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Input Overleg 1 juli — Noordse Leem

Casus

Bij het breken en bewerken van rots afkomstig van kwartsiet- en granietmijnen ontstaat granuliet.
Granuliet, ook wel Noordse Leem of Rhona Leem genoemd, is een homogeen fijnkorrelig materiaal
met een inwendige wrijving als zand, een hoge volumieke massa en de doorlatendheid van verdichte
klei. Deze fysische eigenschappen maken het materiaal geschikt voor tal van toepassing in weg- en
waterbouwkundige projecten. Toepassing van granuliet vindt al langere tijd plaats.

Bij de levering en toepassing van granuliet zijn een aantal discussiepunten en vragen ontstaan:

Door de schemabeheerder (certificerende instelling) SGS Intron is, op verzoek van Granuliet
Import Benelux (GIB) in 2018 de BRL 9344:"De milieuhygienische kwaliteit van fractie &500
pm vrijkomend bij de bewerking van primaire steenachtige materialen" ingediend bij het
Ministerie van 1&W voor opname in de Regeling bodemkwaliteit (Rbk). Doel is om op basis van
deze BRL een erkende kwaliteitsverklaring voor granuliet af te kunnen geven en daarmee te
gebruiken als milieuhygienische verklaring bij het toepassen. In de ingediende BRL 9344 wordt
aangegeven dat granuliet toepasbaar is als grond of bouwstof. Echter, het Besluit
bodemkwaliteit (Bbk) staat deze vrije keuze niet toe. Granuliet kan niet beide zijn, dit wordt
door de definiering van beide begrippen in het besluit uitgesloten. Granuliet is of grond of een
bouwstof.
Bij de toepassing van granuliet in weg- en waterbouwkundige projecten (o.a. waterplassen) is
tijdens de uitvoering en het toezicht (ILT, Handhaving Rijkswaterstaat) eveneens discussie
ontstaan over de toepasbaarheid van granuliet. Het ene bevoegd gezag beoordeeld granuliet
als grond en de andere als bouwstof. Dit geldt ook voor leveranciers van Granuliet. Onder de
noemer Noordse leem wordt het materiaal geleverd als grond en onder de noemer Rhona leem
als bouwstof. Granuliet kan zoals aangegeven volgens het Bbk niet beide zijn. Een eenduidig
standpunt is evident.
Door het toepassen van granuliet wordt oppervlaktewater (tijdelijk) sterk vertroebeld. Aan
granuliet wordt door Graniet Import Benelux (GIB) een flocculant toegevoegd die (mogelijk)
tot milieuhygienische risico kan leiden. In Rhona leem worden mogelijk ook aromatische
koolwaterstoffen aangetroffen. In artikel 7 van het Bbk is een specifieke zorgplicht opgenomen
voor toepassen van grond en bouwstoffen in oppervlaktewaterlichamen. Er is tussen GIB en
Handhaving Rijkswaterstaat onduidelijk over de reikwijdte van deze zorgplicht bij de
toepassing van granuliet in oppervlaktewater.
Als bewijsmiddel voor de milieuhygienische kwaliteit van granuliet wordt door GIB de BRL
9321 gebruikt als erkende kwaliteitsverklaring. Dit normdocument is gezien de scope niet van
toepassing op granuliet.

In april 2018 is het granuliet door RWS handhaving geweigerd als toepassing voor verondieping van
zandwinplassen. RWS (niet het deel waar wij me samenwerken) verklaarde dat het:

~ Een afvalstof zou zijn en er zou asbest in zitten;
~ Barium een probleem zou zijn
~ Colloidaal gedrag;
~ Het zou een bouwstof zijn;
~ Het zou om granietslijpsel gaan;
~ Over het floccant zijn vragen gesteld.



Reactie

Hoofddiscussie is of het granuliet grond is of gezien moet worden als bouwstof, en of het
granuliet wel voldoet aan deze categorieen. Deze discussie loopt volop en wordt vanuit DGWB
gevoerd (en moet daar ook gevoerd worden).
Er is voor DLCE dan ook een zeer beperkte rol.
Vanuit afval/product kennen we deze casus niet, er is geen aanvraag van een rechtsoordeel.
Het is lastig op om basis van beperkte informatie uitspraken te doen.
Iets is afval als je je ervan 'ontdoet'. )e kunt aangeven dat dit op hoofdlijnen betekent dat er
aan 3 voorwaarden voldaan moet worden:

Het gebruik/ toepassing is zeker;
De toepassing is rechtmatig: voldoet aan alle eisen uit product regelgeving en er zijn
geen onaanvaardbare risico's voor mens en milieu;
De toepassing is voldoende hoogwaardig.

Voor uitwerking van deze voorwaarden kun je verwijzen naar de Leidraad afvalstof/ product.
Het lijkt erop dat het granulaat het karakter van een bijproduct heeft, maar daarvoor zijn
onderstaande zaken wel relevant (anders is het geen bijproduct = afval) :

o Relevant is wel dat bij de tweede voorwaarde (rechtmatig) er gekeken moeten worden
naar of een bepaald materiaal voldoet aan de productregelgeving, in dit geval het
Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Als het uiteindelijk niet voldoet kan iets een'last'orden

en dus een 'afvalstof'orden. Maar dit is precies waar de discussie al over
loopt met DGWB, zij gaan over deze regelgeving.

o Er lijken ook zorgen over het floccant dat gebruikt wordt (Ecopure) bij het spoelen. Er
zou bij de afbraak polyacrylamide ontstaan en mogelijk ook acrylamide, een zeer
zorgwekkende stof. Het lijkt erop dat er niet voldoende is onderzocht of dit ook
daadwerkelijk zo is. Een gering deel van het floccant blijft waarschijnlijk achter in het
granuliet en indien het granuliet wordt toegepast komt dit dus in de bodem of in
oppervlaktewater kan komen (het gaat dus over een mogelijke emissie van ZZS). Ook
dit haakt in op de vraag of de toepassing wel 'rechtmatig's. Maar wederom ligt deze
vraag of bij DGWB (ZZS in een emissie naar de bodem/water).

o Ook blijkt dat RWS handhaving dacht dat er asbest in het materiaal zat. Indien dit zo
is, dan speelt dit net als bij de twee bovenste punten wel een rol bij de vraag of de
toepassing rechtmatig is. En kan het dus zo zijn dat dit niet het geval is en kan het
daarom 'afval'orden.

De discussie wordt dus op de juiste plek gevoerd, bij DGWB.


