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Verklaring geen betrokkenheid 

Onderwerp: Review gra nuliet Datum: <datum> 

Naam inschrijver: <naam inschrijver> 

I nschr ij ver d ient midde ls d it fo rmulier te verk laren da t er geen bet rokkenheid is gewees t bij het proj ect 
'Over de Maas ' (verond iep ingsp roject) in de gemeente West, Maas en Waa l en Granuliet I mport 
Benelux te Amsterdam . 

Ondertekening 

Plaats Datum 

Naam Functie 

Handtekening 
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Nota van Inlichtingen zaaknummer 31160104 
Review granuliet 

Deze nota van inlichtingen wordt hierm ee integ raa l onderdeel van de offerteaa nv raag en de daa rbij behorende bij lagen. In deze nota van inlichtingen wo rden de inged iende (gea nonimisee rde) 
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RWS ONGECLASSIFICEERD 

129958 

vragen weergegeven met daa r achter de beantwoording van de aan bestedende dienst. 

Paragraaf !Vraag Antwoord 
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Bij lage B 

Inschrijvingsstaat 

Voor de uitvoe ring van - ' Rev iew granu liet' 
Zaa knummer: 31160104 

Ondergetekende(n) : ... .............. .............. .. ............ .. ........ . 
te dezen rech tsgeldig vertegenwoord igd door ...... ... .......... .. .. ........ , 
verkl aa rt (ve rkl aren) zich door ondertekening dezes bereid om Diensten te ver ri chten als 
beschreven in de uitnod iging tot in sc hrijv ing, tegen onders taa nde prij s exclusief btw: 

(Dee l)product Kosten Totalen 

1. Literat uu rstu die; 

2. Bemonstering en analyse; 

3. Oplever inq concept- rapport ; 

4. Oplever inq eind rapport; 
Tota al Aanbied inq 
Totaa l aa nbied ing exc lusief BTW 
Totaa l aa nbied ing inclusief BTW 

De inschrij v ing is op basis van een vaste prij s. 

De inschr ij ver verklaa rt dat hij (zij ) kennis heeft genomen van alle doc um enten die bij de 
inschrij ving zij n ingediend en dat de in te dienen documenten tezamen de inschr ij v ing vorm en en 
naar waa rhe id zij n ingevuld. 

Onde rteke ni ng 

De inschrij ver, 
Naa m : 
Funct ie: 
Handtekening : 
Dat um : 

Bij la ge B, inschrijvingsstaat beho rend bij uitnod iging t ot inschrij v ing voor de uitvoering van 'Rev iew granu liet ' 
betreffende zaa kn ummer 31160104 

pagina 1 van 1 
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Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 

verslag 

Betre ft SG-overleg n.a .v. uitzending Zembla over 
granuliet 

Vergaderdatum en -tij d 

vergaderplaats 

Deelnemers 

11 februari 2020 9:30 

1 (10)(2e) 1, '-1 _ _,_(1_0_,_,_)(2_e_,_) _ _,I 

• {! 0)(2,)geeh een korte terugkoppeling van het overleg met 10.2.e op 10-
2. Er is veel behoeft e aan du iding en informatie. Er dient een 
vervolggesprek te komen 'hoe om te gaan met onvrede binnen de 
organisatie '. 

• (1@Eijeeft aan ook in gesprek gegaan te zij n en daar veel vragen 
beantwoord te hebben. ~10)(2e~en l(10)(2e~ hebben hier een bijdrage aan 
geleverd . 

• Er is gesproken over de benodigde informatie in het kader van het 
vragenuurtje 

I n het over leg worden de volgende afspraken gemaakt : 
• (1él13!lhaakt een factsheet over de definitie ' grond' en wat daaronder 

verstaan moet worden. Desgewenst voorzien van expertrapporten -actie 

• 

• 

• 

(1éfil~) 

Op verzoek van minister van Veldhoven wordt een overzicht !gem

4
aakt van 

alle onderzoeken die betrekking hebben op granul iet. - actiá 0)(2 )(is 
reeds gereed) ; 
Er word t een juridische ana lyse opgesteld of de gemeente een wettelijke 
basis heeft om de toepassing van granuliet te stoppen - actiaP 0)(2,)i.s.m. 
HBJZ; 
l(10)(2e)! verzoekt om casuïstiek rond meldingen. Hoe gaat dat proces 
precies - actiá )0)(24) 

• (1él13!lhaakt een overzicht waaruit blij kt hoe de afweging tot stand komt om 
aan stof aan te merken als bouwstof of grond. - acti~™I!) 

• 
• 

I n d e t ij dlijn wordt gekeken naar rol en betrokkenheid ILT .- actie l10)(2ej 
Er word t een lijstje opgesteld van de contacten van IenW met d hr . 
Zijlstra. - actie j10)(2ej; 

Bestuurskern 
Directie 
Be stuursondersteuning 

Bestuursadvies 

Den Haag 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 
11 februari 2020 

Pagina 1 van 2 
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• Aan de hand van de t ijdl ijn wordt een korte notitie met leerpunten 
~ gesteld . - actie (10)(2ej; 

• (1e1B~telt een factsheet op met het beleid ten aanzien van het verondiepen 
van diepe plassen. - acti~e2B~) 

• Nagegaan wordt met de TK is gecommuniceerd naar aanleiding van het 
debat met Mansveld over een ILT- rapport in 2013. - actie f10)(2ej; 

• !(10)(2e)! vraagt een onderbouwing waarom de beleidsvraag over granuliet 
aan DGWB is gesteld. - acti~ e2B~) 

Eerdere openstaande acties: 
• Er wordt een factsheet opgesteld over de wijze waarop binnen RWS 

handhaving is vormgegeven (voor zowel eigen werken als werken van 
derden) - actie RWS; 

• Er wordt een redeneerlijn voorbereid voor het geva l er discussie ontstaat 
over de ro l van topambtenaren - actie FMC/ HRM en HBJZ; 

• Er wordt een kamerbrief voorbereid met het oog op het AO Leefomgeving 
van 20-2. - actie DGWB (penvoerder) en RWS; 

• De beantwoord ing van de ingediende kamervragen dient woensdag 
gereed te zijn - gezamenlijke actie DGWB en RWS; 

Een volgende vergadering za l worden gepland op maandag 12-2-202. 

(1 0)(2e) 

Bestuurskern 
Directie 
Bestuursondersteuning 
Bestuursadv ies 

Datu m 
11 februari 2020 

Pagina 2 van 2 
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(1 0)(2e) (1 0)(2e) 

(1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 1 (10)(2e) 1 

1 (10)(2e) 1 1 (10)(2e) (1 0)(2e) 

1 (1 0)(2e) 1 

~1 0)(2e~ 

11- 0 2 - 2 0 1 3 : 08 -
11 - 0 2 - 2 0 1 3 : 0 9 -
11 - 0 2 - 2 0 1 3 : 10 -
11 - 0 2 - 2 0 1 3 : 10 -
1 2 - 0 2 - 2 0 1 2 : 3 0 -

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

buiten verzoek 

1 (1 0)(2e) 1 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

.._~(1_0~)(_2e~)-~ __ (1_0_)(~2_e_) ____,: Mond e l inge v r aag gaa t n i e t door . 
(1 0)(2e) Dank . 

f------~--------, 
(10)(2e) 1---(1_0~)(2_e_)_---1: <Med ia wegge la t en> 

~====='----~(1_0~)(~2_e~) __J: Mor genoch t end bekend . 
~ __ (_10_)_(2_e_) __ : Maandag 9 maart hoo r zi tt ing in TK , d aarna 

d ebat. 
18 - 0 2 - 2 0 2 0 : 0 4 -LI __ (1_0_)(_2e_) _ _j---(1_0~)(2~e~)-~I= Bes t e collega ' s ik ben vanmi ddag 
begonnen me t he t doorlopen van al l e ma i ls . Relevan t e mails die ik eers t 
gemis t heb voeg ik t oe aan he t dikke t i j d l i j n doe . Voor de mini s t er maak 
ik een t weede doe me t a l leen mails d i e re l evant z i jn op he t vanoch t end 

bespr o ken aspect.~----~----~ 
18 - 0 2 - 2 0 2 0 : 0 4 -1 (10)(2e) (10)(2e) I: Da t doe s t u u r ik j ul l ie in de loop 
v an de avo nd t 9e 
18 - 0 2 - 2 0 2 0 : 05 1 (10)(2e) (10)(2e) I: Dan kunnen we da t mo r gen duiden 

~-----~----~ 

ivm de brief . 
18 - 0 2 - 2 0 2 0 : 2 2 -r--'-____ (_10_)_(2~e_) ___ ~--+-(1_0_)(_2_e )~, vee l d ank ! 
18 - 0 2 - 2 0 22 : 1 6 (10)(2e) (10)(2e) Zie mai l . He t is een bepe r k t 
aan t a l s t ukken . 
1 9- 0 2 - 2 0 13 : 58 -1 (10)(2e) (10)(2e) I: 1 (1 0)(2e) 1 h ad zo j uis t even 
c o n t ac t me t de gr i f f i er v d ~as t e kamercommissie . De gri f f i er gaf aan da t 
d e commi ssie van p lan is d e hoo rz i tt i ng ' bes l o t en' t e maken . Tevens zou 
een provincieambt enaar gehoord gaan wo r den . I (1 0)(2e) I is n i e t o p de 
inhoud van onze brief ingegaan . 
20 - 0 2 - 2 0 1 4 : 1 5 -1 (10)(2e) 1 (10)(2e) I: Deel van de r appo r t en kan 
v anmi ddag naar de gemeente ges t uurd wo r den . Eigen onderzoeken RWS ter 
inzage . Ui t koms t van overl eg me t min MenW. 
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2 0 - 0 2 - 2 0 1 4 : 1 5 -1 (10)(2e) (10)(2e) I= Kamerbr i ef za l n a reces verstuurd 
wo rden. 
0 4 - 0 3 - 2 0 17:57 -1 (10)(2e) (10)(2e) I= De kamerb r i ef gaat mo rgen o c h tend 

1 

u i t. Min Me n W wi l no wa t aanvullende te l e foon t j es p l egen. 
0 4 - 0 3 - 2 0 2 1 : 0 3 - (10)(2e) (10)(2e) : Co l lega 's. Ik h e b zo j uist 
draa i b oek j e verstuurd . Dit is geb aseerd op d e te rugkoppel i n g van 
S t i ent j e. Graag kenni s v an nemen. Er z i tte n ac t ies aan vast . 

een 

0 5 - 0 3 - 2 0 0 9 : 4 0 - ~I --(1_0_)(-2e-)-~l~-(-1-0)-(2_e_)~I: Al l e t e l efoont j es zijn ge p l eegd . 

De b r ie f wo rdt om 1 0 naar de TK gestuu r d . 
0 5 - 0 3 - 2 0 1 0 : 53 - ~ (10)(2e) 1 (10)(2e) I: Door wat prob l e men b i j 
r ijksove rhe id .nl z i j n de stu kken daar nog niet zich t b aar . Wo rdt aan 

gewerkt* 
0 5 - 0 3 - 2 0 1 5 : 3 2 - (10)(2e) : <Medi a wegge l a ten> 
0 5 - 0 3 - 2 0 1 5 : 3 3 - (10)(2e) : Punt j e om te c hecken. Eventuee l ook om 
snel te ontkrach ten of a ls q / a voor maandag. 
18 - 03 - 2 0 08 : 1 7 - (10)(2e)( 0)(2 )heeft d e gro e p ve r l a ten 
2 3 - 0 4 - 2 0 13 : 27 - (10)(2e) 10)(2e (10)(2e) 

h ttps : //www.bnnvara.nl/ zemb l a / ar t i ke l en/grani et - impor t-bene l ux- wi l - oud
mi l ieuof ficier - biezeveld- voor - rechte r - slepen 
23 - 0 4 - 2 0 13:36 (10)(2e) (10)(2e) : Ja gezien . 
0 8 - 05 - 2 0 17: 1 4 - (~ 10)(2e: <Media weggelaten> 
0 8 - 05 - 2 0 17: 1 6 - (~ (10)(2 10)(2e: Stas wi l graag nog e ven c ontact met 
Suzanne Kroger om haar te p r obe ren te overred en . 10)(2e aa k t 
h ierover nu een a dvies, da t hi j zo doorzet naar (10)(2e) en (10)(2e) 

0 8 - 05 - 2 0 1 9 : 4 9 - 1 (10)(2e) I: http s: / /www .ge lde r l ander . n l /wes t-maa s - en-
waal/west - maas - e n - waal - naar - re ch t er- om- granul ietstort~a61 2eb c3 / 
1 2 - 05 - 2 0 11 : 38 - (10)(2e) : Succes straks b i j he t d e b a t! 
1 2 - 05 - 2 0 11 : 4 7 - (10)(2e) Dank ! We gaan ons b es t d oen. 
0 5 - 08 - 2 0 1 4 : 2 9 - (10)(2e) (10)(2e) h ee f t d e groep verl .,..a_t_e_n~---~ 
1 2 - 08 - 20 2 1 : 10 - (10)(2e) : Ter i nfo , Zembl a h ee f t 1 (10)(2e) 

zoj u i st rech tst reeks gebe l d ove r contact met Zi jlstra. Hi j heeft kort 
aangegeven da t hi j Zi jlstra hee f t aangehoord e n het signaa l heeft 
d oorgegeven i n d e o rgani satie, d a t z i j n b e t r okkenheid daarmee ophi e l d e n 
ve rder verwezen naar c o rrespondentie met d e TK. Weet n i et of Zembl a meer 

mensen onve r wachts gaat b e llen, maar z i j he b b en b l i j kb aar geen vakant i e. 

1 2 - 08 - 2 0 2 1 : 1 5 -~I __ (~1~0)~(2_e~)-~_(1_0_)(_2_e)_~I= Ze zul l en onge twi j f e l d i ets gaan 
d oen a ls het rappor t v an Kui jken uitkomt. 
1 2 - 08 - 2 0 2 1 : 1 6 - (10)(2e) : Dank. Zembla hee f t v and aag ook contact 
ge z och t met (10)(2e) (WVL ) enl (10)(2e) b ~ (10)(2e) 1 WVL) 
met v ragen ove r g ranuliet. Kort samengevat hebbeneide heren d e 
journal i st doorverwezen naar d e commun i catie - collega v an RWS. 
1 2 - 08 - 2 0 2 1 : 1 7 - (10)(2e) : Ok . 
1 2 - 08 - 2 0 2 1 : 1 7 - (10)(2e) (10)(2e) : Hmm, ze hebben mi j n o g niet g e b e ld 
om te v ragen ove r d e v oo r tga ng .... 
1 2 - 08 - 2 0 22: 0 1 - 1 (10)(2e) I: Ik b en ook door Zembl a gebeld met v ragen 
ove r mijn memo aan d e DG RWS. Ik heb verwezen naar d e d irectie 
Communicatie. 
0 7 - 09 - 20 18 : 00 - ~I __ (_10_)_(2_e_) _~I= h ttp s: //www . b d .nl / oss - e - o/mi nister- stu i t 
op - maasdi j k - bi j - d i e den - op- d e monstranten-te gen- stort - v an
g ranulie t ~ac l a l 0 4 7 / 
0 1 - 10 - 2 0 13:49 - l,-----:__(1_0_)(_2e_)_----r-(~1~0)~(2~e~)---,I: Wi m Kui j ken is g e vraagd om op 14 -
1 0 een tech n i sch e b r i efi ng te geven voor d e kamercommissie. Ik z a l he m 
daarbi j ve rgeze l len . He t i s besloten.~--~ 
0 1 - 10- 2 0 13 : 56 - (10)(2e) : Dank (10)(2e) . 

0 1 - 10 - 2 0 1 6: 4 3 - (10)(2e) (10)(2e) : Ev en een u p date. Het is bepe rkt 
t oega nkeli j k , maar we openbaar v i a een v i d eol i nk. 
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0 1 - 10 - 2 0 1 7 : 3 0 - ~I __ (_10_)_(2_e~) -~I= Merci . Voo r de check- d o u b l echeck , dus 
o penb aar t e volgen v i a i n t erne t voo r i e d ereen? Mooi , kan er n i e t 
se l ect i e f ge l ekt ~w_o_r_d_e_ n_·-~-----~ 
0 1 - 1 0 - 2 0 1 7 : 37 - 1 (10 )(2e ) (10)(2e) I: Ja v i a i n t erne t v oo r i e dereen 
t oeganke l i j k . 
0 1 - 10 - 2 0 1 7 : 4 9 - (10)(2e) : Helder 
0 1 - 10- 2 0 18 : 3 8 - (10)(2e) : Ter i n f o . Zo j u i s t is b i j HI D RWS Zui d 
Ne derl and een n i euw Wob v erzoek v an BNNVARA / Zembl a b i nnengekomen mb t -
samengeva t - al l e doc ument en over ' granu l i e t' (p eriode 11 f e b ruari -

(10)(2e) 
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Bewindsperso nen 

memo 

Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

Aa npa k en act ies naa r aa nleid ing van uitzend ing Zembla 
over granuliet 

Op donderdagavond 6 feb ruari 2019 was de ui tzending van Zembla over granuliet 
I n deze memo schets ik een bee ld van de gevolgde aa npa k en o ndernomen act ies 
tot op heden. 

• Voorafgaa nd aan de uit zend ing zij n door Rij kswaters taat berichten 
geplaa tst op internet en in tra net om een duid ing te geven aan de 
uitzend ing. Daarb ij waren Qa ndA' s, twee onderzoeksrapporten en een 
mailw isseling t ussen RWS en de journalist van Zembla, waa r in 
antwoorden op v ragen van de j ourna list werden gegeven . 

• Op v r ijdag 7 feb ruar i was een eerste bijeenkomst onder leid ing van de 
SG, de betrokken DG's (of hun plaa tsvervangers ), dir. HBJZ en dir. DCO. 
Dit con form de binnen de best uurs kern geldende afspraken rond politiek
bes t uurl ij ke incidenten . Eenzelfde bijeenko mst heeft tevens op 11 en 12 
februa ri plaatsgevon den. In deze bijeenkomsten zij n afspraken gemaa kt 
over taa kverde ling, ac ties, handelingsperspec t ieven, toonzetting, 
j uridische aspecten etc. 

• Op v r ijdag 7 feb ruar i hebben zowel binnen Rij kswaterstaa t als binnen 
DGWB n.a.v. de Zembla uit zend ing bijeenko msten plaa ts gevonden met 
medewerkers om een nadere toe lichting en uit leg te geven over het 
doss ier ' granuliet ' en de hande lwi jze van het m inister ie. 

• Vanaf v r ijdag 7 feb ruar i is gewerkt aan het opste ll en van een 
t ijd li j n/feitenrelaas. Dit is gebaseerd op documenten en ma ilwisselingen 
uit de periode 2018 tot heden. Deze ti jd lij n/ feitenrelaas was in concep t 
gereed op maa ndag 10 fe bru ari en is in zee r kleine kring versp reid voo r 
com mentaa r. I nmiddels is deze t ijd li j n/feitenrelaas afgerond, maa r moet 
deze, gezien de aa rd van de interne mail s, als vertrouwelij k beschouwd 
wo rden. Wel wordt aa n de hand van deze uitgebreide tijd lij n een 
beknopte versie gemaa kt voor extern gebruik. 

• Op v r ijdag 7 feb ruar i heeft de gemeente West Maas en Waa l 
aa nged ron gen op stopzett ing van toepass ing van granuliet in Over de 
Maas. 

• I n de ui tzending van Zembla kwam de rol van dhr. Zij lstra aa n de orde. 
I n het kade r van de t ijd li j n is d it in bee ld gebrach t . Welke contacten 

Bestuurske rn 
Directie 
Bestuursonderst eun ing 

Bestuursadv ies 

De n Haag 
Postbus 2090 1 

25 00 EX Den Haa g 

conta ctpe rsoon 

(10)(2e) 

Datu m 
12 febru ar i 2020 
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waren er (m et wie, op welke momenten en in welke vorm) en welke 
gevol gen die contacten hadden. Dit bee ld is inmidde ls du ide lij k. 

• I n de ui tzending kwam eveneens de rol van 1 (10~aan de orde. Ook 
hier is in het kader va n de tij dlij n naar gekeken en is hier door RWS een 
duiding aan gegeven. 

• Op 11 feb ruar i heeft de plv-DG RWS een telefoni sc h contact gehad met 
de w ethouder van de gemeen te West Maas en Waa l. Op 13 februa r i za l 
nogmaa ls contact gelegd worden doo r DGWB. Op 18 feb ruari staa t een 
overleg met de wethouder va n de gemeente op de agenda Vy..u.L..C:.c:.u. __ ~ 

verdere toe lichtin en verd ie end es rek. Deelnemers zij n :,.__ __ ~-~ 
(10)(2e) (1 0)(2e) (10)(2e) ) en DGWB ~-~ 

(10)(2e) ) . 

• De Tweede Ka mer heeft op 12 februari bes loten een openbare hoorz itt ing, 
voorafgegaa n door een ro ndetafelgesprek m et een aa ntal deskundigen 
(o.a. milieu, Officier va n Justit ie) en bet rokkenen (o.a. com ité 
omwonenden en j ournalist Zembla), te will en houden. 
I n de aa nloop naa r deze zitt ing heeft de Kamer gevraagd een brief te 
ontvangen waa rin spec ifieke onderwerpen aa n de orde moeten kom en. 
Deze brief word t in samen werking tussen DBO, Rij kswaterstaa t en DGWB 
opgesteld. Een concept van deze brief zult u voor het weekend 
ontvangen. Het mom ent van versturen za l in overleg met u bezien 
wo rden. 

• I n het kade r va n deze br ief worden alle relevante (milieu hygiënische ) 
onderzoeken die bet rekking hebben op granuliet in kaa rt gebracht. I n 
overleg met u wordt bezien of deze onderzoeken tegelij k met de brief 
naa r de kamer gestuurd zullen wo rden. 

• De ka mer is van plan om bij deze hoorzitt ing (1 0) 0)(2 uit te nod igen 
en bij het rondetafelgesprek een medewerker va n Bo em plus 
(Rij kswaters taat) . De ka mer heeft u gevraagd daa rtoe toestemm ing te 
verlenen. Op d it moment wo rdt bezien welke staa t rechtelijke aspecten 
daa raa n verbonden zij n en welke precedenten er zij n. U zult daa rover 
separaat worden geïnfo rmeerd . 

• Op 12 feb ruar i zij n de uit komsten van een tweede monstername va n 
granuliet bes temd voor toepassing in Over de Maas bekend geworden. 
Deze uit komsten laten op nieuw geen nega tieve milieueffecten zien. Dit 
beves t igt de uitkomst van ee rder onderzoeken . 

Met v riende lij ke g roet, 

1 (10)(2e) 1 (1 0)(2e) 
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verslag 

