
Overigens

11 1 en 10 2 g

Uit verslag Nota overleg Bodent op 12 mei 2020 p3S 36

Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga Er is een aantai vragen gesteid over de contacten van

de hear Zijistra Gevraagd is hoe het nou precies zit Ik heb u daarover ook geschreven in een

brief in samenwerking met de Staatssecretaris De beer Zijistra heeft aandacht gevraagd voor dit

dossier Dat heeft niet geleid tot een andere uitkomst hooguit tot een versneiiing Dat is natuurlijk
iets wat dageiijks gebeurt Mijn maiibox zit dagelijks vol met berichten van mensen die willen dat

ik van alies doe ofJuist laat Dat gebeurt tegenwoordig zeifs in de supermarkt Ook op 1 5 meter

afstand weten mensen je echt nog wel dingen mee te geven Dat gebeurt natuurlijk ook bij
ambtenaren Het is niet meer en niet minder dan dat Voorzitter voor zover ik heb kunnen

registreren waren dit de aan mij gerichte vragen

De voorzitter Maar mevrouw Kroger had een vraag gesteid De Staatssecretaris had aangeven

dat de Minister die waarschijniijk zou beantwoorden maar ik zie aan mevrouw Kroger dat haar

vraag nog niet echt beantwoord is Ik vraag mevrouw Kroger dus om haar vraag nog even te

herhalen zodat de Minister de geiegenheid heeft om de vraag te beantwoorden

Mevrouw Kroger GroenLinks Ik wou de verzekering van ofwel de Staatssecretaris ofwei de

Minister dat het feit dat Rijkswaterstaat afhankeiijk is van dit bedrijf voor de ieveranties van een

bepaald beiangrijk ingredient van ons fijne zoab zoals het door de ambtenaren wordt genoemd

op geen enkeie manier een roi heeft gespeeid in de beoordeiing of dit granuliet als grond mocht

warden gestort

Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga Dat is inderdaad ook de terugkoppeling die ik heb

gekregen dat dat geen roi heeft gespeeid

4 Graag een overzicht van wat de minister precies heeft gezegd wat Zambia en

anderen beweren wat de minister heeft gezegd en hoe zich dat verhoudt tot het

rapport van Kuijken

Zie onder 1

5 In het artikel van gisteren in de Volkskrant staat Zo blijkt uit het rapport

[Kuijken] dat het bindmiddel niet nodig is bij de verwerking van granuliet

QenA
Uit het rapport van Kuijken blijkt dat granuliet ook zander flocculant kan warden geproduceerd
Waarom eist Rijkwaterstaat niet dat granuliet zander flocculant wordt toegepast bij Over de Maas

Antwoord

11 1 en 10 2 g
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BS | 10 2e I@rws nl1

I DBO

Mon 9 28 2020 9 24 28 AM

Subject RE Aanbieding rapport dhr Kuijken Kleine korrels grote discussie

Mon 9 28 2020 9 24 29 AM

10 2«To

10X2eFrom

Sent

Received

Dat vertel ik je nog wel een keen

roet

10 2e

10 2e

10 2e IBSVan

Verzonden maandag 28 September 2020 10 15

Aan

Onderwerp RE Aanbieding rapport dhr Kuijken Kleine korrels grote discussie

OK Dank je^0 2ej
Ik zie t nu Wist n et dat dat er nog kleine wijzigingen waren doorgevoerd
Groetent10 2^

Van

10 {2e DBO

10 {2e DBO 10 2e ^minienw nl

Verzonden maandag 28 September 2020 10 10

Aan 10 2e ^ BS | 10 2e 1^rws nl

Onderwerp FW Aanbieding rapport dhr Kuijken Kleine korrels grote discussie

H41^
Op 1 September heb ik het rapport van Wim in kleine kring intern verstuurd in het kader van de op te stellen aanbiedingsbrief
In de vensie die naardeTK is gestuurd zijn enkele kleine wijzigingen in de tekst doorgevoerd uit privacy overwegingen en is de

bijiage metde gesprekspartners aangepast
De tekstwijziging had betrekking op de conclusie van Wim m b t het juridisch advies van d ILT uit november 2018 Een

verwijzing naar een persoon is daar uitgehaald Inhoudelijk is de conclusie niet gewijzigid
In de op te stellen nota voor de stas zag ik dat de oude tekstpassage werd gebruikt Ik heb dat al aan | 10 2e | doorgegeven
Graag ook jouw aandacht daarvoor Bijgevoegd nogmaals de naar de TK verstuurde vet^ie van het rapport

