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Aanvullende informatie voor de toepassing van Granuliet

en Schreurs MiTieuconsult 9 Oktober 2019

Aanleiding
Naar aanleiding van de bespreking tussen Rijkswaterstaat (RWS) en 6raniet Import Benelux (GIB) op 26

September 2019 te Utrecht, heeft 6 I B Schreurs Milieuconsult verzocht om een integraalantwoord te
formuleren op vier resterende verzoeken van de dienst vergunningverlening van RWS. Deze vragen zijn
gesteld na de melding voor toepassing van Granuliet in de 6 BT Over de Maas en betreffen de
milieuhygienische kwaliteit van Granutiet. De punten zijn als volgt:

1. Gezien de voorgenomen toepassingdient G ranuliet onderzocht te worden op het pakket C1,
BRL 9335 grond, versie 4.0

2. Granuliet dient onderzocht te worden op de aanwezigheid van P PAS conform de advieslijst van
12 juli 2019 (het zogenaamde '28+2'akket).

3. Er dient nader onderbouwd te worden dat toepassing van Granuliet geen nadelige invloed heeft
op de pH waarde van de omgeving.

4. Er dient een onderbouwing te worden aangeleverd ten aanzien van eventueel colloidaal gedrag
/ vertroebeling.

Deze memogeefteenonderbouwingopelkvanbovenstaande punten,aangevuldmetderesultatenvan
bestaand en aanvullend laboratorium onderzoek welke in de bijlagen is opgenomen.

Herkomst
Granuliet, ook wel Noordse Leem genoemd, ontstaat bij de winning, het breken en zeven van primair
gesteente. De minerale delen zijn afkomstig uit de Schotse en Noorse bodem e n komen altijd van
dezelfde locaties. Beide bronnen hebben een homogene structuuren samenstelling. Tijdens het
bewerkingsproces van breken en zeven veranderen de delen mineralogisch niet. De gradering van ca. 63
pm tot 1 mm wordt ontwaterd metcyclonen. De minerale deeltjes tot ca. 63 lzm worden middels een
bezink- en filte rkam e rpersproces ontwaterd tot een stee kvast product genaamd 6 ranuliet hetgeen
homogeen van structuur en samenstelling is.

Milieuhygienische toetsing conform het Besluit bodemkwaliteit
G ranuliet is conform het Besluit bod emkwalite it (B b k) grond en gecertificeerd conform BRL9321 en
dientderhalve periodiekgetoetstte wordenmiddels een samenstellingsonderzoek.

Aangezien Granuliet niet verdacht is op het voorkomen van verontreinigingen kan voor het vaststellen
van de milieuhygienische kwaliteit normaliter worden volstaan metanalyses op pakket A, BRL 9335
grond, versie 40: 'Standaardpakket vanaf 1juli 2008 ten behoeve van: onderzoek landbodem, onderzoek
regionale waterbodem, keuren van grond, keuren van baggerspecie uit regionaalwater.'eze
keuringen worden frequent uitgevoerd op 6 ranuliet en uit deze periodieke toetsing blijkt dat G ranuliet
ruimschoots voldoet aan de AW kwaliteit (vrij toepasbare grond).
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