Betreft 

Vergade rdatum en -t ijd 

Vergade rpla at s 

De elneme rs 

Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

SG-overleg n. a.v . uitze nding Zemb la over 
granuliet 
12 feb ruar i 2020 14: 30 

~~~(1~0~)(~2e~)~~"---' -1 ~(1~0~)(2~e~) -1,'--'1~~(~1 O~)(a,2e_)~I, 
(10)(2e) , 1 (10)(2e) I, ~10)(2ej 

(10)(2e ) 

• Stil gestaan wo rdt bij de hoorzitt ing en het aa nstaa nde debat. Ges proken 
wo rdt over de staatsrec htelij ke kant het verzoek. 
Nagegaa n wordt welke preceden ten er zij n en welke j uridische aspecten 
er zij n. -act ie f1 0)(2ej en l(10)(2e)I. 

• Gesproken wordt het geven van inl ich t ingen aa n de TK en het toest uren 
van info rma t ie(d ragers ) . 

• Gesproken wordt over het ber icht da t het OM zo u overwegen te 
onderzoeken of er st rafb are fe iten gep leegd zij n rond de toepass ing va n 
granuliet. Nagegaa n za l worden in hoeverre hier door het OM actief 
vervolg aan gegeven wo rdt - ac tie )0)(24J 

• Gesproken wordt over de t im ing van de aa n de TK te vers tu ren brief . 
• De besc hikba re onderzoeksrapporten zullen op enig moment aa n de TK 

ges tuurd worden. Door een des kundige moet nagegaa n worden of er in 
deze rapporten nog inhoudelij k gevoelige za ken zit ten - actie~) 

• Gesproken wordt over de in ho udelijk gemaa kte afweg ing ter bevest ig ing 
da t gra nuliet ' grond' is. Dit d ient duidelij k verwoo rd in de brief te kom en -
actie t10)(2ej. 

• Een eerste concept van de kamerbrief wordt bes proken. Deze versie is te 
technisch van aa rd. Morgen za l een nieuwe versie besc hikbaa r zij n. Doel 
is de brief in de weekendtas aa n de bewindspersonen voo r te leggen -
actie t10)(2ej i. s.m . DGWB en RWS. 

• I n de brief moet o.a. du idelij k worden waa rom het onderscheid ' g rond ' 
vs. ' bouwstof' van belang is en welke effec ten da t heeft - act ie l(10)(2e)I. 

• (l10)(2~)za l contact leggen met de wet houder van West Maas en Waa l. Dit 
za l tot een gesprek moeten leiden in de loop van vo lgende week - act ie 

(110)(2~) 
• De minister van IenW heeft verzocht om een mem o met daa rin een 

overzicht van alle act ies en een planning - ac tie (10)(2ej. 
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Openstaa nde ac t ies : 
• facts heet over de definitie 'g rond' en wat daaronder verstaan moet 

wo rden. Desgewenst voorzien va n exp ert rapporten -ac t i~™f) 
• j uridische analyse of de gem eente een wet telij ke bas is heeft om de 

toepassing va n g ranuliet te stoppen - act iá~t s.m . HBJZ; 
• cas uïstiek rond m eld ingen. Hoe gaa t dat proces prec ies - ac tié~j 
• een overz icht waa ruit blij kt hoe de afweg ing tot sta nd kom t om aa n stof 

aa n te merken als bouwstof of grond . - act i~™f) 
• notit ie met leerp unten aa n de hand van de t ijdlij n. - actieK10)(2ej; 
• facts heet m et het beleid ten aa nzien van het vero nd iepen va n diepe 

plassen. - acti~™~) 
• onderbouwing waa rom de be leidsvraag over granuliet aa n DGWB is 

gesteld . - acti~™~) 
• fa cts heet opges teld ove r de wi j ze waarop binnen RWS handha v ing is 

vo rmgegeven (voor zowel eigen werken als werken va n derden) - ac t ie 
RWS; 

• redenee r li j n voo rbereid voor het geval er disc uss ie ontstaa t over de rol 
va n topa m btena ren - ac tie FMC/ HRM en HBJZ; 

Een volgende vergader ing za l wo rden gepl and op donderdag 13-2-2020 om 14 :00 
uur 

(10)(2e) 

Bestuurskern 
Directie 
Be stuursonderst eun ing 
Bestuursadv ies 

Datu m 
12 febru ari 2020 

Pagina 2 van 2 

0015 



To: (1 0)(2e) Il -DBOU (10)(2e) 

From: (10)(2e) 1) - DGRW 
Sent: Wed 2/12/2020 9:55:24 AM 
Subject 20200212 Outline Kamerbr ief granuliet 
Received: Wed 2/1 2/2020 9:55 :25 AM 
20200212 Outline Kamerbrief qranuliet.docx 

1@minienw.nl] 

Hoi [10)(2e j, 
Hierb ij een nieuwe vers ie op basis van de aanvull ingen va~1IOH2r~n j ijze lf . 
Vo lgens m ij vo ldoende voor bespreking vanm iddag . Moet nog op kleine punten worden gecheckt. 
Belangrij ke aandachtspunten zij n wat mij betreft: 

- Hoe gaan we om met verzoek van Kame r voo r t ijd lijn , me ldingen etc. Worden dat bij lagen waarnaa r we verw ijzen? 
-Afs luitende alinea: is nu doo r RWS zo aangeleverd , vraagt zorgvuldige weging van woorden . 

Ik laat aa n j ou of het met of zonder opmerkingen wil t de len voo r va nmiddag. 
Groeten, 
~10)(2ej 

258379 0016 



To: (1 0)(2e) Il -DBO (1 0)(2e) j ~ __ (_10~)_(2~e)_~1@m in ienw. nl] 
Cc: Parlementaire Zaken - CEND-DBO 
From: 1 (10)(2e) Il -DBO~-------~ 

Sent: Wed 2/1 2/2020 11 :57:31 AM 
Subject: ! Verzoek om toestemming: rondetafelgesprek en hoorzitting Granuliet Maasplassen 
Received: Wed 2/1 2/20 20 11 :57:00 AM 
Beslu iten lijst extra procedurevergadering ron detafelgesprek en hoorzitting Granuliet Maasplassen .pdf 

Beste l (1 0)(2e) l, (10 )(2e), 

Ik krijg (via de gebru ikelijke procedure) het verzoek van de griffie om toestemming te vragen aan beide bew indspers onen voor 

deelname van DG RWS en een vertegenwoordiger van Bodem+ bij de hoorz itting over granul iet. Zie de mail hieronder. 
Normaal gesproken vraag ik be leid een nota voor te bereiden met daarin toe licht ing op het verzoek, maar wellicht is het in d it 

geva l het beste als het voorleggen van dit verzoek aan de bewindspersonen via één van ju llie loopt? Mocht er vóór dit weekend 

een br ief naar de bew indspersonen gaan, kan ik dit evt. ook opnemen in het groentje. 

Ik hoor graag we lke route ju llie voorkeur heeft. 
Groet, 

1 (1 0)(2e) 1 

Vanl (1 0)(2e) 

Verzonden: woensdag 12 februari 2020 11:43 

Aan: 1 (10)(2e) I) - DBO ; Par lementa ire Za ken - CE ND-DBO 

Onderwerp: verzoek om t oestemm ing: rondetaf elgesp rek en hoorzit t ing Granuliet M aasplassen 

Best é.@ill):! n 1 (10)(2e) 1, 

Hie rbij st uu r ik de besluitenlijst van onze ext ra proced urevergade ring van vanmorgen. 

Langs deze w eg zou ik graag namens de comm issie voor Infrast ructuu r en Wat erstaat om toest emm ing vrage n de volgende 

ambtena ren uit te nod igen voor deze act ivite it : 
- Directeu r-generaal Rijkswat erstaat 
- Een vertegenwoord iger van Bodem+ 

Confo rm de gebruike lij ke werkwijze zenden w ij be iden reeds een uitnodigingsb rief. Ik zou het op pr ijs ste llen als wij maandag 

kunnen horen of ons verzoek om toestemm ing voor beide personen wordt ingewilligd. 

Een gelij kluidend verzoek om t oestemming zul len wij ove rigens verst uren ten behoeve van de milieuoff icier van Just it ie, maa r dat 
ve rzoek richten w ij vanzelf spreken d niet aa n het ministe rie van Infrastructuu r en W ate rst aat. 

Tot slot alvast te r aankondiging: wij st uren vanmiddag de brief op basis van het informat ieverzoek aa n de minist ers van 

Infrastructuur en Waterstaat en M il ieu en Wonen w aa r de commissie tevens toe heeft bes lot en. 
Voor event uele vragen ben ik uiteraa rd beschikbaar . 

Met vr iende lïke roet en 

(10)(2e) 

1 (10)(2e) 1 

( r0)(2➔ ) 1 (10)(2e) 

127518 0018 



To: (10)(2e) ™10)(2e! (10)(2e) 
From: (10)(2e) ir-DBO 

1@minienw.n l] 

Sent: Wed 2/12/2020 1 :30:41 PM 
Subject Sten ogram Knaps+ EK bodem (granuliet) 
Received: Wed 2/12/2020 1 :30:00 PM 
Stenogram mondelinge vragen uur Knops.docx 
Stenogram behande lin g aanvu llingsbesluit bodem. docx 
g tot de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en het ä€"belang van de staatä€ ™ als weigeringsgrond.pdf 

Hil (10)(2e) 1, 

Zoa ls besproken, t ref je bijgevoegd : 

1. Stenogram monde linge vragenuu r Knaps van gister . Hie rbij de passage w aarin Kna ps t oezegt de cor respondent ie t ussen ILT 

en BZK vr ij te geven: 

Ministe r Kn ops: 
De heer Van Gerven spreekt mij nu aan a ls m inister van Binnenlandse Zaken over een domein waarvoo r ik geen 

veran twoorde lijkh eid draag. Ik kan het verzoek van de heer Van Gerven overdragen. Ik kan alleen ant woorden - dat heb ik 

zoj uist in de richt in g van de heer Smeulders oo k gedaan - wanneer het de interactie tussen het ministerie van 

Binn enlandse Za ken en de IL T betreft. Ik ben bereid de corresp ondent ie daa rover vrij te geven. Dan za l oo k blijken dat er 

geen druk is uitgeoef end, zeg ik in de rich t ing van de heer Sm eulders . Daar wil ik het bij laten. 

2. Kamerbrief van Knaps ove r WOB verzoeken irt Kamer (dat eert van november) 

3. De conc rete t ekst passage uit het stenogram van de behandeling van de EK bodem, inz. granu li et . Hie rbij de belangrijkste 

te kst pass age: 

Groet, 

Inbreng mevr. Kluit (GroenLinks) 

Terug naar Bodem+ van Rijkswaterstaat. Vor ige week hoo rden we bij ZE M BLA dat Rij kswaterstaat behoor lijk negat ief in het 

nieuws w as t en aa nzien van de toe lat ing van de stof granuliet in natuu rplassen. Heeft de minister d it ook meegekregen -

zij zal het wel d ruk hebben - w ant anders praat ik haar graag nog even bij . Het gaat o m een toepassing in de gemee nte 

West M aas en W aa l. Daa r werd de uit sp raa k gedaan "dat er sprake is van een illega le activite it die mede mogel ij k is 

,gemaakt door onze hoogste ambt enaar." Hoe kwa lificeert de m inister een topambtenaar d ie zoiets doet? Het roept ook 

vragen op. Hoe is de onafhankelijkheid gewaarborgd van mil ieucat egoriser ing voor het gebru ik van stoffen onder de 

~ anvull ingswet bodem? Is de m inister het met de fract ie van Groen Li nks eens dat d it een onafhankel ij ke en 

m ilieutechn ische beoordeling moet zijn en niet een mening van een topambtenaar? Kan de min ister toelichten hoe de 

anvull ingswet bodem wordt ingezet om te voorkomen dat de ambtelij ke en of bestuurlij ke top de toelating van deze 

stoffen beïnvloedt? En w elke act ies zijn er uitgezet na de uit zend ing van vor ige w eek? M iss ch ie n klopt het allemaa l niet . 

Dat moet je met kra nten e n med iaprogramm a's alt ijd afwachten. Je moet d ie mogelijkheid alt ijd o penhouden. Dat ho ren 

wij dan graa g, maa r wij vonden d it t och wel erg zo rgw ekkend. Voor de rest slu iten wij ons aan wat het CDA heeft gezegd 

over het veron d ie pe n van plassen en de m ilieueffect rapportages waarbij wij graag een verplicht ing zouden zien. Mooi dat 

het ve rbetert , maa r o ns gevoel is dat je niet ver genoeg kunt gaa n als het gaat over m ilie ueffectrapportage. 

Beantwoordin g Min ister M& W 

Er zijn een aant al vragen geste ld over granu liet. Dat is natuu rlijk nu behoorlij k in de pers. Ik w erk o p d it mo ment aa n een 

brief aa n de Tweede Kamer. Ik ben graag bereid o m d ie br ief ook naar de leden van de Eerste Kamer te st uren. Da n ga ik 

hier niet nader in op alle vragen d ie daa r spec if iek over geste ld zijn . Ik wil d ie vragen namelij k graag zorgvuld ig 
beant w oorden en daarvoor zijn w e nu nog wat onderzoek aan het doen. 

1 (1 0)(2e) 1 

127467 0020 
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Vragen Nijboer 

V ragen van het lid Nijboer aan de m in ist er va n Binnen landse Zake n en Kon inkr ijksrelat ies over het tegenhouden 
van een kr it isch inspectier apport door he t m inisterie van Binnen landse Zake n. 

De voorzit te r: 
Dan geef ik nu het woor d aan de heer Nij boer namens de PvdA voo r zijn vraag aan de m inister va n Binnenlandse 
Zaken en Koninkr ijksr elat ies over het tegenhoude n van een kr it isch inspect iera ppo rt door het m inist er ie van 
Binnen landse Zaken. I k heet de m in ister va n Binne nlandse Zake n van hart e we lkom. De heer Nij boe r . 

De heer Nijboer (PvdA) : 
Dank u we l, voo rzitter. We hebben in Neder land allemaal wet gev ing om de ve i lighe id van woningen te garanderen, om 
de natuur t e beschermen, om ge luidsover last te beperken en om de gezondhe id vast te ste llen . De Inspect ie 
Leefomgeving en Tr ansport houdt daar t oezicht op. 

De inspectie kwam in 2018 met een alarmerend rapport. Ze heeft a ll emaa l best emmingsp lannen van gemeentes 
bekeken. Ze heeft gekeken o f er won ingen staan in de buu r t van bijvoo rbee ld een vuu rwe rkops lag, een industr ië le 
act iv ite it of ee n plek waar met gevaar lijke stoffen wordt gewerkt, want in de 130 meter daaromheen mag dat n iet . 
Woninge n moet en in een ve ilige omgev ing staan. Dat b lijkt in één o p de dr ie geva llen echter n iet goed ger ege ld te zij n 
en in d r ie op de v ier geva l len blijkt er niet naar geke ken te zijn. lk vraag de m in ist er hoe dat kan. Hoe is dat m oge lijk, 
want we hebben hier rege ls om de ve il ighe id vast te ste ll en? We hebben in het ve r leden eno r me rampen gehad en 
hebben de el lende daarvan kunnen zien . I k noem de vuu rwerkramp in Enschede . Hoe kan het dat het n iet gerege ld is? 
En m ij n t weede vraag is hoe het kan dat d it rappor t is weggemoffeld, dat de conclus ies zijn aa ngepast en dat het n iet 
naar de Kamer is gest uurd. 

Voorz itter . I k heb twee br ieven van het kab inet gez ien in react ie erop. Het is eigen lijk een beetje : r ust ig aan, loopt u 
maar, want er is n iks aan de ha nd. I k vind dat ech t geen recht d oen aan de conc lus ies van het rapport . I k heb het 
inmidde ls he lemaa l kunnen lezen. De NRC had het erb ij gezet. En het is echt a larmerend , wa nt gaat n iet a lleen om 
vei lighe id , maar ook om natuurbescherm ing. Wordt de Waddenzee vo ld oende bescherm d? I k vraag de m in ist er dus of 
me nse n we l ve ilig wonen . Is de natu ur we l bescherm d? En hebben mensen n iet ove rmat ig las t van ge luidsover last , 
doo rdat de we t gev ing n iet goed wordt nage leefd? 

Dank u we l. 

De voorzit te r : 
Het woord is aa n de m inister . 

Minister Knops : 
Dank u we l, voo rzitter. Ik st a hier mede name ns co ll ega Van Ve ldhoven, die op d it moment in de Eerste Kamer is. Ik 
had begrepen dat de vragen met name zagen op de tweede vraag die de heer Nij boe r st elde . Hoe ka n het dat het 
rappo rt , zoa ls hij het zegt , weggemoffeld is? Dat laat ste kan ik sow ieso meteen best r ijden. Er is geen rappor t 
weggemoffe ld. Misschien is het goed om, oo k naar aanleid ing van de be r ichtgev ing in de NRC, even aan te geven wat 
er wel is gebeurd . 

rilocir zover ik dat heb ku nnen nagaan - en ik ben a lles nagegaan, ik heb de bet rokken ambtena ren gesproken - is er 
een enke le d ruk u itgeoefend op de ILT om wat dan ook te w ijz igen in het rapport . Zoa ls u weet, is het gebruike lijk 

dat jaarrappo rtages alti jd aan de m in isteries worde n voo rge legd, om te bekijke n wat zi j a ls fe it e li jke onj u isthede n zien 
in de rappo rt ages die hun m iniste r ie betreffen. Dat is ook in d it geva l gebeur d. Dat bet eke nt dat be leidsambt enar en 
van het departement ve rhe lderende vragen kunnen ste llen, in dit geva l aan de ILT. Dat is oo k gebeu rd van de z ij de 

~

an BZK. Uite inde li j k heeft dat ke nne lijk ge leid t ot een aanpass ing van het r apport. Voo r zover ik heb ku nnen nagaan 
noamaa ls . ik heb alles bin nenst ebu iten laten ker en - is er op gee enke le i·ze druk uitgeoefe nd. lk zou dat ook 

n iet wil len en niet voo r m ijn verant woo rding kunnen nemen. 

Waarom niet? De heer Nijboer schet st nu een bepaa ld k limaat , maar we leven in een land waar in die inspectie, een 
onafhankeli jk or gaan, ee n onafhanke lijke instant ie, vo lled ig v r ij haar werk m oet kunne n doe n. Dus dat betekent dat er 
geen inmeng ing m ag plaatsv inde n van we lk departement dan ook, dus ook niet va n het m in iste r ie van Binnenlandse 
Zaken. 

Ten tweede, ik ben erg voor openhe id en t ranspara nt ie. Als het beeld wordt gewekt dat er iets onde r de pet gehouden 
wo rdt of dat zaken n iet aan het dag licht komen d ie we l hebben plaatsgevonden, v ind ik dat bu itengewoon kwa lijk. Ik 
w ijs in dit ve rband t och ook op het fe it dat er g ist eren - de heer Nij boe r refereerde eraan - een br ief verschenen is, 
onde r ande ren van m ijn co ll ega Van Ve ldhoven, maar dat de inspect ie ook een ve rklar ing heeft u it gegeve n, waar in z ij 
ze lf er kent dat er op geen enke le w ijze dru k op haar is uitgeoefend. 

De heer Nijboer (PvdA) : 
Kloppen dan de u it sprake n van de inspectie in de NRC n iet ? Z ij zeg t ze lf dat z ij zich niet herkent in de fe it en d ie naar 
voren zij n gebracht en de gerust ste llende woo rden die de Kamer heeft ontvangen. Dat was toch gewoon onju ist. I k 
heb inmidde ls ze lf het rappo r t ge lezen en ik v ind het a larmerend. Ik he b de m in ist er ook gevraagd of me nse n we l 
vei lig zijn. Of hij daar v ragen over ve rwacht , maakt m ij niet zo vee l u it. lk stel hier de v ragen zoa ls ik dat w il . A ls in 

0021 
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éé n op de dr ie best emm ingsplanne n wo ningen te dicht b ij gevaar l ij ke industr ie, vuu rwe rkopslagplaatsen of che m ische 
rot zooi st aan, a ls er gelu idsn iveau s worde n ove rschrede n, a ls de natuur n iet wo rdt bescher md, zij n mensen dan we l 
vei lig? Weet de m inister zeke r dat d ie best emmingsplannen worden nage leefd? Weet de m in ister zeke r dat de 
woningen op vo ldoende afstand staan? Die br ieve n van het kabinet zij n heel sne l geschreven, v ind ik, m aar ze 
brengen geen enke le du ide li j khe id op d ie pu nt en. Ik v ind we l dat de m in ist er daar verantwoorde li j k voor is. Wij m aken 
die wetten hier niet voo r niks. Daar w il ik graag een ant woor d op. 

Minister Knops : 
Uiteraar d. Wetten die op r ij ks niveau worden vast gesteld, va ll en onde r de m inister ië le vera ntwoordeli j khe id, in d it 
geval van ve rsch ill ende bewindslieden in het kab inet d ie daarmee t e m aken hebben . Het li j kt me dus goed om vragen 
die daarover gaan, ook daaraan te ad resseren. De vraag was - daar g ing gisteren de co mmot ie over - of er onder 
dru k zaken in het rappo rt zij n aangepast en o f d it moge li j k gevolge n zou hebben voor de ve il ighe id of wat d an ook. 
Dat is niet het geval, zeg ik in de r icht ing van de heer Nij boe r . Dat is t och goed om hier vast te stellen? De ve rk lar ing 
die de inspect ie gist eren heeft afgegeven, is ook hee l du ideli j k. I k heb die hier bij me . Er staat dat de ILT geen druk 
ervaren heeft vanu it BZK o f andere departem enten om docu me nt en n iet te pu bli ce ren of j aarverslagen aan te passen. 
De bes li ssi ng om het docum ent niet a ls ze lfstand ig rappor t t e pub licer en maar als co ncl usie in het jaar verslag op t e 
nemen, heeft de ILT ze lf genomen. Zo hoort het ook. Er hoor t geen inm eng ing plaats t e v inden. Er hoo rt ee n 
eigenst andige ve rantwoordelij khe id te zij n . Op het mome nt dat de ILT constat eer t dat zich onve i lige situat ies 
voordoen, zeg ik in de r icht ing van de heer Nij boer, kan zij daarover rappo r te ren . Dan is het aan de vera nt woor de lij ke 
bew inds l ieden om dit op t e pakken, om die aanbevelingen ook op t e volge n. 

De hee r Nij boer (PvdA) : 
We hebbe n hee l sussende woo rden van de ILT gez ien, m aar ik v ind het rapport a larm erend en helem aa l n iet sussend . 
De m inist er zegt dat er meerdere bew indspersonen verantwoorde li j k voo r zij n. Misschien is dat ook we l een van de 
problemen, dat we geen m inister van Volkshuisvest ing, Ru im telij ke Orde ning en Milieu meer hebbe n, maar dat 
iedereen alles er maar ee n beetj e b ij doet . Ik heb gee n enke le garant ie gehoord voor mense n die bij voor bee ld bij een 
be nzinepomp wonen. Daarvan st aat ook een voorbee ld in het rapport. Er zit ee n ouderenzorg instelli ng in de bu urt. Dat 
mag helem aa l n iet, maar die staat er we l. Denk ook aan m ensen die vee l te d icht bij indust r ie wone n waar ook met 
gevaar li j ke stoffen wo rd t gewerkt. I k heb gee n enke le inhoude li j ke react ie van de m inister gehoord op de vraag of d it 
aa n de orde van de dag is in Nede r land . Hoevee l mensen wone n in de bu urt van die gevaar lij ke plekken? Hoe vaak 
kom t dit voor? Wordt daart egen opget rede n? Moet en d ie mensen dan verhu izen? Wat g aat het kabinet eraa n doen? Ik 
hoor a ll ee n maar dat de ILT ve rklaart dat ze n iet onder dru k is gezet. Of dat zo is, vind ik niet eens de int eressantst e 
vraag . I k v ind het interessant of d ie m ensen we l ve il ig wo nen en wat het kabinet daaraan gaat d oen. Gaat het kab inet 
ervoor zorgen dat d ie mense n vei lig wonen? 

Minister Knops : 
Ten aanz ien van de wetgev ing waa r de heer Nij boe r op doe lt - en er zij n hee l wat wetten die h ij h ier onbedoe ld 
opsomde - kan ik in a lgemene z in zeggen dat hiervoo r a lt ij d ge ldt dat een we t voorschr ij ft wat te doen en t e lat en en 
dat er handhav ing moet plaatsv inden als er sprake is van overt red ingen. Dat is nog st eeds aa n de orde van de dag. 
De Inspectie Leefomgev ing en Transpo rt ziet daar ook op t oe en rapporteert daarove r aan de veran twoor de li j ke 
bew inds l iede n. Die zu ll en, binne n het domein dat hun bet reft , binne n het domein van hu n m inister ië le 
vera nt woo rde l ijkhe id, daarop m oeten acteren. Dat zij n echt een aanta l bew inds li eden in dit kabinet. Dus deze vraag is 
hee l a lgemeen. Die kan ik n iet in één zin beant woo r den. 

De voorzit te r : 
Dank u we l, meneer Nij boer . 

De hee r Nij boer (PvdA) : 
Voorz itter, ik st e l we l vast dat ik geen enke l antwoord heb gekregen op de in houde lij ke vragen hoevee l hu izen er 
onveilig zij n en wa t eraan gedaan wordt . Ik za l in ee n debat dan we l v ia schr ifte li j ke vr agen deze discussie 
voort zetten . 

De voorzit te r : 
Dank u we l. De heer Sm eu lders nam ens Groe nLi nks. 

De hee r Smeu lders (Groe nLinks) : 
I k v ind dat we in ee n beetje een wo nder li j ke situat ie t er echt zij n gekomen. Gistero chtend stond er ee n superkr it isch 
stu k in NRC, waar in medewerkers van de ILT zeggen dat een rappo rt va n hen een soo rt van is weggewe rkt en de 
co ncl usies zij n aangepast . De m inist er stu urt vervolgens een br iefj e naar de Kamer waar in de top van de ILT zegt : 
nee, n iks aa n de hand, loop m aar verder . Wat zou de m inister wi ll en zeggen tegen de m edewerkers van de ILT? Z ij 
hebben dat gevoe l, want ander s staat dat niet zomaar in de kra nt . 

Minister Knops : 
De hee r Sm eulders voeg t een aant al veronderstellingen in zi j n vraag waar ik geen antwoord op kan geven . Ik kan 
alleen binne n de m in ister ië le vera ntwoo rde lij kheid voo r m ij n departement , het min ist er ie van Binnenlandse Zaken, 
aa ngeven dat ons depar tement geen dru k heeft u it geoefend op rapport ages van de !LT. Ik w ij s op de verk lar ing d ie 
doo r de inspecteur -ge neraa l van de ILT is afgegeven, waar in hij - ik ga in herha li ng va l len - aangeeft dat er op geen 
enke le wij ze druk is u itgeoefend . Dat is aan de orde. Daar kan de heer Smeulders m ij op aanspreken . Dat is m ij n 
antwoord daarbij . 

De voorzit te r : 
De tweede vraag, meneer Smeu lders. 
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De hee r Smeu lders (GroenLinks) : 
Voorz itter , j a, de t weede vraag , maar ik hoop dat u ook concludeert dat ik geen antwoord op m ij n eerste vraag heb 
gekrege n. Mij n eerst e vraag is: wat w il de m inister zegge n tege n de medewerkers van de ILT7 Z ij voe len zich blij kbaar 
onde r dru k gezet, want and ers gaa n ze dat n iet tege n NRC zeggen. Ik heb het idee dat de m in ister d ie v raag n iet w il 
beantwoorden. Daarom een tweede vraag . De m inister geeft aan t ransparan t ie zo be langr ij k te v inden en daarvoo r te 
staan . Is de m inister be reid om alle co rrespondent ie o p dit v lak tusse n het m in ister ie en de ILT in de afge lope n 
maande n, jaren toen het speelde, m aar ook van de afge lopen dage n, naar de Kam er t e st uren? Dan kunnen we zelf 
k ij ken of er we l o f geen druk is u it geoefend . 

Minister Knops : 
111 het kader van t ransparan t ie, uiter aard met r espect voo r en inacht name van de daarvoo r ge lde nde regels ten 
aa nzien van de posit ie van ind iv iduele am btenar en - daar ga ik t och voor st aan; u kunt m ij aa nspreken op m ij n 
m inister ië le verantwoo rd eli j khe id, want ik heb niets t e verber gen - is het ant woord waar het het m inist er ie van 
Binnen landse Zaken en Kon inkr ij ks relat ies betreft ja. 

De hee r V an Gerven (SP) : 
Dit rappo rt we rd op 10 feb ruar i openbaar, nadat er hee l veel co mmot ie was veroor zaakt door het art ike l in de NRC. Dit 
werd gewoon onder de pet gehoude n omdat het n iet uit kwam, om dat de Omgev i11gswet m oest worde n ingevoer d 
maar u it d it ra pport bleek dat zowe l de prov incie als de gemeente haar t aken niet goed uit voerde. A ls dit ra ppo rt 
onde r de pet is gehouden, v raag ik de m inister, is dat dan n iet ongrondwet t ig? Kan de Kamer haar we rk we l goed 
u itvoeren als zu lke kr it ische rappor ten onder de pet worden ge ho uden? En ten tweede : is de m inister be re id om all e 
ra pport en va n de IL Ten andere re levante zake n met betr ekking tot de Om gev ingswet ope nbaar te m ake n? 

Minister Knops : 
De heer Van Gerven spreekt m ij nu aan als m in ist er van Binnen landse Zaken ove r een domein waarvoo r ik gee n 
vera nt woo rdfilljkhe id draag. I k kan het ve rzoek van de heer Van Gerven over dragen. Ik kan al leen ant woo rde n - dat 
heb ik zojuist in de ri chti ng van de heer Smeulders ook gedaan - wa nneer het de int eract ie t ussen het m inister ie va n 
Binnen landse Zaken en de ILT betreft. Ik ben be reid de co rrespondenti e daarover v ri i te aeven . Dan zal oo k bl ij ken 
dat er geen d ruk is u itgeoefend, zeg ik in de r ichti ng va n de heer Smeu lders . Daar w il ik het bï lat en. 

De voorzit te r: 
De tweede vraag . 

De heer V an Gerven (SP) : 
Nee, eerst de vraag over de ong ro nd wettigheid als dit rapport onder de pet is gehouden. Die kan de m inist er wel 
beantwoorden. 

De voorzit te r: 
Nee, n iet herhalen . Anders te l ik het mee . De m inister . 

Minister Knops : 
Sorry, voorzitter . 

De voorzit te r: 
Het gaat over de eer st e vr aag van de heer Van Gerven, waa rvan hij denkt dat er g een antwoord op is gekomen, ove r 
de gro nd wettel ij ke ... 

De hee r Van Gerven (SP) : 
Ove r de gro ndwettigheid o f ong ro ndwettigheid . 

Minister Knops : 
Er ge ld t de info rmat iepli cht van de reger ing naar de Kamer . Dat rapport is nu openbaar . Daar ku nt u over debatteren 
met de vera nt woo rdelijke bew inds persoon . Het l ij kt me goed dat d e heer Van Gerve n dan, en niet h ier in het 
monde linge vragenuur, de vragen aan de o rde st elt d ie hij daarover heeft en ingaat op de veronde rst ell inge n die 
daaraan ten grondslag liggen, namelij k dat het een ond eugd elij k rappo r t zou z ij n of dat er co nclusies in st onden d ie 
onwe lgeva lli g zouden zij n. 

Mevrouw V an Esch ( PvdD) : 
De Eerste Ka mer heeft de st emming van vanm iddag over de Omgev i11gswet to t vanavond u it gesteld naar aanleid ing 
va n de co ncl usies d ie naa r voren zijn gekom en uit het ILT- rapport . We zij n ben ieuwd of deze m in ist er , in samenspraak 
met de m inister d ie waarschij nli j k nu in de Eerste Kam er is, bereid is om vanm idd ag nog een br ief te sturen naar de 
Eer st e Ka mer . I n die br ief zou hij om verdere uitst e l van de st emm ing moeten vrage n, tot we de conclusies va n het 
rapport en de gang van zake n daaro m heen to t op de bodem u it zoeke n. I k verzoek hem dus echt om u itste l van 
stemming bij de Eerst e Kam er aan te v rage n. 

Minister Knops : 
Vo lgens m ij ku n u n iet aan m ij v ragen om uit st e l van stemmingen aan te v ragen . Dat is echt een recht van de Kam er 
zelf . 
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De voorzit te r: 
Daar gaat de Kamer over en dat ge ld t over igens ook voor de Eerste Kame r, maar dat is dan het ant woo rd. We gaan 
ze lf straks stemmen maar dat ge ldt ook voo r de Eerste Kamer . 

Mevrouw Van Esch (PvdD) : 
Ja, maar de m inister kan we l in een br ief het ve rzoek doen tot u it st e l. Vo lgens m ij is dat een pr ima procedu re die 
gevo lgd kan wo rden. We doen d it niet licht zinnig. I k snap dat d it een uit zonder lijke posit ie is, maar d ie stemming is 
va navond en is niet voor n iets uitgest eld vanmiddag naar aan leid ing van d it rapport. Dus dat is de specifieke eerst e en 
laatste v raag . Wij gaan n iet over de st emm ing m aar we ku nnen we l dege li jk in ee n br ief oproepen daart oe. 

De voorzit te r: 
Dan heeft u deze opmerk ing gemaakt. Maar goed, dat is dan aan de Eerst e Kamer . 

Minister Knops : 
Ja. Zo is het. 

De voorzit te r: 
Dank u we l. 
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Stenogram behandeling aanvullingsbesluit bodem - passage granuliet 

I nbreng dhr. Rietkerk (CDA) 

Hoe werkt dat nu in de uitvoering van wet - en rege lgevin g? Recent was nog het verond iepen van 
een ontza nd ingsp las bij A lphen in het nieuws. Het zou gaa n om een half m ilj oen ton granu liet. I s 
hier ook een MER-beoordeling voor gemaa kt en kan de minister aa ngeven of er gevaa r voor de 
volksgezond heid is doordat het granuliet zich zou kun nen versp reiden via water? Is onze wet- en 
regelgeving van voldoende kwaliteit , zo vraag ik de minister . Is deze waterd icht of bli j kt bij de 
uitvoeri ng da t deze niet doelmatig is? 

I nbreng m evr . Klu it ( GroenLinks) 

Terug naa r Bodem+ van Rij kswaterstaat. Vor ige week hoo rden we bij ZEMBLA dat Rij ksw aterstaa t 
behoor li j k nega tief in het nieu ws was ten aa nzien van de toe lat ing va n de stof gra nuliet in 
natuurp lassen. Heeft de m inister dit ook meegekregen - zij za l het wel druk hebben - want 
anders praa t ik haa r graag nog even bij . Het gaat om een toepass ing in de gemeente West Maa s 
en Waa l. Daa r werd de uitspraa k gedaa n "dat er sprake is van een il lega le activiteit die mede 
mogelij k is gemaa kt door onze hoogste ambtenaa r ." Hoe kwalificeert de mi nister een 
topam btenaa r d ie zoiets doet ? Het roept ook v ragen op. Hoe is de onafhankelij kheid gewaa rbo rgd 
van milieuca tego rise r ing voo r het gebru ik van sto ffen onder de Aa nvullingswet bodem? I s de 
minister het met de f rac tie van GroenLinks eens dat d it een onafhankelij ke en m ilieutechni sche 
beoo rdeling moet zij n en niet een mening va n een topa mbtenaa r? Kan de minister toe lichten hoe 
de Aa nvullingswet bodem wordt ingezet om te voorkom en dat de am bteli j ke en of best uur li j ke top 
de toe lat ing van deze stoffen beïnv loed t? En welke ac t ies zij n er uitgezet na de uitzend ing va n 
vorige week? Misschien klopt het all emaa l niet. Dat moet j e met kranten en med iaprogramma 's 
alt ij d afwachten. Je moet die moge lij kheid altij d openhouden. Dat horen wij dan graag , maa r w ij 
vonden dit toc h wel erg zorgwekkend . Voo r de rest sluiten wi j ons aa n wat het CDA heeft gezegd 
over het verondiepen va n plassen en de milieueffectrapportages waa rbij wij g raag een verp lichting 
zouden zien . Mooi dat het verbetert, maa r ons gevoe l is dat j e niet ver genoeg kunt gaan als het 
gaat over milieueffect rapportage . 

Beant woording Minister M& W 

Er zij n een aa ntal v ragen gesteld over granu liet. Da t is natuurlij k nu behoorlij k in de pe rs . I k werk 
op dit moment aa n een br ief aa n de Tweede Kamer . I k ben g raag bereid om die brief ook naa r de 
leden van de Eers te Kamer te sturen. Dan ga ik hier niet nader in op alle vragen d ie daa r specifiek 
over gesteld zij n. I k wi l d ie vragen namelij k graag zorgvuld ig beantw oorden en daa rvoor zijn we 
nu nog wat onderzoek aa n het doen. 
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To: (10)(2e) 1) - DGRW~ (10)(2e) 
From: (10)(2e) 1) - DBO 

1@minienw.nl] 

Sent: Wed 2/12/2020 1 :44:30 PM 
Subject RE: 20200212 Outline Kamerbrief granuliet 
Received: Wed 2/12/2020 1 :44 :30 PM 

Thnx 
Met vriendeli ike P-roet, 

(10)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DGRW 
~-------~ 

Verzonden: woensdag 12 febr ua r i 2020 13:37 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DBO 

Onderwerp: RE : 20200212 Out line Kamer brief granuliet 

Jazeker, dat was m ij n bedoeling 

Van: 1 ( 10)(2e) 1) - DBO 1L _ _:_(_1 0_:_)(_2e_:_) _ ____,...l@~m_ i n_ie_n_w_._n I> 

Verzonden: woensdag 12 febr ua r i 2020 1~3_:2_1 _____ ~ 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DGRW 1 (10)(2e) l@m in ienw .n l>; 1 (1 0)(2e) 1 (BS) 1 (10)(2e) l@rws.n l> 

Onderwerp: RE : 20200212 Out line Kamer brief granuliet 
Deze versie voo rleggen? 
Met vriendelïke roet 

(10)(2e) 

Van: (10)(2e) )- DGRW 1L ___ (1_0_)(_2e_:_) __ __,..l@_ m_in_i_e_n_w_.n_l> 

Verzonden: woensdag 12 febr ua r i 2020 09:55 

Aan: 1 (10)(2e) I) - DBO 1L_ __ (1_0-'---)(_2e_) _ _,...l@~m_ in_ie_n_w_._nl> 

Onderwerp: 20200212 Out line Kame rbr ief granu liet 
Hoi (10)(2ej, 
Hier bij een nieuwe versie op basis van de aa nvull ingen va fl 1I0)(2~9'!n j ijze lf . 
Vo lgens m ij vo ldoende voor besprek ing vanm iddag . Moet nog op k le ine pu nten worden gechec kt. 
Belangrij ke aandacht spunten z ij n wat m ij betreft: 

- Hoe gaan we om met verzoek van Kame r voo r t ij d lij n, me ld ingen etc. Worden dat b ij lagen waarnaa r we verw ij zen ? 
-Afs lu itende a li nea : is nu door RWS zo aangeleverd, vraagt zorgvuld ige weg ing van woorden . 

I k laat aa n j ou of het met of zonder opmerkingen w ilt de len voo r va nm iddag . 
Groeten, 
~10)(2ej 
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To: n (1 D)(2e) 1 r~ (10)(2e) 1@minienw. nl] 
From: Î (10)(2e) _ - DBO 
Sent: Wed 2/12/2020 1 :45:32 PM 
Subject RE: Stenogram Knops + EK bodem (granu liet) 
Received: Wed 2/12/2020 1 :45 :32 PM 

Dat klopt, want dat had ze in de pauze een op een tegen Kluit gezegd. 
Groet 

(10)(2e) 

Verzonden met BlackBerry Work 
( www.blackberry.com) 

Van:11 (10)(2e) 1 ~..:I~ (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: woensdag 12 feb . 2020 1 :43 PM 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DBO 1 (10)(2e) l@mi nienw.nl> 
Onderwerp: RE: Stenogram Knaps + EK bodem (granuliet) 

(10)(2e) 1, 

Veel dank. Klopt het dat ik hier niet terugzie dat onze minister heeft gezegd dat individuele ambtenaren zich niet kunnen 
verdedi en? 

(10)(2e) 

Verzonden met BlackBerry Work 
( www.blackbeny.com) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DBO ~ (10)(2e) l@mi nienw.nl> 
Datum: woensdag 12 feb . 2020~ ~M 
Aan:~ (10)(2e) Or~ (10)(2e) 1@minienw.nl> 
Onderwerp: Stenogram Knaps + EK bodem (granuliet) 

Hil (10)(2e) 1, 

Zoa ls besproken, t ref je bijgevoegd : 

1. Stenogram mo ndeli nge vrage nuu r Knops van gister. Hierbij de passage waar in Kn ops t oezegt de co rrespo ndent ie t ussen ILT 

en BZK vr ij te geven: 

Minis te r Kn aps: 

De heer Van Gerven spreekt mij nu aan als minister van Binnenlandse Zaken over een do mein waarvoo r ik geen 

veran twoorde lijkh eid draag. Ik kan het verzoek van de heer Van Gerven overdragen. Ik kan alleen ant woorden - dat heb ik 

zoj uist in de richt in g van de heer Smeulders ook gedaan - wanneer het de in teract ie tussen het ministerie van 

Binn enlandse Za ken en de IL T bet reft. Ik ben bereid de co rresponden t ie daarover vrij te ge ven. Dan zal oo k blijken dat er 

geen druk is u i tgeoefend, zeg ik in de richt ing van de heer Sm eulders . Daar wil ik het bij laten. 

2. Kamerbr ief van Kn o ps over WOB verzoeken irt Kamer (dateert van november) 

3. De concrete tekst passage uit het stenogram van de behandeling van de EK bodem, inz. granuliet. Hierbij de belangr ijkst e 

tekst pass age: 

127486 

Inbreng mevr. Kluit (GroenLinks) 

Terug naar Bodem+ van Rijkswaterstaat. Vor ige week hoo rden we bij ZE MBLA dat Rij kswaterstaat behoor lijk negat ief in het 

nieuws w as t en aa nzien van de t oe lat ing van de stof granuliet in natuu rplassen. Heeft de minister d it ook meegekregen -

zij za l het wel d ruk hebben - w ant anders praat ik haar graag nog even bij . Het gaat o m een toepassing in de gemee nte 

West M aas en W aa l. Daa r werd de uitspraa k gedaan "dat er spra ke is va n ee n illega le act ivite it die mede mogel ij k is 

• emaakt door o nze hoogste ambt enaar. " Hoe kwa lificeert de m inist er een t opambtenaar d ie zoiet s doet ? Het roept ook 

vragen op. Hoe is de onafhankelijkheid gewaarborgd van mil ieucat egoriser ing voo r het gebruik va n stoffen o nder de 

~ anvull ingswet bodem? Is de m iniste r het met de fract ie va n GroenLinks eens dat d it een onafh ankel ij ke en 

m ilieutechn isc he beoordeling moet zij n en niet een mening van een topambt enaa r? Kan de min ister toelichten hoe de 
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Groet, 

:Aanvull ingswet bodem wordt ingezet om te voorkomen dat de ambtelijke en of bestuurlijke top de toelating van deze 

stoffen beïnvloed ? En welke act ies zijn er uitgezet na de u it zen ding van vor ige w eek? M isschie n klopt het allemaa l n iet . 

Dat moet je met kranten e n m ediaprogramma 's alt ijd afwachten. Je moet d ie mogelijkheid alt ijd o penhouden. Dat ho ren 

wij dan graag, maa r wij vonden d it t och wel erg zo rgw ekkend. Voor de rest slu iten wij ons aan wat het CDA heeft gezegd 

over het vero nd iepe n van p lassen en de m ilieuef fect rapportages waarbij wij graag een verplicht ing zouden zien. M ooi dat 

het ve rbetert , maa r o ns gevoel is dat je niet ver genoeg kunt gaa n als het gaat over m ilie ueffectrapportage. 

Beantwoordin g Minister M& W 

Er zijn een aanta l v ragen geste ld over granu liet. Dat is natuu rlijk nu behoorlij k in de pers. Ik w erk o p d it mo m ent aa n een 

brief aa n de Tweede Kamer. Ik ben graag bereid om d ie br ief ook naar de leden van de Eerste Kamer te st uren. Da n ga ik 

hier niet nader in op alle vragen d ie daa r spec ifiek over geste ld zijn . Ik wil di e vragen nam elij k graag zo rgvuldig 

beant w oorden en daarvoor zijn w e nu nog wat onderzoe k aan het doen. 

1 (10)(2e) 1 
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To: (10)(2e) ) - DCO~ (1 0)(2e) 1@minienw. nl]; 1 (10)(2e) l) -
DBO (10)(2e) min ienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 2/12/2020 3:53:2 1 PM 
Subject: FW: Status rapport granu liet 
Received: Wed 2/12/2020 3:53:00 PM 
11 20 1985-002-GE0-0004-v1 .2-r-Specificaties voor het toepassen van Noordse Leem in Weg- en Waterbouwwerken in Nederland. pdf 

Er is een def versie van het rapport van Deltares! Misschien com municatief nog wat mee doer(~ 

Van: 1 (1 0)(2e) 1 (BS) 

Verzonden: woensdag 12 februa r~i _2_02_0_10_:_4_6 _____ ~ 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DGRW ; 1 (10)(2e) 1) - DBO ; 1 (10)(2e) 1) - DGRW ; 1 (1 0)(2e) 1) -

~-------- ~--------
BS K 

CC: ~I ---(1-0)-(2-e) ___ I) - BSK ; 1 (10)(2e) 1) - DBO 
~-------- ~-------

Onderwerp: RE: Status rapport granu liet 
Van: 1 (10)(2e) 1) - DGRW '9 (10)(2e) l@m inienw.nl> 

Verzonden: woensdag 12 februa r i 2020 10~:_28 ______ ~ 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO (1 0)(2e) "'--_L_ ____ --'----__ .................................. ..-'--'-~ '-----,---(1_0_)(2_e_) __ ----'-'-,)-DGRW 

(10)(2e) m inienw.n l>; (10)(2e) (BS) 
~---~ 

rws.n l>; (1 0)(2e) ) - BSK 

(10)(2e) minienw.nl> 

~ __ (_10_)_(2_e) __ ~ ) - BSK ~~--(1-0)-(2_e_) -~l@m inienw.n l>; ~I __ (_1_0)_(2_e_) -~I) -DBO <LI __ (1_0_)(_2e...:...) _ ___,...l@~m_in_ie_n_w_._nl> 

Onderwerp: St atus rapport gran uliet 
Beste Allen, 
Wij beschikken ( DGWB) over een rapport van Deltares uit ap ril 2018 met als status voorlopig . Ik heb even bij De ltares 
geverifieerd met de vraag of het de laatste versie is . Dit blij kt niet het geval te zijn, zie onderstaand bericht. Er is een definitieve 
versie van j uli 20 19. Deze kunne n w ij opvragen bij het bedrijf. ~ j:ieschikken bij RWS over de definitieve versie? 

(1 0)(2e) de ltares.nl> < (1 0)(2e) 
~----~ L __ __:____:___J-------

Verzonden: woensdag 12 februa r i 2020 09:37 
A (10)(2e) ) - DGRW '9 (10)(2e) l@m inienw.n l> 

c (10)(2e) zi o.n l>;I (1 0)(2e) l'9 
deltares.n l> 

Onderwerp: RE: Status rapport granu liet 

Beste ~10)(2e~ 

(1 0)(2e) l@deltares.n l>;I ~--------
(10)(2e ) 

Het rapport dat je noemt van 3 april 2018 is niet het meest recen te. Het meest recen te rapport is heeft kenmerk 11201985-002-GEO-
0004, versie 1, 11 jul i 2019, status defin itie f. 
Wij hebben het rapport opgesteld in opdracht van Gran iet Import Bene lux BV. Je kunt bij hen informeren of zij het rapport 
besch ikbaar willen stellen. 

(1~) 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

127546-------------~ 0026 



Ji!iPlease consider t he environment before printing this email 

From: 1 (10)(2e) Il -DGRW ~ (10)(2e) l@minienw.n l> 

Sent: Tuesday, 11 Febru ary 2020 14 :35 
To:I (10)(2e) ~ (10)(2e) l@deltares.n l> 

Subject: St atus rapport granu li et 

Beste 1 (10)(2eJ 1 

Ik heb van j ullie het rapport 'Specificaties voor het toepassen van Noorse Leem in 
weg- en waterbouwwe rken in Nederl and'. I n dit rapport is aa ngegeven '11201985-
002-GEO-000 1, Versie 3, 3 april 2018, voo rlopig'. 
Kan jij aangegeven wat de status va n het rapport is. Het lijkt nu nog een concept. 
Bij voorbaat dank voor je antwoord. 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

D~ bericht kan informatie bevallen die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dal 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 conlain information !hal is not inlended for you. lfyou are nol the addressee or if lh is message was sent to you bymistake, you are requested to inform the 
sender and delete the mes sage. The State accepts no lia bilily for dam age of any kind resulling from the risks inherent in the electronic transm ission of messages. 

DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and privileged 
information. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message. 
Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The foundation 'Stichting Deltares 1

, which 
has its seat at Delft, The N etherlands, Commercial Registration Number 41146461 , is not liable in any way whatsoever 
for consequences and/or damages resulting from the improper, incomplete and untimely dispatch, receipt and/or content 
of this e-mail. 

127546 0026 



To: (10)(2e) (10)(2e) twee dekamer.nl] ; Parlementaire Zaken - CEND-0B0~ (1 0)(2g) 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 2/12/2020 3:56:29 PM 
Subject RE: ve rzoek om toestemm ing: rondetafelgesprek en hoorzitting Granuliet Maasplassen 
Received: Wed 2/12/2020 3:56:00 PM 

Ha l (10)(2e) I 

Dank. We hebben de PV gevolgd idd © we pakken hier intern het verzoek op en laten je het zsm weten. 

Groet 
1 (10)(2e) 1 

Van! (10)(2e) 

Verzonden: woensdag 12 feb rua r i 2020 11:43 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DBO ; Parlement ai re Zaken - CEND-DBO 

Onderwerp: verzoek om t oestem ming: rondetafe lgesprek en hoorzit ting Granu liet Maasplassen 

Best a.§ill):rn 1 (1 0)(2e) 1, 

Hie rb ij stuu r ik de besluitenlijst van onze ext ra procedu reve rgade ring van vanmorgen. 

1@minienw.n l] 

Langs deze weg zou ik graag namens de comm issie voor Infrastructuu r en Wat erstaat om toest emm ing vragen de volgende 

ambtena ren uit te nod igen voor deze activite it : 

- Di recteu r-generaal Rijkswat erstaat 

- Een vertegenwoord iger van Bodem+ 

Confo rm de gebruikelijke werkwijze zenden wij beiden reeds een uitnod igingsbrief. Ik zou het op pr ijs stellen als w ij maandag 

kunnen horen of ons ve rzoek o m toestemming voo r beide pe rsonen wordt ingewilligd. 

Een gel ij kluidend verzoek om t oestem ming zul len wij ove rigens ve rstu ren ten behoeve van de milieuofficier van Just itie, maa r dat 

verzoek richten w ij vanzelfsprekend niet aan het ministe rie van Infrastructuu r en Wate rstaat. 

Tot slot alvast te r aankondiging: wij stu ren vanmiddag de brief op basis van het informatieve rzoek aan de ministers van 

Infrastructuu r en Waterstaat en M il ieu en Wonen waa r de com m issie tevens toe heeft bes lot en. 

Voor eventue le vragen ben ik uiteraa rd beschikbaar . 

(1 0)(2e) 

1 (10 )(2e) 1 

(r 0)(2➔ ) 1 (10)(2e) 

127492 0028 



To: (1 0)(2e) Il - DBOU (10)(2e) 
From: (10)(2e) 1) - DBO 
Sent: Wed 2/1 2/2020 4:40: 19 PM 
Subject FW : definit ief rapport granu liet deltares 
Received: Wed 2/1 2/2020 4:40:00 PM 

1@m inienw.nl] 

11 20 1985-002-GE0-0004-v1 .2-r-Specificaties voor het toepassen van Noordse Leem in Weg- en W aterbouwwerken in Nederland. pdf 

Hi j10)(2e~ 

Ik attendeer je graag d it def. Rapport die je denk ik van ~10)(2e~ook heb gekregen. Wat in dit rapport opvalt t .o.v. het def rapport, is 

dat in de tabel op p.29 een diepe plas staat verme ld (Kraa ijenbergse plassen) waar granu liet is t oegepast en d ie in de buurt st aat 

van de diepe plas van 'over de Maas' (zie ook de kaart een paar pagina's terug). Dit kan aan beide kanten vee l vragen oproepen. Is 

RWS bij be ide bevoegd gezag? 

Groet 
(1 0)(2e) 

Van: (10)(2e) ) - DGRW 

Verzonden: woensdag 12 februa r i 2020 11:08 

Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: def init ief rapport granu liet delta res 
Hoi 1 (10)(2e) 1, 

Hierb ij het definitieve rapport zoals net doo~ Joegezonden . Hierin staan deze lfde overzichtj es (bladzijde 27 en 29) . 
Met vriendelïke roet , 
(10)(2e) 

(10)(2e) e) 
(10)(2e) 

Van: (1 0)(2e) (BS) 

Verzonden: woensdag 12 februar~i _2_02_0_10_:_4_6 _____ ~ 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DGRW ; 1 (10)(2e) I) - DBO ; ~I ___ (_10_)_(2_e) __ ~I) - DGRW ; ~I ___ (1_0)_(2_e) __ ~l) -

BSK 
CC: -1 ---(1-0)-(2-e)--~I) - BSK ; ~I __ (1_0)_(2e_)_~I) - DBO 

Onderwerp: RE : St atus rapport granuliet 

Van: 1 (10)(2e) Il - DGRW 1 (10)(2e) l@m inienw.nl> 

Verzonden: woensdag 12 februa r i 2020 10:28 
~------~ 

Aan: (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) 
~_L_---'---~--'---~-...,,.,.,==;----

(10)(2e) ) - DGRW 
~~--------", 

(10) ( 2 e) m inienw.n l>; (10)(2e) (BS) 
~---~ 

rws.n l>; (10)(2e) ) - BSK 
~-------~ 

(10)(2e) minienw.nl> 

~ __ (_10_)_(2_e) __ ~ ) - BSK 1~--(1-0)-(2_e_) -~l@m inienw. nl>; ~I __ (_1_0)_(2_e_) -~I) - DBO <LI __ (1_0_)(_2e--'--) _ __ l@~m_in_ie_n_w_._nl> 

Onderwerp: St atus rapport granuliet 

Beste Allen, 
Wij beschikken (DGWB) over een rapport van Deltares uit april 2018 met als status voorlopig. Ik heb even bij De ltares 
geverifieerd met de vraag of het de laatste versie is. Dit blij kt niet het geval te zijn, zie onderstaa nd bericht. Er is een definitieve 
versie van j u li 2019. Deze kunnen w ij opvragen bij het bedrijf. ~1 0)(2e~ beschikken bij RWS over de definitieve versie? 
Met vriendelïke roet (10 
(10)(2e) 

(10)(2e) ) 
(10)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) I< (1 0)(2e) de ltares.nl> 

Verzonden: woensdag 12 februa r i 2020 09:37 
A (10)(2e) ) - DGRW 1 (10)(2e) l@m inienw.n l> 

C 2e (10)(2e) zi o. nl>;I (10)(2e) 11 (10)(2e) l@deltares.n l>; 1 (10)(2e) 
10 

Onderwerp: RE : St atus rapport granuliet 

Beste ~10)(2e~ 
Het rapport dat je noemt van 3 april 2018 is niet het meest recente. Het meest recen te rapport is heeft kenmerk 11 201985-002-GEO-
0004, versie 1, 11 juli 20 19, status definitief. 
W ij hebben het rapport opgesteld in opdracht va n Gran iet Import Bene lux BV. Je kunt bij hen in formeren of zij het rapport 
beschikbaar willen stellen. 
Met vriendelïke roet 

(10)(2e) 

(1 ä~t1JJ!B)2 E()1 ~e 

127511---~ 0029 



(1 ~ ) 

(1 0)(2e) 

(1 0)(2e) 

From: 1 (10)(2e) Il -DG RW (1 0)(2e) m inienw.n l> 

Sent : Tuesday, 11 Febru ary 2020 14: 35 
To:I (10)(2e) l-9 (1 0)(2e) l@deltares.n l> 

Subject: St at us rapport granu li et 

Beste 1 (10J(2e) 1 

I k heb va n j ullie het rapport 'Specificaties voor het toepassen van Noorse Leem in 
weg- en waterbouwwerken in Nederl and'. In dit rapport is aangegeven ' 11201985-
002-GEO-0001, Ve rsie 3, 3 ap ril 2018, voo rlopi g'. 
Kan jij aangegeven wa t de status va n het rapport is. Het lijkt nu nog een concept. 
Bij voorbaat dan k voor je antwoord. 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

D~ bericht kan informatie bevallen die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dal 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 conlain infonnalion !hal is nol inlended for you. lf you are nol the addressee or if lh is message was sent to you bymislake, you are requesled to infonn the 
sender and delete the mes sage. The State accepts no lia bility for dam age of any kind resulling from the risks inherent in the electronic transm ission of messages. 

DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and privileged 
information. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this mes sage. 
Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The foundation 'Stichting Deltares', which 
bas its seat at Delft, The Netherlands, Commercial Registration Number 41146461 , is not liable in any way whatsoever 
for consequences and/or damages resulting from the improper, incomplete and untimely dispatch, receipt and/or content 
of this e-mail. 

127511 0029 



To: (10)(2e) @minienw.nl] ; l..._ __ ...c.(1_0-'-)(2_e-'-) __ _,I) - DCO._~ - ----'-(1-'-0)-'-(2-'-e) _ ____,l@minienw.nl]; 
(10)(2e) (10)(2e) @minie~n_w_.n-1] ____ ~ 

Cc: >--------~~)- D80~ (10)(2e) ~minienw.nl) 
From: (10)(2e) ) - BSK 
Sent: Wed 2/1 2/2020 4:55:27 PM 
Subject RE: bedrijf Graniet Import 
Receiwd: Wed 2/1 2/2020 4:55:27 PM 

Lijkt m ij prima tekst zo. Is keurige tekst 
Ik word nu wel een beetje voorzichtig gezien de commotie. Kunnen we dit delen zonder minister te informeren? 
(10)(2e)vertrouwt mailadres niet aangezienhet geen bedrijfsnaam bevat. Is bij anderen wel van het bedrij f. We11licht check bij 
bedrij f. 
Groet~I -(1-0)-(2-e)~I 

Verzonden met BlackBerry W ork 
( www.blackbeny.com) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DGRW <I (10)(2e) \@minienw.nl> 
Datum: woensda 12 feb. 2020 1 :23 PM 
Aan: (10)(2e) )- DCO <j~--(-10-)(2_e_) -~l@minienw.nl>, ~I ___ (1_0)_(2_e) __ ~0 -BSK 

(10)(2e) aminienw.nl> 
Ondenverp: RE: bedrijf Graniet Import 

Beste ..... 
Het is aan het bevoegd gezag om te beoordelen of het toepassen van granuliet - bijvoorbeeld in een 
diepe plas - kan worden voortgezet. Ajh,ankelijk van de toepassing is of Rijkswaterstaat of het 
1,,vaterschap of de gemeente / provincie het bevoegd gezag. Deze bevoegde gezagen beoordelen 
uiteindelijk of bij het toepassen aan de eisen van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit wordt 
voldaan. Hierbij moet - op basis van de zorgplichten - ook aandacht worden besteed aan de niet 
genormeerde stoffen (zoals bijvoorbeeld polyacrylamide (flocculant en PFAS-verbinden) en overige 
effecten worden beoordeeld (bijvoorbeeld colloidaal gedrag). 
In algemene zin is voor Granuliet door het ministerie geconcludeerd dat het materiaal als grond kan 
worden gekenmerkt. Er is op dit moment, volgens de informatie die we nu hebben, geen aanleiding dit 
besluit te wijzigen. 
Het nuttig toepassen van grond in een diepe plas, in een ander oppervlaktewater of op de Landbodem 
kan, mits aan alle eisen van het Besluit bodemkwaliteit en de toepasselijke zorgplicht (Besluit 
bodemkwaliteit, Wet bodembescherming en Waterwet) wordt voldaan. Er moet voor het toepassen dan 
sprake zijn van een fimctionele toepassing en grond mag niet in een grotere hoeveelheid worden 
toegepast dan volgens de gangbare maatstaven noodzakelijk. Daarnaast mag grond alleen met een 
milieuhygiënische verklaring worden toegepast waaruit blijkt dat aan alle kwaliteitseisen wordt 
voldaan. 
Van:~I ---(1-0)-(2-e)--~b-DCO 

Verzonden: woensda 12 februari 2020 13:22 
Aan : (10)(2e) - DGRW 
Onderw erp: RE: bedrijf Graniet Import 
De haken nog even weghalen!10)(2ej 

Verzonden met Black.Berry Work 
(www.blackberry.com) 

142700 0031 



Van: 1 (10)(2e) b-D GRW 1 (10)(2e) @minicnw.nl> 

Datum: woensda 12 feb. 2020 13:02 ~ --~ 
Aan: (10)(2e) - HBJZ (1 0)(2e) m inienw.nl>, (10)(2e ) (10)(2e) 

(1 0)(2e ) (10)(2e) minienw.nl> , ~---(1_0_)(2_e_) __ ~) - BSK 
(10)(2e ) @minienw.nl> 

Onderwer : RE: bedrij f G raniet Import 
Hallo (10)(2e) 

minienw.nl>, 

~----'' 
Nu echt een laatste versie. ! (10)(2e) !heeft nu een stukje over de zorgplichten aangevuld, net in overleg 
met baar ook even specifiek gemaakt. 
Beste ..... 

11.1 en 10.2.g 

Van: 1 (10)(2eX§@l ~ HBJZ -1 (10)(2e) l@mînienw.nl> 

Verzonden: woensda 12 februari 2020 12:58 
Aan: (10)(2e) - DGRW (10)(2e ) minienw.nl>; (10)(2e) - DCO (10)(2e) minienw.nl>; 

(10 )(2e) - DGRW (10)(2e) a;minienw.nl>; (10)(2e) - BSK ~ -------~ 
(10)(2e) aminienw.nl> 

Ondenverp: RE: bedrijf Graniet Import 
Há)0)(2iîJ 
Hiemij verwerkt in de laatste tekst. 
Groe(10)(2♦) 
Ps. De ' toepasselijke' zorgplicht is niet mooi omdat het over ' toepassen' gaat, maar zorgt ervoor dat je zowel de bodemzorgplichten als de zp van de waterwet 
meeneemt. Als je een betere redactie weet, pas het dan vooral aan. 

Beste ..... 

11.1 en 10.2.g 

142700 0031 



11.1 en 10.2.g 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DGRW <l (10)(2e) Vnlminienw.nl> 
'------'-'-----' 

12 februari 2020 l=-=2c..c.:4-'-4'-----~ Verzonden: woensda 
A an : (1 0)(2e} - DCO <l (10)(2e) (10)(2e) - DGRW 

(1 0)(2e) (1 0)(2e)( 0)(2 a;minienw .nl>; ~---(1_0_)(_2e_) __ ~ - BSK 
(10)(2e) a minienw.nl> 

Onden ver : R E: bedrijf Graniet Import 

(t 0)(2e} Prima! @10.2.e akkoord met de teks t. 
Beste ..... 

11.1 en 10.2.g 

Van: (10}(2e) ) - DCO <JL_--'-(1_0.:....:}(_2e-'-) __ !,.._@~m_i_n_ie_n_,,_,.n_l> 
Verzonden: woensdag 12 februari 2020 12:41 

(10)(2e) -DGRW (10)(2e) wminienw.nl>; ,__ _______ _ 
(1 0}(2e} minienw.nl>; (10X2e) 0)(2 - HBJZ 

(10)(2e) a minicnw.nl> 
Onden verp: RE: bedrijf Graniet Import 

Dag !10)(2el hieronder iets aangepast ook in volgorde en hetgeen tussen[] toegevoegd. 
Verzonden met BlackBen-y \Vork 

(www.blackberry.com) 
Van: 1 (10)(2e) 1) - DGR\V <I (10)(2e) k@miniemv.nl> 
Datum: woensda 12 feb. 2020 12:29 
Aan: (10)(2e) - DGRW minienw.nl> 

(10)(2e) @minienw.nl>, (10)(2e) 

DCO (10)(2e) minienw.nl> 
Onderwerp: RE: bedrijf Graniet Import 

Hallo (10)(2e) en (10J(2e) ,__ ___ ,__--L..~---'' 

~ __ (_10_)(_2e_) __ ~b-BSK 

- HBJZ 
,__ ___ (1_0)_(2_e_) __ ~ ) -

Ik heb ne (10J(2e> gesproken en enkele aanpassing in de tekst aangebracht. Zijn jullie 
akkoord met de onderstaande versie 
Beste ..... 

11. 1 en 10.2.9 

(10){2e) 

142700 0031 



11.1 en 10.2.g 

Met vriendeli ·ke 
(10)(2e) 

(10)(2E()1 )( e) 

w.nl>· (10)(2e) (10)(2e) 

(10)(2e) aminienw.nl> 
Ondenverp: RE: bedrijf Graniet Import 

Beste Allen, 
Zie de aanvulling in de tekst naar aanleiding van de opmerking van 1 (10H2e) 1. Ik heb in de 
laatste zin de zorgplicht nader proberen te duiden. 
Beste .... 

Met vnendehJke groet, 
(10)(2e) 

11.1 en 10.2.g 

Van: ( 10)(2e) - DG R W <j'-___ (1_0)_(2_e_) __ _...lra:~m_i_m_· e_n_w_.n_l> 
Verzonden: woensda 12 februari 2020 11:39 
Aan: (10)(2e) - DGRW (10)(2e) minienw.nl>; Mos. P.E.M. 0)(2 - HBJZ ~ (10)(2e) l@minienw.nl>; 1 (10)(2e) 1, 

....,__(_10--'-)_(2_e)_--"'--_B_S~K (10)(2e) 

(10)(2e) ninienw.nl> 
@minienw.nl>; (10)(2e) ) - DCO 

Ondenverp: RE: bedrijf Graniet Import 
Lijkt me goede tekst, nog iets over zorgplicht (ivm niet-genonneerde stoffen en effecten) opnemen? 
Groeten, 
41 oJ(2eD 
Van· -1 --(-1◊-)-(2-e)-~b - DGR W <j (10)(2e) l@minienw.nl> 142700 ·._ ___ _,, 0031 



Venonden: woensda 12 februari 2020 10:53 
A an : 2e 0)(2 - HBJZ L..:...(1_0:..:.)(_2e..:..)~ ~m= in:.:.:i.;:;en:.:.w.;.;..;.:.n.:.:al>:.....LJ· ___ ..:___.:.:_....:---, __ ----11_-~B:::.:S:::.:K::..::.__ 

(10)(2e) minienw.nl>; (10)(2e) 
1---------~--

C C; (10)(2e) - DGRW (10)(2e) 

Ondenverp: RE: bedrijf Graniet Import 

Beste A llen, 

mminienw.nl> 

m inienw .nl> 

De vraag wordt door het bedrijf algemeen geste ld . Wij kun nen niet zeggen dat het gestort kan worden. Wij kunnen wel 

zeggen dat het granuliet blijvend als grond kan worden gekenmerkt en aan alle eisen moet voldoen. Het gaat dan niet 

alleen om RWS, maar ook om andere bevoegde gezagen. Zie mijn tekst. @j10)~e~Ik denk zelf dat jou tekst goed is maar 
wel technisch. Ik beschouw het in tekst ook wat breder omdat ik verwacht at ontrup nog naar andere toepassingen zal 

zoeken. Ik ben nog even met l (1 0)(2e) 1 over de tekst. 

Beste .... 
Op basis van de beschikbare informatie is geconcludeerd dat granuliet blijvend kan worden gekenmerkt als grond. Het 
nuttig toepassen in een diepe plas, in een ander oppervlaktewater of op de landbodem kan, mits wordt voldaan aan alle 
eisen van het Besluit bodemkwaliteit en de zorgplicht. Er moet voor het toepassen - in de zin van het Besluit 
bodeml.waliteit - sprake zijn van een fanctionele toepassing en grond mag niet in een grotere hoeveelheid worden 
toegepast dan volgens de gangbare maatstaven noodzakelijk. Daarnaast mag grond alleen met een milieu hygiënische 
verklaring worden toegepast waaruit blijkt dat aan alle eisen uit het Besluit- en Regeling bodemkwaliteit wordt 
voldaan. Afhankelijk van de toepassing is of Rijkswaterstaat of het waterschap of de gemeente / provincie het bevoegd 
gezag. Deze bevoegde gezogen toetsen uiteindelijk of grond aan de eisen voldoet en in een functionele toepassing kan 
worden toegepast. 
Met vriendelïke roet 

(10)(2e) 

Van ..,._-,--'-->-,..,.,..,,, 0)(2 - HBJZ 4 (10)(2e) l@minienw.nl> 
e ruari 2020 19:39 

A an: l~-----'-'-~D - DGRW ~ (10)(2e) l@minienw.nl> 

Ondenverp: RE: bedrijf Graniet Import 
Ho(J0)(2Î) 
Op onderstaande vraag kunnen we het volgende beantwoorden. Is misschien wat technisch, misschien kan jij aanvullen. 
Granuliet is aangemerkt als grond. Grond mag w-orden toegepast in een diepe plas als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden; 

- Er moet sprake zijn van een functionele toepassing, in een diepe plas kan dat zijn; 
o toepassing van grond of baggerspecie in ophogingen in wateroouwkundige constructies en voor het verondiepen en dempen van 

een oppervlaktewaterlichaam met het oog op de hoogwaterbescherming, de doelstellingen van artikel 4 van de Kaderrichtlijn 
water, de bevordering van de natuuiwaarden en de vlotte en veilige afwikkeling van de scheepvaart; 

o toepassing van grond of baggerspecie in aanvullingen, waaronder mede wordt verstaan de herinrichting en stabilisering van 
voormalige winplaatsen voor delfstoffen, of met het oog op onderhoud en herstel van de toepassingen, bedoeld in onderdeel a 
tot en met d; 

- Er mag geen grotere hoeveelheid grond worden toegepast dan volgens gangbare maatstaven nodig is voor het functioneren van de 
toepassing, de toepassing is nodig volgens de gangbare maatstaven op de plaats waar die plaatsvindt of de omstandigheden waarin deze 
plaatsvindt 

- Er moet een milieuhygienische verklaring zijn afgegeven waaruit blijkt dat aan de hvaliteitseisen wordt voldaan 
Deze eisen volgen uit het Besluit bodem kwaliteit en de Regeling bodem kwaliteit. 
In de vraagstelling staat dat 'in ieder geval voorlopig' grond in een diepe plas kan worden gebracht. De wetgeving wordt op dit punt met de 
Omgevingswet niet ingrijpend gewijzigd. Uit onderzoeken blijkt tot nog toe ook niet dat het toepassen van granuliet risico's voor het milieu of de 
gezondheid met zich meebrengt. Onder deze omstandigheden is dus geen sprake van tijdelijk toestaan. 
Groet(1 0)(2t) 
Van: ~I --(1-0-)(2_e_)_~I- HBJZ <j (10)(2e) l@minienw.nl> 

Venonden: dinsd 11 februari 2020 18: 19 
Aan (10)(2e) ( 0)(2 ) - HBJZ <I (10)(2e) l@minienw.n l> 

Onderwerp: FW: bedrij f Graniet Import 
H~10)(2~) 
Zou jij hiernog met! (10)(2e) 1 naar willen kijken? 

Ic~,. ( 10)12•) 

(10)(2e) 

(1@ej (10)(2e) 1 

Van ~ (10)(2e) 1- HBJZ 

142700 0031 



Venonden: dinsd 11 februari 2020 16:52 
A an: (10)(2e) - DCO <j~--(,-0-)(-2e-)-~l@minienw.nl>; 1 (10)(2e) D - BSK 

(10)(2e) minienw.nl> 
CC; (10)(2e) BSK ~~-(-10-)-(2-e)-~l@minienw.nl> 

Ondenverp: RE: bedrijf Graniet Import 
Hal(10)(2e)L 
Ik zit de hele dag in de Eerste Kamer en ben maar beperkt beschikbaar. Kan het a~~e) ~agen. 
Zou overigens niet het woord "storten" gebruiken. Dan suggereert dat de diepe plas een stortplaats is. Het gaat om het "toepassen van grond". 
En zou ze vooral doorvenvijzen naar RWS. 

(100ttrat vind jij? 
Groet, 

1 (10)(2•1 

(10)(2e) 

(1@ej (10)(2e) [ 

Van: 1 ( 1 O )(2e) ~ - DCO <jL_ _ __:_(_10...:.:)(:_2e....:.) __ Jl'lrn)=m!.!ci!!;ni'-"e:e.em.:..:.v..:..e· n~l> 
V erzonden: dinsd 11 februari 2020 16:38 
Aan: (10)(2e) - BSK.-L_(::_10....:.).:....(2_e):.......J~ ==c.:..:..:.,= 
CC: (10)(2e) -BSK (10)(2e) 
Ondenverp: bedrijf Graniet Import 
Urgentie: Hoog 

(10)(2e) 1- HBJZ <J (10)(2e) l@minienw.nl> 

H(jl~~ zie mail hieronder - dit is een bedrijf, geen journalist. Ik heb tot dusver onderstaande in cursief 
gewoordvoerd richting media. Hetgeen we nu communiceren richting een betrokken bedrijf die dealt met compliancy 
officers en financiële instellingen en dan evt kunnen verwijzen naar het ministerie, is een ander vraagstuk. 
Lijkt me handiger als een van jullie hem antwoord- of hoe zullen we dit aanvliegen? 
Grt, 
1 (10)(2e) 1 

Er is vooralsnog, volgens de informatie die we op dit moment hebben, geen aanleiding aan te nemen dat bij dit project 
iets niet volgens de regels is gegaan. 
In algemene zin mag in een diepe plas alleen materiaal gestort worden dat voldoet aan de milieu- en water 
beschermende eisen. Bij dit project is dat volgens Rijkswaterstaat het geval. 
De aantijgingen die in de uitzending van Zembla naar voren komen, nemen we uiteraard serieus en dat gaan we 
zorgvuldig uitzoeken. Rtkswaterstaat is ook met de gemeente in gesprek hierover. 
Van :!pOH2t#)(2e) 1 (10)(2e) @stupers.nl> 

V erzonden: dinsdag 11 februari 2020 16~:2_6 _____ ~ 
Aan: 1 (10)(2e) D - DCO ~ (10)(2e) l@minienw.nl> 
Onderwerp: Granuliet 

Beste l~---(-10-)-(2-eJ--~[, ik heb uw naam van RWS-communicatie. Ik werk voor Graniet Import, het 

bedrijf dat het granuliet produceert waar Zembla een uitzending aan heeft gewijd. Ik zag op de sites van 
Zembla en De Ge lderlander dat u namens de minister hebt laten weten dat granuliet, in e lk geval voorlopig, 
gewoon gestort kan worden. Ik zag dit bericht verder nergens, dus ik wil het graag verifiëren. Ook al omdat 
de compliancy officers van financiële instellingen ons beginnen te bellen nav die uitzending. Het zou fij n zijn 
als we even contact konden hebben, kan ook telefonisch (06~ (10)(2e) D. Dank alvast, vriendelijke groet, 
10)(2e )(2e) 

mijn Samsung Galaxy-smartphone. 

142700 0031 



To: 
From: 
Sent: 
Subject 
Received: 

(10)(2e) Il -BSK~ (10)(2e) 
(10)(2e) 1) - DGRW 

1@m inienw .nl]; ~I __ (_1_0)_(2_e)~-~ll - BSKU (10)(2e) 1@minienw.nl] 

Wed 2/12/2020 5:35:45 PM 
FW: Brief aan TK Granuliet 

Wed 2/12/2020 5:35:45 PM 

Update : ~ schrijft nu ve rder aa n de brief, in weekendtas en daarna uit. 
Van: 1 (10)(2e) 1) - DBO 

Verzonden: woensdag 12 februa r i 2020 17:08 
Aan:I (1 0)(2e) l (BS) ; I (10)(2e) 1)- DG RW 

Onderwerp: Brief aan TK 

Ha, 
Zoj uist is de br ief in ons overl eg besp roken. De teks t moet wa t polit ieke r gemaa kt worden omdat het nu noga l technisch 
ove rkomt. 
I k ga daa rm ee aa n de slag . 
Oo k is er behoefte aa n een inleidende tekst over het be leid rond d iepe plassen met daa r in de vo lgende elementen : 
. wa t gebeurt er allemaa l bij diepe plassen; 
. beschrij v ing proces ontgronden door gemeen/prov incie 
. proces verondieping en nat uu rherstel en rol Rij ksoverhe id 
Het idee is da t er voor het weekend een vers ie naa r de bew indspe rsonen moet gaa n. Da n kort na het weekend verst uren. 
Bij gevoegd alle onderzoeken d ie we hebben rond granuliet en de toepass ing in Over de Maas(1I0)(2~tleb j ij een lij stje? 

(1 0)(2e) 

(1 0)(2e) 
(1 O)(J:étj)(~e) 

258374 0032 



200952 

verslag 

Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

vergaderplaats 

Deelnemers 

Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 

SG-overleg n.a .v. uitzending Zembla over 
granuliet 
13 februari 2020 14:00 

(1 0)(2e) , 1 , 10Jc2e i 1, 
(10)(2e) (10)(2e) 

(10)(2e) 1 

• -010)(2ij)geeft aan dat op 18 februari een overleg met de wethouder van de 
gemeente op de agenda staat voor een verdere toelichtin end 
gesprek. Deelnemers zijn : 10.2.e 1 (1 0)(2e) ~, 
d (10)(2e) hen DGWB (1 (10)(2e) 1). ~---~ 

• Er wordt gesproken over de voorl iggende conceptbrief en de benod igde 
tekstuele aanpassingen. 

• Er word t gesproken over het de door de TK gep lande rondetafelgesprek 
en de hoorzitting . 

Openstaande acties : 
• I n de brief aandu iden waarom het onderscheid' grond' vs. 'bouwstof' van 

belang is en welke effecten dat heeft - actie l(10)(2e)I. 
• Door een deskundige laten nagegaan worden of er in de 

onderzoeksrapporten nog inhoudelijk gevoel ige zaken zitten - actiE(~0)(21) 
• Gesproken wordt over het ber icht dat het OM zou overwegen te 

onderzoeken of er strafbare feit en gepleegd zijn rond de toepassing van 
granuliet. Nagegaan za l worden in hoeverre hier door het OM actief 
vervolg aan gegeven wo rdt - actie)0)(24) 

• factsheet over de defi n it ie 'grond' en wat daaronder verstaan moet 
wo rden. Desgewenst voorzien van expertrapporten - act i~Q}Bl=') 

• juridische ana lyse of de gemeente een wettelij ke bas is heelt om de 
toepassing van granuliet t e stoppen - actiá~l s.m . HBJZ; 

• casuïstiek rond meld ingen. Hoe gaat dat proces precies - actiá~0)(2#j 
• een overzicht waa ruit blijkt hoe de afweg ing tot stand komt om aan stof 

aan te merken als bouwst of of grond. - actiël illr > 
• factsheet met het beleid ten aanzien van het vero nd iepen van diepe 

plassen. - actiëlill~l 

Bestuurskern 
Directie 
Bestuursondersteuning 

Bestuursadvies 

Den Haag 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 

!(10)(2e)! 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

13 febru ar i 2020 
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• onderbouwing waarom de beleidsvraag over granul iet aan DGWB is 
gesteld . - acti~ éTI3~) 

• factsheet opgesteld over de wij ze waarop binnen RWS handhaving is 
vormgegeven (voor zowel eigen werken als werken van derden) - actie 
RWS; 

• redeneerlijn voorbereid voor het geval er discussie ontstaat over de rol 
van topambtenaren - actie FMC/ HRM en HBJZ; 

Een volgende vergadering is gepland op vrijdag 14-2-2020 om 14: 15 uur 

(1 0)(2e) 

Bestuurskern 
Directie 
Bestuursondersteuning 
Bestuursadv ies 

Datu m 
13 februar i 2020 
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To: - DGRW (10)(2e) @minienw.nl~ ____ (1_0_)(_2e_) ___ ~rGRW~ (10)(2e) l@minienw.nl]; 
(1 0)(2e) (10)(2e) @minienw.nl] 

From: (10)(2e ) ) - BSK 

Sent: Thur 2/13/2020 8:1 4:24 AM 
Subject: FW: telkefoonnummer wethouder 
Received: Thur 2/1 3/2020 8:14:24 AM 

Hoi, 
Kun je telefonische afspraak maken met Ans Mol, wethouder, einde van de dag als het kan of morgenochtend ? 
Groet 1 (10)(2e) 1 

Verzonden met BlackBerry Work 
( www.blackbeny.com) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DGRW <j (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: woensdag 12 feb. 2020 5:02 PM~----~ 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - BSK <1 (10)(2e) l@minienw.nl> 
Onderwerp: telkefoonnummer wethouder 

Zie hieronder het telefoonnummer van ans mol 

Van: Ans Mol 
Verzonden: dinsdag 23 j uli 20 19 12~:_04---r-----------, 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DGRW ; 10)(2e (1 0)(2e) 

"=7~~~~~~~~----=-c-! Onderwerp: RE: stand van zaken von kerp as proJec over e maas 
Beste 1D)(2e 

~ )(2e) is inderdaad op vakantie en vo lgende wee k dinsdag wee r aanwezig. 
Mocht je voo r die tijd iets willen weten dan kun je eventueel contact met mij opnemen. 
Met vriendel ijke groet, 
J.E.M. (Ans) Mol - van de Camp I wethouder mobiliteit, ruimtelijk- en openbaar beheer, rioleringen, ontgrondingen, 
bi nnen-en bu itend ijks waterbe leid I gemeente West Maas en Waal IT J (1D)(2e) 11 T (0487)1 (1D)(2e) !(rechtstreeks) 1 M Q§_ 
-~I Dijkstraat 11 16658 AG Beneden-Leeuwen l(~@westmaasenwaal.nl I bereikbaar: maandag tot en met 

vri jdag I www.westmaasenwaal.nl I Vrijwaring I Il Cl 1 
Van: 1 (10)(2e) 1) - DGRW 4 (10)(2e) l@minienw. nl> 

Verzonden: dinsdag 23 ·uli 20 19 10 :36 
Aan: (10J(2e) (10 2e 1D)(2e westmaasenwaa l.nl>I (1D)(2e) ~ (1 0)(2e) l@westmaasenwaa l.n l> 
CC: Ans M 10)(2e westmaasenwaal.n l> ~-----~ (10fi2e) 

Onderwerp: stand van zaken vonke rplas / project over de maas fr 
BestS:: ~0)(2~)en /o* 10)(fe) I 
Volgende week is m1Jn aatste week voor mijn vakanti eperiode. Ik zou graag met één van ju ll ie hiervoor contact wi llen hebben. Dit enerzij ds om nog 
even stil te staan met ju ll ie voorn emen voor een gesp rek met de staaris n.a.v. het RPS onderzoek en anderzijds om stil te staan bij de 
ontwikkelingen van het UWDH project. Ik heb inmiddels begrepen d (1 0)(2e) et verl of is . ~10)(2e j ij zou volgende week weer op kantoor zij n 
(vernomen via telefoniste ), kan j ij aan geven wanneer ik jou volgende wee even kan bellen . J Met vnend•:~:

1
~
2

~

1
roes 

D~ bericht kan informatie bevallen die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dal aan de 
afzender Ie melden en hel bericht Ie verwijderen . De Staal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt mei risico's verbonden aan hel 
elektronisch verzenden van berichten. 

T his message may contain information !hal is not intended for you . lfyou are nol the addressee or if th is message was sent to you bymistake, you are requested to inform the 
sender and delete the mes sage. The State accepls no lia bilily for dam age of any kind resulting from the risks inherent in the eleclronic transm ission of messages. 

142769 0035 



To: (10)(2e) 1) - DGRW~ (10)(2e) l@minienw.nl] 
From: (10)(2e) 1) - BSK 
Sent: Thur 2/13/2020 8:56:44 AM 
Subject RE: 20200212 Verslag SG-overleg Zembla granuliet 
Received: Thur 2/13/2020 8:56:00 AM 

rs goed, buiten verzoek 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

1~)(2e) 
Van: (10)(2e) ) - DGRW 

Verzonden: donderdag 13 februar i 2020 08:56 
Aan: I (10)(2e) I) -BSK 

Onderwerp: RE: 20200212 Verslag SG-overleg Zembla granuliet 

Ik kan 10)(2e vragen alvast de inhoudelijke punten uit lijstje voor te bere iden. 
Gr (10)(2e) 

(10)(2e) 

Van: 1 (1 0)(2e) Il -BSK ~L--'(_10--'-)('-2e-') _ __,..l@_ m_in_ie_n_w_. _nl> 
Datum: woensdag 12 feb. 2020 10:33 PM 
Aan: 1 (10)(2e) 1) -OGRW ~~--(1-0-)(2_e_)-~l@min ienw.nl> 

Onderwerp : FW: 20200212 Verslag SG-overleg Zembla granuliet 

Staan een hoop act ies in voor ons. Morgen even bespreken wie doet wat . 

Groet 1 (10)(2e) 1 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

(10)(2e) minienw.n l>, ,__ _______ _.) - DGRW L_ __ (.:....1-'0)--'-(2_e.:....) __ ..,..__,c..:..:..:.::.=:...:..:....:.:..:..: 

Onderwerp : 20200212 Ve rslag SG-overleg Zembla granu liet 
Beste collega's, 
Hierbij het verslag en de actiepunten van het overleg van 12-2-2020. 
Met vriendel ij ke groet, 
t 10)(2ej 

142705 

(10)(2e) minienw.nl>(j 0)(21,) 

(10)(2e) ) - DGRW 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

0036 



To: (10)(2e) Il -DGRWU (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (10)(2e) 1) - DGRW 
Sent: Thur 2/13/2020 8:59:19 AM 
Subject Granuliet 
Received: Th ur 2/13/2020 8:59 :19 AM 

Hoi ( 10)(2e ), 
Uit het ov erleg over gra nuli et zi j n de volgende act ies bij ons neergelegd . Deze moet en we vandaag zien t e bea nt woorden. Kun j ij hier al vast naar k ij ken? 

fac t sheet ov er de defi nitie 'grond' en wat daaronder verst aa n moet worden . Desgewenst voorzi en van expertrappor te n - ac~e) 
J een overzicht waa ruit bli j kt hoe de afweging tot stand komt om aa n st of aa n te m erk en als bouwst of of grond. - a~~ ) 
Jfact sh ee t m et het beleid ten aanzien van het verondiepen van diepe plasse n. - ac~~e) 
J onderb ouwing waa rom de beleidsvraa g over gra nuli et aa n DGWB is gesteld. - ac~e) 

Dank 

(10)(2e) 

258372 0037 



Thur 2/1 3/2020 9:16:44 AM 
Subject: RE: Belafspraak over de Maas- Ans Mol en ~I __ (1_0_)(_2e_)_~I ( lenW) 
Received: Thur 2/13/2020 9:16:44 AM 

Geach te mevrou w Mol, 

We hebben elkaar inderdaad vorig j aar gesproken in Utrecht over de Vonkerplas. Zou fij n z ijn als ik u zou kunnen spreken 
telefonisch. Betreft Over de Maas. 
Ik ben zoals aan e eve~,--------(-10-)(-2e-)---------,--(-10_)_(2-e)~I. 

Vr.gr (10)(2e) 

Verzonden met BlackBerry Work 
( www.blackberry.com) 

Van~~:P)(2e) j10)(2e@ westmaasenwaal.nl> 
Datum: donderda 13 feb. 2020 9: 07 AM 

,-------

Aan: ( 10 )(2e) ).~-....:B::.:S::.::K:.:_-'==~:::;--,c~-i-;-;;---;-r';?-'m=in"°'i e,::.On"---'w-'--'_=nl>, ( 1O)(28) 
10)(2e westmaasenwaal.nl>, (10)(2e) westmaasenwaal.nl>, (10)(2e) 

westmaasenwaal.nl>, Ans Mol 
westmaasenwaal.nl> 

Onderwerp: RE: Belafspraak over de Maas-Ans Mol en (10)(2e) (Ien 

Best en, 
Ja, met ,----(1_0_)(_2e_)_~ is vo rig jaar al eens best uu r! ij k gesproken in Ut recht. Zij is als ik het goed begrepen hebl (10)(2e) lva n 

(1 0)(2e) , onze ambte lij k cont actpersoon bij l&W. 

Met vr iende liike e: roet 

~ 
~ (1 0)(2e) 

Van: Ans Mol (10)(2e) 1, (10)(2e) 1) - BSK 

Verzonden: donderda 13 fe bruari 2020 09:02 
Aan~) (10)(2e) 

Onderwerp: FW: Belafspraak ove r de Maas- Ans Mol en (10)(2e) (lenW) 

Tijd: donderdag 13 februa ri 2020 17:30-18:00 (UTC+0l :00) Amsterdam, Be rlijn, Bern, Rom e, Stockho lm, Wenen. 
Locatie: 1 (10)(2e) 1 belt 06 -1 (10)(2e) 1 

Ter info, iemand bekend met haar. 
-----Oorspronkel ij ke afsp raak-----

Van: 1 (10)(2e) I) - BSK 1 (10)(2e ) l@m inienw.n l> 

Verzonden: donderdag 13 februari 2020 09:00 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - BSK; Ans Mol 

Onderwerp: Be lafspraak ove r de Maas- Ans Mol en 1 (10)(2e) 1 (lenW) 

Tijd: donderdag 13 februa ri 2020 17:30-18:00 (UTC+0l:00) Amsterdam, Be rlijn, Bern, Rom e, Stockho lm, Wenen. 

Locatie: (10)(2e) belt 06 -(~) 1 

Ans Mol 06 (10)(2e) 
(10)(2e) 06 (10)(2e) 

Met vriende lij ke groet, 

10)(2~ 0)(2 ) 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

142699--------~ 0038 



To: (10)(2e) (10)(2e) @rws.n l]; ~I ___ (1~D)_(2~e)~-~ll - DGRW~~ ___ (1~0)_(2_e~) -~l@minienw .nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 2/13/2020 11 :02:23 AM 
Subject 20200213 Outline Ka merbr ief granuliet 
Received: Th ur 2/1 3/2020 11 :02:23 AM 
20200213 Outline Kamerbrief qranuliet.docx 

Bes t~~J!n ~10)(2e~, 
Bij gevoegd een herz iene vers ie va n de brief, d it na com mentaa r in de SG-overleg va n giste ren. 
Graag j ullie opmerking en aa nv ullingen ! 
10)(2e : va n j ou graag een korte tekst over het algemene beleid t .a.v . ve rond iepen 

(10)(2 )van j ou g raag een overz icht in de bij lage van alle bekende onde rzoek. 
I ndien mogelij k voo r 12 uu r reactie ! 
Groet 
!10)(2e j 

265354 0039 



To: DBO-SPZ Postbus (10)(2g) @minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 2/13/2020 11 :1 6:47 AM 
Subject RE: Gezien door de bewindspersonen : RONDZENDMAP-2020/1 516 : MlenW en MMenW Nota en redenee rl ijn voor 
mondelinge vraag granuliet Van Esch (PvdD) 11 februari 2020 
Received: Thur 2/13/2020 11 :1 6:00 AM 

Super dank voo r het seintj ~ (10)(2e)p 

Van: DBO-SPZ Postbus 

Verzonden: donderdag 13 fe bruari 2020 09:50 
Aan: 1 (1 0)(2e) i) -DBO 

Onderwerp: Gez ien door de bewinds personen : RONDZE NDMAP-2020/1516 : MlenW en MMenW Nota en redeneerlijn voor 
monde linge vraag granu liet Van Esch (PvdD) 11 feb rua r i 2020 

Hi l (10)(2e) ~ 
De rondzend map is gez ien door de bewinds personen. Ik zag dat Stientje nog wel een opmerking had toegevoegd om d it dossier te 
betrekken bij de voorbereiding AO Leefomgeving. 
M et vriendelij ke groet, 

------< HPE Records Ma nager recordgegevens>-----

Recordn um mer: RONDZENDM AP-2020/1516 
Titel : M len W en MMenW Nota en redeneerlij n voor monde linge vraag granu liet Van Esch (PvdD) 11 februar i 2020 

127419 0041 



To: (1 0)(2e) Il -DBOU (10)(2e) 

From: (10)(2e) 1) - DGRW 
1@minienw.nl] 

Sent: Thur 2/13/2020 1 :43:56 PM 
Subject 20200213 Outline Kamerbrief granuliet opll(l11o)(2f) 
Received: Th ur 2/1 3/2020 1 :43 :57 PM 
20200213 Outline Kamerbrief granuliet op~ 

Hierb ij m ijn aa nvu llingen. 
We gaa n vanmiddag verder met de acties uit de SG van gisteren. 
Groeten, 
~10 )(2ej 

258369 0042 



To: (1 0)(2e) Il -DBOU (10)(2e) 

From: (10)(2e) 1) - DGRW 
1@minienw.nl]; 1 (1 0)(2e) 1 (BS)U (10)(2e) l@rws .n l] 

Sent: Thur 2/13/2020 2:44:56 PM 
Subject verder afstemmen brief granuliet 
Received: Thur 2/1 3/2020 2:44 :57 PM 

I k ben va ndaag door 1 (1 0)(2e) 1 (WVL) en de I LT benaderd over de bri ef. 
Met l(10)(2e)I afgesproken da t hij v ia de RWS lij n wordt geïnfo rmee rd; ik heb we l con tact met hem ove r de gevraagde not it ies. 
I k heb ILT zoj uist op hu n verzoek de k leine passage uit b ij lage gestuu rd waa r in de BRL word t genoemd . Lij kt me goed dat I LT 
door f10)(2ej op gegeven moment wordt geïnfo rmeerd of bet rokken . 
Groeten, 
~10)(2ej 

258367 0044 



To: (1 0)(2e) - DBO (10)(2e) @min ienw.nl] 
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @rws.n l] 
From: (10)(2e) ) - DG RW 
Sent: Thu r 2/13/2020 4:45:51 PM 
Subject: brief granuliet 
Received: Thur 2/1 3/2020 4:45 :52 PM 

Hoi [10)(2e j, 
Naar aan leiding van telefoongesprek met (l10)(2~) 1ij kt het me goed in de br ief d uide lij k te ma ken dat we als ministerie of RWS geen 
materialen keuren of to elaten. RWS handhav ing toetst slechts de toepass ing va n grond, bagger of bouwstof per part ij . 
Het systeem van Bbk is dat er m idde ls defi nit ies is omschreve n wat onder gro nd, bagger en bouwstoffen word t verstaan waar 
vervolgens eisen aa n wo rden gesteld. Wanneer iemand een partij grond wil toepassen meldt hij dat bij bevoegd gezag . Deze 
cont rolee rt of het inderdaad grond is, of de partij aa n de normen vo ldoet en of het een nuttige toepassing is. De ee rste twee 
punten kun je aa ntonen met een onderzoek of met een cert ificaat. Vee l bed rij ven gebruike n laa tste omdat anders iede re partij 
moet worden bemeten wat weggegooid geld is. 
Wanneer er onduidelij kheden zij n over het toepassen va n de rege ls in spec ifieke situa t ies kan het zijn da t de ha ndhavende 
instan t ie een intern e inst ructie maa kt hoe hiermee om te gaa n. I nd ien nodig word t dit met het be leidsdepartement besproken . 
Groeten, 
~10)(2ej 

258366 0045 



To: (10)(2e) 1) - DGRWU (10)(2e) 1@min ienw.nl]; ~I __ (_10~)(_2e~)-~I) - DG RWU (10)(2e ) 1@min ienw.nl] 
From: (10)(2e ) 1) - BSK 
Sent: Fri 2/14/2020 8:33:14 AM 
Subject FW: gesprek wethouder West Maas en Waal /gran uliet 
Received: Fri 2/14/2020 8:33:15 A M 

Ter info 

Verzonde n m e t BlackBerry W ork 

(www.bla ckberry .com) 

Van: 1 (10)(2e) 1 (BS) 1 (10)(2e ) l@rws.nl> 
Datum: donderda 13 feb. 2020 11: 18 PM ~-----~ 
Aan: (10)(2e ) ) - BSK (10)(2e ) minienw.nl> 
Kopie: (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e ) minienw.nl>, (10)(2e ) 

Onderwerp: RE: gesprek wethouder West Maas en Waal/granuliet 

Beste 1 (10)(2e) I, 

Dank v oor j e t erug koppel in g . 

) - BSK 1 (1 0)(2e) l@minienw.nl> 

Haar o nvred e ov er de cont acte n met RWS/ZN heeft ze i n het telefoong e sp r ek dat i k met h aar had ook g e uit. I k v ind dat heel 

v eivelend maa r was nie t op d e h oogte van h a a r eer d ere pogin g e n to t c ont act en v erzoeken om informatie . I k h oop dat w e 

daar een beetj e i n kunn e n h erste lle n met h e t o v erleg van d ins dag . 

I k h eb mondeling w el aang e g ev e n waarom w e nie t stoppen maat dat is nog n iet in een reac tiebrief v e rwoord. Ik zal daar 

even ach te raa n gaan . 

Met d e lijn o v er h e t v erstrekken v a n rapporten ( eerste de Kamer ) ben ik h e t eens . 

Hoop d at dinsdag een d eel v an de z org e n w e g gen omen klmnen w ord en. 

I k z al 1(10)(2e)iook ev e n informeren. 

Groet , 

(~ ) 

Van: 1 (10)(2e ) 1) - BSK <1 (10)(2e ) l@minienw.nl> 
Datum: donderda 13 feb. 2020 9:14 PM 
Aan: (10)(2e) S) (10)(2e ) s.nl> 
Kopie: (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e ) minienw.nl>, 1 (10)(2e ) 1) - BSK 1 (1 0)(2e) l@minienw.nl> 
Onderwerp: gesprek wethouder West Maas en Waal/granuliet 

Best~1I0 )(2~) 
Vanm iddag heb ik contact opgenomen met Ans Mo l, wetho ude r gemeente West Maas en Waal naar aanleiding van de granu li e t problemat ie k. 1 n ove rleg met 

(~ Informee r ik je ove r het bee ld van de gemeente. In het gesp rek heeft de wethouder het vo lge nde aangegeve n: 
- Gemeente is al een aa ntal maa nden bezorgd. Heeft zich verbaasd over de act ivite it d ie plaats vo nd ro nd 'Ove r de Maas' juist vanwege de bredere 

stagnat ie t.g.v. de PFAS problemat iek. Was vee l zo rg van omwo ne nden. Gemeente heeft in da t li cht aanta l kere n afge lopen maande n bi j RWS/Zuid 
Nede rland als bevoegd gezag gevraagd om informat ie. Dit betrof achterliggende rapporte n e n ook specifi ek bemonstering van lad inge n. Deze 
informatie is volge ns haar niet verst rekt en daar is ze zee r te leurgeste ld en boos over. 

- Ze gaf ook aa n dat ze had verwacht, toen bekend was dat Zembla een ui tze nding zou maken, dat e r act ief met de gemeente, a ls medeoverhe id, contact 
zou worde n opgenomen. Nu was er al lee n info rmat ie va nuit de media. Ook daarna is e r niet actief contact gezocht. Op die ma nier kon de gemeente 
omwone nde n niet informeren. 

- Ook is nie t gereageerd op hun verzoek om stopzett ing van de act ivite iten. 
- Ze gaf teve ns aa n dat ze graag a lsnog de onde rli ggende documenten zou willen hebbe n. Ik heb aa ngegeven dat ze deze meteen krijgt op het moment dat 

de brief aan de Tweede Kamer is ges tuurd. 
- Positief da t e r dinsdag een gesp rek plaatsvindt, heb aangegeve n dat naast RWS ook be le id bij dit gesprek aa nwezig is. Ik heb ook aangegeve n dat, op bas is 

van de beschikbare info rmat ie, het bee ld is dat e r is gehande ld conform het besluit bodemkwa li te it en dat e r in die zin geen rede n tot zorg is over 
negat ieve effecten op de milieukwali te it va n de plas . 

Vrie nde li jke groet, 

l(10)(2eJI 
1 1 (10)(2e) 

142742 0046 



(1 0)(2e) 

1 (10)((J~j2e) 
(1 0)(2e) 

142742 0046 



To: Il (1 0)(2e) 1 ~ 0)(21----.i-(10---'-)(-'-2---'-e)_~=-cm:...:.=in=ie=n..:..:.w=.n=.I: ~I -~(_10~)(_2e~)-~I) - DBO~~ -~(_10~)(_2e~)-~1@minienw.nl] 
Cc: Parlementa ire Zaken - C -DB0.,_ __ __,_(1_0..c.:)(_,29::..:.) ___ J=minienw.nl] 
From: 1 (10)(2e) i) - DBO 
Sent: Fri 2/14/2020 9:07:36 AM 
Subject FW: uitnodiging rondetafelgesprek granuliet uit Maasplassen 
Recelved: Fri 2/1 4/2020 9:07:00 AM 
uitnod igingsbrief Hoorzitting! (10)(2e) ~ 

Dagl (10)(2e) i110)(2ei 

Wellicht via andere kanalen al ontvangen, maar bijgevoegd de officiële uitnod igingsbrief aan 1 (10)(2e) 1. De scope van de 

hoorzitting hebben ze meer inhoudelijk gefocust dan in de openbare PV deed vermoeden, nml: 
Scope hoorzitting 16.30 - 18.30 uur 
De commissie heeft besloten zich te w illen verd iepen in de specifieke omstandigheden d ie ertoe hebben ge leid dat Maasplassen 
zijn verond iept met granuliet. Om die reden worden betrokkenen uitgenodigd om in ind ividuele blokken een toe lichting te geven 
op de sit uatie. Wat heef t het overschot aan granuliet veroorzaakt en wat gebeurde er voorheen met het granu liet? Zijn er andere 
nutt ige t oepassingen voor het verwerken van granu liet dan storten? Wat zouden de gevolgen zijn geweest indien de melding voor 

het toepassen van granuliet in diepe plassen was geweigerd? 
Groet 
1 (10)(2e) 1 

Van: Parlementaire Zaken - CEND-DBO 

Verzonden: donderdag 13 februari 2020 15:43 
Aan:I (10)(2e) 1) - D80 

Onderwerp: FW: uitnod iging rondetafelgesprek granu liet uit Maasplassen 
Urgentie: Hoog 

Hoi 1 (1 0)(2e) !, 
Zie onderstaand . 
Had 10.2.egisteren nog geantwoord op je ma il? 

~J~l~J~missie l&W ~ tweedekamer.nl> 

Verzonden: donderdag 13 februari 2020 13:44 
Aan: Parlementa ire Zaken - CEND-0B0 <~L----,1-0-)(2_g_) ___ ~l@minienw.nl> 

Onderwerp: uitnod iging rondetafelgesprek granuliet uit Maasplassen 
Urgentie: Hoog 

Háj0)(2Î) 

Bijgaand de uitnodigingsbr ief voor ._I __ i1_0_)(_2e_) _ _,lvoor de hoorzitting Granuliet uit Maasplassen op maandag 9 maart van 16.30 
tot 18.30 uur. 
Zorg j ij dat deze brief bij haar terecht komt of zal ik het di rect aan haar st uren? 

Ik ontvang graag zo spoedig mogeli jk een bevest iging van deelname (gezien de korte termij n). 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

127495 0047 
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Tweede l(amer 
DER S T AT E N-GENERAA L 

Postbus 200 18 

2500 EA Den Haag 

Griffie commissies I ntern at ionaal e n 

Ruim telijk 

Com miss ie I nfrast ructuur en Wat erstaat 

Binnenhof l a 

2513 AA Den Haag 

T(WB~~~gi~~~) 
Aa n: 1 (10)(2e) I)(2e~) 

(10)(2e) 

da tum 13 februari 2020 

pag ina 1/ 3 

onderwerp Uitn odiging hoorzitting Granu li et uit Maasplassen 

Geachte ~I __ (1_0~)(_2e~)-~ 

E( ~ tweedekame r .nl 

Op maa ndag 9 maa rt 2020 orga niseert de vas te commissie voor I nfrast ructuur en 
Waterstaa t van de Tweede Kame r der Staten-Generaa l hoorz it t ing over granu liet in 
Maasplassen. Namens de vas te commissie voor Infrastructuur en Waterstaa t nod ig ik u 
of een vertegenwoordiger van uw orga nisa t ie met inhoudelij ke kennis u it om deel t e 
nem en aa n de hoorzitt ing van 16.30 tot 18 .30 uur. 

Graag ontva ng ik uiter lij k op 2 1 feb ru ari 2020 een beves t iging of u wenst in te gaa n op 
de u itnodiging om aa n het hoo rzitt ing deel te nemen. Bevest iging ka n per e-ma il 
~ tweedekamer.n l 

Het programm a en de inhoude lij ke scope van de hoo rzitting vindt u op pag ina 3 va n 
deze br ief. De hoorzit ting wordt voo rafgegaa n door een rondetafe lgesprek met 
des kundigen over onder andere de aa rd en im pact van g ranuli et. Ter inform atie is dit 
programma en de genod igdenlij st ook b ijges loten. 

Het programm a van de hoorzitt ing bestaa t u it een aa nta l ind iv iduele ro ndes, 
zogenoem de blokken. Pe r b lok van de hoorzitting sp reekt de comm issie met één 
genod igde. De proced ure t ij dens ieder blok van de hoorzitt ing is als volgt : 

De genod igde kri jg t de gelegenheid tot het afleggen va n een verk laring c.q. het 
geven van een monde linge toe lichting van hoog uit twee minuten . 
Vervo lgens kri jgen de dee lnem ende Kamerleden van de vaste comm issie voor 
I nfras tructuur en Waterstaat de ge legen heid om de genod igde vragen te stellen . 
Daa rna worden deze v ragen door de genod igde bea nt woo rd en kan een nadere 
gedachtewisse li ng plaa tsvinden. 

Het kan in de prakti j k voo rkom en da t een bl ok een half uur tot een kwartier ee rder o f 
later aa nva ngt als gevolg van uitloop of snell e behande ling va n een voorgaand blok. U 
wo rdt verzoc ht daarmee rekening te houden in uw planning , bij voorkeur door 
ged urende de gehele hoo rzit ting beschikbaa r te zijn. De b ijeenkom st is openbaa r, d us 
houdt u er reken ing m ee da t er publiek en moge lij k pe rs aa nwezig za l zij n. 

I ndien u daa rtoe in de ge legenheid bent, stellen de leden van de com miss ie het zee r op 
pr ij s om uiter lij k op 28 feb ruari 2020 een pos it ion pape r te ontvangen. Dit is een 
gespreksnotit ie va n één of hooguit twee pag ina's w aa rin u kunt ingaa n op het 
onderwerp en de centrale vraag . De leden va n de commiss ie kunn en dit gebruiken bij 
de voo rbereiding van de hoorz itt ing . Deze position paper ku nt u per m ail opsturen naa r 
het reeds genoem de e-mailad res. 

0048 
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Alleen genod igden aan de hoorzit t ing wo rden in de ge legenhe id gesteld een pos it ion 
paper aa n de comm issie te sturen. De pos it ion paper za l openbaa r op de website van 
de Tweede Ka mer te v inden za l zij n. I k verzoek u daa rm ee rekening te houden, 
bijvoorb eeld door geen co ntactgegevens in de posit ion paper te vermelden. Mocht u er 
bezwaa r teg en hebben dat uw pos it ion pa per open baa r te v inden za l zij n, verm eld dat 
da n du idelij k in de mail en in de posit ion pa per ze lf . Het zal da n alleen aa n Ka m erleden 
en - medewerkers beschikbaa r worden gesteld en niet op de website van de Ka mer 
wo rden geplaa tst . 

De hoorzitt ing v indt plaa ts in het gebouw van de Tweede Ka mer der Staten-Generaa l te 
Den Haag . U d ient zich te melden bij de inga ng aa n het Plein 2. Daa r za l u wo rden 
medegedee ld in welke zaa l de hoorz itt ing plaa tsv indt . U wo rdt verzoc ht om ge ldige 
leg it imatie ( r ijbew ijs, ident iteit sbew ijs of paspoort) mee te nemen. De 
beveilig ingsd ienst za l uw leg it imat ie con t roleren en mogelij k uw bagage sca nnen. Deze 
veil igheidsmaat regelen kunnen v ij ft ien minuten in bes lag nemen . 

I ndien u naa r aa nleiding van deze br ief nog v ragen heeft, da n kunt u deze ste llen v ia 
de genoemde contactgegevens. 

Namens de vas te co mm iss ie voor Infrastructuur en Waterstaa t zeg ik u bij voorbaa t 
da nk voor uw event uele be reidheid aa n de hoo rz it t ing deel te nemen. 

Met v r iendelij ke groet , 

(10)(2e) 

pagina 2/4 
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Biilage: programma van de hoorzitting granuliet in Maasglassen 

Datum: maandag 9 maart 2020 

Tijd: 16.30 - 18.30 uur 

Locatie: Tweede Kamer der Statengeneraal 

De com m iss ie voor I nfras t ructuu r en Wate rstaa t ontvangt graag nadere info rm atie naa r 

aa nleid ing van de berichtgeving van Zem bla en de Volkskrant over het verond iepen van 

plassen met granuli et in de uiterwaa rden van de Maas bij Alphen. Er wordt daarom een 

rondetafelgesp rek georga ni see rd over de aa rd en impact van granu li et en de 

rege lgev ing en het proces respectievelij k over de specifieke kwestie van de 

Maasplassen. I n de middag za l een hoorz it ting worden georga niseerd. 

U bent uitgenodigd om aan de hoorzitting deel te nemen. 

Scope hoorzitting 16.30 - 18.30 uur 

De commiss ie heeft bes loten zich te w il len verdiepen in de specifieke omsta nd ig heden 

die ertoe hebben geleid dat Maasplassen zij n verond iept met gra nuliet. Om die reden 

wo rden betrokkenen uitgenodigd om in ind iv iduele blokken een toelichti ng te geven op 

de situatie. Wat heeft het oversc hot aa n g ranuliet veroorzaa kt en wat gebeurde er 

voorheen met het granuliet? Z ij n er andere nu t tige toepass ingen voo r het verwerken 

va n gra nuliet da n storten? Wat zouden de gevolgen zij n geweest ind ien de melding 

voor het toepassen va n gra nuliet in d iepe plassen was geweigerd? 

Scope rondetafelgesprek 11.00-13.15 uur 

Voora fgaa nd aa n de hoorz itt ing wordt 's och tends een rondeta felgesp rek 

georga nisee rd. I ndien u dit interessa nt v indt ben t u van harte uitgenod igd om hierb ij 

aa nwezig te zij n op de publ ieke tribune plaats te nemen. 

De scope va n het rondetafelgesprek is drieled ig. 

De commiss ie w il in het ee rste blok van het rondetafe lgesp rek een bewonersg roep aa n 

het woord laten en kennis ku nnen nemen va n hun bev ind ingen. 

I n het tweede blok wil de comm iss ie het inzicht vergroten in de aa rd en de impact va n 

granuliet : is dit grond of een bouwstof? Welk effect heeft het storten van gra nuliet op 

de biod ivers ite it, bodem leven, drinkwaterbronnen en de leefomgeving? In dit blok 

komen meerdere genod igden aa n bod . 

I n het derde blok w il de commiss ie weten of de huidige rege lgev ing voldoet . Voldoet de 

huidige beoo rde lings richt li j n en bied t deze, bijvoorb eeld met betrekking to t 

korrelgrootte en organisc he stofgehalte, een duide lij k kader voor vergun ningverlenende 

en hand havende instanties? Ook het proces va n bes luitvo rming, certifi ce ring en 

verg unningverlening is daa rbi j va n bij zonder be lang. Welke belangenafweg ingen v inden 

plaa ts en is het oo rdeel van deskundigen hieri n voldoende geborgd ? I n dit derde blo k 

komen eveneens meerdere genod igden aa n het woord. 

0048 
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datum 13 februari 2020 

Genodigden 

1 (10)(2e) loeltares 

Joop Harmsen, Milieuchem icus 

Burgercollect ief Dreumelse Waa rd 

Een vertegenwoord iger van het Waterschap Riv ierenland 

Een vertegenwoord iger van de Cert ificerende I nstelling SGS I nt ron 

10 2e Onderzoeks·ournalist Zemb la 

(10)(2e) 

Een vertegenwoordiger van Bodem+ 
(10)(2e) 

(110)(2~) (1 0)(2e) Bont rup 

(1 0)(2e) Za ndwinningsprojec t 'Over de Maas ' 

Halbe Zij lst ra , VolkerWessels 

* Eventuele wijzigingen in het programma worden aangegeven op de website van de 

Tweede Kamer. 
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To: (10)(2e) (BS) (10)(2e) (1 0)(2e) - DGRW (10)(2e) @minienw.nl]; ~I ___ (1~0)_(2_e~) --~I) -
BSK (10)(2e ) minienw.nl ; ~~-----~---□_B_O (10)(2e) minienw.nl 
Cc: (1 (10)(2e) (BS) @rws.nl]; (10)(2e) (BS) (1 0)(2e) @rws.nl] 
From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Fri 2/14/2020 9:54:51 AM 
Subject RE: Brieven gemeente West, Maas en Waal 
Received: Fri 2/14/2020 9:54:51 A M 

10)(2e eft ze alleen onde rhands ontvangen. DBO zou er op letten of ze binnenkomen, maa r nog niets van gehoord. 
(10)(2e : wellich t even besp reken in be raad van middag hoe hiermee om te gaan? 1 (10)(2e) 1 heeft gisteren met de wethoude r 

gebeld en dinsdag is er het bezoek. Bea ntwoorden na bezoek lij kt me dan logischer . 
Groeten, 
~10)(2ej 

Van: r=-1 - (1-0)-(2e-J~I (BS) 

Verzonden: vrijdag 14 februari 20~2_0_0_9_:_3_8 _____ _ 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW; (10)(2e) ) - BSK ; ~I ___ (1_0)_(2_e) __ ~I) -DGRW 
CC: (1 (10)(2e) (BS); (1 0)(2 e) (BS) 

Onderwerp: RE: Br ieven gemeente West, Maas en Waa l 
Dag collega 's, 
Kunnen ju llie s.v.p . nog antwoord geven op onderstaa nde vraag? 
Groeten, 

(~) 

Van: 1 (10)(2e) 1 (BS) <I (10)(2e) l@rws.n l> 

Verzonden: zaterdag 8 februa r i 2020 09:07 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW L ('--r10_.)-'-(2----'e)'____l.l,,i;....:...:..:.:..;..:..;..;:~;.,;.= 

CC: (10)(2e) ) - BSK m inienw. nl> 

Onderwerp: RE: Br ieven gemeente West, Maas en Waa l 

Dag (10)(2ef, 

Dank. Hoe gaan we om met deze brieven? Stelt DGWB een conceptreactie op? Of verwachten jullie dat van ons? 
Groeten, 

( 0)(2 ) 

(10)(2e) ) - DGRW inienw.nl> 
Datum: vrïda 07 feb . 2020 1:15 PM 

~--~ 
Aan: (10)(2e) inienw.nl minienw.nl> ,( r 0)(2➔) 

(10)(2e) -B S (10)(2e ) rws .nl>, 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

Onderwerp: Brieven gemeente West, Maas en Waal 
Bes te Allen , 
I k heb v ia een contactpersoon bij de gemeen te West, Maas en Waa l bijgevoegde br ieven ontva ngen, 'Over de Maas ' ligt in deze 
gemeente . Hierin spreekt de gemeente haa r verontwaard ig ing uit en verzoekt te stoppen met toepassen van granuliet totdat 
ond erzoek is ui tgevoerd . De ene brief is ger icht aan de Tweede Kamer en de andere aa n de m iniste r. De brieven zij n vandaag 
verzonden. 

(10)(2e ) 

258365 0049 



To: (10)(2e) 
Cc: (1 0)(2e) ILT (1 0)(2e) ILenT.n l] ; (1 0)(2e) ~--~@rws.nl]; ~I __ (1 _0)_(2_e)_~I) -
ILT (10)(2 e) en .n 
From: (1 0)(2e) ) - DG RW 
Sent: Fri 2/14/2020 10:31 :31 AM 
Subject RE: Kamerbrief gran uliet 
Received: Fri 2/14/2020 10:31:31 AM 

Hoi l (1 0)(2e) 1 

Dank. Nee, passage bl ijft waarsch ijn lijk hetzelfde. Na bespreking concept in het SG-overleg maken we een conceptversie voor de 
bewindspersonen. Die zal ik ook met ju ll ie delen. 
Groeten, 

• (10)(2e) l1LT 

Verzonden: vri jdag 14 f ebruari 2020 10:02 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW 

CC ILT ; ~I - (1-0)-(2-e)~I (BS) ; ~I __ (1_0)_(2_e)_~I) - ILT 

0 ne granuliet 

Beste ~10)(2e~ 
Dank voor de passage. Feitelijk klopt het wat hier staat.l 

11 .1 en10.2.g 

oc e passage in z1Jn ov on 
Groet 
(1 0)(2e) 
Van: 1 (1 0)(2e) 1) - DG R W ~L __ ...:.._(1 ...:.._0)...:.._(2_e...:.._) __ ,...l@~m_i n_ie_n_w_._n I> 

Verzonden: donderdag 13 f ebruari 2020 14:41 
(10)(2e) - ILT (1 0)(2e) 

L__,.-------""'==,---

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Onderwerp: RE : Kamerb rief granuliet 

Bes te 1 (10)(2e) 1, 

11.1 en 10.2.g 

ILT 

We zij n inderdaad bez ig met de brief. Hierbij de concep t passage waarin iets staa t over ce rt ifica ten. Is nog in bewerking. 
Groeten, 
fioi(2ej 

11.1en1 0.2.g 

Van: 1 (10)(2 e) 1) - ILT <I (10)(2 e) l@I LenT.nl > 
Verzonden: donderdag 13 februari 2020 13:46 
Aa · (10)(2e) ) - DGRW <,-------::-:(1c-::o:-c)(=-2e--,-)---, _ m in ienw.n l> 
CC: (10)(2e) - ILT < (10)(2e) ILenT.n l>; (1 0)(2e) ILT 

(10)(2e) I LenT.n l> ~--------------

Onderwerp: Kamerb rief granu liet 
Bes te ~10)(2ej, 
Ik beg ri jp dat j ij bezig bent m et een Kamerbrief gra nuliet? Staat er ook een passage in over I LT en cert ificering? 
Zo ja dan lezen we graag mee, in de nota aa n Minister van j anuari staat het na m elijk n iet goed . 
Groeten (10)(2e) 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

258364 0050 



To: (1 0)(2e) Il -DBOU (10)(2e) 
From: (10)(2e) 1) - DGRW 

1@m inienw.nl]; I~~(1_0~)(2_e~) ~I (BS)U (10)(2e) l@rws .n l] 

Sent: Fri 2/14/2020 10:45:54 AM 
Subject RE: 20200213 Outline Kamerbrief granuliet na SG-overleg 
Received: Fri 2/14/2020 10:45:54 AM 
20200213 Outline Kamerbrief granuliet na SG-overleq(~ 

Hierb ij mijn aanvullingen . 
Groeten, 

(~ (10)(2e) 1) - DBO 

Verzonden: dond erdag 13 februar i 2020 18:29 
Aan: (10)(2e) ) - BSK ; (10)(2e) ) - HBJZ ; 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(BS); 

) - BSK; ~~(_10_)(_2e_)_~)_-C_E~ND-DCO ~@§) 
(10)(2e) ) - DGRW; (10)(2e) ) ( 0)(2 

(10)(2e) HBJZ ; (10)(2e) ) - DGR W 
~------~ ~--------~ 

Onderwerp: 20200213 Out line Kam erbr ief granuliet na SG-over leg 
Bes te co ll ega ' s, 
Bij gevoegd een nieuwe vers ie van de brief over de uitzend ing van Zem bla. 

(10)(2e) (BS); (10)(2e) ) - DBO ; 

I k heb sinds de vorige vers ie de aa nvullingen va n DGWB meegenomen en versc hill ende passages aa ngepast naa r aa nleid ing van 
ons overleg van hedenm iddag . 
I n de kantlij n heb ik aa ngegeven van welke personen ik nog tekst bij dragen ve rwacht. 
Graag j u llie commentaa r uiter lij k vr ij dagm iddag 12 uur. 
Da n kan ik dat weer meenemen en kunnen we de vers ie in het SG-overl eg bespreken. Daa rna kan het in de tas naa r de 
bewindspersonen. 
Fij ne avond ! 
t10 )(2ej 

258363 0051 



To: (1 D)(2 e) - DBOU (10)(2e) 1@minienw.nl]; ~I _____ (_10~)(_2e_) ____ ~ll -
DBO (10)(2e ) minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Fri 2/14/2020 6:20: 12 PM 
Subject: FW: 20200214 Outline Kamerbrief granuliet 
Received: Fri 2/14/2020 6:20:00 PM 
20200214 Memo over tijdlijn.docx 
1. Nota - Kamerbrief granu liet.DOCX 
20200214 Outline Kamerbrief qranuliet.docx 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DBO 

Verzonden: vrijdag 14 februari 2020 18: 15 
Aan: 1 (1 0 )(2e ) I) - DBO 

Onderwerp: 20200214 Outline Kamerbrief granu liet 
Ha 1 (10)(2e) 1, 

Akkoord wat mij betreft. 
Groet 
! 1D)(2e j 

127500 0053 
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T.a.v. SG 

memo 

Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

Reconstructie en tij d lij n naa r aan leiding van uitzending 
Zemb la 

Zoa ls afges proken is een ti j dlij n opges teld waa rin de be langri j kste gebeurtenissen 
rond de prob lematiek met gran uliet aa n de orde komen. Aa nleid ing is de 
uitzend ing van Zembla van 6-2-2019. 

De ti j dlij n is tot sta nd gekom en doo r gebruik te maken van bes ch ikbare 
brondoc umenten relevante ma ils. Omw ille van het gevoelige karakter is daa rtoe 
een beperkt aa ntal mensen benaderd . Het merendeel van de mails is afko mst ig 
van medewerkers van DGWB die vanuit be leid een rol vervu llen in het beleid rond 
d iepe plassen. Daa rnaas t zij n enkele mails bet rokken van Rij kswaterstaa t . 
Daarmee bied t de tij dlij n weliswaa r een goed beeld van de gebeurtenissen, maa r 
is niet tot op detail u itgewerkt . 

Waa r wel gestreefd is een zo nauwkeurig mogelij ke weergave te bieden van de 
contac ten t ussen dhr. Z ij lstra van Volker Wessels en funct ionar issen van IenW. 

Kij kend naa r de ma ils en achter liggende stukken komt in deze cas us het vo lgende 
beeld naa r voren. 

Granuliet wordt al va naf 2009 toegepast als 'g rond'. 
Vanaf 20 18 zag RWS zich geconfrontee rd met een aa nbieder van granuli et als 
toepassing bij het vero nd iepen van diepe plassen in Oost-Nederland. Daa rbij was 
de vraag binnen RWS of granuliet als ' grond' of als 'bouwstof moest worden 
beschouwd. Vr ij laag binnen de organ isatie is hierover in 2018 met uitwisseling 
van arg umenten over ged iscuss iee rd. Naa r het betreffende bed ri j f was de lij n 
vanuit handhav ing RWS dat het een bouwstof betrof. Eind 2018 g ing het bed r ij f 
tot j uri dische stappen over. 
Vanaf beg in 2019 werd in het kader van deze discuss ie over granuliet een not itie 
opgesteld onder reg ie van RWS WVL. Een co ncep t van deze notit ie is op 17 j uni 
2019 (en wellicht al eerder) gedeeld met vertegenwoordigers van de leverancier 
van granuliet . De notit ie conc ludeerde da t granuliet als bouwstof moest worden 
beschouwd. Het bed rij f reageerde nega tief op de conclusies in de not it ie. Er werd 
een afsp raa k gep land met het bed rij f op 12 j uli. 

Bestuurske rn 
Directie 
Best uursonderst eun ing 

Bestuursadv ies 

Den Haag 
Postbus 2090 1 

25 00 EX Den Haa g 

contactoersoon 

M + 3 1(0 )6 j (1 0)(2e) 1 

1 (1 0)(2e) J @m inienw .n l 

Datu m 
14 febru ar i 2020 
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1 
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Op 6 j uni 2019 zocht dhr. Z ij lstra co ntac t met de loco-SG. Na een ma ilwisseling 
med io j uni leidde dit tot een gesprek op 1 j uli 2019 van dhr. Z ij lstra, een 
vertegenwoord iger van het bed ri j f en am btenaren van RWS WVL, DGMI en de 
I LT. Het effect van dit gesprek was dat het t hema granuliet een hogere priorite it 
kreeg . In dit gesprek zij n geen inhoude lij ke toezegg ingen gedaa n. Er zij n na 1 
j uni geen andere gesprekken met dhr. Z ij lst ra geweest , wel een kort contact eind 
okto ber (zie hieronder) . 

De definit ieve versie van de not it ie 'gran uliet ' is 20 j uni 2019 bes proken in een 
' I mplementat ieteam', een g remium van vertegenwoordigers van beleid en RWS. 
Op 12 j uli 2019 vond het (een maa nd daa rvoo r gep lande ) gesp rek plaats t ussen 
twee am btenaren van DGWB en ve rtegenwoord igers van de leverancier. De 
uitko mst van d it gesprek was da t er argumenten w aren om gra nuliet b li j vend als 
grond te beschouwen. 

Eind j uli 20 19 werd door DGWB opgeschaa ld naa r direc teursnivea u. Dit 
d irec teurenover leg vond op 2 1 augustus plaa ts. Het d irec teurenoverleg kwam aa n 
de hand van vers ch illende not it ies tot het stand punt dat g ranuliet zoa ls al het 
geval was als ' gron d' moest wo rden beschouwd . Belang rij ke argum enten waren 
de ga ngbare prakt ij k rond granul iet en de economisc he belangen van het bed rij f. 
Eind september 2019 werd van uit de RWS-orga nisa t ie aa nged rongen op een 
schriftelij ke bevestiging van de gekozen lij n ron d g ranuliet . Dit met het oog op 
moge li j ke handhav ing bij Over de Maas. Dit leidde tot een memo op 10 oktobe r 
2019 van de dg WB aa n de dg RWS waa rin het sta ndpun t van DGWB werd 
toege licht . 

I nmiddels had de beheerder van Over de Maas een kennisgeving gedaa n van een 
voorgenomen toepassing van granuliet. Daags na de vastlegg ing van de 
beleidslij n op 10 o ktob er werd door RWS ZN een kennisgeving van Bra bob als 
'ontoereikend beoo rdee ld. (RWS ZN meende da t granuliet geen grond was ) . 
Door RWS ZN werd om een schrifte li j ke bevest ig ing van de beleids lij n gevraagd 
(zie boven) . 
Dat was aa nleiding van de dg RWS om hierover op 18 oktobe r telefonisch contact 
te leggen met de HID ZN en RWS WVL. 
Op 29 oktober kwam d hr. Z ij lstra kort op de li j n om naa r de ga ng van za ken te 
informeren. 

Op verzoek van handhavin g RWS ZN werd op 30 oktobe r aa nv ullend onderzoek 
gedaan naa r de milieukwaliteit van de toegepaste g ranuliet. Alle uitgevoerde 
onderzoeken toon den aan da t er geen negatieve m il ieugevo lgen waren bij de 
toepassing van g ran uli et. Vanaf eind oktobe r vond toepass ing plaats in Over de 
Maas . De bewinds personen werden eind januari 2020 geïnfo rmeerd. 

Teru gkij kend vallen in deze casus de vo lgende za ken o p: 

• de wij ze en inzet waa rm ee de discussie over g ranuliet gevoe rd in binnen 
IenW get uigt van een grote maatschap pelijke bet rokkenheid van de 
am btena ren; 

• op laag ambtelij k nivea u is ged urende een langere periode een 
inhoude lij ke discuss ie gevoerd g ran uli et ; 

• er was geen reg ie o p deze discussie en evenmin was de status van de 
grem ia waa rbinnen de discussie werd gevoe rd duide lij k ; 

Bestuurskern 
Directie 
Be stuursonderst eun ing 
Bestuursadv ies 

Datu m 
14 febru ari 2020 
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• Het thema had, onda nks de aa ndacht die het bed rij f voo r de kwest ie 
v roeg , ged urende lange t ij d geen prioriteit; 

• een concep tn otitie met een j uridisc he en econ omische im pact werden 
gedeeld met het bed r ij f zonder dat de kwest ie was geëscalee rd naa r ene 
hoger nivea u; 

• een interventie van een buitenstaa nder ( in de persoon van dhr. Zij lst ra ) 
verhoogde de prioriteit binnen het ministeri e en bespoed igde de 
bes lu it vorm ing; 

• esca lat ie in de in terne discussie naa r direc teursnivea u vond pas laa t in 
het proces plaa ts; 

• confo rm de bes taande prakt ij k heeft de dg RWS aa n de dg WB een 
toelichting op de gekozen beleids lij n over granu liet gevraagd ; 

• Onda nks de door de beleids DG onderschreven be leids li j n t .a.v . granuliet , 
voerden de handhavende am btenaren meerdere keren nieuwe 
argumenten aa n om een kennisgeving als ontoereikend te beoordelen. De 
daa ru it voorv loe iende externe onderzoeken toonden aa n dat deze 
argumenten niet aa n de orde waren. 

• interne m ails zij n doorgespeeld aan j ournalisten; 
• de bewindspersonen werden pas aa n het aa n het einde van het proces in 

j anuar i 2020 geïnform eerd. 

Met v riende lij ke g roet , 

(10)(2e) 7 
~~~;-.1 ,-r10)(2e) 

