






Met vriendelijke groet,

Senior beleidsmedewerker
Afdeling Bodem, Energie en Ondergrond
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
DG Ruimte en Water/Directie Water en Bodem
tel. 06-
e-mail: @minienm.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie die uitsluitend bestemd is voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet
voor u is bestemd, is openbaarmaking, verspreiding en/of vermenigvuldiging van dit bericht, verboden. Indien u dit
bericht abusievelijk heeft ontvangen, wordt u verzocht de afzender hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte te
brengen en het bericht vervolgens van uw systeem te verwijderen. Veilige en foutvrije verzending van e-mails kan
niet worden gewaarborgd. Berichten kunnen bijvoorbeeld worden onderschept, beschadigd, vernietigd of
vertraagd, verloren gaan, een deel van hun inhoud verliezen of met een virus worden geïnfecteerd. De afzender
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in dit bericht, enig deel van dit bericht, of
in de bijlagen, die het gevolg zijn van de verzending. Vraag ons indien nodig om een afdruk van het
oorspronkelijke bericht voor verificatie van de inhoud.

This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the
named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately
by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. E-mail transmission
cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed,
arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or
omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. If verification is required
please request a hard-copy version.

Wij willen het milieu graag ontzien door o.a. de papierstroom te beperken. Daarom hebben wij er voor gekozen
zoveel mogelijk digitaal met u te communiceren en u te vragen indien dit niet strikt noodzakelijk is hier geen
afdrukken van te maken.

Information in this email and any attachments is confidential and intended solely for the
use of the individual(s) to whom it is addressed or otherwise directed. Please note that any
views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not
necessarily represent those of the Company. Finally, the recipient should check this email
and any attachments for the presence of viruses. The Company accepts no liability for any
damage caused by any virus transmitted by this email. All SGS services are rendered in
accordance with the applicable SGS conditions of service available on request and
accessible at http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx
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Met vriendelijke groet,
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Cc  
Sent  Friday, September 27, 2013 2 25 PM
Subject  vraag aan Toetsingscommissie Besluit bodemkwaliteit - microzand

Geachte heer ,

Ik benader u in uw rol als voorzitter van de Toetsingscommissie Besluit bodemkwaliteit van SBK. Het betreft de NL-BSB certificering van fijn
materiaal dat vrijkomt bij het breken van primair gesteente, zogenaamd microzand. Er is reeds jarenlang een discussie gaande of dit materiaal
beschouwd moet worden als grond of als bouwstof.

Een beknopte schets van de historie:

- Het materiaal was en is gecertificeerd als niet-vormgegeven bouwstof op basis van BRL 9324

- In 2008 stelde bevoegd gezag zich op het standpunt dat het microzand onder de definitie van grond valt en acepteerde het certificaat BRL
9324 niet als voldoende bewijsmidel in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

- Teneinde uitsluitsel te verkrijgen omtrend de vraag of het microzand als grond of als bouwstof moest worden beschouwd, is dit indertijd
voorgelegd aan de Werkgroep Grond en Bagger. De Werkgroep Grond en Bagger heeft bevestigd dat microzand onder de definitie van
grond valt.

- Daarop is er een wijzigingsblad BRL 9321 opgesteld om microzand op basis van die BRL te kunnen gaan certificeren.

- Het wijzigingsblad is door de Toetsingscommissie Besluit bodemkwaliteit van Stichting Bouwkwaliteit niet geaccepteerd, omdat het
wijzigingsblad een de facto verandering van de definitie van bouwstof zou inhouden. Immers: een grondstof die een bouwstof is (het
primaire gesteente) zou door een bewerking (het “fijnmaken”) verworden tot grond. Namens de toetsingscommissie heeft u indertijd
gesteld dat onder andere de implicaties daarvan onderzocht zouden moeten worden met een milieueffectentoets.

- Het CvD heeft daarop het wijzigingsblad BRL 9321 teruggenomen

De actuele situatie is dat het toepassingsgebied van BRL 9321 nog altijd de certificatie van microzand uitsluit. Er zijn recent echter
ontwikkelingen die maken dat die actuele situatie ter discussie gesteld wordt:

· De ILT heeft bij de betreffende certificaathouder een beoordeling uitgevoerd, o.a. specifiek naar microzand. Daarbij heeft de betreffende
inspecteur aan de cer ificaathouder teruggekoppeld:

“Heel in het kort heb ik een antwoord willen krijgen op de volgende vragen:

o Betreft het hier grond of een bouwstof……………..wij zijn tot de conclusie gekomen dat microzand [handelsnaam vervangen door
ondergetekende] als grond moet worden beoordeeld(voorlopig standpunt, blijft discussiepunt).

o Onder welke BRL moet dit geproduceerd worden………geen enkele BRL dekt het productieproces helemaal af. De BRL 9321  en
9324 komen het dichtste in de buurt…..aangezien we microzand beoordelen als grond lijkt de BRL 9321 het meest toepasselijk
(9324 gaat immers over bouwstoffen).”

· In een andere zaak heeft de Raad van State de ILT in het gelijk gesteld ten aanzien van interpretatie van kwaliteitsdocumenten die
onderdeel vormen van de Regeling bodemkwaliteit.

Concrete vraag aan de toetsingscommissie
Aan de Toetsingscommissie Besluit bodemkwaliteit stellen wij de volgende vragen:

1. In hoeverre zal de toetsingscommissie het standpunt van de ILT overnemen, zodra dat definitief is?

2. In hoeverre zal de toetsingscommissie aansluitend een wijziging aan BRL 9321, waarmee het certificeren van microzand mogelijk wordt
gemaakt, in dat geval wel accepteren?

Graag ontvangen wij uw reactie in deze. Wij zijn ook graag bereid om dit in een gesprek, al dan niet met de cer ificaathouder, nader toe te
lichten.

Met vriendelijke groeten,

SGS INTRON Certificatie B.V.
Venusstraat 2, 4105 JH Culemborg
PO Box 267, 4100 AG Culemborg
The Netherlands

Tel: +31 (0)345
Fax: +31 (0)345
E-mail: @sgs.com
Website: www.sgs.com/intron

SGS INTRON B.V. is a member of the SGS Group, the world s leading Inspection, Verification, Testing and Certification company and operates within the SGS
Industrial Services business line.

Information in this email and any attachments is confidential and intended solely for the use of the individual(s) to whom it is addressed or otherwise
directed  Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the
Company  Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses  The Company accepts no liability for any
damage caused by any virus transmitted by this email  All SGS services are rendered in accordance with the applicable SGS conditions of service
available on request and accessible at http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx

Information in this email and any attachments is confidential and intended solely for the use of the individual(s) to whom it is addressed or otherwise
directed  Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the
Company  Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses  The Company accepts no liability for any
damage caused by any virus transmitted by this email  All SGS services are rendered in accordance with the applicable SGS conditions of service
available on request and accessible at http://www sgs com/en/Terms-and-Conditions aspx
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Opmerking: Op basis van Bbk 4.2.2. kan het bevoegd gezag nadere regels stellen over soorten
bodemvreemd materiaal.

In het verleden zijn er overigens door SenterNovem (Agentschap/Bodemplus) en de
Toetsingscommissie van de HCB tegenstrijdige uitspraken gedaan over onder welke BRL dit
materiaal zou moeten vallen.

Met vriendelijke groet / Mit freundlichem Gruss / Kind regards

bouwgrondstoffen en duurzaamheid

SGS INTRON Certificatie B.V.
Venusstraat 2, 4105 JH Culemborg, The Netherlands
PO Box 267, 4100 AG Culemborg, The Netherlands
T: +31 (0)345  | M: +316  | E: @sgs.com | W: www.sgs.com/intron

Be green, leave it on the screen

SGS INTRON Certificatie B.V. is a member of the SGS Group, the world’s leading Inspection, Verification, Testing and
Certification company and operates within the SGS Industrial Services business line.

From:  - ILT [mailto: @ilent.nl] 
Sent: dinsdag 14 mei 2013 13:29
To:  (Culemborg)
Subject: RE: productcertificaat Graniet Import Benelux BRL 9321

Hierbij nogmaals mijn gegevens

Met vriendelijke groet,

Inspecteur
Bezoekadres: Cascadeplein 10 / 9726 AD / Groningen
.................................................................................
Handhaving Water en Bodem
ILT / Water, bodem en bouwen
Inspectie Leefomgeving en Transport
Graadt van Roggenweg 500 / Utrecht /
Postbus 16191 / 2500 BD / Den Haag
................................................................................
T 06 -
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Certificatie Instelling BMC 
t.a.v. de secretaris van het College
Toeslagmaterialen en vulstoffen
Postbus 150
2800 AD  GOUDA

3 oktober 2008 

- 

SG21/B20086802/  

Optie certificatie brekerzand onder BRL 9321 

Geachte heer , 

Een producent van steenslag wil het brekerzand (fractie 0-1 mm) dat bij de productie van 
steenslag vrijkomt toepassen als grond en niet als bouwstof. De vraag voor grond wordt 
nadrukkelijk gesteld in de bestekken. SenterNovem heeft inmiddels ingestemd met het 
toepassen van dit product als grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, omdat het 
voldoet aan de daarin gehanteerde definitie voor grond. 

De producent wil dit product laten certificeren op basis van BRL 9321, omdat het voldoet 
aan de definitie van grond, maar ziet zich geconfronteerd met het feit dat de definitie voor 
industriezand in paragraaf 2.1 beperkt is tot sedimentair materiaal van een niet 
gelithificeerde terrigene afzetting. 

Toch is er bij dit product sprake van een natuurlijke herkomst uit een wingebied. Het 
product komt vrij uit een beheerst productieproces. BRL 9321 lijkt daarom de meest 
geschikte BRL voor dit soort producten. Het gebruik van BRL 9335, protocol 9335-1, is 
geen optie, omdat dan elke individuele partij brekerzand moet worden gekeurd.  

Wij vragen het College van Deskundigen daarom toestemming voor het certificeren van dit 
product op basis van BRL 9321 en/of een mogelijke toekomstige aanpassing van de BRL 
op dit punt.  

Graag verneem ik de reactie van het College op dit voorstel. 

Met vriendelijke groeten,  
INTRON Certificatie B.V. 
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Van:  - DGRW
Aan:  - DGRW
Onderwerp: FW: Aanwijzing BRL 9344 ?
Datum: woensdag 28 juni 2017 11:36:38

Hallo ,

Onderstaande mail ter info. Wij kunnen een BRL niet aanwijzen omdat deze niet volledig aan de
eisen voldoet. Ik heb de verzoeker geïnformeerd. Met hem zal contact worden opgenomen over
een aanpassing. Kan de BRL alleen niet meer mee met de actualisatie.