Met vriendelijke groet

10 2^
10 2e

DBO

Verzonden vrijdag 18 September 2020 17 45

Aan 10 2e BS 10 2e ^rws nl

Onderwerp Aanbieding rapport dhr Kuijken Kleine korrels grote discussie

Geachte | 10 2e |
Vandaag heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het rapport Kleine korrels grote discussie naar de Tweede

Kamer gestuurd
Namens dhr Kuijken bied ik u zijn rapport aan en wil ik u danken voor uw medewerking
Met vriendelijke groet

10 2evan

10 2el

10 2e

134943 2209



10 2e DGWBf] I0 2e I@minienw nl1

I DGRW

To

10X2eFrom

Sent Mon 9 28 2020 10 37 06 AM

Subject RE vraag nav uitzending Zembla
Mon 9 28 2020 10 37 06 AMReceived

Ik was lS 2 met [
Van 10 2e

bij de gemeente op bezoek nav Zembla uitzending februari] 6 11 1 en 10 2 g

Verzonden maandag 28 September 2020 11 34

DGWB

Onderwerp vraag nav uitzending Zembla

I0 2e I0 2e DGWBAan

Hoi en10 2e 10 2e

7 DGWB RWS in de uitzending is een korte clip te zien van

van Deltares die in de Tweede Kamer ingaat op de vraag of Granuliet

grond is Op welke momenten in het traject heeft Deltares

geadviseerd aan RWS en of DGWB Evt een Q A hiervan niaken wat

heeft u met het advies van Deltares gedaan
VWij hebben niet een schriftelijk advies gehad van

aan de hand van een rapport
VTer bevestiging heb ikvanochtend

beeld Er is geen offerte uitgebracht met een opdracht en een advies

VVervolgens heb ik hem gevraagd wanneer en hoe hij ons dan heeft

geadviseerd
VHij heeft aangegeven dat hij tijdens een gezamenlijk overleg mogelijk
RWS bodem DGWB heeft ingebeld en telefonisch advies heeft

10 2e

10 2e

per mail of10 2e

gebeld Hij bevestigde dit10 2e

gegeven

VEr is op 20 mei 2019 een gezamenlijk overleg geweest waarin de

notitie van

granuliet een bouwstof of grond
VIk kan mij niet meer herinneren dat

zichzelf niks Daarom heb ik het bij
kon het z ch ook niet herinneren

VWel heeft

is besproken waarin de vraag is beantwoord is10 2e

heeft ingebeld Dat zegt op

I geverifieerd en |

10 2e

aangegeven dat op een zeker moment een verzoek

om advies van Deltares is overwooen en dat hij| do 2e paarover heeft

gesproken In dat gesprek zou ooxae hebben aangegeven aan

dat granuliet naar ziin opvatting^n bouwstof is

VVerder heeft

tusse

Of dit IS geoeurd en hoe vaak heb ik niet geverifieerd bi

van de Heijden Ik denk dat RWS dat beter vanuit de BS^zen^kan

doen Voor een definitieve QenA is het denk ik wel handig om te

weten hoe dat contact of niet is verlopen Ik leg dit even voor aan

| 10 2e |
Met vriendelijke groet

258129

10 2e

10 2e

aangegeven dat er de nodige contact is geweest
van RWS over het vraaostuk

10 2e

erI0 2e 10 2e

10 2e
{10 2e

10 2e

2210



10 {2e

10 2e 1 i^

10 2e

BSK

Verzonden zaterdag 26 September 2020 16 18

] DGRW

Onderwerp RE vraag nav uitzending Zembla

Rest moet nog worden uitgezet inderdaad

Verzonden met BlaekBerry Work
www blackbenT com~

@ minienw nlVan 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e DGRW 10 2e @minienw nl@minienw nlAan