Datum Inhoud 
27-03-18 Op 27 maart 20 18 dient Graniet Import Bene lux (G IB) een me ld ing Bes luit 

Bodemkwalite it {Bbk) in voor het toepassen van granuliet in de 
Honswijke rplas. 

3-4-2018 0 p 3 april 2018 ve rklaart RWS ON de melding Bbk ontoereikend va nw ege : 
· De afw ijzi ng va n het productcert ificaat BRL 9321 {indust riezand en 
(gebroken) indust riegrind); 

· Het oordee l van RWS dat het gaat om een bouwstof en geen grond. 
3-4-2018 Rapport Deltares : Specifi ca t ies voor het toepassen van Noordse Leem in Weg-

en Wate rbouwwerken in Nederland (voor lop ig) 
11-4-2018 Conferencecall deskundigen RWS over status granuliet 

Me i 2018 Bezoek RWS aan GIB 

30-5-2018 RWS ZN keurt ke nnisgeving Bra bob voor granul iet in Over de Maas af 

Juni 2018 RWS betrekt de ILT 

7-11-2018 Juridische stappen van GIB jege ns RWS ON 
19-11-2018 ILT geeft juridisch advies over granul iet als bouwstof 

4-12-2018 Bezwaar GI B tegen ontoe reikende me lding Honswijkerp las afgewezen 
7-1-2019 GIB tekent opnieuw bezwaar aan 

5-2-2019 Contact GIB met RWS WVL 

Maart 2019 Sta rt interne not it ie 'Granuliet' met deskund igen RWS/DGWB en ILT 
20-3-2019 GIB stuu rt rapport van Scheurs Milieuconsu lt 
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Directie 
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9-5-2019 Brabob kondigt kennisgeving aan voor granu liet in Over de Maas 
22-5-2019 WVL geeft aan dat notit ie ' Granu liet' via de ILT aan Brabob zal worden 

gestuurd. Not it ie is 'defin it ief'. Oordee l: granu li et is geen grond. 

5-6-2019 Zijlstra legt contact mefl (1 0)(2e) l(Whatsapp) 
6-6-2019 Telefoo ngesprek en ma il Zij lstra me1 (1 0)(2e) 1 

6-6-2019 Bes luit op bezwaar van RWS ON over Honsw ij kerp las: bezwaar niet 
ontvanke lij k 

7-6-2019 Intern ove r leg: granu liet is geen gro nd 

13-6-2019 Notit ie 'Granu liet' defin it ief: oordee l granuliet is geen grond 
17-6-2019 Notit ie 'Granul iet' toegestuurd aan GI B 

18-6-2019 Binnen RWS BS en WVL (bekend dat Zij lstra contact ge legd heeft) 
18-6-2019 Me lding Brabob Over de Maas ontoereikend verk laard 

18-6-2019 DGWB geeft aan dat er een afspraak zal worden gepland met het bedrijf GIB 
op 12 ju li. 

19-6-2019 Mailw isse li ng Zij lstra enl (10)(2e) 1 

19-6-2019 Eerste korte react ie van GIB op toegezonden notit ie 'Gra nu liet' 
20-6-2019 Mailw isse li ng Zij lstra en RWS WVL, DGM I en ILT 

20-6-2019 Bijeenkomst lmplementatieteam : uitkomst granu liet geen grond 
1-7-2019 (:;Mnr~~ t, l<Mn 7 ;;1, .. ~ "n afvaardiging Bont rup en DGM I ~ (10)(2e) i, ILT 

(~) (1~ (1 0)(2e) ll en l (10)(2e) l (RWS). 

2-7-2019 GIB geeft inhou deli jke react ie op notit ie' Granu liet' van 17-6 (of een eerder 
concept van 22-4) 

12-7 -2019 Medewerkers DGWB spreken met afvaardiging GIB. Conc lusie granu liet is 
grond. 

23-7 -2019 Voorste l DGWB om twee d irecteurenoverleggen te be leggen over deze 
kwestie 

21-8-2019 Directeurenoverleg DGWB, RWS : granuliet is grond 

26-8-2019 Over leg met GIB 
17-9 -2019 Brabob doet kennisgeving voor 100.000 ton granu liet voor Over de Maas 

23-9 -2019 RWS ZN beoordee lt kennisgeving 100.000 ton granuliet voor Over de Maas 
als ontoere ikend 

25-9 -2019 Onderbouwing oordee l RWS ZN: op basis van effecten op het m ili eu (de 

zorgp licht ) met oog op vertroebe ling, pH en moge lijk co ll oïdaal gedrag van 
het mater iaal is het ongewenst d it materiaal in een grootschalige 
bodemtoepass ing toe te passen. 

26-9-2019 Mail van RWS ZN aan RWS WVL waarin schrifteli jke bevest iging van 
be leidslij n wordt gevraagd. 

4-10 -2019 Herhali ng verzoek RWS ZN aan RWS WVL 
15-10-2019 Nota van de dg WB aan de dg RWS met standpu nt inzake granu liet : 'grond' 

16-10-2019 RWS ZN verk laart kenn isgeving 'ontoere ikend' wege ns ontbreken organ ische 
stoffen 

16-10-2019 Zijl stra heeft via Whatsapp contact met l (10)(2e) 
1 

18-10-2019 Telefoo ngesprek dg RWS met HID ZN en WVL 

18-10-2019 1 
(10)(2e) 1 heeft via Whatsapp contact met Zij lstra 

23-10-2019 RWS ZN ver langt aanvullend onderzoek door Geon ius op de toepass ing 
28-10-2019 Eerste stort ing in Over de Maas 

29-10-2019 Mail van Zij lstra aan dg RWS 
30-10-2019 React ie dg RWS op mail Zij lstra na mail op 29-10 
30-10-2019 Monstername door Geonius bij Over de Maas 

7-11 -2019 DGWB ste lt vast dat de stas niet is geïnformeerd over granul iet 
24-1-2019 Nota DGWB aan minist ers over granu liet 
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Minister MenW 

beslisnota 
Ka merbrief g ranuliet 

Inleiding 

Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

De Tweede Ka mer heeft u en uw collega van I nfrastructuur en Milieu verzocht 
om een brief waa rin de vo lgende punten zij n opgenomen: 

• Een feitenrelaas/tij dlij n met bet rekking tot de certifice r ing en 
vergunn ingver lening ten behoeve van granuli et in Maasplassen; 

• De rol va n het m inisterie in dezen; 
• De Meldingen Besluit bodem kwaliteit ( Bbk) met de aa nvraag voor het 

storten van g ranu liet in de uiterwaa rden van de Maas bij A lphen, 
inclusief achterliggende info rmat ie en de beoorde ling door het bevoegd 
gezag va n de Meldingen; 

• I nfo rmat ie en document(en) waa ru it b lij kt dat in 2009 en j uni 20 19 
bes loten is dat gran uli et beschouwd kan wo rden als g rond en het 
bes luitvo rmings traj ect hieromt rent. 

Beslistermijn 
De Kamer heeft verzocht de brief uite r li j k 4 maa rt te verzenden. 

Argumentatie 
De conceptbrief is besproken in het SG-be raad over granuliet op 14 fe bruari. U 
bent eerder, op 12 feb ruari 2020, per memo geïnformeerd over de acties naa r 
aa nleiding van de uitzending van Zemb la. 

Met v riende lij ke g roet, 

~10)(2e~ (10)d (10)(2e ) 1 

Bestuursk ern 
Oir .Wat erkwali teit, Ondergr 
en Marien 
Bodem, Ondergrond en 
Wa dden 

Den Haa g 
Postbus 20906 
2500 EX Den Haa g 

1 

1=·t,~1îiG"" 
T 070~ ) 
M +31(äJ6C2e) 
1 (10)(2e) l@minien 

w .nl 

Da t u m 
14 februari 20 20 

Ke nmerk 
[ENW/ BSK-2020/ 3 1042 
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verslag 

Betreft 

Vergade rdatum en -t ijd 

Vergade rplaat s 

Deelneme rs 

Ministerie van lnfrastru ctuur 
en Waterstaat 

SG-overleg n. a.v . uitze nding Zem bla over 
granuliet 
14 februa r i 2020 14: 15 

~~~(1~0~)(~2e~)~~"---' -1 ~(1~0~)(2~e~) -1,'--'1~~(~1 O~)(a,2e_)~I, 
(10)(2e) , 1 (10)(2e) I, ~10)(2ej 

(10)(2e ) 

• Er wordt gesp roken over de voorliggende conceptbr ief en de benod igde 
tekstuele aa npass ingen. 

• (~ )g eeft aa n dat de onderzoeksrapporten nog maa ls inhoude lij k 
beoordeeld zij n en da t dit het posit ieve beeld bevest igt . 

• De doo r het bed ri j f geda ne meldingen en de am btelij ke co rrespondent ie 
zu llen op basis van de Web-c riteri a beoo rdeeld worden en gesc hikt 
gemaa kt wo rden voo r pub licat ie. 

• Er wordt gespro ken over het de door de TK gep lande rondetafelgesprek 
en de hoorzitt ing . DBO bereidt een br ief voo r. 

Openstaa nde act ies : 
• j uridische ana lyse of de gemeente een wette lij ke bas is heeft om de 

toepassing van granu liet te stoppen - actiá~l s.m. HBJZ; 
• facts heet met het beleid ten aa nzien van het verond iepen van diepe 

plassen. - actiël™~) 
• facts heet opgesteld over de wi jze waa rop binnen RWS handhav ing is 

vo rmgegeven (voor zowel eigen werken als werken van derden) - ac t ie 
RWS; 

• redeneer li j n voo rbereid voor het geval er disc uss ie ontstaa t over de ro l 
van topa m btena ren - actie FMC/ HRM en HBJZ; 

• Meld ingen gereed ma ken voor openbaa rma king (Wob) - actiá~) 
• Nagaa n binnenkomst br ief gemeente bij DBO - ac t ie l 10)(2ej ; 

• Concep tb r ief gereedma ken voor weekend tas bewindspers onen - act ie 
!10)(2e j. 

Een volgende vergader ing is gepland op maa ndag 17- 2-2020 om 16:00 uu r 

(10)(2e) 

Bestuurske rn 
Directie 
Bestuursonderst eun ing 
Bestuursadv ies 

De n Haag 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

conta ctpe rsoon 
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(10)(2e) 

(1 0)(2e) 
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To: "----'---'--'--------'-r--...1.=-'--'-m.:.::in-'--'i.::.:en'-'-'wc:..:·c:..:n.:.,.;I; L___--'--...:...:_---'-----. _ __JL----=--.:-=--::.-=;._ _ _:.(_1 0--'--)('---2---'e )_--r1-"':.c.:m..:..:..:.:..:in..:.:ie:..:..:n:...::w:..:.:. n_:__:l..1.1.; ~ 
(10)(2e ) (10)(2e) "-------'---.....:--:---=---1=m-'--"i=nienw.nl ]; (10)(2e) ) -

DGRW (10)(2e) - SG (10)(2e) 

( BS) (10)(2e) c_______c_o---'--J(-'--r2---'e) _ __,_~~ --('r-10---'-)-'---(2---'e)~----"'=-'--'---"--'-'-~1------'------'--'--------'----~--'L..._----~ 
DBO (10)(2e ) nl]; (1 0)(2e) - HBJZ minienw.nl ]; (1 0)(2e) ) -

L__~----~ ~---~ 

DGRW (10)(2e ) ienw.nl] 
From: (10)(2e) DBO 
Sent: Sat 2/1 5/2020 5:29 :04 PM 
Subject 20200215 Verslag SG-overleg Zembla gran ul iet 
Received: Sat 2/1 5/2020 5:29:04 PM 
20200215 Verslag SG-overleg Zembla granul iet.docx 

Bes te coll ega 's, 
Bij gevoegd het verslag en de act iepu nten van afgelopen v r ij dag . 
Groet 
! 1D)(2ej 

265324 0058 
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verslag 

Betreft 

Vergade rdatum en -t ijd 

Vergade rplaat s 

De elneme rs 

Ministerie van lnfrastru ctuur 
en Waterstaat 

SG-overleg n. a.v . uitze nding Zem bla over 
granuliet 
14 februa r i 2020 14: 15 

~~~(1~0~)(~2e~)~~"---' -1 ~(1~0~)(2~e~) -1,'--'1~~(~1 O~)(a,2e_)~I, 
(10)(2e) , 1 (10)(2e) I, ~10)(2ej 

(10)(2e ) 

• Er wordt gesp roken over de voorliggende conceptbr ief en de benod igde 
tekstuele aa npass ingen. 

• (~ )g eeft aa n dat de onderzoeksrapporten nog maa ls inhoude lij k 
beoordeeld zij n en da t dit het posit ieve beeld bevest igt . 

• De doo r het bed ri j f geda ne meldingen en de am btelij ke co rrespondent ie 
zu llen op basis van de Web-c riteri a beoo rdeeld worden en gesc hikt 
gemaa kt wo rden voo r pub licat ie. 

• Er wordt gespro ken over het de door de TK gep lande rondetafelgesprek 
en de hoorzitt ing . DBO bereidt een br ief voo r. 

Openstaa nde act ies : 
• j uridische analyse of de gemeente een wette lij ke bas is heeft om de 

toepassing van granu liet te stoppen - actiá~l s.m. HBJZ; 
• facts heet met het beleid ten aa nzien van het vero nd iepen van diepe 

plassen. - actiël™~) 
• facts heet opges teld over de wi jze waa rop binnen RWS handhav ing is 

vo rmgegeven (voor zowel eigen werken als werken van derden) - ac t ie 
RWS; 

• redeneer li j n voo rbereid voor het geval er disc uss ie ontstaa t over de ro l 
van topa m btena ren - ac tie FMC/ HRM en HBJZ; 

• Meld ingen gereed ma ken voor openbaa rma king (Wob) - actiá~) 
• Nagaa n binnenkomst br ief gemeente bij DBO - ac t ie l 10)(2ej ; 

• Concep tb r ief gereedma ken voor weekend tas bewindspers onen - act ie 
!10)(2e j. 

Een volgende vergader ing is gepland op maa ndag 17- 2-2020 om 16:00 uu r 

(10)(2e) 

Bestuurskern 
Directie 
Bestuursonderst eun ing 
Bestuursadvies 

Den Haag 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

cantactnersaon 

Datu m 

1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

15 febru ari 2020 

Pag ina 1 va n 2 
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To: (1 0)(2e) Il -DBOU (10)(2e) 

From: (10)(2e) 1) - DG RW 
1@minienw.nl] 

Sent: Sun 2/1 6/2020 1 :46:41 PM 
Subject RE: 20200215 Verslag SG-overleg Zembla granuliet 
Received: Su n 2/1 6/2020 1 :46:41 PM 

Hoi t10)(2ej, 
Ik zie deze actie er nog op staan: 

Vfactsheet met het be leid ten aa nzien van het verondiepen van diepe p lassen. - act iel~) 
Naar mijn idee had ik die al aangeleverd met de tekst die ik je vrijdag stuu rde, daa r in had ik al onze actiepunten beantwoord . 
Als dat nog niet vo ldoende is, hoo r ik het graag . 
Groeten, 

(~ (10)(2e) 1) - DBO 

Verzonden: zaterdag 15 feb ru ar i 202_0_1_7_:2_9 ___ _ 
Aan: (10)(2e) ) - BS K ; (10)(2e) ) - HBJZ ; (10)(2e) ) - BSK ; ~~(_10_)(_2e_)_~)_-C_E~N D-DCO ~@ill) 

(10)(2e) - DGRW ; (10)(2e) 10)(2e (10)(2e) 

(10)(2e) - H BJZ ; (10)(2e) ) - DGR W 

Onderwerp: 20200215 Verslag SG-ove rleg Zem bla gran uliet 
Bes te coll ega 's, 
Bijgevoegd het ve rslag en de act iepunten van afgelopen v r ijdag . 
Groet 
!10)(2ej 

258362 

(BS); (10)(2e) (BS) ; (10)(2e) ) - DBO ; 

0060 



To: LJ (1 D)(2e) LJ (~O)(~ (1 0)(2e) 1@minienw.nl]; ~I __ (_1~D)_(2_e)~-~ll - DBO~~ __ (_1D~)(_2e_)_~1@m in ienw.nl] 
From: 1 (10)(2e) 1)- DBO 
Sent: Sun 2/1 6/2020 5:06:37 PM 
Subject Aanvu llende overwegingen/aandachtspunten TK brie f granuliet 
Received: Sun 2/1 6/2020 5:06 :00 PM 
20200214 Outline Kamerbrief qranuliet.docx 

Best e 1 (1 0)(2e) 1, (10)(2e), 

Ik ben vandaag nog eens fr is en fru it ig door de brief gegaan en heb een aanta l aanvu llende aandachtspunten (b ijgevoegd in 

comments ). Op hoofd lijnen geef ik graag een aanta l ove rwegingen mee, we llicht ook te r besprek ing met BWP: 

Harteli jke groet, 
1 (10)(2e) 1 

127516 

11.1 en 10.2.g 

0061 



To: (1 0)(2e) - HBJZ (10)(2e) @min ienw.nl; 
( 1 o )(2e) ) - BSK..__-'r-'c..:...._..:..._='-'--'-"-=.:...:.:....:.'--'-'-'-'+.-------;,----'---'---___.:_-----"'-----"=--=; ( 1 0)(2e) m in ie nw. n 1]; ( 1 o )(2e) 

DG RW (10)(2e) m in ienw .;.'.--'n_,..,_I u; -------'----'-'-----.-'.-~--1'--'---=-="-----,-'-(_1 O--'--')('------'~-=--_._....=._.._.._...._,__L__...,.,_( 1_0 )'--'--(2_e,é-) _ _L___~ 
BS (10)(2e) rws .nl] ; ~_(_1~0)_(2_e_) -~~--~_)(_2e_)_~@rws.nl (10)(2e) HBJZ (10)(2e) @m inienw .nl] ; 
~ ___ (1_0_)(_2e_) ___ ~--D_G_R_W~~---(_10_)(_2e_) __ ~@m inienw.nl]; (1 0)(2e) ) - DGRW (10)(2e) @m inienw.nl ] 
From: (10)(2e) ) - BSK 

Sent: Sun 2/1 6/2020 9:35:50 PM 
Subject: RE: 20200214 Outline Kamerbrief granuliet 
Received: Sun 2/16/2020 9:35:00 PM 
20200214 Outline Kamerbrief qranul i~ 

Ha t10)(2ej, 
Ook van mijn kant nog en aanta l suggesties. 
Groet (10)(2e) 

(10)(2e) 

Van:~-----~)-DBO 
Verzonden: vri jdag 14 f ebruar i 2020 18:20 

1 (10)((J~j2 ) 

~-----~ 
Aan: (10)(2e) ) - BSK ; (10)(2e) 

(10)(2e) ) - DGRW ; (10)(2e) )( 0)(2 

1 (10)(2e) ~ H BJZ; (10)(2e) 

Onderwerp: 20200214 Outline Kame rbr ief granu liet 

Beste collega · s, 

) - HBJZ ; 
(10)(2e) 

)- DGRW 

Deze versie van de brief is naar de bewindspersonen doorgezet. 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) ) - BSK ; ~~-(1_0)_(2_e_) -~)_-C_E~ND-DCO ~~) 
(BS) ; (10)(2e ) (BS) ; (10)(2e) ) - DBO ; 

) -

142704 0063 



To: (1 0)(2e) (10)(2e) @m~in_i_en_w_.n~IJ~; l ___ (_10~)(_2~e) __ ~l'-i) ~1~ __ (_10~)_(2~e)_~1@minienw.nl] 
Cc: (1 0)(2e) ~--~@minienw.nl]; 1 (10)(2e) 1) -
DBO (10)(2e ) minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Man 2/17/2020 8:49 :52 AM 
Subject Opm. M l&W TK brief+ tijdlijn granuliet 
Received: Man 2/17/2020 8:49:00 AM 
Opm . M lenW IENW BSK-2020 31093 2. Outline Kamerbrief granu liet (002)(2).pdf 
Opm . M lenW memo ti jdlijn granuliet. pdf 

Beste 1 (1 0)(2e) 1, (10)(2e), 

Bijgevoegd de opmerkingen van M l&W op de TK brief en t ijd lij n granu liet. In de opmerkingen bij HPRM had ze nog aangegeven dat 

ze (ik vermoed de briet)I 11. 1 en 10.2.g I Van M MenW is nog geen react ie ont vangen. 
Harteli jke groet , 

(10)(2e) 

127452 0065 
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T.a.vC1~) 

memo 

Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 

Reconstructie en tijdlijn naar aanleiding van uitzending 
Zembla 

Zoals afgesproken is een tijdlijn opgesteld waarin de belangrijkste gebeurtenissen 
rond de problematiek met granuliet aan de orde komen. Aanleiding is de 
uitzending van Zembla van 6-2-2019 . 

De tijdlijn is tot stand gekomen door gebruik te maken van beschikbare 
brondocumenten relevante mails . Omwille van het gevoelige karakter is daartoe 
een beperkt aantal mensen benaderd. Het merendeel van de mails is afkomstig 
van medewerkers van DGWB die vanuit beleid een rol vervullen in het beleid rond 
diepe plassen . Daarnaast zijn enkele mails betrokken van Rijkswaterstaat. 
Daarmee biedt de tijdlijn weliswaar een goed beeld van de gebeurtenissen, maar 
is niet tot op detail uitgewerkt. 

Waar wel gestreefd is een zo nauwkeurig mogelijke weergave te bieden van de 
contacten tussen dhr. Zijlstra van Volker Wessels en functionarissen van IenW. 

Kijkend naar de mails en achterliggende stukken komt in deze casus het volgende 
beeld naar voren. 

Granuliet wordt al vanaf 2009 toegepast als 'grond'. 
Vanaf 2018 zag RWS zich geconfronteerd met een aanbieder van granuliet als 
toepassing bij het verondiepen van diepe plassen in Oost-Nederland. Daarbij was 
de vraag binnen RWS of granuliet als 'grond' of als 'bouwstof' moest worden 
beschouwd . Vrij laag binnen de organisatie is hierover in 2018 met uitwisseling 
van argumenten over gediscussieerd. Naar het betreffende bedrijf was de lijn 
vanuit handhaving RWS dat het een bouwstof betrof. Eind 2018 ging het bedrijf 
tot juridische stappen over. 
Vanaf begin 2019 werd in het kader van deze discussie over granuliet een notitie 
opgesteld onder regie van RWS WVL. Een concept van deze notitie is op 17 juni 
2019 ( en wellicht al eerder) gedeeld met vertegenwoordigers van de leverancier 
van granuliet. De notitie concludeerde dat granuliet als bouwstof moest worden 
beschouwd . Het bedrijf reageerde negatief op de conclusies in de notitie . Er werd 
een afspraak gepland met het bedrijf op 12 juli. 

Bestuurskern 
Direct ie 
Bestu ursondersteuning 
Bestuursadvies 

Den Haag 
Postbus 20 901 
2500 EX Den Haag 

Co tact e oo 
1(10H2ell 

(1 0)(2e) 

M + 31(0)61 ( 10)(2e) 1 

1 ( 1 U)(2ej pminienw.nl 

Datum 
14 februar i 2020 

Bijlage(n) 
1 
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Op 6 juni 2019 zocht dhr. Zijlstra contact met 1 (10)(2e) f Na een mailwisseling 
medio juni leidde dit tot een gesprek op 1 juli 2019 van dhr. Zijlstra, een 
vertegenwoordiger van het bedrijf en ambtenaren van RWS WVL, DGMI en de 
IL T. Het effect van dit gesprek was dat het thema granuliet een hogere prioriteit 
kreeg. In dit gesprek zijn geen inhoudelijke toezeggingen gedaan. Er zijn na 1 
juni geen andere gesprekken met dhr. Zijlstra geweest, wel een kort contact eind 
oktober (zie hieronder) . 

De definitieve versie van de notitie 'granuliet' is 20 juni 2019 besproken in een 
'Implementatieteam', een gremium van vertegenwoordigers van beleid en RWS. 
Op 12 juli 2019 vond het (een maand daarvoor geplande) gesprek plaats tussen 
twee ambtenaren van DGWB en vertegenwoordigers van de leverancier. De 
uitkomst van dit gesprek was dat er argumenten waren om granuliet blijvend als 
grond te beschouwen. 

Eind juli 2019 werd door DGWB opgeschaald naar directeursniveau . Dit 
directeurenoverleg vond op 21 augustus plaats . Het directeurenoverleg kwam aan 
de hand van verschillende notities tot het standpunt dat granuliet zoals al het 
geval was als 'grond' moest worden beschouwd . Belangrijke argumenten waren 
de gangbare praktijk rond granuliet en de economische belangen van het bedrijf. 
Eind september 2019 werd vanuit de RWS-organisatie aangedrongen op een 
schriftelijke bevestiging van de gekozen lijn rond granuliet . Dit met het oog op 
mogelijke handhaving bij Over de Maas. Dit leidde tot een memo op 10 oktober 
2019 van de dg WB aan de dg RWS waarin het standpunt van DGWB werd 
toegelicht. 

Inmiddels had de beheerder van Over de Maas een kennisgeving gedaan van een 
voorgenomen toepassing van granuliet. Daags na de vastlegging van de 
beleidslijn op 10 oktober werd door RWS ZN een kennisgeving van Brabob als 
'ontoereikend beoordeeld . (RWS ZN meende dat granul iet geen grond was). 
Door RWS ZN werd om een schriftelijke bevestig ing van de beleidslijn gevraagd 
(zie boven) . 
Dat was aanleiding van de dg RWS om hierover op 18 oktober telefonisch contact 

Bestuurskern 
Directie 
Bestu ursondersteuning 
Bestuursadvies 

Datum 
14 februari 2020 

te leggen met de HID ZN en RWS WVL. . .. 
Op 29 oktober kwam dhr. Zijlstra kort op de lijn om naar de garWaaru1t bhJkt dat? Hoe worden 
informeren . telefoontjes geregistreerd? 

Op verzoek van handhaving RWS ZN werd op 30 oktober aanvullend onderzoek 
gedaan naar de milieukwaliteit van de toegepaste granuliet . Alle uitgevoerde 
onderzoeken toonden aan dat er geen negatieve milieugevolgen waren bij de 
toepassing van granuliet. Vanaf eind oktober vond toepassing plaats in Over de 
Maas . De bewindspersonen werden eind januari 2020 geïnformeerd. 

Terugkijkend vallen in deze casus de volgende zaken op: 

• de wijze en inzet waarmee de discussie over granuliet gevoerd in binnen 
IenW getuigt van een grote maatschappelijke betrokkenheid van de 
ambtenaren; 

• op laag ambtelijk niveau is gedurende een langere periode een 
inhoudelijke discussie gevoerd granuliet; 

• er was geen regie op deze discussie en evenmin was de status van de 
gremia waarbinnen de discussie werd gevoerd duidelijk; 

Pagina 2 van 5 
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• Het thema had, ondanks de aandacht die het bedrijf voor de kwestie 
vroeg, gedurende lange tijd geen prioriteit; 

• een conceptnotitie met een juridische en economische impact werden 
gedeeld met het bedrijf zonder dat de kwestie was geëscaleerd naar ene 
hoger niveau; 

• een interventie van een buitenstaander ( in de persoon van dhr. Zijlstra) 
verhoogde de prioriteit binnen het ministerie en bespoedigde de 
besluitvorming; 

• escalatie in de interne discussie naar directeursniveau vond pas laat in 
het proces plaats; 

• conform de bestaande praktij k heeft de dg RWS aan de dg WB een 
toelichting op de gekozen beleidslijn over granuliet gevraagd; 

• Ondanks de door de beleids DG onderschreven beleidslijn t.a.v. granuliet, 
voerden de handhavende ambtenaren meerdere keren nieuwe 
argumenten aan om een kennisgeving als ontoereikend te beoordelen . De 
daaruit voorvloeiende externe onderzoeken toonden aan dat deze 
argumenten niet aan de orde waren . 

• interne mails zijn doorgespeeld aan journalisten; 

Bestuurskern 
Directie 
Bestu ursondersteuning 
Bestuursadvies 

Datum 
14 februari 2020 

• de be~indspers?.nen werdenoat is verhullend. Zonder Zembla waren me misschien wel nooit 
1anuan 2020 gemformeerd. 

geïnformeerd? 

Met vriendelijke groet, 
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Datum 
27-03-18 

3-4-2018 

3-4-2018 

11-4-2018 
Mei 2018 
30-5-2018 
Juni2018 
7-11-2018 
19-11-2018 
4-12-2018 
7-1-2019 
5-2-2019 
Maart 2019 
20-3-2019 
9-5-2019 
22-5-2019 

5-6-2019 
6-6-2019 
6-6-2019 

7-6-2019 
13-6-2019 
17-6-2019 
18-6-2019 
18-6-2019 
18-6-2019 

19-6-2019 
19-6-2019 
20-6-2019 
20-6-2019 
1-7-2019 

2-7-2019 

12-7-2019 

23-7-2019 

21-8-2019 
26-8-2019 
17-9-2019 
23-9-2019 

127757 

Inhoud 
Op 27 maart 2018 dient Graniet Import Benelux (GIB) een melding Besluit 
Bodemkwaliteit (Bbk) in voor het toepassen van granuliet in de 
Honswijkerplas. 

Op 3 april 2018 verklaart RWS ON de melding Bbk ontoereikend vanwege: 
· De afwijzing van het productcertificaat BRL 9321 (industriezand en 
(gebroken) indust riegrind); 
· Het oordeel van RWS dat het gaat om een bouwstof en geen grond . 

Rapport Deltares: Specificaties voor het toepassen van Noordse Leem in 
Weg- en Waterbouwwerken in Nederland (voorlopig) 

Conferencecall deskundigen RWS over status granuliet 

Bezoek RWS aan GIB 
RWS ZN keurt kennisgeving Brabob voor granu liet in Over de Maas af 

RWS betrekt de ILT 
Juridische st appen van GIB jegens RWS ON 
ILT geeft jur idisch advies over granuliet als bouwstof 

Bezwaar GIB tegen ontoereikende melding Honswijkerplas afgewezen 

GIB tekent opnieuw bezwaar aan 

Contact GIB met RWS WVL 

Sta rt interne notitie 'Granuliet' met deskundigen RWS/DGWB en ILT 
GIB stuurt rapport van Scheurs Milieuconsult 
Brabob kondigt kennisgeving aan voor granuliet in Over de Maas 

WVL geeft aan dat notitie ' Granuliet' via de ILT aan Brabob za l worden 
gestuurd. Notitie is 'definitief'. Oordeel: granuliet is geen grond. 
Zijlstra legt contact met JH Dronkers (Whatsapp) 

Telefoongesprek en mail Zijlstra met JH Dronkers 

Besluit op bezwaar van RWS ON over Honswijkerplas: bezwaar niet 
ontvankelijk 
Intern overleg: granuliet is geen grond 

Notitie ' Granuliet' definitief: oordeel granuliet is geen grond 

Notitie 'Granuliet' toegestuurd aan GI B 

Binnen RWS BS en WVL (bekend dat Zij lstra contact gelegd heeft) 

Melding Brabob Over de Maas ontoereikend verklaard 

DGWB geeft aan dat er een afspraak zal worden gepland met het bedrijf GIB 
op 12 juli. 
Mailwisseling Zijlstra en JH Dronkers 

Eerst e korte reactie van GIB op toegezonden notitie 'Granuliet' 

Mailwisseling Zijlstra en RWS WVL, DGMI en ILT 
Bijeenkomst lmplementatieteam: uit komst granul iet geen grond 

Gesprek tussen Zijlstra en afvaardiging Bontrup en DGMI 1 (10)(2e) 1• ILT 
~O)('J (10)(2e) 1) en 1 (Hl)(2e j l( RWS) . 
GIB gee 1n oudelijke reactie op notitie' Granu liet' van 17-6 (of een eerder 
concept van 22-4) 

Medewerkers DGWB spreken met afvaardiging GIB. Conclusie granuliet is 
grond. 

Voorstel DGWB om twee directeurenoverleggen te beleggen over deze 
kwestie 
Directeurenoverleg DGWB, RWS: granuliet is grond 
Overleg met GIB 

Brabob doet kennisgeving voor 100.000 ton granuliet voor Over de Maas 

RWS ZN beoordeelt kennisgeving 100.000 ton granuliet voor Over de Maas 
als ontoereikend 

Bestuurskern 
Directie 
Bestuui-sondersteuning 
Bestuursadvies 

Datum 
14 februari 2020 
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25-9-2019 

26-9-2019 

4-10-2019 
15-10-2019 
16-10-2019 

16-10-2019 
18-10-2019 
18-10-2019 
23-10-2019 

28-10-2019 
29-10-2019 
30-10-2019 
30-10-2019 
7-11-2019 
24-1-2019 

127757 

Onderbouwing oordeel RWS ZN: op basis van effecten op het milieu (de 
zorgplicht) met oog op vertroebeling, pH en mogelijk colloïdaal gedrag van 
het materiaal is het ongewenst dit materiaal in een grootschalige 
bodemtoepassing toe te passen. 

Mail van RWS ZN aan RWS WVL waarin schriftelijke bevestiging van 
beleidslijn wordt gevraagd. 

Herhaling verzoek RWS ZN aan RWS WVL 

Nota van de dg WB aan de dg RWS met standpunt inzake gran uliet: 'grond' 

RWS ZN verklaart kennisgeving 'ontoereikend' wegens ontbreken organische 
stoffen 
Zijlstra heeft via Whatsapp contact met 1 (10H2el 1 

Telefoongesprekl(10)(2e)lmet t10)(2e )erQ~ 0)(2d) 

1 (10H2el 1 heeft via Whatsapp contaëfmef Zijlstra 
RWS ZN ver langt aanvullend onderzoek door Geonius op de toepassing 

Eerste storting in Over de Maas 

Mail van Zijlstra aan dg RWS 
Reactiel(10)(2e)bp mail Zijlstra na mail op 29-10 
Monstername door Geonius bij Over de Maas 

DGWB stelt vast dat de stas niet is geïnformeerd over granuliet 

Nota DGWB aan ministers over granuliet 

Bestuurskern 
Directie 
Bestu ursondersteuning 
Bestuursadvies 

Datum 
14 februari 2020 

Pagina 5 van 5 

0067 



200954 

verslag 

Betreft 

Vergaderdatum en -t ijd 

Vergaderplaat s 

Deelneme rs 

Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

Ta fel n. a.v. uit zend ing Zembla over granul iet 

17 feb ruar i 2020 16:00 

e===a--( 1-0-)(-2e-)==e-c===="----' '=al -( 1-0-)(2-e-) ==-l,'----"la,c=-(-10-)(=,2e_)~I, 
(10)(2e) , 1 (10)(2e) I, ~10)(2ej 

(10)(2e) 

• Gesproken is over de mee te st uren on derzoeken en de wi j ze waa rop in 
de brief de conclusies uit de onderzoeken zij n verwoo rd ; 

• Gesproken is over de door bed rij f gedane meld ingen en de ambtelij ke 
correspondentie. Deze zullen op bas is van de Wob-criter ia beoordeeld 
wo rden en geschikt gemaa kt worden voor publica tie. Bezien moet worden 
in hoeverre er sprake is van persoon lij ke beleidsopvat t ingen. Gepoogd 
wo rdt de beoordeling z.s.m. te doen; 

• Gesproken is over het fe itenrelaa s; 
• Gesproken is over de weergave in de br ief van de bes luitvorming binnen 

IenW en het standpunt daa rover door de dg WB; 
• Gesproken is over de v ragen van minister van IenW bij de d it weekend 

toegest uu rde out line van de br ief; 
• Aa n de kamerbrief over gra nuliet wo rdt een oplegmemo toegevo egd . -

actie DBO. 
• Er wordt gesp roken over het de door de TK geplande rondetafelgesprek 

en de hoorzitt ing . DBO en HBJZ heb ben, in afstem ming met BZK, een 
brief voo rbereid ; 

• Op d insdag (10: 30) is een over leg gep land met de minister voor WenM; 

Openstaa nde act ies : 
• redeneer li j n voo rbereiden voor het geval er discuss ie ontstaa t over de rol 

van topa m btena ren - ac tie FMC/ HRM en HBJZ; 
• Meld ingen gereed maken voor openbaa rmaking (Wob) - act iá~) 
• Meld ingen doo r een ' tegenlezer' van HBJZ laten beoorde len; 
• Vandaag in de tas van beide bewi ndspe rs onen : op legmemo bij brief, 

kamerbr ief over granuliet , opleg memo bij comm iss iebrief, com missieb rief. 
- actie DBO. 
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Een volgende vergader ing is gepland op wo ensdag 19-2-2020 om 13:00 uu r 

(10)(2e) 

200954 
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Be stuursonderst eun ing 
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Pag ina 2 va n 2 

0068 



l@m inienw.nl]; 

From: (10)(2e) 
Sent: Mon 2/17/2020 2:40:52 PM 
Subject !! Verzoek tot opschorten storting granuliet met bindm iddel 
Received: Mon 2/17/2020 2:40:00 PM 
20200215 Verzoek om het storten van Granul iet met bindmiddel op te schorten.pdf 

Hi~10)(2e~ {10)(2e), 1 (10)(2e) 1, 

B ij gevoegde br ief van het burgercollectief is j ullie wellicht al bekend en zal spo edig b ij jullie via de officiële kanalen komen. M .i. hebben we naast 
een reactie op de br ief, zelf ook een spoedig (ook tbv AO donderdag) een antwoord nodig op de volgende stellingen uit de brief: 

• Rijkswaters taat heeft het steeds over Granuliet. Echter wat er gestort wordt is granuliet gebonden met 
flocculant en dat is wat anders. 
• Rijkswaters taat beroept zich op twee rappor ten die in opdracht van Bontmp zijn opgesteld, maar di e 
rapporten waren ook al beschikbaar toen de part ij tot twee maal toe gemotiveerd werd afgewezen. Dat 
is niet logisch. 
• Volgens RWS is in 20 19 herbevestigd dat granuliet kan worden beschouwd als grond volgens de definitie 
van het Besluit bodemk\valiteit. Deze bevestiging hebben wij nergens kunnen vinden en we vragen ons 
af wat de geldigheid van deze bevestiging was . Mocht die bevestiging er wel zijn wilt u die dan met ons 
delen ? 
• Inmiddels is het OM gestart met een onderzoek naar deze storting 

Groet 

1 (10)(2e) 

----- Oorspronkelï k berich t-----
Van : DBO-stas (1 0)(2g) @minienw.nl> 
Verzonden: maandag 17 februari 2020 14:36 
Aan : DBO-SPZ Postbus (10)(2g) @minienw.nl> _____ _ 
CC: SecretariaatSG-IenW (10)(2g) @minienw.nl>; 1 (10)(2e) D -DGRW <I (1 0)(2e) l@.,minienw.nl>; ~I ____ (1_0_)(2_e_) ___ ~D -
DBO (10)(2e) minienw .nl> 
Onderwerp: FW: Verzoek tot opschorten storting granuliet met b indmiddel 

Hoi collega's, 

Willen j ullie bijgaande briefinboeken en met spoed uitzet ten binnen de dienst? 

Groetjes, 
1 (10)(2e) 1 

----- Oorspronkelï k berich t-----
Van : DBO-stas (10)(2g) @minienw.nl> 
Verzonden: maanda 17 februari 2020 14:32 
Aan : DBO-stas (1 0)(2g) @minienw.nl> 
Onderwerp: FW: Verzoek tot opschorten storting granuliet met bindmiddel 

----- Oorspronkelijk berich t-----
V an : Burgercollectief Dreumelsche Waard <dreumel@burgercollectief. club> 
Verzonden: maandag 17 februari 2020 12:0~0 ______ ~ 
Aan : Veldhoven, S. van (Stientj e) -,.::D::..cB::_O:::.._.1-.,-_ ___:_(_10...:_)('--2-e'-) ~-~=in::.ci:.::e:::.nw.:..:...:.::.n:.:_l>_~ 
CC: (10)(2e) - DGRW (10)(2e)@minienw.nl>; (10)(2e) - BSK ~~_(_1_0)_(2_e)_~l@m inienw.nl>; Ans Mol 

10)(2e@westmaasenwaal.nl>; (1 0)(2e) @gelder land.nl 
Onderwerp: Verzoek tot opschorten storting granuliet met bindmiddel 

Geachte mevrouw Van Veldhoven, 

B ij gaand ons verzoek om per direct het storten van granuliet op te schorten tot 9 maart. 

Hoogachtend, 
127519 

(1 0i 

0069 



Burgercollectief de Dreumelse Waard 
1 (10)(2e) 

127519 0069 
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Ministerie van lnfrastructu uren Waterstaat 

T.a.v. Staatssecreta ris S. van Ve ld hoven 

Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

Per mai 1: LI __ _'(_:_10~)'-"(2=-=e'-'-) __ ___l.Ct@"-'m-'-'-'-'-i n-"-i e=n"'""'w"'."-'-'n 1 

Uw Kenmerk: 

Project: OVER DE MMS DREUMEL/ ALP HEN 

Betreft: Verzoek om het storten van Gra nu liet met bind middel op te schorten 

Geachte mevrouw Van Veld hoven, 

Dreu mei, 15 februa ri 2019 

U heeft nu geen aan leid ing om aan te nemen dat bij het project Over de Maas de stortingvan granuliet niet volgens 

de regels is gegaan/gaa t. Op bas is van de verk laring d ie RWS hierover naa r bu iten heeft gebracht begrij pen we dat. 

Echter die verklari ng is ons inziens incompleet. Om d iverse redenen: 

• Rij kswaterstaa t heeft het steeds over Granuli et. Echter wat er gestort wordt is granu liet gebonden met 

floccu lant en dat is wat anders. 

• Rij kswaterstaa t beroep t zich op twee rapporten die in opd racht van Bontrup zijn opgesteld, maa r die 

rapporten waren ook al beschikbaar toen de partij t ot twee maa l t oe gemot iveerd werd afgewezen . Dat 

is ni et logisch. 

• Vo lgens RWS is in 2019 herbevestigd dat granuli et kan worden bescho uwd als grond volgens de definitie 

van het Besluit bodemkwaliteit. Deze bevestiging hebben wij nergens kunnen vinden en we vrage n ons 

af wat de geldigheid va n deze bevestiging was. Moch t d ie bevestiging er wel zij n wilt u die dan met ons 

delen? 

• Inmiddels is het OM gesta rt met een onderzoek naa r deze storting 

Misschien was granu liet in 2009 wel grond, maa r al in 2013 was er vo lop d iscussie over. In het docu ment "overzicht 

uitvoeringsknelpunten en omissies BBK 15-10-2014-1" op Bodem plus valt te lezen: 

"Besproken in taskforce op 19 juni 2013. Een deel van de TF merkt op dot granuliet niet als grond moor als bouwstof 
gezien moet worden. "Vo lgens de Zemb la uitzend ing was er in j uni 2019 wederom discussie op dit punt. De ste ll ing 

dat het steeds grond was is al leen daaro m al niet hou dba ar. 

Verder maken we u erop attent dat zowel de gemeente West Maas en Waal, de Provincie Gelderland en de Gelderse 

Natuu r en Mil ieufederatie oproepen om per di reet te stoppen met storten totda t de d iscussie beslecht is. 

Wij vragen ons daarom af, of de afweging om door te gaan alle belangen vo ldoende dient. Daa rbij ko mt dat het 

terugnemen van een partij extreem moeil ij k en duur is, want er wo rdt t egelijkertijd ook vervui lde bagger en zand 

in de plas gestort. Wij willen u daa rom vragen om het storten van granu liet met bindmiddel op te schorten tot ten 

minste 9 maart. Zo verm ij dt u in ieder geva l elke sch ijn va n partijdigheid en mogelijk onnod ig zeer hoge 

maatschappel ijke kosten . 

Hoogachtend, 

Bu rgercollectief de Dreu melse Waard 

1 (10)(2e) 

1 

0070 



To: (1 0)(2e) Il -DBOU (10)(2e) 
From: (10)(2e) 1) - DBO 

1@minienw.nl ] 

Sent: Mon 2/17/2020 3:53 :15 PM 
Subject 20200217 Kamerbrief granu liet Zembla 
Received: Mon 2/17/2020 3:53:00 PM 
20200217 Kamerbrie f granuliet Zembla. docx 

Hi j10)(2e~ 

Zie bij gevoegd m ijn o pmerkingen en vragen. Bij t w ijfel zou ik in deze br ief meer ipv m inder opsch rijven qua onderbouwing. Lij kt mij 

goed dit morgen ook met de m inister te bespreken. 

Groet 

1 (1 0)(2e) 1 

127523 0071 



To: (10)(2e) Il -BSK~~ __ (1~0)_(2_e~) -~l@m inienw .nl] 
From: (10)(2e) 1) - DG RW 
Sent: Mon 2/17/2020 4 :14:41 PM 
Subject FW: 20200 217 Kamerbrief granu liet Zembla 
Received: Mon 2/17/2020 4:14:41 PM 
20191010 07 Brief aan DG RWS van DGWB d.d. 10-10-2019 over certificatie granu liet als grond .pdf 
20200217 Kamerbrie f granuliet Zembla. docx 

Van:~I __ (1_0)_(2_e)_~l) -DBO 

Verzonden: maandag 17 f ebrua r i 202~0_1_4_:_58 ___ ~ 

Aan: (1 0)(2e) ) - BSK; (10)(2e) ) - HBJZ ; (10)(2e) ) - BSK ; (10)(2e) 

(10)(2e) - DG RW; (10)(2e) ) 0)(2 (10)(2e) (BS); (10)(2e) (BS); (10)(2e) 

HBJZ ; (10)(2e) ) - DG RW; 
'-=-~---~~=-=-"- ~-------~ 
On erwerp: 20 200217 Kamerbr ief granu liet Zembla 

(10)(2e) (10)(2e) ) - DBO 

Bes te co ll ega ' s, 
Bij gevoegd een aa ngepaste vers ie va n de brief ter besp reking om 16 uur. 
Verwerkt zij n de comm entaren van 1 (1 0)(2e) l,(~~)I (10)(2e) 1, l(10)(2e)I en 1 (10)(2e) 1-

) -CE ND-DCO ~~) 
) - DBO ; 

I k vraag j ullie bij zondere aa ndach t voor de geel gemarkeerde tekstdelen . I n het bij zonde r de tekst op blz. ¾ waa r verwezen 
wordt naa r de memo van(l10)(2~)aa n 1 (10)(2e) I. Vo lled ig heids halve voeg ik deze bij . I k ben zo dicht mogelij k geb leven bij de tekst 
van de memo. 
Minister va n Nieuwenhu izen had één vraag die ik heb uitgezet bij DGWB: 
. wordt gran uliet ook in het buitenland gebruikt en is het daa r grond of bouwstof? 
Minister van Veldhoven heeft nog niet gereageerd . 
I n bij lage 3 zij n de conclusies/bev ind ingen van de 9 onderzoeken toegevoegd . 
I n bij lage 5 is een bekno pte t ijd lij n opgenom en. 
Groet 
! 1 □ )(2e j 

258361 0073 



To: (10)(2e ) ) - DBO~ (10)(2e) 

DCO (1 0)(2e) min ienw.nl 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 2/17/2020 5:56 :39 PM 
Subject: FW: 20200217 Kamerbrief granu liet Zembla 
Received: Mon 2/17/2020 5:56:00 PM 
20200217 Kamerbrie f granul iet Zembla. docx 
20200217 Memo bij kamerbrief over granul iet. docx 
Opm DBO en DCO Kamerbr ief granul iet Zembla (002).docx 

Joe, 

l@minienw.nl] ; ~I ___ (1 _0)_(2~e) __ ~I) -

Zie bij gevoegd nieuwe versie van de granul iet br ief + de {oude) versie met onze opmerkingen. Niet alles is overgenomen zie ik. 
Ciao! 
Van: ~I --(1-0-)(2_e_) -~I) -DBO 

Verzonden: maandag 17 februa r i 2020 17 :44 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DBO 

Onderwerp: 20200217 Kamerbr ief granu liet Zembla 
Bes te 1 (10)(2e) 1, 

Bijgevoegd de stukken voo r beide bewindspersonen. 
Groet 
t10)(2ej 

127501 0076 



127835 

T.a.v. Bewindspersonen 

memo 

Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

Brief aa n TK naa r aa nleid ing van uitze nding over 
gran uliet 

Afge lopen vrij dag ontvin g u een eerste vers ie van de aa n de TK te sturen brief 
naa r aa nleiding van de uitzend ing van Zembla over granuliet in plas Over de 
Maas . 

• De voo rliggende vers ie is in li j n gebracht met de aa nvullende vragen die 
de vas te kamercomm issie heeft gesteld; 

• In bij lage 3 is een overz icht van alle besc hikbare onderzoeken rond 
granuliet opgenomen. Daa r in staa n de letterli j ke conclusies verme ld. U 
wo rdt gead visee rd alle 9 documenten mee sturen naa r de TK; 

• Op d it mom ent wo rdt door RWS nog gewerkt aa n het kun nen openbaa r 
maken van de fo rmele meldingen in het kader van Over de Maas. Dit zij n 
omvang rij ke documenten. Deze worden vanu it de bestaa nde Web-c riteri a 
beoordeeld. Dit za l nog en ige t ij d vergen; 

• De b rief geeft als feitenrelaas in zicht in de gang van za ken binnen I enW 
en geeft inzich t in de rol van dhr. Z ij lst ra ; 

• Minister van Nieuwenhu izen heeft bi j de vor ige versie tw ee vragen 
ges teld : 
1. Is in het buitenland granuliet grond of bouwstof : 
Antw. : Het o nderscheid bouwstof/grond komt voort uit de NL wetgeving. 
Andere landen hebben hun eigen systeem en no rm en. Behalve eisen d ie 
worden gesteld aa n KRW en algemene milieuverd ragen hebben we 
namelij k geen EU bodem r icht lij n d ie ha rm on iserend werkt. 
2. Wie w aren de bet rokkenen bij het telefoongesprek van 18- 10-2019? 
Antw: (10)(2e) ,1 (10)(2e) 1 (10)(2e) ~ ~ (1 0)(2e) 1 (10)(2e) 

(1 0)(2e) 

• oorgesteld wordt dat de min ister voo r MenW ondertekent, mede namens 
de minister van IenW; 

• U wordt sepa raa t geïnform eerd over de wij ze waa ro p met de TK za l 
wo rden gecommuniceerd n.a. v . het voorgenomen rondetafe lgesprek en 
hoorzitting ; 

Met v riende lij ke g roet, 

(10)(2e) J 
(1 )(2e) 

Bestuurskern 
Directie 
Best uursonderst eun ing 

Bestuursadv ies 

Den Haag 
Postbus 20901 

25 00 EX Den Haa g 

Datu m 
17 febru ar i 2020 

Pag ina 1 van 2 
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To: (1 D)(2e) - DBO (10)(2e) @minienw.nl ] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 2/17/2020 6:22:20 PM 
Subject FW: Aanvul lende overwegingen/aandachtspunten TK brie f granuliet 
Received: Mon 2/17/2020 6:22:21 PM 
20200214 Outline Kamerbrief qranuliet.docx 

Ter info 

Verzonden met BlackBerry Work 
( www.blackbeny.com) 

Van:I ~---------
(10)(2e) (10)(2e) l@minienw.nl> 

Dat u ~~~~===='c=:':::::::=c==~::;'--, 

Aan: ~-------'----"110)(2 (10)(2e) minienw.nl>, 1 (10)(2e) 

Onderwerp: Aanvullende overwegmgen/aandachtspunten TK brief granuliet 

Beste 1 (10)(2e) 1, (10)(2e), 

1) - DBO 1~_(1_D)_(2_e_) - ~1@- ,m_ iru_·e_n_w_.nl_> 

Ik ben vandaag nog eens fr is en fruit ig door de brief gegaan en heb een aanta l aanvu llende aandachtspunt en (bijgevoegd in 
comments). Op hoofd lij nen geef ik graag een aanta l ove rwegingen mee, we llicht ook te r besprek ing met BWP: 

Hartelijke groet, 
1 (10)(2e) 1 

127505 

11.1 en 10.2.g 

0080 



To: ~~ ____ (1~0)_(2_e,J --~) - DCO~~ __ (_10~)(_2e~J-~l@m inienw.nl]; ~l ____ (_10~)_(2~e) ___ ~l) -
DBO (10)(2e) m in ienw .n l] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 2/17/2020 7 :48:10 PM 
Subject: FW : S tukken voor M lenW - Kamerbr ief g ranuliet Zembla 
Received: Mon 2/17/2020 7:48:11 PM 
20200217 Brie f aan TK over hoorzittinq. docx 
20200217 Memo HBJZ.docx 

Ter info 

Verzonden met BlackBerry Work 
( www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) i) -DBO <1 (10)(2e ) l@minienw.nl> 

Datum: maanda 17 feb . 2020 7 :38 PM 
Aan: (10)(2e) - D BO (1 0)(2e) (10)(2e) 

Kopie: (1 0)(2e) ) - D B O (10)(2e) m inienw.nl> 

Onderwerp: RE: Stukken voor M Ien W - K am erbrief granuliet Zembla 

Da mes, 
Ik heb nog twee st ukke n d ie meteen naar be ide bew inds personen moete n. Ook over gra nul iet ..... 
Ku nnen julli e ze in de mappen toevoegen? 
Ee uwi e da nk! 

(10)(2e) 
\ 1 O)\ Z.C) 

Van: (10)(2e) ) - DBO 

Verzonden: maandag 17 feb rua r i 2020 18:14 
Aan: (10)(2e) ) - DBO 

CC: (10)(2e) l - DBO ; (10)(2e) l - DBO 

Onderwerp: RE : St ukken voor M lenW - Kam erbr ief gran u liet Zem b la 

Alle n, ik heb de o ude rzm 177 1 ge bruikt en de 2 nie uwe stukken toegevoegd. 
En staat nu bij Co ra. 

~Pfil) 
Van: L (1 0)(2e) Il-DBO ~L __ ....:..(1_0..:..:)(_2e..:...) __ ___i.a-l@'""'m"'""'"i'"'"'n"'"'ie'"'"'n'-'-w'--'-.n'"'"'I> 

Verzonden: maandag 17 feb rua r i 2020 17:54 
Aan: (10)(2e) l - DBO < (10)(2e) 

1) - DB O <1~_----'(_10~)(_2e_) __ _Al@=m=im=· e=n~w~.n=l> 

'---~------""'l""""-
c c: (10)(2e) l -DB O < min ienw. nl>; ~I __ (1_0_)(2_e_) -~Il -D BO ~L__(.:_1 -'0)-'--(2_e )'-----...,l@'""'m~in..;..;ie;;.;..n;...;..w=. n~I > 

Onderwerp: St ukken voo r M le nW - Kam erb r ief g ranu liet Zem bla 

H(~ ) 

Bijgevoegd de stukken voor M lenW. Deze stukken heb ik voor M MenW in de (oude) rzm 1770 gedaan, omdat ze nog niet naar de 

stukken had gekeken die afgelopen weekend in deze rzm zaten. M lenW had rzm 1771, en had wel de stukken bekeken. Weet niet 

of het meest prakt isch is bi j gevoegde stukken in rzm 1771 te voegen of een nieuwe rzm te maken? 

Kan je in opmerkingen toevoegen 'op verzoek van de SG, bi jgevoegd een nieuwe ve rsie van de TK brief granu liet. Stukken worden 

18/2 met M MenW besproken. 

Dank!!! 
(10)(2e) 

Van: (10)(2e) l - DBO ~L_..:..:(_10..:...)(....:..2..:..:e)_ ---"l@_m_i_n_ie_n_w_.n_l> 

Verzonden: maandag 17 f eb rua r i 2020 17:~4_4 _______ ~ 
Aan: 1 (1 0)(2e) Il -DBO '9 (10)(2e) l@minienw.nl> 

Onderwerp: 20200217 Kam erbr ief gran u liet Zem b la 

Beste 1 ( 1 0)(2e) ~ 
Bijgevoegd de stukken voo r be ide bew indspersone n. 
Groet 

(~ ) 

127550 0082 



127882 

Aan : 

Min I enW 
Min MenW 

memo 

Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

Con form de lij n zoa ls door u besp roken in de Ministerraad afgelopen vrijdag , 14 
feb ruari 2020, stuur ik u bij gaa nd een co ncept- br ief aa n de voorzitter van de 
vaste Tweede kamer-comm iss ie I nfrast ructuur en Waterstaa t met een afwi jzend 
antwoord op de uitnodiging aa n twee ambtenaren van Rij kswaterstaat voor een 
hoo rzitting en rondetafelgesp rek op 9 maa rt a.s. over gebruik Granuliet in 
Maasplassen . 

