vier is lastig blskt

~was ook betrokken maardeze werkt met op oensdag

Eerst maar morgen even op scherp zetten deze casa

Van: 'WVL)
Verzonden: maandag 9 apnl 2018 22:30
Aan( (WVL); (WVL);
Onderwerp: RE. Afstemmen granuliet

(WVL); (WVL)

HaW
Dat is fiin, dank alvast.. Ik heb geen bez aartegen bellen in de trein of onder eg, maar laat mg dan graag mtnodigen voorde conference cag. Ik permteermg dat ik daar weimg van snap.

Van: (WVL)
Verzonden: maandag 9 apnl 2018 22:07
Aani (WVL); (WVL);
Onderwerp: RE: Afstemmen granuliet

(WVL) ; (WVL)

Beste

Ik zal het morgen eerst even wat scherper op de mail zetten,want nu loopt er teveel door elkaar met mails

——-Oorspronkeliike afspraak——-

Van: Cassee, Marcel (WVL)
Verzonden: maandag 9 apnl 2018 19(27
Aani (WVL); (WVL); (WVL); (WVL)
Onderwerp: Afstemmen granuliet
zijd: woensdag ll april 2018 12:00-12:30 (UFC+Ol:00) Amsterdam, Eerlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: telefonisch overleg (conference cag)

Beste ~,M,~ en~
We kunnen woensdag as een conference cali kunnen opzetten. ~ zit dan in de trein of op een station (ik weet niet of hg dat bezwaarlgk vindt?).

Volgens mij gaat het om het volgende drie subvragen:

1. Betreft het materiaal grond of is het een bouwstof (tbv beantwoording helpdeskvraag + tbv advisering RWS-ON)
2. Het materiaal wordt geleverd onder productcertificaat BRL 9321. Valt het wel onder het toepassingsgebied (tbv beantwoording helpdeskvraag +

tbv advisering RWS-intern)
3. Is het gewenst dat deze partij in een diepe plas wordt toegepast / omgang met de zorgplicht (tbv advisenng RWS-ON)

Groet

Van: (WVL)
Verzonden: maandag 9 april 2018 17:42
Aani WVL); (WVL);
CC: (WVL); (WVL);
Onderwerp: RE: Aanwijzing BRL 9344?

(WVL)
(WVL)

Beste rngegae,

Veel mails over dit onderwerp. Mij is niet scherp genoeg wat er van mil wordt gevraagd. Gaat het om de status van matenaal (grond of bouwstof), dan is dat afhankelijk van de samenstelling van
het matenaal en uiteindelsk aan het bevoegd gezag om de interpretatie daarover te geven (s het wel of niet matenaal met een samenstelhng en structuur d e normaal(n de bodem aangetroffen
kan worden). Gaat het om de toepasbaarheid van matenaal in een diepe plas, dan gaat het mede om de zorgpl cht

. Gaat het om de vraag welk bewgsmiddel gevoerd wordt en o(dat terecht is, dan zgn alleen de
aangewezen normdocumenten relevant en wat daarin wordt bepaald

Het liefst zou ikiugie ~,~~,~) even gezamenlsk treffe want dan hebben we het denk ik zo scherp maar man agenda maakt dat de komende weken bsna onmogelsk. Ik moet
aan het a anvug ngs besluit voorrang geven, waarvoor excuses.

Wellicht is het mogelgk om op korte termgn een telefonisch overleg van een half uur tgdens lunchtgd te organiseren. Ik weet niet hoe dat techmsch moet, maar doe wel graag mee. Iemand die dat
kan regelen&

Van: (WVL)
Verzonden: maancbg 9 apnl 2018 17:08
A (WVI I (WVI \ (WV( \



Ik mis 1 zin uit de BRL 9321 bg onderstaand helpdeskantwoord

Van: (WVL)
Verzonden: maandag 9 apffil
Aani
CC: (WVL);
Onderwerp: FW: Aanwijzing BRL 9344 7

(WVL); (WVL) ; (WVL)

Hoi ~n~,
Zie hieronder Ik was met op de hoogte van deze recente discussie vanuit de 6RL 9324
Is er inmiddels al meer duidelgkheids

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. Dit naar aanleiding van de
bespreking van het onder erp in de toenmalige erkgroep Grond en Bagger (in 2009) en taskforce beleid en regelgevmg (in 2013).