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienm.nl

Van:  - DGRW 
Verzonden: woensdag 28 juni 2017 11:31
Aan:  (Culemborg)' @sgs.com>;  (Culemborg) 

@sgs.com>
CC:  @bouwkwaliteit.nl>; @graniet-import.nl>;

 (CD) @rws.nl>;  (WVL)
@rws.nl>;  (WVL) @rws.nl>;
(WVL) @rws.nl>

Onderwerp: Aanwijzing BRL 9344 ?

Beste heer  en ,

Wij hebben gisteren de BRL 9344 besproken en beoordeeld of deze in zijn huidige vorm in de
Regeling bodemkwaliteit kan worden opgenomen. Gelet op de definitie voor grond en een
bouwstof moet ik u helaas meedelen dat de BRL in zijn huidige vorm niet voldoet en daarom niet
als wettelijk schema kan worden aangewezen in de Regeling. Wij denken wel dat met een
aanpassing in de BRL deze wel geschikt kan worden gemaakt Voor een gesprek over een
mogelijke aanpassing wordt u benaderd door  of  van
Bodemplus.

Gezien de huidige planning voor de actualisatie van de Regeling en de tijd die nodig is voor de
aanpassing BRL is het zeer onwaarschijnlijk dat een aangepaste BRL nog kan worden
meegenomen met de actualisatie.

Ik beveel u aan om het gesprek over de aanpassing van de BRL met Bodemplus aan te gaan.
Zoals hierboven aangegeven wordt u hiervoor benaderd.
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Met vriendelijke groet,

Senior beleidsmedewerker
Afdeling Bodem, Energie en Ondergrond
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
DG Ruimte en Water/Directie Water en Bodem
tel. 06-
e-mail: @minienm.nl
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buiten scope



Van:  - DGRW
Aan:  - DBO  - DBO
Cc:  - DGRW  - BSK
Onderwerp: lijstje met handhavingszaken
Datum: woensdag 13 juni 2018 14:36:00
Bijlagen: Handhaving.docx

Hallo , 

Hierbij een lijstje met handhavingszaken waar het bij een verondieping van een plas niet
goed ging. Ik heb hiervoor informatie opgehaald bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland en
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Ik heb steeds de essentie van de zaak weergegeven en de
overtredingen gecategoriseerd. In heb het in een tabel gezet. De geel gearceerde gaan
over import en de groen gearceerde over bodemvreemd materiaal. 

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienm.nl
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Van:  - DGRW
Aan:  (BS)
Onderwerp: FW: Debat diepe plassen handhavingszaken
Datum: woensdag 13 juni 2018 13:47:00

Ter info ga ik verwerken. 

15
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Van:  - DGRW @minienm.nl] 
Verzonden: woensdag 13 juni 2018 11:44
Aan:  (ON);  (ZN);  (WVL); 
(WVL)
CC:  (BS)
Onderwerp: Debat diepe plassen handhavingszaken
 

Beste Collega’s,
 
Morgen is er een debat over diepe plassen. Hierover is
vooroverleg gevoerd met de STAS en ik heb nog een vraag
gekregen van de Staatscretaris (via pa) die ze graag voor
het debat beantwoord wil zien. 

 
 
Met vriendelijke groet,
 

tel. 06-
e-mail: @minienm.nl
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Voorbeelden Rijkswaterstaat Handhaving plassen 

Rijkswaterstaat Oost Nederland 

2018 
Zorgplicht Toepassen van 70.000 ton restproduct (Granuliet) uit de granietbreekinstallatie (Firma Bontrup, A’dam) op basis van 

zorgplicht geweigerd vanwege mogelijke negatieve effecten. 

Rijkswaterstaat Zuid Nederland 

16-1
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granuliet.
· Hiervan produceert het bedrijf jaarlijks 400.000 ton.
· Dit wordt voornamelijk toegepast in de wegenbouw.
· Het wordt ook toegepast in diepe plassen, de laatste jaren meer dan een half miljoen

ton.
· Het wordt verkocht of bij afzet voor betaald - heeft ook een negatieve waarde- en

toegepast als grond.
· Het is een afval/bijproduct van de graniet granulaat productie (uit Noorwegen)
· Al vaker discussie geweest, is het grond of een bouwstof.
· Wordt bij toepassing in diepe ook al op de zorgplicht gehandhaafd.
· Belangrijk om uit de discussie te komen is het een bouwstof of grond, bepaald namelijk

ook de toepassingsmogelijkheden. Namelijk een bouwstof mag je niet toepassen in
een diepe plas.

· Hiervoor gaan wij bodemplus doen:
o Nog een keer met  en de ILT de definitie  juridisch bekijken, zowel afvalstof

als bouwstof / grond;
o Uitvoeringstoets RWS, wordt nu als grond toegepast en wat zijn de

consequenties als het als bouwstof wordt toegepast;
o Bureau vragen om een oordeel is het grond of een bouwstof.

· De kwaliteit van het materiaal schijnt overigens goed te zijn. RWS geeft aan dat het
probleem bij toepassing kan zijn colloïdaal gedrag.

Ik dacht, ik stel je even op de hoogte dat dit speelt. Ik ga het verder met bodemplus
uitzoeken. Gezien de politieke discussie rondom diepe plassen, even goed dat jij weet dat
dit speelt. Verder ter kennisname. Gezien politieke context  in cc.

Met vriendelijke groet,

tel. 06
e-mail: @minienm.nl
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Van:  - DGRW
Aan:  (WVL)";  (WVL)
Cc:  (WVL)
Onderwerp: RE: Defnitie granuliet
Datum: dinsdag 5 februari 2019 14:46:00

Hoi en ,

Net van  de opmerking gekregen dat wij ook DGMI moeten betrekken voor het
onderwerp afval. Moeten wij op een zeker moment in het proces doen. Lijkt mij goed 

 Via mij of

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienm.nl
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bevindingen in het artikel “Granuliet, grond of bouwstof?”.

In aanvulling op de bijlage hebben wij indien gewenst meer informatie die wij met u
kunnen delen.

Granuliet is in de afgelopen 25 jaar in grote hoeveelheden zowel onderwater als
droog op vele plaatsen in de bodem toegepast. Opdrachtgevers hiervan waren
Rijkswaterstaat, Provincie, Waterschappen, Gemeentes, woningbouwprojecten etc.
In alle gevallen is dit als grond geweest.
Wellicht is het een idee om gezamenlijk door de lijst van projecten te gaan, u kunt
dan aangeven waar u meer informatie over wilt hebben.

Granuliet is sinds het bestaan van het Bouwstoffenbesluit en het Besluit
Bodemkwaliteit uitvoerig getoetst. 
Er zijn tientallen AP04 rapportages beschikbaar, u bent van harte welkom om deze
in te zien. Daarnaast is het ook mogelijk bij SGS te verifiëren dat Granuliet schoon
(AW) is.

Uiteraard bent u of mensen van uw afdeling van harte welkom om het gehele
proces van groeve tot en met het breek-, zeef- en was proces in Amsterdam te
zien. 

Ik stel voor dat wij op korte termijn een afspraak plannen om bovenstaande te
bespreken.

In het geval van vragen of opmerkingen ben ik uiteraard beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

+316
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Van:  - DGRW
Aan:  - DGRW  - BSK
Onderwerp: : BILA komende vrijdag
Datum: donderdag 28 maart 2019 14:02:00
Bijlagen: Planning 2019 versie 7.xlsx

Hierbij alsnog de bijlage

Van:   - DGRW 
Verzonden: woensdag 27 maart 2019 22:07
Aan:   - DGRW  @minienw.nl>
Onderwerp: RE: BILA komende vrijdag

Bijlage?

Van:   - DGRW  @minienw.nl> 
Verzonden: woensdag 27 maart 2019 10:21
Aan:   - BSK @minienw.nl>; 
- DGRW  @minienw.nl>
Onderwerp: BILA komende vrijdag

Beste  en ,

Komende vrijdag hebben wij een BILA. Ik heb daarvoor de planningslijst aangepast en in de
laatste kolom, daar waar mogelijk, de stand van zaken weergegeven.

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl
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Van:  - DGRW
Aan:  (WVL)"
Onderwerp: RE: Regeling bodemkwaliteit
Datum: dinsdag 2 april 2019 13:28:00

. Prima om over granuliet te spreken.

36
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Onderwerp: Granuliet

Geachte heer  ,

Recent zijn wij gevraagd opnieuw een Bbk-melding te verzorgen voor het toepassen van het
product Granuliet in het project GBT Over de Maas. Wij hebben dit product vaker gemeld en
toegepast in GBT’s aan de hand van een BRL9321-certificaat als wettig Bbk-bewijsmiddel, o.a. in
GBT Over de Maas. Nu is er echter een en ander gewijzigd en voor ons onduidelijk geworden. Wij
zijn gevraagd het voornemen van de toepassing van Granuliet te melden met een partijkeuring
als wettig Bbk-bewijsmiddel te samen met inhoudelijke notitie van een extern deskundige als
aanvullende toelichting.

De producent Graniet Import Benelux heeft ons geïnformeerd over een aantal onduidelijkheden
die op de achtergrond spelen. Zo is recent het Granuliet gemeld en toegepast met het BRL9321-
certificaat in het werk GBT Marker Wadden, een werk van RWS in samenwerking met
Natuurmonumenten. Op het werk van RWS en de verwerking van Granuliet zijn de regels van het
Bbk van toepassing. Dit is bijzonder vanuit het perspectief dat RWS op 30 mei 2018 aan ons
heeft geschetst. Op 30 mei 2018 heeft RWS verklaard dat onze eerdere Bbk-melding (360166.3)
van 28 mei 2018 voor het Granuliet ontoereikend was. Hierbij heeft RWS opgemerkt dat:
- “De voorgenomen werkzaamheden, zoals door u aangegeven en beschreven voldoen
niet aan de regels van het BBK.”
- “Indien blijkt dat u met een ontoereikende melding bent gestart met de
werkzaamheden, handelt u in strijd met het BBK. Indien ik constateer dat u de grond toch
toepast, zal ik gebruik maken van de mij ter beschikking staande bestuurlijke en/of
strafrechtelijke handhavingsmiddelen.”

Wij hebben besloten, rekening houdend met de informele afspraken met ‘RWS-handhaver’
 en ‘RWS-vergunningverlener/beoordelaar Bbk-meldingen’  , RWS

over de nieuwe Bbk-melding eerst met een email op de hoogte te brengen (zie bijlage Email d.d.
7 mei 2019). Op dezelfde middag krijgen wij al een (opmerkelijke) reactie van RWS met de
mededeling:

 Bij deze mail wordt een bijlage gevoegd, een
notitie van uw afdeling van ILenT d.d. 19 november 2018.