Het motief voo r het afw ijzend reageren is het feit dat de aa nleiding voor de 
uitnodiging voo rtkom t uit de uitzend ing va n Zem bla op 6 feb ruar i j l., waa r in 
suggesties werden gedaan aa ngaa nde de integ r iteit van het hande len van 
am btenaren va n Rij kswaters taat. De kans bestaa t dat - ongewild - deze 
ambtenaren ti jdens een rondetafelconferentie of een hoo rzitt ing in een sit uat ie 
worden plaa tst waarb ij hun persoon lij k handelen onderwerp va n gesprek wordt . 
Dit wordt als ongewenst gezien. De anhrvoo rdbr ief is afgestemd met ambte lij k 
BZK. 

Voo rgesteld wordt de Ministe r van I enW, voo rafgaa nd aa n het verzenden van de 
antwoordb rief, de voorzitter van de Kamercom miss ie telefonisch een toelicht ing 
te geven. 

DE HOOFD DIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN, 

~_(_10_)(_2e_) _I 1 

Hoofddirectie Bestuur l ij ke 
& Juridische Za ken 
HBJZ 
Den Haag 

Contact er soon 

1 (10)(2e) 1 

\ J\ 1 

M + 3 1(0 )6 -1 (10 )( Ze) 1 
1 ( 1 O)(Ze ) l@m inienw.nl 

Datu m 
17 febru ari 2020 

Pagina 1 van 1 

0084 



To: (1 0)(2e) Il -DBOU (10)(2e) 
From: (10)(2e) 1) - DBO 

1@minienw.nl] 

Sent: Mon 2/17/2020 9 :01 :59 PM 
Subject RE: Stukken voor M lenW - Kamerbr ief granuliet Zembla 
Received: Mon 2/17/2020 9:01:00 PM 

Ha j10)(2et 

Goede brief! Klein neuzelpunt je: 11.1en10.2.g 

1 11.1 en 10.2.g 

Groet 
(1 0)(2e) 

Van: (10)(2e) ) - DBO 

Verzonden: maandag 17 f ebrua r i 2020 19:38 
Aan: (10)(2e) ) - DBO; 1 (10)(2e) 1)- DBO 
CC: (10)(2e) ) - DBO 

Onderwerp: RE : St ukken voor M lenW - Kamerbr ief granu liet Zembla 
Dames, 
Ik heb nog twee stu kken die meteen naa r beide bewindspersonen moeten. Ook over granu liet.. ... 
Kunnen jullie ze in de mappen toevoegen? 
Eeuwige dank! 
Met vriendelïke groet , 

(1 0)(2e) 
(10)(2e) 

(1 O)(::{é )( e) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DBO <I (10)(2e) l@minienw.nl> 

Verzonden: maandag 17 f ebrua r i 2020 18:~1_4 ______ ~ 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO minienw.nl> 

CC: (10)(2e) ) - DBO (1 0)(2e) minienw.nl>; ~_(_1_0)_(2_e_) -~) - DBO 1L__(1_0_)(2_e_)---'"l@_m_i_n_ie_n_w_._nl> 

Onderwerp: RE : St ukken voor M lenW - Kamerbr ief granu liet Zembla 

Allen, ik heb de oude rzm 1771 gebruikt en de 2 nieuwe stukken toegevoegd . 
En staat nu bij Cora . 

~a~no:,2_) _____ ~ V~n:C_ (1 0)(2e) 1) - DBO ~L __ _:_(1_0_:_)(_2e...:...) __ ___,,.l@~m_i_n_ie_n_w_.n_l> 

Verzonden: maandag 17 f ebrua r i 2020 17:54 
Aan: (10)(2e) ) - DBO < (10)(2e) minienw.nl> 

CC: (10)(2e) ) - DBO < (1 0)(2e) minienw.nl>; 1 (1 0)(2e) 1) - DBO 1 (10)(2e) l@minienw.nl> 

Onderwerp: Stukken voo r M lenW - Kamerbr ief granu liet Zem bla 

Hl~) 
Bijgevoegd de stukken voor M lenW. Deze stu kken heb ik voor M MenW in de (oude) rzm 1770 gedaan, omdat ze nog niet naar de 
stu kken had gekeken die afgelopen weekend in deze rzm zaten. M lenW had rzm 1771, en had wel de stukken be keken . Weet niet 

of het meest prakt isch is bijgevoegde stukken in rzm 1771 te voegen of een nieuwe rzm te maken? 

Kan je in opmerkingen toevoegen 'op verzoek van de SG, bijgevoegd een n ieuwe ve rsie van de TK brief granu liet. Stukken worden 

18/2 met M MenW besproken. 

Dank!!! 
1 (1 0)(2e) 1 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DBO ~L _ _:_(_1 0_:_)(_2e_:_) _ ___,...l@~m_i n_ie_n_w_._n I> 

Verzonden: maandag 17 f ebrua r i 2020 17 :~4_4 ______ ~ 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO 1 (1 0)(2e) l@minienw.nl> 

Onderwerp: 20200217 Kamerbr ief granu liet Zembla 
Bes tel (10)(2e) 1, 
Bij gevoegd de stukken voor beide bewindspersonen . 
Groet 
!10)(2e j 

127489 0085 



To: (10)(2e) 1) - DG RWU (10)(2e) 
From: (10)(2e) 1) - BSK 

1@ min ienw.nl]; ~I __ (_10~)(_2e~)-~I) - DGRWU (10)(2e) 1@minienw.nl ] 

Sent: Mon 2/17/2020 9:14:11 PM 
Subject RE: 20200217 Kamerbrie f granu liet Zembla 
Received: Mon 2/17/2020 9:14: 11 PM 

Ik heb dat ook nog een keer aangegeven. Anders nog b ij~10)(2e~ aangeven. 

Verzonden m et BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DGRW <I (10)(2e) l@,minienw.nl> 
Datum: maandag 17 feb . 2020 9:09 PM~----~ 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - BSK <j (10)(2e) l@minienw.nl> , I (10)(2e) 
Onderwerp: RE: 202002 17 Kamerbrief granuliet Zembla 

Ik zie twee d ingen. 

1) - DGRW <j (10)(2e) l@minienw.nl> 

Er s taat zin in over verondiepen irt ontgrondingsvergunning. Ik had dat in algemene zin opgenomen; nu s taat het sp ecifiek 
voor deze casus. 10)(2e weten w e dat of kunnen we daar snel achter komen? 

11 1 en 10.2.g Su gges tie voor aanp ass ing is 

n ie t overgenomen. Ik v ind dat geen juist beeld geven van het proces. H oe zien jullie dat? 

G roeten, 
1(10)(2e)i 

(10)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) i) -DGRW 1 (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: maanda 17 feb . 2020 6:20 PM ~----~ 
Aan: (10)(2e) ) - BSK ,--1-_ _._( 1_0-'-')(._2e_,_)_ ---.1':= ==c.:..:..;.::::__,_L__~_-'-(1_0'-')(_2e_,_) __ __J) - D G R W 

(10)(2e) inienw.nl>, (10)(2e) ) - DGRW minienw.nl> 
Onderwerp: FW: 202002 17 Kamerbrief granuliet Zembla 

Wellicht goed als jullie nog een keer nauwkeurig naar deze brief k ijken: er moeten natuurlijk geen fouten in staan. 
Dank en groet, 

Verzonden m et BlackBerry Work 

(www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DBO 1~ __ (1_0~)(2_e_) - ~1@"-"._m_in_ie_n_w_.n_l> 
Datum: maanda 17 feb . 2020 5 :5 1 PM 

~----~ 

Aan: ( 10)(2e) - B SK L____.è('--1 o_,_)..'....(2_e:_) ~ -=::.!•m!.!;1!:!;;· n~ie:::.!.n!.:w.:..:.•!.!;nl::....,> , ~--( 1_0_)(_2e_)_~~--~ L_è......_:'...:...__:_____J',===:..:....:.!;!!:.....;~ '..è......J, 

(10)( - BSK (1 0)(2e) -CEND-D CO 
DGRW i >, (10)(2e) 

(10)( 10)(2e) s.nl>, 
(10)(2 (10)(2e) inienw.nl>, ~---(1_0_)(2_e_) __ ~ . 

Onderwerp: FW: 202002 17 Kamerbrief granuliet Zembla 

Beste co ll ega's, 
142·703gd brief en oplegmemo die aan de bewindsperso ne n worde n voorge legd. 0086 



Met vr iendeli ike 7roet, 

(10)(2e ) 

Van: l (10)(2e) 1) - DBO 

Verzonden: maandag 17 f ebrua r i 2020 17:44 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DBO 

Onderwerp: 20200217 Kamerbr ief granu liet Zembla 
Beste 1 (10)(2e) ~ 
Bijgevoegd de st ukken voo r be ide bew indspe rsone n. 
Groe t 

(~ ) 

142703 0086 



To: (10)(2e) - DGRWU (10)(2e) 1@minienw.nl ]; ~I ___ (1~0)_(2_e_) --~Il -BSK~~ -~(1 ~0)_(2_e~) -~l@m inienw.nlJ~~) 
(10)(2e) - DGRW (10)(2e) min ienw.n l] 

From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Mon 2/17/2020 9:25:56 PM 
Subject: RE: 20200217 Kamerbrief granul iet Zembla 
Received: Mon 2/17/2020 9:25:57 PM 

Beste ~1 0)(2e~ 
We hebben brief gelezen. We checken nog een inhoudelijk puntje. 

r'----------------------~ 
Belangrijker vind ik dat tot twee maal toe wordt gezegd da 

'-----------------,-------.------__J 
l 11.1 en 10.2.g ~k vind da_t ee_n onjuist beeld Ei'-'-"--'-'-''-'---''-"-'--'LLLilJ..L--'-'-'--'-"-..L"'-'-'-'--1..U_._,_..__.l..LL.J..Lll.Ll..L.LJ..L_}CL.I..LL.J..LLI..L...JC.I.LU.-'-L.'~-'-=-=-.é._J--...J...ll._-'-'-'--Ll.L...>_,_,_,_,__........,_,_L....lL.LLU.~ 

tekstvoorstel gedaan, 1s met overgenome 
11 .1 en 10.2.g ar ons advies en besluit was 

gebaseerd op het feit dat er geen nieuwe argmnenten werden aangevoerd om de eerdere keuze te heroverwegen. 

Groeten, 
1(10)(2e)i 

(10)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) b- DGRW 1 (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: maanda 17 feb . 2020 6:20 PM ~----~ 
Aan: (10)(2e) ) _ BSK ~-....:.(1_0.:.:)(2_e_:_) _ ~ = ==:.;=....u.._~----'-(1_0.:.:)(2_e_:_) __ __J) _ DGR W 

(10)(2e) inienw.nl>, (10)(2e) ) - DGRW minienw.nl> 
Onderwerp: FW: 202002 17 Kamerbrief granuliet Zembla 

Wellicht goed als jullie nog een keer nauwkeurig naar deze brief kijken: er moeten natuurlijk geen fouten in staan. 
Dank en groet, 

V erzonden met BlackBerry Work 
( www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DBO 1~ __ (1_0_)(2_e_) - ~l@_..._m_in_ie_n_w_.n_l> 
Datum: maanda 17 feb . 2020 5 :5 1 PM 
Aan: 

(10)( 
DGRW 

~----~ 

(10)(2e) 
(10)( ws.nl>, (10)(2e) 

(10)(2e) (10)(2e) inienw.nl>, ~ ___ (1_0_)(2_e_) __ ~ .) - DGRW 
Onderwerp: FW: 202002 17 Kamerbrief granuliet Zembla 

Beste co ll ega ·s, 
Bijgevoegd brief en oplegmemo die aan de bewindsperso nen worden voorge legd. 

Met vriendelijke groet , 
1 (10)(2e) 1 

(1 0)(2e) 
1 (10)(2:étj)(pe) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DBO 

Verzonden: maandag 17 februa r i 2020 17:44 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DBO 

Onderwerp: 20200217 Kamerbrief granuliet Zembla 
□ ~~+~ I '1Q)(2e) 1 2sa3sa~~' 0087 



Bijgevoegd de stukken voor be ide bew indspersone n. 
Groe t 

(~ ) 

258358 0087 



To: (1 0)(2e) 
From: (10)(2e) 

1) - DCO~~ __ (1~0)_(2~e)_~1@minienw.nl] 
1) - DBO 

Sent: Tue 2/18/2020 9:45 :47 A M 
Subject FW : Opm. M MenW TK brief+ tijdlijn granu liet 
Received: Tue 2/1 8/2020 9:45:00 A M 
Opm M MenW IENW BSK-2020 32093 4. Brief aan TK over hoorzittinq(2) .pdf 
Opm . M MenW IENW BSK-2020 32071 2. Kamerb rief granul iet Zembla(2) .pdf 

Zie bijgevoegd opmerkingen S. 

Van: 1 (1 0)(2e) I) - DBO 

Verzonden: di nsdag 18 februa r i 20~2_0_09_:_3_3 ____ ~ 
Aan: (10)(2e) ) - DBO ; (10)(2e) 

CC: (10)(2e) ) - DBO ; ~-------~) - DBO ; ~I __ (1_0)_(2_e)_~I) - DBO 

Onderwerp: Opm . M M enW TK br ief+ t ijd lij n gran uliet 

Bes te 1 (1 0)(2e) 1, (10 )(2e), 

Bijgevoegd de opmerkingen van M MenW op de TK br ief en de brief inz. de hoorzitting. Heel erg vervelend, per abu is heeft de 

minister de vers ie van de brief van afgelopen weekend gelezen ipv de versie van gist er. Dit is giste r met het omzetten van de 

documenten {ik vrees door mijzelf) verkeerd gegaan. Ik zorg ervoor dat een printje van de laatste vers ie van de brief zsm bij haar 

terech t komt. Haar opmerkingen hebben met name betrekking op de passage waarin de wijze waarop afweging of grond als 

bouwstof of grond is, wordt geduid. 

Groet 
1 (10)(2e) 1 

Van: I (10)(2e) Il -DBO '9 (10)(2e) l@m inienw.n l> 

Verzonden: di nsdag 18 februar i 20 20 08:3~0 _______ ~ 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) (10)(2e) ) - DBO 

,--------1------'--r==='F""=====---..'.__L_--,-----'---__J 
(10)(2e) m inienw.nl>; (10)(2e) m inienw.nl> 

Onderwerp: RE : Opm . M l&W TK br ief+ t ijdlij n granuliet 
Goedemorgen allen , 
Cora heeft gereageerd op de versie van g istermiddag . Ze heeft enke le vervolgvragen mbt granul iet in het buitenland, geen 
opmerkingen op de brief ove r granuliet en twee kleine tekstsuggesties op de brief uitnodiging cie IenW. Daarnaast heeft ze 
gevraagd, conform advies in de nota, om vandaag een telefon ische afsp raak in te plannen met de voorzitter van de commissie. 
~ ik kom straks bij jou op de lijn voor het laatste punt. © 
Groet, 

(9 (10)(2e) I) - DBO ~~---(1_0_)(_2e-)--~l@minienw.n l> 

Verzonden: maandag 17 f ebrua r i 2020 08:50 

Aan: (10)(2e) ) - D,_..B_..O'____l _ __,_(1~0-'-')(_2e_,_)_ ~ .....:.;m~i.:...:n;.::ie:..:..:n:...:.w:....:. . .:..:.n:::_1>_,_; L__ __ _._(1_0,_._)(2_e_,_) __ ----1r;__-_-; 

CC: (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) 

(10)(2e) 

Onderwerp: Opm . M l&W TK brief + t ijdlij n gran uliet 

Best e 1 (1 0)(2e) 1, (10)(2e), 

(10)(2e) 

(10)(2e) m inienw.nl> 

Bijgevoegd de opmerkingen van M l& W op de TK brief en tijd lij n granuliet. In de opmerkingen bij HPRM had ze nog aangegeve n dat 

ze {ik vermoed de brief ) graag aangevuld w il hebben met de ro l van de m ilieuofficier. Van M M enW is nog geen rea ctie ont vangen. 

Ha rtel ïke roet 
1 (10)(2e) 1 [10)(2ej 

(10)(2e) 

(1 Yi, )( )t )( )( e) 

(10)(2e) 

127569 0088 



To: (10)(2e) Il -DBO~ (10)(2e) 1@minienw .nl] 
From: (10)(2e) 1) - BSK 
Sent: Tue 2/18/2020 9:59:08 AM 
Subject FW: 20200217 Kamerbrief granuliet Zembla opm(r0)(2~) 
Received: Tue 2/1 8/2020 9:59:00 AM 
20200217 Kamerbrie f granuliet Zembla opm~ 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) 1)- DGRW 

Verzonden: dinsdag 18 februa r i 2020 08:54 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DBO; ~--(-1-0)-(2-e)--~ 

Onderwerp: 20200217 Kame rbrief granuliet Zembla opm( 0)(2 ) 
Hoi (1 0)(2ej, 
I k weet niet of onze opmerkingen op de laa tste vers ie j e al v ia(l10)(2~)h ebben bereikt, voo r de zekerheid ook direct aa n j ou. Mij n 
opmerking in de ma il aan(l1 0)(2~)heb ik als opmerking in deze vers ie erbij gezet. 
Twee punten zij n voor mij wel fundamenteel : DGWB word t hier als ve rantwoordelijke instant ie neergezet terw ij l RWS zelfs tandig 
namens de m inister toezicht ho udt. Deze bewoording geeft verkeerd beeld. Daarnaast wo rdt nu twee maa l explic iet geste ld dat 
econ omische gevo lgen voor bedrij f hebben meegewogen bij het besluit , dat geeft ec ht een verkeerd bee ld va n wat er gebeurd is 
en stelt ons handelen in een verkeerd dag licht . 
Groeten, 
~10)(2ej 

142751 0001 



To: (10)(2e) Il -DBO~ (10)(2e) 
From: (10)(2e) 1) - BSK 

1@minienw.nl] 

Sent: Tue 2/18/2020 9:59:49 AM 
Subject FW: 20200217 Kamerbrief granu liet Zembla (002) 
Received: Tue 2/1 8/2020 9:59:00 AM 
20200217 Kamerbrie f granuliet Zembla (002).docx 

(1 0)(2e) 

(1 0)(2e) 

(1 0)(2e ) 

Van: (10)(2e) ) - BSK 

Verzonden: maandag 17 f ebrua r i 2020 17:47 
Aan: (10)(2e) ) - DBO 

CC: (10)(2e) ) - DGRW 

Onderwerp: 20200217 Kamerbr ief granu liet Zembla (002 ) 

142762 0093 



To: (1 0)(2e) - DBO (10)(2e) @min ienw.nl] 
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @rws.nl] 
From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Tue 2/18/2020 10:17:40 AM 
Subject: RE: 20200217 Kamerbrief granu liet Zembla opm(~) 
Received: Tue 2/18/2020 10:17:40 AM 

T och nor, ee n n11n t da t ik in d e m a il b ad ae2et maa r n ie t m eer aan i o 11 
11.1 en 10.2.g 

11.'1 'en 1u.lg I Daar hebben w ij geen informatie over. RWS heeft dat wellicht. Dus als j e het zo wil laten staan, check 
bij RWS, anders moet het algemener. 
Groeten, 

(~ (10)(2e) 1) - DBO 

Verzonden: dinsdag 18 feb rua r i 2020 09:20 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DGRW 

Onderwerp: RE : 202002 17 Kamerbrief granu liet Zembla opm(~ ) 

Ha ~10)(2ej, 
Dank ! Ik neem het mee voor de volgende versie. 
Met vriendelijke groet , 

(10)(2e) 
(10)(2e) 

(10)(4'.é )( e) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DGRW 4 (1 0)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: dinsdag 18 feb rua r i 2020 08:54 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DBO (10)(2e) m in ienw .nl>; 1 (10)(2e) I) - BSK '9 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Onderwerp: 20200217 Kame rbr ief granu liet Zembla opm( 0)(2 ) 
Hoi (10)(2ej, 
Ik weet n iet of onze opmerkingen op de laa tste vers ie je al via (l10)(2 ~) hebben bere ikt, voor de zekerheid ook direct aan jou. Mijn 
opm erking in de mail aan(l1 0)(2~)heb ik als O i:l:.,_u._,"'----"-lL. LI.L_J.-'--'---'"""'""'------''-'---'--'"-'.-'-----"'>LLlJ·LL· --'-'-"'-'--'--'~------------------~ 

Twee unten z ï n voor mï wel funda menteel 11 .1 en 10.2. 

11 .1en1 0.2.g 

roe en, 
~10)(2ej 

258356 0095 



To: (10)(2e) - DGRW (10)(2e) minienw.nl ] 
Cc: (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) @minienw.nl ]; ~I ___ (_10_)_(2_e) __ ~ll -
BSK (10)(2e) min ienw.nl 
From: (1 0)(2e) ) - DGRW 
Sent: Tue 2/18/2020 12:43:58 PM 
Subject FW: Voorzet QandA's vragen burgercol lectief Dreumel 
Received: Tue 2/1 8/2020 12:43:59 PM 
QandA's vragen burgercoll ectief Dreumel.docx 

Hoi(10)(2e), 

Zie hieronder. Even k ij k en wat handig is , kun jij voorzet vari 10)(2~h:ieenemen in jouw antwoord en en dat als geh eel aan 

1(1 0)(2e)I sturen? 

Groeten, 

1 (10)(2e) i 

(1 0)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) 1 (BS) <j (10)(2e) l@rws .nl> 
Datum: dinsda 18 feb . 2020 12:29 PM 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW ~ (10)(2e) l@minienw .nl>, ~I ____ (1 _0)_(2_e_) --~I) -DBO 

(10)(2e) minienw.nl> 
(1 (1 0)(2e) (10)(2e) 

"-.--'-'--_ll__-=---=--=-_J_~-'(_10_,_)('--2_.e ) _ __ll.= =in=i=en=w:..:...·=nl>, (1 O )(2e) 

m inienw.nl> 
Onderwerp: Voorzet Qand.A's vragen burgercollectief Dreumel 

t10)(2ej, 
Bijgaand een eerste voorzet voor Qand.A's n .a.v . de onders1aande vragen van het burgercollectief Dreumel. 
De daadwerkelijk brief van het burgercollectief ken ik overigens niet. 
Groeten, 

(-@m) 

-----Oors ronkelï k berich t-----
Van : (1 0)(2e) (BS) 
Verzonden: maandag 17 februari 2020 19: 18 
Aan : 1 (1t10)(2ej 1 (BS) 
Onderwerp: FW: ! ! Verzoek tot opschorten storting granuliet met bindmiddel 

-----Oorspronkeli jk berich t-----
Van : I (10)(2e) D-DBO 
Verzonden: maan da 17 februari 2020 15: 14 

(10)(2e) ~s.nl>, (10)(2e) 

) -BSK 

Aan : (10)(2e) - DBO; ~I ---(1-0)-(2-e) ___ b -DGRW; 1 (@)(ajaj) b -BSK; ~I ~ (_10~)(2_e~) ~I (BS) ; 
(10)(2e) BS 

CC: (10)(2e) - DGRW ; 1 (1 0)(2e) b - DCO ; 1 (10)(2e) b - DBO 
Onderwerp: RE: ! ! Verzoek tot opschorten storting granuliet met bindmiddel 

Ha l (1 0)(2e) I, 

Ik stel voor dat DGWB samen met RWS deze vragen beantwoordt en nog wat andere Qand.A's opstelt. 
(1Q#2e) 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

1 ( 1 O)(ra:J~ij2e) 

258355 0096 



----- Oorspronkeli jk berich t-----
Van : 1 (10)(2e) D - DB O 
Verzonden: maanda 17 februari 2020 14:41 
Aan : (10)(2e) - DBO ; ~I ---(1-□-)(2_e_) --~b -DG_R_W~ ; l __ ~(_10~)(~2e~) __ __,,b -BSK 
CC: (1 0)(2e) - DGRW; 1 (1 0)(2e) b -DCO ; 1 (10)(2e) _D - DBO 
Onderwerp: ! ! Verzoek tot opschorten storting granuliet met bindmiddel 

Hi~10)(2e~ (1 0)(2e!, 1(10)(2e) 1, 

Bij gevoegde brief van het burgercollectief is j ullie wellicht al bekend en zal spoedig b ij jullie via de officiële kanalen komen. M.i. hebben we naast 
een reactie op de brief, zelf ook een spoedig (ook tbv AO donderdag) een antwoord nodig op de volgende stellingen uit de brief: 

• Rijkswaterstaat heeft het steeds over Granuliet. Echter wat er gestort wordt is granuliet gebonden met flocculant en dat is wat anders . 
• Rijkswaterstaat beroept zich op twee rapporten die in opdracht van Bontrup zijn opgesteld, maar die rapporten waren ook al beschikbaar toen de 
partij tot twee maal toe gemotiveerd werd afgewezen. Dat is niet logisch. 
• Volgens RWS is in 20 19 herbevestigd dat granuliet kan worden beschouwd als grond volgens de definitie van het Besluit bodemkwaliteit. Deze 
bevestiging hebben wij nergens kunnen vin den en we vragen ons af wat de geldigheid van deze bevestiging was . Mocht die bevestiging er wel zijn 
wilt u die dan met ons delen? 
• Inmiddels is het OM gestart met een onderzoek naar deze storting 

Groet 

1 (10)(2e) 

----- Oorspronkelijk berich t----
Van : DBO-stas 
Verzonden: maandag 17 februari 2020 14:36 
Aan : DBO-SPZ Postbus 
CC: SecretariaatSG-IenW; 1 (10)(2e) b -DGRW; 1 (1 0)(2e) 
Onderwerp: FW: Verzoek tot opschorten storting granuliet met b indmiddel 

Hoi collega's, 

Willen j ullie bijgaande brief inboeken en met spoed uitzetten binnen de di enst? 

Groetjes, 

1 (1 0)(2 e) 1 

----- Oorspronkelijk bericht----
Van : DBO-stas 
Verzonden: maandag 17 februari 2020 14: 32 
Aan : DBO-stas 
Onderwerp: FW: Verzoek tot opschorten storting granuliet met bindmiddel 

----- Oorspronkelijk berich t-----
Van : Burgercollectief Dreumelsche Waard 
Verzonden: maandag 17 februari 2020 12: 00 

b-DBO 

Aan : Veldhoven. S. van (Stientj e) -~D_B_O ______ ~ 
CC: 1 (10)(2e) b - DGRW; 1 (10)(2e) b - BSK; Ans Mol; l(10)(2e)l@gelderland.nl 
Onderwerp: Verzoek tot opschorten storting granuliet met bindmiddel 

Geachte mevrouw Van Veldhoven, 

Bij gaand ons verzoek om per direct het storten van granuliet op te schorten tot 9 maart. 

Hoogach tend, 

Burgercollectief de Dreumelse Waard 
1 (10)(2e) 

258355 0096 



To: (10)(2e) 1- 1 L T (10)(2e) 
Cc: (10)(2e) Il - DBO (10)(2e) 
From: (10)(2e) 1) - BSK 
Sent: Tue 2/18/2020 1 :41 :12 PM 

ILenT.n l] 
@minienw.nl ] 

Subject: FW: 20200215 Verslag tafel Zembla granuliet 
Received: Tue 2/18/2020 1 :41 :12 PM 
20200215 Verslag tafe l Zembla granuliet.docx 

H a l(10)(2e)I 

Conform ·e verzoek . 
Groet (10)(2e) 

Verzonden m et BlackBerry Work 

( www.blackberry .com) 

Van: 1 (10)(2e) b - DBO 1~ __ (_10_)(_2_e)_ ~ l@_,__m_in_i_en_w_._nl> 
Datum: maanda 17 feb . 2020 10:06 PM ~----~ 
Aan: (10)(2e) -BSK 

(10)(2e) - BSK 
DGRW (1 0)(2e) i >, (1 0)(2e) 

(10)(2e) 10)(2e) s.nl>, 
(10)(2e) inienw.nl>, ~---(1_0_)(2_e_) __ ~. 

Onderwerp: 20200215 Verslag tafel Zembla granuliet 

Beste co ll ega's, 
Bijgevoegd het vers lag en de act iepu nte n van het overleg van vanmiddag. 
Groet 

(~) 

142752 0098 



142980 

verslag 

Betreft 

Vergaderdatum en -t ijd 

Vergaderpla at s 

De elnemers 

Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

Ta fel n. a.v. uit zend ing Zembla over granul iet 

17 feb ruar i 2020 16:00 

e===a--( 1-0-)(-2e-)==e-c===="----' '=al -( 1-0-)(2-e-) ==-l,'----"la,c=-(-10-)(=,2e_)~I, 
(10)(2e) , 1 (10)(2e) I, ~10)(2ej 

(10)(2e) 

• Gesproken is over de mee te st uren onderzoeken en de wi j ze waa rop in 
de brief de conclusies uit de onderzoeken zij n verwoo rd ; 

• Gesproken is over de door bed rij f gedane meld ingen en de ambtelij ke 
correspondentie. Deze zullen op bas is van de Wob-criter ia beoordeeld 
wo rden en geschikt gemaa kt worden voor publica tie. Bezien moet worden 
in hoeverre er sprake is van persoon lij ke beleidsopvat t ingen. Gepoogd 
wo rdt de beoordeling z.s.m. te doen; 

• Gesproken is over het fe itenrelaa s; 
• Gesproken is over de weergave in de br ief van de bes luitvorming binnen 

IenW en het standpunt daa rover door de dg WB; 
• Gesproken is over de v ragen van minister van IenW bij de d it weekend 

toegest uu rde out line van de br ief; 
• Aa n de kamerbrief over gra nuliet wo rdt een oplegmemo toegevo egd . -

actie DBO. 
• Er wordt gesp roken over het de door de TK geplande rondetafelgesprek 

en de hoorzitt ing . DBO en HBJZ heb ben, in afstem ming met BZK, een 
brief voo rbereid ; 

• Op d insdag (10: 30) is een over leg gep land met de minister voor WenM; 

Openstaa nde act ies : 
• redeneer li j n voo rbereiden voor het geval er discuss ie ontstaa t over de rol 

van topa m btena ren - ac tie FMC/ HRM en HBJZ; 
• Meld ingen gereed maken voor openbaa rmaking (Wob) - act iá~) 
• Meld ingen doo r een ' tegenlezer' van HBJZ laten beoo rde len; 
• Vandaag in de tas van beide bewi ndspe rs onen : op legmemo bij brief, 

kamerbr ief over granuliet , opleg memo bij comm iss iebrief, com missieb rief. 
- actie DBO. 

Bestuurske rn 
Directie 
Bestuursondersteun ing 
Bestuursadv ies 

Den Haag 
Postbus 209 01 

25 00 EX Den Haa g 

conta ctpe rsoon 
110 11 2ej ! 10)(2e) j 

1 (10)(2e) 

M + 3 1(0 )6 -J (1~)(2e ) l 
j (1 0)(2 e @m inie nw .nl 

Datu m 
17 febru ari 202 0 

Pagina 1 van 2 

0099 



Een volgende vergader ing is gepland op wo ensdag 19-2-2020 om 13:00 uu r 

(10)(2e) 

142980 

Be stuurskern 
Directie 
Be stuursonderst eun ing 
Bestuursadvies 

Datum 
17 febru ari 2020 

Pag ina 2 va n 2 

0099 



To: (10)(2e) - DGRWU (10 )(2e) 1@'1-'-m_in_i_en_w_._n~I] ;~l ___ (1_0~)(_2e_)~_~l,l.~--B_S_K~_~(_10~)(_2e~)~~@m in ienw. nlJ~~) 
(10)(2e) - DGRW (10)(2e) min ienw.nl] ; [ (10)(2e) 1) - DBO (10)(2e) @m inienw.nl] 

From: (10)(2e) ) - DG RW 
Sent: Tue 2/18/2020 9:27:54 PM 
Subject: FW: Overleg met de gemeente West Maas en Waal. 
Received: Tue 2/18/2020 9:27:55 PM 
FW: verklaring nav gesprek van de gemeente West Maas en Waal 

Hierb ij kort gespreksvers lag van ons bezoek aan de gemeente West Maas en Waal. 
Bijgaand kort bericht dat ze hebben doen uitgaan. 
Groeten, 
K10J(2ej 
Van: 

~----~ 

Verzo a a ri 2020 17:29 
Aan: (1 0)(2e) (WVL); (10)(2e) ) - DGRW 

CC (10) ~-~~(ZN) ;I (1 0)(2e) l(WVL) (10)(2e) (ON); 1 (1 0)(2e) 1 (BS); ~I _ (1_0)_(2 e_)~I (BS) 
Onderwerp: Ove rleg met de gemeent e West Maas en Waal. 

Bes te allemaal, 
Bij deze een samenvatting van het overleg dat we met de emeente West Maas en Waal hebben gehad. 
AanwezigvandekantvanlenW:~0)(2e) l (10)(2e) (10)( (10)(2e) 10 2e 
Gemeente: Ans Mol wethouder), (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) 
~ (10)(2e) 1 (10)(2e) (10)(2e) 
Belangrijks te noties : 
- Gemeente is verbolgen over het fei t dat er nog steeds geen rapporten worden gedeeld. Benadrukt nogmaals dat zij als 
mede-overheid zsm moet beschikken over de informatie. Ze wachten al sinds november op informatie. Deadline 
aanstaande donderdag 12.00. Zo niet dan een WOB verzoek. Gemeente wil volledige openbaarheid van het dossier en 
correcte toepassing van de regelgeving. 
- Voorstel van de gemeente is om onder (nader uit te werken) embargo de stukken bij RWS-ZN in te zien. 
- Zolang de gemeente geen zicht heeft op de milieuhygienische, ecologische en mogelijke gezondsheidseffecten van het 
storten van granuliet, blijft zij van mening dat de stortingen moeten worden opgeschort. 
- Gemeente wil inzage in het besluitvormingsproces bij de beleidsdirectie inzake het het definiëren van granuliet als 
grond (wie is waarvoor bevoegd) . Aansluitend wil de gemeente ook de onderbouwing van waarom granuliet als grond 
kan worden beschouwd. 
Bijkomend: 
- Gemeente krijgt plas in de toekomst overgedragen. Hoe zit het dan met aansprakelijkheid als er iets niet goed is gegaan 
? 
- Gemeente vraagt zich echt af of dit een verantwoorde, nuttige toepassing is van granuliet in ecologisch opzicht. Er zijn 
toch ook andere toepassingen? 
- Gemeente vraagt zich of hoe we als overheid in de toekomst met plassen willen omgaan. 
Woordvoering gemeente (waarschijnlijk vandaag nog) 
- We hebben nog steeds geen inzage in stukken gekregen. Wij eisen sti llegging van het storten. 
Groetjes, 

(10)(2e) 
Verzon en met BlackBerry Work 

(www.blackberry.com) 

258354 0100 



To: (10)(2e) rws.n l] ; 1 (1 0)(2e) 
(10)(2e) (10)(2e) @rws.n l] ~---~ 

Cc: (10 (1 0)(2 e) @rws.n l]; 1 (1 0)(2e) 1 (BS)~ (10)(2e) 
(10)(2el---~.,.... (10)(2e) @rws.n l] 

rom: (1 0)(2e) ZN) 
Sent: Tue 2/18/2020 5:41 :05 PM 
Subject FW: verklar ing nav gesprek van de gemeente West Maas en Waal 
Received: Tue 2/18/2020 5:45:05 PM 

Verzonden met BlackBerry Work 
( www.blackberry.com) 

Van:I (10)(2e) l(ZN) 1 (10)(2 e) l@rws.nl> 
Dat~ro· din<>d<rn 1 s -fj(b. 2020 5 :35 PM 
Aan (10)(2e) (ZN) <j (10)(2e) l@rws.nl> 

Onderwerp: FW: verklaring nav gesprek 

Ter info .. 
Gesprek Over de Maas heeft geen resultaat 

1) - DGRW~~ __ (_10~)(_2e_)_~1@minienw.n l]; 

l@rws.nl]; 1 (10)(2e) ION)~ (1 0)(2e) l@rws.n l]; 

Beneden-Leeuwen - Vanmiddag heeft een intensief gesprek tussen RWS , het ministerie van Infrastructuur en Wate rstaat 
en de gemeente West Maas en Waa l plaatsgevonden. 
Het gesprek ging over het toepassen van granu liet in de Maas bij Al phen. 
Al vanaf 4 november vraagt de gemeente om openheid en openbaarheid van alle stukken ove r de toepassing van 
granuliet in Over de Maas. Afge lopen vrijdag zijn er 2 openbare stukken ontvangen. Met deze 2 stukken is de gemeente 
het gesprek met RWS en het ministerie van lenW ingegaan. Daar heeft de gemeente nogmaals verzocht om volledige 
openheid en open baarheid van zaken . 
Het gesprek heeft geen resultaat gehad. Dat komt door het ontbreken van de stukken en doordat er in het gesprek ook 
geen openhe id van zaken is gegeven. Het vertrouwen in de medeoverheid is hierdoor niet hersteld. En het heeft de 
zorgen van de gemeente niet weggenomen . 
De gemeente wi l weten wat het effect van granuliet voo r de bodem van onze gemeente is. En de gemeente bl ijft bij haar 
standpunt van het (tijdelijk) stopzetten van het toepassen van granul iet in Over de Maas. Tijdens het gesprek heeft de 
gemeente hier nogmaals nadrukkel ijk om gevraagd. Vo lgens RWS en het ministerie van lenW zijn er geen ju ridische 
gronden om de toepassing nu stop te zetten . 
De gemeente constateert dat de toepassing onve rminderd doorgaat terwijl er geen garantie wordt gegeven over de 
veiligheid van deze toepassing voor onze inwoners. De gemeente beraadt zich nu ove r vervo lgstappen. 

259081 0101 



To: (10 )(2e) Il -DGRWU (10)(2e) 1@minienw.nl ] ; 1~ __ (_10~)_(2_e) __ ~ll - BSK~U __ (1~0)_(2_e~) -~l@minienw.nl] 
From: (10)(2e) 1) - DGRW 
Sent: Tue 2/18/2020 9:52:04 PM 
Subject QenAs bu rgercollectief 
Received: Tue 2/1 8/2020 9:52:04 PM 
QenAs burqercollect ief.docx 

Hoi ~10)(2e~ 

Zo te zien heb j e j e lijn van de brief gevolgd , pr ima. Paa r k leine toevoeg ingen. I k stuurde je eerde r ma il va~1I0)(2~~oo r met zijn 
voo rzet. 
I s dat te comb ineren? 
Gr ~10)(2ej 

258353 0102 



200955 

verslag 

Betreft 

Vergaderdatum en -t ijd 

Vergaderpla at s 

Deelnem ers 

Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

Ta fel n.a .v. uit zen d ing Zembla over granul iet 

19 februa r i 2020 9 :00 

(10)(2e) , ~10)(2e~ (10)ij (1 0)(2e) 11 

(10)(2e) , 1 (10)(2e) l,(~0)(2#) 
(10)(2e) , ~I __ (1_0_)(2_e~) -~I 

• Gesproken is over het bezoek dat doo r ambtenaren aa n de gemeente 
West Maas en Waa l is gebracht. Vas tgesteld wo rdt da t de communica t ie 
met de gemeente een zo rg punt is. Dit vergt meer inzet; 

• De gemeente w il graag inzage in alle onderzoeken. Tot nu toe zij n twee 
rapporten openbaa r gemaa kt; 

• Gesproken wordt hoe aa n deze info rmat iewens van de gemeente vo ldaa n 
kan worden zon der da t de TK een informatieachterstand kr ijg t . Aan de 
bew inds personen za l in de oplegmemo bij de brief een aa ntal scenar io 's 
geschetst worden hoe aan deze w ens van de gemeente tegemoet te 
kom en. - actia ! 0)(2#)en !10)(2e j; 

• Als de brief naa r de TK wordt gestu urd d ient deze in afsc hrift aa n de 
gemeente ges tuurd te wo rden. - actie DBO; 

• Aa n de hand van releva nte ma ils wordt gesproken over de passage in de 
brief over de van de wi jze waa rop het sta ndpunt va n de dg in oktober tot 
sta nd kwam. Er wo rden tekstvoorstellen bes proke n; 

• Er is een doc um enten met relevante mails opgesteld voor de min WenM. 
Dit za l vandaag in de tas gaa n. - actie !10)(2ej; 

• Er wordt een facts heet opges teld over de eigendomsverhoudingen bij 
Rond de Maas . - act iá~j 

• Er wordt gesp roken over het de door de TK gep lande rondetafelgesprek 
en de hoorzitt ing . DBO en HBJZ hebben, in afstem ming met BZK, een 
brief voorbereid. Deze dient vandaag uit te gaa n. Actie l(10)(2e)I, DBO en 
DCO; 

• De brief ove r g ranuliet d ient vandaag in de tas van be ide 
bew inds personen te gaa n. - ac t ie [10)(2ej. 

Openstaa nde ac t ies : 
• redeneer li j n voo rbereiden voor het geval er discuss ie ontstaa t ove r de rol 

van topa mbtena ren - ac t ie FMC/HRM en HBJZ; 

Bestuurskern 
Di rectie 
Bestuursonderst eun ing 
Bestuursadv ies 

Den Haag 
Postbus 20901 
25 00 EX Den Haa g 

Datu m 
19 febru ari 2020 

Pag ina 1 van 2 

0105 



• Me ld ingen doo r een 'tegen lezer' van HBJZ laten beoo rde len; 

Een volgende vergadering is gepland op donderdag 20-2-2020 om 11 :30 uur 

(1 0)(2e) 

200955 

Bestuurskern 
Directie 
Be stuursonderst eun ing 
Bestuursadv ies 

Datum 
19 febru ari 2020 

Pag ina 2 van 2 

0105 



To: (10)(2e) (10)(2e) @rws.nl] 
From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Wed 2/19/2020 9:00:44 PM 
Subject RE: verklaring nav gesprek van de gemeente West Maas en Waa l 
Received: Wed 2/19/2020 9:00 :44 PM 

Fijn dat j ij het oppakt. 
Groeten, 
I(10)(2e) i 

(10)(2e) 

Van: 1 (1 0)(2e) 1 (BS)~ (10)(2e) l@rws .nl> 

Datum: woensda 19 feb. 2020 7:15 PM 
Aan: (1 0)(2e) (1 0)(2e) inien w .n l> 

Kopiel (10)(2e) [ZN) rws .nl>, (10)(2e) (WVL) ~~-(1-0)-(2e-)~ @ rws.nl> 

Onderwerp: F W : verklaring nav gesprek van de gem eente W est Maas en Waal 

~10)(2e~ 
Graag dit via mij laten lopen. Dit levert zo dubbel werl<; op. 
Deze info heb ik al uitgevraagd bij de collega's van ZN. 
Zie bï aand (on deraan het overzicht). 
G(1 0)(2 ) 

Van: 1 (1 0)(2e) 1) - DGRW 4 (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datu · 9 feb. 2020 6:26 PM 
Aan: Z N) L,---,--.2(1;..:o.!..:.)(2=-=e~) ~ i=;.~~ 

Kopie: (10)(2e) (WV L) < (10)(2e) rws .nl> 
Onderwerp: RE: verklaring nav gesprek van de gemeente West Maas en Waal 
Beste I (1 oi(2eJ I 

Morgen hebben we AO Leefomgeving. Daarin komen de diepe plassen ook aan de orde. Granuliet schuiven 
we door. Gaat meer om algemeen gedoe naar aanleiding van eerdere Zembla uitzending. 
Je had het gisteren over aantal controles en teruggestuurde schepen. Heb je toevallig daarvan van gegevens 
(aantallen) die we zouden kunnen gebruiken? 
Ik weet dat het kort dag is, wellicht heb je iets liggen. 
Dank 

1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

Van: rws.n l> 

Aan: 
(1 0)(2 

( (1 0)(2e) 

(1 0)(2e) 

Kopie: Visse 
~ (10)(2e) 1 

(1 0)(2e) (BS )< (10)(2e) 

WVL) (10)(2e) rws.nl> 
Onderwerp: FW: 1-vn-.-nn.,......,.,c>"ITT..,...,...........,..,...k van de gemeente West Maas en Waal 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackber .com 

Vanl (10)(2e) IZN) < (10)(2e) rws .nl> 
258347 

DGRW 
nl> 
rws.nl>,I (10)(2e) 1 (ON) 

0106 



Datum: dinsda 18 feb. 2020 5:35 PM 
Aan (1 0)(2e) N) 4 (10)(2e) l@rws.nl> 
Onderwerp: : ver laring nav gesprek 
Ter info .. 

Gesprek Over de Maas heeft geen resultaat 
Beneden-Leeuwen - Vanmiddag heeft een intensief gesprek tussen RWS , het ministerie van Infrastructuur en Wate rstaat 
en de gemeente West Maas en Waa l plaatsgevonden. 
Het gesprek ging over het toepassen van granu liet in de Maas bij Al phen. 
Al vanaf 4 november vraagt de gemeente om openheid en openbaarheid van alle stukken ove r de toepassing van 
granuliet in Over de Maas. Afgelopen vrijdag zijn er 2 openbare stukken ontvangen. Met deze 2 stukken is de gemeente 
het gesprek met RWS en het ministerie van lenW ingegaan. Daar heeft de gemeente nogmaals verzocht om volledige 
openheid en open baarheid van zaken . 
Het gesprek heeft geen resultaat gehad. Dat komt doo r het ontbreken van de stukken en doordat er in het gesprek ook 
geen openhe id van zaken is gegeven. Het vertrouwen in de medeoverheid is hierdoor niet hersteld. En het heeft de 
zorgen van de gemeente niet weggenomen. 
De gemeente wi l weten wat het effect van granu liet voo r de bodem van onze gemeente is. En de gemeente bl ij ft bij haar 
standpunt van het (tijdelijk) stopzetten van het toepassen van granul iet in Over de Maas. Tijdens het gesprek heeft de 
gemeente hier nogmaals nadrukkel ijk om gevraagd. Vo lgens RWS en het ministerie van lenW zijn er geen ju ridische 
gronden om de toepassing nu stop te zetten . 
De gemeente constatee rt dat de toepassing onverminderd doorgaat terwijl er geen gara ntie wordt gegeven over de 
veiligheid van deze toe passing voor onze inwoners. De gemeente beraadt zich nu ove r vervo lgstappen. 

258347 0106 



To: (10)(2e) - DG RWU (10)(2e) 1@ minienw.nl]; '--1 __ (1_0_)(2_e-'--)-~I) - DGRWU (10)(2e) l@minienw.nl]; 
(10)(2e) - DGRW (10)(2e) @minienw.nl] 

From: (10)(2e) ) - BSK 
Sent: Wed 2/19/2020 8:33:13 AM 
Subject: RE: Overleg met de gemeente West Maas en Waal. 
Received: Wed 2/19/20 20 8:33:13 AM 

1(10)(2e)i, 

Kun jij dat samen met RWS oppakken? 
Zij hebben ook contact gehad afgelopen weken, tenzij alleen gisteren wordt bedoeld (dan med10)(2e~_ 
Groet 1 (10)(2e) 1 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackbeny.com) 

Van: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO 1'-----'--(1--'0)-'--(2_e-'--) --=l®=m=in=ie~n=w--'_=nl> 
Datum: woensda 19 feb. 2020 8:2 1 AM 
Aan: (10)(2e) ) -.==D:....:G:::..:R:..:.W..:...:_....L.__---;..___:__.:___:_ __ .l'=;.:=in.:.::ie=-=n.:..:w.:....:·.:.::n:....l>_,_, L.._----;...(1_0.:....:)(2_e..:...) _ _J) - DGRW <j (10)(2e) l@minienw.nl>, 

(10)(2e) - BSK (10)(2e) minienw.nl>, (10)(2e) ) - DGRW <j (10)(2e) l@minienw.nl> 
Kopie: (10)(2e) ) - DBO minienw.nl> 
Onderwerp: RE: Overleg met de gemeente Wes t Maas en Waal. 

Beste ~10)(2e~en collega's, 
Krnmenjullie zorgen dat de bewindslieden voor donderdag geïnformeerd worden over de contacten met de gemeente? 

Het lij kt mij goed om daarbij een toelichting te geven over welke nadere informatie onder voorwaarden gedeeld kan worden 
met de betrokken mede overheden (gemeente en gelet op verantwoordelijkheid vanuit N atuutwet, de provincie). 

Graag ook even nadenken wat we in dit kader zouden krnmen aanbieden. 

Daarbij lijkt het me nuttig als ook even kort de de relevante aspecten van de achtergrond afspraken die gemaakt zijn over di t 
project op een rij gezet kan worden vanuit de planovereenkomst die indertijd naar ik begrijp door de gemeente met de 
ontwikkelaar gesloten is en eventueel vanuit de plan MER. 

Hartelijke groeten, 

(10)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DGRW <î'-------'-(1_0-'---'-)(2_e-'--) ------"'l@=ITTl==in=i~en=w-'--.n=l> 
Datum: dinsda 18 feb . 2020 9:27 PM ---
Aan: (10)(2e) - DGR W L...:....(1-'0)...:...(2_e.:...) .p,;:::,;m= in=-ie::..:n:..:.w.:....:..n:..::l:....>.z..J, '--------'('---10....:.).:....(2~e )'-----~LL__:=::..::.___L__.:____:_:__.;----"===-'-'-'-= 

10)(2 ) - DGRW (10)(2e) inienw.nl>, (10)(2e) ) - DBO 
Onderwerp: FW: Overleg met de gemeente West Maas en Waal. 

Hierbij kort gespreksverslag van ons bezoek aan de gemeente West Maas en Waal. 
Bijgaand kort bericht dat ze hebben doen uitgaan. 
Groeten, 

~10)(2e~ 
Van: -1 --(1-0)-(2-e)--KZN) 

Verzonden: dinsd 18 febrnari 2020 17:29 

(10)(2e) 1. 

Aan: (10)(2e) (BS) ; (10)(2e) L : (10)(2e) - DGRW 
CC: (10) 0)(2 S) l~=-:....!.(1_!_0)-'=(2=e)=.:::1cz=-N-=-)-;=~==(1~0)':_(2:e):==,=-(WV=-=--::-L::-:)~-----;.(1"'0)7,;;(2:=-,e)-----r.(ON) , 1~(1-0)-(2e-)~I (BS), '--1 _ (_10_)(2_e_) ~I (BS) 
Onderwerp: Overleg met de gemeente West faas en Waal. 

142733 0107 



Beste allemaal, 
Bij deze een samenvatting van het overleg dat we met de emeente West Maas en Waal hebben gehad. 
Aanwezig van de kant van Ien W: ~0)(2e) l (10)(2e) (10)( (10)(2e) 1 (10)(2e) 1 

Gemeente: Ans Mol (wethouder),! (10)(2e) lt10)(2e), 10)(2e 0)(2e) d (10)(2e) ~, 1 (10)(2e) tJ(10)(2e)J 

1 (10)(2e) I, 1 (10)(2e) 1(1 (10)(2e) D-
Belangrijks te noties : 
- Gemeente is verbolgen over het feit dat er nog steeds geen rapporten worden gedeeld. Benadrukt nogmaals dat zij als 
mede-overheid zsm moet beschikken over de informatie. Ze wachten al sinds november op informatie. Deadline 
aanstaande donderdag 12.00. Zo niet dan een WOB verzoek. Gemeente wil volledige openbaarheid van het dossier en 
correcte toepassing van de regelgeving. 
- Voorstel van de gemeente is om onder (nader uit te werken) embargo de stukken bij RWS-ZN in te zien. 
- Zolang de gemeente geen zicht heeft op de milieuhygienische, ecologische en mogelijke gezondsheidseffecten van het 
storten van granuliet, blijft zij van mening dat de stortingen moeten worden opgeschort. 
- Gemeente wil inzage in het besluitvormingsproces bij de beleidsdirectie inzake het het definiëren van granuliet als 
grond (wie is waarvoor bevoegd). Aansluitend wil de gemeente ook de onderbouwing van waarom granuliet als grond 
kan worden beschouwd. 
Bijkomend: 
- Gemeente krijgt plas in de toekomst overgedragen. Hoe zi t het dan met aansprakelijkheid als er iets niet goed is gegaan 
? 
- Gemeente vraagt zich echt af of dit een verantwoorde, nuttige toepassing is van granuliet in ecologisch opzicht. Er zijn 
toch ook andere toepassingen ? 
- Gemeente vraagt zich of hoe we als overheid in de toekomst met plassen willen omgaan. 
Woordvoering gemeente (waarschijnlijk vandaag nog) 
- We hebben nog steeds geen inzage in stukken gekregen. Wij eisen stillegging van het storten. 
Groetjes, 

1 (10)(2e) 1 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

142733 0107 



~T_o_: --~--(-10~)_(2~e)_~~-_D_B_0~ -~10~)(_2e~)-~@minienw .nl] ; ~I --~<1~0..,)(=2e ... ) ====l'-'7E€@,_~ (_10~)(_2e~) -~l@min ienw. nl] ; 
(10)(2e) - HBJZ (10)(2e) 

Cc: (1 o )(2 e J - D BO 11........:(,_10_,_)(:..,.2e_,_)--"'::...:..:.:=:..:.=..:..:.:.:..lll__~ - --'(.-1 O_,_)(,_Ze_,_) _ _ _ ---,,) -
DBO (10)(2e) minie nw.nl] ; ~ __ (_10_)(_2e_) __ ~ ) - BSK (10)(2e) @minienw .nl]; ~I ___ (1_0)_(2_e~) --~I) -
DGRW (10)(2e) m inienw.nl) 
From: (10)(2e) ) - D BO 

Sent: Wed 2/19/2020 8:43:57 AM 
Subject M MenW akkoord met TK-brief hoorzitting granuliet 
Received: Wed 2/19/2020 8:43:00 AM 
Heden nieuwe versie Kamerbrief hoorzitt in g G ranuliet.tr5 

De minister van M MenW is akkoord met de nieuwe versie van de brief inz. de hoorzitting granuliet. Ze geeft daarbij aan te wachten op de nieuwe 
versie van de inhoudelijke Kamerbrief + bijbehorende stukken (mails) n.a.v. de bespreking van gisterochtend. 

Groet 

1 (10)(2e) 1 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: RM Administrator Productie<! (10)(2g) l@minienm.nl> 
Verzonden: woensdag 19 februari 2020 08:31 
Aan: PostbusAfgehandeldeNotasStaatssecretaris 4 (10)(29) k@..,minienw.nl> 
Onderwerp: RONDZENDMAP-2020/177 0 U heeft een recordactie in HPRM, Heden nieuwe versie Kamerbrief hoorzitting Granuliet 

Opmerking: 
"dinsdag 18 februari 2020 om 22:43 :56 (Gl\IT-01 :00) Veldhoven, Stientje van:" 

Opmerking toegevoegd vanuit de eParafeer app: 
Eens met den ieuwe versie van de brief over de hoorzitting. Op de overige stukken wacht ik op de verwerking van de opmerkingen van de bespreking 
van vanmorgen 

"dinsdag 18 februari 2020 om 00:48:12 (GMT-01 :00) Veldhoven, Stientje van:" 

RecordActie afgekeurd vanuit de eParafeer app: 
Aan ral opmerkingen bij de smkken, graag ook een gelegenheid om even re bes reken 

"maandag 17 fob1~1'!ri 2020 om 17 :51 :26 (GMT-01 :00 (10)(2e) 

Op verzoek van een (nieuwe) versie van de TK bn...,,e~~~~~~~~,_,-en worden dinsdag 18/2 besproken met M MenW 

"vrijdag 14 febtuari 2020 om 18:33:34 (GMT-01:00) 1 (10)(2e) I• 

Op verzoek van 102
·
0 afgestemd met DGWB, HBJZ, RWS, DCO. Bijgevoegde TK brief is nadrukkelijk een 'eerste proeve', waarop graag uw reactie. 

Er staat een recordactie voor u klaar in HPRM. Open bijgevoegde bijlage om in HPRM de recordactie van record (RONDZENDMAP-2020/1770) te 
kunnen uitvoeren. 

De deadline voor het uitvoeren van de recordactie is 3-03 -2020 om 08:58. 

Om de informatie en het bestand alleen te bekij ken, k1.1nt u de volgende link naar de HPRM webclient gebruiken: 
hnps://RM-Web.frd .shsdir.nl/HPRMW ebClienc?tui= 144092 95&t=record&lang=ln _ dmch&mbd=false 

Dit e-mailbericht is automatisch gegenereerd door HPRM (0 l 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 veiwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkh.eid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This mess age may contain information that is not intended for you. lf you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to in form the sender and delete tbe message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from tl1e risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 

127448 0108 



To: (10)(2e) - BSK (10)(2e) m inienw .nl] ; (10)(2e) - HBJZ (10)(2e) m in ienw.nl]; 

- BSK (10)(2e) @ m in ienw;:..:....:.c_.n.:..:..l "-----'-(1_0'"'")(2_e-'-) -~___,- HBJZl'--_.:.._(1---'0)'-'-(2_e.:.._) _---""'::..:..;min ienw .n l]; ~ (_10_)_(2_e)-----s 
w .nl ; (1 0)(2 e) - DGRW (10)(2e) m inienw .nl]; (10)(2e) . 

)(2e) m inien w .nl] ; ~_(_10_)_(2_e)_~ 
(10)(2e) (1 0)(2e) ) -

<L__----'---'-'--'-----____J_==-=-:..:...;nw .nl]; (2e) (10)(2e) @ ilent. nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 2/1 9/2020 1 :09:18 PM 
Subject 20200219 Kam erb rief granu liet Zembla 
Received: Wed 2/1 9/2020 1:09 :19 PM 
20200219 Kamerbrie f granul iet Zembla. docx 

Bes te co ll ega ' s, 
Een nieuwe vers ie van de brief gebaseerd op de afsp raken van hedenoc htend . 
Groet 
! 1 □ )( 2e j 

265269 0109 



To: (10)(2e) - ILT (10)(2e) @ ilent.nl] 
Cc: (10)(2e) ._,_--'-(1---'0)--'-(2_e)__,@ILenT.n l) 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 2/19/2020 4:04:14 PM 
Subject RE: 20200219 Kamerbrief granuliet Zembla 
Recelved: Wed 2/1 9/2020 4:04:14 PM 

Ik heb a l wat van l(10)(2e) I gekregen . 

Met vriendelïke roet, 
1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 
(10)(2e) 

Van: (10)(2e) - ILT 

Verzonden: woensdag 19 februari~2_0_2_0_1_6_:0_4 ___ ~ 

Aan: I (10)(2e) 1) -DBO;f (10)(2e) 1- ILT;._l __ (1_0)_(2_e) _ __,b- lLT 
Onderwerp: RE: 20200219 Kamerbrief granuliet Zembla 

Beste 10)(2e 

10.2.een (10)(2e) kijken of dat nog lukt. Ze zitten momenteel ook nog in PFAS debat. 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Van: (10)(2e) -DBO (10)(2e) minienw.nl> 
Datum: woensdag 19 feb. 2020 15:28 
Aan: 1 (10)(2e) ~ - ILT "9i_ __ (:_10_;,).:....(2...:.e} __ .Jl@=il=en=t=.nl> 
Ondenverp : RE: 202002 19 Kamerbrief granuliet Zembla 
Beste~10)(2e~ 
Zou het binnen een uur mogelijk zijn? 
Met vriendelïke roet 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Van: (10)(28) - ILT 1 (10)(28) l@ ilent.nl> 

Verzonden: woensdag 19 februari 2020 15:27 
Aan: I (10)(2e) l) -DB0 4 (10)(2e} l@min ienw.nl1 (10)(2e) ~ ILT~ (10)(2e) l@ILenT.nl> 

Onderwerp: RE: 20200219 Kamerbrief granuliet Zembla 

Beste ~1 0)(2eÎ 

Wij hebben als IL T nog wat tijd nodig voor een feitencheck, tot wanneer kunnen we nog suggesties aanleveren? 

(1~~} 

26525 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

0111 



Van: 1 (10)(2e) b-DBO <jL_....:...(1_0:.:..)(2_e.:....) _...Jl,@=m=iru=·=en~w~.n=l> 
Datum: · 19 feb. 2020 13 :09 

e) minienw.nl> 

',---,------~ -BSK 
(10) 

W 10)(2e) ® mini . (10)(2e) --~---, 
2e) @ 1 nl>, (10)(2e) (10)(2e) 

(10)(2e) minienw.nl>, (10)(2e) 

Onderwerp: 20200219 Kamerbrief granuliet Zembla 
Beste collega ' s, 

(10)(2e) 

(10)(2e) -DGRW 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Een nieuwe vers ie van de brief gebaseerd op de afspraken van hedenochtend. 
Groet 
(10)(2ej 

265259 

ilent.nl> 

(10)(2e) @minienw.nl>. 
a;minienw.nl>, (10)(2e) 

minienw.nl>, (10)(2e) 

(10){2e) (BS) 

0111 



200956 

verslag 

Betreft 

Vergaderdatum en -t ijd 

Vergaderpla at s 

Deelnem ers 

Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

Ta fel n. a.v. uit zend ing Zembla over granu liet 

20 feb ruar i 2020 11: 30 

(10)(2e) 
(10)(2e) (10)(2e) 

1 (10)(2e) 1 

• De kamerb rief za l in overleg met de bewindspersonen niet voor het 
weekend uitgaa n. Dat betekent na het reces . De dead line is woensdag 4 
maart. 

• Er wordt een draa iboek opgesteld rond het uit kom en van de brief. - act ie 
!10)(2e j en DCO; 

• (~ )heeft de rapporten over granuliet inhoude lij k laten bekij ken. Deze 
bevatten geen last ige elementen; 

• De gemeente heeft een dead li ne gesteld t .a.v. de openbaa rmaking van de 
on derzoeksrapporten.(~0)(2*}heeft contact gehad met de gemeente 
waa rdoor de dead line op eind van de middag is gesteld ; 

• Er zij n twee rap porten van GIS al openbaa r gemaa kt . De andere 
rapporten van GIS zij n naa r de provinc ie ges tuurd ; 

• GIS heeft geen bezwaar tegen o penbaarma king; 
• Nagegaa n wordt of we als I enW de rapporten form eel ontvangen hebben. 

I n dat geval kunnen we ze ook ze lf openbaa r maken. - actie()0)(24;) 
• Er wordt z.s. m. een memo voo r de bew indspe rsonen gemaa kt over de 

op enbaa rm aking naa r de gemeente. Het voors tel is de rapporten van GIS 
per direc t open baa r te ma ken en inzage te bieden in de twee rappo rten 
d ie in opd racht van door RWS ZN zijn opgesteld . - acti e [1 0)(2ej; 

• Aa n de gemeente wordt aa ngeboden bij alle rapporten en toelichti ng te 
geven. - actie(~ 0)(2*' 

• Gesproken voo r over de aa n de TK mee te sturen meld ingen. Om een 
gevoel te kr ij gen voo r om va ng en com plexiteit za l een pr int gemaa kt 
wo rden voo r de betrokkenen aa n tafel. - actie t10 )(2ej; 

• Gesproken wordt over een un ifo rm e toepass ing van de Wob-criteri a en 
mails. Als voo rbee ld hoe d it uit pa kt za l het st uk met de mails over de 
economische aspec ten worden beoo rdeeld . - ac t ie( ~0)(2*)en l(10)(2e)I; 

Openstaa nde act ies : 

Bestuurskern 
Directie 
Bestuursonderst eun ing 
Bestuursadv ies 

Den Haag 
Postbus 20901 
25 00 EX Den Haa g 

conta ct ersoon 

(10)(2e) 

Datu m 
23 febru ari 2020 

Pag ina 1 van 2 

0112 
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• redenee r li j n voo rbereiden voor het geval er discuss ie ontstaa t over de rol 
van topa m btena ren - ac t ie FMC/ HRM en HBJZ; 

(10)(2e) 

Be stuurskern 
Directie 
Be stuursonderst eun ing 
Bestuursadv ies 

Datu m 
23 febru ari 2020 

Pag ina 2 va n 2 

0112 



To: (10)(2e) - DGRW (10)(2e) minienw.nl 
Cc: (10)(2e) - BSK (10)(2e) @m inienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Thur 2/20/2020 12 :08:06 PM 
Subject: RE: Kamerbrief gran uliet Zembla voor be ide bewindspersonen 
Received: Thur 2/20/20 20 12:08:07 PM 
20200219 Kamerbrie f granul iet Zembla (003).docx 

Hoi~) 
Ik vind deze versie minder goed dan de eerdere versie die (10)(2ej gisterm iddag deelde. Die was strakke r en kon ik me goed in 
v inden (ook 1 (10)(2e) 1 heeft meegelezen) . Nu staan er herhali ngen in d ie het niet beter maken , en op twee punten verwarring 
kunnen geven . Ik heb de opmerkingen in de brief gezet. 
De alinea ove r de duiding van maatschappelijke gevo lgen is wat m ij betreft OK. 
Groeten, 

(~ (10)(2e) 1) -DG RW 

Verzonden: donderdag 20 februar i 2020 10:52 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DGRW 

Onderwerp: FW: Kamerbr ief granu liet Zembla voor be ide bewindspersonen 

Hal (10)(2e)i, 

In de brief wordt nu de teks t uit mij n m emo aanl (10)(2e) 1 ov ergenomen . Dat lijkt mij v erstandig . Daarna v olgt een 

alinea over de verklaring v an die passage. Ben j ij h et eens met die alinea? 

Hoor graag van je. 

Groet, 

~10)(2e~ 

Verzonden met BlackBerry Work 

(www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DBO "îL _ _:_(1_0:...:.)(2_e.:....) _....el@-=---m_im_·e_n_w_.n_l> 
Datum: woensdag 19 feb . 2020 6:3 1 PM 

~----~ 
n: 0)(2 inienw.nl>, (10)(2e) minienw.nl>, 

'--,--___ o_)(_2e_) __ ~ . r-=--=:..::..::..._J__:_--i----'--__.:____;s;;;= = =-c+.:...:..:..:::.....z.L.._ _ ___,_(_10..!..)('-"-2-'---'e lc__--,__J - HB JZ r1----_ _:__.:....:.._...:...__.== in=i=en=w'--'----'-=.nl>, ( 1 O )(2e) 
(10)(2e) - DGRW inienw.nl>, (10)(2e) 

)(2e) 
) (10)(2e) 

inienw.nl> 
Onderwerp: Kamerbrief granuliet Zembla voor beide bewindspersonen 
Beste collega 's, 
Deze stukken zij n zojuist naar de bew indspersonen doorgezet 

r-;=":'~::'==':':'.==~~:'.;-'""''--'fet, 
(1 0)(2e) 

(10)(2e) 
(1 O)(J:étj)(~e) 

an: (10)(2e) ) - DBO 

(10)(2e) (1 0)(2e) (BS) 
(10)(2e) 

Verzonden: woensdag 19 februa r i 2020 18r-:_00 ______ ~ 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DBO 1 (1 0)(2e) l@minienw.nl>; 1 (10)(2e) 1) - DBO 1 (10)(2e) l@minienw.nl> 

Onderwerp: Kamerbr ief granu liet Zemb la voo r beide bewindspersonen 

Bes te 1(10)(2e)I en 1 (10)(2e) 1, 
Wil len ju llie deze stukken in HPRM doorzetten naar be ide bew indspersonen? 
Helaas is het niet doenlij k van de brief een renvooivers ie aa n te bieden . Daarvoor zij n er teveel wij zigingen en vera nderingen in 
de vo lgorde van teksten . 
Voor bewaren van het overz icht is het beter dat er twee nieuwe rondzendmappen worden aangemaakt. 
Dank! 
Groet 
(10)(2ej 

258346 0113 



To: (10)(2e) ) - BSK (10)(2e) @minienw.nl];!'===(1=0)=(2=e)====="-'I 1- HBJZ~ (10)(2e) l@minienw.nl] 
Cc: (10)(2e) - DGRW (10)(2e) @min ienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Sun 2/23/2020 9:45:37 PM 
Subject !! Actiel ijst PFAS-Granul iet~ komende week 
Recelved: sun 2/23/2020 9:45:00 PM 
Actielijst PFAS-Gran uliet-l:ffiTl.docx 

Ha l (10)(2e ) ~!0)(21)in afschrift ook aan~ 
Vrij dag einde m iddag heef t de min ister voor de doss iers PFAS, eRW en Granuliet een aantal aanvullende acties aan m ij 

doorgegeven waarvan ze wi l dat deze de komende week worden opgepakt. Ik heb in bijgevoegd document de aanvullende acties 
t.o.v. hetgeen we afgelopen week al hadden afgesproken, geel gearceerd. Ik heb daarnaast zo goed als mogelij k haar ideeën / 
wensen voor het BO PFAS uitgeschreven. 
@I (10)(2e) 1: zoals vrijdag al kort gewisseld, lijkt het mij goed als we morgenochtend eerst even bellen zodat ik e.e.a. nader kan 
toelichten en we af spraken over aanlevering eet. Kunnen maken. 
~10)(2e~gezien er een aanta l acties (mn voor ~RW,,,,J) op het terrein van HBJZ liggen, neem ik jou ook direct mee. Well icht handig als 
ik, nadat ik (10)(2e) morgenochtend heb gesproken, j ou morgen ook even bel voor een nadere toelichting op de HBJZ acties (of j ij 
met (1 0)(2e) contact opneemt )? 

Hartel ijke groet, 
1 (1O)(2e) 1 

127520 0115 



To: (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) @m~in_i_en_w_ .n~IJ ____ ~ 
Cc: (1 0)(2e) - DBO (10)(2e) @minienw.nl ]; 1 (10)(2e) Q~~_(_10_)_(2_e)_~1@minienw .nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Sun 2/23/2020 10:06:26 PM 
Subject: Verzoeken M MenW Gra nu liet 
Received: Sun 2/23/2020 10:06:00 PM 

Best ej10)(2e~ {cc 1 (10)(2e) 1 en 1(10)(2e)I) 

De m inist er heeft aa ngegeven dat ze graag direct na het reces een overleg wil met M l&W inz. granuliet . Het sec ret ar iaat is 

gevraagd om voo r 2 of 3 maa rt een opt ie t e zoeken. Ik heb haa r verzoeken in onderst aa nde t abel {in mijn eigen woorden) 

same ngevat. Ik kan mo rgen uit eraa rd nadere d uid ing en uit leg geven. 

