
Aan: 
DG Rijkswaterstaat 
Michèle Blom 
 
Datum: 10 oktober 2019 
Memo Standpunt Granuliet 
 
Geachte mevrouw Blom (Beste Michèle), 
 
Hierbij informeer ik u over mijn standpunt betreffende het kenmerken van granuliet¹ als grond en de 
wijze waarop granuliet wordt gecertificeerd.  
 
Naar aanleiding van een bij regio Oost-Nederland lopende handhavingszaak is begin dit jaar RWS-
WVL (Bodem +) en de afdeling Bodem, Ondergrond en Wadden van DGWB betrokken bij de vraag of 
granuliet een bouwstof is of grond. In samenhang daarmee ligt ook de vraag voor of granuliet op de 
juiste wijze is gecertificeerd (o.g.v. normdocument BRL 9321).  
 
In eerste instantie is de vraag – is granuliet een bouwstof of grond – behandeld door specialisten van 
WVL, ILT en RWS ON en zijn definities en standpunten verkend. Vanuit deze specialistische 
benadering zijn in april en juni conceptnotities gemaakt. Hierin wordt geconcludeerd dat granuliet 
een bouwstof is. Daarna is de laatste versie van de notitie besproken met betrokken 
belanghebbenden. Vastgesteld is dat in de conceptnotities voorbij wordt gegaan aan het feit dat 
granuliet vanaf de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit (sinds 2008) als grond is 
beschouwd. De bredere maatschappelijke gevolgen van de keuze zijn in de conceptnotitie niet in 
beeld gebracht. DGWB heeft daarom in overleg met RWS vastgesteld dat – gezien de historie en de 
context – geen nieuwe overtuigende argumenten zijn aangedragen om het toepassen van granuliet 
als grond niet te accepteren. Daarom kan Granuliet nog steeds als grond – onder de regels van het 
Besluit Bodemkwaliteit – worden toegepast. Inmiddels heeft ILT aangegeven geen bezwaar te 
hebben tegen de huidige wijze van certificeren van granuliet (o.g.v. normdocument BRL 9321), dit in 
afwachting van een nieuw te ontwikkelen normdocument (BRL 9344).  
 
Het standpunt en de onderbouwing is 18 juli 2019 besproken met de afdelingen van RWS, ILT en 
DGWB. Vervolgens is op 27 augustus 2019 overleg gevoerd tussen de betrokken directeuren 
(gespreksnotitie bijgevoegd). In dit overleg is afgesproken op welke wijze de ondernemer (Granuliet 
Import Benelux) wordt geïnformeerd over het standpunt.  
 
____________________________ 
¹ Granuliet is een bijproduct van de productie van ‘graniet granulaat’, Graniet granulaat wordt in 
grote hoeveelheden toegepast in de asfaltindustrie. Granuliet Import Benelux (GIB) is hiervoor één 
van de belangrijkste leveranciers. 
       
 
 
 
 
 
 



Het standpunt zal door RWS worden voorgelegd aan de staatssecretaris voor bekrachtiging en voor 
opname in de regelgeving zodra daarvoor de gelegenheid is. Omdat op korte termijn meldingen 
(o.g.v. het Besluit bodemkwaliteit) voor de toepassing van granuliet worden verwacht, informeer ik u 
nu al over mijn standpunt.  
 
Hoogachtend, 
 
Directeur-Generaal Water en Bodem, 
 
Dhr. Drs. P.R. Heij 
 
(contactpersoon is senior beleidsmedewerker Frans Plu) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
DG Water en Bodem 
Drs. Peter Heij 
 