Nu dat wij kennis hebben genomen van deze email en notitie, stellen wij vast dat wij van Graniet
Import Benelux nieuwe informatie hebben ontvangen van na november 2019. Eveneens is in lijn
met de notitie van 19 november 2018 een partijkeuring als wettig bewijsmiddel ontstaan. Ook
stellen wij vast dat naast deze nieuwe aanvullende kwaliteitsgegevens van Granuliet, recent het
Granuliet als grond is toegepast in een RWS-werk met het BRL9321-certificaat als Bbk-
bewijsmiddel.

Omdat wij nu niet meer weten hoe we moeten omgaan met de laatste wenk van RWS, vragen
wij u namens ILenT om meer duidelijkheid. Kunt u ons aangeven of het beleidsstandpunt van
ILenT, zoals verwoord in de notitie van 19 november 2019 is gewijzigd? Aanvullend vragen wij u
of wij als BraBoB een economisch delict (WED) begaat bij het verrichten van een Bbk-melding
met in acht name van de nieuwe bijgevoegde kwaliteitsgegevens van Granuliet?
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Voor de volledigheid hebben wij de volledige informatie zoals bij ons beschikbaar bijgesloten:
- Keuringsrapport van Dibec (kenmerk B19.00_001; d.d. 16 april 2019);
- Toetsing van ‘Schreurs Milieuconsult’ (kenmerk P2019-0245; d.d. 12 april 2019);
- Email 7 mei 2019 van ons aan RWS met reactie van RWS;
- Notitie ILenT 19 november 2018.

Wij danken u op voorhand voor uw reactie. Voor eventuele vragen en/of toelichting kunt u mij
altijd bellen.

Met vriendelijke groet,

 

Tel +31(0)40
Mob +31(0)6-
Adres Pastoor P. Thijssenlaan 41

6029 RL Sterksel
Web www.brabob.nl

Op al onze overeenkomsten en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Op verzoek zenden wij u
een exemplaar.

Disclaimer BraBoB b.v.:

De informatie verzonden in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik door onbevoegden,
openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden. Aangezien het technisch nog niet gegarandeerd kan worden dat dit
bericht niet is veranderd door derden kan de afzender niet aansprakelijk zijn in geval van onjuiste overbrenging van het
e-mailbericht en/of bij ontijdige ontvangst daarvan.
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Van: - DGRW
Aan:  BSK
Cc:  - DGRW
Onderwerp: Voorbereiden overleg ILT morgen
Datum: woensdag 22 mei 2019 13:19:00
Bijlagen: Agenda managersoverleg bodem 23 mei 2019.docx

Hallo ,

Ik aantekeningen in de agenda gemaakt. Ter voorbereiding op het overleg.

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl

Van: - BSK 
Verzonden: woensdag 22 mei 2019 12:49
Aan:  - DGRW @minienw.nl>
Onderwerp: RE: overleg ILT morgen

Dank je

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
DG Water en Bodem/Directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien
Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
( 06- /secr.  06- /  06-

@minienw.nl

Van:  - DGRW 
Verzonden: woensdag 22 mei 2019 11:38
Aan:  - BSK @minienw.nl>
Onderwerp: RE: overleg ILT morgen

Hallo ,

Ja, er is een agenda en ik heb deze en de input voor de bodembrief net met besproken. Ik
zal wat punten in de agenda vermelden ter voorbereiding op het overleg van morgen. Volgt zo
meteen.

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl
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Van:  - BSK 
Verzonden: woensdag 22 mei 2019 11:22
Aan:  - DGRW @minienw.nl>
Onderwerp: overleg ILT morgen

Hoi
Heb jij nog contact gehad met  over overleg morgen? Komt er nog een voorbereiding
hiervoor?
Alvast dank.
Groet 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
DG Water en Bodem/Directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien
Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
( 06- /secr.  06- /  06-

@minienw.nl
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Van:  - DGRW
Aan:  (WVL)"; t (WVL)
Cc:  (WVL)
Onderwerp: RE: Definitie granuliet (besluitvorming en planning)
Datum: vrijdag 7 juni 2019 16:02:00

Beste  en ,

@ , dank voor deze duidelijke reactie naar . Wij bespreken het volgende week
verder.

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl
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Van:  - DGRW
Aan: ";  (WVL)
Onderwerp: RE: Beoordeeld: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 493968.0
Datum: woensdag 19 juni 2019 15:39:00

Beste ,

Op 12 juli kunnen wij over de concept notitie van gedachten wisselen. Jullie kunnen ons
voorafgaand aan het overleg een reactie zenden of aanvullende informatie, dan kunnen wij dat
alvast bestuderen.

RWS en / of ILT hebben een onafhankelijke eigenstandige bevoegdheid. Wij kunnen ons
daarover geen mening vormen. Zij bepalen zelf wanneer en hoe zij handhaven.

Tot 12 juli ! Ik denk dat wij even ruim de tijd moeten nemen voor de bespreking.

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl

Van: @graniet-import.nl> 
Verzonden: woensdag 19 juni 2019 13:47
Aan:  - DGRW @minienw.nl>;  (WVL)

@rws.nl>
Onderwerp: Beoordeeld: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 493968.0

Beste  en ,

Wij hebben jullie concept notitie ontvangen. Graag bespreken wij deze op 12 juli om 12:30
in Den Haag, Peter Bontrup en ik zullen aanwezig zijn.
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Van:  - DBO @minienw.nl> Namens Dronkers,
J.H. (Jan-Hendrik) -DBO
Verzonden: woensdag 19 juni 2019 18:14
Aan: Zijlstra, Halbe @volkerwessels.com>
Onderwerp: RE: Noordse Leem problematiek
 
Geachte heer Zijlstra/ Beste Halbe,
 
De volgende personen van IenW kunnen worden benaderd voor een gesprek over de
Noordse Leem problematiek:

·         Frank Diepenbeek (plv. inspecteur- generaal ILT) 06 - ,
@ilent.nl

·         

 06 - @minienw.nl
·         Ruud Splitthoff (directeur WVL Rijkswaterstaat) 06 - @rws.nl

 
Alle personen kennen de toegestuurde presentatie over de problematiek.
Ik hoop op een opbouwend gesprek!
 
Hartelijke groet,
Jan Hendrik Dronkers
 
 
 

Van: Zijlstra, Halbe @volkerwessels.com> 
Verzonden: donderdag 6 juni 2019 11:21
Aan: Dronkers, J.H. (Jan-Hendrik) -DBO @minienw.nl>
Onderwerp: Noordse Leem problematiek
 
Beste Jan Hendrik,
 
Dank voor het gesprek van vanochtend. Ten behoeve van de escalatie van komende maandag
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bijgevoegd nog kort wat achtergrondinformatie. Deze presentatie is gemaakt door het
betreffende bedrijf.
 
Met vriendelijke groet,
Halbe Zijlstra

DISCLAIMER:

De informatie verzonden met dit emai bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door
anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze
informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een
verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Afzender attendeert erop dat de vertrouwelijkheid van informatie verzonden
per email niet gewaarborgd is.

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the
individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby
notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly
prohibited and may be unlawful. Sender is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in
this communication nor for any delay in its receipt. Please note that the confidentiality of e-mail communication is not warranted.

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.





Van: Zijlstra, Halbe @volkerwessels.com>
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Datum: woensdag 19 jun. 2019 10:22 PM
Aan: Dronkers, J.H. (Jan-Hendrik) -DBO @minienw.nl>
Kopie: Diepenbeek, F.J. van (Frank) - ILT @ilent.nl>, 

 - DGMI @minienw.nl>, Splitthoff, Ruud (WVL)
@rws.nl>

Onderwerp: RE: Noordse Leem problematiek

Geachte heer Dronkers / Beste Jan-Hendrik,

Dank voor het leggen van het contact, ik zal hen telefonisch benaderen om een gesprek over
noordse leem/granuliet met de betreffende ondernemer (Peter Bontrup) op te zetten.

Er zijn ondertussen nog een aantal ontwikkelingen geweest in dit dossier, waarvan het mij goed
lijkt dat jij en de door jou aangedragen personen er van op de hoogte zijn.

Ten eerste zijn betreffende ondernemer en een medewerker uitgenodigd om op 12 juli op
het Ministerie van I&W te spreken met de heren  en   over een
conceptnotitie  granuliet/noordse leem bestempelen als bouwstof. Deze
conceptnotitie is inmiddels in minimaal 1 casus gebruikt als beleidsuitgangspunt (zie
bijgevoegde mail en bijgevoegde conceptnotitie die in het in de mail beschreven besluit
als memo was bijgevoegd). De ondernemer is bezig met een reactie op dit besluit en als
die beschikbaar is zal ik hem vragen die te delen met jullie.
Ten tweede is betreffende ondernemer uitgenodigd voor een gesprek op 27 juni in
Utrecht met   en  . Dit gesprek is opgezet omdat

 onlangs in deze zaak is gedoken en hij had   aangewezen als
aanspreekpunt mocht er tijdens zijn vakantie iets gebeuren. De ondernemer heeft haar
gebeld vanwege de conceptnotitie en daaruit is dit gesprek voortgekomen. 
was op de hoogte van het contact tussen jou en mij.

Ik zal op zo kort mogelijke termijn het gesprek met Frank Diepenbeek,   en
Ruud Splithoff organiseren, maar het leek me wel goed dat zij en jij op de hoogte zijn van de
geschetste recente ontwikkelingen. Daarom heb ik hen in de cc van deze mail opgenomen.
Mochten de recente ontwikkelingen nog tot nadere overwegingen bij jullie leiden, dan hoor ik
dat graag. Ook ik hoop dat een opbouwend gesprek tot een snelle en constructieve oplossing zal
leiden, zodat we voorkomen dat we binnenkort zonder grondstoffen voor asfalt komen te zitten.

Met vriendelijke groet,
Halbe Zijlstra
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copying  distribution or taking any act on in reliance on the contents of this information is strictly proh bited and may be unlawful. Sender is neither iable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any de ay in its rece pt. Please note that
the confident ality of e-mail communication s not warranted.
Dit bericht kan informat e bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u n et de geadresseerde bent of dit bericht abus eve ijk aan u s toegezonden  wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade  van welke
aard ook  die verband houdt met risico's verbonden aan het elektron sch verzenden van berichten.
Th s message may contain nformation that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake  you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no l abil ty for damage of any k nd resu t ng from the risks inherent in
the e ectronic transmiss on of messages.
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Van:  - DGRW
Aan:  (ZN)"
Onderwerp: RE: gesprek gemist
Datum: woensdag 3 juli 2019 11:18:00
Bijlagen: image001.png

Hoi ,

Het ging dit keer over granuliet. Ik heb hierover net  gesproken en ben
bijgepraat. Dank voor het mailen.

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl
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Met vriendelijke groet,
 

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl
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Van:  - DGRW @minienw.nl> 
Verzonden: woensdag 19 juni 2019 15:39 
Aan  (WVL) 
Onderwerp: RE: Beoordeeld: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 493968.0 

Beste  

Op 12 juli kunnen wij over de concept notitie van gedachten wisselen. Jullie kunnen ons 
voorafgaand aan het overleg een reactie zenden of aanvullende informatie, dan kunnen wij dat 
alvast bestuderen. 