Groet , 
(10)(2e) 

1 

Wat Wie Deadline 

1. Afsp raak t ussen M I &W, M MenW en Sec reta riaat plant 2 maart 
verantwoo rdelij ke be leidsmedewerkers afsp raa k in, ' kern team 
inza ke: granu liet ' (DBO, 

i) Eventuele aa nv ullingen Br ief nav DGWB, RWS) bereidt 
overzicht belang rij kste voor 
correspondentie + nav 
toezegg ing GL in AO 
Leefomgeving 

ii) w ijze van invulling verzoek TK voor 
techn ische br iefing (hoe kan via 
een briefing de TK het bes te 
worden geïn fo rmeerd over hoe 
de beoo rde lingssystematiek BBK 
norma liter w erkt) 

iii) op ties voor onafhankelij ke toets inz. 
beoo rdeling grond vs. Bouwstof 
- event uee l in over leg met 
betrokken mede overheden. 

2. Nota inz j urid ische mogelij kheden voo r HBJZ Weekendtas 27 nov 
gemeenten / provincies/ Rij k inz 
opschorten (van afsp raken over) storten 
van granul iet (wie kan wat doen?) 

127469 0117 



To: (1 0)(2e) Il -DBOU (10)(2e) 
From: (10)(2e ) 1) - DBO 

1@minienw.nl] 

Sent: Mon 2/24/2020 3:22:32 PM 
Subject 20200219 Kamerbrief granu liet Zembla opm (002) 
Received: Mon 2/24/2020 3:22:00 PM 
20200219 Kamerbrie f granuliet Zembla opm (002).docx 

Ha j10)(2e~ 

Zie bijgevoegd wat aanvu llende opmerk ingen op de brief. 
Groet 

1 (10)(2e) 1 

127525 0118 



To: (10)(2e) - DGRWd (10)(2e) l@minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - BSK 
Sent: Mon 2/24/2020 9:09:13 PM 
Subject FW: 20200224 Agenda tafel g ranu liet 25-2-2020 
Received: Mon 2/24/2020 9:09:00 PM 
20200224 Agenda tafel granuliet 25-2-2020.docx 
20200224 Kamerbrie f granuliet Zembla.docx 

Hoi 
Staat nu in de brief dat we al vanaf 2018 in discussie zti over bouwstof of niet etc. kun jij nog eens goed naar tekst kijken? 
Groet 1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

Van: ~I __ (1_0)_(2_e)_~l)-DBO 

Verzonden: maandag 24 februari 202~0_1_7_:_09 ___ ~ 

Aan: (1 0)(2e) ) - BSK; (10)(2e) ) - HBJZ; (10)(2e) ) - BSK; (10)(2e) 
~---'-'----'----'--'--~c 

(10)(2e) ) -CEND-DCO; (10)(2e) ) - DGRW; (1 0)(2e) ) - DG RW; (10)(2e) 
~------~· 

(BS); (10)(2e) (BS); (10)(2e) ) - 080; (10)(2e) (BS) 

Onderwerp: 20200224 Agenda tafel g ranuliet 25-2-2020 

Beste collega's, 

Morgenochtend om 9 uu r komen we weer bijeen . Omdat er noga l wat onde rwerpen liggen heb ik een agenda bijgevoegd . Ook tref 

je een n ieuwe versie van de br ief aan waarin al le opmerkingen op de versie van 19- 2- 202 zijn verwerkt. 

Met v riendelijke groet, 

j10)(2et 

142749 0120 



Agenda tafel granuliet 25-2-2020 

1. Stand van zaken hoorzitting/rondetafelgesprek 
2. Contacten met de gemeente en Wob-verzoek gemeente 
3. Proef met toepassing Wob-criteria 
4 . Beoordeling documenten: notit ie granu liet d.d. 13-6-2019 
5. Inschakelen externe deskundigen 
6. Overleg met de beide bewindspersonen 
7. Brief over granuliet aan TK 

142973 0121 



Agenda tafel granuliet 25-2-2020 

1. Stand van zaken hoorzitting/rondetafelgesprek 
2. Contacten met de gemeente en Wob-verzoek gemeente 
3. Proef met toepassing Wob-criteria 
4 . Beoordeling documenten: notit ie granu liet d.d. 13-6-2019 
5. Inschakelen externe deskundigen 
6. Overleg met de beide bewindspersonen 
7. Brief over granuliet aan TK 

200957 0123 
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Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 

verslag 

Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Deelnemers 

Tafel n.a.v. uitzending Zembla over granuliet 

25 februari 2020 9 :00 

(1 0)(2e) , 1 (10)(2e) 1, (10)(2e) 
(1 0)(2e) , 1 (10)(2e) 1, (10)(2e) , t10)(2'ej 
(10)(2e) 

• Gesproken wordt over de ma il van de griffier n.a.v. de brief van de 
bewindspersonen over het niet laten deelnemen van ambtenaren aan 
hoorzitting of rondetafelgesprek. De griffier heeft ambtelij k twee opties 
geschetst: toch een deelname aan het rondetafelgesprek of een besloten 
technische briefing. 
De bewindspersonen wordt geadviseerd in te stemmen met een 
techn ische briefing. Van belang is dat het verzoek daartoe van de 
commiss ie vooraf wordt ingekaderd. Zo kan de briefing gaan over: 
feitelijke inhoud (het beleid rond diepe plassen, de werking van het 
Besluit Bodemkwa liteit, feiten rond de casus Over de Maas (rollen en 
verantwoordelijkheden, gedane meldingen), feitelijke beschrijving van de 
besluitvorm ing en verantwoordelijkheid binnen IenW. 
Daarnaast is het goed als iemand mee gaat om het proces met de TK te 
bewaken. 

o RWS en DGWB denken na over wie aan de br iefing kan 
deelnemen. - actié1~n(l10)(2~) 

o DCO wordt betrokken bij de training van de deelnemers. - actie 
(~0)(2◄) 

o Procesbewaking t ijdens briefing. -actie t10)(2ej 
o Het advies wordt eind deze week in een memo aan de 

bewindspersonen voorgelegd . - actie t10)(2ej 
• De gemeente heeft naast de ontvangen stukken gevraagd om een nader 

gesprek (en stukken) over de besluitvorming binnen lenW. Van belang is 
een open communicatie met de gemeente te hebben.(110)(23)zal in 
samenspraak met 10)(2e bezien hoe dit het beste vorm gegeven kan 
worden. - actie 10)(2 en 1(10)(2e)j 

• Gesproken is over de toepassing van de Wob-criteria . Vastgesteld is dat 
een consistente toepassing van belang is. Dat lijkt bij de voorliggende 
stukken nog niet helemaal het geval. Dat heeft te maken met de 
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benodigde inhoudelij ke achtergrond (die de Wob-t oetsers niet hebben) . 
Afgesproken is dat de huid ige beoordelingswijze goed is, maar een laatste 
toets vergt va n inhoudelij k deskundigen. - actie HBJZ i.s. m . DGWB en 
RWS. 

• Aan de [LT za l een formele waardering gevraagd worden van de status 
van (peroonlij ke) advies van een ILT-medewerker. - actie ,o.2.e 

• Gesproken is over de t oezegging in het AO Leefomgeving om een nadere 
correspondentie te overleggen . Hier kan de memo van(l10)(2~)aan 1 (1 0)(2e)I 
voor eb ruikt worden. Dit moet in de brief opgenomen worden . - actie 
10)(2e . 

• I n de brief d ient nog een korte tekstpassage opgenomen te worden over 
het breder beleid ro nd het verond iepen, de relatie met de circulai re 
economie en de uitgangspunten rond Ru imte voor de Rivier. - act ie(~ ) 

• De bewindspersonen vragen inzicht in de verschillende 
verantwoordelijkheden rond het verondiepen en b ij Ove r de Maas in het 
b ijzonder. Daartoe is een factsheet opgest eld . Deze zal naar de 
bew indspersonen gestuurd worden. En dit punt zal in de kamerbrief 
verd uidel ijkt worden. - actie l10)(2ej_ 
I n de brief zal de rol van de provinc ie verduidelij kt worden . 

• De ADR heeft gesprekken gevoerd bij RWS ZN . Nagegaan is of er 
integr iteitsmeldingen zij n binnen gekomen . Nagegaan wordt of er een 
eindconclusie wordt getrokken door de ADR. - actié1~) 

• Gesproken is over de meldingen en de daarbij behorende stukken . De 
vraag is, of gelet op de vraag, het complete dossier ( inc lusief de 
correspondentie en de achterliggende onderzoeken aan de TK wordt 
verstrekt . Afgesproken is de acht erliggende onderzoeken op te nemen in 
de onderzoeksbij lage van de brief en deze onderzoeken mee te sturen. De 
meldingen an sich zullen naar de TK worden gestuurd. - actié10)(2~) 

• Gesproken wordt over de ' notit ie granuliet' en de duiding van deze 
notit ie. Hiertoe zal een zinsnede in de brief worden opgenom en. - actie 
f10)(2e]. 

Openstaande acties: 
• Er wordt een d raaiboek opgesteld rond het u itkom en van de brief. - actie 

!10)(2eJ en DCO; 
• redeneerlijn voorbereiden voor het geval er discussie ontstaat over de ro l 

van topambtenaren - actie FMC/ HRM en HBJZ; 

Volgende vergadering : donderdag 2 7-2-2020 , 14 uur. 

(10)(2e) 
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To: (10)(2e) Il -DGRWU (10)(2e) 1@minienw.nl ] 
From: (10)(2e) 1) - BSK 
Sent: Wed 2/26/2020 11 :49: 17 AM 
Subject RE: Gevraagde informatie TK 
Received: Wed 2/26/20 20 11 :49 :00 AM 

Dat weet ik. Ka n daa rn a. 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

Van: ~I __ (1_0)_(2_e)_~I) - DGRW 

Verzonden: woensdag 26 feb r ua r i 2020 11:49 
Aan: 1 (10)(2e) I) - BSK 

Onderwerp: RE: Gevraagde informatie TK 

Hoi 1 (10)(2e) 1, 

Nee, ik de hele ochtend in overleg en nu nog . 
Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 
(1 O)((Jlfl 1é) 
(10)(2e) 

Van: (10)(2e) ) - BSK <I (10)(2e) l@min ienw.n l> 

Verzonden: woensdag 26 feb r ua r i 2020 11:20 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DGRW '9 (10)(2e) l@m inienw.n l> 

Onderwerp: FW: Gevraagde informatie TK 
Hoi 
Heb j ij het kunnen vinden ? 
Groet (10)(2e) 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

1 (1 0)((J~j2e 

Van: (10)(2e) ) - DGRW m inienw.nl> 

Verzonden: woensdag 26 feb r ua r i 2020 10:47 
Aan: 1 (10)(2e) I) - BSK <~I --(-1-0)-(2-e)-~l@m inienw.n l> 

Onderwerp: FW: Gevraagde informatie TK 

Hal (10)(2e) I, 

De vraag is of wij nog over een document uit 2009 beschikken waaruit moet blijken dat toen granuliet als grond is 
gekwalificeerd. Dat moet destijds bij VROM zijn besloten. Ben benieuwd of ons archief deze vraag kan beantwoorden. 
Groet, 

~10)(2e~ 

Verzonden met BlackBerry Work 
www.blackberr .com) 
Van: (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) minienw.nl> 
Datum: woensdag 26 feb. 2020 9: 13 AM 
Aan: 1 (1 0)(2e) D - DGRW <j (10)(2e) l@minienw.nl> 
Onderwerp: RE: Gevraagde in formatie TK 
Beste(l10)(2~) 

In 2009 werd gran uliet in het kader van het Besluit bodemkwalite it (opn ieuw) als grond gekwalificeerd . Hebben we daar nog 

stu kken over hoe dat in zij n gang is gegaan? 

Met vriendelïke groet, 

1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(2'.é )( e) 

Van: (10)(2e) ) - DGRW '9 (10)(2e) l@minienw.n l> 

\/<>r 7 nnrlen: dinsdag 25 feb r ua r i 2020 17:54 
142689 0125 



Aan: ~I __ (1_0_)(2_e_) -~I) - DBO ~L_ __ (1_0-'----)(_2e_) _ ____,...l@~m_i n_ie_n_w_._n I> 
Onderwerp: RE : Gevraagde informatie TK 

H a l(10)(2e)I, 

Wat bedoel je precies met jouw laatste vraag voor DGWB? Ik kan het niet helemaal volgen. 
Groet, 

~10)(2e~ 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: I (1 0)(2e) 1) -DB O <jL_ _ _:__(1_0:..:.)(2_e.:_) - --"l®=m=iru=·e=n~w~.n=l> 
Datum: dinsdag 25 feb. 2020 4:36 PM 
Aan (1 0)(2e) - D CO ~ (1..:c0)'..::( i--WtiaF=~F (1 0)(2e) 

(10)(2e) (10)(2e) 
(1 0)(2e) (1 0)(2e) (10)(2e) -CEND-D CO 
(10)(2e) nw.nl> , (10)(2e) inienw.nl> , (10)(2e) ) - D GRW 

1-('----1 _,0)_:_(2_e'----) -===="-'--'-=l>c2--, L__ __ ('----1 _,0 )_._(2_e'--c-) __ -,---JL__J__ _ _ll___ _ ____;____'._'__,___,----c.:..:= c:=..:='-'..:..:.=-----'-l__-'----( 1_0-'--'-)(2_e_,_) __J (BS) 
~~(1~0)~(2~e)==:d= ~ = >, (10)(2e) (B S) ~-----~) - DBO 

inienw.nl> 
Onderwerp: Gevraagde informatie TK 

Coll ega 's, 

Volled ighe idshalve nog eve n de door de TK gevraagde informat ie d ie in de br ief moet landen : 
De vaste comm iss ie voor I nfrastruct uur en Waterstaa t heeft t ij dens de extra proced urevergadering va n 
12 februari 2020 gesproken over de be richtgev ing rondom granu liet in Maasplassen. 
De com m iss ie heeft besloten u te verzoeken om in de brief, die reeds in de rege ling van 
werkzaa mheden van 6 feb ruari j l. is gevraagd , aa nvullend de vo lgende punten op te nemen: 
. Een fe itenre laas/ t ij dli j n met bet re kk ing tot de ce rt ifi cering en vergunn ing verlening ten behoeve 
van gran uliet in Maasplassen; Staat in de brief 
. De ro l van het m inisterie in dezen ; Staat in de brief 
. De Mei ingen Besluit oo em kwa li te it (Bbl<. met ae aanv raag voor het storten va n gran uliet in 
de uite rwaarden van de Maas bij Alphen, inclusief achterliggende informatie en de beoorde li ng 
door het bevoegd gezag van de Meldingen; Dit betekent toch de melding plus de beoorde lende ma ils. De onderzoeken zitten 
erb ij, maar kunnen we in de lijst van bij lage 2 opnemen . 
. In fo rmatie en doc ument(en) waa ruit blij kt dat in 2009 en jun i 2019 bes loten is dat granuliet 
oesc houwd kan worde n als grond en het bes luitvormingstraj ect hieromtrent. Vraag aan DGWB : Voo r 2019 de memo van (l10)(2~) 
aa n 1 (10)(2e ) 1- We lke info rmatie uit 2009 hebben we hiervoo r? 
De com miss ie verzoekt u deze informa t ie uiterlij k 4 m aa rt a.s. aa n de Kamer te doen toekomen. 
M et vr iende lïke roet, 

1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(3;é )( e) 
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To: (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) @min ienw.nl1; ! (10)(2e) 1) - DGRW~ (10)(2e) 
(10)(2e) - DGRW (10)(2e) @min ienw.nl] 

From: (10)(2e) ) - BSK 
Sent: Wed 2/26/2020 12:59:48 PM 
Subject RE: Signaal: Zembla: GIB veroordeeld voor illegale granulietlozing in Amsterdamse haven 
Recelved: Wed 2/26/2020 12:59:00 PM 

Nee a lleen uit de ers is inderdaad niet zo fïn. 
1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

Van: (10)(2e) l-DGRW 

Verzonden: dinsdag 25 februar i 2020~1_2_:_35 ______ _ 
Aan: 1 (10)(2e) Il - BSK; 1 (10)(2e) Il - DGRW ; ~I __ (1_0)_(2_e)_~l.l - DGRW 

Onderwerp: FW: Signaa l: Zembla: GIB veroordeeld voor illegale granu lietlozi ng in Amsterdamse haven 

Wisten wij hiervan? Dit helpt natuurlijk niet. 
Groet, 

~10)(2e~ 

Verzonden met B lackBerry \Vork 
WWV-.' . blackberry.com) 
V an: 1 (10)(2e) b -CEND-DCO 4 (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: dinsda 25 fe b. 2020 12:14 PM 

l~min ienw.nl] ; 

ê-=-:::..:..J..,..,.{49,)f,2~=:::;~---l"-1--'-':-:~~~~----..,,_(-1..:.,0-X;;2:..:..e-),_-_-_~...J>:;;'-"m"-i-i :..::ni,::en,:-:w.:.,:.·.:.:;:nl"--1> '---....-'----'-'--'-"-'"--->---') - DB O <! +:1-.Q:~h~~f 2e~ oiJ-@minienw.nl>, 
,__.....:........:...:.........:...._,= n~ü,..,nc!..:ie'-"n"-'w..,_,.1=tl>, (10){2e) (BS) rws .nl>.I (10)t2êj 1) - DäRW 

Onde1werp: FW: Signaal: Zembla: GIB veroordeeld voor illegale granulietlozing in Amsterdamse haven 
Ter info 
Met vriendeli ·ke roet 
1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

Van: Newsroom lenW <I (10)(2e) l@minienw.nl> 

Verzonden: dinsdag 25 februar i 2020 11 :54 
Aan: Woordvoering (10)(2e) frd.shsdir. nl>; I (10)(2e) l@rws.nl 

CC: monitoring (10)(2e) minienw.nl> 

Onderwerp: Signaal: Zembla: GIB veroordeeld voor illegale granulietlozing in Amsterdamse haven 
Ter info. 
Groeten 10.2.e 

Roelof Bosma - ( 25-02-2020 10:34 (onderzoeksjournalist @Zembla I tips: 1 (10)(2e) l@bnnvara.nl 1 

voorheen: DIDD, Netwerk, NOS Langs de Lijn I thema's: tbs, psychiatrie, (jeugd)zorg, GGZ, voetbal)) 
NIEUWS. Graniet I mport Benelux (Bontrup) is zojuist door de rechter veroordeeld voor het illegaal lozen van granuliet in 
het water van de Zanzibarhaven in Amsterdam . Straks meer op website @ZEMBLA . # granuliet # r ij kswaterstaat. (22 
retweets, 30 favorites) 

Cem Lacin - {25-02-2020 10:37 (SP Tweede Kamerlid, woordvoerder Infrastructuur, Mobiliteit & Milieu -
Rotterdam)) 
En in Gelderland gaat het gewoon door ! Het storten van # granuliet moet per d irect stoppen. Wanneer trekken 
@CvNieuwenhuizen en @Rijkswaterstaat de vergunn ing voor het project 'Over de Maas' in? Graag nu ! @burgercollecti 1 
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https://twitter.com/roelof bosma/status/1232237400748961794 {10 retweets, 10 favorites) 

) Steenbed_rij f 0_2nieuw beri~t voor ill~ale afvallozio.g (nrc.nl, 25-02-2020 11 :22) 

Graniet Import Benelux veroordeeld voor illegale granulietlozing in Amsterdamse haven 

Vandaag 
• 
leestijd 1 m inuten 

Graniet Import Benelux {GIB) heeft een boete opgelegd gekregen van 50 .000 euro waarvan 30.000 euro voorwaardelij k wegens 
de illegale lozing van een partij granul iet in de haven in Amsterdam. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam dinsdag bepaa ld. Het 
bedrijf loosde het afval zonder geldige vergunning. Dat gebeurde op 14 maart 2019 in de Zanzibarhaven. 

GIB is onderdeel van Bontrup BV. De steens lag die het Amsterdamse bed rijf Bont rup verkoopt, wordt onder meer gebr uikt voor de 
aanleg van snelwegen. Granuliet is de reststof die vrijkomt bij het bewerken van graniet en zandsteen. 

GIB heeft de feiten toegegeven. Hoeveel er precies is gestort in de haven, is onduidelijk. De havenpolitie zag maart vorig jaar dat 
er een halve dag lang een stofwolk hing boven het water en constateerde dat er g ranu liet vanaf de opslagkade in het water 
terechtkwam. 

In de Zembla-uitzend ing 'De afvaldump door Rijkswaterstaat' blijkt dat GIB een half miljoen ton granu liet liet st orten in natuurplas 
Over de Maas. 

Ambtenaren van Rijkswaterstaat Zu id -Nederland brachten aanvankelijk een negatief advies uit over de lozing van granuliet in 
Over de Maas. De top van Rijkswaterstaat heeft uiteindel ijk ' erdoorheen gedrukt ' dat het afval toch in de natuurplas kon worden 
gestort. De ambtenaren hebben de partij granu liet ' onder protest' goedgekeurd, zo blij kt in de uitzending. 

Voor het storten in de Zanzibarhaven was geen vrijstelling of vergunn ing verleend. 
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/graniet-import-benelux-veroordeeld-voor-illegale-granulietlozing-in-amsterdamse
haven 
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To: (10)(2e) (10)(2e) @rws.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 2/27/2020 8:53:48 AM 
Subject FW: info 2008/2009 granu liet (gran ietzan d) als grond. 
Received: Thur 2/27/2020 8:53:00 AM 
2009 01 21 030 SENTERNOVEM DOG.pdf 
20080825 02 SENTERNOVEM mail.pdf 

H&i1I0)(2~) 

Kij k hier hebben we wat aan. 

Met vriendeli j ke groet, 

(10)(2e) 1 

Van: ~I __ (1_0)_(2_e)_~I) - DG RW 

Verzonden: woensdag 26 februa r i 2020 21:44 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: FW : info 2008/2009 granuliet (granietzan d) als grond . 

H a l(10)(2e)i, 

Hierbij de documenten ui t 2009 inzake granuliet. 
Groet, 

~10)(2e~ 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) 1)-BSK 4 (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: woensdag 26 feb. 2020 8:22 PM 
Aan: (1 0)(2e) - DGRW L.'....:.(1.:..;.0)'..'.::(2:.:.e_,_) -=~ ='°--'--'----'= 
Kopie: (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) inienw.nl> 
Onderwerp: info 2008/2009 granuliet (granietzand) als grond. 
Ha~) 
Bij deze bepe rkte info met bet rekking tot granuliet en g rond. 
Is verslag imp lementatietea m ja nuar i 2009 en mail met sta ndpunt V ROM uit 2008. 
Groet (10)(2e) 

(10)(2e) 
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To: 1 (1D)(2e) 
From: (1D)(2e) 

1- D80~~ -~(1~□)~(2~e>_~l@minienw.n l ) 
b-DBO 

Sent: Fri 2/28/2020 8:09:27 AM 
Subject FW: Stukken over granuliet voor weekendtas beide bewindspersonen 
Received: Fri 2/28/2020 8:09:27 AM 
20191010 07 Brief aan DG RWS van DGWB.pdf 
20200226 memo over vervolg hoorzittinq.docx 
20200227 Kamerbrie f granuliet Zembla schone versie.docx 
20200227 Kamerbrie f granuliet Zembla track changes.docx 
20200227 Memo bij kamerbrief over granuliet.docx 

Há1DJ(2t) 

D eze stukken zijn geprin t de tas in gegaan voor granuliet. Inzet v~is om een onafhankelijk e toets door een derden (kan 
ook IL T zijn) te laten uitvoeren. 

Groet 

(10)(2e) 

V erzonden met BlackBen-y Work 
( v.rww. blackberry .com) 

Van:! (10)(2e) h-DBO ~ (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: donderda 27 feb. 2020 5 :31 PM 
Aan: (10)(2e) - D BO '---,-(,.1 ""'0)"""(2_e"-) __ .,._®.m ... i_n""ie""n;_w...;.:.nl::c_>...,_, -.--..,_(1_0):.;-(2_e_,_) -~-..,..,D~B--=O__,_--i-(1.,,.o-'-)('-2e--'-),........,@minienw.nl>, 

(1 0)(2e) • DBO (10)(2e) a;minienw.nl>, (10)(2e) - BSK (10)(2e) @minienw.nl> 
Ondenverp: Stukken over granuliet voor weekendtas beide bewindspersonen 

Beste collega's, 
Bijgevoegd st ukken die voor beide bewindspersonen in de weekendtas moeten. Graag dus twee afzonde rlijke hprm-mappen 

