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19. 1
Bggaand een notitie over gra nu)iet. In deze mncept notitie wordt ingegaan op de volgende dne onderwerpen.

Het Bbk kent 2 categonean waarbinnen hergebru k mogel)k is: bou stof of gro d. De ene bevoegd gezag beoordeelt granuliet als grond en de andere als bou stof. Granuliet ka niet
beide zbn. Dit wordt door de defin enng van beide heg npps n u tgesloten.
In het Bbk is een speofieke zorgplicht opgenomen voor toepassen grond in oppervlaktewater-lichamen. Er is onduidelilk over de reikwgdte van deze zorgplicht bg de toepassing van
granuliet in oppervlaktewater als plassen en kanalen.
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