RWS en / of ILT hebben een onafhankelijke eigenstandige bevoegdheid. Wij kunnen ons daarover 
geen mening vormen. Zij bepalen zelf wanneer en hoe zij handhaven. 

Tot 12 juli ! Ik denk dat wij even ruim de tijd moeten nemen voor de bespreking. 

Met vriendelijke groet,

tel. 06-  
e-mail: @minienw.nl

Van: @graniet-import.nl> 
Verzonden: woensdag 19 juni 2019 13:47 
Aan:  - DGRW @minienw.nl>;  (WVL) 

@rws.nl> 
Onderwerp: Beoordeeld: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 493968.0

Beste  en , 

Wij hebben jullie concept notitie ontvangen. Graag bespreken wij deze op 12 juli om 12:30 in 
Den Haag, Peter Bontrup en ik zullen aanwezig zijn.

 

 

 
 

 

Met vriendelijke groet,

68-4
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Van:  DGRW
Aan:  (WVL)
Onderwerp: mail liz
Datum: dinsdag 9 juli 2019 15:46:00
Bijlagen: mail liz.docx

Hoi ,

Graag je op en aanmerkingen. Heeft wel spoed !

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl
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Van:  - DGRW
Aan:  - BSK
Cc:  - DGRW
Onderwerp: concept mail Liz
Datum: dinsdag 9 juli 2019 16:27:00

Hallo ,

Hierbij een concept mail voor Liz (in het groen). Ik verneem
graag van je hoe verder. Ik moet namelijk de afspraak
afzeggen of kan ik dat nu al doen. Lijkt mij handig om pas af
te zeggen als duidelijk is dat Liz het overleg voert.

Beste Liz,
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Van:  - ILT
Aan: - DGRW
Onderwerp: RE: Overleg granuliet
Datum: dinsdag 16 juli 2019 16:31:31

Hallo ,

Ik hoorde je bericht. Was even van mijn plek.
Ik kan donderdag wel bij het overleg aanwezig zijn in Utrecht.

Groet,

Van:   - DGRW  @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 16 juli 2019 16:02
Aan:   - ILT  @ilent.nl>
CC:   - ILT  @ILenT.nl>
Onderwerp: Overleg granuliet

Hallo ,

Komende donderdag is er een overleg over granuliet. Dat overleg is in vervolg op een overleg
dat wij afgelopen donderdag hebben gehad met GIB Amsterdam. In overleg met  heb ik je
voor dit overleg uitgenodigd. Ik zou het graag even met je voor bespreken. Ik probeer je
morgen ven te bellen.

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl
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tel. 06-
e-mail: @minienw.nl
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Van:  - DGRW
Aan:  (WVL)"
Onderwerp: RE: Dossier GIB
Datum: donderdag 1 augustus 2019 15:24:00

Ho ,

In vervolg op het gesprek met GIB is er een gesprek geweest met 
 (ILT) en mij in Persoon. Vervolgstap

is eerst een intern directeurenoverleg en daarna een extern directeurenoverleg met Peter
Bontrup. Ik vertrouw erop je voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl
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Van: Postbus directiesecretariaat WOM
Aan: Splitthoff, Ruud (WVL); Aland, Nel (BS); Valkhof, Arno (ON);  (BS); Duin, E.H.S. van (Liz) -

BSK;  - DGRW
Cc:  - DGRW  - DGRW
Onderwerp: Directeurenoverleg ‘granuliet’ 21 augustus 2019
Datum: donderdag 15 augustus 2019 16:06:51
Bijlagen: Notitie granuliet ter voorbereiding directeurenoverleg dd 21 aug 2019.pdf

Beste allen,

Woensdag 21 augustus van 8.30 tot 10.00 uur vindt het directeurenoverleg plaats over
‘granuliet’. Dit in verband met een handhavingstaak bij RWS tegen de toepassing van granuliet
in diepe plassen.
Locatie: Ministerie van IenW, Rijnstraat 8, Den Haag, 4e etage, 04.A.012 / W.403

Concept Agenda:
1. Welkom en inleiding door Liz van Duin
2. Bespreken notitie ‘granuliet’ (bijgevoegd als bijlage)
3. Vervolgproces

- Afspraken wie welke acties oppakt
- Hoe te handelen bij toekomstige vergelijkbare situaties

Wij kijken uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet,

Directie Water, Ondergrond en Marien | DG Water en Bodemr | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

T 06-  | E @minienm.nl
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Van: - DGWB
Aan: - DGRW
Onderwerp: RE: Stukken voor het overleg maandag 26 augustus 13:00 uur
Datum: donderdag 22 augustus 2019 12:29:02

Bedankt voor de info!
Groet,

Van:  - DGRW 
Verzonden: donderdag 22 augustus 2019 13:28
Aan:  - DGWB 
Onderwerp: RE: Stukken voor het overleg maandag 26 augustus 13:00 uur
Nee, doen we zonder stukken. Liz is er overigens niet bij, Ruud Splitthoff vertegenwoordigd
IenW, samen met mij.
Groeten,

Van:  - DGWB @minienw.nl> 
Verzonden: donderdag 22 augustus 2019 13:26
Aan:  - DGRW @minienw.nl>
Onderwerp: Stukken voor het overleg maandag 26 augustus 13:00 uur
Beste 
Zijn er voor het overleg bespreking Kwalificatie en afzet van granuliet stukken?
Met vriendelijke groet,

Telefoonnummer: 06 – 
E-mail: @minienw.nl
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Van:  - DGRW
Aan:  - DGRW
Onderwerp: verslag IT granuliet
Datum: dinsdag 8 oktober 2019 14:40:00
Bijlagen: verslag 2 oktober 2019 concept opm .docx

Hallo ,

Kan jij even meekijken naar het verslag van het IT voor granuliet. 

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl
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Van:  - DGRW
Aan:  - DGRW; Postbus DGWB
Cc:  - DGRW
Onderwerp: verzenden memo granuliet
Datum: dinsdag 15 oktober 2019 10:08:00

Beste ,

Peter is akkoord met een te verzenden memo aan Michèle Blom van RWS over granuliet. De
mail is nog niet verzonden omdat ik in HPRM in de tekenlijn het verkeerde secretariaat heb
aangegeven. Ik heb jou nu even in de tekenlijn gezet. Jij krijgt een bericht uit HPRM. Kan jij
verzenden ? Bij voorbaat dank !

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl
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Van: Postbus DGWB
Aan:  - DGRW
Onderwerp: RE: verzenden memo granuliet
Datum: dinsdag 15 oktober 2019 10:11:51

Dag ,
Je kan de brief rechtstreeks op Peter zetten, het sec. is er tussenuit gehaald. Verzending dient
door jouw secretariaat te gebeuren.
Gr 
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Bij wie kan ik hierover een terugkoppeling vragen?
Gr. 10.2.e







-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Postbus DGWB
[mailto:PostbusDGWB@minienw.nl]

Verzonden: dinsdag 15 oktober
2019 11:25
Aan: Blom, Michèle (BS)
CC:  (BS)
Onderwerp: Memo granuliet

Beste mevrouw Blom,

Namens Peter Heij stuur ik u
bijgaand memo.

met vriendelijke groet,

 
Secretariaat directeur-generaal
Water en Bodem
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Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat
Directoraat-Generaal Ruimte en
Water
Postbus 20901 | 2500 EX | Den
Haag
Rijnstraat 8 |2515 XP | Den Haag
070- | 06-10.2.e 10.2.e
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materiaal in Over de Maas?
- Granuliet wordt onder meer gebruikt als
dijkversteviging of afdeklaag. Het heeft immers een lage
waterdoorlatendheid, hier wordt ook mee geadverteerd door
het bedrijf dat het granuliet produceert. Is met deze lage
waterdoorlatendheid rekening gehouden bij de grootschalige
toepassing in een plas?
- Over de Maas staat in open verbinding met de rivier de
Maas, is hier rekening mee gehouden? Kan het materiaal
zich verspreiden?

Antwoord
11.1
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Van:  - DGRW 
Verzonden: donderdag 16 januari 2020 13:12
Aan:  - DCO @minienw.nl>; 

- BSK @minienw.nl>
Onderwerp: FW: Concept antwoord vragen zembla
 
Hallo ,
 
Hierbij mijn laatste concept.
 
 
Met vriendelijke groet,
 

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl

 
 
 
 
Van:  - DGRW 
Verzonden: donderdag 16 januari 2020 10:51
Aan:  (BS) @rws.nl>
CC:  (WVL) @rws.nl>;  (BS)

@rws.nl>
Onderwerp: RE: Concept antwoord vragen zembla
 
Beste ,
 
Kan je je vinden in de onderstaande gewijzigde tekst:
 
 
 
Antwoord
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Hierbij een nieuwe versie na overname  van de
opmerkingen van  en .
 
 

Vragen Zembla
Ter indicatie vast enkele concrete vragen die wij hebben:
-      Granuliet is geen grond of baggerspecie, waarom heeft
Rijkswaterstaat toch ingestemd met de toepassing van dit
materiaal in Over de Maas?
-      Granuliet wordt onder meer gebruikt als
dijkversteviging of afdeklaag. Het heeft immers een lage
waterdoorlatendheid, hier wordt ook mee geadverteerd door
het bedrijf dat het granuliet produceert. Is met deze lage
waterdoorlatendheid rekening gehouden bij de grootschalige
toepassing in een plas?
-      Over de Maas staat in open verbinding met de rivier de
Maas, is hier rekening mee gehouden? Kan het materiaal
zich verspreiden?
 
 
Antwoord
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Onderwerp: RE: Interview

Beste Carlijn,

Dank voor de reactie. Is dit besluit om granuliet als grond te kenmerken voorgelegd aan
de verantwoordelijke bewindspersoon?