]@minienw nLDGRW

Datum zaterdag 26 sep 2020 4 16 PM

BSK ^
Onderwerp RE vraag nav uitzending Zembla

Heb nog niet alle mails gelezen zo te zien zijn 6 7 doorjllQXgeljte beantwoorden maandag

Van I0 2e bsK I0 2e |@minienw nl

I0 2e 10 2eVan

1@minienw nl DGRW 1 10 2e |@minienw nlAan 10 2e 10 2e 10 2e

Verzonden vrijdag 25 September 2020 15 08

DGRW

DGRW 10 26 ^minienw nl

Onderwerp FW vraag nav uitzending Zem bla

Urgentie Hoog

I0 2e 10 2e ^minienw nlAan

10 2eCC

10 2e

10 2e

I 1Q g4 2e

10 2e]

Van 10 2e | DBO ^ 10 2e |@minienw nl

Verzonden vrijdag 25 September 2020 14 55

DBO 10 2e @minienw nl10 2e 10 2e CEND DBO

1 BSK

{BS | 10 2e^ arws nl | 10 2e

Aan

BS ^ 10 2e10 2e 10 2e 10 2e@minienw nl @rws nl

q 10 2e |@minienw nl I 10 2e bs Ci0 2e |@rws nl 10 2e

@minienw nli 10 2e | BSK 10 2e

Onderwerp RE vraag nav uitzending Zembla

Urgentie Hoog

Dag allemaal

Nog een aanvulling nav onderstaande

Graag een overzicht van wat de minister precies heeft gezegd wat Zembla en anderen beweren wat de minister heeft gezegd en

hoe zich dat verhoudt tot het rapport van Kuijken
Deze ontvangen we graag maandag
Groet

Van DBO | 10 2e |@minienw nl

Verzonden vrijdag 25 September 2020 13 54

CEND DBO W 2e @minienw nl 10 2e BS W 2e @rws nl W 26

10 [2e | BSK | 0 2e ^@minienw nl | 10 2e | BS 10 2e @rws nl | lOjiSe | BS 10 2e @rws nl

BSK 10 2e @minienw nl 10 2e dBO 10 2e @minienw nl

10 2e

10 2eAan

10 2e

Onderwerp vraag nav uitzending Zembla

Beste collega s

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla het verzoek om een check te doen op onderstaande punten Onder andere ter

^anvullino qd het^ dossier voor het AO leefomgeving Graag de geel gearceerde vragen al aanstaande maandag bij DBO
aanleveren

1 DGWB in de uitzending hebben we geen nieuwe milieu gerelateerde zaken gehoord Maardoor de rekenfout hebben we

wel des te meer de onafhankelijke review nodig Wat is de planning van review Is nav de rekenfout nog gekeken of de

review versneld kan worden

2 DGWB RWS er worden in de uitzending meerdere citaten gebruikt Graag een check hierop Wat is de bron context en

wat staat hierover in het rapport Kuijken Kan hier een lijstje van gemaakt worden

3 DGWB graag een redeneerlijn over de beweringen tav het belang van de asfaltproductie Dit vraagt volgens mij een

check op relevante passages uit rapporten en stukken hierover

4 DGWB RWS graag een redeneerlijn over onjuist informeren TK de beweringen van de uitzending en bevinden rapport

10 2e

258129 2210



Kuijken
5 RWS in het artikel van gisteren in de Volkskrant staat Zo blijkt uit het rapport [Kuijken] dat het bindmiddet niet nodig is

bij de verwerking van granuliet Graag in een factsheet opnemen of dit klopt en wat hierover in het rapport Kuijken
staat Ik denk een Q A voorbereiden op dit punt In de Q A zou moeten terugkomen dat het niet aan het ministerie is

om aan te geven of een bindmiddel nodig is Daar gaan we niet over maar wel over de vraag of het een risico met zich

meebrengt
6 DGWB RWS in het artikel in de Volkskrant en in de uitzending wordt gesteld dat er weinig contact is informatie wordt

gedeeld met de gemeente Graag een overzicht maken van de verschillende contactmomenten met de gemeente en het

burgercollectief
7 DGWB RWS in de uitzending is een korte clip te zien va| |van Deltares die in de Tweede Kamer ingaat op de

vraag of Granuliet grond is Op welke momenten in het traject heeft DeltaresJ I0 2e Igeadviseerd aan RWS en of

