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Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen over onduidelijkheid bij toepassen en
afvoeren van Noordse Leem

Geachte heer 

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde, binnengeko-
men op 11 maart 2020, beantwoorden wij als volgt.

Uw inleidende toelichting:
Uit een uitzending van Zembla op 6 februari 2020 is gebleken dat zogenaamde Noordse
leem ofwel granuliet in de weg- en waterbouw wordt toe gepast. Noordse leem is zeer fijn
afval dat afkomstig is van graniet en komt onder meer vrij bij het polijsten van graniet en het
breken van graniet. Dat gebroken graniet wordt toe gepast in de wegenbouw (asfalt).
Uit de uitzending van Zembla is gebleken dat ondanks negatieve adviezen van de regionale
dienst van Rijkswaterstaat, en onder druk van het topmanagement van enkele grote bedrij-
ven, Noordse leem als grond kan worden aangemerkt. Volgens de regels zou het als bouw-
stof moeten worden aangemerkt, omdat het niet uit Nederland afkomstig is en er ter ontwa-
tering polyacrylamide aan wordt toegevoegd. Tevens is gebleken dat kleine ondememers,
zoals bedrijven die keukenbladen en grafstenen polijsten, vrijkomend Noordse leem of gra-
nutlet en tegen hoge kosten moeten afvoeren en dat grote bedrijven het vrijkomende mate-
riaal in natuurgebieden mogen storten.

Vraag 1:
Wordt Noordse leem toe gepast in door de provincie Fryslan uitgevoerde werken en zo ja,
waar en hoeveel;
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Antwoord vraag 1:
Voor zover bekend wordt er geen Noordse leem toegepast in door de provincie Fryslan
uitgevoerde werken.

Vraag 2:
Is de provincie Fryslan op de hoogte van de discussie over het toe te passen toetsingska-
der (grond of bouwstof) en welk standpunt heeft GS in deze discussie;

Antwoord vraag 2:
VVij zijn op de hoogte van deze discussie. Wij zijn echter geen bevoegd gezag in het kader
van het Besluit Bodemkwaliteit. Dat zijn de gemeenten voor toepassing op land en
VVetterskip Fryslan en het Rijk voor toepassing in/onder water.

Vraag 3:
Zijn er binnen de provincie Fryslan interne documenten aanwezig waarin de discussie over
het toe te passen toetsingskader voor het toepassen van Noordse leem aan de orde is
geweest en hoe heeft de besluitvorming hierover plaatsgevonden?

Antwoord vraag 3:
Nee, voor zover bekend zijn dergelijke documenten binnen onze organisatie niet aanwezig.
Navraag bij FUMO leert dat daar ook geen documenten bekend zijn.

Vraag 4:
Welke milieukundige onderzoeken vinden plaats bij het toepassen van Noordse leem en
wordt hierbij gebruik gemaakt van productcertificaten of wordt iedere partij afzonderlijk
gekeurd en getoetst?

Antwoord vraag 4:
Niet van toepassing, omdat wij geen Noordse leem in onze werken toepassen

Vraag 5:
Wordt er in de in Fryslan toe gepast Noordse leem polyacrylamide aan deze grond of
bouwstof toegevoegd en zoja waar?

Antwoord vraag 5: Zoals opgemerkt, passen wij geen Noordse leem toe en hebben wij
geen rol bij de toepassing door andere opdrachtgevers als gemeenten, Wetterskip Fryslan,
Rijkswaterstaat of particulieren. Navraag bij FUMO leert dat daar geen actuele meldingen
van derden bekend zijn met betrekking tot de toepassing van dit materiaal.

Vraag 6:
Onderschrijft GS de stelling dat als polyacrilamide aan het fijne graniet wordt toe gevoegd
het vreemd is dat er dan nog gesproken kan worden over grond in plaats van bouwstof?
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Antwoord vraag 6:
Het onderscheid tussen grond en bouwstof is niet altijd scherp. Sinds 2009 is granuliet of
Noordse leem gekwalificeerd als grond. In 2018 ontstond discussie of granuliet valt binnen
de definitie van grond of moet worden gezien als een bouwstof op basis van het Besluit
Bodemkwaliteit. Om deze discussie te beslechten is het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat (lenVV) gevraagd om een oordeel. lenW heeft in 2019 herbevestigd dat granuliet
kan worden beschouwd als grond volgens de definitie van het Besluit Bodemkwaliteit.
(Bran: Website Bodem + van Rijkswaterstaat)

Vraag 7:
Is exact bekend waar Noordse leem is toe gepast en zijn deze partijen lerugneembaar'.

Antwoord vraag 7: Zie antwoord op de vragen 1 en 5.

Vraag 8:
Is GS bereid lopende de landelijk discussie het toepassen van Noordse leem of granuliet
het toepassen van Noordse leem in de door de provincie uit te voeren werken op te
schorten en van dit standpunt de Friese gemeenten op de hoogte te stellen?

Antwoord vraag 8:
Noordse leem is voor ons geen courante bouwstof en wordt daarom door ons niet gebruikt.
Verder is het antwoord op vraag 5 van toepassing.

GedepiitAerde Staten van Fryslan,

drs. A.A.

R.E

Brok, voorzi
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