Vriendelijke groet,

Researcher Zembla
M. 06-
E. @bnnvara.nl

Van: Donselaar, C. van (Carlijn) - DCO @minienw.nl> 
Verzonden: donderdag 16 januari 2020 13:36
Aan: @bnnvara.nl>
Onderwerp: RE: Interview

Beste ,

Hierbij:

Wanneer een materiaal op de Nederlandse bodem of het oppervlaktewater wordt toegepast,
moet deze voldoen aan de wettelijke eisen zoals gesteld in het Besluit bodemkwaliteit. In het
besluit zijn definities en eisen opgenomen voor grond, baggerspecie en bouwstoffen. Op grond
van het Besluit bodemkwaliteit kan granuliet als grond worden gekenmerkt. Omdat het
materiaal in het verleden lange tijd als grond is gekenmerkt en er geen overtuigende
argumenten zijn om granuliet niet als grond te accepteren, heeft het ministerie ingestemd met
de keuze om granuliet als grond te kenmerken. Dit betekent vervolgens dat granuliet aan alle
wettelijke eisen – inclusief de zorgplicht - voor grond moet voldoen. Hiermee is het ook
mogelijk om granuliet toe te passen in een diepe plas, mits aan de eisen van het Besluit
bodemkwaliteit en de Waterwet wordt voldaan.
Op dit moment wordt granuliet toegepast in het project ‘Over de Maas’. Rijkswaterstaat houdt
toezicht op de toepassing van het granuliet en handhaaft. Dit doet Rijkswaterstaat door het
uitvoeren van fysieke en administratieve controles. Ook wordt vanuit de schepen die het
granuliet aanvoeren steekproefsgewijs de kwaliteit van het toepaste materiaal door
Rijkswaterstaat – met monsterneming en laboratoriumonderzoek – gecontroleerd op een extra
breed stoffenpakket. In het kader van het toezicht is ook aandacht voor de verspreiding van het
materiaal, er zijn tot dusver geen onregelmatigheden geconstateerd.
In het Besluit bodemkwaliteit zijn geen eisen gesteld aan de waterdoorlatendheid van het
materiaal. Rijkswaterstaat gaat wel met de eigenaar van de diepe plas over dit aspect in
gesprek.
In algemene zin geldt dat – ongeacht of een materiaal als grond of een bouwstof wordt
gekenmerkt – aan de geldende milieu hygiënische eisen moet worden voldaan.

Groet,

Carlijn

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De informatie verzonden met en of in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik
van deze informatie door anderen dan geadresseerde(n) is verboden, behoudens indien en voorzover anders is
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aangegeven. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, en/of verstrekking van deze informatie aan
derden is NIET toegestaan, behoudens indien en voorzover anders is aangegeven. BNNVARA staat niet in voor de
juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The information contained in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the
use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the
intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance
on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful, unless and as far as otherwise is
indicated in the contents. BNNVARA is neither liable for the proper nor complete transmission of the information
contained in this communication nor for any delay in its receipt.







Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl
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-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Donselaar, C. van (Carlijn) - DCO @minienw.nl>
Verzonden: dinsdag 21 januari 2020 19:51
Aan: @bnnvara.nl>
Onderwerp: RE: Interview

Ja, over dit soort zaken wordt de verantwoordelijk bewindspersoon geïnformeerd.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @bnnvara.nl @bnnvara nl>>
Datum: dinsdag 21 jan. 2020 3:05 PM
Aan: Donselaar, C. van (Carlijn) - DCO

@minienw nl @minienw.nl>>
Onderwerp: RE: Interview

Beste Carlijn,

Is het mogelijk om mijn vraag vandaag te beantwoorden?

Vriendelijke groet,

Researcher Zembla
M. 06-
E @bnnvara nl< @bnnvara nl>

Van: 
Verzonden: donderdag 16 januari 2020 15:45
Aan: @minienw nl
Onderwerp: RE: Interview

Beste Carlijn,

Dank voor de reactie. Is dit besluit om granuliet als grond te kenmerken voorgelegd aan de verantwoordelijke
bewindspersoon?

Vriendelijke groet,

Researcher Zembla
M. 06-
E. @bnnvara nl @bnnvara nl>

Van: Donselaar, C. van (Carlijn) - DCO
@minienw nl @minienw.nl>>

Verzonden: donderdag 16 januari 2020 13:36
Aan: @bnnvara.nl @bnnvara nl>>
Onderwerp: RE: Interview

Beste ,

Hierbij:

Wanneer een materiaal op de Nederlandse bodem of het oppervlaktewater wordt toegepast, moet deze voldoen
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aan de wettelijke eisen zoals gesteld in het Besluit bodemkwaliteit. In het besluit zijn definities en eisen
opgenomen voor grond, baggerspecie en bouwstoffen. Op grond van het Besluit bodemkwaliteit kan granuliet
als grond worden gekenmerkt. Omdat het materiaal in het verleden lange tijd als grond is gekenmerkt en er geen
overtuigende argumenten zijn om granuliet niet als grond te accepteren, heeft het ministerie ingestemd met de
keuze om granuliet als grond te kenmerken. Dit betekent vervolgens dat granuliet aan alle wettelijke eisen -
inclusief de zorgplicht - voor grond moet voldoen. Hiermee is het ook mogelijk om granuliet toe te passen in
een diepe plas, mits aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit en de Waterwet wordt voldaan.
Op dit moment wordt granuliet toegepast in het project 'Over de Maas'. Rijkswaterstaat houdt toezicht op de
toepassing van het granuliet en handhaaft. Dit doet Rijkswaterstaat door het uitvoeren van fysieke en
administratieve controles. Ook wordt vanuit de schepen die het granuliet aanvoeren steekproefsgewijs de
kwaliteit van het toepaste materiaal door Rijkswaterstaat - met monsterneming en laboratoriumonderzoek -
gecontroleerd op een extra breed stoffenpakket. In het kader van het toezicht is ook aandacht voor de
verspreiding van het materiaal, er zijn tot dusver geen onregelmatigheden geconstateerd.
In het Besluit bodemkwaliteit zijn geen eisen gesteld aan de waterdoorlatendheid van het materiaal.
Rijkswaterstaat gaat wel met de eigenaar van de diepe plas over dit aspect in gesprek.
In algemene zin geldt dat - ongeacht of een materiaal als grond of een bouwstof wordt gekenmerkt - aan de
geldende milieu hygiënische eisen moet worden voldaan.

Groet,

Carlijn

________________________________
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.

________________________________

De informatie verzonden met en of in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde(n) is verboden, behoudens indien en voorzover
anders is aangegeven. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, en/of verstrekking van deze
informatie aan derden is NIET toegestaan, behoudens indien en voorzover anders is aangegeven. BNNVARA
staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige
ontvangst daarvan.

The information contained in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for
the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the
intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in
reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful, unless and as far as
otherwise is indicated in the contents. BNNVARA is neither liable for the proper nor complete transmission of
the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.

________________________________

De informatie verzonden met en of in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde(n) is verboden, behoudens indien en voorzover
anders is aangegeven. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, en/of verstrekking van deze
informatie aan derden is NIET toegestaan, behoudens indien en voorzover anders is aangegeven. BNNVARA
staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige
ontvangst daarvan.

The information contained in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for
the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the
intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in













Van: ) - DGRW
Aan: ) - DGRW; ) - BSK
Onderwerp: granuliet memo Michelle aan peter
Datum: donderdag 23 januari 2020 16:13:00
Bijlagen: memo M. Blom Peter heij.pdf

Hoi  en 

Hierbij een memo van michelle aan peter van 23 oktober. Ik heb die onlangs gekregen en deze
kende ik niet. RWS zou namelijk eerst een nota schrijven. In het memo legt Michelle de nota
terug bij peter.

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl
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-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: ) - BSK @minienw.nl> 
Verzonden: donderdag 23 januari 2020 18:23
Aan: - DBO < @minienw.nl>
CC: ) - DGRW < @minienw nl>
Onderwerp: HPE Records Manager RONDZENDMAP : RONDZENDMAP-2020/756 : Granuliet informatieve
nota minister

Deze gaat de lijn in

 ------< HPE Records Manager recordgegevens >------

Recordnummer    :       RONDZENDMAP-2020/756
Titel   :       Granuliet informatieve nota minister
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Van:  - BSK
Aan:  - DGRW; Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK
Onderwerp: RE: nota Granuliet
Datum: vrijdag 24 januari 2020 12:26:45

Heb het aangepast, graag doorzetten

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
DG Water en Bodem/Directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien
Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
( 06- /secr.  06- /  06-
* @minienw.nl

Van:  - DGRW @minienw.nl> 
Verzonden: vrijdag 24 januari 2020 12:09
Aan:  - BSK @minienw.nl>; Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK

@minienw.nl>
Onderwerp: nota Granuliet

Hoi  en Liz,

Nota granuliet aangepast. Ik heb het met de wijzigingsfunctie gedaan zodat jullie kunnen zien
wat is gewijizgd.

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl
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Groet,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @bnnvara.nl>
Datum: vrijdag 24 jan. 2020 10:11 AM
Aan: Donselaar, C. van (Carlijn) - DCO @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Interview

Beste Carlijn,

Dank voor je reactie. Het antwoord roept enkele vervolgvragen op:
· Op basis van welk argument is granuliet sinds het Besluit Bodemkwaliteit

(2008) als grond aangemerkt? Ik zoek naar de wettelijke, inhoudelijke basis
voor de kwalificering als grond.

· Waar is terug te vinden dat granuliet sinds het Besluit Bodemkwaliteit
(2008) als grond wordt aangemerkt?

· Door welke partij(en) is granuliet sinds het het Besluit Bodemkwaliteit
(2008) als grond aangemerkt? (e.g. Rijkswaterstaat, ministerie,
bedrijfsleven)

Vriendelijke groet,

________________________________
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet
de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent
in the electronic transmission of messages.

________________________________

De informatie verzonden met en of in dit e-mail bericht is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door
anderen dan geadresseerde(n) is verboden, behoudens indien en voorzover
anders is aangegeven. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding,
en/of verstrekking van deze informatie aan derden is NIET toegestaan,
behoudens indien en voorzover anders is aangegeven. BNNVARA staat niet
in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een
verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The information contained in this e-mail is confidential and may be legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to
whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the
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intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying,
distribution or taking any action in reliance on the contents of this
information is strictly prohibited and may be unlawful, unless and as far as
otherwise is indicated in the contents. BNNVARA is neither liable for the
proper nor complete transmission of the information contained in this
communication nor for any delay in its receipt.

________________________________

De informatie verzonden met en of in dit e-mail bericht is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door
anderen dan geadresseerde(n) is verboden, behoudens indien en voorzover
anders is aangegeven. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding,
en/of verstrekking van deze informatie aan derden is NIET toegestaan,
behoudens indien en voorzover anders is aangegeven. BNNVARA staat niet
in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een
verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The information contained in this e-mail is confidential and may be legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to
whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the
intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying,
distribution or taking any action in reliance on the contents of this
information is strictly prohibited and may be unlawful, unless and as far as
otherwise is indicated in the contents. BNNVARA is neither liable for the
proper nor complete transmission of the information contained in this
communication nor for any delay in its receipt.

 ________________________________ 

De informatie verzonden met en of in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde(n) is verboden,
behoudens indien en voorzover anders is aangegeven. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding, en/of verstrekking van deze informatie aan derden is NIET toegestaan, behoudens
indien en voorzover anders is aangegeven. BNNVARA staat niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The information contained in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended
solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to
receive it. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure,
copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly
prohibited and may be unlawful, unless and as far as otherwise is indicated in the contents.
BNNVARA is neither liable for the proper nor complete transmission of the information contained in
this communication nor for any delay in its receipt.
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Open bijgevoegde bijlage om in HPRM het bestand en de recordactie van record RONDZENDMAP-2020/756
te kunnen bekijken.