DGWB Evt een Q A hiervan maken wat heeft u met het advies van Deltares geaaan

Met vriendelijke groet

| 10 2e |enp0j ^

258129 2210



j@minienw nl]I0 2e DGWBf] I0 2e I@minienw nl1

I BSK

1P 2e 10 2eTo DGWB|
10 2eFrom

Sent Mon 9 28 2020 11 47 38 AM

Subject RE vraag nav uitzending Zembla
Received Mon 9 28 2020 11 47 38 AM

Kim je dit omzetten in een tekst die aan bewindslieden kan worden voorgelegd

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

I0 2e DGWB 1 IOK2e |@minienw nlVan

Datum maandas 28 sep 2Q2Q 11 33 AM

I DGWB

|@niinienw nl

|@minienw nl10 2e 10 2e 10 2eAan DGWB

10 2e

Onderwerp vraag nav uitzendii^ Zembla

Hoi 10 2e en

7 DGWB RWS in de uitzending is een korte clip te zien van i° 2e van Deltares die in de

Tweede Kamer ingaat op de vraag of Granuliet grond is Op welke momenten in het

traject heeft Deltares io 2e headviseerd aan RWS en of DGWB Evt een Q A

hiervan maken wat heeft u met het advies van Deltares gedaan

VWij hebben niet een schriftelijk advies gehad van io 2e jer mail of aan de hand van

een rapport

V Ter bevestiging heb ik vanochtend io 2e gebeld Hij bevestigde dit beeld Er is geen

offerte uitgebracht met een opdracnt en een advies

V Vervolgens heb ik hem gevraagd wanneer en hoe hij ons dan heeft geadviseerd

V Hij heeft aangegeven dat hij tijdens een gezamenlijk overleg {mogelijk RWS bodem

DGWB heeft ingebeld en telefonisch advies heeft gegeven

V Er is op 20 mei 2019 een gezamenlijk overleg geweest waarin de notitie van

besproken waarin de vraag is beantwoord is granuliet een bouwstof of grond

V Ik kan mij niet meer herinneren dattio 2ejheeft ingebeld Dat zegt op zichzelf niks Daarom

geverifieerd en] Q0X2e kon het zich ook niet herinneren

V Wei heeft aangegeven dat op een zeker moment een verzoek om advies van

Deltares is overwogen en dat hijjioxze^daarover heeft gesproken In dat gesprek zou io 2e

hebben aangegeven {aan io 2e ^dat granuliet naar zijn opvatting een bouwstof is

V Verder heeft aangegeven dat er de nodige contact is geweest tussen

van RWS over het vraagstuk Of dit is gebeurd en hoe vaak heb

Ik denk dat RWS dat beter vanuit de

10 2e
IS

heb ik het bij 10 2e

10 2e

10 2e I

ik niet geverifieerd bi]iox2e of
BS zelf kan doen Voor een detlnitleve UenA is het denk ik wel handig om te weten hoe

dat contact of niet is verlopen Ik leg dit even voor aanci° 2e io 2e

en

10 2e

Met vriendeliike grpet
10 2e

1C le

142720 2211



■

10 2e

BSK

Verzonden zaterdag 26 September 2020 16 18

DGRW

Onderwerp RE vraag nav uitzending Zambia

Rest moet nog worden uitgezet inderdaad

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberry coml

Van

Van 10 2e

10 2e 10 2e DGRWAan

} DGRW

Datum zaterdag 26 sep 2020 4 16 PM

10 2e 10 2e g minienw nl

Aan 10 2e } BSK 10 2e ^minienw nl I0 2e DGRW [I0 2e ^minienw nl

Onderwerp RE vraag nav uitzending Zembla

Heb nog niet alle mails gelezen zote zien zijn 6 7 dooH0 ^4te beantwoorden maandag