Granietzand (ook aangeduid als granuliet) betreit fijn zand (fra«t 2 mm) fkomstig van granietmiJnen in onder andere Engeland en Noorwegen. Granietzand kan ook voorkomen als re tproduct bij de winning of
bewe kmg van g a et. Granietzand 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 natura wo dt aangetroffen
en voldo t daarmee aan de d fnt e an grond, mits het matenaal niet meer dan 20 g wchtspro«enten bevat in de fracte 2 mm.
Garnuliet wordt gecert ficeerd onder de 6RL 9321. D t is een product certificaat. Uitgangspunt h e bg is dat het g a nul et afkomstig is van een industriela winning, waa ba het matenaal wordt gewonnen of vnjkomt in
een beheerst proces. Het betreft niet materiaal d t r Jkomt b j werken van sanenng of onderhoud van ( eter) bodem. Industriezand ( gran Iet) heeft een natuurliike herkomsten komt u teen ongeroerde bodem. Op
basis van het geologisch dossie kan een uitspraak orden gedaan over de kwaliteit van het matenaal dat wordt ge onnen. De SRL is n at van toepassing op atenaal dat een ende e bewe k ng heeff ondergaan
dan scheiden,wassen of breken.
U tgangspunt voo het onderzoek van de samenstelkng (het analysepakket) e ilst de BRL naar st d rd p kket zoals d t in gez. menl lke u tga e van SIK6, NEN en 6odem+ is eergege en. Op de website an
SIKB kunt u d t nazoeken. Barium is n de meeste gevallen opgenomen in d t stoffenpakket.
Eht d t tl? d tbl2 Bglg 6 d Iigl gbd k Itt t t b ht Ig dr ~ b si gt kk Gblk dtd t t db Ig
was d n het gehalte d t van natura inde bodem voorkomt. Inden er sprake is van verhoogde b riumgehalten ten opz chte van de natu rliike achtergrond slag@volg an en antropogene bron, kan d t g halte door

oorde meeste end re metalen Banumwordtdaaromstandaardni tmeer inh tstoffe pakketopg no ent nzjersp aks svaneenantropog na bron Ofersprake sven enantropogene bron svoorg anuhet

Waar ook reken ng mee gehouden moet worden is de zorgplicht. Belangrilk hierbiJ is: wat is het uitlooggedrag van het granietzand dat toegepast gaat worden, onder welke situatie gaat het toegepast worden (kan er

achtergrondconcentraae aan barium, in welke mate s die uitlog ng dan van belang).
7 Itt k ~ g pdtmiht k ~ tg t d k gg h d t d tht * dtd fiist d lq ht t I hl b (kl d 50 « t ) f sp bl
(kleiner dan 10 m crometer) z jn. Respi abel kr st gin kwarts kan een ris co voor de g *ondhe d ge en.

Vonge week is opmeu aanvraag gesteld die we beent oord hebben metditstandaard antwoord. N blgkterechterdscussie te zgn omdat de partij ordttoegepast in een diepe plas en
waarvoor RWS ON bevoegd gezag is

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

Groet

Van: ~de (WVL)
Verzonden: 9 apffil 2018 16: 19

(WVL)
CC:
Onderwerpt RE; Aanwijzing BRL 9344?

Dank Je wel.
Ik begfiilp dat er dus nog steeds onduidelijkheid is over de definitie.
Het kan zowel grond als een bouwstofzqnz

Groet~
Van: (WVL)
Verzonden: maandag 9 apnl 2016 JGJJ
Aani (WVL)
Onderwerp: FW; Aanwijzing BRL 9344?

Hoi~
ik weet met of Je er wat aan hebt, maar ihkv aanpassing Rbk vong Jaar liepen wg bg de BRL 9344 tegen de d scussie aan of de defin tie van qranuliet een bouwstof of grond is.. In de BRL wasof'pgenomenwat sowieso niet kan, vandaar dat we de 6RL niet kunnen opnemen. Het bedrgf is bezig met aanpassen ervan .~ en ~zijn inhoudelgk beter op de hoogte

Groeten,

Van: - DGRW [ dt ~@ I]

14 juni 2017 9: 11

CO - DGRW;
Onderwerp: FVI: Aanwijzing BRL 9344?
I
Beste Collega',

(WVL);
- HBIZ

(WVL)

Zie de onderstaande reactie van~ Volgens mil moet er, gezien de reactie, nog eens goed naar de BRL worden gekeken. Dit gezien de eerdere reactie van Senternovem, en afkeuring daarna
door de toetsingscommissie Bbk en de BRL die nu voorhgt ~geeft aan dat de defimtiekwestie nog met is opgelost Zouden julie nog eens goed naar de BRL 9344 kunnen kijken en de eerdere
discussie over de BRL 9321. Volgens mij moeten wij de uitkomst daarna bespreken. De consequenties bij toelatmg dan wel de motlvatle voor het niet aanwijzen moeten goed ln beeld worden gebracht.
Is er vanuit Bodem+ nog betrokkenheid geweest bii de BRL of heeft de CI dan wel schemabe haarde r deze zonder ons daarin te kennen tot stand gebracht. Ziin jullie het eens met een nadere baoordehns
en toets. Ik kan mii vooste ll en dat een gesprek met de schema beheerder daar onderdeel vanuit kan maken.

MetvdendeR)k g et,

Van. jnwBo~sSs com)
Verzonden: dinsdag 13 jum 201715.37
Aan: - DGRW ~miaiennznl&
CC: ~bouwkwaNeh.n6,
Onderwerp: RE Aanwijzing BRL9344?