Om de informatie en het bestand alleen te bekijken, kunt u de volgende link naar de HPRM webclient
gebruiken:
https://RM-Web frd.shsdir.nl/HPRMWebClient?uri=14374531&t=record&lang=ln_dutch&mbd=false

--
Dit e-mailbericht is automatisch gegenereerd door HPRM (01 Productie).
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.















wordt gekwalificeerd onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Wij hebben
dit voorgelegd aan deskundigen van onder meer de Universiteit
Wageningen en Deltares. Zij verklaren dat granuliet niet als grond kan
worden gezien onder het Bbk, onder meer vanwege het zeer lage
organisch gehalte van de stof. Specialisten van de overheid trekken in
juni 2019 dezelfde conclusie. Wat is uw reactie hier op?

·         In uw vorige mail schrijft u dat het Implementatieteam (IT) in 2009 het
onderwerp granuliet bespreekt en het de status grond geeft. Dit moet
vervolgens worden uitgewerkt in een aanpassing van de BRL. Deze
aanpassing is echter niet door de Toetsingscommissie Bbk overgenomen,
waardoor de wijziging niet is doorgevoerd. Het advies uit 2009 is dus
geen basis om granuliet als grond te beschouwen. Wat is uw reactie hier
op?

·         Granuliet is volgens de definitie van het Bbk geen grond. Toch is het
materiaal onder de noemer grond toegepast in een verondieping. Volgens
oud-officier van justitie Gustaaf Biezeveld overtreedt Graniet Import
Benelux/Bontrup hiermee de Wet Bodembescherming en is de overheid
behulpzaam geweest bij de illegale stort van een afvalstof. Wat is uw
reactie hier op?

·         Door deskundigen wordt verklaard dat BRL 9321 niet van toepassing is
op granuliet. Dit wordt in juni 2019 ook geconcludeerd door specialisten
van de overheid. Desondanks accepteert Rijkswaterstaat een aanmelding
van een partij granuliet met certificaat BRL 9321. Waarom is hiervoor
gekozen?

·         Graniet Import Benelux voegt een flocculant aan het granuliet toe. Van
dit chemische middel is niet bekend hoe dit zich op lange termijn in een
waterbodem gedraagt. Hoe is dit meegenomen in het besluit om granuliet
toe te staan in een verondieping?

·         De partij granuliet is twee keer aangemeld bij het bevoegd gezag RWS-
Zuid. De melding is door de bevoegde ambtenaren behandeld en
geweigerd. Uiteindelijk heeft DG Rijkswaterstaat Michèle Blom de
opdracht gegeven aan RWS-Zuid om hun besluit terug te draaien en de
melding toch te accepteren. Waarom heeft zij de partij granuliet
uiteindelijk toch toegelaten?

·         Wij begrijpen dat oud-minister Zijlstra zich ook met dit dossier heeft
bemoeid. Wat is de invloed van dhr. Zijlstra geweest op de besluitvorming
bij Rijkswaterstaat?

We ontvangen uw antwoorden graag voor maandag 3 februari, 12:00.
 
De Zembla uitzending over dit onderwerp staat gepland voor donderdag 6 februari,
20:25 op NPO2.
 
Vriendelijke groet,
 

Researcher Zembla
M. 06-
E. @bnnvara.nl
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

De informatie verzonden met en of in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik
van deze informatie door anderen dan geadresseerde(n) is verboden, behoudens indien en voorzover anders is
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aangegeven. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, en/of verstrekking van deze informatie aan
derden is NIET toegestaan, behoudens indien en voorzover anders is aangegeven. BNNVARA staat niet in voor de
juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The information contained in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the
use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the
intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance
on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful, unless and as far as otherwise is
indicated in the contents. BNNVARA is neither liable for the proper nor complete transmission of the information
contained in this communication nor for any delay in its receipt.











Van:  - BSK @minienw.nl>
Datum: vrijdag 31 jan. 2020 3:13 PM
Aan: Aland, Nel (BS) @rws.nl>
Kopie:  - BSK @minienw.nl>,  -
DGRW @minienw.nl>
Onderwerp: FW: Granuliet

H nel dit is proces,
Ondertussen werken we aan de nota ok? 

Met vriendelijke groet
Liz van Duin

10.2.e
10.2.e 10.2.e 10.2.e
10.2.e

buiten scope

10.2.e10.2.e





190-1
BRW



BRW



Nel Aland In de trein naar huis contact met Nel Aland van RWS over de nota granuliet en de vragen die 
door Zembla zijn gesteld over granuliet.  

.  is samen met RWS bezig om deze te beantwoorden. Antwoorden 
moeten mandagochtend snel via DCO naar de Minister aangezien ze voor 12 uur bij Zembla 
moeten zijn. Dat betekent mailverkeer in het weekend. 
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Van:   - DGRW  @minienw.nl> 
Verzonden: zondag 2 februari 2020 14:18
Aan:   (WVL)  @rws.nl>
CC:   (WVL)  @rws.nl>;   (WVL)

@rws.nl>
Onderwerp: RE: Vragen Zembla

Hoi ,

Bedankt ! Graag ook het verslag uit 2013

Groet,
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Van:   - DGRW  @minienw.nl> 
Verzonden: vrijdag 31 januari 2020 12:09
Aan:  (WVL)  @rws.nl>;  (WVL)

@rws.nl>;   (WVL) < @rws.nl>;
 (WVL)  @rws.nl>; Splitthoff, Ruud (WVL)

@rws.nl>;   - BSK <j @minienw.nl>
CC:   - BSK  @minienw.nl>;   -
DGRW < @minienw.nl>; Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK
< @minienw.nl>;   - BSK < @minienw.nl>
Onderwerp: Vragen Zembla

Hoi , , Ruud en ,

Kunnen jullie mij helpen bij de beantwoording van de onderstaande vragen. Heel specifiek moet
ik het verslag van het IT van 2009 hebben. Daarnaast graag inzicht in het proces van de BRL
9321, . @ Ruud, ik verzoek jullie ook te helpen bij de
beantwoording. Ik moet nu zelf naar een bijeenkomst. Ik denk dat ik tussen 18:00  en 19:00
uur weer terug ben !

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl
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Van:  - DGRW
Aan:  - BSK;  - DGRW
Onderwerp: FW: Vragen Zembla
Datum: zondag 2 februari 2020 15:28:00

Zie onderstaand mbt vraag 2. Voegt niet veel toe

192
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Van:  - DGRW
Aan:  - BSK;  - DGRW
Onderwerp: concept nota
Datum: zondag 2 februari 2020 17:17:00
Bijlagen: aanvullende nota minister.docx

Hoi  en ,

Hierbij alvast een concept nota voor het aanbieden van de vragen. Ik denk dat deze kort kan
zijn. Zie bijgaand.

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl
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Vraag 1 
In de eerdere reactie stelt het ministerie van I&M dat granuliet als grond wordt 
gekwalificeerd onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Wij hebben dit voorgelegd aan 
deskundigen van onder meer de Universiteit Wageningen en Deltares. Zij verklaren dat 
granuliet niet als grond kan worden gezien onder het Bbk, onder meer vanwege het zeer 
lage organisch gehalte van de stof. Specialisten van de overheid trekken in juni 2019 
dezelfde conclusie. Wat is uw reactie hierop? 

Antwoord 1 
 
 

 
 

Vraag 2 
In uw vorige mail schrijft u dat het Implementatieteam (IT) in 2009 het onderwerp 
granuliet bespreekt en het de status grond geeft. Dit moet vervolgens worden uitgewerkt 
in een aanpassing van de BRL. Deze aanpassing is echter niet door de 
Toetsingscommissie Bbk overgenomen, waardoor de wijziging niet is doorgevoerd. Het 
advies uit 2009 is dus geen basis om granuliet als grond te beschouwen. Wat is uw 
reactie hierop?  

Antwoord 2 
 

 

Vraag 3 
Granuliet is volgens de definitie van het Bbk geen grond. Toch is het materiaal onder de 
noemer grond toegepast in een verondieping. Volgens oud-officier van justitie Gustaaf 
Biezeveld overtreedt Graniet Import Benelux/Bontrup hiermee de Wet 
Bodembescherming en is de overheid behulpzaam geweest bij de illegale stort van een 
afvalstof. Wat is uw reactie hierop?  

Antwoord 3 
 
 

 

 

 

Vraag 4 
Door deskundigen wordt verklaard dat BRL 9321 niet van toepassing is op granuliet. Dit 
wordt in juni 2019 ook geconcludeerd door specialisten van de overheid. Desondanks 
accepteert Rijkswaterstaat een aanmelding van een partij granuliet met certificaat BRL 
9321. Waarom is hiervoor gekozen?  
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Antwoord 4 
 
Vraag 5 
Graniet Import Benelux voegt een flocculant aan het granuliet toe. Van dit chemische 
middel is niet bekend hoe dit zich op lange termijn in een waterbodem gedraagt. Hoe is 
dit meegenomen in het besluit om granuliet toe te staan in een verondieping? 
 
Antwoord 5 
 
Vraag 6 
De partij granuliet is twee keer aangemeld bij het bevoegd gezag RWS-Zuid. De melding 
is door de bevoegde ambtenaren behandeld en geweigerd. Uiteindelijk heeft DG 
Rijkswaterstaat Michèle Blom de opdracht gegeven aan RWS-Zuid om hun besluit terug 
te draaien en de melding toch te accepteren. Waarom heeft zij de partij granuliet 
uiteindelijk toch toegelaten?  
 
Antwoord 6 
 
Vraag 7 
Wij begrijpen dat oud-minister Zijlstra zich ook met dit dossier heeft bemoeid. Wat is de 
invloed van dhr. Zijlstra geweest op de besluitvorming bij Rijkswaterstaat?  
 
Antwoord 7 
 
 





Van:  - DGRW
Aan:  - BSK
Cc:  - DGRW
Onderwerp: FW: antwoorden vragen ministers
Datum: maandag 3 februari 2020 08:26:00
Bijlagen: vragen voor aanvullende nota.docx

Hoi ,

Is het ook goed als ik deze vragen doorzet naar Ruud, , Nel. Kan RWS al naar mijn
antwoorden kijken. Volgens mij heb je er gisteren nog niet naar gekeken.

