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Helemaa I goedl

Bedankt!

Van: (WVL)
Verzonden: maandag 12 augustus 2019 8:53
Aan: (WVL)
CC: (WVL)
Onderwerp: RE: SPOED graag meekijken met memo granuliet

Hoi~
Hieronder een korte tijdlijn:

~ In 2009 zijn voor het eerst vragen over granuliet gesteld. Het uitvoeringsvraagstuk of granuliet nu als grond of bouwstof
moet worden beschouwd en/of toegepast kan worden onder het Bbk is in 2009 besproken in de toenmalige werkgroep
Grond & Bagger en het Implementatieteam Bbk gesteld. Uitkomst van die bespreking was dat granuliet als grond
beschouwd kan worden. Vanaf dat moment hebben we bij onze helpdesk het antwoord (granuliet = grond) gegeven
onder verwijzing naar het advies van het Implementatieteam. Zie ook het overzicht van uitvoeringsvraagstukken rond het
Besluit bodemkwaliteit: https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/publicaties/overzicht-omissies/
(vraagstuk 328).

~ In 2013 is granuliet opnieuw op de agenda gekomen van de toenmalige landelijke Taskforce Beleid & Regelgeving en het
Implementatieteam Bbk. Dit naar aanleiding van een vraag van de ILT. Tijdens die bespreking, die vooral ging over
verhoogde barium gehalten, bleek dat de vertegenwoordigers uit de taskforce en het Implementatieteam wat meer
verdeeld waren over de status van het materiaal. Echter zonder hierover een definitief oordeel te geven.

~ Tot het voorjaar 2018 hebben we bij de beantwoording van de helpdeskvragen nog steeds het advies uit 2009
aangehouden. In april 2018 is ons standpunt herzien en hebben we via onze helpdesk aangegeven dat er verschillende
inzichten zijn over de status van granuliet (ipv eenduidig aangeven dat het grond is). Hiervoor waren twee aanleidingen.
De eerste aanleiding was een discussie over de toelating van de BRL 9344 als aangewezen normdocument. De tweede
aanleiding was de handhavingszaak van RWS Oost-Nederland.

I-leb je hier voldoende aan?

Groet,

Van :

(WVL)
Verzonden: maandag 12 augustus 2019 7:34
Aan: (WVL)
Onderwerp: FW: SPOED graag meekijken met memo granuliet

Hoi~
Kun je hier wellicht in helpen?

Rond Granuliet is aan HH van Oost Nederland gevraagd een tijdslijn aan te geven.

Daarin geven ze aan dat in april/mei 2018 (ja, vorig jaar) door 8+ het standpunt uit 2013 zou zijn heropend en herzien.

Van: (WVL)
Verzonden: vrijdag 9 augustus 2019 12:50
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: SPOED graag meekijken met memo granuliet



standpunt uit 2013 (nl status is grond) geantwoord hebben.

(Als het nog relevant is) zou ik vraag terugleggen bij Michelle, obv welke informatie ON dit baseert (?)

Groet~
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

rws.nl&Van: (WVL)
Datum: vrijdag 09 aug. 2019 11:14 AM
Aan: (WVL) aJrws.nl&
Oude rwe rik FW: SPOED graag meekijken met memo granuliet

Hoi~
Kun je op de valreep hierop nog even meekijken?

Kennelijk is RWS ON gevraagd de tijdlijn te reconstrueren.

Ik heb iets geel gemaakt wat ik zelf in ieder geval niet kan thuisbrengen.

De rest ziet er herkenbaar uit.

Van: (ON)
Verzonden: donderdag 8 augustus 2019 16:33
Aan: (WVL)
Onderwerp: SPOED graag meekijken met memo granuliet
agentia: Hoog

Hoi~
Zoals vanochtend over gemaild, zou je willen meekijken? Ik heb nu de tijdlijn. Graag jouw input.

Ik dien voor morgen 12 uur input voor de memo aan W te sturen.

Met vriendelijke groet,

Directie Netwerk Management
Directie Netwerk Onwikkeling
Rijkswaterstaat Oost-Nederland
Bezoekadres: Eusebiusbuitensingel 66 l 6828 HZ Arnhem
Eusebiushof 3'tage 8
Postadres; Postbus 2232 l 3500 GE Utrecht

T: 06
@rws. nl

www.riikswaterstaat.nl
Volg ons op Twitter en Facebook
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