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Zoals verstuurt aan van Dekker Futerra,-)

Van: (ON)
Verzonden: woensdag 18 april 2018 14:10
Aani
CC: (ON)
Onderwerp: Aanvullende info afkeur granuliet

Geachte heer~,
Naar aanleiding van het contact met collega's van Bodem+ en beleidsadviseurs doe ik 0 de volgende aanvullende informatie toekomen.

Het bewgsmiddel welke is geleverd is ontoere kend. Het granuket, genoemd op het procescerbficaat BRL 9321 en op de bijbehorende informabe genoemd Noordse leem, valt niet onder de BRL
9321

Na intern ovedeg binnen RWB, blijkt dat nog met vastgesteld of dit materiaal onder de noemer grond kan vallen.
De branche heefi naar asnleid ng van het adv es van de werkgroep e kale jaren gelden een poging gedaan om de BRL 9321 (BRL voor jndustnezand en -grmd) aan te passen. Deze aanpassing is
gestrand in de toetingscommisie Bbk, omdat die stelde dat als gevolg van de wazig ng impl cat de defimte van bouwstof zou orden aangepast. De argumentenng komt erop neer, dat het niet zo
kan zgn dat als je een bouwstof hebt (gesteente) en dat fijn maakt, het ineens grond geworden is Op die mamer zou een bouwstof die niet voldoet aan de emissie-eisen, kunnen worden vermalen
om te worden geleverd als grond. Vervolgens heeft de branche een nieuwe BRL opgesteld (BRL 9344), dIe vervolgens bIj de opname In de Rbk Is aangehouden. DIe aanhoudIng had ermee te
maken dat in deze nieuwe BRL het product zowel als grond als bouwstof kon worden toegepast.

Daarna

Is er nIets meer van de branche vernomen op dIt punt.

Omdat dIt niet helder Is vastgelegd, Is dit aan ons als bevoegd gezag ter beoordebng. Echter dIent er wel een geldIg bewgsmiddel aanwezig te zgn.

Zou (er wel) een geldig bewgsmiddel bij dit matenaal aan ezig zgn dan wifien wg u erop wijzen dat :

1 NIet ~ geen de kwahteIt van het matenaal is bepalend, maar tevens of de toepassIng nuttIg en functIoneel Is. Dit Is bepaald In artikel 5 besluIt bodemkwahteIt. DIt matenaal Is een
geImporteerde afvalstof uIt Noorwegen Dit matenaal is een afvalstof totdat bewezen Is dat dIt matenaal nuttig kan worden toegepast .

Gelet op de samenstegIng van dIt matenaal, met een zeer fijn fractIe, zorgt dIt voor ve*roebelmg van het oppervlaktewater en verhoogde kans op mgoIdaal gedrag van het matenaal.
Daarnaast Is dIt geen natuurlijk matenaal wat normaal In deze gemncentreerde hoeveelheden,het slgpsel van granubet, van natura In de Nederlandse bodem voorkomt. Wg vInden het
gelet op de beoogde toepassing in (onder) oppervlaktewater van deze afvalstof in een diepe plas met oog voor natuurontwikkeling, met nutt g en functioneel.

Op grond van artIkel 5 hIervan wordt dIt matenaal als beoogde toepassIng als zijnde grond In oppervlaktewater door ons afgekeurd

2. De zorgpbcht artikel 7 geldt ten alle tgde. Het bewgsmIddel wat geleverd Is dIent ook aan te geven dat bIjvoorbeeld dIt matenaal vertroebebng van het oppervlaktewater kan veroorzaken,
collo daal gedrag op kan treden en/of er nog niet genormeerde stoffen een probleem kunnen veroorzaken, zoals bgvoorbeeld sulfaat, banum, caloum en of de pH . Dt staat niet
aangegeven. Het bewgsmiddel is dus ook op dit punt met compleet . Gelet op het herkomst geb ed, wat ons niet bekend is, wensen wg ook te weten of er geen asbest ader in de
betreffende mgngroeven aanwezig Is geweest Of dIt kan worden uItgesloten. Zonder gedegen herkomstanalyse dIent het gehele stoffenpakket betrokken te worden bg de analyse. Dat
betekent ook dat vrggestelde stoffen in Nederland gewoon meegenomen dienen te worden.

Op grond van artikel 7 vanuit de zorgplicht met oog op vertroebeling en mogelijk mgoidaal gedrag van het materiaal keuren wg dit matenaal bij voorbaat af.

Namens de afdeling Vergunmngenverlemng en de afdeling Handhaving.
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