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl

Va - DGRW 
Ver ebruari 2020 16:42
Aan:  DGRW @minienw.nl>; 

 - BSK @minienw.nl>
Onderwerp: antwoorden vragen ministers

Hallo  en ,

Hierbij een aantal antwoorden op de vragen van de ministers. Voor deel
moeten de vragen door RWS en DGMI worden beantwoord. IK wil deze
en de vragen van Zembla naar  en in cc naar 

 sturen. Dan kunnen wij eerder de antwoorden samenvoegen
en met elkaar meekijken. Is dat ok ? Dan zet ik de vragen van zembla
(eerste drie) ook even uit bij bodem+ ( ). Is dat ok ?
In deze gevoelige kwestie leg ik het nu maar even voor. Ik maak nu
ook maar even een korte informatieve nota aan beide ministers voor
beide vragen. Kan kort zijn. Kan ik hem morgen afmaken.

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl
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Van:  - DGRW
Aan:  - ILT
Datum: maandag 3 februari 2020 11:24:00

Vraag 4

Door deskundigen wordt verklaard dat BRL 9321 niet van toepassing is op granuliet. Dit wordt in juni 2019 ook
geconcludeerd door specialisten van de overheid. Desondanks accepteert Rijkswaterstaat een aanmelding van
een partij granuliet met certificaat BRL 9321. Waarom is hiervoor gekozen? 

Antwoord 4
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Aan:  - DGMI < @minienw.nl>
CC:  - DGRW < @minienw.nl>
Onderwerp: Vraag minister LAP / Granuliet
 

Beste ,
 
Naar aanleiding van ons telefoongesprek van zojuist het volgende.
 
Omschrijving situatie/ casus
Door Graniet Import Benelux in Amsterdam wordt granietgranulaat
geproduceerd voor de asfaltindustrie. Dit doet het bedrijf door brokken
graniet uit Noorwegen te importeren – eigen groeve – en deze brokken te
breken tot granulaat. Bij het productieproces komt een heel fijn materiaal
dat uit het spoelwater wordt afgescheiden. Het is fijnkorrelig materiaal heeft
de naam granuliet  Het is een restproduct van de productie van granuliet. Ik
weet niet of jullie dit een afvalstof noemen. Er is zoals je weet discussie
geweest over de vraag of het materiaal een bouwstof is of grond. DGWB
heeft het standpunt ingenomen dat granuliet grond is, getoetst aan de
definitie grond in het Besluit bodemkwaliteit. Wanneer granuliet aan alle
eisen van het Besluit bodemkwaliteit voldoet, kan het materiaal nuttig
worden toegepast. Dat gebeurd op dit moment in een diepe plas in de
gemeente West, Maas en Waal (project Over de Maas).  De minister is
hierover met een informatieve nota geïnformeerd en heeft n.a.v. de nota de
volgende vraag gesteld: ‘irt meest hoogwaardige/nuttige
toepassing van granuliet, vraagt ze zich af hoe het LAP in
deze casus werkt en of verondieping een 'nuttige toepassing'
is.’
 
Kan jij het LAP bekijken en aangeven wat het LAP hierover
bepaald.
 
Er moet in de loop van maandag een nota naar de minister.
Het zou heel fijn zijn als je maandag aan het eind van de
ochtend kan reageren.
 
Bij voorbaat dank !!
 
 
Met vriendelijke groet,
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tel. 06
e-mail: @minienw.nl
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Van:  - DGRW
Aan:  (BS)
Onderwerp: Nota sras
Datum: maandag 3 februari 2020 15:20:00
Bijlagen: aanvullende nota minister.docx

Hoi ,

Hierbij de laatste versie. De antwoorden op de Zembla vragen staan er al in.

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl
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je hierin vinden of kan ik met  contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl
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Van: - DGRW
Aan:  - BSK; - DGRW
Onderwerp: RE: vragen mministers en antwoorden
Datum: maandag 3 februari 2020 16:05:00
Bijlagen: Vragen Ministers irt Granuliet opm (003) aanvullingen .docx

Nog even een nieuwe versie. Deze graag bekijken. Zie mijn mail hieronder.

Van:  - DGRW 
Verzonden: maandag 3 februari 2020 15:47
Aan:   - BSK  @minienw.nl>; 
- DGRW  @minienw.nl>
Onderwerp: vragen mministers en antwoorden

Hoi  en ,

Bijgaand de antwoorden op de vragen van de minister. Er
zijn vandaag nog twee vragen bij gekomen, namelijk vraag
6 en 7. Vraag 7 moet nog worden beantwoord. Vraag 6 heb
ik net beantwoord. Ik wil het daar expliciet even over
hebben ! DGMI heeft het antwoord op vraag 2 gegeven,
over afgestemd.

Met vriendelijke groet,

tel. 06
e-mail: @minienw.nl
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Van: - DGRW
Aan:  - BSK; - DGRW
Onderwerp: RE: vragen mministers en antwoorden
Datum: maandag 3 februari 2020 16:19:00
Bijlagen: Vragen Ministers irt Granuliet opm (003) aanvullingen .docx

Met een toevoeging op vraag 6 van 

Van:  - DGRW 
Verzonden: maandag 3 februari 2020 16:05
Aan:   - BSK  @minienw.nl>; 
- DGRW  @minienw.nl>
Onderwerp: RE: vragen mministers en antwoorden

Nog even een nieuwe versie. Deze graag bekijken. Zie mijn mail hieronder.
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Van:  - DGRW
Aan:  - DGMI;  (BS)
Onderwerp: akkoord nota
Datum: maandag 3 februari 2020 16:56:00
Bijlagen: aanvullende nota minister.docx

Beste  en ,

Graag jullie spoedig akkoord op de nota.

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl
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Van:  - DGRW
Aan:  - DGMI
Cc:  (BS);  - DGMI
Onderwerp: RE: akkoord nota
Datum: maandag 3 februari 2020 17:34:00
Bijlagen: 200203 aanvullende nota ministe  versie 3.docx

Hoi ,

Ik heb je zin overgenomen !

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl

Van:  - DGMI @minienw.nl> 
Verzonden: maandag 3 februari 2020 17:31
Aan:  - DGRW @minienw.nl>
CC:  (BS) @rws.nl>;  - DGMI

@minienw.nl>
Onderwerp: RE: akkoord nota

Beste ,

Hierbij mijn aanvulling voor het antwoord op vraag 2.
Als de zin wordt opgenomen, kan DLCE akkoord gaan met de nota.

Hartelijke groet,

Tel: +316
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Onderwerp: RE: aanvullende vragen granuliet bij peter heij

Ok, enig idee wat de reden is?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van:  - DGRW @minienw.nl>
Datum: dinsdag 04 feb. 2020 8:32 AM
Aan:  - BSK @minienw.nl>, 
- DBO @minienw.nl>
Onderwerp: aanvullende vragen granuliet bij peter heij

Ho  en ,

Ik zie in HPRM dat de nota met beantwoording van de vragen over granuliet nog bij peter staat.
Is nog geen akkoord van peter en daarmee nog niet bij dbo.

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl
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Van: DGRW
Aan:  (WVL)
Onderwerp: FW: Agenda en stukken implementatieteam Bbk 6 februari 2020
Datum: dinsdag 4 februari 2020 16:29:00
Bijlagen: Agenda 06022020.docx

Concept bijlage A bij Rbk.docx
Concept bijlage B bij Rbk.docx
Memo aan implementatieteam Bbk - Voorstel wijziging bijlage A RbK - BTEX - V2 - 20191007.pdf
nieuwe opzet bijlage C.docx
RBK 31-01-2020 - concept voorontwerp eerste deel.docx
Toelichting begrip partij.docx
verslag 2 oktober 2019 concept 2.docx

Hoi ,

Het zijn 

Met vriendelijke groet,

tel. 06
e-mail: @minienw.nl

Van: DGRW 
Verzonden: maandag 3 februari 2020 09:28
Aan:  @siraconsulting.nl>; ' @siraconsulting.nl>
Onderwerp: Agenda en stukken implementatieteam Bbk 6 februari 2020

Beste 

Hierbij de stukken voor het implementatieteam. Jullie worden donderdag om 10:00 uur verwacht aan de Croeselaan. Bijgaand ook de 50 % versie van de
Regeling bodemkwaliteit. Donderdag na de vergadering even overder bespreken met 
Tot donderdag.

Met vriendelijke groet,

tel. 06
e-mail: @minienw.nl
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Van:  - DGRW
Aan:  - BSK
Onderwerp: RE: nota granuliet + beantwoording vragen min + zembla
Datum: woensdag 5 februari 2020 08:47:00

Van:  - BSK @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 21:56
Aan:  - DGRW @minienw.nl>
CC:  - DCO @minienw.nl>
Onderwerp: RE: nota granuliet + beantwoording vragen min + zembla

, .  heb ik
bijgepraat over de ontwikkelingen van gisteren, zij neemt het weer over.

Groet en dank,

Woordvoering
06
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Van:  - DGRW
Aan:  - BSK;  - DGRW
Onderwerp: FW: internetbericht Zembla
Datum: woensdag 5 februari 2020 09:02:00
Bijlagen: 200204 Internetbericht Zembla NA.docx
Prioriteit: Hoog

Ga ik nu bekijken moet ik voor 9:15 uur op reageren

Van:  - DCO @minienw.nl> 
Verzonden: woensdag 5 februari 2020 09:01
Aan:  - DGRW @minienw.nl>
Onderwerp: FW: internetbericht Zembla
Urgentie: Hoog

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
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Van:  - DGRW
Aan:  - DGMI
Onderwerp: FW: internetbericht Zembla
Datum: woensdag 5 februari 2020 09:16:00
Bijlagen: 200204 Internetbericht Zembla NA.docx
Prioriteit: Hoog

Hierbij de lijn van RWS voor de Zembla uitzending. 

Van:  - DCO @minienw.nl> 
Verzonden: woensdag 5 februari 2020 09:01
Aan:  - DGRW @minienw.nl>
Onderwerp: FW: internetbericht Zembla
Urgentie: Hoog

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
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Van:  - DGRW
Aan:  - DGRW;  - BSK
Onderwerp: Spreeklijn voor minister
Datum: woensdag 5 februari 2020 10:50:00
Bijlagen: lijn IenW.docx

Hoi  en ,

Hierbij een spreeklijn voor de minister. Maximaal 10 regels heeft  aangegeven. Ik wil
het na jullie akkoord ook voorleggen aan  van DGMI. Heeft ze eerder om verzocht.

 ook even afstemming met RWS

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl
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Van:  - DGRW
Aan:  (BS)
Cc:  (BS)
Onderwerp: spreeklijn IenW
Datum: woensdag 5 februari 2020 15:37:00
Bijlagen: lijn IenW.docx

Hoi ,

Sorry, deze is voor jou. Zie onderstaande mail. Ik moest voor DCO ook een paar regels op
papier zettenm.