aanm aken. De stukken zijn reeds door 10-2 .egezien en geaccordee rd. 

~~~~~~~et, 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

1 (1 O)(~éij)(f el 
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T.a .v . Bewindspersonen 

memo 

Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 

Vervolg na weigering deelname ambtenaren aan 
hoorzitting/ rondetafelgesprek granuliet 

Op 19-2-2020 heeft u de kamer geïnformeerd dat u geen toestemming verleent 
voor deelname van ambtenaren van Rij kswaterstaat aan het door de kamer 
geplande rondetafelgesprek en de hoorzit t ing over de t oepassi ng van granuliet in 
Over de Maas. 

Op 20-2- 2020 werd door de griffier va n de vaste kamercommissie contact 
gezocht m et het ministerie. Uit het met hem gevoerde telefoongesprek werd een 
aanta l zaken duidelij k: 

• De commissie had de intent ie 1 Q. 2. e tijdens de hoorzitting 
ter verantwoord ing te roepen voor naar nanae1en in de door Zembla 
geschetste problematiek. De commiss ie had eveneens de intentie 10.2.e 
10.2.e uit t e gaan nodigen voor deze hoorzitting. 

• De commissie was zich bewust dat een weigering van het min isterie een 
mogelijkheid was en heeft dit risico genomen; 

• De griffier is, na uw brief van 19-2, gevraagd op ambtelij k n iveau naar 
een oplossing te zoeken en heeft daartoe twee voorstellen gedaan. 

Na afloop van het gesprek is aan de griffier gevraagd e .e.a. in een mai l vast te 
leggen. 

In de ontvangen ma il worden twee opt ies geschetst (citaat): 

1. De commissie heeft het bureau Bodempfus op voorhand uitgenodigd voor 
het rondetafefgesprek (niet voor de hoorzitting) met het oog op 
uitwisseling van infichtingen van feitefijke aard. Bodempfus kan de 
commissie als kennisorganisatie bij uitstek informeren over wet- en 
regelgeving. Om die reden zou ik willen verkennen of het mogelijk is hen 
wel af te vaardigen voor het rondetafelgesprek waarbij feitelijke 
inlichtingen worden gewisseld. 

2. Wat betreft de uitnodiging aan Rijkswaterstaat zou ik de suggestie willen 
doen van een besloten technische briefing over de kwestie door 
Rijkswaterstaat, die in de plaats zou komen van een openbare hoorzitting. 
Dit kan de vorm hebben van een reguliere technische briefing waarbij de 
genodigde instantie de tijd krijgt voor het houden van een presentatie, 
waarna leden de gelegenheid krijgen vragen te steflen. Het staat het 
ministerie en Rijkswaterstaat vrij om te beslissen welke 
vertegenwoordiger of ve1tegenwoordigers van Rijkswaterstaat daatvoor 
worden afgevaardigd. 

Het verschil tussen een hoorzitting en een technische briefing is niet semantisch. 
Bij een hoorzitting is er een aspect van afleggen van verantwoording, waarvan 
geen sprake is bij een technische briefing en een rondetafelgesprek. Die beide 
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vormen van overleg met derden zijn bedoeld voor het ui twisselen van informatie 
en inzichten. Een dergelijke besloten technische briefing door Rijkswaterstaat zou 
mogelijk 9 maart gehouden kunnen worden, maar desgewenst ook op een andere 
dag in die week kunnen plaatshebben. (einde citaat). 

Advies: 
1. Het is van belang een bestendige lijn aan te houden en ambtenaren niet 

in een situatie te brengen waa rbij zij ter verantwoording worden 
geroepen. Deelname aan een rondetafelgesprek brengt, in dit specifieke 
geval, dit risico met zich mee. Ik adviseer u vast te houden aan de 
weigering zoals verwoord in uw brief van 19-2-2020; 

2. I k adviseer u in te stemmen met het geven van een besloten technische 
briefing. Dit biedt de gelegenheid om feitel ijke informatie te verstrekken 
en daarb ij de regie te voeren. Tevens kan zelf bepaald worden welke 
ambtenaren aan de briefing deelnemen; 
Deze feitelijke informatie kan zich r ichten op de volgende aspecten: 
a. fe itelijke inhoud (het beleid ro nd diepe plassen, de werking van het 

Besluit Bodemkwaliteit, certificering in het kader van het Bbk); 
b. feiten rond de casus Over de Maas (rollen en verantwoordelijkheden, 

gedane meld ingen); 
c. fe itelijke beschrijving van de besluitvorming en verantwoordelijkheid 

b innen IenW. 
De briefing kan verzorgd worden door inhoudsdeskundige medewerkers 
van RWS (RWS BS en RWS WVL) en DGWB en gaat dus niet om 
verantwoording afleggen over de afwegingen. Daarnaast wordt 
voorgesteld dat een medewerker (DBO) aan de briefing deelneemt om het 
proces te bewaken en oog te hebben voor de aard van de vragen van de 
verschillende kamerleden. 

3. I nd ien u hiermee instemt zal het aanbod voor een besloten technische 
briefing ambtelijk schriftelijk worden bevestigd, onder de aangegeven 
condities. 

[ (10)(2e) J 
( 1 )(2e) 

Bestuurskern 
Directie 
Bestuursondersteuning 
Bestuursadv ies 

Datu m 
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Bewindspersonen 

Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 

memo Stand van zaken kamerbrief over granuliet 

Op 3 maart spreken wij over de kamerbrief over granuliet en daarmee 
samenhangende zaken. 

Brief aan de Tweede Kamer 
Bijgevoegd treft u een aangepaste versie aan van de brief over granu liet aan de 
TK. Door de vele w ijzigingen wordt u geadviseerd de brief in zijn geheel te lezen. 
Het betreft een veelheid aan inhoudelijke en redactionele aanpassingen. 
Ten opzichte van deze eerdere versie zijn teksten toegevoegd over de 
verantwoordelij kheden rond Over de Maas, is de rolverdel ing binnen IenW verder 
verduidelijkt. Tevens is in de brief nauw aangesloten bij de aanvul lende v ragen 
van de TK zoals verwoord door de TK op 12-2-2020 en is ook de toezegg ing uit 
het AO Leefomgeving opgenomen. 
Om aan deze aanvullende vragen te voldoen breng ik het volgende onder uw 
aandacht. 

De commissie vraagt om documenten uit 2009 en 2019 waarin besloten is dat 
granul iet 'grond' is . Naar één document wordt in de kamerbrief direct verwezen 
(memo van dg WB aan dg RWS d.d. 10-10-2029) . Dit document valt niet onder 
het criterium 'persoonlijke beleidsopvatting', maar is een formele 
standpuntbepa ling van de beleid-DG. Om deze reden adviseer ik u het stuk als 
bijlage met de brief naar de TK te sturen. Ik adviseer u geen mailverkeer mee te 
sturen waarin veelal persoon lij ke beleidsopvattingen zijn verwoord . Daarmee 
handelt u in lijn met het kabinetsbeleid zoals verwoord in de brief van co llega 
Knops van 18-11-2019. 

De standpunten d ie in de brief worden verwoord zijn gebaseerd op de huidige 
kennis en infomiatie. Dit wordt ook zo in de br ief verwoord . 

Zoa ls in de brief wordt uitgelegd zijn er geen aanwij zingen dat er m ilieu
hygiënische nadelen zijn verbonden aan de toepassing van granuliet. Tijdens het 
debat met de kamer kunt u als terugva loptie een onafhankelijke review 
aanbieden. Dat is nu niet in de brief verwoord. 

De brief dient uiterlijk 4 maart aan de kamer gestuurd te worden. 

Best uur skern 
Directie 
Bestuursondersteuning 
Bestuursadvies 

Den Haag 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

Contactpe rsoon 

c(~w)~~ll) 
M +31{0)6-l! iO)j2êJI 
1 ( 10)(2e) l(<i)mlnlenw .nl 

Datum 
27 februari 2020 
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Verantwoordelijkheden Over de Maas 
U heeft om inzicht gevraagd in de verschi l lende verantwoordel ij kheden rond het 
verondiepen en bij Over de Maas in het bijzonder. Daartoe is een factsheet 
opgesteld. Deze t reft u als bij lage aan. 

Recente contacten met de gemeente West Maas en Waal 
Op donderdag 20 februari zij n op verzoek van de gemeente, met uw instemming, 
de beschikbare onderzoeksrapporten toegestuurd. 
De gemeente heeft vervolgens aangegeven dat men aan de hand van 
documenten ook inzage wil hebben in de besluitvorm ing binnen IenW over de 
vraag of granuliet a ls 'g rond' of 'bouwstof' moet worden gezien. 
Op 2 maart is een afspraak gemaakt met de gemeente om de onderzoeken toe te 
l ichten en inzage te bieden . 
Inm iddels is tot op het niveau van plv-DGRWS en DGWB telefonisch contact 
geweest met de verantwoordelij ke wethouder. Zij heef t aangegeven met minister 
MenW een gesprek te willen. U wordt geadviseerd op d it verzoek in te gaan. Bij 
voorkeur voorafgaand op het gep lande rondetafelgesprek in de TK van 9 maart. 

Berichtgeving over producent granuliet 
De Rechtbank Amsterdam heeft het bedrijf Granu liet Import Benelux BV op 
dinsdag 25 februa ri 2020 een boete opgelegd voor de door dat bedrij f op 14 
maart 2019 begane overtred ing . Deze overtreding bestond er uit dat er, zonder 
voorafgaande melding op grond van het Activiteitenbeslu it o f vergunning op 
grond van de Waterwet, door een medewerker van het bedrij f een geul is 
gegraven waardoor het op het bedrij fsterrein aanwezige overtol lige water werd 
geloosd op het water van de Zanzibarhaven. 

De geconstateerde overtreding (en) van GIB in Amsterdam bestaan uit het lozen 
van afva lwater zonder voorafgaande melding of vergunning . Het feit dat d it 
afva lwater afkomstig is van een terrein waarop granul iet is opgeslagen, doet voor 
de aard van de overtred ing juridisch n iet ter za ke. Deze overtred ingen van GIB in 
de Zanziba rhaven zijn onvergelijkbaar met de toepassing van granuliet in de plas 
Over de Maas . In dat laatste geval zijn door GIB wel conform wettel ij ke vereisten 
meldingen gedaan, d ie door RWS als toereikend z ij n beoordeeld. 

10.2.e 

Best uurskern 
Directie 
Be stuurso nders:t euni n g 

Bestuursadvies 
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Bij lage 1: 

Bevoegdheden Over de Maas 

Ruimtel ijke verankeri ng 

o Het verond iep ingsproj ect is door de gemeente ruimtelijk mogelij k gemaakt 
op basis van het gemeentelijk bestemmingsp lan . Concreet betekent dit dat in 
het bestemmingsplan het plangebied is aangewezen als een gebied bestemd 
voor zandwinning en natuurontwikkeling 1

. 

Ontq rond inq 

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben voor het project 
Over de Maas een vergunning op basis van de Ontgrondingenwet verleend. Deze 
vergunning is door GS in 2018 met 3 jaar verlengd (einddatum nu 31 december 
2021). De vergunninghouder is Over de Maas BV. 

'Over de Maas BV' is een project BV van 'Nederzand BV' 
Nederzand BV is een holding van een aantal landelijke industriezandproducenten 

l(1 0)(2e)f Zandbaggerbed rijf BV (IJzendoorn) 
Dyckerhoff Basa l Toeslagstoffen BV (Nieuwegein) 
van Nieuwpoort bouwgrondstoffen (Wessem) 
Niba Zand BV ( Nijmegen) 
Koninklijke Smals NV (Cuij k) 

Voor de aanvoer van grond en bagger heeh Over de Maas samenwerking gezocht met een tweetal 
bedrijven. J. den Boer BV uit Ingen en BraBoB BV uit Sterksel. 
J. den Boer BV verzorgt het lossen van de schepen. BraBoB BV is intermediair t ussen Over de Maas 
en de part ijen die van hun grond af w illen, pleegt hier dus ook acquisit ie op, verzorgt de Bbk
meldingen, en organiseert de aanvoer per schip. 

Besluit Bodemkwaliteit en Waterwet 

o Rijkswaterstaat is bevoegd gezag voor de Waterwet en heeft een 
Watervergunn ing verleend . 

o Rijkswaterstaat is, als waterbeheerder, bevoegd gezag voor het Besluit 
bodemkwaliteit en het gebruik van g ranu liet voor de verond ieping. 

Eind 2009 zijn alle vergunningen en het bestemmingsplan onherroepelij k 
geworden. I n januari 2010 is gestart met de uit voering van het plan Over de 
Maas. 

Op basis van de uit\omsten van de m.e .r. en op voorste l van Gedeputeerde Staten hebbe n Provinciale Staten van Gelderland op 

20 september 2005 het besluit genomen om het Streekplan Gelde· la nd 2005 partieel te herzien. D~ besluit is een zogenaamde 

Concrete 8eleidsbeshssing. Inhoudelijk bete kent het besluit dat het pla ngebied 'Over de Maas" is aangewezen a ls een gebied 

be stemd voor zandwinning en natuurontwikkehng. 

Bestuurskern 
Directie 
Bestuursondersteuning 
Bestuursadv ies 

Datum 
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Vraag: Kan de gemeente West Maas en Waa l zélf het toepassen van g ranuliet 
(tijdelijk) laten beëindigen? 

Antwoord : Nee. Bevoegd gezag voor het nuttig toepassen van materiaal, zoa ls in 
dit geval granuliet, in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk (zoals 
de p las 'Over de Maas') is de minister van Infrastructuur en Waterstaat, c .q. de 
waterbeheerder Rijkswaterstaat. 

Het verond iepingsproject is door de gemeente ruimtefijk mogelij k gemaakt op 
basis van het gemeentelijk bestem mingsplan . Concreet betekent dit dat in het 
bestemmingsplan het plangeb ied is aangewezen als een gebied bestemd voor 
zandwinning en natuurontwikk eling. Zaken als hinder (geur, licht, geluid) waar de 
gemeente over gaat lijken hier niet aan de orde. Omdat het granu liet per schip 
wordt aangevoerd is er ook geen sprake van transport over land, waarb ij 
gemeentelijk wegbeheer of verkeersveiligheid een rol spelen. 

De gemeente zou hooguit een handhavingsverzoek aan de Minister kunnen doen, 
als de gemeente van mening is dat in strijd met de relevante regelgeving (Besluit 
bodemkwaliteit ) wordt gehandeld . 
De mening van RWS is dat dit niet het geval is . 
Een dergelijk handhavingsverzoek wordt via de gebruikelijke procedure 
behandeld. 

10.2.e 

17 februari 2020 

Bestuurskern 
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To: (10)(2e) 1- BSK~ (10)(2e) 

b-D80 
l@min ienw.nl] 

From: (10)(2e) 

Sent: Fri 2/28/2020 12:26:48 PM 
Subject FW: Actielijst PFAS-Granuliet-c:::J 
Received: Fri 2/28/2020 12:26:48 PM 
Actielijst PFAS-Granuliet~ .docx 

Ter info, omdat je maandag honeurs waarneemt. Alle acties zij n opgepakt en in de tas gegaan. 

V erzonden met BlackBerry W ork 
( www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) b- DBO <jL. __ ('-1-'0)..:.(2_e:...) --""l@..=m=1=·n=ic:=n'-w~.nl= > 
Datum: vrijdag 21 feb. 2020 9:16 PM 
Aan: Veldhoven, S. van Stienfe - DBO 

Ko ie: (10)(2e) - DBO 

(10)(2e) @minienw.nl> 
(10)(2e) @minienw.nl>, L.I -----'-(1_0'"')(_2e-'-) __ __,,O - D C O 

(10)(2e) minienw.nl> 
Onderwerp: Actielijst PFAS-Granuliet-c==J 

Beste Stientje, 
Bijgevoegd t ref je ter informat ie de actielijst die ik samen m~mfl.a.v. ons overleg v@ vanmiddag heb opgesteld en ik dit 
weekend in de dienst zal uitzetten. 
Hartelijke groet, 

1 (10)(2e) 1 

127513 0136 



1. PFAS 

127843 

Actielijst PFAS - Granuliet- ~ 

1 (1 0)(2e) 1 

1 (10)(2e) 1 

buiten verzoek 

(10)(2e) 
(10)(2e) 

0137 



buiten verzoek 

buiten verzoek 

3. Granuliet 

Wat Wie Deadline 

1. Afspraak tussen M l&W, M MenW en Secretariaat plant 2 maart 
verantwoordelijke beleidsmedewerkers afspraak in, 'kernteam 
inzake: granuliet' (DBO, 

127843 0137 



i) Eventuele aanvul lingen Brief nav DGWB, RWS) bereidt 
overzicht belang rijkste voor 
correspondentie 

ii ) w ijze van invulling verzoek TK 
voor technische briefing (hoe 
kan v ia een briefing de TK het 
beste worden geïnformeerd over 
de hoe de 
beoordelingssystematiek BBK 
normaliter werkt) 

ii i) opties voor onafhankelijke toets 
inz. beoordeling grond vs. 
Bouwstof - eventueel in overleg 
met betrokken mede overheden. 

2. Nota inz j ur idische mogelijkheden voo r HBJZ Weekendtas 27 nov 
gemeenten / provincies/ Rij k inz 
opschorten (van afspraken over) storten 
van granuliet (w ie kan wat doen?) 

buiten verzoek 

127843 0137 



To: (10)(2e) Il - DGRW"------'---(1_0.:...:.)(2_e_:__),--1-=..:..:...:..:.:=_:___:__:_:.:..:..:.t1..L_~----'---(1_0-'---'-)(2_e_:__) __ __J) - BSK~~ -~(1~0)_(2_e~) -~l@minienw.nl] 
Cc: (10)(2e) 1) - DGRW~-----~@minienw .n l] 
From: (10)(2e) 1) - DGRW 
Sent: Fri 2/28/2020 2: 15: 14 PM 
Subject: Tekst voor kamerbr ie f granuliet 
Received: Fri 2/28/2020 2:15:15 PM 
breder beleidsafweging verondiepen versie 2.docx 

Hallo~) 
Hierb ij een eerste aanvu llende tekst voor kamerbrief over granuliet. ! (10)(2e) 1 heeft er naar gekeken. Voordat ik het naar t10)(2ej 
stuur, wil ik graag van je vernemen of jij je kan vinden in de tekst. Zo nodig pas ik de tekst aan . 
Met vriendelïke roet 

(10)(2e) 

Van: (10)(2e) ) - DGRW 

Verzonden: woensdag 26 fe brua r i 2020 18:01 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW 

CC: (10)(2e) ) - BSK; 1 (10)(2e) 1)- DGRW 
Onderwerp: FW: 20200227 Kamerbrief granuliet Zembla 

Hal10)(2ej, 

Zoal s gi steravond telefonisch m et jou afgesproken ga j ij v rijdagoch tend een alinea aanleveren waarin de bredere 

achtergrond van het beleid met betrek king tot de diepe plassen (ontgrond ingen en verondieping) wordt geschetst. 

B ijgaand concept gaat eerd er naar de bew i nds lieden in afwachting van hun commentaar. Er is dan nog t ijd om de door j ou 

aangeleverde alinea in te brengen. Zo heb ik het met l(10)(2e~ afgesproken. 

Groet, 

~10)(2e~ 

Ver zonden met BlackBerry Work 

(www.blackberry .com ) 
Van: I (10)(2e) 1) -DBO 1L_ _ _:_(1_0:_)(2_e_:__) _ _yl@-=--m_im_·e_n_w_.n_l> 
Datum: woensdag 26 feb. 2020 4:26 PM 

~----~ 
n: 0)(2 inienw.nl>. (10)(2e) minienw.nl>, 

...,..__~_0_)(_2e_)___ ,=c=.,.-:-::1--:-'---i---'--_:___n:::= = -=--;..:...:..:..o"--'-l_-,---,--:-~(...,..10-'-)('--2--'e )'----__,__J- HB JZ ,.L---'--.c.:_....'...__-=~ in._..i"""en.._w=.nl>, ( 1 O )(2e) 
(10)(2e) - DGRW inienw.nl>, (10)(2e) 

(10)(2e) (10)(2e) (BS) 
e) (10)(2e) 
O (10)(2e) - DCO 

. >, (10)(2e) (B -DCO (10)(2e) 

(10)(2e) ) -,.:::D:.::B:..::::...__j_ __ ~--'-'--'--~---lè,;;==s-.:=-'-'..:..o= (10)(2e) 

(10)(2e) minienw.nl>, 
Onderwerp: 20200227 Kamerbrief granuliet Zembla 
Best e col lega's, 

Bijgevoegd, voor een finale check, een aangepast e versie van de kame rbrief over granuli et. 

Het is de bedoel ing deze br ief morgen in de weekendtas van de bewindspersonen t e doen. Daarom verneem ik graag ju llie 

commentaa r uiterlijk donderochtend om 11 uur. 
Met vr iende lijke groet, 
(10)(2e) 

143392 0138 



To: (10)(2e) 1) - DGRW"----'----(1_,0):...:...(2~e'----) =-:_:__:__:_:_:=.:..:_:_:_:_:_.:.:.u_L__~_(:_10---'-)-'---(2-'e)c__ _ __J) - BSK~~ __ (1 --'0)_(2_e'---) -~l@minienw.nl] 
Cc: (10)(2e) 1) - DG RW~-----~@minienw.n l] 
From: (10)(2e) 1) - DGRW 
Sent: Fri 2/28/2020 2:59:54 PM 
Subject: RE: Tekst voor kamerbrief granu liet 
Received: Fri 2/28/2020 2:59:55 PM 

Ha(10)(2e), 

Lijkt mij een prima tekst, hoewel wat aan de lange kant. Het lijkt er op als je dit leest dat het beleid uit 2008 nog geheel up 
to date is, terwijl er naar mijn weten toch elke keer weer gedoe is rond de diepe plassen. Hoe kan dat als het beleidskader uit 
2008 evenwichtig wordt genoemd? 

Groet, 

Verzonden met BlackBerry Work 
( www.blackberry.com) 

Van: 1 (1 0)(2e) 1) - DGRW ~ (1 0)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: vrïda 28 feb. 2020 2:15 PM 
Aan: (10)(2e) - DGRW ::::.:....(-1=0)=(2=e:....)-:';;f'm= in!!Cie::..cn;0.:.w.:....:.•!!;nl:_>..u__~-'---'---'--'---_J) - B SK <1'-----'(_10-'-)('---2e--')- ---"-'l@=®= in=i=en=w--'.=nl> 
Kopie: (1 0)(2e) ) -DGRW L__ _ _,_(_10-'-')('---2e---'-)--==in=ie=n=w'--'-'.n=l> 
Onderwerp: Tekst voor kamerbrief granuliet 

Hall~~) 
Hierbij een eers te aanvull ende tekst voor kamerbrief over granuliet. l(10)(2e) 1 heeft er naar gekeken. Voordat ik het naa~~~tuur, wil ik graag van je 
vernemen of jij je kan vinden in de tekst. Zo nodig pas ik de tekst aan. 
Met vriendelijke groet, 

1 (10)(2• ) 

Van: ~I _ (_10_)(2_e_) ~I) -DGRW 
Verzo nden: woensdag 26 februari 2020 18:01 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW 
CC: (10)(2e) ) - BSK ; 1 (10)(2e) 1)- DGRW 
Onderwerp: FW: 20200227 Kamerb rief granu liet Zemb la 

Ha (10)(2e), 

Zoals gist eravond t elefonisch met jou af gesproken ga jij vrijdagochtend een a li nea aanleveren waa rin de bredere 

acht ergrond van het be leid met betrekking t ot de diepe p lassen (ontgrond ingen en ve rondie ping) wordt geschet st . 

Bijgaand concept gaat eerder naar de bewindslieden in afw acht ing van hun comment aar. Er is dan nog tijd om de door 

j ou aange leverde ali nea in t e brengen. Zo heb ik het met l(10)(2e~ afgesproken. 

Groet, 

\1 0)(2e~ 

Verzonden met BlackBerry Work 

(www.blackberry.com) 

Van: 1 ( 1 o )(2e) 1) - D BO 4L_____:_( 1----'0):..:...(2_e.:....) _ ..J-'l@---'-'-m'"""i n-"-ie""'"n"'""'w"'"'". =n 1 > 
Datum: woensdag 26 feb . 2020 4:26 PM 
Aan : (10)(2e) ) - BSK ~~--(-10-)-(2-e)-~l@minienw.n l>, 1(10)(2e)I, (10)(2e) ) - HBJZ (10)(2e) 

(1 0)(2e) )- BSK < (1 0)(2e) inie nw.n l>, (10)(2e) HBJZ (10)(2e) minienw.n l>, 
DCO (1 0)(2e) (10)(2e) )- DGRW (10)(2e) 

(10)(2e) 

143391 

(10)(2e) ) -CEN D-
(10)(2e) )- DG RW 

0140 



0)(2e) ) - DCO minienw.nl>, (10)(2e) 

minienw.nl>, ~----(1_0_)(_2_e) ___ ~ ) - DBO 
minienw.n l> 

Onderwerp : 20200227 Kamerbrief granu liet Zembla 

Best e co llega's, 

)- DBO 

~--(1_0_)(_2e_) __ ~ ~m_in_i_en_w_.n I>, 1 (10)(2e) 1. 

Bijgevoegd, voor een finale check, een aa ngepaste versie van de kamerbrief over gran uli et. 

Het is de bedoeling deze br ief morgen in de w eekendtas van de bewindspersonen te doen. Daarom vern eem ik graag jul lie 

commentaa r uite rlijk donderochtend om 11 uur. 

M et vr iende lijke groet , 
(10)(2e) 

143391 0140 



Tijdstip Actie Uitvoering door: 

T- 1 I nform eren 1 (1 0)(2e) 
1 +I (10)(2e) 1 (ILT) 

10)(2{ 
T- 1 I nfo rm eren dhr. Z ij lst ra 
T- 1 I nfo rm eren gemeente West Maa s en Waa l DGWB 

(vooraa nkondig ing): M M&W belt 
bu rgemeester 

T: 12.00 uu r Kamerb rief versturen ( + naa r Zembla) DBO + DCO 
T : 12.00 uur I nform eren prov incie ( = bevoeq d qezaq ) RWS 
T: 12.00 uu r Ber icht oo in tra net bestuurskern DCO 
T: 12 :00 uur Ber icht op intra net Rij kswaterstaa t DCO en RWS 
T : 12 :00 uur Bijeenkomst medewerkers RWS ZN 

1 
[10)(2e) 

1 

T: 12 :00 uur Reac t ieve woordvoe r ing DCO + RWS 
T: 12 :00 uur Toe licht ing geven aa n gemeen te West Maas DGWB en RWS 

en Waa l 
T : 12.00 uu r Eventuee l inform eren GIB RWS 

200960 0141 
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Minister voor MenW 

nota ter informatie 
VAO Leefomgev ing 

Inleiding 

Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

Woensdag 11 maart wordt mogelijk het VAO Leefomgeving (aangevraagd door Van 
Esc h) geagendeerd. Een voo roverleg is nog niet gepland. Deze nota geeft een 
ove rzicht van de belang ri j kste inbreng t ijdens het AO van 20 februari, geda ne 
toezegg ingen en moge lij ke moties incl usief adv ies. 

Samenvatting inbreng per thema 

buiten verzoek 

buiten verzoek 

Bestuurskern 
Oir Duurzame Leefomg & Cire 
Econom ie 
Le efom ge ving 

Den Haag 

Contactnersoon 

(10)(2e) 

Datum 
2 m aa rt 2020 

Kenmerk 
I ENW/ BSK-2020/ 39 133 

Pag ina 1 va n 29 
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bulten verzoek 

Granuliet/D iepe plassen 
Van Esch (PvdD) roept om d irect t e stoppen met het storten van g ranuli et in diepe 
p lassen. Bij Van Eijs (D66) zij n er zo rgen dat er moge lij k door de top van 
Rij kswaterstaa t onvo ldoende is geluisterd naa r deskundigen en ambtenaren. Van Eijs 
v raagt aa ndac ht voor toezicht en handhaving. Van Eijs vraagt verder om bij het 
verond iepen van diepe plassen niet alleen rekeni ng te houden met de ecolog ie, maa r 
ook m et de maatschapp elij ke functie d ie een d iepe plas verv ult. Lac in (SP) roept ook 
op tot het stoppen van het verond iepen van diepe plassen omdat het verond iepen 
een w instmodel is en de meerwaa rde voor de nat uur onvoldoende is. Kröge r 
(GroenLinks) w il eers t de rege ls en de prakti j k va n vero nd iepen goed doorlichten en 
tot d ie tijd het storten van g ranuliet en ander bodemvreemd materiaa l opscho rten. 
Kröge r wil om da t er twij fe ls zij n over de prakt ij k da t een moratorium wordt 
afgekond igd en overweeg t een motie. Z iengs (WD) pleit voo r het eers t t oepassen 
van eigen baggerspecie in diepe plassen . In de sa m enwerkin g Staatsbosbehee r, ziet 
Z iengs bij toepass ing van geb iedse igen m ateriaa l mogelij kheden voor 
na tu urontwikkeling. Von Martels (CDA) wil niet t e snel concluderen, maa r eers t het 
debat over Granuliet afwachten. 
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129967 

Toezeggingen AO Leefomgeving 20 februari 2020: 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Moties 

bulten verzoek 

stopzetten storten in diepe plassen 

Gezien het debat t ijdens het AO Leefomgeving va n 20 fe bruari zijn mot ies op de 
vo lgende onderwerpen te verwachten : 

• 
• 
• 
• 

buiten verzoek 

Granu liet/Diepe plassen 

(1 0)(2e) 

buiten verzoek 

Pag ina 3 van 2 9 
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Overzicht mogelijke moties 

L 

buiten verzoek 

bulten verzoek 

buiten verzoek 

buiten verzoek 

bu iten verzoek 

Reactie op moties Granuliet/Diepe plassen 27 
Verzoekt de reger ing om de ontg ro nd ingenvergunning los te koppelen van de verond iep ing van 
een d iepe plas . 27 
Verzoekt de reger ing om de toepass ing van granuliet bij Over de Maa s onmidd ellij k sto p te zetten 
en de vergunning in te t rekken. 28 
I k verzoe k de rege r ing - hangende het eco log isch onderzoek en het n ieuwe wettelij k kade r - om 
alle verondiepingsproj ecten op te schorten. 29 

129967 
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bu lten verzoek 
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buiten verzoek 
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buiten verzoek 
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bulten verzoek 
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buiten verzoek 
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bulten verzoek 

1 Gezondheidseffect sco re 
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buiten verzoek 
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bul ten verzoek 
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buiten verzoek 
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buiten verzoek 
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buiten verzoek 
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buiten verzoek 
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buiten verzoek 
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bulten verzoek 
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bu lten verzoek 
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bulten verzoek 

Pag ina 20 van 29 

129967 0142 



buiten ve rzoek 
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buiten verzoek 
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bulten verzoek 
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buiten verzoek 
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bulten verzoek 
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buiten verzoek 
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Reactie op moties Granuliet/Diepe plassen 

minister 

nummer motie: naam indiener: 

Korte samenvattina van de motie: 

Verzoekt de regering om de ontgrond ingenvergunn ing los te koppe len 
van de verond iepi ng van een diepe plas. 

Conclusie 

11 .1 en 10.2.g 

Pag ina 27 van 29 
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129967 

minister 

nummer motie: naam indiener: 

Korte samenvatting van de motie: 

Verzoekt de reger ing om de toepassing van granu liet bij Over de Maas 
on midde lli jk stop te zetten en de vergunni ng in te trekken. 

Conclusie 

11. 1 en 10.2.g 

Pagina 28 van 29 
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minister 

nummer motie: naam indiener: 

Korte samenvatting van de motie: 

Ik verzoek de reger ing - hangende het eco logisch onderzoek en het 
nieuwe wettelij k kader - om all e verond iepingsprojecten op te schorten. 

Conclusie 

11 .1 en 10.2.g 
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To: (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) minienw.nl ] ; 1 (10)(2e) 1) - BSK~~ -~(1 0~)(2_e~) ~l@m inienw.nl] ; 
(10)(2e) - DGRW (10)(2e) @minienw.nl] 

From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Mon 3/2/2020 4:24:51 PM 
Subject: granuliet Du itsland 
Received: Mon 3/2/2020 4:24:53 PM 

Hallo 1 (10)(2e) 1, 1 (10)(2ei I en 1 (10)(2e) 1, 

Ik heb bij de collega 1s van de ILT of Granuliet wordt 
geëxporteerd naar Duitsland. ~---~ van de ILT heeft aangegeven 
dat uit de EVOA kennisgevingen niet volgt dat Granuliet wordt 
geëxporteerd naar Duitsland. Dat is in ieder geval duidelijk. Dat wil nog 
niet zeggen dat er in Duitsland geen Granuliet of een vergelijkbaar 
materiaal wordt toegepast (in Duitsland kan ik mij Groeves voorstellen). 
Het zou immers ook door een ander bedrijf in Duitsland kunnen worden 
geproduceerd. Daarom staan er nog een aantal vragen uit bï (10)(20) 

1 (10)(2e) 1 (Duitse collega/ per mail). I (10)(2e) 1 en (10)(2e) 

van Bodem+ hebben deze vragen voor mij gesteld, zij beschikken 
namelijk over het noodzakelijke netwerk. Er zijn nog geen antwoorden 
op de vragen binnen. Zodra deze binnen zijn stuur ik deze aan jullie 
door. 
Met vriendeli ·ke roet 

(10)(2e) 

Van: (10)(2e) ) - ILT 

Verzonden: maandag 2 maart 2020 14: 30 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DGRW 

Onderwerp: RE : granu liet export Duitsland 

Hoi ~10)(2e~ zie hieronder reactie vanuit EVOA team (vertrouwelij k u ite raard) . Groeten 1 (10)(2e) 1 
We hebben geen u itvoe r kenn isgev ingen kunnen v inden van Graniet I m port Bene lux en ook geen kennisgevingen voo r de uitvoer 
va n granuliet . 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DGRW 1 (10)(2e) l@m inienw.nl> 

Verzonden: maandag 2 maart 2020 14: 23 
Aan: 1 (10)(2e) I) - ILT 1 (1 0)(2e) l@ILenT.nl> 

Onderwerp: granu liet export Du its land 

Hoi 1(10)(2e) 1, 
Lukt het nog om de vraag uit te zetten b1J 1 (10)(2e) i? 

IM~ vc;en~:::::: grnet, 
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To: (1 0)(2e) l)q 0)(2~ (1 0)(2e) 

From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
1@minienw.nl] 

Sent: Mon 3/2/2020 5:07:27 PM 
Subject 20200301 Draa iboek kamerbrief granu liet 
Received: Man 3/2/2020 5:07:00 PM 
20200301 Draaiboek kamerbrief qranu liet. docx 

Best e 1 (1 0)(2e) 1, 

Hie rb ij een eerste o pzet voor een d raa iboek. Ik heb d it m et DCO afgestem d. 

Groet 

(10)(2e) 

266647 0144 



Tijdstip Actie Uitvoering door: 

-
T- 1 I nform eren 1 (1 0)(2e) 

1 + I (10)(2e) 1 (I LT) , !0)(2!1 
T-1 I nfo rm eren dhr. Z ij lstra 1 1 

T-1 I nform eren gemeente West Maas en Waa l DGWB 
(vooraa nkondig ing): M M&W belt 
bu rgemeester 

T: 12.00 uu r Kamerb rief versturen ( + naa r Zem bla) DBO + DCO 
T : 12.00 uur I nform eren prov incie ( = bevoeq d qezaq ) RWS 
T: 12.00 uu r Ber icht oo intra net bestuurskern DCO 
T: 12 :00 uur Ber icht op intra net Ri j kswaterstaa t DCO en RWS 
T : 12 :00 uur Bijeenkomst medewerkers RWS ZN (10)(2e ) 1 

T: 12 :00 uur Reac tieve woordvoe r ing DCO + RWS 
T: 12 :00 uur Toe licht ing geven aa n gemeen te West Maas DGWB en RWS 

en Waa l 
T : 12.00 uu r Eventuee l inform eren GIB RWS 
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To: ( 1 o )(2e) - BS K 11....____.è(,_10:.!.)(~2 ~-~!..!..!.ll.ll><J..J"-'-'-'-.ll.u--1'--.--~( 1:....!.0)..:::(2..:...,e )é.___JL_- !...!H-=:::B~JZ (1 o )(2e) min ie nw. n 1); 
- B 10)(2e) @minieni-'-w""".n""I "'---~~--~__, - HBJZ (1 0)(2e) minienw.nl]; (10)(2e) 

nw.nl · (10)(2e) - DGRW (10)(2e) minienw.nl]; (10)(2e) 

(10)(2e) - SG (10)(2e) @min ienw.nl ; (10)(2e) 
---:-:--.-----'----~ 

~----~ (BS) (10)(2e) @rws.nl]; (10)(2e) (BS) (10)(2e) @rws.nl]; (10)(2e) 

From: ( to)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 3/2/2020 7:49:15 PM 
Subject Tafel Zembla granuliet 3 maart 
Received: Mon 3/2/2020 7:49:17 PM 
20200301 Draaiboek kamerbrief granuliet.docx 

Beste collega' s, 

Ter bespreking morgen een eerste opzet van een draaiboek rond de publicatie van de kamerbrief over granuliet. 

Met vriendelijke groet, 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

(1 O)(:{é )( e) 

Van: (10)(2e) ) - DBO 
Verzonden: zondag 1 maart 2020 11:~2_0 _____ ~ 
Aan: (10)(2e) ) - BSK; (10)(2e) ) - HBJZ; (10)(2e) ) - BSK ;I (10)(2e) j_ 1-jBJZ; (10)(2e) , 

(10)(2e) ) -CEND-DCO; (10)(2e) ) - DGRW ; -~(,-0-)(2_e_) -~)-_-D_G_R~W; (10)(2e) 10-2 -e (10)(2e) 
~--~-------~ 

(BS); (10)(2e) (BS); (10)(2e) ) - DBO; (10)(2e) (BS) ' ; (10)(2e) - DCO 

Onderwerp: 20200301 Verslag tafel Zembla granu liet 

Beste collega' s, 

Bijgevoegd het verslag van 27-2-2020. 
Met vriende lij ke groet, 
1 (10)(2e) 1 
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To: (10)(2e) ~GRWU (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (10)(2e)) - BSK 
Sent: Tue 3/3/2020 8:45: 18 AM 
Subject FW: Reactie M MenW op memo en brief 
Received: Tue 3/3/2020 8:45:19 AM 
20200302 Opmerkingen M MenW bij nota en br ief. pdf 
20200227 Kamerbrie f granul iet Zembla schone versie OPM ER 2 maart 2020.docx 

Hoi 
Kun je deze voor me ui tdraaien voor zo voor 9 uur? 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) 1 (BS) <j (10)(2e ) l@rws.nl> 
Datum: maanda 02 mrt. 202 0 3:04 PM ~----~ 

(10)(2e) .minienw.nl> 
rws. nl>, ( 1 0 )(2 e) L-----'('--10....:).:....(2_e;...) - ~ ~m~1~· ru~· e~n~w~-~nl~>2, 1...,-_....:.(_1 0-'-)(::....2_.:e )'----__J) _ HB JZ 

(10)(2e) L....:(-----'-'-r---'-----"==::..:;..:..:...:.=l>, (10)(2e) - HBJZ 

(1 O )(2e) ~_J____:.__,-'.--'---'------"'==iru=·-"ien;.:.;w.:....·:.:::nl:.:...>_,_, l__ __ ,_,_(1_0.:....)(_2e....:) __ __J) _ DGR W 
(10)(2e inienw.nl>, (10)(2e) _ DG.~R~W..'..__l...è....___'._è___:_-==~=-'-'...:.=· ~ __ (1_0_)(2_e_)_~ (BS) 

(10)(2e) rws.nl>, (1 (10)(2e) (BS) 
Onderwerp: FW: Reactie M MenW op memo en brief 

Dag~,) 
Hieronder (en in bijgevoegde Kamerbrief) de tekste n voor wat bet reft de RWS act ies. 

11 1 en 10.2.g 

Relevante passage uit het conceptkamerbrief, versie afgelopen donderdag {plus aanvulling) 
142780 0148 



11.1en10.2.g 

Tot slot, nog een kleine typefout. 

In de Bijl age 1 van de br ief staat nu 'RKVG' i. p.v. 'RKGV'. Het laat st e is juist . 

Groet en, 

(~ ) 

Van: ~I __ (1_0)_(2_e)_~l)-DBO 
Verzonden: maandag 2 maart 2020 11:39 
Aan: (1 0)(2e) (BS) ; (10)(2e) ) - DBO; (1 0)(2e) ) - DBO; (1 0)(2e) ) -

BSK ; (1 0)(2e) ) - HBJZ ; (10)(2e) 

(1 0)(2e) ) - DGRW; (1 0)(2e) 

(BS) ; (10)(2e ) )-DBO 

Onderwerp: Reactie M MenW op memo en brief 

Best e co llega' s, 

) - BSK ; , --~(1~0)~(2_e)~-~-HBJZ ; ._____(_10_)_(2_e)_,-----,) -CEND-DCO; 
) - DGRW ; (10)(2e) ) - SG; (1 0)(2e) (BS); 1 (10)(2e) 

Bijgevoegd de react ie van Min MenW op de memo en de kame rbrief . 

De vo lgende vragen worden gesteld : 

1. waa rom gesprek met gemeent e door M in MenW en niet met M in lenW? - act ie RWS en DGWB 

2 . zinnen checken - act ie DBO 

3. in passage 'Over de Maas' opnemen ve rw ijzing naar bestemm ingsplan. - act ie RWS en DGWB 

4. in passage milieukwalite it gran iet : 'Lat en we hier niet de CE in t rekken. Dit was al gebruik voordat we doe lste llingen hadden op 

CE. Alternat ief is imm ers bovengronds st orten van d it mater iaa l. Lijkt me bet er verk lar ing?' - act ie DGWB alt ernat ief tekstvoorst el 

5. bij passage over de zienswijzen van medewerke rs - act ie HBJZ en DGWB meer uit leg gewenst 
6. bijl age 1 - act ie DBO sch rappen t ekst CE 

7. vraag bij memo van DGWB aan RWS. - act ie DGWB wat is BRL 9344 en waarom wordt dit opnieuw gemaakt. Wat is de t ijd lij n en 

142780 0148 



verw ac hting ? 

Acties 1, 4 , 5 en 7 vergen naast aa npassing van de brief ook een inhoude lij ke toel icht ing. Graag ontvang ik h iervoor t eksten die 

vandaag in een memo naa r de m inister kunnen worde n gestuurd. Graag voor 15 uu r react ie. 

1 

M~ v:,;:,~:~Ujke r•• 

ill Ook bekend als Noordse leem of granietzand 

142780 0148 



To: (10)(2e) 1) - DGRW~~ ___ (1~0)_(2_e~) -~l@m inienw.nl ] 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 

Sent: Tue 3/3/2020 12:53:06 PM 
Subject RE: Check op tekst! 
Received: Tue 3/3/2020 12:53:00 PM 

En de andere tekstpassage "D iscussie ..... .' ook? 

Met vriendelïke roet, 

1 (1 0)(2 e) 1 

Van: (10)(2e) ) - DGRW 

Verzonden: dinsdag 3 maa rt 2020 12:51 

Aan: 1 (1 0)(2e) i) - DBO 

Onderwerp: RE : Check op tekst! 

Akkoord. Kleine toevoeging. 

11.1 en 10.2.g 

Van: 1~ __ (1_0_)(2_e_) -~I) -DBO 1L___,_(1_0_'_')(_2e_,_) __ i=-:l®m..:.:.:.:..i n:.:.:ie:.:.n:..:.w:..:.·:.:.:n I> 

Verzonden: dinsdag 3 maa rt 2020 12:4 0 ~-----~ 

Aan: 1 (10)(2e) I) - DGRW '9 (1 0)(2e) l@m inienw.n l> 

Onderwerp: RE : Check op tekst! 

Dit stu kje ook: 

Met vriendelïke roet, 

1 (1 0)(2 e) 1 

(10)(2e) 

(10)(4'.étj)(~e ) 

an: (10)(2e) ) - DBO 
~-----~ 

Verzonden: dinsdag 3 maa rt 2020 12:4 0 

Aan: 1 (10)(2e ) 1) - DGRW (1 

Onderwerp: Check op t ekst ! 

Ha I(1 0)(2 e)I, 

(10)(2e ) l@m in ienw. n I) ' <LI __ L(1-'0)L(2_eL) -----"l@""--'-'m"'"'"i""'"n i'"""e"'"'n"""w""". n"""I> 

Ik k reeg van RWS onderstaande takt. Graag jouw akkoo rd (pe r ommegaande) . 

Met v r iende lijke groet, 
(10)(2e) 

266600---------
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11.1 en 10.2.g 
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To: (10)(2e) 1- DBO~ (10)(2e) 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Tue 3/3/2020 12:53:33 PM 
Subject RE: Toezeggingen 
Received: Tu e 3/3/2020 12:53:00 PM 

Mooi. Be leid moet het voorbere iden met RWS. 

Met v r iendelijke groet , 

1 (10)(2•) 

Vanl (10)(2e) ~ DBO 

Verzonden: dinsdag 3 m aa rt 2020 12:49 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: RE: Toezeggingen 

l@minienw.nl] 

Als dat uit het overleg is gekomen kan je met het secreta riaat iets in laten plannen . En beleid (of j ij / Flexteam?) bere idt dan t ijdig 
voo r. 
Groe ) 

Van: (10)(2e) ) - DBO '9 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: dinsdag 3 maa rt 2020 12 :34 
Aan:I (10)(2e) ~ DBO ~~--(1-0-)(2_e_)-~l@m in ienw.n l> 

Onderwerp: FW: Toezegg ingen 

H~ ) 

Jij weet vast hoe d it in zi j n werk gaat.. .. 

10 t v r iendelïke groet , 

(10)(2e) 

Van: ~I __ (1_0)_(2_e)_~I) - DGRW '9 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: dinsdag 3 maa rt 2020 11:31 -------~ 
Aan: (10)(2e) ) - DGR W (1 0)(2e) m inienw.n l>; (10)(2e) ) - DBO 

m inienw .nl>; (10)(2e) ) - BSK < (10)(2e) 
~-------~ 

minienw.n l>; ~l --(1_0_)(_2e-)-~I)- DGRW 

(10)(2e) m inienw.n l> 

Onderwerp: RE: Toezeggingen 

Ik heb ui t het overleg vanochtend begrepen dat de minister voor MenW in overleg wil met mw. Ans Mol. Wordt dat nu 
geregeld en voorbereid? Het gaat om een ontvangst op het departement. 
Groet, 

~10)(2e~ 

Verzonden met BlackBerry Work 
www.blackberrv.com) 
Van: (10)(2e) ) - DGRW (1 0)(2e) minienw.nl> 
Datum: dinsda 03 mrt. 2020 10:34 AM 
Aan: (1 0)(2e) ) - DB O --(1-0-)(-2e_)_~ minienw.nl> , I (1 0)(2e) 1) -B SK <j (10)(2e) l@minienw.nl>, 

(10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) minienw.nl> 
Onderwerp: FW : Toezeggingen 
Hoi 1(1 0)(2eJI, 

Zie hieronder de toezeggingen die zijn gedaan in het AO Leefomgev ing (laatste onderaan). 
Lij kt me daarom van belang in de Kamerbrief aan te geven dat we daarmee ook aan de toezegging aan de Kamer gestand 
doen. 
Groeten. 

(10)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) 1- DGMI ~ (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: dmsdag 03 mrt. 2020 9:57 AM 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DGRW <j (1 0)(2e) l@minienw.nl> 
Onderwerp: RE: Toezeggingen 

Toezeggingen AO Leefomgeving 20 februari 2020: 
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1. In Q3 2020 in uitvoer ingsprogramma SLA te rugkomen op normopvulling lucht kwa liteit en hoe dit doorwerkt in andere 

be leidsterreinen en za l pva p ilot houtst ook zij n opgenomen 

2. Kame r za l worden geïnformeerd over tweede t ranche aansluiten gemeent en SLA 

3. Minister MenW komt met brief in we lke mate g roei luchtvaart is meegenomen in SLA en van welke uitstoot is uitgegaan 

4. m in ister lenW informeert de kamer op korte termijn ove r wanneer de luchtvaa rt nota komt met daa r in maatrege len tav 

luchtkwa lite it 

5. M inist er MenW gaat in gesprek met co llega EZK over inzet biomassa irt lucht kwal ite it 

6. De co llega van SZW vragen de vo lgende brief ove r het asbestste lsel ook aan de Vaste Kamercommissie lenW te stu ren. 

7. Voor de zome r de wijz iging va n de AMvB Bes luit Stortp laatsen aan de Kame r sturen. 

8. Zo spoed ig moge lij k informatie over het asbestfonds aan de Kamer sturen. 

9. Informeren van de Kamer ove r omgang 25% weigeraa rs terugroepact ie dieselaut o's (samen met minister lenW) 

10. Voor het debat over granu liet een brief met jurid ische (on)mogelijkheden stopzet ten storten in diepe plassen 

Van: ~I ___ (1_0_)(_2e_) __ ~I) -DGRW ~L __ ...:._(1 ...:._0)...:._(2_e...:._) __ ,...l@~m_i n_ie_n_w_._nl> 

Verzonden: maandag 2 maart 2020 22:41 

Aan~ (10)(2e) 1- DGM I <I (10)(2e) l@minienw.n l> 

Onderwerp: Toezeggingen 

Ho~10)(2e~ 

Heb jij de lijst van toezeggingen die door de Kamer zijn geregistreerd voor dit ao? 
Dank, 
I(10)(2e) [ 

(10)(2e) 
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To: (1 0)(2e) Il -DCO~ (1 0)(2e) 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 

1@minienw.nl] 

Sent: Tu e 3/3/2020 2:11 :41 PM 
Subject RE: 20200303 Kamerbrief granu liet Zembla 
Received: Tu e 3/3/2020 2:11 :00 PM 

Prima! 

Met vriendelijke groet , 

(10)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) Il - DCO 
~-------~ 

Verzonden: dinsdag 3 m aa rt 2020 14:07 
Aan: (10)(2e) ) - DBO 

CC: (10)(2e) ) - DBO ~I ___ (1_0)_(2_e) __ ~~ DBO 1~ ___ (1_0)_(2_e) __ ~r BSK; ~I __ (_10_)(2_e_) -~l) -CE ND-
DCO 

Onderwerp: RE : 20200303 Kamer brief granuliet Zembla 

Dag /10)(2ej - dank-enke le suggesties t bv empat hische aanvu ll ingen in track change 

Grt, 

1 (10)(2e) 1 

Van: 1 (10)(2e) Il -DBO ~L _ _:_(_1 0_:_:)(_2e_:_) _ ___J->,l@'-'m..;.;.;.;..in=ie~n;...;.w;...;.•=n I> 

Verzonden: dinsdag 3 m aa rt 2020 13_:1_0 _____ ~ 
Aan: (10)(2 

(1 0)(2e) 

0)(2 ) -CE ND-DCO 

(10)(2e) ) - DGRW 

(10)(2e) 

,.....:::....::....:_.:........l..----'----'--',.....:.__J.""'"-'-m'-'-'-'-i n"""i e""'"n"'""'w"'r.,..n,,,_I j__ __ _,(...:...1 0=-.!.)-'-=(2:..::.e,_) --,___J H BJ Z 
(10)(2e) GR 

) ( ( 
'-,------~-

(10)(2e) 

. n (10)(2e) 
L__------',-----'-----...J....>____!___j__~--'---------'--,-__....=='7 

m i nienw. nl>; 

(10)(2e) L__ __ (_10_)(_2_e ) __ _l"_ _ __j_ ____ ) ______,..------,.~1>_._; L__ ___ (_10_)(_2_e) __ ~) - DCO 
(10)(2e) m in ienw.n l>; (10)(2e) (10)(2e) m inienw. n l>; 

~----(1_0)_(2_e_) ---~) - DBO (10)(2e) 

Onderwerp: 20200303 Kam erbr ief gran u liet Zem bla 

Best e co llega's, 

m inie nw.nl > 

Bijgevoegd de aa nge paste kam erbr ief naa r aan le id ing van het overleg m et de bew indspersonen (er eerder comm entaar !). 

Graag ieders react ie/ akkoord u iterli jk 15 uu r. De br ief m oet in de tas van 16 uur. 

Groet 

/10)(2e) 

266596 0153 



To: (10)(2e) 1) - DGRW~ (10)(2e) 

From: (10)(2e) 1) - BSK 
Sent: Tue 3/3/2020 2:53:28 PM 
Subject 20200303 Kamerbrief granu liet Zembla 
Received: Tue 3/3/2020 2:53:00 PM 
20200303 Kamerbrie f granuliet Zembla. docx 

Zie hoofdpunt va n mij . Kun j ij het bundelen? 
Betreft ro l die word t toeged ich t aa n implementatieteam. 
Groet 1 (1 0)(2e) 1 

142761 

1@minienw.n l] 

0154 



To: (10)(2e) (10)(2e) @rws.n l] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 

Sent: Tue 3/3/2020 3: 15:55 PM 
Subject RE: Check op tekst! 
Received: Tue 3/3/2020 3:15:00 PM 

Ik snap het. Ik hou het op de oude tekst. 

Met vriendeliike groet 

(10)(2e) 

Van: 1 (1 0)(2e) 1 (BS) 

Verzonden: d insdag 3 m aa rt 2020 15:14 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO 

CC: (1 (10)(2e) (BS) 

Onderwerp: FW: Check op t e kst ! 

Dag/10)(2et 

Ik kan h ier n iet mee u it d e voet en. 

Groeteri,10)(2 ) 

11. 1en10.2.g 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DBO 1L _ _:_(_1 0_:_:)(_2e_:_) _ ___J.>,l@'""'m-'-'-'-'-i n""ie"""n'-'-w'""'".=n I> 

Verzonden: d insdag 3 m aa rt 2020 14 :47 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1 (BS) <I (1 0)(2e) l@rws.nl > 

Onderwerp: FW: Check op t e kst ! 

Te kst DGWB 

Met vriendelijke groet , 

(10)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DGRW 1L __ _._(1 _.0)_:_(2_e,_) __ r"l@'""'m-'-'-'-'-in""ie"""n'""'"w'""'".=nl> 

Verzonden: d insdag 3 m aa rt 2020 13:00 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO 1~--(1- 0-)(-2e-)-~l@min ienw.n l> 

Onderwerp: RE : Chec k op tekst! 

Zie hieronder. Het im plementa t ieteam wo rdt hier ee n te grote rol toegedicht. Hadden ze wellich t in het verlede n informeel, en 
hie r worden inderdaad nog steeds prakt ische u itvoeringsvragen bespro ken, maa r dat is geen vaststaande procedu re . Bovendien 
willen we ervan af in deze vorm. Daarom lieve r wat a lgemener. 
Is deze tekst oo k bedoeld om helder te ma ken dat we geen besluit nemen over een product? Dat staat er nu nog n iet in. 

Discussie over granuliet binnen lenW 

11 .1 en 10.2.g 

Van: I~ __ ( 1_0_)(2_e_) -~I) -DBO 1L______:_(_1 0_'.,,'.)(_2e_:_) __ ,,..__,l®m..:..:.:..:..i n:..:..:ie:..:.n:....:.w:....:.·=n I> 

Verzonden: d insdag 3 m aa rt 2020 12 :40 ~------~ 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DGRW '9 (1 0)(2e) l@m inienw.n l> 

Onderwerp: Check op t ekst ! 

Ha 1(1 0)(2e)I, 

Ik k reeg van RWS on de rstaande t akt . G raag jouw a kkoo rd (pe r o mm egaande) . 

Discussie over ranuliet bin en lenW 

11.1 en 10.2.g 

26659n-----------------------------n1s6 



11.1en10.2.g 

(10)(2e) 

(1qill2e) 

~:12211 I ____________ ~ = - 11.1 en 10.2.g 

266590 0156 



To: (1 0)(2e) - DBOU (10)(2e) 

(1 (10)(2e) Il -BSK (10)(2e) minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Tue 3/3/2020 3: 15:58 PM 
Subject: 20200303 Kamerbrief granu liet Zembla 
Received: Tue 3/3/2020 3:15:59 PM 
20200303 Kamerbrie f granul iet Zembla. docx 

Hierbij m ij n opmerkingen en aanvu llingen. 
Groeten, 
~10)(2ej 

258343 

1@minienw.nl]; 1 (1 0)(2e) 1 (BS)U (10)(2e) l@rws .n l]; 1 (10)(2e) 

0157 



To: (10)(2e) mail. com (10)(2e) @gmail. com] 
From: (10)(2e) ) - BSK 
Sent: Tue 3/3/2020 8:22:22 PM 
Subject FW: Nieuwe versie kamerbrief granu liet en begeleidende memo (na bestuursadviseurs) 
Received: Tue 3/3/2020 8:22:22 PM 
20200303 Kamerbrie f granuliet Zembla vers ie bewindspersonen schone vers ie.docx 
20200303 Kamerbrie f granuliet Zembla vers ie bewindspersonen track changes .docx 

Dit is de laatste stand na overleg met beide ministers vanmorgen. 

Verzonden met BlackBerry Work 
( www.blackbeny.com) 

Van: 1 (10)(2e) i) -DBO 1 
Datum: dinsda 03 mrt . 2020 5: 10 PM 
Aan: 

(10)(2e) 

(10)(2e ) l@minienw.nl> 

~----~ 
(10)(2e ) @minienw.nl> (10)(2e) 

(10)(2e) 

CEND ;=:..:=:.'-----l.-',----.'.-'--'-----..Jl:;;::= "--;..::.:.:..:..:..=_u_------'(-10...:...)('--2='e )_~~JL..._=..::=-::...:..:.._..J..._~---'-_____:_:_---'--~===:..:..:....:.:..:;> (1 O )(2e) 

'-r---~~ (BS) 
L....:...___.:_:_---'-.JÇ=i=n=ie=n'--'-'w'-'-'.n=l>, I (10)(2e) I, 

(10)(2e) 

ieuwe versie kamerbrief granuliet en begeleidende memo (na bestuursadviseurs) 

Beste col lega's, 
De bestuu rsadviseu rs hebben nog twee {kleine) wijzigingen voorges teld en een typo ontdekt. 
Dit is de versie die (definitief) in de tas gaat 

Met vriendelïke roet, 
1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

1 (10)(2'.étj)(~e ) 

Van: (1 0)(2e) ) - DBO 

Verzonden: dinsdag 3 maa rt 2020 16~:3_3 _____ ~ 
Aan: (10)(2e) ) - BSK; (10)(2e) ) - HBJZ ; (10)(2e) ) - BSK; (10)(2e) HBJZ ; (10)(2e ) , 

~~------~--'--,-~-----.--' 
(10)(2e) ) -CEND-DCO ; (10)(2e) ) - DGRW ; (10)(2e ) 
~-....---'~---~-',----------~ 
(BS); (10)(2e) (BS); (10)(2e) ) - DBO; (10)(2e) 

Onderwerp: Nieuwe versie ka merbrief granuliet en bege lei en e memo. 

Beste col lega's, 
Bijgevoegd de nieuwe versie van de kamerbr ief en de op legmemo. 

Met vriendeliike groet, 

(10)(2e) 

142782 

) - DGRW; (10)(2e ) 10)(2e (10)(2e) 
,--.c.-',------,---.,..,...,--:,--,-----F'---1--J-----~ 

DCO ; ~ ___ (_10_)(_2e_) __ ~ ) -DCO 

0159 



~T_o: __ ~ ___ (1_0)~(2~e_) --~,),_-_B_S_K~ __ (1_0~)(2_e~) ~~@m inienw.nl]; ~I __ (1~0)_(2_e_) -~I) -DGRWU (10)(2e) l@m inienw.nl ]; 
(10)(2e) - DGRW~ __ (1_0)_(2_e_) -~@m inienw.nl] 

From: (10)(2e) ) - BSK 
Sent: Wed 3/4/2020 1 :06 :29 PM 
Subject: FW: uitgaan de brief GS Gelderland 
Received: Wed 3/4/2020 1 :06: 31 PM 
Brief aan min l&W-03214234 .pdf 

Hierb ij de brief van Gelderland aan Minister IenW. Ambtelijk gesprek hoeft dus niet en heeft geen zin . Deze brief zal ik 
agenderen voor ove rleg met Minister MenW volgende wee k. 

(10)(2e) 

(10)(2e) CD) 
Verzo~n _____ a~g'--,4 maa rt 2020 12:50 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - BSK 

Onderwerp: FW: uitgaande brief GS Ge lder land 

Urgentie : Hoog 

Ik bel je zo 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com 

Van:I (1 0)(2e) KON) (10)(2e) s.nl> 
Datum: woensda 04 mrt. 2020 11 :04 AM 
Aan: (10)(2e) CD ) (1 0 )(2e) rws .nl>. (10)(Ze ) (0 s.nl> 
Kopie (10)(2e ) (WVL) (10)(2e) rws.nl>, (10)(2e ) (ON) 
Ondeierp+ FW: uitgaande brief GS Gelderland 

l (1 □ J(2e J( 0)(2 i 
Bijgaand de brief die vandaag wo rdt ve rstuurd door GS Ge lder land . Gaat over zowel granuliet in za ndw inplassen als ove r PFAS in 
de I ngensc he waa rden. Deze act ie vo lgt uit een aangenomen motie in PS . 
Geen ambtelij k ove rleg dus, GS w il alleen bestuurlij k is gesprek. 
Met v r iendelijke groet, 

(1@~e) 

1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

Van (10)(2e) (10)(2e) ODRivieren land.nl> 

Verzonden: woensdag 4 maa rt 2020 10:37 

Aanl (10)(2e) toN) (10)(2e) rws .nl> 

cc:I (10)(2e) 1 (1 0 )(2e) elderland.n l> 

Onderwerp: FW: uitgaande brief 

Hoi f10)(2ej 

Hierbij de br ief van Gs aan de min ister. Daarin zien wij geen ruimte voor nog een ambtelij k gesprek. Wat ons betreft hoeft deze dus 

ook niet geagendeerd te worden . 

1 

Met vriendelii

1

~:,,::~et 

143384 0162 



(10)(2e ) 

(1C1l(pe) 
~--~ 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Van: 
1
1!__---'(~10:_,_)('=2-=-'e ).___J=--l:"-""-'"--"<.!...'-""-'-"'--'--'-''-'..I 

Verzon maart 2020 9:58 ~------~ 
Aan 
Onre_rw_e_rp_:_u-~1tg_a_a_n~e---.--------! 

Dag ( 10)(2e ) 

H ierb IJ e ne f die is ve rzon den . 
Verder zie ik in de mailing dat men toch aandringt om ambtelijk bij elkaar te komen. 
De brief is daar duidelijk in. GS is van mening dat dit onderwerp zich niet leent voor een besprek ing op ambtelijk niveau. Bestu urlijk 
wil GS graag in gesprek. 
Met vriendelijke groet, 

(1~m~ej (1 0)(2 e) 

(1 0)(2e) 

143384 0162 



To: (10)(2e) ) - BS minienw.nl] ; ~I ___ (_1~0)_(2_e)~-~I) - BSK~~ __ (1~0)_(2_e~) -~l@minienw.nl]; 
(1 0)(2e) - OGRW~-----~@minienw.nl] 

From: (1 0)(2e) ) - OGRW 
Sent: Wed 3/4/2020 1 :12: 14 P M 
Subject: RE: uitgaande brief GS Gelderland 
Received: Wed 3/4/2020 1 :12: 16 PM 

Tjonge, dat is een stev ige brief ! ! 
Van: I (1 0)(2e) Il - BSK 

Verzonden: woensdag 4 maa rt 2020 13 :06 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - BSK ; ~I --(1-0)-(2-e)-~I) - DGRW; 1 (10)(2e) 1) - DGRW 

~-------~ 

Onderwerp: FW : uitgaande brief GS Ge lderland 

Urgentie: Hoog 
Hierb ij de brief van Gelderland aan Minister IenW. Ambtelijk gesp rek hoeft dus niet en heeft geen zin. Deze brief zal ik 
agenderen voor ove rleg met Minister MenW volgende wee k. 
Groet, 

( 0)(2 ) 

(1 0)(2e) 

Van:~------~(CD) (1 0)(2e) rws.n l> 
Verzonden: woensdag 4 maa rt 2020 12:50 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - BSK '9 (10)(2e) l@min ienw.n l> 

Onderwerp: FW : uitgaa nde brief GS Ge lderland 

Urgentie: Hoog 

Ik bel je zo 

Verzonden met BlackBerry Work 
www.blackberrv.com 
Van ( 1 O )(2 e) 0 N) L__(:_1....:0 )..:..(2_e:....) _F=--'-'--'s=. nl""'> 
Datum: woensda 04 mrt. 2020 11 :04 AM 
Aan: (10)(2e) (CD) (1 0)(2e) rws.nl 
Kopie: (10)(2e) (WVL) (10)(2e) rws.nl> 
Onderwerp: FW: ui tgaande brief GS Gelderland 
1(10J(2e~l~l 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 
ws.nl> 

Bijgaa nd de brief die va ndaag wordt verstuurd door GS Ge lderland. Gaat over zowel granuliet in za ndw inpl assen als over PFAS in 
de l ngensc he waa rden. Deze actie volgt uit een aa ngenomen motie in PS. 
Geen ambtelij k overleg dus, GS w il alleen bes tuurlij k is gesprek. 
Met v r iende lijke groet, 

(1 0)(2e) 

Van! (1 0)(2e) (10)(2e) ODRivieren land.nl> 

Verzonden: woensdag 4 maa rt 2020 10 :37 
Aan:I (1 0)(2e) l(ON) (10)(2e) rws .nl> 

cq (10)(2e) I' elderland.n l> 
Onderwerp: FW : uitgaa nde brief 

Hoi ~1 0)(2e~ 

Hierbij de br ief van Gs aan de min ister. Daarin zien w ij geen ruimte voor nog een ambtelij k gesprek. Wat ons betreft hoeft deze dus 

ook niet geagendeerd te worden. 
Met vriendelïke roet, 

14338 (10)(2e) 0164 



___ (1c@1e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Van: (10)(2e) 

~-----a~g~4~maart 2020 9: 58 
Aan: (10)(2e) 1 

On : uitgaande brief 
Da ) 
Hier IJ e ne f die is ve rzon den . 

elderland.nl 

Verder zie ik in de mailing dat men toch aandringt om ambtelijk bij elkaar te komen. 
De brief is daar duidelijk in . GS is van mening dat dit onderwerp zich niet leent voor een bespreking op ambtelijk niveau. Bestu urlijk 
wil GS graag in gesprek. 
Met vriendelïke roet, 

(10)(2e) 

143383 0164 



To: (10)(2e) - BS (10)(2e) @minienw .nl] ; ~I __ (_1~0)_(2~e)~~ll - DGRW~ (1 0)(2e) 1@minienw.nl] ; ~I __ (1_0~)(_2e_)_~ 
(!10)(2ej) - DGRW (10)(2e) @m inienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - BSK 
Sent: Wed 3/4/2020 1 :24:21 PM 
Subject: RE: u itgaande br ief GS Gelderland 
Received: Wed 3/4/2020 1 :24:00 PM 

eens 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

Van: (10)(2e) l - BSK 

Verzonden: woensdag 4 maa rt 2020~1_3_:0_6 ___ ~ 
Aan: 1 (1 0)(2e) Il- BSK ; I (10)(2e) Il- DGRW ;~I ___ (1_0)_(2_e) __ ~ll- DG RW 

Onderwerp: FW: uitgaande brief GS Gelder land 

Urgentie : Hoog 
Hierb ij de brief van Gelderland aan Minister IenW. Ambtelijk gesprek hoeft dus niet en heeft geen zin. Deze brief zal ik 
agenderen voor ove rleg met Minister MenW volgende wee k. 
Groet, 

(10)(2e) 

10)(2e) (1 0)(2e) rws.n l> 

Verzonden: woensdag 4 maa rt 2020 12:50 
Aan: 1 (10)(2e) Il - BSK 1 (10)(2e) l@min ienw.n l> 

Onderwerp: FW: uit gaande brief GS Gelder land 

Urgentie : Hoog 

Ik bel je zo 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van:I (10)(2e) l(ON) 1 (10)(2e) l@rws.nl> 
Datu · 2020 11 :04 AM 
Aan: L...r-----:--:-::,---,-::--,-----,.__J(CD ) (10)(2e) rws .nl> , 1 (10)(2e) 
Kopie: ~--~-~(WV L ) (10)(2e) rws .nl> j (10)(2e) 
Onderw~ : FW: uitgaande briefGS Gelderland 
lU.QJim!IW,) 
Bij gaand de brief die vandaag wo rdt ve rst uurd door GS Ge lder land . Gaa t over zowel granu liet in za ndw inplassen als ove r PFAS in 
de I ngensc he waa rden. Deze act ie vo lgt uit een aa ngenomen motie in PS. 
Geen ambte lij k ove rleg dus, GS w il a lleen bestuu rlij k is gesprek. 
Met v r iendelijke groet, 

(1<ffi}~e) 
1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

Van:I (10)(2e) l4 (10)(2e) l@ODRi vieren land. n l> 

Verzonden: woensdag 4 maa rt 2020 10:37 

Aanl (10)(2e) l(ON ) 1 (10)(2e) l@rws .nl> 

142
1

726 
(10)(2e) 1 ~ HSl[~gl l@gelderland.n l> 

0165 



Onderwerp: FW : uitgaande brief 

Ho~10)(2e~ 
Hierbij de br ief van Gs aan de min ister. Daarin zien wij geen ruimte voor nog een ambtelijk gesprek. Wat ons betreft hoeft deze dus 

ook niet geagendeerd te worden. 
Met vriend el ii ke a roet 

(1C1l(f2e) 
l~(1_o_J(2_e_) ~I 

1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

Vanj (10)(2 e) ~ (10)(2e) l®nelderland.nll 
Verzonden: woensdag 4 maart 2020 9:58 
Aan:I (10)(2e) 1 

Onderwe : uitgaande brief 
Dag (10)(2e) 
Hier IJ e ne f die is ve rzon den. 
Verder zie ik in de mailing dat men toch aandringt om ambtelijk bij elkaar te komen. 
De brief is daar duidelijk in. GS is van mening dat dit onderwerp zich niet leent voor een bespreking op ambtelijk niveau. Bestuurlijk 
wil GS graag in gesprek. 
Met vriendelïke roet 

142726 

(1~@rnillej (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

0165 



To: (10)(2e) - BSK (10)(2 (10)(2e) - HBJZ (1 0)(2e) m inienw.n l); 

- BSK (10)(2e) @minieni-'-w""'".n""'I ._.___~~~--~_,- HBJZ.l'-_.,_(1.....:o)_,__(2~e'---) ~-'=...:..; ienw .nl] ; 0)(2e) 
_r'-'-'-n w'-'--'-'-.nC..LI '--'-. ___ ('-1---'0)-'-(2--re) 

1 
_JL._--=D--=G::.:..R_,_,WC!.JL_~..,_(1_0-'-'-)(_2e...:...>_~~"-!m_,._,_in:..:.:i-=en:..:...w:.:...:.:.:..;. (10)(2e) . 

:'=-:~IL.....:-=::=~..:..........,-==----'..:...._;_J~-i-:-:-::..:..:..:..:~~l.!...J_-r-=-=(.,...,10,.:..)('-2e---'-)--:-:--:-,-:-::-.,......U,-, ( 10)(2e) (1 O )(2e) 
(BS) (10)(2e) 

nw.nl) 10 (2 - BS l'-----'--'----'-....------'@minienw,.n~I~· .__ ___ {1_0_)(_2e_)_~__,)-
(10)(2e) @minienw.nl] ; (10J(2eJ ) - IL T @ILenT.nl]; (10)(2e) 

(10)(2e) llenT.nl .__ ______ ~ 

From: {1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 3/4/2020 5:32:31 PM 
Subject Kamerbrief granu liet definitieve versie 
Received: Wed 3/4/2020 5:32:33 PM 
20200304 Kamerbrie f granuliet Zembla schone versie na commentaar bewindspersonen.docx 

Beste collega's 
De kamerbrief over granuliet (met alle bijlagen) wordt op dit moment naar de TK gestuurd. 

Beide bewindspersonen waren in de loop van de middag akkoord. 

Min. MenW heeft zojuist contact gehad met de wethouder van West Maas en Waal. 
Met vriendelijke groet, 

(10)(28) 

Van: 1 (10)(2e) I) - D80 ~-----~ 
Verzonden: woensdag 4 maart 2020 16:27 

Aan: DBO-SPZ Postbus 

Onderwerp: Kamerbrief granuliet definitieve versie 

Bijgevoegd de definit ieve versie van de kamerbrief. 

Met vriendelijke groet, 

E 

143382 0166 



To: (10)(2e) - BSK (10)(2 (10)(2e) - HBJZ (1 0)(2e) m inienw.nl); 
- BSK (10)(2e) @minienw.nl - HBJZ (10)(2e) ienw .nl] ; 0)(2e) 

w .n l · (10)(2eL - DGRW (10)(2e) m inienw. (10)(2e) . 

:1=-:~1L.....:-=::=~..:..........,'=--'..:...._;_J~-i-:-:-::..:..:..:..:~~l.!...J_-r-=-=(.,...,10,.:..)('-2e--'-)-:-:--:-c-:-::-.,........__10 .2 -~,----'-(1_0..:...:)(_2e....:..) _ __._,=m.:..:.:in.:..:.ie=n.:....:w.:...:.;.nl]; (10)(2e) 
(10)(2e) Frws.nlj ; [10){2e) BSK (10)(2e m inienw.nl · 

o {10) @min ienw.nl] ; (10)(2e) !) - IL T (10)(2e) JLenT.n 
)(2e) - ILT (10)(2e) enT.nl] 

From: {10)(2e) ) - DBO 

Sent: Wed 3/4/2020 5:56:23 PM 
Subject RE: Kamerbrief granuliet definitieve vers ie 
Recelved: Wed 3/4/2020 5:56:25 PM 

Beste collega's, 
Min MenW wil de brief toch l iever morgenochtend versturen. Er is nog niets verstuurd. 

Met vriendeliike 11roet, 

(10)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) Il -DBO 

Verzonden: woensdag 4 maart 2020~1_7_:3_3 ____ ~ 

(10)(2e} 

Aan: (10)(2e) ) - BSK; (10)(2e) ) - HBJZ; (10)(2e) ) - BSK; (10)(2e) - HBJZ; (10)(2e) , 
.--~------,-....,-~-.--~---y-' 

(10){2e) ) -CEND-DCO; (10)(2e) ) - DGRW ; {1 0)(2e) )- DGRW; (10)(2e) 10)(2 (10)(2e) --------~,__--,---....., 
(BS); {10)(2e) (BS); (10)(2e) ) - DBO ;! (10)(2e) r BSK ;~ ___ (1_0)_(2_e_) --~) - DCO; (10)(2e) 

(10)(2e))-ILT; I {10)(2e) ~ ILT 

Onderwerp: Kamerbrief gr anuliet definit ieve versie 

Beste collega's 

De kamerbrief over granuliet (met alle bijlagen) wordt op dit moment naar de TK gestuurd. 

Beide bewindspersonen waren in de loop van de middag akkoord. 

Min. MenW heeft zoju ist contact gehad met de wethouder van West Maas en Waal. 

Met vriendelijke groet, 

{10)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) I) - DBO 
'---------' 

Verzonden: woensdag 4 maart 2020 16:27 
Aan: DBO-SPZ Postbus ~ (10)(29) l@min ienw.nl> 

Onderwerp: Kamerbrie f gr anuliet def init ieve versie 

Bijgevoegd de definit ieve versie van de kamerbrief. 

IMet v:'.::,:::ljke •1oet, 

143381 0168 



To: (10)(2e) BS) (10)(2e) rws.n l] 
Cc: (10)(2e) (BS) (1 0)(2e) @rws .nl]J~ __ (1_o)_(2_eJ_~lzN)~ (10)(2e) l@rws.nl ]; ~I ___ (~1I(_10_)(_2e~)I_~ 
(BS) (10)(2e) rws.nl ] 
From: (1 0)(2e) ) - DGRW 
Sent: Wed 3/4/2020 9:31 :49 PM 
Subject RE: Draaiboek versturen brief granu liet 5 maart 
Received: Wed 3/4/2020 9:31 :50 PM 

To p, dan laten we dat weten morgen. 
Groeten, 

(~ (10)(2e) 1 (BS) 

Verzonden: woensdag 4 maa rt 2020 21 :31 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW 

CC: ~-(1_0)_(2_e)_~ ( BS)c--I __ (1_0)_(2_e)~-=-'~N) ; ~I ___ (~11(_10_)(_2e~)l_~I (BS) 
Onderwerp: RE : Draaiboek ve rsturen br ief granu liet 5 maa rt 

Dag ~10)(2ej, 
Gemeen te w il een monster u it een toe te passen part ij granu liet. We hebben er eerder a l twee genomen en onderzocht. 
Gemeen te w il nu dus een derde monste r . 
Geen probleem . Wij ku nnen dat a ls RWS voor de gemeente doen. Goed als dat voo r de ge kan gebeuren. Hebben we niet pe r se 
medewerk ing van het bedrij f voor nod ig (maar zij hebben daar vermoedelij k ook geen bezwaa r tegen). 
Groeten, 

f1l~i~~l~I ___ (1_0)_(2_e) __ ~I) - DG R W 1L _ ____:(_10...:...:)(:_2e...:_) __ .,..l@'-'m-'--'-i;.;.;;n"'"""ie..;.;;.n..;.;;.w~.n I> 

Verzonden: woensdag 4 maa rt 2020 21 :21 
Aan: 1 (10)(2e) 1 (BS) <I (10)(2e) l@rws.nl> 

Onderwerp: RE : Draaiboek ve rsturen br ief granu liet 5 maa rt 

H~@B) 
Mbt punt 2. DGWB zal de gemeente bellen . I k weet n iet wat voor monster de gemeente zou w il len hebben . I k neem aan van een 
nog toe te passen partij of van het wa ter. I k neem aan da t RWS dat voor gemeente kan doen? I k weet n iet of we daarvoor de 
medew erk ing van bedrijf nodig hebben . 
Groeten, 

(~ (10)(2e) 1) - DBO 1L_:_(1_0.:...:.)(_2e...:_) _ ___J.>,l@'-'m..;.;..;.;..i n=ie~n;....;.w;..;.•=nl> 

Verzonden: woensdag 4 maa rt 2020 21 :02 
Aan: (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) min ienw.n l>; (10)(2e) )- DBO 

(10)(2e) 
m inienw.nl>; (1 0)(2e) ) - L_ _ ___:_(1_0~)(:_2e-r) __ ~ ~ m;,;i~n;,;;ie;,;,;n;,;,w;,,;.;,:,n;,:_l>..!J;1,--_.'....:(1_:_0~)(2::e:1_) _ _J DCO 

(10)(2e) BSK (10)(2e) (10)(2e) ) - BSK 
L__ __ .,--~~~~~-----i 

>---'--(1_.:o)'--( --.'------'-'.....:..;..:..:..:...:.;~ nw~ .n~l>~·"L.,.~~('--10'--)'--(2_e:_) ~__J) _ < ( (10)(2e) ) _ BSK 
(10)(2e) (10)(2e) H (10)(2e) ) -CEND-DCO 

(10)(2e) (10)(2e) minienw.n l>; (10)(2e) ) - DGRW 

>--( 1_0:....:.)(2_e_:_) ---....;..;-;-;~;.:.;..;..'-'--'-'-'·r1-L-------'--( 1_0'...'._)(2_e.:_) ~-,--lL_L_~J__ _ ___:_,___'._:__.:___~ ...:..:.:..:..:...:..:..::..:..:..:..:..:..:.:..:.:....!.J______;.._( 1_.:0 ):..:_(2_e.:_) __J (BS) 
(10)(2e) rws.n l>; (10)(2e) (BS ) ~----~) -DBO 

(10)(2e) m inienw.nl> 

Onderwerp: Draa iboek verstu ren br ief granu liet 5 maart 

Best e col lega's 

Hie rb ij een d raaiboekje voor morgen mede gebaseerd op de terugkoppeling van St ient je, na haar gesprek met wet houder Mo l. 

Min MenW heeft aangegeven de brief rond 10 uur te wil len versturen. 

Voordat de brief verstuu rd wordt dient een aantal part ij en geïnfo rmeerd te worden. 

1. De provincie a ls bevoegd gezag. - act ie RWS; 

2. De gemeente moet ove r de inhoud van de br ief worden geïnfo rmeerd en over de voorgenomen review. Vraag die de 

gemeente had was of er op verzoek van de gemeente een aanvu llende monstername kan worden gedaan. De gemeente 

vroeg of zij dat ze lf kon doen of dat RWS dat voor haa r w il doen. Daar wil de gemeent e morgen duidelijkheid over. 

M in MenW gaf aan dat het haar bete r leek dat DGWB ~10)(2el) dit gesprek voe rt. - act ie DGWB/RWS afstemm ing ove r 

monst ername. - act ie DGWB 

3. GIB wordt geïnfo rmeerd. - act ie RWS; 

4 .(l10)(2~info rmeert desgewenst nogmaa ls Zijlst ra. 

5. Na afloop van deze acties kan de brief uit. Ik hoor graag van de betrokkenen terug, dan kan ik op de knop drukken en 
worden de bewindspersonen op de hoogte gebracht. 

6. Vanaf 10 uur kunnen de media-u itingen starten. 

Daarnaast heeft MenW met de wethouder afgesproken dat zij op maandag 9 maart, na afloop van de het rondetafe lgesprek in de 

258340 0169 



TK welko m is o p het minister ie en zij haar kort w il ontvangen. Dit rondetaf elges prek eindigt om 13:30. Rekenend met enige uit loop 

laat ik kijken of deze ontva ngst o m 14:30 moge lij k is. 

Ik ste l voor dat DGWB en RWS haar vooraf opvangen. Na afl oop van het gesprekje bij de minist er kan door DGW B e n RWS met 

mevr. M ol gespro ken worden over de review . Deze heeft al aangegeven deze o p zee r korte term ij n t e w illen starten. 
Tijdstip Actie Uitvoering door: 

T-2 

T-2 

T-1 

T: 9 : 30 uur 

T: 9 : 30 uur 

T : 9 : 30 uur 

T: 9 : 30 uur 

T: 10:00 uur 

T : 10:00 

T: 10.00 uur 

T : 10:00 uur 

T: onbekend 

T: 10:00 uur 

(10)(2e) 1 + (10)(2e) ILT) 

I nfonmeren gemeente West Maas en Waa l 
(vooraankond iging): M M&W belt wethouder 

I nfo nm eren prov inc ie ( = bevoegd gezag ) 

Toelich t ing op b rief geven aa n gemeente 
Wes t Maas en Waa l 

I nfonmeren GIB 

I nfonmeren Z ij lst ra 

I nfonmeren Min MenW 

I nfonmeren Min IenW 

Bericht op intra net bestuu rs kem 

Bericht op intra net Rij kswaters taat 

