Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor
beleid en regelgeving (IAK)
Regeling bodemkwaliteit (toevoegen wijzigingsblad BRL 5078)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl .
1. Wat is de aanleiding?
In het huidige normdocument voor het verkrijgen van een productcertificaat (milieu) voor grout,
de BRL 5078, ontbreekt de diffusieproef als analysetechniek. Met deze techniek mag de
milieukwaliteit van grout worden bepaald mits het een vormgegeven bouwstof is, zoals
omschreven in de Regeling bodemkwaliteit. Het normdocument is daardoor onvolledig.
2. Wie zijn betrokken?
Het normdocument BRL 5078 is opgesteld in opdracht van de producenten van grout. Grout
wordt – onder andere - gebruikt voor afdichting van ondergronds leidingwerk (zoals
bodemenergiesystemen) en boorgaten.
Het normdocument is opgesteld en vastgesteld door het Gezamenlijk College van Deskundigen
Grondstoffen en Milieu, waarin belanghebbende partijen op het gebied van steenachtige
granulaten zijn vertegenwoordigd.
3. Wat is het probleem?
Het huidige normdocument (BRL 5078) is onvolledig en biedt niet alle mogelijkheden die
beschikbaar zijn op basis van de Regeling bodemkwaliteit en het Besluit bodemkwaliteit. Op dit
moment kan in het document de milieukwaliteit alleen door middel van uitloging bepaald
worden. Dat leidt in de praktijk tot een hoge keuringsfrequentie, niet meteen mogen leveren
van product en mogelijk onterechte afkeur van product. Dit vormt daardoor een belemmering
voor de productie.
4. Wat is het doel?
Met het toestaan van een diffusieproef, mits het materiaal voldoet aan de eis voor een
vormgegeven bouwstof zoals beschreven in artikel 3.2.3, lid d van de Regeling bodemkwaliteit,
wordt het uitvoeringsprobleem opgelost. Hiervoor wordt een wijzigingsblad aangewezen bij de
BRL 5078. Dit is vooruitlopend op een algehele aanpassing en aanwijzing van de
normdocumenten voor grout en aanverwante producten zoals zwelklei.
Door de diffusieproef toe te staan kan deze ook worden gebruikt binnen een continu bedrijfs- en
leveringsproces op basis van productcertificatie.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Het gaat om een toegestane analysemethode, die nu onterecht niet is opgenomen in het
normdocument. Door het aanwijzen van een wijzigingsdocument wordt dit opgelost.
6. Wat is het beste instrument?
Het normdocument BRL 5078 is aangewezen in bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit. Het
wijzigingsblad zal hieraan worden toegevoegd.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Het betreft een beperkte aanpassing, die past binnen de bestaande Regeling bodemkwaliteit.
Hiermee wordt de uitvoering eenvoudiger gemaakt, terwijl het milieubelang geborgd blijft.