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl

Van:  - DGRW 
Verzonden: woensdag 5 februari 2020 15:28
Aan:  - DGMI @minienw.nl>; 

@minienw.nl>;  - DCO @minienw.nl>;
 (BS) @rws.nl>

CC:  - DGRW @minienw.nl>; 
 - BSK @minienw.nl>

Onderwerp: spreeklijn IenW

Beste Allen,

Naast het statement van RWS heeft  mij ook gevraagd om een lijn van maximaal 10
regels te maken. Bijgaand treffen jullie mijn concept aan. Het is nog niet door mijn
afdelingshoofd bekeken. Omwille van de tijd stuur ik jullie alvast parallel bijgevoegde lijn. Een
korte lijn vanuit IenW in aanvulling op het statement van RWS. Graag jullie reacties, dan kan ik
een volgende stap maken.

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl
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Van:  - DGRW
Aan: ) - DGRW
Onderwerp: FW: spreeklijn IenW
Datum: woensdag 5 februari 2020 16:48:00
Bijlagen: lijn IenW granuliet.docx

Hierbij ook een reactie van  Ik zal een paar kleine puntjes veranderen. Verder hou ik het
stukje in lijn met RWS statement
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Van: Parlementaire Zaken - CEND-DBO <Parlementaire.Zaken.DBO@minienw.nl> 
Verzonden: donderdag 6 februari 2020 14:32
Aan: DBO-Adviseurs <DBO-Adviseurs@minienw.nl>
Onderwerp: Uitslag RvW donderdag 6 februari

Allen,

Onderstaand verzoek heeft genoeg steun gekregen en ook weer een verzoek om een brief.
Kröger heeft het verzoek gedaan ook aan Minister voor Milieu en Wonen.
Diversen Kamerleden gaven ook aan om dit bericht te betrekken bij het AO Leefomgeving 20
februari a.s.

- het lid KRÖGER (GroenLinks) debat met de minister van Infrastructuur en
Waterstaat over het bericht ‘Top Rijkswaterstaat betrokken bij dumpen half miljoen
ton afval in natuurplas’ (Rtlnieuws.nl, 6 februari 2020)

met vriendelijke groet,
 

........................................................................ 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
directie Bestuursondersteuning
Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
D 015 11e etage
M 06-

 M 06-
@minienw.nl 

........................................................................

10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e
10.2.e









bij afvaldump
DONDERDAG 06 FEBRUARI 2020 | 05:02 | Medianet BIN | Prioriteit: 3 | 1 | Woorden:
242

ARNHEM (ANP) - De top van Rijkswaterstaat heeft ‘erdoorheen gedrukt’ dat een half
miljoen ton afval kon worden gestort in natuurplas Over de Maas in Gelderland. Dit
gebeurde tegen het uitdrukkelijke advies van de verantwoordelijke ambtenaren. Dat meldt
Zembla op basis van interne e-mails en documenten die het in bezit heeft en uit gesprekken
die het onderzoeksprogramma heeft gevoerd met bronnen binnen en rond Rijkswaterstaat.
Volgens Zembla blijkt uit de documenten dat de vergunning verlenende ambtenaren door
de top van Rijkswaterstaat meerdere keren ‘onder druk’ zijn gezet om het afval dat eerder
was afgekeurd, tegen de regels in toch goed te keuren. Het afval waarom het gaat heet
granuliet.
Granuliet komt vrij bij het bewerken van graniet en zandsteen. Ambtenaren van
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland zouden hun zorgen hebben geuit over de effecten op het
milieu van het storten van granuliet. Er zouden toxische stoffen kunnen ontstaan. Ook
voormalig milieuofficier van justitie Gustaaf Biezeveld uitte zijn zorgen tegenover Zembla
: "Die plas staat in open verbinding met de Maas. En als er verontreinigende stoffen in
zitten gaat het zich door het hele watersysteem verspreiden."
In een reactie stelt Rijkswaterstaat dat granuliet onder voorwaarden goed en veilig te
gebruiken is. "Mits aan alle eisen uit het Besluit bodemkwaliteit en de Waterwet is
voldaan. In het geval van het project Over de Maas is dat het geval." Rijkswaterstaat erkent
wel dat het proces van het toestaan van het storten van het granuliet "terugkijkend, wellicht
beter had gekund".
Hans Heijt (lla) | ANPX-050220-170-v1 | © 2020 ANP e.a., alle rechten voorbehouden
 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.





Van: ) - DGRW
Aan:  - DGRW
Onderwerp: data overleggen granuliet
Datum: vrijdag 7 februari 2020 12:36:00

Ik heb gesproken over granuliet op drie momenten:
12/7 – Bontrop heeft bij /  toelichting gegeven wat er volgens hem aan de hand is
21/8 – Overleg Liz/Ruud over de koers
26/8 – Gesprek Ruud/ /Bontrop over uitkomst directeurenoverleg 21/8
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Van:  - DGRW
Aan:  - DBO
Cc:  - BSK;  - DGRW
Onderwerp: Granuliet documenten
Datum: vrijdag 7 februari 2020 12:46:00
Bijlagen: 03. memo M Blom Peter heij.pdf

3 juli 2019 Volgens GIB wordt granuliet al 25 jaar toegepast als grond.docx
2018 11 07 Verzoek van GIB.pdf
2018 12 04 een reactie op een verzoek om toepassen Granuliet.pdf
2019 01 07 bezwaarschrift.pdf
2019 06 06 Bob GIB.docx
2020.1 HHMA200, Ovder Maas Granuliet v2.docx
11201985-002-GEO-0001-v3-r-Specificaties voor het toepassen van Noordse ....pdf
11201985-002-GEO-0001-v3-r-Specificaties voor het toepassen van Noordse Leem in Weg- en
Waterbouwwerken in Nederland DEF.pdf
20190701 Noordse Leem samenvatting.pptx
Bericht aan Peter Heij.DOCX
gesprekspunten overleg Granuliet met GIB.docx
Granuliet grond of bouwstof 20190320.pdf
IENW BSK-2019 167238 notitie LIZ granuliet versie 2.DOCX
IENW BSK-2019 167695 Grond.DOCX
IENW BSK-2019 185786 Gespreksverslag granuliet IenW-Bontrup 20190826.DOCX
IENW BSK-2019 225289 Gescand vanaf een multifunctioneel apparaat.pdf
memo Granuliet versie 13 juni 2019 definitief.docx
notitie granuliet ter voorbereiding directeurenoverleg dd 21 aug 2019.DOCX
Reactie op memo Granuliet versie 13 juni 2019- response GIB v1.3.pdf
RONA-Leem-v2018.pdf
RWSZ2019-00016345 brief - sjabloon - RWS .docx
verslag overleg granuliet B+ en RWS.docx
Voorbeelden NvT Bbk grond bouwstof.DOCX

Beste ,

Hierbij een eerste zending met documenten.

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl
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Beste Peter, 

Medio dit jaar is er de nodige discussie geweest over de vraag of het product Granuliet moet 
worden kenmerkt als grond of bouwstof. Na de discussie en afstemming met RWS en de ILT is 
gesteld dat Granuliet grond is. Granuliet komt overigens vrij bij de productie van graniet 
granulaat. De discussie komt voort uit een Handhavingszaak van RWS. De stelling dat granuliet 
grond is, is bekrachtigd in een directeurenoverleg.  

Er is nu gevraagd om een 
formeel standpunt van DGWB. Daarom tref je in HPRM een memo aan, gericht aan Michèle Blom, 
met ons standpunt.  

Er is op dit moment ‘haast’ omdat het bedrijf Graniet Import Benelux zit met een grote voorraad 
granuliet die door de discussie rond de definitie (grond/bouwstof) niet kan worden afgezet. Het 
bedrijf wil op korte termijn het materiaal weer gaan leveren voor een toepassing, maar dan moet 
een melding Besluit bodemkwaliteit worden beoordeeld door RWS.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

259-10

11.1

10.2.e

11.1

11.1

















Van:  - DGRW
Aan:  - DBO
Onderwerp: Brieven gemeente West, Maas en Waal (granuliet)
Datum: vrijdag 7 februari 2020 13:16:00
Bijlagen: BESL-UIT009_E1ABA6AA77714416981C4F7DAFD039BE.pdf - BESL-UIT1197551--

Gebr.CONTINUOUSBACKGROUNDSERVICE_BARC.PDF
BESL-UIT009_A6E30E17244544AB8BBB892B544A61FC.pdf - BESL-UIT1197491--
Gebr.CONTINUOUSBACKGROUNDSERVICE_BARC.PDF

Prioriteit: Hoog

Hoi ,

Hierbij twee brieven die vandaag zijn verzonden door de gemeente West, maas en Waal.

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl
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Bestuurskern 
Directie 
Bestuursondersteuning 
Bestuursadvies 

 
Datum 
8 februari 2020 

 

•  
 

  
 

 
Een volgende vergadering zal worden gepland op maandag 10-2-202. 
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Van:  - DGRW
Aan:  - DBO
Cc: - DGRW;  - BSK;  (BS); "Aland, Nel (BS)"
Onderwerp: Toepassingslocaties granuliet
Datum: maandag 10 februari 2020 12:32:00
Bijlagen: 11201985-002-GEO-0001-v3-r-Specificaties voor het toepassen van Noordse Leem in Weg- en

Waterbouwwerken in Nederland DEF.pdf

Hoi ,

Jij hebt gevraagd naar andere locaties waar granuliet is toegepast. Zie
hiervoor bladzijde 27 en 29 van het bijgevoegde rapport. Op bladzijde 27 zie
je een kaartje met locaties waar het is toegepast en op bladzijde 29 een
tabelletje deze locaties.

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail: @minienw.nl
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Actualiteit 
Het lid KRÖGER (GroenLinks) heeft verzocht om een brief n.a.v. het bericht 
‘Top Rijkswaterstaat betrokken bij dumpen half miljoen ton afval in natuurplas’ 
(Rtlnieuws.nl, 6 februari 2020), en dit onderwerp te betrekken bij het AO 
Leefomgeving 
 
Rond het AO Leefomgeving staan diverse andere AO’s gepland: PFAS (19 feb), 
stikstofproblematiek (20 feb, LNV), AO Milieuraad (5 mrt), luchtvaart (26 mrt) 
en CE (16 april). Deze onderwerpen maken dan ook geen onderdeel uit van het 
dossier AO Leefomgeving.  
 
Bespreekpunten 
•  

 
•  

 
 

 
 

 
 
Mogelijke aanvullingen op agenda AO 

 
 

  
 

  
 

 
  

 
  

  

 
 

 
Inhoud dossier 
• Voor alle inhoudelijke onderwerpen zijn redeneerlijnen, factsheets en de 

belangrijkste Q&A’s in het dossier opgenomen, met een onderverdeling in 
geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen. 
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DLCE 
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Toelichting  
Overzicht svz toezeggingen o.b.v. verslag AO Leefomgeving sept 2019 (in 
aanvulling op regulier overzicht Delphi): 
 

-  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

- 
 

 
 

 
 

 
- 

 

 
 

 
 

-  
 

 

 
 

-  

  

 
-  
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