Bij eenkomst medewerkers RWS ZN 

Reactieve woordvo er ing 

M et vr iende lïke roet, 
(10)(2e) 

258340 

RWS 

DGWB 

RWS 

DBO 

DBO 

DCO 

DCO en RWS 

(10)(2e) 

DCO + RWS 

0169 



To: (10)(2e) - BSK (10)(2 (10)(2e) - HBJZ (10)(2e) min ienw.nl]; 
- BSK (10)(2e) @min ienw.---.n~l~-----,----,---...,-'-c~~--,___J- HBJZl'--_.:_(1---'0)'-'-(2_e.:_) _--""'::..:.;min ienw .n l]; ~ (~10_)_(2_e)-----s 

enw .nl ; (1 0)(2 e) - DGRW (10)(2e) m inienw .nl]; (10)(2e) . 
(10)(2e) minien w .nl]; ~_(_10_)_(2_e)_~ 

~----~(BS) (10)(2e) (1 0)(2e) ) -

<L__~---'---'-'--'---------'==-=-:..:...;n w. n IJ 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 3/4/2020 9:50 :06 PM 
Subject Tafel granuliet 5 maart 
Received: Wed 3/4/2020 9:50:07 PM 
20200304 Agenda tafel granul iet 5-3-2020.docx 

Best e co llega' s, 

Morgen om 13:30 is er wee r een t afe l granuli et. Ter voo rbe reid ing heb ik een ko rte agenda bijgevoegd. 

Met vr iende li jke I roet, 

(10)(2e) 

143380 0170 



Agenda tafel granuliet 5-3-2020 

1. Reacties op kamerbrief, mediabeeld 
2. Contacten met de gemeente naar aan leiding van versturen 

kamerbrief 
3. Stand van zaken review 
4 . Stand van zaken monstername Over de Maas 
5. Stand van zaken rondetafelgesprek 
6. Wob-verzoeken granul iet 
7. Overleg met wethouder op 9 maart 

144400 0171 



To: (10)(2e) ) - DGRW~ (10)(2e) 1@m inienw .n l]; I~ __ (1_0~)(2_e_) --~I) -
BSK (10)(2e) m inienw .nl] 
From: (10)(2e) ) - DGRW 

Sent: Wed 3/4/2020 10:1 5:38 PM 
Subject: RE : Draaib oek versturen b rief granu liet 5 m aart 
Received: Wed 3/4/2020 10:15:39 PM 

Ok dat is duidelijk. Neem dat mee in mij n gesprek met Ans Mol morgenochtend. 
Dank en groet, 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackbeny.com) 

Van: 1 (10)(2 e) 1) - DGRW <j (10)(2e) l@minienw .n l> 

Datum: woensdag 04 mrt . 2020 9:33 PM 
Aan: 1 (10)(2e) i) - D GR W <j (10)(2e) l@ m inienw .nl> , 1 (10)(2e) 1) - B SK <1~ __ (_10_)(_2e_)_ ~ 1@- @_ it_ü _en_w_._nl> 

Onderwerp: RE: D raaib oek v er sturen b r ief granuliet 5 maart 

rr P~)J)(2eJ 
~ te n, 
~10)(2e~ 

!a ntwoord me net dat gemee nte graag monste r van pa rti j granu liet wil en dat RWS dat kan ve rzo rge n. Ze namen al ee rder twee mo nsters. 

Van:i'-1 - (-10-)(2_e_) ~I) -DGRW 

Verzonden: w oensdag 4 maa rt 2020 21:3_1 _______ ~ 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DGRW ; 1 (1 0)(2e) I) - BS K 

Onderwerp: RE : Draa iboe k ve rst uren br ief granu liet 5 maa rt 

Ja ik lees dat nu ook. Ik heb 1 (10)(2e) 1 ook gevraagd naar die extra monstername . Hoop voor morgenvroeg 
antwoord te krijgen . 
Ik begrijp dat ik de brief moet gaan toe lichten; blijkbaa r heeft St ientje dat nog niet gedaan. 
Groet, 
\1 0)(2e~ 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van:I (10)(2e) 1) - DG RW ~ (10)(2e) l@m inienw.n l> 

Datum: w oen sdag 04 m rt . 2020 9:2S_P_M ____ _ 
Aan : 1 (1 0)(2e) 1) - BSK 4 (10)(2e) l@minienw.n l>, 1 (1 0)(2e) 1) - DG RW <I (10)(2e) l@m in ienw.n l> 

Onderwerp: RE : Draa iboek verst ure n brief granu liet 5 maa rt 

H~ ~ ) 
Ik zie dat jij de wetho ude r gaat be ll e n. Heb je daar nog iets voo r nod ig? Ik heb aan RWS gevraagd of zij in principe monsterna me kun nen regelen. Ik weet niet 
waarva n (ik neem aan van part ij nog toe te passe n granuliet of va n het wate r). 

(10)(2e) (10)(2e) 

(10)(2e) (1 0)(2e) (10)(2e) 

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) 

(1 0)(2e) (10)(2e) (1 0)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 
r,;elds b 

(10)(2e) (1 0)(2e) 

(10)(2e) 
18 

(10)(2e) 

(10)(2e) (1 0)(2e) (1 0)(2e) (10)(2e) 

(10)(2e) (10)(2e) (1 0)(2e) (10)(2e) 

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) 

(10)(2e) 

143379----------------------------'0172 



1 (10)(2e) 1 

Reeds beoordeeld Zylab ID 127418 

143379 0172 



(10)(2e) 

Reeds beoordeeld Zylab ID 127418 

143379 0172 



200963 

Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

verslag 

Betreft 

Vergaderdatum en -t ijd 

Vergaderpla at s 

Deelneme rs 

Ta fel n. a.v. uit zend ing Zembla over granul iet 

5 maa rt 2020 13 :30 

1 (10)(2e) 1, 0)(2e (10)( (1 0) ) 

~' (10)(2e) (10)(2e) 

1 (10)(2e) 1 

• De kamerb rief is vanochtend om 10 uur vers tuurd ; 
• De ee rste reac t ies zij n vrij neutraa l. Zembla r icht zich nu op het 

v raagst uk 'g rond' of 'bouwstof; 
• Gisteravond was er contact t ussen Min MenW en de wethouder van de 

gemeente West Maas en Waa l. Daa r in is gevraagd om een add it ioneel 
monster. RWS geeft aan dat dit op korte term ij n za l gebeuren. De 
wethouder za l op 9 maa rt ontvangen worden (zie later); 

• De provincie heeft een brief gestuurd aa n Min I enW met het verzoek tot 
opschort ing van het toepassen van granul iet . Hiervoo r o ntbreekt een 
grond. Dit pun t za l in het ko mende debat helder gemaa kt wo rden. ac t ie -
DGWB; 

• De review za l eerst met de gemeente besp roken worden , daa rna met de 
provi ncie en za l ter inform atie naa r de TK gest uurd worden. - act ie DGWB 
en RWS; 

• Er heeft inmiddels al een nieu we monstem ame plaa tsgevonden. De extra 
monstem ame ka n op korte te rmij n (voo r 9 maart) worden gedaa n; 

• Kort wordt gespro ken over het rondetafelgesprek. Onze suggest ie, dh r. 
Edelman, is niet overgenomen. Dit om agendatech nische redenen . 
Meerdere partijen hebben inmidde ls posit ion papers inged iend. Deze zij n 
door de TK gepubliceerd ; 
Er wordt gewerkt aan presentaties voor de tec hnisc he briefing. Deze 
zu llen in één samenhangende presentat ie worden gebundeld; 

• De wet houder za l op 9 m aa rt ontvangen worden bij BZK. Na een korte 
ontvangst door Min. MenW za l een ambtelij k gesp rek plaa tsvinden. 

• Bij de griffier za l nagegaan wo rden of er veel sch r iftelij ke vragen worden 
verwacht naa r aan leid ing van de brief . En of er al een dat um is voorzien 
voor een AO. 

• Woordvoerings lij n rond deelname am btenaren aan rondetafelgesp rekken. 
- actie l(10)(2e)I en(~ ) 

Bestuurskern 
Directie 
Bestuursonderst eun ing 
Bestuursadv ies 

Den Haag 
Postbus 20901 
25 00 EX Den Haa g 

1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

Datu m 
s maa rt 2020 

Pag ina 1 van 2 
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200963 

Open staa nde ac t ies: 
• redenee r lijn voorbereiden voor het geval er discuss ie ontstaa t over de rol 

van topam bte naren - actie FMC/HRM en HBJZ; 

Vo lgende vergaderi ng : dinsdag 10 m aa rt 2020, 9 : 30 uur. 

(10)(2e) 

Be stuu rskern 
Directie 
Be stuursonderst eun ing 
Bestuursadv ies 

Datu m 
5 maa rt 2020 

Pag ina 2 van 2 
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200965 

verslag 

Betreft 

Vergaderdatum en -t ijd 

Vergaderpla at s 

Deelnem ers 

Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

Ta fe l n. a.v. uit zend ing Zembla over granul iet 

10 maart 2020 9 :30 

1 (10)(2e) 1, 1 (10)(2e) 1 [10)(2eJ2e) 

1 (10)(2e) I, .el - (1-0-)(-2e-) -"I, ==~=(1=0=)(=--2_e=) ==~ 

• De kamervragen van Lacin die vrijdag middag binnenkwamen zij n nog niet 
vers t uu rd. Min. MenW had aa nvullende vragen en opmerki ngen. De 
bea ntwoo rd ing d ient uit te gaan voor het VAO Leefomgevi ng van 
hedenavond . 

• Er wordt kort teruggebli kt op de technisc he bri efing en het 
rondetafelgesprek. De m inisters zu llen per nota geïnfo rmeerd worden 
over de ga ng van za ken en de bes proken onderwerpen. - act ie DGWB en 
RWS. 

• Gesproken wordt over de verh og ing van de me ld ing en de v raag of en 
door wie de prod ucen t benaderd kan worden. Aa n de orde komt de br ief 
van de provincie met het verzoek het storten in d iepe plassen op te 
schorten. De minister za l gead viseerd worden een bes tuurlij k over leg te 
plannen met ! PO en de provincie Gelder land.de toepassing . I n de nota za l 
ook op de bredere gevolgen van het eventuee l sta ken van het win nen van 
zand en g ri nd en het verondiepen in beeld geb rac ht wo rden. - ac tie 
DGWB en RWS 

• Er zij n inmidde ls via GIB drie nieuwe onderzoeken besc hikbaa r gekomen. 
Geadv isee rd wordt deze naa r de TK te sturen. Dit za l in de nota 
aa ngegeven worden. - act ie RWS 

• De pers beschikt over een interne nota van DGWB en heeft h ier vragen 
over gesteld. I n de woordvoerings lij n naa r de pers wordt een algemeen 
antwoord gefo rmuleerd zonder spec ifi ek op de tekst in deze nota in te 
gaa n. 

• Het gesprek met de gemeente ging onder meer over de review en de 
ext ra monstem ame. I n beide gevallen wil de gemeente Antea 
inschakelen . RWS za l d it in ga ng zet ten. Tevens wordt toegez ien da t rond 
de monstername de vereiste object iv iteit in ac ht wordt genomen. 

Bestuurskern 
Directie 
Bestuursonderst eun ing 
Bestuursadv ies 

Den Haag 
Postbus 20901 
25 00 EX Den Haa g 

(10)(2e) 

Datu m 
s maa rt 2020 

Pag ina 1 van 2 
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Vo lgende vergadering : donderdag 12 m aa rt 2020, 10: 30 uur. 

(10)(2e) 

200965 

Be stuurskern 
Directie 
Be stuursondersteun ing 
Bestuursadv ies 

Datum 
5 maa rt 2020 

Pag ina 2 van 2 

0175 



To: (1 0)(2e) Il -DBOU (10)(2e) 
From: (10)(2e) 1) - DGRW 

1@minienw.nl] 

Sent: Thur 3/5/2020 8:54:55 AM 
Subject RE: Tafel granu liet 5 maart 
Received: Thur 3/5/2020 8:54:56 AM 

Ja, dat kan. 
Groeten, 
I(10)(2e) i 

1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) 1) -DBO <j~ __ (1_0_)(2_e_) - ~l@~m_in_ie_n_w_.n_l> 
Datum: donderdag 05 mrt. 2020 8:49 AM 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1) -DGRW <1'---------'--(1_0-'---'-)(2_e-'----) ------"'l@= ITTl==in=i~en=w-'---'-.n=l> 
Onderwerp: FW: Tafel granuliet 5 maart 

Ha I(1 0)(2e)I, 

Ben jij er straks om 13:30 bij? 

Met vriendelïke roet, 

1 (1 0)(2e) 1 
(1 0)(2e) 

(10)(J:é )( e) 

Van: (10)(2e) ) - DGRW 

Verzonden: woensdag 4 maart 2020 22 :22 
Aan: (10)(2e) ) - DBO ; ~--(1-0-)(2_e_) --~) - BSK; (10)(2e) ) - HBJZ; (10)(2e) ) - BSK : 1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) -HBJZ; (10)(2e) ) -CEND-DCO; (10)(2e) )-DGRW;~~-(1-0-)(2_e_) -----j)~(10)(2e) ~ 
(1~BS) ; (10)(2e) {BS ) 

Onderwerp: RE : Tafe l granu liet 5 maart 

Ha 1(10)(2e~, 

Ik be n niet aanwezig morgen ivm managementconferentie in Amersfoort . 
Groet, 
\1 0)(2e) 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van:I (10)(2e) 1) - DBO 4L____:_(1-'o)'-'---(2_e.:_) _ .J-'l@_m_in_ie_n_w_._nl> 

Datum: woe nsdag 04 mrt . 2020 9:50 PM 

Aan: (1 0)(2e) ) - BSK <j~--(-10-)-(2-e)-~l@min ienw.n l>, l(10)(2e)I, (10)(2e) ) - HBJZ L__.:_('...._10_'._).:_(2_e)'..........-___.......;.m;..;.;i..;.;n.;.;:ie'-'--'n..;.;w...;.;.n.;.;:l>._,('L,O_'._).'......J(2 ,) 

(1 0)(2e) ) - BSK < (1 0)(2e) inienw.n l>, 1 (1 0)(2e) 1- H BJZ (10)(2e) m in ienw.n l>, (10)(2e) ) -CE ND-

DCO (1 0)(2 e) (10)(2e) )- DGRW (10)(2e) (10)(2e) )- DGRW 

(1 0)(2e) (1 0)(2e) minienw.n l>, (1 0)(2e) rws.n l>, 

(10)(2e) 

Onderwerp: Tafe l granu liet 5 maa rt 

Best e co llega's, 

( 1 0)(2e) ) - D BO L____:_( 1-'0):..:..(2_e.:_) _ ....,.._.:..:..m:..:.:.i n.:..:..i e=--=-n.:...:.w:....:.. =n 1 > 

Morgen om 13:30 is e r wee r een t afe l gra nuli et. Te r voorbe reid ing heb ik een ko rte agenda b ijgevoegd. 

Met vr iende lijke groet, 

(1 0)(2e) 

239721 0176 



To: (10)(2e) 1) - BSKd (10)(2e) 
From: (10)(2e) 1) - DGRW 

l~minienw.nl] 

Sent: Thur 3/5/2020 8:56:48 AM 
Subject RE: Tafel granu liet 5 maart 
Received: Thur 3/5/2020 8:56:48 AM 

Ja, ik ben erbij . 
Groeten, 
l<1oi (2e>I 

(10)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) h -BSK <I._ _ _,_( 1_0-'-')('-2e--'-) _ _ l@;..=m=i=n~ie=n~w=.nl> 
Datum: donderdag 05 mrt. 2020 8:12 AM 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DGRW <l~ ____ (1_0 ___ )(2_e"""') _~l@--=minienw.nl> 
Ondenverp: FW: Tafel granuliet 5 maart 

H a I<1 0)(2e)I, lukt dat? 

Verzonden met BlackBerry Werk 
( www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) b-DGR W 1 (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: woensdag 04 mrt. 2020 10:54 P~M ____ ~ 
Aan:! (10)(2e) h-BSK <! (10)(2e) 1@minienw.nl> 
Ondenverp: RE: Tafel granuliet 5 maart 

D aar ben ik het zeer mee eens . Wel fijn als I<10)(2e)I kan aanschuiven bij het overleg met 
10

·
2 ·e over granuliet. 

De BSR leden zijn gevraagd in de middag een deel van het programma te verzorgen; vanoaar dat ik (helaas) naar 
Amersfoort moet. 

Groet, 

Verzonden met BlackBerry Work 
( www.blackberry.com) 

Van:! (10)(2e) 1) - BSK <! (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: woensdag 04 mrt. 2020 10:36 PM 
Aan:! (1 0)(2e) b-DGRW 4 (10)(2e) l@minienw.nl> 
Onderwerp: RE: Tafel granuliet 5 maart 

Wil je dat er iemand van ons bij is? Ik heb ervoor gekozen om niet naar de managementconerentie te gaan aangezien mogelijk morgen de twee brieven uitgaan 
met eventueel gedoe. 
Hoop dat je het daar me eens ben t. 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

23972v-------------' 0177 



(10)(2e) 
(10)(2e) 

(10) 2e) 

Van: (1 0)(2e) ) - DGRW 

Verzonden: woensdag 4 maart 20~20_ 2_2:_2_2 ____ ~ 
Aan: (10)(2e) ) - D80; (10)(2e) ) - BSK; (10)(2e) ) - HBJZ; (10)(2e) ) - BSK; 1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) HBJZ ; (10)(2e) ) -CEND-DCO ; (10)(2e) ) - DGRW ;-~-(1-◊-)(2_e_) __ _,)(~j (10)(2e) ~ 
(1~8S); (10)(2e) (BS) ~------~ 

Onderwerp: RE: Tafel granuliet 5 maart 

H a I(10)(2eî 

Ik ben niet aanwezig morgen ivm managementconferentie in Amersfoort. 
Groet, 
i10)(2e~ 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van:I (10)(2e) Il -D80 1L _ _:___(1_0:..:_)(2_e_:___) _ J'l@~m=in..;..;.ie=n-'-'w..;..;.=nl> 

Datum: woe nsdag 04 mrt. 2020 9:50 PM 

Aa (10)(2e) ) - BSK ~~--(-1◊-)-(2_e_) -~l@minienw.n l>, l(10)(2e)I, (10)(2e) ) - HBJZ L__.:(c.:.10:...!.).:..::(2:..:.e!.._) ~ ~ m.:.:.i:..:..:n::.:;ie:..:..:n~w:..::.n~l.:..c>(~0)~(2 ,) 

- BSK (10)(2e) minienw.nl>, (10)(2e) HBJZ (10)(2e) m inienw.nl>, (10)(2e) ) -CEND-~-..---~--, 
(10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) (10)(2e) ) - DGRW 

,.l.-:........:~~ .,;,,;,;,~.:..:..:..::c:..:..:..;.;:___!JL-_ __:__o..:..:)('-r-'.---_J) 0)(2 (10)(2e) min ie nw. n I>, 

(1 O )(2e) ( 1 O )(2e) ) - D80 L___:_( 1_0..:..:)(_2e....:.) _ _J.>,,c..:m.:.:..:.::in:.:.::i e'--'--n:..::wc..:.. n:..::I > 

Onderwerp: T afel g ran uliet 5 maart 

Beste collega's, 

M o rgen om 13:30 i s er w eer een taf el granuliet. Ter voorber eid ing heb ik een korte agenda b ijgevoegd. 

M et v r iendelijke groet, 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(4étj)(~e) 

239720 
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To: (10)(2e) (10)(2e) @rws.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 3/5/2020 9:07:28 AM 
Subject RE: Draaiboek versturen brief granu liet 5 maart 
Received: Thur 3/5/2020 9:07:00 AM 

Thanx(~ belde me net. 

(10)(2e) 

Van: (1 0)(2e) (BS) 

Verzonden: donderdag 5 maart 2020 09 :07 
Aan: (10)(2e) ) - DBO 

CC: (10)(2e) (BS) 

Onderwerp: FW: Draa iboek ve rstu ren br ief granu liet 5 maa rt 
Dag !10)(2ej, 
GIB is geïnfo rmeerd . qi;,m , 
V~nt-(1-0)-(2-e)-~I (WVL) <I (10)(2e) l@rws.n l> 

Verzonden: donderdag 5 maart 2020 08 :57 
Aan: (1 0)(2e) (ZN) (10)(2e) (BS) <I (10)(2e) l@rws.n l>; 1 (10)(2e) 1 (BS) 

~----~ 

(10)(2e) rws .nl> (10)(2e) 
CC: (10)(2e) (10)(2e) rws.n l> 

Onderwerp: RE : Draa iboek ve rst uren brief granu liet 5 maa rt 
Hoi allen, 
I k heb het bedrij f geïnformeerd over de bri ef aan de TK. 
Groet 

fVan '------,--~r-----r-'(ZN) 
Verzon en: on er ag 5 maart 2020 8:36 ~--~ 
Aan: (10)(2e) BS); 1 (10)(2e) 1 (BS)I (10)(2e) l(ON); ~I _ (_1D_)(2_e_) ~I (WVL) 
CC: (10)(2e) (BS) 
Onderwerp: RE: Draaiboek verstu ren brief granuliet 5 maart 

Allen, 
1) ZN heeft al een derde monster genomen . Ik ga nu na wanneer di t monster precies is genomen en wanneer we de 
analy seresultaten kunnen veiwachten. 
2) Ik heb de vraag uitgezet op het praktisch gezien mogelijk is om voor 9 m aart nog een monster te n emen. Voor de 
duidelijkheid: nog geen opdracht voor een daadwerkelijke monstemame (dat kan pas na overleg( ~0)(2~), maar de v raag of 
het plannings technisch en qua aanvoer granuliet kan. 
Rond 9 uur heb ik de antwoorden. 
Ten aanzien v an de gesprekken met medewerkers: vanmiddag hebben we de bijeenkomst in WR en daarnaast was er al 
een bij eenkomst op 12 maart v oor betrokkenen in ZN gepland in v erband m et 9 maart. 
Tot s lo t weet even dat het een paar w eken duurt v oordat de analyseresultaten van de monsters beschikbaar zijn. 

~ s, 

~den met BlackBerry W ork 
(www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) 1 (BS) 4 (10)(2e) l@rws.nl> 
Datum: donderdag 05 mrt. 2020 7:39 AM 
Aan: (10)(2e) (BS (10)(2e) (ON) 4 (10)(2e) 1@rws.nl1 (10)(2e) l(ZN) 

(10)(2e) s.nl>, (10)(2e) 
Kopie: ( 1 O )(2e) (BS) L___'_( 1_0"-)(2_e_,_) ____I'==-'-'-== 

Onderwerp: RE: Draaiboek vers turen brief granuliet 5 maart 

Goedem orgen akkoord 1 (10)(2e) 1 op intranet berich t is er. 
Zorgen dat het klaar staat. 
Groef10)(2f) 
Verzonden met BlackBerry W ork 

(www.blackberry.com) 
Van: 1 (10)(2e) 1 (BS) <j (10)(2e) l@rws.nl> 

266553 0178 



Datum: woens 4 mrt. 2020 9:26 PM 
Aan: (10)(2e) ) l,-'-c+f!Bf-2<elfr::::'--'---=~r-1...,----:~---,----,'...:~-..,J(ZN ) 4 (10)(2e) l@rws.nl>, 1 (10)(2e) 1 (WVL ) 

(10)(2e) 
Kopie: (1 0)(2e) 
Onderwerp: FW: Draaiboek versturen brief granuliet 5 maart 

Beste collega's 
Zie onderstaande mail inzake draaiboek granuliet morgen ochtend met actie uit te voeren voor 9:30 uur. 
Mïn verzoek aan jull ie is dat: 
- 10)(2e de provincie belt 
- 10)(2e GIB belt 
- (1D)(2e) met mij even afstemt over extra monstername (mijn voorstel is dat RWS dat monster neemt) 
~ 0)(2 torgdraagt voor plaatsing intranet bericht. 
Van: 0)(2 )hebben jul lie onder embargo de brief ontvangen die verstuurd zal worden zodat jullie op die basis 
Provincie en GIB kunnen informeren. 
Alvast dank en groet, 
~10)(2ef 

Verzonden met BlackBerry Work(www .blackberry.com) 

Van: 1j (10)(2e) 1)- DBO" ~L.._ __ (_10_)_(2e_) _ ____rl@ __ ,m_i_ru_·e_n _w_.nl_> 

Verzonden: 4 mrt. 2020 21:01 
Aan: 11 ( 10)(2e) L__~ __ ('----1 -'o )_:_(2_e_:_) ---------"'""'""m'i'°i=ru=· e=--=n=w-'--=.nl=>; 11

1 (10 )(2e) 
(10)(2e) i n ienw .nl> ; 11 

) - DCO 11 

inienw .nl> ~~-~(1~0~)(2~e~) __ ~_D_C~O" m inienw .nl> ; 1j~---,1-0-)(2_e_) __ ~l-
(10)(2e) (10)(2e) @ nmnenw.nv , 1 (10)(2e) 1. 

minienw .nl> ; 11 
- BSK 11 (1 0)(2e) inienw.nl> ; 1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) inienw.nl> ; 11 (10)(2e) -CEND-DCO 11 

~---(1_0_)(2~e_) ____ -_D_G_R_W~" '--r==-'7"7------'---''--------'---------'-"=;.;;;iru'î'·=e=nw..:..c...:..:·nl= > ; 11
1 (1 0)(2e) 1. 

L....:.___:,.:........:.______i;;= ~i~n~ie~n=-w'--'--'--"'. nl=> ; 11 (10)(2e) inienw.nl> ; 
(10)(2e) s.nl> ; 11 (10)(2e) 

(10)(2e ) - DBO" inienw.nl> 

Onderwerp: Draaiboek v erstur en brief granuliet 5 maart 

Best e co llega's 

Hie rb ij een d raa iboekje voor morgen mede gebaseerd op de terugkoppeling van St ient je, na haar gesprek met wet houder Mo l. 

Min MenW heeft aangegeven de brief rond 10 uur te wil len versturen. 

Voordat de brief verstuu rd wordt dient een aanta l part ij en geïnformeerd te worden. 

1. De provincie als bevoegd gezag. - act ie RWS; 

2. De gemeente moet ove r de inhoud van de br ief worden geïnfo rmeerd en over de voorgenomen review. Vraag die de 

gemeente had was of er op verzoek van de gemeente een aanvu llende monstername kan worden gedaan. De gemeente 

vroeg of zij dat ze lf kon doen of dat RWS dat voor haa r w il doen. Daar wil de gemeent e morgen duidelijkheid over. 

M in MenW gaf aan dat het haar bete r leek dat DGWB ~10)(2e~ dit gesprek voe rt. - act ie DGWB/RWS afstemm ing ove r 

monst ername. - act ie DGWB 

3. GIB wordt geïnformeerd. - act ie RWS; 

4.(110)(2~) info rmeert desgewenst nogmaa ls Zijlst ra. 

5. Na afloop van deze acties kan de brief uit. Ik hoor graag van de betrokkenen terug, dan kan ik op de knop drukken en 
worden de bewindspersonen op de hoogte gebracht. 

6. Vanaf 10 uur kunnen de media-u it ingen starten. 

Daarnaast heeft MenW met de wethouder afgesproken dat zij op maandag 9 maart, na afloop van de het rondetafe lgesprek in de 

TK we lkom is o p het minister ie en zij haar kort wil ontvangen. Dit rondetafe lgesprek eind igt om 13:30. Rekenend met en ige uitloop 

laat ik kijken of deze ontvangst om 14:30 moge lij k is. 

Ik ste l voor dat DGWB en RWS haar vooraf opvangen. Na afloop van het gesprekje bij de minist er kan door DGWB en RWS met 

mevr. Mol gesproken worden ove r de review. Deze heeft al aangegeven deze op zee r korte term ij n t e willen starten. 

Tijdstip Actie Uitvoering door: 

T-2 

T-2 

266553 
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T-1 ~ rmeren gemeente West Maa s en Waa l Geree.9] 
(voo raank:ona iging J: M M&W belt wetli ou er 

T: 9 : 30 uur I nform eren prov incie (= bevoegd gezag) RWS 

T : 9 : 30 uur Toelichting op b rief geven aa n gemeente DGWB 
Wes t Maas en Waa l 

T: 9 : 30 uur I nformeren GI B RWS 

T : 9 : 30 uur I nfo rmeren Z ij lst ra (110)(2~) 

T : 10:00 uur Informeren Min MenW DBO 

T: 10:00 I nform eren Min IenW DBO 

T : 10.00 uur Bericht op intra net bestuu rs kem DCO 

T: 10:00 uur Bericht op intra net Rij kswaters taa t DCO en RWS 

T: onbekend Bij eenkom st medewerkers RWS ZN HID RWS ZN 

T: 10:00 uur Reactieve woo rdvo er ing DCO + RWS 

M et vr iende lïke roet , 
1 (1 0)(2e) 1 

(1
1g)(¾~)(~e) 
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To: (10)(2e) (10)(2e) @rws.n l] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 3/5/2020 9: 10:16 AM 
Subject RE: Draaiboek versturen brief granuliet 5 maart 
Received: Thur 3/5/2020 9:10:00 AM 

Check. 
Met vriendelïke roet , 

(10)(2e) 

Van: (1 0)(2e) (BS) 

Verzonden: donderdag 5 maart 2020 09 :09 
Aan: (10)(2e) ) - DBO 
CC: (10)(2e) (BS) 

Onderwerp: RE : Draaiboek ve rst uren br ief granuliet 5 maa rt 
Da 10)(2e, 
En (10)(2e) (10)(2e) heeft de gedeputeerde va n prov incie Ge lderland geïnfo rmeerd. 
Gr0Le~te-n--,--,r;;OM)(~2~----'---'----'-----.l.___C----'-------'___f 

Van: (1 0)(2e) (BS) 

Verzonden: donderdag 5 maart 2020 09 :07 
Aan: (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) min ienw.n l> 
CC: (1 0)(2e) (BS) < (10)(2e) rws.n l> 

Onderwerp: FW: Draa iboek ve rstu ren brief gran uliet 5 maa rt 
Dag !10)(2ej, 
GIB is geïn formeerd . 
G{~_) __ ~ 
Vanft: (1 0)(2e) 1 (WVL) <LI ____:_(_10_:_:)(2_e.:_) _ ,..l@'""'-r-'-'w..;;.;s."-'-'nl> 

Verzonden: donderdag 5 maart 2020 08 :57 
Aan:I (1 0)(2e) ]zN) ~ (10)(2e) l@rws.n l>; (10)(2e) (BS) <I (10)(2e) l@rws.n l>; 1 (10)(2e) 1 (BS) 

~----~ 

(10)(2e) rws .nl>; Kalfs , Nelly (ON) < (1 0)(2e) rws.nl > 
CC: (10)(2e) (BS)~ (10)(2e) l@rws.n l> 

Onderwerp: RE : Draaiboek ve rst uren brief granuliet 5 maa rt 
Hoi allen, 
Ik heb het bedrij f geïnformeerd over de bri ef aan de TK. 
Groet 

f~ -'l===-:---,-----------------------
Van: (Z N) 

Ve ;:..:..:..::=c:......::.c:;· g 5 maart 2020 8:36 
Aan BS); 1 (10)(2e) 1 (BS); 1 (1 0)(2e) l(ON); ~I _ (_10_)(2_e_) ~I (WVL) 
CC:~--- (BS) 
Onderwerp: RE: Draaiboek versturen brief granuliet 5 maart 

Allen, 
1) ZN heeft al een derde monster genomen. Ik ga nu na wanneer di t monster precies is genomen en wanneer we de 
analyseresultaten kunnen verwachten. 
2) Ik heb de vraag uitgezet op het praktisch gezien mogelijk is om voor 9 maart nog een monster te nemen. Voor de 
duidelijkheid: nog geen opdracht voor een daadwerkelijke monstem ame (dat kan pas na overleg( ~0)(2~), maar de vraag of 
het planningstechnisch en qua aanvoer granuliet kan. 
Rond 9 uur heb ik de antwoorden. 
Ten aanzien van de gesprekken met medewerkers: vanmiddag hebben we de bijeenkomst in WR en daarnaast was er al 
een bij eenkomst op 12 maart v oor betrokkenen in ZN gepland in verband met 9 maart. 
Tot slot weet even dat het een paar weken duurt voordat de analyseresultaten van de monsters beschikbaar zijn. 
Groef es, 
(1 0)(2e) 

den met BlackBerry Work 
www.blackberr .co 
Van: (10)(2e) (BS) rws .nl> 
Datum: donderdag 05 mrt. 2020 7:39 AM 

Aan: (10) ( ·~___L_~~~M m r'-'--"F·n~l::...>.!L, ~,-----,'.-:____;~ 
(10)(2e) , (10)(2e) s.nl> 

(10)(2e) l@rws.nl> , ~l __ (1 _0)_(2_e_) ~ ~ZN) 

Konip• (10 
266551~-~ 0179 



Onderwerp: RE: Draaiboek vers turen brief granuliet 5 maart 
Goedemorgen akkoord 1 (10)(2e) 1 op intranet beri cht is er. 

Zorgen dat het k l aar staat. 
Groet10)(2f) 

Verzonden met BlackBerry Work 

(w ww.blackberry.com ) 
Van: 1 (10)(2e) 1 (BS) <j (10)(2e ) l@rws.nl> 
Datum: woensdag 04 mrt. 2020 9:26 PM 
Aan (1 0)(2e) 0 ) (10 e s.nl (ZN ) <j (10)(2e) l@rws.nl>, 1 (10)(2e) 1 (WVL) 

(10)(2e) s.nl>, (1 )( e) (BS) rws .n > 
Kopie: (1 0)(2e) (BS) (10)(2e) rws.nl> 
Onderwerp: FW: Draaiboek versturen brief granuliet 5 maart 

Beste collega's 

Zie onderstaande mail inzake draaiboek granuliet morgen ochtend met actie uit te voeren voor 9:30 uur. 

·· rzoek aan jull ie is dat: 

- (10)(2eJde provincie belt 
- 10)(20 GIB belt 

(10)(2e) et mij even afstemt over extra monstername (mij n voorstel is dat RWS dat monster neemt) 

~ 0)(2 2orgdraagt voor plaatsing intranet bericht. 

Van:: 0)(2 Jhebben jul li e onder embargo de brief ontvangen die verstuurd zal worden zodat jullie op die basis 

Provincie en GIB kunnen informeren. 

A lvast dank en groet, 
~10)(2ef 

Verzonden met BlackBerry Work(www .blackberry.com ) 

Van: 1j (10)(2e) 1)- DBO" <jL.._ __ (_10_)_(2e_) _ ____)'l@ __ ,m_i_ru_·e_n_w_.nl_> 

Verzonden: 4 mrt. 2020 21:01 
Aan: 11 (1 0)(2e) (10)(2e) (1 0)(2e) @minienw.nl> ; 11

1 
~-------~ 

L,...:.....:____:_JL.._-=..::::....:::..:...__L_-,----(:_1_:0)...:..(2_e...:..) ---.----->==in~i~e~nw~ .nl=-->-2,; n~--~(_10_)_(2_e)_-.--_~) - DCO "~-------~ 
(10)(2eJ _ DCO" (10)(2e) nienw.nl>; "----r---------~ 

I! (10)(2e) w .n l> ; 11 (10)(2e) 

L__..:..._....:.-..:..._..:..._---1===~=------=> ; n~--=----~-~ inienw.nl> ; ' (10)(2e) 
L___....:,_...:.....:....:..._ _ __.1.1=:;e;l"". 111""· e.:.;n:;e;w.:..:....:..:.nl=-.> ; 11 (1 O)( -CEND-D CO 11 

(1 0)(2e) -DGRW 11 ~=~:,0....:.)...:..(2...:..e)..:...__---1==im'i"-·=-'en=w.:..c...:.=.nl=> ; "I (1 0)(2e) 1. 
L....:..__:,.:........:____b\;==~c=..::.:..=> ; 11 (10)(2e) inienw.nl> ; 

8 .nl> ; 11 (10)(2e) (B (10)(2e) s.nl> ; 111 (10)(2e) I. 
~-----~ 

)(2e ) - DB enw .nl> 

Onderwerp: Draaiboek v erstur en brief granuliet 5 maart 

Beste co llega's 
Hie rb ij een draa iboekje voor morgen mede gebaseerd op de terugkoppeling van St ientje, na haar gesprek met wet houder M o l. 

Min MenW heeft aangegeven de brief rond 10 uur te wil len versturen. 

Voordat de brief verstuu rd wordt dient een aanta l part ij en geïnfo rmeerd te worden. 

1. De provincie als bevoegd gezag. - act ie RWS; 

2. De gemeente moet ove r de inhoud van de br ief worden geïnformeerd en over de voorgenomen review. Vraag die de 
gemeente had was of er op verzoek van de gemeente een aanvu llende monstername kan worden gedaan. De gemeente 

vroeg of zij dat ze lf kon doen of dat RWS dat voor haa r w il doen. Daar wil de gemeent e morgen duidelij kheid over. 
M in MenW gaf aan dat het haar bete r leek dat DGWB ~10)(2e~ dit gesprek voe rt. - act ie DGWB/RWS afstemm ing ove r 

monst ername. - act ie DGWB 
3. GIB wordt geïnformeerd. - act ie RWS; 

4.(l1 0)(2~info rmeert desgewenst nogmaals Zijlst ra. 

5 . Na afloop van deze acties kan de brief uit. Ik hoor graag van de betrokkenen terug, dan kan ik op de knop drukken en 

worden de bewindspersonen op de hoogte gebracht. 

6. Vanaf 10 uur kunnen de media-u itingen starten. 
Daarnaast heeft MenW met de wethouder afgesproken dat zij op maandag 9 maart, na afloop van de het rondetafe lgesprek in de 

TK we lkom is op het minister ie en zij haar kort wil ontvangen. Dit rondetafelgesprek eind igt om 13:30. Rekenend met en ige uit loop 

laat ik kij ken of deze ontvangst om 14:30 moge lij k is. 

266551 0179 



Ik st el voo r dat DGWB en RWS haar vooraf opvangen . Na afl oop van het gesprekje bij de minist er kan door DGWB en RWS met 

mevr. Mol ges proken wo rden over de review . Deze heeft al aangegeven deze op zeer korte t erm ij n t e willen start en . 

Tijdstip Actie Uitvoering door: 

T-2 i!.!:!f_ormeren 1 (1 0)(2e) 11 (1 0)(2e) l(ILT) 'Geree1:! 

T -2 füform eren dhr. Zij ls@ Geree~ 

T-1 ~ rmeren gemeente West Maas en Waa l Geree~ 
(voo raanlfonaiging J: M M&W belt wet li ou er 

T: 9 : 30 uur Informeren prov incie ( = bevoegd gezag ) RWS 

T: 9 : 30 uur Toe lich t ing op b rief geven aa n gemeente DGWB 
West Maas en Waa l 

T : 9 : 30 uur Informeren GIB RWS 

T: 9 : 30 uur Inform ere n Z ij lstra (11 0)(2~) 

T: 10:00 uu r I nformeren Min MenW DBO 

T : 10: 00 Informeren Min IenW DBO 

T: 10.00 uu r Ber icht op intra net best uurs kem DCO 

T : 10: 00 uur Ber icht op intra net Rij kswaterstaat DCO en RWS 

T: onbekend Bij eenkom st medewerkers RWS ZN (10)(2e) 
1 

T: 10: 00 uur React ieve woordvo er ing DCO + RWS 

Met vri endelijke groet, 
(10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(1 O)(J:étj)(~e) 

266551 0179 



To: (10)(2e) Il -DGRWU (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (10)(2e) 1) - DGRW 
Sent: Thur 3/5/2020 1 :24 :03 PM 
Subject Presentatie technische briefing granu liet 9 maart 2020 v2 .pptx 
Received: Thur 3/5/2020 1 :24:03 PM 
Presen tatie technische briefing granuliet 9 maart 2020 v2.pptx 

258336 0180 



To: (1 0)(2e) ) - DBOU (10)(2e) 1@minienw.nl]; 1 (1 0)(2e) 1 (BS)U (10)(2e) l@rws.n l]; ~I __ (1~0)_(2~e)_~ 
(WVL) (10)(2e) rws.nl] 
Cc: (1 0)(2e) - DGRWU (10)(2e ) l@minienw.nl ] 
From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Thur 3/5/2020 5:26:16 PM 
Subject Presentatie technische briefing granuliet 9 maart 2020 v2.pptx 
Received: Thur 3/5/2020 5:26: 16 PM 
Presen tatie technische briefing granuliet 9 maart 2020 v2.pptx 

Hier bij met de aa npass ingen. 
Groeten, 
~10 )(2ej 

258333 0182 





259069 

1 ' 

Diepe plassen 

> Ontstaan door winning van grondstoffen (zand en grind) 

> Als onderdeel ontgrondingsvergunning voorwaarden voor 
oplevering na einde winning 

> Vanwege natuurontwikkeling, recreatie of oeverstabiliteit wordt 
vaak gekozen voor een (gedeeltelijke) verondieping 

> Feitelijk toepassen van grond of bagger gaat onder de regels van 
het Besluit bodemkwaliteit (algemene regels en meldingsplicht) 

> Voor de toplaag wordt schone grond gebruikt 

2 

0183 



259069 

1 ' 

Nieuwe regels verondiepen 

> Slechts sporadisch plastic mogelijk in grond/bagger (aanpassing 
Regeling Bodemkwaliteit 2018) 

> Vergunningplicht met MER beoordelingsplicht (met Omgevingswet) 

> Aanpassing milieu-eisen (volgend jaar) 

3 

0183 



259069 

1 ' 

Besluit Bodem kw a I iteit 

> Wettelijk kader voor gebruik grond, bagger en bouwstoffen sinds 
2008 

> Doelstelling is verantwoord (her)gebruik van (licht verontreinigde) 
materialen 

> Regelt: kwaliteitsborging, eisen aan toepassen van grond/bagger 
en bouwstoffen middels kwaliteitsklassen 

> Daarnaast is de voorwaarde dat het een nuttige en functionele 
toepassing heeft 

> Licht verontreinigde bodem is 'afval' volgens de milieuregelgeving 

4 

0183 



259069 

1 ' 

Grond, bagger of bouwstof? 

> Volgt uit definities uit het Bbk: 
"Grond: vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale 
korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een 
structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van 
nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 
tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie." 

> Grond die wordt toegepast moet duurzaam onderdeel van de 
bodem kunnen vervullen. Structuur moet vergelijkbaar zijn, 
herkomst is niet van belang (§4.3.5 NvT Bbk) 

> Toets aan Bbk vindt plaats op moment van voorgenomen 
toepassing 

5 

0183 



259069 

1 ' 

Hoe weten we dat materiaal aan de eisen voldoet? 

> Toepassen gebeurt onder algemene regels 
> Voordat kan worden toegepast moet bedrijf schriftelijk melding doen en 

hierbij aantonen dat aan de regels wordt voldaan. 
> Dat kan op twee manieren: 

- Partijkeuringen 
- Certificering 

> Beiden uitgevoerd door onafhankelijke bureaus, erkend door min ister 
> De certificerende instell ing houdt toezichtl Raad van Accreditatie houdt 

toezicht op Cl. ILT houdt toez icht op certificaathouder en Cl 
> Be~qegq gezag beoordeelt melding binnen vijf werkdagen en kan 

venf1cat1econtroles uitvoeren 

6 

0183 



To: (10)(2e) ) - DGRW~ (10)(2e) 1@ minienw.n l]; ~I ___ (1_0~)(2_e_) --~I) -
BSK (10)(2e) m inie nw .nl] 
From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Fri 3/6/2020 8:51 :11 AM 
Subject: RE : NIEUW GEPLAND: Gespre k m et wethouder Ans Mol inzake Granu liet 
Received: Fri 3/6/2020 8 :51 :12 AM 

Laten we dan samen gaan. Grootste punt voor mw Mol is dat granuliet een bodem legt in de plas waar niets op groeit en 
niets aan hecht als je er 3 meter aarde op gooit dan zou dat kunnen wegspoelen en dan komt er niets terecht van de 
natuurontwikkeling. 
Groet, 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackbeny.com) 

Van: I (1 0)(2e) 1) - DGRW ~ (1 0)(2e) l@minienw .nl> 
Datum: vri jdag 06 mrt. 2020 8:35 ~A_M __ 
Aan: 1 (10)(2e) b- DGRW 1 (10)(2e) l@minienw.nl>, 1 (10)(2e) 1) -B SK <1~ __ (1_0_)(2_e_) - ~1@-=-'@_ in_ie_n_w_.n_l> 
Onderwerp: RE: IEUW GEPLA D: Gesprek met wethouder Ans Mol inzake Granuliet 

1 (10)(2e) 1 is vandaag vrij. Zal ik gaan? Ik heb er denk ik meeste zicht op en was ook eerder bij gesprek met wethouder. 
Weet niet wat ze willen bespreken: neem aan weer waarom we voor grond hebben gekozen en het nieuwe onderzoek. 
Groeten, 
1(10)(2e)i 

r1oi(2e)I 1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

1 (10)(2e) 1 ~l __ (_10_)(_2e_)_~ 

Van: 1 (10)(2e) i) - DGRW 1 (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: donderda 05 mrt. 2020 6:25 PM 
Aan: (10)(2e) ) - BSK '9~--(1-0-)(-2e_) __ l@minienw.nl>, I (10)(2e) 

(10)(2e) inienw.nl> 

Onderwerp: FW : IEUW GEPLAND: Gesprek met wethouder Ans M ol inzake Granu liet 

Maar even bezien wie er van DGWB naar toe gaat. Graag jullie advies hierover. 
Groet, 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackbeny.com) 

Vanl (10)(2e) f DGRW ~ (10)(2e) l@m inienw.nl> 
Datum: donderda 05 mrt. 2020 4 :20 PM 

1)-DGRW 

Aan: (10)(2e) ) - DGRW 1 (10)(2e) l@minienw.nl> , 1 (10)(2e) b-BSK 1 (10)(2e) l@minienw.nl>, I (1 0)(2e) 1-
DGRW (10)(2e) .minienw.nl> ~-----~ 

Ko ie: (10)(2e) - DGRW 1 (10)(2e) l@minienw.n l>, Postbus DGWB 1 (10)(2g) l@minienw .nl>, 
(10)(2e) ) - DGRW inienw.nl> 

143377 0184 



Onderwerp: FW: NIEUW GEPLAND: Gesprek met wethouder Ans Mol inzake Granuliet 

Groet, 1 (1 0)(2e) 1 

Van: DBO-stas 

Verzonden: donderd ag 5 maart 2020 16 :08 
Aan: DBO-Adv iseu rs ~ (10)(2e) 

Woo rdvoering 

CC: 1 (1 0)(2e) Il -DGRW ; 1 (10)(2e) 

r DGRW ; Postbus DG LM / loco-SG ; Postbus DGWB ; Secreta riaatSG- lenW ; 

Il -DBO; DBO-st as 

Onderwerp: NIEUW GEPLAN D: Gesp rek met wetho uder Ans Mol inza ke Granu liet 

Ter informat ie : In de agenda van minister Va n Veldhove n is op maandag 9 maart van 14.30 tot max. 16.00 uur een overleg inzake Granul iet 
gepland met het wethoude r Ans M ol van gemeente West M aas en Waal . 
M inister Van Veldhoven is de eerste 15 tot 30 minuten bij het overleg aanwezig. De vergadering =daarna ambtelij k voortgezet. 
Begeleide nd beleidsmedew erkers va nuit de gemeente West Maas en Waal zij nl (1 0)(2e) ~~ ~ (2e) 1 

Het gesprek vindt plaats in de Tho rbeckezaal bij het ministere van Binne nlandse Zaken en Koninkrij ksrelat ies aa n de Tu rfmarkt 147 te Den Haag. 

Namen van de begeleid end ambt enaren vanuit lenW graag uite rlij k vrijdagochtend 6 maa rt aan ons doorgeven, zodat w ij BZK hie rover kunnen 

informeren . 
Graag doorgeven aan betrokkene n voorbere iden voor de minister . 
Met vriendelijke groet, 

~ 00)(2e) 
( 1 o~.a:erp~]~e) 

143377 0184 



To: (10)(2e) ) - BSK~ (10)(2e) 1@minienw.nl]; 1 (10)(2e) 1) -
DGRW (10)(2e) minienw.nl ] 
From: (1 0)(2e) ) - DGRW 
Sent: Fri 3/6/2020 9:13:51 AM 
Subject: NIEUW GEPLAND: Gesprek met wethou der Ans Mol inzake Granuliet 
Received: Fri 3/6/2020 9:13:52 AM 

Hallo 1 (10)(2e) 1 en 1 (10)(2e ) I, 

Ik heb onderstaande mail ontvangen. Ik wist niet wat hiervan de bedoeling is. Dus 
ik heb even 1 ( 1 □ l (2 e J I gebeld, jullie zijn namelijk nu niet aanwezig en zie het overleg 
ook niet in jullie agenda staan. Staat namelijk ook onderaan de mail dat het 
overleg moet worden voorbereid voor de minister. Ik heb van 1 (

10l(2eJ I begrepen dat 
ik er verder niks mee hoef te doen en dat het overleg niet hoeft te worden 
voorbereid. Ik ga er dus vanuit dat ik de mail alleen ter informatie heb ontvangen. 
Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Verzonden: donderdag 5 maart 2020 16 :2 1 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW ; (10)(2e) ) - BSK (10)(2e) DGRW 

"------,,-------,-' 

CC: (10)(2e) DGRW ; Postbus DGWB ; (10)(2e) ) - DGRW 
~---------~ ~---~ 

Onderwerp: FW : NIEUW GEPLAND: Gesprek met wethoude r Ans Mol inzake Granuliet 

Groet, 1 (10)(2e) 1 
Van: DBO-stas ~~-(1-□ )-(2-g)~l@m inienw.nl > 

Verzonden: donderdag 5 maart 2020 16 :08 
Aan: DBO-Adviseu rs < (1 0)(2g) min ienw.n l>; (10)(2e) DGRW <1 (10)(2e) l@m inienw.n l>; 

Post bus DGLM min ienw.nl>; Postbus DGWB (10)(2g ) minienw.n l>; Secreta riaatSG-lenW 
c__ ___ ___,_,~---

(10 )( 2 g) minienw.nl>; Woordvoering (10)(29) frd.shsdir.n l> 
(1 0)(2e) ) - DGRW 1 (10)(2e) l@minienw.n l>; (10)(2e) ) - DBO ~L.._ __ (1_0_)(_2e_) _ ____,_,.l@~m_in_ie_n_w_._nl>; DBO-st as ~ ) 

minienw.nl> 
Onderwerp: NIEUW GE PLAND: Gesprek met wethouder Ans Mol inza ke Granuliet 

Ter informatie : In de agenda van m iniste r Van Veldhoven is op maandag 9 maart van 14.30 tot max. 16.00 uur een 
overleg inzake Granu liet gepland met het w et houder Ans Mol van gemeente West Maas en Waal. 
Minister Van Veldhoven is de eerste 15 t o t 30 m inuten b ij het ove rleg aan wezig. De vergader ing w ordt daarna 
ambte lijk voortgezet. 
Begeleidend beleidsmedewerkers vanuit de gem eente West Maas en Waa l zijn 1 (10)(2e) len 1 (

10)(2e) ~ 
Het gesprek v indt plaats in de Thorbeckezaa l b ij het min istere van Binnen landse Zaken en Koninkr ijksrelaties aan 
de Turfmarkt 147 te Den Haag. 
Namen van de bege leidend ambtenaren vanuit IenW graag uiterlijk v r ijdagochtend 6 maart aan ons doorgeven, 
zoda t wij BZK h ierover kunnen informeren. 
Graag doorgeven aan betrokkenen voorbereiden voor de m inister. 

1 

Met v,;eadeUj ke :,: ::) 

143376 0185 



To: ;:.= _ _:(_10---'---J(:_2e_:__)_--"="-'---rw.:..:...::..:;s.nl] ; (10)(2e) (10)(2e) @rws.nl ]; ~I __ (1~0)_(2~e)_~ll -
DGRW"----'--.--c-:---'---'="'-'-'-'-'-'--="-'-=-"-'-'-"-'r------'-(_10...:...)('---2e--'-)--__J) - DGRW~-----~@minienw.nl] 
From: ~------ DBO 
Sent: Fri 3/6/2020 9:40:03 AM 
Subject: FW: NIEUW GEPLAND: Gesprek met wethou der Ans Mol inzake Granuliet 
Received: Fri 3/6/2020 9:40:04 AM 

Beste col lega's, 
Ik ga ervan uit dat jull ie bij dit overleg met Ans Mol aanwezig zijn. Graag even doorgeven als dat niet het geval is en w ie j ul li e 
eventueel vervangt. 
Dit ivm de toegang bij BZK . 
Met vriendelijke groet , 

E 
Verzonden: donderdag 5 maart 2020 16 :08 
Aan: DBO-Adviseu rs; 1 (10)(2e) 

Woordvoering 
1- DGRW ; Post bus DGLM /1 (10)(2e) !Postbus DGWB ; Secreta riaatSG- lenW ; 

CC: 1 (1 0)(2e) Il - DGRW ; ~I __ (_10_)(_2e_)_~I) - DBO ; DBO-st as 
Onderwerp: NIEUW GE PLAND: Gesprek met wethouder Ans Mol inzake Granuliet 

Ter informatie : I n de agenda van m iniste r Van Veldhoven is op maandag 9 maart van 14 .30 tot max. 16.00 uur een 
overleg inzake Granu liet gepland met het wethouder Ans Mol van gemeente West Maas en Waal. 
Minister Van Veldhoven is de eerste 15 tot 30 minuten b ij het overleg aanwezig. De vergader ing wordt daarna 
ambte lijk voortgezet. 
Begeleidend beleidsmedewerkers vanuit de gemeente West Maas en Waa l zijn 1 (10)(2e) Ie~ ~ )(Ze) 
Het gesprek vindt plaats in de Thorbeckezaa l b ij het min istere van Binnen landse Zaken en Konin kr ij ksrelat ies aan 
de Turfmarkt 147 te Den Haag. 
Namen van de bege leidend ambtenaren vanuit Ie nW graag uiterlijk v r ijdagochtend 6 maart aa n ons doorgeven, 
zodat wij BZ K h ierover kunnen informeren. 
Graag doorgeven aan betro kkenen voorbereiden voor de minister. 
Met vriende lii ke qroet, 

239019 0186 



Cc: 
DGRW (10)(2e) 
From: (10)(2e) 

Sent: Fri 3/6/2020 3:08:18 PM 
Subject FW: Nieuwe Kamervraag op direct ie (85678) 
Received: Fri 3/6/2020 3:08 :19 PM 

Dag allen, 

Graag met spoed oppakken. 

Gr l (10)(2e) 1 

Van: 1 (10)(2e) 1)- DBO 

Verzonden: v r ij dag 6 m aa rt 2020 14 :45 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW 

CC: (10)(2e) ) - HBJZ; 1 (10)(2e) 1 (BS) ; ~I ___ (_10_)(2_e_) --~I) -DBO ~~ __ (_10_)(2_e_) -~1- DBO 

Onderwerp: FW: Nieuwe Kamervraag op d irect ie (85678 ) 
Haq10)(2~) 
Vandaag is een v ijftal (eigenlijk v iertal) vragen gesteld met een verzoek te beantwoorden voor de briefing/rtg van maandag. Wil 
je deze met spoed laten oppakken, zodat we die termijn kunnen ha len? Gezien de vragen lij kt het ons verstandig Hbjz te laten 
meekijken. 
Groet, 

(110)(2~) 
Van: ,_I ---(1-0-)(2_g_) ___ l@min ienw.n l ~L ___ (_10_)(_2_g) ___ _;.l@_m_i_n_ie_n_w_.n_l> 

Verzonden: v r ij dag 6 m aa rt 2020 13:57 ______ _ 

Aan: (10)(2e) - DGRW ~ (10)(2e) l@min ienw. n l>; Post bus DGW_B_j_ __ (1_0_)(2_g_) _ ___ m_i_n_ie_n_w_._nl>; (1 0)(2e) . 

10)(2e - DGRW (10)(2e) n l>I (1 0)(2e) 1- DGRW (10)(2e) m in ie nw .nl>; (10)(2e) 

1 (10)(2e) (10)(2e) m in ienw .nl> 

CC: Pa r le m ent ai re Zaken - CE~:'...__..==-=:'..._JL__,-----__:_(1_0...:...)(è.._2.:::g):___,-----___µ=--.,_m,_,_i'--'---n'--'-'ie"--'n_,__,w'-'---'--'-. n'-'-'l>::.....'7W oordvo,e_r_i n__,,g'-------.L ___ ,-----_ __,__, __ ~ = ~ L.....,;_....,J 

( 1 0 )(2e) - D BO m in ie n w . n 1 >; ( 1 O )( 2 e) - DB O <L____:(_1 O__:_l_:__(2_e~) = =="""===m=i n=i=e=n=w=. =n ::_I >_'J; L:,,,:( 1;._0~)(2=--e=-'--)_J 
(1 0)(2e) 1- DB (1 0)(2e) (10)(2e) DBO (1 0)(2e) (10)(2e) ~ DBO 

- DBO (1 0)(2e) min ienw.n l>; (10)(2e ) ) - DBO 
~-----~--~ 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) ) - DBO (10)(2e) m in ienw. n l>; ~-(1_0_)(_2e_)~ (10)(2e) 

(10)(2e) (10)(2e) m inienw. nl>; ~----(1_0_)(_2_e) ___ ~ ) - DBO 

Onderwerp: Nieuwe Ka mervraag op d irect ie (85678 ) 

Bes te co ll ega, 

De Ka mer heeft vandaag een Ka merv raag gestu urd m et a ls o nderwerp: de verg unning voo r het storten van g ranu liet in het 
gebied ' Over de Maas' is uitgebre id " 

De dead line voo r de bea nt woord ing is 09-03-2020. Om de m inister/ st aatssecretaris vo ldoende gelegenhe id te geven om de 
bea nt woord ing te ku nnen lezen en ondertekenen moet de bean twoord ing uiterlij k 09-03-2020 bij DBO w orden aa nge leverd . 

I nforma tie over ondermeer hoe de antwo ordb r ief moet w orden opgesteld en de wij ze van aa n levering bij DBO is te rug t e v inden 
op de in t ranetpag ina's va n DBO : http :// intranet.m in ienm.n l/Orqan isatie/ D irecties / DBO Directie Bestuurso ndersteun ing/ 

Mocht j e v ragen hebben over het proces, da n kun je d ie ons v ia de m ail ste llen of neem te lefo nisch contact m et ons op . We 
bea ntwoorden ze graag . 

Je ku nt de Kamervraag in Delphi be kij ken via deze link: lin k naa r deta ilrapport 

A ls deze Kame rv raag moet worden overgedragen aa n een andere d irec t ie, neem da n co nt act op met Parlem enta ire Za ken . 

met vriendelij ke g roet , 
d irectie Best uursondersteuning 
St 4J<J=l!iLL.LI.UJ'-'--I en Parlemen ta ire za ken 
06 

m inienw.n l 

143375 0187 



To: (10)(2e) ) - DG RW~ (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Fri 3/6/2020 5:56:16 PM 
Subject FW: Nieuwe Kam ervraag op direct ie (85678) 
Received: Fri 3/6/2020 5 :56: 17 PM 

Tkn. Vanavond kan~I _ (_10_)_(2_e)_~lde stukken doorzetten en morgen J (10)(2e) ~ B eiden van DBO . 
G roet, 

Verzonden met BlackB erry Work 
( www.blackberry.com) 

~ (10)(2e) 1- HB JZ ~ (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: vrïda 06 mrt. 2020 5:27 PM ~--~ 

(10)(2e) - nl> 
minienw.nl>, 

(1 0)( 

Bestf ~ ) 
(10)(2$Mos van HBJZ leest graag mee op de concept-antwoorden . 

Groet 

(10)(2e) 

( 1 

Van:l · ' (10)(2e) D-DBO 1 (10)(2e) 
Datum: vrï da 06 mrt. 2020 2:44 PM ---~ (10)(2e) 

(10)(2e) 
(10)(2e) 

l@minienw.nl> 

minienw.nl> , (10)(2e) (BS (10)(2e) 
inienw.nl> (10)(2e) D B O (10)(2e) 

L__ _ ___,___,_,___,__ __ _µ;;;,==.c=c.c_== 

Onderwerp: FW: Nieuwe Kamervraag op directie (85678) 
H4~ ) 

rws.nl> , ~I __ (_10_)_(2_e)_~ 

Vandaag is een vij ftal (eigenlijk viertal) vragen gesteld met een verzoek te beantwoorden voor de briefing/rtg van maandag . W il je deze met spoed laten oppakken , 
zodat we die termijn kunnen halen? Gezien de vragen lijkt het ons verstandig Hbjz te laten meekijken. 
Groet, 

(10)(2$) 
Van: ~I ---(1-0-)(-2g_) ___ l@minienw .nl <-1L_ ___ (1_0'-)(2---'g-'-) __ __jl_@;...m_1_·n_ie_n_w_._nl> 

Verzonden: vrijdag 6 maart 2020 13 :57 ______ _ 
Aan: (1 0)(2e) - DGRW inienw .nl> ; Pos tbus DGWB 

(10)(2e) - DGRW (10)(2e) DGRW 

(10)(2g) 
(10)(2e) 

minienw.nl>110)(2~) 
m inienw .nl>; 

(10)(2e) 

CC : Parlementaire Zaken - CE (1 0)(2g ) minienw.n l> ; · frd.shsdir .nl> ; 
(10)(2e) inienw.nl> ; (10)(2e) inienw .nl> ; 

~==='=;-=-=-=:~--,--'--~~':----1-----i=--'"""'-:---':--1= ~ =====::::::::::::::n=l>--2.::;I ===(1=0=)(2=e=) ==;---=--:::1- D B~O::::__L___C___:_:'------'-----""= r==.:....:.= (1 O )(2e) 
L....-----'-_:_:_----'-~~ ===-'-'-'-'= r"--------'(,_1--'o )_,_(2_e,_) ___ .L...:::D:..::B::..:O=--+---.:_.:_....:..:....:_.:_ _ __,= ==e..:..:....:c· = ; (10)(2e) . 

"-,.-...:...:_-'.!L--==-=-=--.J__.:_.:_-'---.:.--==="'--'-'-'=c-'...L-----('---10-')-'-(2_e:_) ____ ___j/ ~-_D_B_O _____ ~ 
c--1--------'--'---_:__-----"-= =::...:..::::..;_;__;_=-__LJ_ ____ (_1_0)-'-(2_e.:_) ___ __J, - DBO (10)(2e) 1@minienw .nl>; [10)(2e j, 

(10)(2e) ) - DBO ,minienw.nl> 
Onderwerp: Nieuwe Kamervraag op directie (85678) 

Beste collega, 

De Kamer heeft vandaag een Kamervraag gestuurd met als onderwerp: de vergunning voor het storten van granuliet in het gebied ' Over de Maas ' is uitgebreid .. 

De deadline voor de beantwoording is 09-03 -2020 . Om de minister/staatssecretaris voldoende gelegenheid te geven om de beantwoording te kunnen lezen en 
onderteken en moet de beantwoording uiterlijk 09-03 -2020 bij DB O worden aangeleverd. 

Informatie over ondermeer hoe de antwoordbrief moet worden opgesteld en de w ijze van aanlevering bij DBO is terng te vinden op de intranetpagina's van DB O: 
http://intranet.minienm.nl/Organisatie/Directies/DBO Directie Besh1ursondersteuning/ 

Mocht je vragen hebben over het proces, dan kun je die ons via de mail stellen of neem telefonisch contact met ons op. We beantwoorden ze graag . 

239011 0188 



Je kunt de Kamervraag in Delphi bekijken via deze link : link naar detailrappo1i 

A ls dez e Kamervraag moet worden overgedragen aan een andere directie, neem dan contact op met Parlementaire Zaken. 

met vriendelijke groet, 
directie Bestuursondersteuning 
Stukkenstroom en Parlementai.re zaken 
06~ (10)(2e) 1 

1 (10)(2g ) l@minienw.nl 

239011 0188 



To: (10)(2e) HBJZ~ (10)(2e) 1@minienw.nl]; ~I __ (1 _0)_(2_e~) -~Il -DGRW~ (10)(2e) 1@min ienw.nl]; 1 (10)(2e) 
~) - HBJZ (10)(2e) minienw.nl ] 
From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Fri 3/6/2020 8:36:40 PM 
Subject: RE: kamervragen Granuliet 
Received: Fri 3/6/2020 8:36:41 PM 

----- Oorspronkeli jk berich t-----
V311 (10)(2e) fBJZ ~ (10)(2e) l@minienw.nl> 
Verzonden: vti' da 6 maart 2020 20:36 
Aan : (10)(2e) - DGRW :(-=1-o;)(,_2-e;)...ll.::Z=m=in=-::ien=:=. '='-w:.,::.n=l'--'----~~(1~0.;..:.)(_::_2e_:_).:.e( ~0)~(2d.l- HBJZ ~ (10)(2e) l@minienw.nl> 
CC: (10)(2e) - DGRW (10)(2e) @minienw.nl> 
Onderwerp: RE: kamervragen Granuliet 
Urgentie: Hoog 

Collega's, 

Ik heb geen opmerkingen bij nota en concept-anhvoorden. 

Groet, 

----- Oors ronkelï k berich t-----
Van : (10)(2e) - DGRW ~ (10)(2e) l@minienw.nl> 

(10)(2e) 

Verzonden: vrij dag 6 maart 2020 18~:_25_~ 
Aan: (10)(2e() 0)(2 ) HBJZ L-'---(1---'0)C'-(2~e-'--)--"""'=in=i=en""'w-'--'.=n"'-I -~____,_(1_0-'-')(_2e--'-) __ ___, -BJZ 1 (10)(2e) l@minienw.nl> 
CC: (10)(2e) - DGRW ~-~(1_0-'--')(_2e~)-~@minienw.nl> 
Onderwerp: kamervragen Granuliet 

Bestd~À::~ (10)(2e) 1 

Ik heb van {10)(2e j vernomen dat jullie kunnen meekijken met de beanhvoording van de bijgevoegde kamervragen . Ik hoop dat een spoedige reactie 
mogelijk is. 

Met vriendelijke groet, 

1 (10)(2e) 1 

258332 0189 



To: (10)(2e) (10)(2e) @rws.nl] 
From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Mon 3/9/2020 8:48:54 AM 
Subject FW : Retour min MenW: Kamervragen Lacin Granu liet 
Received: Man 3/9/2020 8:48:55 A M 
Kamervragen lac in granuliet + opm min MenW.pdf 

1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Van:I (1 0)(2e) 1- DB O 1 (10)(2e) l@minienw .nl> 
Datum: zonda 08 mrt. 2020 10:38 PM 

~-~ 

Aan: (10)(2e) ~ __ (_10_)(_2e_)_~l) - DBO<q~ __ (1_0_)(2_e_) _ ~l@~!1ll~_iru_·e_n_w_.nl_ >, I (1 0)(2e) 1. 
(10)(2e) - DGRW 

Ko ie: ( 1 0)(2e) minienw . nl> , '-----~--'-(1_0_:.)(2_e...:...) __ ___J_L.L..:(_10--'-).,_(2,1--_ _:.(1_0...:...)(;-2-'e )--= ==c:..;_c_c;= , 1 (10)(2e) 1, 

(1 0)(2e) - DB inienw .nl> , '-----~ __ (_10_)_(2_e) __ ~~-) - DBO minienw .nl>, 
(10)(2e minienw .nl (10)(2e) - DBO (10)(2e) 

enW: K amervragen L acin Granuliet 

Dag allen, 
D~ er voor MenW heeft nog een aanta l vragen en opmerkingen bij de beantwoording van Kamervragen, zie bijlage. 

Gr~ 

Va (10)(2 e) DBO 

~----a~g~ maart 202~0_1_7_:2_4 ____ ~ 
(1 0)(2e) ) - DG RW ; (1 0)(2e) ) - DBO 

CC: (10)(2e) ) - DGRW ; (10)(2e) ) ~f----(1-0)-(2_e_) --~1- DBO 

Onderwerp: FW: Nieuwe MlenW MMenW Kamervragen Lac in Granuliet 
Hoi ~10)(2e~ !10)(2ej, 
M IenW is akkoord met de beantwoord ing . 
Reactie M MenW vo lgt. 
Groeten, 

1(10)(2e) 1 

Van: DBO-SPZ Post bus 

Verzonden: zaterdag 7 maart 2020 11:15 
Aan: Post bus not a's Minist er ; Post bus not a's St aat ssec ret ar is 

CC: Woordvoer ing ; 1 (10)(2e) Il -DBO ; 1 (10)(2e) Il -DBO 
~---------~ 

Onderwerp: Nieuwe Mlen W M MenW Kamervragen Lacin Gra nuliet 
Beste co llega's , 
Hierb ij een Nieuwe MienW MMenW Kamervragen Lacin Granu liet 
Graag het g roentje digitaa l in HPRM bij je eigen rondzend map (voor MienW en MMenW) plaa tsen en de record -act ie DBO-adv ies 
voltooien, zoda t de stukken digitaa l naa r de be ide ministers kun nen gaa n. 
tea m MienW - RONDZENDMAP-2020/ 2627 
en voor 
tea m MenW - RONDZENDMAP- 2020/ 2627 
Beslistermijn 
Uiterlij k 8 maa rt . 
met vriendeli -ke roet 

(10)(2e) 

1 (10)(M~ij2e) 

(10)(2e) 

258331 

(10)(2e) 

0191 



------< HPE Records Manager recordgegevens > -----
Reco rdnu mmer : RO NDZENDMAP-2020/ 2628 
T ite l : BE HEDEN MMenW Kamervragen Lac in Gra nuliet 
<< Bestand : HEDEN Kame rvragen Lac in Gra nuliet.t rS >> << Besta nd : 02 Kamervragen lac in granuliet.DOCX >><<Bestand : 01 
beslisnota bea ntwoo rd ing kamervragen. DOCX > > 
------< HPE Reco rds Manager recordgegevens >--- -- -
Recordnu mmer : RO NDZENDMAP-2020/2627 
T ite l : HEDEN Kamervragen Lacin Granuliet 
< < Bestand : 02 Kamervragen lac in granul iet .DOCX >> < <Besta nd: 01 bes lisnota bea ntwoording kamervragen. DOCX >> << 
Bestand: BE HEDEN MMenW Ka mervragen Lacin Granuliet .t rS >> 

258331 0191 



~T_o: __ ~ __ (1_0~)(2_e_) ~~) - DGRW (10)(2e) 
(10)(2e) - DGRW (10)(2e) 

Cc: (1 0)(2e) - BSK (10)(2e) 

minienw.nl]; ~I ___ (_10~)_(2_e) __ ~I) -BSK~~ __ (1~0)_(2_e~) -~l@m inienw.nl]; 
@m inienw~--n~I] ___ ~ 

@minienw.nl]; 1 (10)(2e) Il -DBO~ (1 0)(2e) l@minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Man 3/9/2020 11 :35 :52 A M 
Subject ! Retour min MenW: Kam ervragen Lacin Granu liet 
Received: Man 3/9/2020 11 :35:54 A M 
Kamervragen lac in granuliet + opm min MenW.pdf 

Ik neem deze TK vragen weer ove r va ~(1 0)(2e)IKunnen jullie ervoor zorgen dat een n ieuwe vers ie van de beantwoording+ 

beantwoording van de vragen van de minister vandaag om 15h00 bij DBO ligt, zodat d it weer naar beide m iniste rs gestuurd kan 

worden (en zodoende ind ien nodig morgenochtend in vooroverleg VAO met haar besp roken kan worden? ). 

Groet 

1 (10)(2e) 

Van:~I ___ (1_0_)(2_e_) ___ ~ DBO 1~_(_10_)_(2_e)_~l@m i nienw .nl> 

Verzonden: zondag 8 maa rt 2020 22 :39 

Aan: (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) @m inienw.n l>; 1 (10)(2e) Il - DBO 1 (10)(2e) l@m inienw.nl>; 1 
(1 0)(2e) 

(10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) @m inienw.nl> 

CC: (1 0)(2e) )- DGRW (10)(2e) @minienw .nl>; (10)(2e) (10)(2e) @minienw.nl>; 1 
(10)(2e) 

(1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) @minienw.nl>; ) - DBO 

@m inienw.nl1 ~o < (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minienw.nl>; I (10)(2e) 1- DBO 
< (1 0)(2e) @m inienw.nl> 

Onderwerp: Ret our min M en W : Kam ervragen Lac in Granu liet 

Dag allen, 

De m iniste r voor MenW heeft nog een aanta l vragen en opmerkingen bij de beantwoording van Kamervragen, zie bijlage. 

Gr l (10)(2e) 1 

Van~ (1 0)(2e) ~ DBO 1 (10)(2e) l@ minienw.nl> 

Verzonden: zaterd ag 7 m aart 2020 17 :24 
Aan: (10)(2e) ) - DG RW (10)(2e) @m inienw.n l>; (10)(2e) 

CC: (1 0)(2e) ) - DGRW (10)(2e) @minienw.nl>; (10)(2e) 

(10)(2e) pso < (1 0)(2e) @minienw.nl> 

Onderwerp: FW: Nieuw e Mle nW MMenW Kam ervragen Lacin Granuliet 

M I enW is akkoo rd met de beantwoord ing . 
Reactie M MenW vo lgt. 

Groeten, 

Van: DBO-SPZ Postbus <~I __ (_10_)_(2_g_) -~l@min ienw.nl> 

143373 

(10)(2e) @m inienw.nl> 
r'-------'-=i 

~--(1_0_)(2_e_) __ @minienw.nl>; 1 (10)(2e) 1 

0193 



Verzonden: zaterdag 7 maart 2~0_2_0_1_1_:_15 ____ ~ 
Aan: Postbus nota's M inister (10)(2g ) @m inienw .n l>; Post bu s nota 's St aatssecreta ris 

< (10)(2g ) @m inien w .n l> 

CC: Woordvoer ing (10)(2g ) @frd .s hsd~i_r._n_l>~;~ _____ (_1_0)_(2_e_) ~--~-~) --_D_B_O ___ ~ 
< (1 0)(2e) @m inien w .nl>; (1 0)(2 e) ) - DBO (10)(2e ) @m inien w .n l> 

Onderwerp: Nieuwe M len W M MenW Kamervragen Lacin Granuliet 

Beste co llega 's, 

Hierb ij een Nieuwe MienW MMenW Kamervragen Lacin Gra nuliet 
Graag het g roentje digitaa l in HPRM bij je eigen rondzendmap (voor Mi enW en MMenW) plaa tsen en de record-actie DBO-ad v ies 
voltooien, zoda t de stukken digitaa l naa r de be ide ministers kunnen gaa n. 
tea m MienW - RONDZENDMAP-2020/2627 
en voor 
tea m MenW - RON DZENDMAP- 2020/ 2627 

Beslistermijn 
Uite rlijk 8 maa rt . 

met v riendelijke groet, 
(10)(2e ) 

1 (1 O)(MDij2e ) 

(10)(2e ) 1 

(10)(2e) 

1 ( 1 O)(MDij2e ) 

------ < HPE Records Manager reco rdgegevens >------

Record nummer: RO N DZEN DMAP-2020/ 2628 
T ite l BE HEDEN MMenW Kamervragen Lac in Granuliet 

<< Bestand: HEDEN Kamervragen Lac in Granuliet .t rS > > < < Besta nd : 02 Ka merv ragen lacin g ranuliet. DOCX >> << Bestand : 
01 bes lisnota bea ntwoord ing kamervragen.DOCX >> 

-- ----< HPE Records Manager reco rdgegevens >------

Reco rd nu mmer: RO NDZENDMAP-2020/ 2627 
T ite l HEDEN Ka mervragen Lacin Granuliet 

<< Bestand: 02 Ka mervragen lac in granuli et .DOCX >> << Bestand: 01 beslisnota beantwoord ing kamerv ragen.DOCX >> << 
Bestand : BE HEDEN MMenW Ka mervragen Lac in Granuliet .t rS >> 

143373 0193 



To: (10)(2e) Il - DGRWU (10)(2e) 1@minienw.nl ] 
From: (10)(2e) 1) - DGRW 
Sent: Mon 3/9/2020 2: 16: 15 PM 
Subject RE: Retour m in MenW: Kamervragen Lac in Granuliet 
Received: Mon 3/9/2020 2:16:15 PM 

Rond jij deze af? 

1 (10)(2e) 

(10)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) 1 (BS) ~ (10)(2e) l@rws .nl> 
Datum: maanda 09 mrt. 2020 2: 10 PM 

( 10)(2e) -,.::....:.c___J_ __ ----'(_10-'-)_(2----'e )'--------r-==m=in=ie=n;;_w"'""'.=nl;;_> __ _ 
10)(2e) (10)(2e) 

Onderwerp: FW: Retour min MenW: Kamervragen Lacin Granuliet 

een voorste l voo r de aangepaste ant w oo rden. 
Gri1I0)(2~) 

Van: ~I __ (1_0)_(2e_)_~I) - DG RW 

Verzonden: maandag 9 maart 2020 08:49 ____ ~ 

Aan: 1 (10)(2e) 1) - DGRW; 1 (1 0)(2e) 1 (BS) ; ~I ___ (1_0)_(2_e) __ ~I) - BS K 

Onderwerp: FW: Retou r m in MenW: Kamervragen Lacin Granu liet 
Hall~1I0)(2~~n ~10)(2ej, 
Z ie bijgaand de opmerkingen van de minister. ~ unnen jullie de vragen beantwoorden. Ik beschik n iet over de benodigde 
informatie. Ik kan wel de onderteken ing w ijzigen. 

Met vriendelïke roet 
(10)(2e) 

(1 O)(iflél 
(10)(2e) 

l@min ienw.n l> Van:I (10)(2e) 1 DBO 1L_ __ (1_0_)(2_e_) _ _,___ __ 

Verzonden: zondag 8 maart 2020 22:39 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) (10)(2e) Il - DBO 1 (10)(2e) l@min ienw.n l>; 1 

(10)(2e) 

(10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) L__ ______ _,.. ____ .,,,__ _______ _ 

minienw.nl>; 1 CC: ( 1 o )( 2 e) ) - DG R;.._:_W__:_____]L.:_~__.'._~:,;,;,,;,;,;,;,;;;,;..~:..!.! (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) 

(10)(2e) ) - DBO minienw.nl>; (10)(2e) )- DBO 

< (10)(2e) minienw.nl>j 
< (1 0)(2e) m inienw.n l> ~--------~ 

(10)(2e) IDBO (10)(2e) minienw.nl>I (10)(2e) PBO 

Onderwerp: Retou r min MenW: Kamervragen Lacin Gran u liet 
Dag allen, 
D~ ter voor MenW heeft nog een aanta l vragen en opmerkingen bij de beantwoording van Kamervragen, zie bijlage. 

G~ 

Vanl~ __ (_1_0)_(2_e) __ ~I DBO 1 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: zaterdag 7 maart 2020 17:24 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) minienw.n l>; (10)(2e) 

CC: (10)(2e) ) - DGRW minienw.n l>; (10)(2e) 

1 (10)(2e) l DBO < (10)(2e) minienw.n l> 

Onderwerp: FW: Nieuwe MlenW MMenW Kamerv ragen Lac in Granuliet 
Hoi ~10)(2e~ t10)(2e j, 
M IenW is akkoord met de beantwoord ing . 
Reactie M MenW vo lgt. 
Groeten, 
J10\r2e~ 

258329 

) - DBO (10)(2e) 

) L1__.:0)_:_(2_b-__ ( 1_0_)(2_e_) _ __,_m_i_n_ie_n_w_._n I> ;I ( 10)(2e) 1 

0195 



Van: DBO-SPZ Postbus <'---1 __ (_10_)_(2_9_) _ __ l@~m_ in_i_en_w_ .n_l> 

Verzonden: zaterdag 7 maart 2020 11:15 
~-------~ 

Aan: Postbus nota's M inister (10)(29 ) m inienw.nl>; Postbus nota 's St aatssecreta ris 
CC: Woordvoer ing (10)(29 ) frd.shsd ir.nl>; (1 0)(2e) ) - DBO 

< (1 0)(2e) min ienw.n l>; (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) m inienw.nl> 

Onderwerp: Nieuwe M lenW MMenW Kame rvragen Lacin Granu liet 
Beste co llega's , 
Hierb ij een Nieuwe Mi enW MMenW Kamervrage n Lac in Gran uliet 
Graag het g roentje digitaa l in HPRM bij je eigen rondze ndmap (voor Mi enW en MMenW) plaa tsen en de record-actie DBO-adv ies 
vo ltooien, zodat de stukken digitaa l naa r de be ide ministers kun nen gaan. 
tea m MienW - RONDZENDMAP-2020/ 2627 
en voor 
tea m MenW - RONDZENDMAP-2020/ 2627 
Beslistermijn 
Uite rlijk 8 maa rt. 

(10 )(2e) 

------ < HPE Reco rds Ma nager recordgegevens > -----
Reco rdnummer : RONDZENDMAP-2020/ 2628 
T ite l : BE HEDEN MMenW Kamervrage n Lac in Gra nuliet 
<< Bestand : HEDEN Kamervragen Lac in Gra nuliet.t rS > > < <Besta nd : 02 Kamervrage n lac in gra nuliet.DOCX > >< < Bestand : 01 
beslisnota bea ntwoord ing kamervragen. DOCX > > 
------< HPE Reco rds Manager recordgegevens > ------
Reco rdnummer : RONDZENDMAP-2020/ 2627 
T ite l : HEDEN Kamervragen Lacin Gra nuliet 
<< Bestand : 02 Kame rvragen lac in gra nu liet. DOCX >><<Bestand : 01 bes lisnota beantwoord ing kamervragen. DOCX >> << 
Bestand : BE HEDEN MMenW Ka mervrage n Lac in Granu liet.t rS >> 

258329 0195 



From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 3/9/2020 3:57:23 PM 
Subject: Stenografisch verslag Ronde tafelgesprek granuliet 
Received: Mon 3/9/2020 3:57:00 PM 
Ronde tafelgesprek granu liet.docx 

H ïj10)(2e~ 

Cfm . besproken, lij kt het mij goed als de bew indspe rsone n worden geïnform eerd over : i) de t echn ische brief ing (ppt + geste lde 

vragen) en ii ) ronde t afelgesprek. Bijgevoegd t ref je mijn ruwe aanteken ing/st enografisch ve rslag van het RTG . Let niet op alle 

typo's (d ie kan ik er st raks wel uit halen). In cc naa r de betrokkenen ook, ter informat ie. 

Wat vervelend is, is dat in het RTG in het derde blok, mn door Zem bla, wordt gesuggereerd dat de Kamer niet alle informat ie heeft 

ontvangen. We moeten hier goed op voo rbereid zijn voor het debat . 
Groet 

1 (1 0)(2e) 1 

127466 0196 



To: (1 0)(2e) 

From: (10)(2e) 
I) - DBOU (10)(2e) 

1)- DBO 
1@minienw.nl] 

Sent: Mon 3/9/2020 6:30:02 PM 
Subject Ronde tafelgesprek granu liet 
Received: Man 3/9/2020 6:30:00 PM 
Ronde tafelgesprek granu liet.docx 

Hi j10)(2e~ 

Zie b ij gevoegd het geupdated ve rslag, met wat typo's u it gehaa ld. Nog steeds is het een ruw ve rslag voor intern gebruik. 

Groet 

1 (10)(2e) 1 

127473 0198 



To: (1 0)(2e) 
From: (10)(2e) 

I) - DBOU (10)(2e) 
1)- DBO 

1@minienw.nl] 

Sent: Mon 3/9/2020 8:55:56 PM 
Subject RE: Rondzendmappen stukken Granuliet 
Received: Man 3/9/2020 8:55:00 PM 

Liggen nog bij DE O/worden hopelijk vanavond doorgezet. Ik stuur j e de laatste versie! 

Groet 

1 (10)(2e) 

----- Oorspronkeli jk beri ch t-----
Van : 1 (10)(2e) D - DBO ~ (1 0)(2e) l@minienw.nl> 
Verzonden: maandag 9 maart 2020 20:35 
Aan : 1 (10)(2e ) D - DBO ~ (10)(2e) l@)Ilinienw.n l> 
Onderwerp: RE: Rondzendmappen stukken Granuliet 

Weet je wellicht wat de laatste stand is v an de beantwoording van de vragen van Lacin? 

M et vriendelijke groet, 

(10)(2e) 1 

(10)(2e) 
1 (10)(~~ij2e) 

----- Oorspronkeli jk berich t-----
Van : 1 (10)(2e) D - DBO <1~ __ (1_0_)(2_e_)_~l@minienw.n l> 
Verzonden: maanda 9 maart 2020 20: 18 ~----~ 
Aan : (10)(2e) - DBO (10)(2e) (1 0)(2e ) 
DB O (10)(2e) @minienw .nl>; (10)(2e) 

@minienw.nl> · (10)(2e) - DBO <j (10)(2e) 1@minienw.nl>~ 
- DBO (10)(2e) @minienw .n l> ~-----~ 

cq (1 0)(2e) ~ DBO (10)(2e) @minienw.nl> 
Onderwerp: RE: Rondzendmappen stukken Granuliet 

Ah oke, helder . Ik zet 'm voor M MenW in ieder geval nu (zonder groentj e - want mem o spreekt voor zich) door en heb ~10)(2ej hierover 
geïnformeerd zodat zij voor M lenW kan doorzetten. 

Groet 

1 (10)(2e) 

----- Oorspronkeli jk berich t-----
Van : 1 (10)(2e) D - DBO ~ (1 0)(2e) l@minienw .nl> ~----~ 

Verzonden: maanda 9 maart 2020 19:32 
Aan : (10)(2e) - DBO (10)(2e) 
10)(2e DBO (10)(2e) @min ienw .nl> (10)(2e) 

@minienw.n l>· (10)(2e) - DBO ~ (10)(2e) l@min ienw .nl>;J (10)(2e) 
- DBO (1 0)(2e) @minie.nw.nl> ~~~~~ 

CC: (1 0)(2e) DBO (10)(2e) @minienw.nl> 
Onderwerp: RE: Rondzendmappen stukken Granuliet 

(10)(2e) olgt het dossier op afstand is afgesproken met 1 (10)(2e) 1. Komt alleen in beeld als ik het no dig vind. 
'rTIT.--n-,...,..,,g, doorzetten . Met ju llie commentaar uiteraard! 
10)(2e , ik zal je meenemen in de cc ... . 

M et vriendelijke groet, 

(1 0)(2e) 
(1 0)(2e ) 

1 (10)(~~ij2e) 

----- Oorspronkelijk berich t-----
Van : 1 (10)(2e) D - DBO <1~_~(1_0~)(2_e~)-~l@) n inienw.n l> 
Verzonden: maanda 9 maart 2020 19:28 ~----~ 
A "--,----~-- - DBO (1 0)(2e) @minienw.nl>; (10)(2e) - DBO <j (10)(2e) l@minienw.nl>;I~ __ (1_0_)(2_e_)_~I-
DB 't"'--'L____'~~------'""-'-"-'""'"'"'"'"'"'-'-"'i (10)(2e) 
CC (1 0)(2e) (10)(2e) 

Onderwerp: RE: Rondzendmappen stukken Granuliet 

Ha~1 0)(2e] 

127483 

- DBO (10)(2e) @minienw .n l> 
@minienw .nl> 

0200 



Dank! Voorzover ik kan zien zitten alle stukken in de RZM. Kan ik het direct doorzetten naar M MenW (en ~10)(2ej voor MI enW), of moet het eerst 
Iangs/10 )(2ej Zijn hier afspraken over gemaakt? 

Groet 

1 (10)(2e) 

----- Oorspronkeli jk berich t-----
Van : 1 (10)(2e) b-DBO 1 (1 0)(2 e) l@minienw.nl> 
Verzonden: maanda 9 maart 2020 19: 17 
Aan : (10)(2e) - DBO 1 (10)(2e) l@min ienw.nl>; 1 (10)(2e) b -DBO <l~ __ (1_0)_(2_e)_~l@min ienw.nl~ (10)(2e) 

(10)(2e) - DBO (10)(2e) @min ienw~_n_l> _____ ~ 
CC: (10)(2e) - DBO 1 (10)(2e) l@,minienw.nl> 
Onderwerp: RE: Rondzendmappen stukken Granuliet 

Beste collega's, 

Ik heb zojuist de stukken in de mappen voor de bewindspersonen geplaatst. Checken ju llie even of ik dat goed heb gedaan? 
Zoals in de begeleidende memo is aangegeven worden alle punten uit briefing en hoorzitting inhoudelijk bekeken. Morgen zullen we die acties in 
gang zetten. 
De opmerking van Zembla m.b.t. de status van polyacrylamide wordt z.s.m. bekeken. Morgen heb ik daar duidelijkheid over. 

Met vri endelijke groet, 

(10)(2e) 1 

(10)(2e) 

1 (10)(~~ij2e) 

----- Oors ronkelï k beri cht-----
Van : (10)(2e) - DBO..q~-(1-0-)(2_e_) ~ l@min ienw.nl> 
Verzonden: maandag 9 maart 2020 18:03 
Aan : 1 (10)(2e) b - DBO (10)(2e) @minienw.n l>; ~I -~(1_0~)(_2e~)- ~ b - DBO <j~_~(1_0~)(_2e~)-~l@minienw.nl> 
cq (1 0)(2e) 1- DBO (10)(2e) @minienw.n l> 
Onderwerp: Rondzendmappen stukken Granuliet 

Hoi~10 )(2e~en 1 (10)(2e) 1, 