(CulemborS) o sgs.cotits ~Eranjet-lmpon.nls

Geachte heers,



dat het niet zo kan zi]n dat als je een bouwstof hebt (gesteente) en dat fijn maakt, het ineens grond geworden is. Op die manier zou een bouwstof die niet ho]doet aan de emissie-eisen, kunnen worden wrmalen om te
worden gelewrd als grond De implicaties zouden moeten worden onderzocht met een milieuelfectentoets, etc. etc. Tewns geldt dat de meest gebruikte toepassmg wn het materiaal een niet-temgneembare betmfi.

Na heel wel discussie is er kano]gene koor gekozen een BRL op te stellen dhe aan beide cnteria tegemoet komt, waarbfi ohengens de delinitiekwestie niet in opgelost, zoals u asngeelt.

De BRL heeft inmiddels alle relemnte gremia gepasseerd. Ik hertrouw op uw begnp in dezen en hoop dat de BRL ter notificatie kan worden aangeboden

Voor nadere informatie wil ik u wagen contact op te nemen met onze certhlicathemanager Hij is in mrband met afspraken echter pas komende donderdag bereikbaar.

Met vnendeh]ke groet,

Industrial

na t

Tuu +kt (0)ss~ I M +3t~
Ivom [hmdto~@bouwhmhBed.nl]
Senti Tuesday, ]une 13, 20171:06 PH
To:~ ]Cu]emborg)
Cc: d (Culemborg)
Subject: FW: Aanwijzing BRL 9344?

Beste Q,
Er is een probleem ontstaan rond de opname wn de BRL 9344 in de Regeling bodemkwaliteit. Graag ]e aandacht wor onderstaande mei] hwn~ wn ]SM wasnn het probleem uiteen wordt gezet. Er wordt
wrzocht om wor het einde week te reageren; wat mij betrefi mag dit gezien de tijdsdruk- ook rechtstreeks aan~.
Met uiendelijke groet,
Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

ai d dw d d 0 hs t Tabk

T I ]0?0]~
id

b~ d 10.2.e
«+ Please consider the environrrwnt before pnnting this email.

b t
b

pw ht, 4
~ t

Van:
Verzonden: dinsdag 13]uni 2017 13I00
Aan: -

DGRW'nderwerp:

REI Aanwfizing BRL 9344 7

Beste ~,
De BRL 9344 is goedgekeurd door de TBbk, tijdens de aanwardhngsperlode is er geen strijdigheid geconstateerd Er is daardcor niet eerder aanleiding geweest om te hmjfelen aan de mogeli]kheid de BRL op te nemen
in de Regeling.

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

Met mendeliike greet,
Stichting Bouwkwaiiteit (SBK)

ai d dm d d 0 hs t Tabk

T I ]0?0]~

10.2.e
«+ P]casa consider the environment before pnnting this email.

Van: -DGRW[ B~ I]

Verzonden: dinsdag 13]uni 2017 12I38

CC: (WVL);
Onderwerp: Aanwijzing ERL 9344?

(WVL),'CD); (WVL); - HB]Z

Beste~,
In het kader van de herziening van de Rage]mg bodemkwahteit heeft Bodem plus het normdocument "BRL 9340'ntvangen. Met het verzoek om deze san te wijzen en op te nemen in de Rage]mg
bodemk al telt. 9]de besprekingvan een eerste concept van de Regeling zijn ij geconfronteerd meteen passage]n de BRLwaarmee wordt aangege en dat een f act e (&900pm) kan worden
toegepastalsbouwstofofalsgro d.Beziende herkom tlijktde kwalificatie "nietvo mgegevenbouwstof" de]viste.Voorde bepali gofsprakeisvaneenbo wstofofgrondzijn ]jo a.geho dansen
de defmities uit het Besluit bode mkwahteht (Bbk). Een ekph eiste toets aan de defmhti e voor grond uht het Bbk hjkt niet goed te volgen uit de BRL In de BRL wordt met name aandacht besteed aan de
toets aan de ssmenstelhngsehsen voorgrond Een goede toets san de defmithe voor grond is ook nodig om vastte stellen of geen sprake is van een stn]dhgheid met het Bbk. Ik veronderstel dat de BRL is

behandeld in de Harmomsathe Commissie Bouw en de Toetsmgscommhssie Bbk. Wellicht ben pj door de behandeling m deze cammiss hes beter gehnformeerd

Het probleem voor ons is nu dat op basis van de voorhggende informatie sprake kan zijn van een stnjdhghei d met het Bbk en een mogehike motivatie om m het kader van de herziening van de rage hng
de BRL niet aan te wijzen. Echter zover willen wij het liever niet laten komen. Kan pj, vanuit iouw rol, zorgen vooraan nadere motivatie voor het ingenomen standpunt Dit alles meta]s doel dat om te
komen tot een BRL zonder stn]dhghehd met een wettehjk voorschnft. Zou 0] voor het emd van deze week de benodigde aanvullende mformathe kunnen aanleveren Bh] voorbaat dank

Ik heb je nog proberen te bellen, maar je was even niet bereikbaar.

Met vnendeh]ke groet,



e-mail:~minienm nl


