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(WVL)

RE: Toepasbaarheid Olivijn
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Ze zon teruggefloten

Van: (WVL)
Verzonden: vrijdag 25 oktober 2019 17:05
Aan: WVL)
Onderwerp: RE; Toepasbaarheid Olivijn

Van: (WVL)
Verzonden: vrgdag 25 oldober 2019 17:03
Aani (WVL)
Onderwerp: RE. Toepasbaarheid Olie)n

Men wil nu 100.000ton in over de rraas gaan toepassen..... granuilet.

Scbreurs rapport 345 r

Van: (WVL)
Verzonden: vrij~da 25 oktober 2019 16:55
Aani (WVL)
Onderwerp: RE: Toepasbaarheid Olrmn

Van: (WVL)
Verzonden: vrildag 25 ok ober 2019 16:50
Aani (WVL)
Onderwerp: RE: Toepasbaarheid Olrmn

Van: (WVL)
Verzonden: vn)dag 25 oktober 2019 15: 14
Aani (WVL)
Onderwerp: FW: Toepasbaarheid Olie)n

Van: (WVL)
Verzonden: vn)dag 25 oldober 2019 15:13
Aani~
Onderwerp: REi Toepasbaarheid Olie)n

fk gooi onderstaande in de groep hier en bs ~. tk wist zelf met dat eraan tweedelsns beoordeling vanuit BBK gehanteerd mocht worden voor bouwstoffen in een nuttige toepassing.

Groet,

Van:~ [maittm~Odettares.nt]
Verzonden: vrijdag 25 oktober 2019 tsi58
Aan: (WVL)
CC: - OGRW;

Onderwerp: RE: Toepasbaarheid Oliujn
(WVL); (WVL); (WVL); (wvt); (WVL)

Dag~,
Bedankt voorla bencht. Even een kort antwoord:
De toepassing als bouwstof is toegestaan, klopt, daar hebben wij in 201 5 uitvoeng over gerapporteerd.
Daarnaast kent onze wetgeving ook de mogelijkheid van esn tweedelijnsbeoordeling. Deze beoordeling is risicogebaseerd, an wordt via de Waterwet sinds 201 5 door de Nederlandse overheid
gebruikt (een Deltares-instrument overigens) bij de jaarklkse rapportage KRW. Zie ook het protocol T&B. De beoordeling van olivijn — wat geen (kunst)meststof is vanwege de trage verwering en
als zodanig niet is voorzien in de Meststoffenwet — ligt dus wel wat genuanceerder.
Ik ga graag de discussie eens aan
Even tot zover,



To.~~cadeltares nl&

Cci )
- DGRW ~famimenw.nl&; (WVL) Carws nl&;

Boerekamp, Gilbert (WVL) &gilbert boerekamofarws.nl&; Gadega, M chiel (WVL) &michiel aadega@rws.nl&
Subject: Toepasbaarheid Ohviin
Importance: High

(WVL) Carws.nl&; (WVL) Ca rws. n I &;

Heg,
Over Olivijn zijn de afgelopen laren regelmatig en veel vragen gesteld bg onze halpdesk van RWS Bodem+ door diva me partijen, van asnne mam tot overheden Ook over productna men als
"greensandh Het is ook in 20lo/2011 besproken op ambtelgk mveau in het IT tussen IILW en decentrale overheden.
ik wil je de (ovengens zeer mnseqvente) hoofdliin / boodschap van onze commumcatie graag meegeven en ie vragen om hier goed kenms ven te nemen. Het is vanuit mmmunicatie oogpunt ook
belangnik dat er l lgn bestaat die wq blgven uiten:

De vraag of olivljn onder het Bbk valt, Is eerder besproken In een landegjke werkgroep die vraagstukken rondom het Bbk bespreekt. De
werkgroep heeft destijds (oktober 20lg) als volgt geadviseerd: "Olivijn wordt vanuit de tropen geimpo*card als bindrriddel van CO2als'plossingvoor de rrnndlale kgmaatproblerrntiek, De werkgroep vindt oiivljn onder de definitie van bouwstof vallen (en ziet het materiaal dus.
niet als grond). Dit betekent dat olivijn uitsluitend toegepast mag worden als bouwstof onder de voorwaarden die het Besluit stelt aan een)
toepassing van een matenaal als bouwstof. Dt impliceert dat het matenaal dan ook niet gebruikt kan worden als integrale ophoging /z
verbetering van de bodem, maar uitsluitend als bouwstof in een werk.."

Groet !

Van: (WVL)
Verzonden: woensdag 23 oktober 20lg 20:SS
Aani Deltares)
CC: - DGRW; (WVL);
Onderwerp: Olagn

(WVL); (WVL)

jja ~,
Mooi artkej! Mj werd vn cogega s ook aangegeven dat je bj dwdd mu gaan aanschuiven?

Tipje mijnerzi)ds: begreep dat er modom de toepasbaarheid (meststof bouwstof als gmnd bi/mengen) nog we) wat vragen zgn .

Goed om dit mee te nemen in je piets om het concept neer te kunnen zetten . Mijn co)lege s en hebben eerder met dez» materie te maken gehad.

Groet en succes !