Hierbij de rondzendmappen voor de stukken over granuliet. 
Jullie kunnen hier de stukken in plaatsen en tevens staan de recordacties er al in . 
Als jull ie er niet uit komen kun je 1(1 0)(2e)I vragen. 

Gt@ill) 

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

Recordnummer: RONDZENDMAP -2020/2696 
Titel: Ml enW (en MMenW) Granuliet 

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

Recordnummer: RONDZENDMAP -2020/2695 
Titel: MMenW (en MlenW) Granuliet 
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To: DBO-SPZ Postb us 
Cc: (1 0)(2e) - DBO 
From: (10)(2e) 

(10)(2g) @m inienw.nl] 
(10)(2e) @minienw .nl] 

) - DBO 
Sent: Mon 3/9/2020 9:19:30 PM 
Subject: Graag morgenochten dvroeg printen Nieuwe MlenW MMen W Kamervragen Lacin Granu liet 
Received: Mon 3/9/2020 9:19:00 PM 
HEDEN Kamervragen Lacin Granuliet.tr5 
02 Kamervragen lacin granuliet.DOCX 
01 beslisnota beantwoording kamervragen.DOCX 
02 Kamervragen lacin granu liet.DOCX 
01 beslisnota beantwoording kamervragen.DOCX 
BE HEDEN MMenW Kamervragen Lacin Granu liet.tr5 

Ha collega' s, 

Kunnen jullie voor M MenW morgenochtend onderstaande map+ groentje pr inten met een Heden sticker erop? lk hoop dat ze deze 

set TK vragen tussen 9h00-10h00 kan lezen. 

Alvast bedankt ! 

Groet 

1 (1 0)(2e) 

Van: DBO-SPZ Postbus <I (10)(2g ) l@minienw .n l> 

Verzonden: zaterdag 7 maart 2~0_2_0_1_1_:_15 ____ ~ 

Aan: Postbus not a's M inister (10)(2g ) @m inienw .n l>; Post bus nota 's St aatssecret aris 
< (10)(2g) @m inienw .n l> 

CC: Woordvoer ing (10)(2g ) @frd.s hsd ir.n l>; (10)(2e) ) - DBO 
~-~--------~--~-~-----~ 

< (1 0)(2e) @m inienw.nl>; (1 0)(2e) ) - DBO ~---(1_D_)(2_e_) __ ~@minienw.n l> 

Onderwerp: DOORGEZET- Nieuwe M lenW MMenW Kame rvragen Lac in Gran uliet 

Beste co llega's , 

Hierb ij een Nieuwe MienW MMenW Kamervragen Lac in Gra nu liet 
Graag het g roentje digitaa l in HPRM bij je eigen rondzendmap (voor MienW en MMenW) plaa tsen en de record-actie DBO-adv ies 
vo ltooien, zoda t de stukken digitaal naa r de be ide ministers kun nen gaa n. 
tea m MienW - RONDZENDMAP-2020/ 2627 
en voor 
tea m MenW - RONDZENDMAP- 2020/ 2627 

Beslistermijn 
Uit erlijk 8 maa rt . 

met vriendeli ike aroet. 
1 (10)(2e) 1 

1 (10)(MDij2e) 

(10)(2e) 1 

(10)(2e) 

1 (10)(MDij2e) 

------< HPE Records Manager reco rdgegevens >------

Reco rd nu mmer: RONDZENDMAP-2020/ 2628 
T ite l BE HEDEN MMenW Kamervragen Lac in Granuliet 
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------< HPE Reco rds Ma nager recordgegevens >------

Record nummer: RONDZENDMAP-2020/2627 
T ite l HEDEN Kamervragen Lacin Gran uliet 
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127782 

Minister MenW en Minister van IenW 

beslisnota 
Beantwoord ing Kamervragen Gra nu liet 

Inleiding 

Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

Op 6 maart 2020 heeft het lid Lacin vragen gesteld over het storten van 
Gran uliet in het geb ied 'Over de Maas'. De vragen hebben betrekking op een 
me ld ing voor het storten van Gra nuliet tot een hoevee lheid van 750.000 ton. 

Geadviseerd besluit 
Ik advisee r u in te stemmen met de beantwoord ing van de vragen zoa ls 
opgenomen in de bijgevoegde brief. 

Beslistermijn 
Uiterli j k 8 maart. 

Argumentatie 
Voo r het toepassen van Granu liet in 'Over de Maas is een extra me ld ing 
verricht. Hiermee kan in totaa l 750.000 ton Gran uliet wo rden toegepast in 
'Over de Maas'. De meld ing is door Rijkswaterstaat beoordee ld en er ware n 
geen gronden om deze als ontoere ikend te beschouwen . Het Bes luit 
bodem kwa lite it kent geen ve rgu nningen, maar bevat algemene rege ls. Er is 
da n ook niet sp rake va n een besluit waartege n bezwaa r kan worden geu it. 

Politieke context 
Op dit moment is er vee l poli t ieke aandach t rondom het toepassen van 
Gran uliet in 'Over de Maas'. Op 5 maart jongstleden is de Tweede Kamer naar 
aan leiding van de Zembla uitze nding geïnformee rd ove r het bes luitvorm ing en 
het verloop va n het proces om Granu liet als grond te kenmerken. Op 9 maa rt 
aanstaande is er een rondeta felgesprek en kort daarna wo rdt een debat over 
het onderwerp verwac ht . 

Bestuurskern 
Oir .Wat erkwali teit, Ondergr 
en Marien 
Bodem , Ondergrond en 
Wa dden 

Den Haa g 
Post bus 2090 1 
2500 EX Den Haag 

Conta et persoon 
111 ojr2e11 

1 (1 0)(2e) 

M + 31(0) 6j (10)(2e) 1 

~ @m inr enw .nl 

Dat um 
6 m aa rt 2020 

Kenmerk 
[ENW/ BS K-2020/ 4 6877 

Bijlage( n ) 
1 

Pagina 1 van 3 

0202 



Kader 
Besluit bodemkwalit eit . 

Afstemmi ng 
De Bea nt woo rding van de Kamervragen is afges tem d met Rij kswaterstaa t . 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Pagina 2 van 3 
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Agenda tafel granuliet 10-3-2020 

1. Techn ische briefi ng 
2. Rondetafelgesprek 
3. Noodzakelij ke vervo lgacties 
4 . Verwij zing in de pers naar interne stukken 
5. Overleg met wethouder Mol 
6. Stand van zaken review 
7. Stand van zaken monstername Over de Maas 
8. Wob-verzoeken granuliet 
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To: DBO-SPZ Postb us ~ (10)(2g) 1@m inienw.nl; ~I --~(1~0)_(2_e~) -~Il - DBO~~ __ (1_0)_(2_e~) -~l@m inienw .nl]; 1(1 0)(2e)I. 
(l(10)(2e)I) - DBO (10)(2e) minie nw.nl]; DBO-stas (10)(2e) minie nw.nl] 
Cc: (10)(2e) - DBO (10)(2e) @minie nw .nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Tu e 3/10/2020 8:56:51 AM 
Subject Graag printe n voor M Me nW Rondzendma ppe n stukke n Gra nu liet 
Received: Tu e 3/10/2020 8:56:00 AM 
MlenW (en MMenW) Granu lie t.tr5 
MMenW (en MlenW) Granu lie t.tr5 

Ha collega's, 

M MenW heeft opgemerkt dat ze graag een printje wil van de stukken en dat ze een overleg samen met M lenW ingepland wil hebben. @ 
1 (10)(2e) 1 kunnen jull ie voor dit laatste alvast in de agenda's kijken voor een mogelijkheid? Dank! 

Groet 

1 (10)(2e) 

----- Oors ronkelï k beri ch t-----
Van : (1 0)(2e) - DBO ~~-(1-0-)(2_e_) ~l@min ienw.nl> 
Verzonden: maanda 9 maart 2020 18:03 
Aan : (10)(2e) - DBO (10)(2e) @minienw.n l>; ~I __ (1_0_)(_2e_)_~D - DBO ~~ __ (1_0_)(_2e~)-~l@minienw.nl> 
CC (10)(2e) DBO (10)(2e) @minienw.nl> 
Onderwerp: Rondzendmappen stukken Granuliet 

Hoi~1 0)(2e~en 1 (10)(2e) I, 

Hierbij de rondzendmappen voor de stukken over granuliet. 
Jull ie kunnen hier de stukken in plaatsen en tevens staan de recordacties er al in. 
Als jullie er niet uit komen kun je Jo-Ann vragen. 

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

Recordnummer:RONDZENDMAP -2020/2696 
Titel:Ml enW (en MMenW) Granuliet 

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

Recordnummer:RONDZENDMAP -2020/2695 
Titel::M:NlenW (en MlenW) Granuliet 
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To: (1 D)(2e) Il -DBOU (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: Postbus nota's Staatssecretaris 
Sent: Tue 3/10/2020 9:05:23 AM 
Subject FW: DOORGEZET - Nieuwe MlenW MMenW Kamervragen Lacin Granuliet 
Received: Tue 3/10/2020 9:05:00 AM 
HEDEN Kamervragen Lacin Granu liet.tr5 
02 Kamervragen lacin granul iet.DOCX 
01 beslisnota beantwoording kamervragen.DOCX 
02 Kamervragen lacin granul iet.DOCX 
01 beslisnota beantwoordin g kamervragen.DOCX 
BE HEDEN MMen W Kamervragen Lacin Granuliet.tr5 

Van: DBO-SPZ Postbus <I (10)(29 ) l@minien w .n l> 

Verzonden: zaterdag 7 maart 2~0_2_0_1_1_:_15 ____ ~ 

Aan: Postbus nota's M inister (10)(2g ) @m inienw.n l>; Post bus not a's Staatssecreta ris 
< (10)(2g) @m inienw.n l> 

CC: Woordvoer ing (10)(2g ) @frd.shsd ir.nl>; (1 0)(2e) ) - DBO 
~-~--------~--~-~-----~ 

< (1 0)(2e) @m inienw.nl>; (1 0)(2 e) ) - DBO (10)(2e) @m inienw.n l> 
~-------~ 

Onderwe rp: DOORGEZET- Nieuwe M lenW MMenW Kame rvragen Lac in Granu liet 

Beste co llega's, 

Hierb ij een Nieuwe Mi enW MMenW Kamervrage n Lacin Gra nuliet 
Graag het g roentje digitaa l in HPRM bij je eigen rondzendmap (voor MienW en MMenW) plaatsen en de record-act ie DBO-ad v ies 
vo ltooien, zodat de stukken digitaa l naa r de be ide ministers kun nen gaan. 
tea m MienW - RONDZENDMAP-2020/ 2627 
en voor 
team MenW - RONDZEND MAP-2020/ 2627 

Beslistermijn 
Uite rlijk 8 maart. 

1 (10)(M~ij2e) 

(10)(2e) 1 

(10)(2e) 

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

Record nu mmer : RO N DZEN DMAP-2020/ 2628 
T ite l BE HEDEN MMenW Kamerv ragen Lac in Granuliet 

------< HPE Reco rds Manager recordgegevens >--- ---

Record nu mmer : RONDZENDMAP-2020/ 2627 
T ite l HEDEN Kamervragen Lacin Granuliet 
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To: (10)(2e) ) - DBO~~ ___ (1_0)~(2_e_) -~l@minienw.nl] ; ~I ___ (1 _0)_(2~e) __ ~I) -
DCO (1 0)(2e) min ienw .n l 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Tue 3/10/2020 9:08 :02 AM 
Subject: RE: Sociale mediabee ld granu liet 
Received: Tue 3/10/2020 9:07:00 AM 

Ha, 

Ee r{s ~ et je punt en. Vooral over het Flocculant was gister in het RTG vee l reuring ove r. l10)(2e) melde m ij net dat dit inderdaad 

een rekenfout is, maar moeten dit voor woordvoe r ing wel zsm helder hebben. Giste r had ik verde r met (10)(2e) al afgesproken dat ze 

bij de belangrij kste uit spraken/beweringen een factscheck doen/ uitzoeken naar we lke stukken wordt verwezen . 

Ik zet je punten naar hem door . 

Groet 
1 (1 0)(2e) 1 

Van: ~I ____ (1_0)_(2_e) ___ ~I) -DBO 
Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 08:~2_8 _________ ~ 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DCO ; 1 (10)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: RE : Soc iale med iabeeld granu li et 
Dank. Aanta l gedachten hieronder over het goed kunnen plaatsen van de opmerk ingen. Daarnaast volgens mij even af te wegen 
welke v ragen/zo rgen er nog leven die meegewogen kunnen worden via de externe review. (volgens m ij zowel v ragen die nu 
opspe len zoals rond flocculant als eerde re intern gewisselde argumentatie). 
Hartelijke groeten, 

1 (10)(2e) 1 

- Opmerkingen Delta res. Misschien goed om terug te kij ken en/of navraag te doen bij het instituut wat ze precies bedoelen: 
Doen ze uitspraak over interpretatie wet (zo ja, op we lke basis)? Of was dit meer een opmerking op basis van de fysieke 
eigenschappen? Wat is granuliet volgens hen wel en waarom? Zijn ze eerder betrokken bij deze materie of niet? 

- Flocculant: er lijkt te worden vanuit gegaan dat de meting <0,01 gelij k staat aan "0,01 * 750 du izend ton". Graag een 
check of daarmee een rekenfout wordt gemaa kt. 

- Overal l : goed om even te checken naar wel ke stukken er verwezen wordt pe r uitspraak. 
Van: 1 (10)(2e) 1) - DCO '9 (10)(2e) l@m inienw.nl> 

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 06:41 
Aan: (10)(2e) ) - DBO '9 (10)(2e) l@min ienw.nl>;~l ____ (1_0_)(_2e_) ___ ~I)-DBO 

(10)(2e) minienw.nl> 

Onderwerp: FW: Sociale mediabeeld granuliet 

ter info 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van 1 (1 O )(2e) 1- D CO 4L..__--'('--1 0...:...)('-2e-'-) __ _p1@._.m~_in_ie_n_w_.nl_> 
Datum: maandag 09 mrt. 2020 20: 18 

Aan: ( 10)( e (10)(2e) -CEND -D;:...C=-O-=--...L__(,_1-'0)'-'-(2_e"-) -,..1=m=i=n=ie=n'--'-w'-".n=l~ (10)(2e) 

(1 ) - D CO (10)(2e) minienw.nl>,:I =:_=:_=:_=:_=:_(=1_0=:_)=(_2=e~)~~~~-= 
Kopie: monitoring (1 0)(2g ) inienw.nl> 
Onderwerp: Sociale mediabeeld granuliet 
Bes te:~) 
Op jouw verzoek hierb ij een ove rzich t met het meest rece nte bee ld o p het g ran ulietdoss ier in de (soc iale) med ia : 
5 maart - Kamerbrief IenW over granuliet 

- Dagb laden en nieuwss ites berichten - voora l kort en fe itelij k - over het nieuws uit de Kamerb r ief. Ze me lden da t uit 
onderzoek va n het kab inet/ m iniste r Van Veldhoven blij kt dat het storten va n gra nuliet n iet schadelij k is, maa r er wel 
nader onderzoek komt ' om om wonenden gerust te ste llen ' 

-Zemb la plaa tst op de eigen webs ite de - kri t ische - rea ct ies va n enkele deskund igen en wethouder Mol (gemeente West 
Maas en Waa l) op de Kamerb ri ef: 

o Mil ieuchem icus Harm sen zeg t dat de conc lusie va n het kab inet dat gra nuliet 'n iet schadelij k' is 'n iet te t re kken is'. 
De chem ische stof d ie aa n gra nuliet wordt toegevoeg d voordat het in natuurp las Over de Maas wordt gestort, is 
namelij k he lemaa l niet onderzocht . Dat bli j kt volgens Harmsen ui t stukken die het m iniste r ie met de br ief als 
bij lage meestuurde. 

o Voormalig milieuofficier Biezeveld geeft aa n dat de d iscuss ie op dit moment niet over de schadelij kh eid zou 
moeten gaa n, maar over de v raag of gra nuliet ' grond ' of een ' bouwstof' is. In het laatste geva l zou het niet 
gestort mogen wo rden in ene nat uurp las. Enkele des kund igen op Twi t ter beamen dat de disc ussie om deze 
vraag draa it . 

o Volgens wet houder Mol van de gemeente West Maas en Waa l wordt in de brief 'm et geen woord gesproken over of 
hier spra ke is va n nu t t ige toepass ing . Da t is de disc uss ie.' Z ij hekelt de 'd ubbele' rol va n RWS : ' Het mag niet zo 
zij n dat j e omdat j e een belang hebt bij de aa nleg va n snelwegen je opeens milder bent over de stort va n 
gra nuliet in Over de Maas.' 

- Op Twitter verbazing en boosheid nadat Zem bla-j ournalist Bos ma kort na het uit komen va n de Kamerbrief tw it tert dat de 
127493 0212 



ve rgunn ing voor de stort va n g ranuliet in zand winningsp las Over de Maas wordt verru imd. Naast de al vergu nde 
500.000 ton mag er nog eens 250.000 ton granuli et in de plas gestort worden : 

o SP-Kamerlid Lac in ste lt schrifte li j ke v ragen aa n de minister van IenW. Hij w il onder meer weten waa rom de 
vergunning verruimd is terwij l de Tweede Kamer binnen kort nog over het onderwerp gaa t spreken. Ook vraag t 
hij zich af wat de minister gaat doen nu de omwonenden van de plassen zich niet se rieus genomen voelen. 

o SP-Kamerlid Lacin lij kt het meest intensief bet rokken bij dit dossier . Eerder startte Lacin een petit ie tegen het 
storten van vervuild sli b, bagger en granuliet in de Nederlandse plassen. 

- GL-Kamerlid Kröger heeft haa r vraag tekens bij de chemisc he toevoeg ing aa n granu liet : Minister wil Kamer gerust ste llen 
over afvalstort in na t uurplassen en st uurt be rg rapporten. O.a. over gra nuliet met chem ische toevoeg ing flocculant. Met 
daa ri n deze zin : "verm ijden da t het prod uct in oppe rv laktewater of g rondwater terec ht komt" . ** 

-Twit teraa rs reageren beperkt . Zij zij n kr it isch over de uit ingen van het kabinet en geloven niet dat ' al d ie des kundigen bij 
Zembla' het fout hebben. 

8 maart - Actie tegen granulietstort 
-Slech ts enkele reg ionale nieuwss ites ber ichten over de ac t ie tegen gran ulietstort bij de zand winlocatie Over de Maas. Er zij n 

zo 'n 100 tot 150 demonst ranten aa nwezig zondag, waa ro nder PvdD-Kamer lid Van Esch en wethouder Mol van de 
gemeen te West Maas en Waa l. Mo l geeft aa n boos te zijn over de stort, de gebrekkige inform atie hierover en de 
'schimmige manier' waa rop Rij kswaterstaa t de vergunn ing heeft verleend . 

9 maart - Technische briefing granuliet in Maasplassen (10.00 uur - 11.15 uur; besloten) & Rondetafelgesprek 
granuliet in Maasplassen (11.15 uur - 13.30 uur) in de Tweede Kamer 

- Beperkte aa ndacht op nieuwss ites en Twitter voo r het rondeta felges prek. Zem bla focust zich in de ber ich tgev ing op de 
eigen site wederom op de desku nd igen d ie pu nten aa ngeven die niet k lopp en en/ of niet gemeld zij n door het m inisterie. 
Nrc.n l neemt een deel van deze kritische ber ichtgeving van Zembla over. Zem bla meldt : 

o De centrale vraag t ij dens het rondetafe lgesp rek: ' Is g ran uli et een afvalstof of grond?' Alleen g ro nd mag met 
goed keur ing van RWS worden gestort. 

o Volgens onafha nkelij k onderzoeksinst it uut De ltares en m ilieuchem icus Harm sen is granuliet 'geen g rond '. Deltares 
heeft dit ook laten weten aa n het m ini sterie. De toevoeg ing dat het minister ie van het oordee l van De lta res w ist , 
was bij de Kamerleden niet bekend . 

o Ook niet bekend bij Kamerleden was dat uit een notit ie van een imp lementatieteam met aller lei deskundigen bleek 
da t zij in j uni al tot de co nclusie waren gekomen dat granuliet geen grond is. In de br ief van de ministers aa n de 
Kamer werd er wel naa r de bij eenkom st van het implementat ietea m verwezen, maa r werd het oordee l 
wegge laten. 

o Zem bla- verslaggever Bosma ga f aa n dat een am btenaa r half j an uari al aa n het minister ie had gemeld da t er door 
de gran ulietstortingen een zee r zorgwekkende stof in het water kan komen (na afbraa k van de che mische stof 
flocc ulant ) waarva n het risico nog niet is onderzocht . Op dat moment werd er al 2,5 maand granu liet gestort in 
Over de Maas. 

o Voorm alig milieuoffi cier Biezeveld meldde da t het bed r ij f Graniet I m port Benelux b. v . al j arenlang met een 
onrechtma t ig prod uctcertificaa t werkt . Hij doet een beroep op de minister om de stort ingen van granuliet in Over 
de Maas per d irect te storten en aa ng ifte te doen tegen het bed rij f. 

-Andere nieuwss ites be richten kort en me lden da t desku nd igen het niet eens waren over de schade lij kheid van gra nu liet en 
met name de schade lij kheid van een toegevoegd chem isch middel. 

- Geschokte react ies van GL-Kamerlid Kröger en Pvd D-Kamerlid Van Esch m. n. over het ontbreken van info rmat ie : 
o GL- Kamerlid Kröger kond igt nieuwe Kamerv ragen aa n over het ontbreken van informat ie in discuss ie rond 

granuliet. Ook twittert ze : ' Naa st # granuliet wordt er 75.000 kilo polyacry lam ide gestort . Een stof die uitee n kan 
vallen in ac ry lam ide : een kankerverwekken de, neu rotox ische stof . Nota bene : er is géén onderzoek gedaa n naa r 
de langete rmij n, ecolog ische gevo lgen. Morgen mot ies om stort op te schorten!' 

o PvdD- Kamerlid Van Esc h: ' I k ben verbolgen dat we de info rmat ie niet hebben' 
- Roelof Bosma , program mamaker Zem bla, stelt da t uit e-ma ils en andere memo's bleek dat am btenaren van Rij kswaters taa t 

ZN van bovenaf druk ervoeren en dat dat inzicht niet is veranderd sinds de uitze nd ing. 
Met vriende lïke roet 

(10)(2e) 
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To: (1 0)(2e) 
From: (10)(2e) 

I) - DBOU (10)(2e) 
1)- DBO 

1@minienw.nl] 

Sent: Tue 3/1 0/2020 9:09:00 AM 
Subject FW: Sociale mediabeeld granu liet 
Received: Tu e 3/10/2020 9:08:00 AM 

Ha j10)(2e t 

Zoals besproken - zie hieronder het mediabeeld+ de dr ie aandachtspunten. Voor vandaag tijdens de VAO's lijkt me voo ral nuttig 

als we meer helderheid kunnen geven ove r floculant (wat zeggen de onderzoeken precies?) 
- Opmerkingen Delta res. Misschien goed om terug te kij ken en/of navraag te doen bij het instituut wat ze precies bedoelen: 

Doen ze uitspraak over interpretatie wet (zo ja, op we lke basis)? Of was dit meer een opmerking op basis van de fysieke 
eigenschappen? Wat is granuliet volgens hen wel en waarom? Zijn ze eerder betrokken bij deze materie of niet? 

- Flocculant: er lijkt te worden vanuit gegaan dat de meting <0,01 gelij k staat aan "0,01 * 750 du izend ton". Graag een 
check of daanmee een rekenfout wordt gemaa kt. 

Overa ll : goed om even te chec ken naar we lke stukken er verwezen wordt per uitspraa k. 
Van: 1 (10)(2e) I) - DCO 

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 06 :41 
Aan: 1 (10)(2e) I) -DBO ; ~I ___ (_10_)(_2e_) __ ~I) -DBO 

Onderwerp: FW: Soc iale mediabeeld granu liet 

ter info 

Verzonden met BlackBerry Work 
www.blackbe .com) 
Van:1 (10)(2e) 7- DCO 
Datum: maandag 09 mrt. 2020 20: 18 

(10)(2e) inienw.nl> 

Aan: (1 0)(2e) -CEND-D CO (1 0)(2e) minienw.nl> .I (10)(2e) ..'.'============::'......; (10)(2e) ) - DCO (10)(2e) minienw.nl> •~I ___ (1_0_)(_2_e) __ ~ 
Kopie: monitoring (1 0)(2e) minienw.nl> 
Onderwerp: Sociale mediabeel d granuliet 
Bes te:~) 

inienw.nl> 

Op jouw verzoek hierb ij een overzich t met het meest recente bee ld op het g ranu lietdoss ier in de (sociale) media : 
5 maart - Kamerbrief IenW over granuliet 

- Dag bladen en nieuwss ites berichten - vooral kort en feitelij k - over het nieuws uit de Kamerbr ief. Ze me lden da t uit 
on derzoek va n het kab inet/m inister Van Veldhoven blij kt dat het storten va n gra nuliet n iet schadelij k is, maa r er wel 
nader onderzoek komt ' om om wonenden gerust te stellen ' 

-Zemb la plaa tst op de eigen webs ite de - kri t ische - rea ct ies van enkele deskund igen en weth ouder Mol (gemeente West 
Maas en Waa l) op de Kamerb ri ef: 

o Mil ieuchemicus Hanm sen zeg t dat de co nclusie van het kab inet da t gra nuliet ' n iet schadelij k' is ' niet te trekken is' . 
De chem ische stof d ie aa n granuliet wordt toegevoeg d voordat het in natu urp las Over de Maas wo rdt gestort, is 
namelij k he lemaa l niet onderzocht. Dat bli j kt volgens Harmsen uit stukken die het m iniste r ie met de br ief als 
bij lage meestuurde. 

o Voorm alig milieuofficier Biezeveld geeft aa n dat de d iscuss ie op dit m oment niet over de schadelij kh eid zou 
moeten gaa n, maa r over de v raag of granuliet ' gro nd' of een ' bouwstof' is. In het laatste geval zou het niet 
gestort mogen wo rden in ene nat uurp las. Enkele des kund igen op Twitter beamen dat de disc ussie om deze 
vraag draa it. 

o Volgens wethouder Mol van de gemeen te West Maas en Waa l wordt in de br ief ' met geen woord gesproken over of 
hier spra ke is van nu t tige toepassing . Da t is de disc ussie.' Z ij hekelt de ' dubb ele' rol van RWS: ' Het mag niet zo 
zij n dat j e omda t j e een belang hebt bij de aa nleg va n snelwegen je opeens milder bent over de stort va n 
granuliet in Over de Maas.' 

- Op Twit ter verbazing en boosheid nada t Zem bla-j ournalist Bos ma kort na het uit komen van de Kamerbrief tw it tert dat de 
ve rgunning voor de stort van g ranuliet in zand win ningsp las Over de Maas wordt ver ru im d. Naast de al vergu nde 
500.000 ton mag er nog eens 250 .000 ton granuli et in de plas gestort worden : 

o SP-Kamerl id La cin stelt schrifte li j ke v ragen aa n de minister van IenW. Hij wil onder meer weten waa rom de 
vergunning ver rui md is terwi j l de Tweede Kamer binnen ko rt nog over het onde rwerp gaat spreken. Ook vraag t 
hij zich af wat de min ister gaat doen nu de omwonenden va n de plassen zich niet se rieus genomen voe len. 

o SP-Kamerl id La cin lij kt het meest intensief betrokken bij dit dossier . Eerder startte Lacin een petitie tegen het 
storten van vervuild sli b, bagger en granuliet in de Nederlandse plassen. 

- GL-Kamerl id Kröger heeft haa r vraag tekens bij de chem isc he toevoeg ing aa n granuliet : Minister wi l Kamer geru st ste llen 
over afvalsto rt in na tuurplassen en stuurt be rg rapporten. O.a. over gra nuliet met chem ische toevoeg ing flocculant. Met 
daa ri n deze zin : "vermijden dat het prod uc t in oppe rvlaktewater of grondwater terec ht komt" . ** 

-Twit teraars reageren beperkt . Zij zij n kr itisch over de uit ingen va n het kabinet en geloven niet dat ' al d ie des kundigen bij 
Zembla' het fout hebben. 

8 maart - Actie tegen granulietstort 
-Slechts enkele reg ionale nieuwss ites ber ichten over de ac t ie tegen gran ulietstort bij de zand winlocatie Over de Maas. Er zij n 

zo 'n 100 tot 150 demonst ranten aa nwezig zondag, waa ro nder PvdD-Kamer lid Va n Esch en wethouder Mol va n de 
gemeen te West Maas en Waa l. Mo l geeft aa n boos te zij n over de stort, de gebrekkige infonmatie hierover en de 
'schimm ige ma nier' waa rop Rij kswaterstaat de vergunn ing heeft verleend . 

127553 0213 



9 maart - Technische briefing granuliet in Maasplassen (10.00 uur - 11.15 uur; besloten) & Rondetafelgesprek 
granuliet in Maasplassen (11.15 uur - 13.30 uur) in de Tweede Kamer 

- Beperkte aa ndacht op nieuwss ites en Twitter voo r het rondeta felgesprek. Zemb la focust zich in de ber ich tgeving op de 
eigen site wederom op de desku nd igen d ie punten aa ngeven die niet k lopp en en/of niet gemeld zij n door het m inisterie. 
Nrc.nl neemt een deel van deze kritische ber ichtgeving van Zem bla over. Zemb la meldt : 

o De cent rale vraag tijdens het rondetafe lgesp rek: ' I s g ran uli et een afvals tof of gro nd?' Alleen g ro nd mag met 
goed keuring van RWS worden gestort. 

o Volgens onafha nkelij k onderzoeksinst it uut De ltares en m ilieuchem icus Harmsen is granuliet 'geen g rond'. Deltares 
heeft dit ook laten weten aa n het mini steri e. De toevoeg ing dat het minister ie van het oordee l van De lta res wist , 
was bij de Kamerleden niet bekend . 

o Ook niet bekend bij Kamerleden was dat uit een not it ie van een implementatietea m met allerlei deskundigen bleek 
da t zij in j uni al tot de co nclusie waren gekomen da t granuliet geen grond is. I n de brief van de mini sters aa n de 
Kamer werd er wel naa r de bij eenko mst van het imp lementat ieteam verwezen, maa r werd het oordee l 
wegge laten. 

o Zemb la- verslaggever Bosma ga f aa n dat een am btenaa r half j an uari al aa n het minister ie had gemeld da t er door 
de gran ulietstortingen een zee r zorgwekkende stof in het water kan komen (n a afb raa k van de chemische stof 
flocc ulant ) waa rvan het ri sico nog niet is onderzocht . Op dat moment werd er al 2,5 maand granu liet gestort in 
Over de Maas. 

o Voorm alig milieuofficier Biezeveld meldde da t het bed r ij f Graniet I m port Benelux b. v . al j arenlang met een 
onrechtma tig prod uctcertificaa t werkt . Hij doet een bero ep op de minister om de storti ngen van granuliet in Over 
de Maas per d irect te storten en aa ng ifte te doen tegen het bed rij f. 

-Andere nieuwss ites be richten kort en melden da t desku nd igen het niet eens waren over de schade lij kheid van gra nuliet en 
met name de schade lij kheid van een toegevoegd chemisch middel. 

-Geschokte reacties van GL-Kamerlid Kröge r en Pvd D-Kamerlid Van Esch m. n. over het ontbreken van info rmat ie : 
o GL- Kamerlid Kröger kond igt nieuwe Kamerv ragen aa n over het ontb reken van in fo rmat ie in discuss ie rond 

granu liet. Ook twittert ze : ' Naast # granuliet wo rdt er 75.000 kilo polyac rylam ide gestort . Een stof die uiteen kan 
vallen in ac rylam ide : een kankerverwekkende, neu rotox ische stof . Nota bene : er is géén onderzoek gedaa n naa r 
de langetermij n, ecolog ische gevolgen. Morgen mot ies om stort op te schorten!' 

o PvdD-Kamerlid Van Esc h: ' I k ben verbolgen dat we de info rmat ie niet hebben' 
- Roelof Bosma , program mama ker Zemb la, stelt da t uit e-ma ils en andere memo's bleek dat ambtenaren van Rij kswaters taa t 

ZN van bovenaf druk ervoeren en dat dat inzicht niet is veranderd sinds de uitze nd ing. 
Met vriende lij ke groet, 

(10)(2e) 

127553 0213 



To: (10)(2e) IJ - BSK~ (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (10)(2e) _) - DBO 

Sent: Tue 3/10/2020 9:09:45 AM 
Subject RE: Tafe l Zemb la granu liet 3 maart 
Received: Tue 3/10/2020 9:09:00 AM 

Hä 0 ,e) 
Jazeker. Ik stuur je standaard alle stukken toe. 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) Il - BSK 
~-----~ 

Verzonden: maandag 9 maart 2020 21:55 
Aan: 1 (10)(2e) Il - DBO ; ~I --(1-0)-(2-e)-~ll - BSK 

Onderwerp: RE : Tafe l Zembla granu liet 3 maart 
H 10)(2 ) 

( 0)(2 )zit daar namens DGWB. Ik Kanne voorstellen wanneer hij niet kan, dat ik aanschuif? 

Wil jij dat dan regelen? 

Van: (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) inienw.nl> 
Datum: maandag 09 mrt. 2020 8:02 A_M ___ _ 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - BSK <j (10)(2e) l@minienw.nl> 
Onderwerp: RE: Tafel Zembla granuliet 3 maart 
Goed idee! 
De tafel granuliet is re levant. Daar stemmen we alles af. 
Groet 

1 (1 0)(2e) 1 

Verzonden met BlackBerry Work(www .blackberry.com) 

Van: 1j (10)(2e) 1)- BSK11 <j (10)(2e) l@minienw.nl> 
Verzonden: 9 mrt. 2020 7:25 a.m. 
Aan: 11 (1 0)(2e) - DBO" <1 (10)(2e) l@minienw.nl>; Postbus directiesecretariaat WOM 

(10)(2g ) inienw. nl> 
Onderwerp: RE: Tafel Zembla granuliet 3 maart 

H 10)(2 ) ik ben weer terug. 

Lijkt me fijn om even bij te praten. I( 10)(2e)I wil jij dat regelen? 

En~1 0)(2e~kan jij aangeven welke overleggenvoor mij relevant zij n? 

Met vriendelijke groet 
(10)(2e) 

Van: (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) minienw.nl> 
Datum: maandag 02 mrt. 2020 7:49 PM 

~-----
n: O)( 

'-T--------~· ~=..:::~_J__:.__;..è...___.'._~ ==,::__,.e..;..:...:.!.!;:::_,i_ __ ___..:.(1_0..!,;)('-2--"e)~~__J- HB JZ ~ _ __è___.'...:.__...:...__-=m~ in'-"i""ene.e_w=.nl>, (10)(2e) 
(10)(2e) - DGRW minienw.nl>, (10)(2e) 

.nl> 
Onderwerp: Tafel Zembla granuliet 3 maart 
Best e col lega's, 

) (10)(2e) 
(10)(2e) B S 

(10)(2e) 

Te r bespreking morgen een eerste opzet van een draaiboek rond de publicatie van de kamerbrief over granuliet. 
266499 0214 



Met vriendelijke groet , 

1 [10)[2•) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DBO 
~-----~ 

mi nienw. nl>; 
(1 0)(2e) m in ienw.nl>;I (10)(2e) f HBJZ 1>; (10)(2e) 

L.--:____:_:__:___--=.:...:..:..:..:~!.!.!.:.!!.!.!' 

0)(2 ) -CEND-DCO (10)(2e) ) - DGRW inienw.n l~ O) 

(10)(2e) ) - DGRW m inienw.nl>; (10)(2e) ) 10)(2e m inienw.nl>; (10)(2e) ) 

(10)(2e) (10)(2e) (BS ) (1 0)(2e) ) - DBO 
L__,-----c___:__:__'-,-__J-'--"~";:=:____'.___s===~cc,---l/----=-=---=-_____, 

(10)(2e) m inienw.nl>; (10)(2e) (BS)' <L....:_(1_:_0)_:__(2_e:_) .i,,.....:....:..:...::c:...:..:..:.· (1 0)(2e) (10)(2e) 

Onderwerp: 20200301 Ve rslag tafe l Ze mbla granu liet 

Best e co llega' s, 

Bijgevoegd het vers lag van 27-2-2020 . 

Met vr iende lij ke groet , 
1 (1 0)(2e) 1 

266499 

m inienw.nl> 

0214 



To: (1 0)(2e) ) - DBO~ (10)(2e) l@minienw.nl ] ; ~I ___ (1 _0)_(2~e) __ ~I) -
DCO (1 0 )(2e) min ienw.n l 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Tue 3/10/2020 11 :45:29 AM 
Subject: FW: Nota aan bewindspersonen over brief provincie 3 maart 
Received: Tue 3/10/2020 11 :45 :00 AM 
Brief aan minl&W-032 14234.pdf 

Deze br ief ging t in 't overleg net over. 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DBO 

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 11:23 

Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: FW: Nota aan bewindspersonen over brief provincie 3 maa rt 

t.i. 

Met vriendelïke groet, 

1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(1 O)(::{é )( e) 

Van: (10)(2e) ) - DBO 

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 10:41 
Aan: (10)(2e) (BS) ,J..__(:_1_:0)~(2_e.'._) _ ___i;,;;,;~r.;,;w~s,;,;,.n~I>; (10)(2e) rws.n l>; ~I __ (1_0_)(2_e_)_~I) - DGRW 

(10)(2e) (10)(2e) )- DGRW (L__, _ __:__::__:__~_i=-:..:..:..:..:..:c:..::::..:..:...:..:....:.:"-;,;L ____ ~ 
(1 0)(2e) ) - HBJZ (10)(2e) (1 0)(2e) 1) -CEND-DCO m inienw.n l>; 

(10)(2e) minienw.nl> 

Onderwerp: Nota aan bewindspersonen ove r brief provincie 3 maa rt 

Best e col lega's, 

Zoj uist is in het over leg afgesproken dat de bewindspersonen via een nota zullen worden geadvis eerd over de brief d ie de prov inc ie 
Gelderland heeft gest uurd op 3 maart. 

Graag een nota in afstemm ing DGWB en RWS . 

Daa rbij aandacht voo r het verzoek over deze zaak bestuurlijk overleg te voe ren . 

Indien moge lij k vandaag gereed voor t as. 

Met vr iende lii ke i:i roet, 
1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(2:étj)(pe ) 

127568 0215 



To: DBO-SPZ Postbus (10)(2g) @m inienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Tue 3/10/2020 11 :45:48 AM 
Subject RE: Graag printen voor M MenW Rondzendmappen stukken Granuliet 
Received: Tu e 3/10/2020 11 :45:00 AM 

Thanks! ! 

----- Oorspronkelijk berich~t-_--_------~ 
Van : DBO-SPZ Postbus 1 (10)(2g) l@minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 10:38 
Aan : 1 (10)(2e) D - DBO ~ (10)(2e) l@minienw.n l> 
Onderwerp: RE: Graag printen voor M MenW Rondzendmappen stukken Granuliet 

Yes geprint en gaat r ichting Stientj e. 

----- Oorspronkeli jk berich t-----
Van : 1 (10)(2e) D - DBO 1 (10)(2e) l@;ninienw.n l> 
Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 08:5 7 
Aan : DBO-SPZ Postbus 1 (10)(2g) l@)!!inienw.nl>; 1 (10)(2e) D - DBO <l~ __ (1_0_)(2_e~)-~l@minienw.nl>; ~I __ (1_0~)(2_e_)_~D -
DBO (10)(2e) minienw.nl>; DBO-stas (10)(2g) linienw.nl> 
CC (1 0)(2e) - DBO (10)(2e) inienw.n l> 
Onderwerp: Graag printen voor M MenW Rondzendmappen stukken Granuliet 

Ha collega's, 

M MenW heeft opgemerkt dat ze graag een printj e wil van de stukken en dat ze een overleg samen met M lenW ingepland wil hebben . @ 
1 (10)(2e) ~ kunnen jull ie voor dit laatste alvast in de agenda's kijken voor een mogelijkheid? Dank! 

Groet 

1 (10)(2e) 

----- Oors ronkelï k berich t-----
Van : (10)(2e) - DBO <l--(1_0_)(2_e_) -l@min ienw.nl> 

Verzonden: maanda 9 maart 2020 18:03 
Aan : (10)(2e) - D_B_0~ __ (_10_)(_2e_)~~@minienw.n l>; ~I __ (1_0_)(_2e_)_~D- DBO <l~ __ (1_0_)(_2e_)_~l@minienw.nl> 
CC: (10)(2e) - DBO (10)(2e) @minienw.nl> 
Onderwerp: Rondzendmappen stukken Granuliet 

Hoi~1 0)(2e~en 1 (1 0)(2e) 1, 

Hierbij de rondzendmappen voor de stukken over granuliet. 
Jull ie kunnen hier de stukken in plaatsen en tevens staan de recordacties er al in . 
Als jullie er niet uit komen kun je l(10)(2e)lvragen. 

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

Recordnummer:RONDZENDMAP -2020/2696 
Titel: MlenW (en MMenW) Granuliet 

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

Recordnummer:RONDZENDMAP -2020/2695 
Titel::MNienW (en MlenW) Granuliet 

127420 0217 



To: (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) minienw.nl ] ; ~~(_10~)(_2e~)-~~-"-r--(_10~)(_2e_)~@r~w_s_.n~ll~; l ____ (1~0)_(2~e~) --~I) -
BSK (10)(2e) @min ienw.nl · (10)(2e) ) - DBO (10)(2 minienw.nl]; 1 (10)(2e) 1) -

BSK (10)(2e) m inienw.nl]; (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) minienw.nl 
Cc: (10)(2e) - DBO (10)(2e) @minienw.nl ] (10)(2e) (10)(2e) @min ienw.nl ] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Tue 3/10/2020 12:23:03 PM 
Subject Retour : opm. M MenW TK vragen granul iet 
Received: Tue 3/10/2020 12:23:00 PM 
Opm . M MenW TK vragen granu liet.pdf 

Allen, 

De m inister van M MenW heeft gevraagd de beant woording van de TK vragen granuliet aan t e passen . Zie bijgevoegd haa r 

opmerkingen/suggesties. Haa r voornaa mst e verzoek is om in de beant woording van de vragen hee l he lder (get rapt ) de 

bevoegdheden van RWS en van provincie uit t e sch r ijven. Daarnaast gaf de min ister aan dat het goed is om voo rafgaand aan het 

(nog in te plannen ) debat, een TK-brief te versturen waa r in de bevoegdheden worden ve rduideli jkt. Inz. de onderteken ing, stelt de 

minister voo r dat zij ondertekent, maa r 'mede namens' M l&W. 

M l&W had de versie van gisteravond nog niet bekeken, zodoende heb ik die ve rsie terug gezet bij DBO. Ik ste l voor dat de nieuwe 

vers ie van de beantwoording- in t rack changes -weer wordt toegevoegd aan beide rondzend mappen en we de nieuwe vers ie aan 

beide BWP weer aanb ieden. 

Geven ju llie een seintje als de n ieuwe vers ie van de beantwoording in HPRM staat? 

Dank ! 

Groet 
1 (10)(2e) 

127462 0218 



To: ~ (10)(2e) IDGWB~ (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: ~ (10)(2e) 1) - DGRW 
Sent: Tue 3/10/2020 1 :37:57 PM 
Subject Over de Maas.pdf 
Received: Tue 3/10/2020 1 :37:58 PM 
Over de Maas.pdf 

Hierbij wa t info over de proj ec t Over de Maas met daarbij ook info over de vergunningen . 
Als bij lage bij doss ier lijkt me. 
Groeten, 
~10)(2ej 

258327 0220 



259062 

Project over de Maas 

o gelegen in de gemeente West Maas en Waal (ter hoogte van Lith) 

□ plangebied ca . 277 hectare 

o doelstellingen : 
a) zandwinning 
b) realiseren riviergebonden natuur 

Planning 

> 2006: provincie Gelderland wijst in Streekplan Over de Maas aan voor 
zandwinning en natuurontwikkeling 

2007: milieueffectrapport voor bestemmingsplan en ontgrondingsvergunning 

2008: opname in het bestemmingsplan West Maas en Waal 

> 2009: ontgrondingsvergunning (door provincie Gelderland) 

> 2009: planovereenkomst gemeente - Over de Maas 

> 2010: start uitvoering 

10-3-2020 
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259062 

Initiatiefnemer 

> Over de Maas BV 

0 

0 

0 

project BV van 'Nederzand BV' 
Nederzand BV = samenwerkingverband van zandwinners 

Over de Maas BV draagt de plas - na afronding project - in 
eigendom over aan gemeente 

Natuurmonumenten natuurbeheerder in eindsituatie 

Bevoegd gezag 

o Gedeputeerde Staten Gelderland 

Ontgrondingenwet: vergunning verleend in 2009 en in 2018 met 3 jaar 
verlengd (einddatum nu 31 december 2021). De vergunninghouder is Over de 
Maas BV. 

o Rijkswaterstaat (voor de Rijkswateren) 

Besluit bodemkwaliteit: geen vergunning, maar algemene regels, dus 
meldingen 

Waterwet: vergunning (ook verlengd in 2018) 

10-3-2020 
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259062 

Verondiepen 

o Voor de ontgrondingsvergunning stelt initiatiefnemer (her)inrichtingsplan op. 

o in dit plan staat hoe het gebied er na de ontgronding uit ziet o.a. met het oog op 
de (natuur)doelstelling van het project. 

o Jaarlijks legt initiatiefnemer een concreet werkplan ter goedkeuring voor aan de 
provincie 

o een verondieping van de plas is (goedgekeurd) onderdeel van de (her)inrichting 

o verondieping kan plaatsvinden met gebiedseigen materiaal en/of materiaal van 
buiten het gebied 

Materiaal in Over de Maas 

► Gebiedseigen materiaal (NL'se stroomgebied van de Maas) 

► Niet gebiedseigen materiaal (binnen- of buitenlands) : kwaliteit moet beter of 
gelijk zijn aan kwalite it sediment Maas (=klasse B) 

► Aanvullingen in 2018 in Planovereenkomst Over de Maas - gemeente: o.a. 
- schoner materiaal dan wettelijk toegestaan maximum, 
- leeflaag van 3 meter diep, 
- max. 50% materiaal gebiedsvreemd materiaal 

► Granuliet= grond klasse AW/Natuur (bevestigd door verificatie onderzoeken) 

10-3-2020 
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259062 

Hoeveelheid materiaal Over de Maas 

, Voor de verondieping conform het inrichtingsplan is ca. 11 mln. m3 materiaal 
nodig 

, In Over de Maas toegepast tot en met begin 2020: 

a totaal ca. 4,5 mln. m3 materiaal 

o waarvan ca. 538k ton (215.000 m3) granuliet. 

, 27 februari 2020: bij melding door de initiatiefnemer verhoogd naar 750.000 ton 
granuliet 

Meldingen Over de Maas 
, Meldingen door RWS Handhaving in eerste instantie ontoereikend verklaard 

> Melding d.d. 10 oktober 2019 -> 18 oktober 2019 toereikend 

, Daarna toepassing granuliet in Over de Maas 

10-3-2020 
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259062 

Toezicht Rijkswaterstaat 

► Rijkswaterstaat houdt toezicht tijdens toepassing 

► op 31 oktober 2019 en 8 januari 2020 monstername i.o.v. RWS door 
onafhankelijk bureau en onderzocht in een gecertificeerd laboratorium 

► rapporten 18 december 2019, respectievelijk 11 februari 2020 bevestigen dat 
het materiaal voldoet aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit 

► Controle monstername wordt gecontinueerd 

10-3-2020 

5 

0221 



To: (10)(2e) 1) - DGRW "----'----(1__.!_0)..:_(2-.'e)----'="-'-=-"-=:...:..:...:.:..:.:.t.LJ_,.:...(1_0-'---'-)(2_e!.._) __J ( BS)~ (10)(2e) l@ rws .n l] 

Cc: (10)(2e) 1) - DGRW @min ienw.n l] 

From: (10)(2e) 1) - BSK 

Sent: T ue 3/10/2020 2:15:47 P M 

Subject: RE : Retou r : o pm. M M e nW T K vragen g ranu l iet 

Received: Tu e 3/10/2020 2:15:00 P M 

(1l oJ(2~J(1 o)(2e )~ 

Pa kken jullie dit prima ir op? 
Groet 1 (10)(2 e) 1 

1 
(1 0)(2 e) 

1 

(10)(2e) 

(10~2e) 

1 (1 0)(2e) 
1 

1 
(1 0)(2e) 

1 

1 
(10)(2e) 

1 1 
(1 0)(2 e) 

1 1 

(1 0 )(2 e) 
1 1 

(10)(2e ) 
1 1 

(1 0)(2e) 
1 

(1~e) 
1 

(10)(2e ) 
1 

1 
(10)(2 e) 

1 

Reeds beoordeeld Zylab ID 127462 

1 

(10)(2e) 
1 

142731 0222 



To: ~~---~-~-~) - BSK"r-_-'-(1_0-'--'-)(2_e--'---) -------'-'=.:..:, nienw . .---"'~--~~~--~) -
DGRW minienw.n l]; (10)(2e) - BSK.,__-'----:...;....-...:..._~c.:.cm..:.:.in'--"i=--=e.:..:.nw=--:..:..n.:..:.IL..---, 
Cc: ~-~---~----- DBO (10)(2e) minienw.nl]; (10)(2e) ) -
DBO (10)(2e) (10)(2e) ) - DBO (1 0)(2e) @minienw.nl] 
From: ~ ___ ( _____ ~ ) - DBO 
Sent: Tue 3/10/2020 2:15:49 PM 
Subject 
granuliet 

Vragen van de leden KrÄ1]ge r (Groen Links) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de minister voor Milieu en Won en over 

Received: Tue 3/10/2020 2:15:00 PM 
Vragen van de leden KrÄ,:]qer (GroenLinks ) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUSl aan de minister voor Milieu en Wonen over 
g ran ui iet. docx 

Ha 1 (10)(2e) ~ l(10)(2e0~§31e) 
Zoj uist zijn n.a.v. rondet afelgesprek van gister, bijgevoegde TK vragen binnengekomen waarin vooral wordt gevraagd naar 

extra/ontbrekende stu kken+ meten van floccu lant/polyacrilamide in granuliet. Mocht de TK tijdens het VAO Leefomgeving moties 

indienen (mortuar ium) afvragen stellen over het 'onju ist'/ontbreken van metingen naa r flocculant in granuliet, kan m.i. verwezen 

wo rden naar de reeks aan sch r iftelij ke vragen hierover, die uiteraard worden beantwoord voo r het debat wat hierover wo rdt 

ingepland - en dat de minister daar nu niet op vooruit gaat lopen in een ander debat. 

Groet 
1 (10)(2e) 1 

127574 0223 



To: (10)(2e) 1) - DGRW (10)(2e) (1 0)(2e) (BS)~~ _ (1~0)_(2_e)~1@rws.nl] 
Cc: (10)(2e) 1) - DGRW~-----~@minienw.nl] 
From: (10)(2e) 1) - BSK 
Sent: Tue 3/10/2020 2:39 :19 PM 
Subject: FW: Ter in fo: Nieuwe Kamervraag op directie (85683) 
Received: Tue 3/10/2020 2:39:00 PM 
Vrage n van de leden Kröger (GroenLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de minister voor Milieu en Wonen over 
g ran ui iet. docx 

Ha ~10)(2e~ 
Kun j ij dit samen met1I0)(2r bppakken? 
Normale termijn van drie weken wo rdt vooralsnog gehanteerd. Betekent 24/3 bij DBO. 
Groet 1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DBO 
~-----~ 

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 14:32 
Aan: (1 0)(2e) (BS) ; (10)(2e) ) - BSK; (1 0)(2e) ) - HBJZ; (10)(2e) ) - BSK ; (10)(2e) 

.-----~----------,~aad 

) - DGRW; (10)(2e) ) - DGRW; ~--(1_0_)(2_e_) --~)(]10)(2~) HBJZ; (1 0)(2e) ) -CEND-DCO ; (10)(2e) 

(10)(2e) (BS); (10)(2e) (BS ) ; (10)(2e) 

Onderwerp: FW: Ter info : Nieu w e Ka mervraag op d irect ie {85683) 

Bes te col lega's, 

) - DBO 

Bijgevoegd de vragen zoals zoj uist binnengekomen van Lacin en Kröger. 

Zoa ls hieronder aangegeven is de normale termij n 3 weken. 

In dit geval weten we nog niet wannee r de TK een overleg gaat inplannen. Dit zou voo r 31-3 kunnen zijn. In dat geva l d ient de 

beantwoording voor het overleg naar de TK gestuurd te worden. 

,J-l<JL.C..L...ll.l....lJc:::.J.il=.u-'.A.C'-"\ ro et , 

(1 0)(2e) 

Van: Parlement aire Za ken - CEND-DBO <LI ____ (1_0_)(_2g_) ___ _jl_@~m_in_ie_n_w_.nl> 
Verzonden: dinsdag 10 maart 202~0_1_3_:4_7 ___ _ 

Aan: 1 (10)(2e) 1) - DBO 1 (10)(2e) l@m in ienw.n l> 

Onderwerp: Ter info: Nieuwe Kame rvraag op d irect ie {85683) 

Ter· ieuwe Kamervragen inzake granu liet. 
Gr. (10)(2e 

Van: (1 o )(2g) min ienw. n 1 ~L ___ (.:_1.:_0)_(2_:g.:_) ___ _,.,l@_m_i _n i_e_n_w_. n_l > 

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 13_:4_5 _____ -----, 
Aan: (10)(2e) DGRW 1 (10)(2e) l@minienw.n l>; Post bus DGW~B_l_ __ (1_0_)(2_e_) _ __ ~~~~ 

,.!l.1_0.:...:)(_2e...L_-_:D:....:G:..:.R.:...:W~1=-,..:,( 1_0.:...:)(_2e....:.)___,,.,~ 9 ::..:..:....c7 .;:__,i_ __ ---:-:-c--~(1-=0D.)(2=-=ei,é-) ------,-~D=--G=-R:...:_W~~ccc==~( 1=0~)(2=ec;-) ----,__-.;..;..;..:..;~;,;..;..;.,9'-' , 

ilent.n l>,._ __ ~ (1 ~0)~(2_e~) ~-_____,- ILT ILenT.n l>; 

(10)(2e) (10)(2e) - BSK 

(10)(2e) minienw.nl> ilent.n l> (10)(2e) ILenT.nl> L___----'-r_.Ll,___,_ __ _.___--'------,--_,._,--- L __ ___'.____'._'.____.:__,------1-.:.::c:.._1__--,:-_:__:____i;.......:.;::.=.:....:....:..;c.:..:. 

CC: Parlementaire Zaken - CE;..:-N.:..:D=----=D-=B-=O:.......i_---, _ _:(:_10_:_).:...:(2-=g.:_) ----.=a-~ =m=i=n=ie=n=w=·=n==-1>.!_; _:,Woordvoering frd.shsd ir .n l~) 

(10)(2e) 1- DBO (1 0)(2e) minienw.nl>; (1 0)(2e) DBO <L_____:_(_10_:_)(.:_2-,:e)===="""::::=m=i=n=ie=n=w=.=n,::_l>_,,;I=='=(1;-=-0-'-'-)(2::..:e:.L)_JI 
(1 0 2e - DBO (10)(2e) minienw.nl>j (10)(2e) f DBO (10)(2e) (10)(2e) 1- DBO 

>---__:_(1_0.:...:)(2_e...:_)_ ~ c...:..:..:=::..:...:..::..:....:..:..;..:.:._!L__ __ ---'-(1-=0.!.è)(-=-2e=-'-) ___ ___i_:D::..:B::..:O::.._ L __ .:_( 1_0):...:_(2_e_:_) __ __Llliii.,..:..;m~i.:...:.n.:..:ie:.:..n:.:..w:...:. . .:..:.n~I>; ~_(_1 _0)_(2_e_) -,...--"-)--_D_B_O_ 

,..i__(.:_1_:0)_:_(2_e.:_) ____Ll....:..;~=.:..:c..:..:....:.:..:.,:;_L.L ____ _:_(_10_:_)(.:_2_:_e )_:_ ____ --JJ):_-_:D::..:B::..:O=---L__ __ _:_(_10_:_)(.:_2_:e )_:_ __ ____Ll....:..:mc:..:i..:...:n.:..::ie:..:..:n:...:.w:...:.·.:..:..:.n I>; (1 O )(2e) 
(10)(2e) (10)(2e) m inienw.n l>; (10)(2e) ) - DBO 

Onderwerp: Nieuwe Kamervraag op d irect ie (85683 ) 
Bes te co ll ega, 

~--------~ 

De Kamer heeft vandaag een Kamerv raag gestu urd met als onderwerp: over granuliet . 

De dead line voo r de bea ntwoord ing is 31-03-2020. Om de m in ister/ staatssecretaris vo ldoende gelegen heid te geven om de 
bea ntwoord ing te ku nnen lezen en ondertekenen moet de beantwoord ing uiterlij k 24- 03-2020 bij DBO worden aange leverd . 

142768 0225 



I nforma tie over ondermeer hoe de antwoordbr ief moet worden opges teld en de wij ze van aa nlevering bij DBO is terug te vinden 
op de intranetpag ina's van DBO : http ://intranet.m inienm .nl/Orqan isatie/D irecties/DBO Directie Bestuurso nders teun ing/ 

Moc ht j e vragen hebben over het proces, da n kun je die o ns via de mail stellen of neem telefo nisch contac t met ons op . We 
bea ntwoorden ze g raag . 

Je ku nt de Kamervraag in Delphi bekij ken via deze link: link naa r deta ilrapport 

Als deze Kamerv raag moet worden overged ragen aa n een andere direct ie, neem da n contact op met Pa rlementaire Za ken . 

met vriendelij ke groet , 
d irectie Best uursonders teuning 
St ukkenstroom en Pa rlemen taire za ken 
0 6~ (10)(2e) 1 

1 (10)(2g) l@minienw.n l 

142768 0225 
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Termi j n DBO 24 maart 2020 

2020204624 

Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aa n de minister voor 
Milieu en Wonen over granuliet ( ingezonden 10 maa rt 2020). 

1. I n welke regelgev ing en beleidsst ukken ligt vas t da t granuliet als grond ka n worden 
geken merkt? Kunt u al deze stukken met de Ka mer delen? 

2. Kun t u aangeven door wie wo rdt beves tigd da t de kwalifica t ie als " grond" in 201 3 voor granuliet 
opnieuw werd bevest igd , zoa ls u in de brief 'Reactie op de ui tze nding van Zembla over g ran uli et' 
va n 5 maa rt 2020 schrij ft? Door wie werd d it opnieuw bevestigd? I n welke st ukken is dit vas t 
ge legd ? Kunt u deze st ukken met de Kamer de len? 

3. Waa ruit b li jkt dat norm document BRL932 1 va n toepassing is op granuliet? 

4 . Klop t het da t indust r ieza nd en granu liet niet hetzelfde is? 

5. Kun t u de stukken met de Kamer delen waa ruit blij kt dat in 2009 gepoogd is granu liet onder de 
BRL9321 te brengen? 

6. Uit welke rege lgev ing of st ukken blij kt da t g ranuliet al " voorafgaand aa n de inwerkingtred ing 
van het Bes luit bodem kwalite it (Bbk)" als g rond werd beschouwd, zoa ls beschreven in de 
Ka merbr ief van 5 maart 2020? 

7. Kun t u de afw ijzing vanu it Rij kswaterstaa t Zuid, in reactie o p de me ld ing voor het toepassen 
va n granuliet in het project "Ove r de Maas", met de Ka mer delen? 

8 . Klop t het da t er voor grond minder pa rameters van toepass ing zij n om verontreinigingen te 
toetsen, dan voor afvalstromen of bouwmater iaa l? 

9 . Erkent u da t er bij Rij kswate rstaa t verschillende belangen door elkaa r spee lden bij de 
beoo rdeling van gran uliet onder het Bbk? Hoe heeft men binnen Rij kswaters taa t deze be langen 
zorgvul dig gescheiden? 

10. Is er onderzoek gedaa n naa r de aa nwezigheid va n polyacry lamide in het g ranuliet voor en na 
storting bij het project "Ove r de Maas "? 

11. Wordt de grond en het oppe rvl aktewater getes t op de aan wez ighe id van zow el po ly- als 
acry lamide? 

12. Klopt het da t het onderzoek van Royal Hasko ning d .d. 29 mei 2010 over flocculant geen 
bet rekki ng heeft op de effecten va n het sto rten van granuliet met fl occ ulant in open water? 

13. Klopt het da t de onderzoeken d ie verw ij zen naa r toepass ing va n flocculant bi j de 
drinkwaterzuiver ing bet rekking hebben op de toepass ing in een gecont rolee rde sett ing, waa rb ij 
voo rkomen wo rdt da t flocc ulant in het opperv lakte of grondwater terecht komt? I n hoeverre is de 
toepassing van fl occulant in de dr inkwaterzu iver ing da n te vergelij ken met de stort van granuliet 
met fl occ ulant als toevoeg ing in een natuurp las? 

14. Op welke manier is de aa nwij zing in het veiligheidsb lad onder 6.2, uit het rapport va n Royal 
Haskoning over Ecopure- 1715 (verm ijd fl occulant in opperv laktewater) opgevo lgd bij de stort van 
granuliet bij het proj ect " Over de Maas"? 

15. Is er een verslag van het overleg van het I m plementatietea m van 26 maa rt 2009, waa r in is 
vastgesteld dat granuliet als gro nd gekenmerkt kan worden? Ku nt u dit met de Ka mer de len? 

16. Klopt het da t er geen eco log isch onde rzoek is gedaan naa r de toepassing van g ran uliet met 
focculant in het vero nd iepen van plassen? 

17. Waa rom is er noo it een ecolog isch rap port gevraagd bij de beoorde ling van de melding onder 
het Bbk in 201 6? Is het gebruikelij k dat voo r een derge lij ke toepass ing wel een eco log ische 
onderbouwing plaa tsvindt? Op basis waa rvan is vas tgesteld da t granuliet met toevoeg ing van 
flocculant grond is dat een duu rzaa m onderdeel van de bodem kan zij n? 

0226 
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18. Kunt u toezeggen da t er ook een eco log isch onderzoek plaa tsv ind t naa r nut en noodzaak en 
gevolgen voor het ecosysteem van het storten van granu liet met toevoeg ing van flocculant, als 
onderdee l van de rev iew d ie u in de brief van 5 maa rt 2020 heeft aa ngekond igd? 

19. Kunt u de beleids brief, d ie is gest uurd doo r I nspect ie Leefo mgev ing en T ransport aa n de 
Direct ie Wate r en Bodem van het minis ter ie van I nfrastruct uu r en Waterstaat, delen met de 
Ka mer, waa r in is aangegeven dat in afwac hting van het nieuwe norm document, granu liet onder 
BRL 9321 kon va llen? 

20. Zij n er normen voor po lyacrylam ide of ac ylam ide in bodem , grond- of op perv laktewater? 

21. Is er getoetst of het toepasse n va n gra nuliet met fl occ ulant een ri sico is voo r de normen voor 
gronden opp ervlaktewater met betrekking tot barium? 

22. Waa rom meent u dat g ranuliet g ro nd is, terw ij l Delta res het Implementat ieteam heeft 
geïnfo rm eerd dat naa r hun deskundige men ing granuli et geen grond is? Waa rom is hier vanaf 
geweken? Wat is hiermee de sta t us van het Im plementat ietea m ? 

23. Waa rom wilt u een review? Wat is daa r de meerwaa rde van? 

24. Erkent u da t als de verond ieping bij het projec t "Over de Maas" is afgerond er inmidde ls 
75.000 kg polyac rylam ide in de grond zit? 

25. Kunt u deze v ragen ti jd ig voor het debat over het be r icht dat de top va n Rij kswaterstaat 
bet rokken was b ij de dump va n een half m ilj oen ton afva l in een nat uurp las bean tw oorden? 

0226 



To: (10)(2e) ) - BSK~ (10)(2e) 

From: (10)(2e) - ILT 
Sent: ue M 
Subject FW: QenA ongeldig certificaat granul iet 
Received: Tue 3/10/2020 7:55:17 PM 
QenA ongeldig certificaat granul iet.docx 

Verzonden met BlackBerry Work 
( www.blackbeny.com) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - IL T ~ (10)(2e) l@ILenT.nl> 

l@m in ienw. nl] 

Datum: dinsdag 10 mrt . 2020 7:38 PM~--~ 
Aan: 1 (10)(2e) 1- IL T ~ (10)(2e) l@ILenT.nl> 
Onderwerp: QenA ongeldig certificaat granulie t 

Ik had deze voorbereid voor debat leefomgeving. 
Groeten 10)(2e 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

143369 0227 



200783 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Ondeiwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Tk 

1(70Hz'e'H(2e) 

PN: 202003 11 Outli 11e kamerbrief over gra11uliet 
woensdag 11 maart 2020 17:36:00 
20200311 Kamerbrief over granuliet .docx 

Van: I (10)(2e) 1) - DBO ~------

Verzonden: woensdag 11 maart 2020 17:31 

Aan: 1 (10)(;2e) 1 (BS); 1 \1ö)(2e) 1) - BSK; 1 (10)(2~) 1) - HBJZ ; 1 (10)(2el 

(1~pJ. BSK 1 (10)(2e) ~ HBJZ; 1 (10)(2e) , 1) -CEND-DCO; 1 (1 0)(;2el 1 

([IQ_}@]) - DGRW; I (10)(2e) 1) - DGRW; I (10)(2e) 1)(§ )1 (10)(2e) I (BS); 

1 (10)(2e) 1 BS (1 0)(2e) ) - DBO; 1 (10)(~e) 1) - DBO; 1 (10)(2e) 1. 
(1 (10)(2e) 1) - DCO (10)(2e) (1 (10)(2e) 1) - DBO; 1 (10)(2e) 1) - DBO; 

1 (10)(2e) 1) - DBO 

Onderwerp: 20200311 Outl ine kamerbrief over granuliet 

Beste co llega's, 

Naar aanleiding va n het overleg met M in. MenW van hedenmiddag is een outline va n een 

ka merb rief opgeste ld . 

Deze brief za l naast de beantwoord ing van de ka mervragen va n 6 en 10 maa rt gestuu rd worden. 

Dit betekent da t de kamervragen van Lacin van 6 maart niet deze week bea ntwoord zullen 

worden. Er za l één totaalpa kket gestuurd worden. 

Bij de beantwoord ing va n de kamervrage n kan desgewenst ve rwezen worden naa r de tekst van 

de brief. 

Gestreefd moet worden deze brief en de beantwoord ing op zo ko rt moge lijke termij n gereed te 

hebben (uite rli j k voor het weekend). 

Zoals bij de vo rige kamerbrief za l ik de eind redact ie en het vers iebeheer op me nemen. Dus 

graag al le t ekstvoorstellen naar mij. 

Groet 

amrm 

0229 
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200786 

Van: 
Aan: (10)(2e) 
Ondeiwerp: ~ ~-------

Datum: woensdag 11 maart 2020 17:18 :00 

Bijlagen: biilaae s Nieuw Beslisoota oolossioa PEAS bii project Zeetoeaana IJmuiden 20200211,PPE 
02. 20191111 Advies Deltares toepassen benedenstroomse waterlichamen .PDF 

Tbv overlerg maandagmiddag 

Van: 1 (10)(2e~ 1) - H BJZ 

Verzonden: woensdag 11 maa rt 2020 17:00 

Aan: 1 (10)(2~) 1) - HBJZ 

Onderwerp: Granu liet + zeesluis 
Hallo [TI)}@, 
Aanstaande maandag dus overleg over granuliet met beide ministers . 
Zie bericht hieronder. 

buiten ve rzoek 

(jr( 0 ') 

Ter informatie: In de agenda van minister IenW en minister MenW is maandag 16 maart van 
16.30 tot 17.00 uur een gesprek inzake granuliet gepland . 
Het gesprek kan plaatsvinden in de Maaszaal. 
Graag doorgeven aan betrokkenen en voorbereiden voor beide minister. 
Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 
(1 cmf2e X1 QID2G~l~e) 

0230 



(1 0~2 e) ( 10~2e) 

( 1 Ql(.:0 1 '.I O fl 2e 11 

buiten verzoek 

200786 0230 



buiten verzoek 

200786 0230 



buiten verzoek 

200786 0230 



bu iten verzoek 

(1 0)(2e) 

200786 0230 



bu iten ve rzoek 

200786 0230 



(10)(2e) 

buiten ve rzoek 

200786 0230 



buiten verzoek 

200786 0230 



buiten verzoek 

200786 0230 



buiten verzoek 

200786 0230 



bu iten verzoek 

200786 0230 



buiten verzoek 

200786 0230 



Stwr jj Sl'P dooi: =i MI-ledm'.' 

Ver:rnnden m a Blacl:B er ryWork 
(www .bi.ck~II)' -COlll) 

A ... n. 
Hr rbijn,n ttrugko~ lir'gw.n ~ procrdurno,rg~ ""-"""' ~xrnsda.g 11 maart . Het ottC~ ~ 

lt' r'cl,e..olet: SIX't'd~ 
Prnced11revecgadH:inq 11 maart 2020 

bui ten verzoek 

4. Ui t nod ig ing van Graniet Import Ben el ex voor een w erkbezoek en 
qe -.prek n.a.v. u itzendin q over qr anulie l in Maasplassen . KröQer 
(GroenLin ks) ste lde voor on al s aimm issie te gaan. t-ï ervcor was 

200788 0231 



bulten verzoek 

200788 0231 



buiten verz.oek 

Krögff (GromLink sJ geen: aan na VSO LeeJaTi geving, 11:l m 
rordetafel gespre k g-211ulietde indruk te hebb en nog niet ale relevante 
stukk m te hebben ontv;ngm. Er is vd doonde steun voa he t V€rzook om 
de ze stllkken binnen een w~k te ontvaigen 
KJ(~ff (t;romLink s) wil een position p~er mtvailgffl van de tmcicdDOg (die 
ze ei9enlijk c:ol< M lde uitnodigen bd K 1) o·, er ~oc:i.Jtant en bari um. verzoe k 
t1t1tJflv U 1..h.lll 11utli,UJU11. 

200788 0231 



reeds openbaa r 

200788 0231 



reeds opanbaa r 

200788 0231 



reeds openbaar 

200788 0231 



reeds openbaar 

200788 0231 



reeds openbaar 

200788 0231 



rseds openbaar 

200788 0231 



reeds openbaar 

200788 0231 



reeds openbaar 

200788 0231 



reeds openbaer 

200788 0231 



reeds openbaar 

200788 0231 



reeds openbaar 

200788 0231 



reeds openbaar 

200788 0231 



reeds openbaar 

200788 0231 



;eeds openbaar 

200788 0231 



reeds openbaar 

200788 0231 



reeds openbaar 

200788 0231 



Name 

Agenda procedurevergadering 11 maart 2020.pdf 

200788 0231 



Comment 

200788 

Size Modified 
173,699 
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To: (10)(2e) 1) - BSK.,__~-'-(1_0-'--'-)(2_e--'---) -------'-'='--'-m.:.::in_:__;ienw .nl] ; 1 (10)(2e) 
Cc: (10)(2e) 1) - DGRW (10)(2e) @minienw .n l] 
From: (1 0)(2e) 1) - DGRW 
Sent: Wed 3/11 /2020 8:43:25 AM 
Subject: RE: Ter info : Nieuwe Kam ervraag op directie (85683) 
Received: Wed 3/11/2020 8:43:26 AM 

Ja 

Van: 1 (10)(2e) 1) - BS K 

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 14:39 
Aan: (1 0)(2e) ) - DGRW ; 1 (1 0)(2e) 1 (BS) 

CC: (10)(2e) ) - DGRW 

Onderwerp: FW: Ter info : N ieuwe Ka merv raag op d irect ie (85683 ) 
Ha ~10)(2e~ 
Kun j ij dit samen met1I □ )( 2~bppakken? 

1 (BS)~ (10)(2e) l@rws.nl] 

Normale termiin van drie weken wordt vooralsnog gehanteerd . Betekent 24/3 bij DBO. 
,,.... __ -~ I (10)(2e) 1r-------------------~ 

(10)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DBO '9L __ (1_0.:....:.)( 2_e.:....:.) _ _.1-l@_m_i_ni_en_w_._nl> 

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 14:32 ________ ~ 

Aan: rws . n I>; (10)(2e) ,-----:..,_.._l__.------'__._,_____,,___~;;m;;,i n;,;;i;;:;e;;n,;;w~. n~l:::....>!.J; I __ ~( 1~0_,,)(,_2e__,_) _ __JI) -
HBJ (10)(2e) ) -BSK (10)(2e) HBJZ 

( 10)(2e) ) -C EN D-DC ~-::.__:_~:___i.:,;;;:~~~~::...!...1.. ___ (.:....:.10__,_)_::___(2.:....:.e ):..,...,=~) - DG RW 

(1 0)(2e) ) -,.-=D:...:G:..:_R:...:.W.:........J__:_--:--:--_:_..).>i,i:..'-'-'-'i.;,;,;;,;~;,;,;,;.:_..!...l..__~_:(_1 O...:_) :...,....:. __ --1.!.~=-J 

(10)(2e) .n l>; (1 0)(2e) (BS) L__:__(1_0.:....:.)( __:_____i;......:....:..:...::..:..:..:..: ~----~ (BS) rws .n l>; 
(1 0)(2e) (10)(2e) minienw.nl> 

Onderwerp: FW : Ter info : N ieuw e Ka merv raag op d irect ie (85683 ) 

Beste col lega's , 

Bijgevoegd de vragen zoals zoj uist binnengekomen van Lacin en Kröger. 

Zoa ls hieronder aangegeven is de normale termij n 3 weken. 

In dit geval weten we nog niet wannee r de TK een overleg gaat inplannen. Dit zou voo r 31-3 kunnen zijn. In dat geva l d ient de 

beantwoording voor het overleg naar de TK gestuurd te worden. 

Met vriendelijke groet , 

(1 0)(2e) 

an: ar em en a1re Zaken - CE ND-DBO <LI ____ (1_0.:....:.)(_2g.:....:.) ___ _jl~@~m_in_ie_n_w_.nl> 

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 13:47 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1)- DBO ~~--( 1-□-)(-2e-)-~l@m in ienw.n l> 

Onderwerp: Ter info: Nieuwe Ka mervraag op d irect ie (85683) 
Ter· ieuwe Kamervragen inzake granu liet. 
Gr. (10)(2e 

Van (10)(2g) min ienw. n 1 ~L ___ (.:....:.1.:....:.0)...:_(2_e.:_) ___ J->l@"'--'-'-m-'-'-i '-'--n i"'-e"'"'n"'"'w-'-. n""'"I > 

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 13~:4_5 _____ ~ 

l@m nw.n l>; Post bus DGW~B~_.:....:.(1_0:....:.)( 2--=g:..:...)_ ---"':"--'-'-'--"-'-'--''-'-'--'-~ (10 )(2e) 

,----'b~d____--=--=----__._._____b~~~ ""==~..::..:...:.7 ~ ====~('=10~)~L__ __ -----,-~~-'-----'l __ _:_...:_.:....:.---(-_--,--I~;,;;,;,;,;,;;,;,;,;;,;,+ , 

ilent.nl> ILenT.n l>; 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

: a r l e m e nta i re Zake n - ;..:....:..::....-..::..::B~_J_---,---~'..___'...:____::,__----.--~ ~ m,:,,;i;;n,:,;ie~n~w:,,;,. ;,,:,n ;:_I>.!._; _W:_; oord vo;..:e:..:...r :..:...i n~gc.....1....~~~:'...'.___J=...:f.:...:rd=..:·~s h~s=-;d::::i r=. =n l::'.!~~0~)(~23 ) 

( 1 0)(2e) 1 D BO m in ie n w. n 1 > ( 1 O )(2e) DB O <L____:_(_1 0..:...)(.:....:.2...,;e )~ ===1'~ m=i=n=i e=n=w=·=n==--1 >__1,j ~ ( 1:..:0!..:.)(=-2e:..:l_JI 
(10)(2e) DB (10)(2e) (10)(2e) DBO (10)(2e) 10)(2e) - DBO 

(1 0)(2e) e) - DBO (1 0)(2e) (10)(2e) ) - DBO '---------------------; 
(10)(2e) (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) , 

(10)(2e) (10)(2e) m inienw.n l>; (1 0)(2e) ) - DBO 
'------------~ 
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'9'-----__ (_10_)_(2_e'----) __ ___,_..l@~m_i n_i_en_w_. n I> 
Onderwerp: Nieuwe Kamervraag op d irect ie (85683 ) 

Bes te co ll ega , 

De Kamer heeft vandaag een Kamervraag gest uurd met als o nderwerp: over granuliet . 

De dead line voor de bea ntwoording is 31-03-2020. Om de minister/ staa tssecretari s vo ldoende gelegenheid te geven om de 
bea ntwoording te kunnen lezen en ondertekenen moet de beantwoording uiterlij k 24-03-2020 bij DBO worden aa nge leverd. 

I nforma tie over ondermeer hoe de antwoordbr ief moet w orden opges teld en de wij ze van aa nlevering bij DBO is terug te vinden 
op de intranetpag ina's van DBO : http :// intranet.m inienm .nl/Organ isatie/ Directies / DBO Direct ie Bestuurso nders teun ing/ 

Mocht j e vragen hebben over het proces, da n kun je die ons via de mail stellen of neem telefo nisch contact met ons op . We 
bea ntwoorden ze g raag . 

Je ku nt de Kamervraag in Delphi bekij ken via deze link: link naa r deta ilrapport 

Als deze Kamerv raag m oet worden overged ragen aa n een andere direc t ie, neem da n co ntact op met Pa rlementaire Za ken . 

met vr iendelij ke groet , 
d irectie Best uursondersteuning 
St ukkenstroom en Pa rlementaire za ken 
06~ (10)(2e) 1 

1 (10)(2g) l@minienw.n l 
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To: (10)(2e) ) - DGRW~ (10)(2e) 1@minienw.nl] ; ~I ___ (1_0~)(2_e_) --~I) -
BSK (10)(2e) m in ienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Wed 3/11 /2020 9:18:56 AM 
Subject: Overleg RW$Y@wer contacte m1I0 )(2~)samenwerking RWS 
Received: Wed 3/11/2020 9:18:57 AM 

L__ _______ ~ 1_1 ~1 ~en~1~0_.2 _,,_.g~~---------1· I k vraag mij zelfs af of ik bij dat overleg aanwezig moet zij n . 
I k vind da t meer iets voor (10)(2e) eli )( !:! I k verzoek (10)(2e) dringend om mijn deelna me aan het overleg te he roverwegen 
en hierover mEl:t1 éTI3et)et gesprek te voe ren . 
Groet, ~ 
Van: 1 (10)(2e) 1) - DGRW 

Verzonden: woensdag 11 maart 2020 09: 10 
Aan: (1 0)(2e) (BS); (10)(2e) ) - DGRW 
CC: (10)(2e) ) - BSK; (10)(2e) (BS) ; ~I ---(~11{-10-)(-2e~Jl-~I (BS) 

Onderwerp: RE : Rev iew onderzoe k granuliet 
Ja 
Van: 1 (10)(2e) 1 (BS) <I (10)(2e) l@rws. nl> 

Verzonden: woensdag 11 maart 2020 09:09 
( 10)(2e) ) - DG R W L (~10_:_)(~2e_;.._) ...J.loo..,;m~ i n.:.;:i e;.;..;.n..:.:.w.:..:... n;.;.:_I >_~ 

(10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) (10)(2e) ) - BS K 
,.:....:__j___~---'-'-...:---------"'~~~~ c.__'._J_-~____:._____:._,.:....__--,-----J 

(10)(2e) ~-~ (BS) L__~--'--..J-_rw_ s_._nl>; ~--(~1 (_10_)(_2e~)-~ (BS) 

Onderwerp: RE : Rev iew onderzoe k granuliet 

Dag ~10)(2e~ 
Benjii_,door~1 0)(2ej geïnformeerd over het ges prek met de gem eente va n afgelopen maa ndag?? 
Gr{,1~ ) 
Van: r=I ~-(1-0)-(2-e)--I) - DGRW 4 (10)(2e) l@m inienw.n l> 

Verzonden: woensdag 11 maart 2020 08:59 
Aan: (10)(2e) (BS)< (10)(2e) rw s.nl> 

CC: (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) m inienw. nl> 

Onderwerp: Review onderzoek granu liet 

Hallo j10)(2e f, 

Ik ben vanuit DGWB aangewezen voor het review onderzoek Granuliet. Hiervoor 
moet op korte termijn (is mij gevraagd) een opd rachtomschrijving worden 
gemaakt, overleg worden gevoerd met provincie/gemeente, offerte worden 
aangevraagd, etc" Het is een traject wat jij samen met jullie, de gemeente en de 
provincie doorlopen. Zover als ik nu begrijp is de verwachting dat het onderzoek 
uit twee onderdelen zal bestaan; de toepassing van g ra nu liet en de mogelijke 
gevolgen op de lange termijn en een analyse van het functione ren van het huidig 
wettelijk kader. Ik zal het e.e.a. later deze week verder uitschrijven. Wij willen 
proberen om volgende week een eerste overleg met de gemeente en de provincie 
te plannen. Mijn vraag is wie van jullie neemt deel aan de begeleiding van het 
onderzoek ? Ik zou overigens ook graag gebruik maken van 1 (10)(2e) 

voor de ana lyse van het totale wettelijke kade r voor Over de Maas. 
Groet, 

1 (10)(2e) 1 
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