@minienw nlBSK

Verzonden vrijdag 25 September 2020 15 08

DGRW

DGRW C 0 2e @minienw nl

Onderwerp FW vraag nav uitzending Zembla

Urgentie Hoog

10 2e 10 2eVan

10 2e 10 2e @minienw nlAan

10 2eCC

1Q 2e

10 2e

10026
10 2e

10 2e I DBO ^ 10 2s | aminienw J P°^ ^^^

Verzonden vrijdag 25 September 2020 14 55

DBO | 10 2e |@minienw nl r | CEND DBO

10 2e |@minienw nl 10 2e BS | 10 2e ]girws nl 10 2e BSK

@rws nl

Van

10 2eAan

10 2e @minienw nl I0 2e BS ^ 10 26 l@rws nl lQ 2e

g minienw nl

{BS 1 10 2e 10 2e

i 10 2e | BSK 10 2e

Onderwerp RE vraag nav uitzending Zembla

Urgentie Hoog

Dag allomaal

Nog een aanvulling nav onderstaande

Graag een overzicht van wat de minister precies heeft gezegd wat Zembla en anderen beweren wat de minister heeft gezegd en hoe zich dat verhoudt tot het

rapport van Kuijken
Deze ontvangen we graag maandag
Groet

DBO | I0 2e |@ minienw nl

Verzonden vrijdag 25 September 2020 13 54

1 CEND DBO ^ I0 2e |gpminienw nl | 10 2e |{BS | 10 2a | Eprws nl | 10 2e

10K2e ] BSK 10 2e Sminienw nl 10 2e BS ~n0 2e |^rws nl 10 2e BS 10 2e ^rws nl

BSK 10 2e ^minienw nl 10 2e dBO 10 2e Snninienw nl

10 26Van

I0 2eAan

I0 2e

Onderwerp vraag nav uitzending Zembla

Beste collega s

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla het verzoekom een check te doen op onderstaande punten Onder andere ter aanvulling op het dossier voor het

AO leefomgeving Graag de geel gearceerde vragen al aanstaande maandag bij DBO 10 2e aanleveren

1 DGWB in de uitzending hebben wegeen nieuwe milieu gerelateerde zaken gehoord Maardoor de rekenfout hebben we wel des te meer de

onafhankelijke review nodig Wat is de planning van review Is nav de rekenfout nog gekeken of de review versneld kan worden

2 DGWB RWS er worden in de uitzending meerdere citaten gebruikt Graag een check hierop Wat is de bron context en wat staat hierover in het rapport

Kuijken Kan hier een lijstje van gemaakt worden

3 DGWB graag een redeneerlijn over de beweringen tav het belang van de asfaltproductie Dit vraagt volgens mij een check op relevante passages uit

rapporten en stukken hierover

4 DGWB RWS graag een redeneerlijn over onjuist informeren TK de beweringen van de uitzending en bevinden rapport Kuijken
5 RWS in het artikel vangisteren in de Volkskrant staat Zo blijkt uit het rapport [Kuijken] dat het bindmiddel niet nodig is bijde verwerking van

granulief Graag in een factsheet opnemen of dit klopt en wat hierover in het rapport Kuijken staat Ik denk een Q A voorbereiden op dit punt In de

Q A zou moeten terugkomen dat het niet aan het ministerie is om aan tegeven of een bindmiddel nodig is Daargaan we niet over maar wel over de

vraag of het een risico met zich meebrengt
6 DGWB RWS in het artikel in de Volkskrant en in de uitzending wordt gesteld dat er weinig contact is informatie wordt gedeeld met de gemeente

Graag een overzicht maken van de verschillende contactmomenten met de gemeente en het burgercollectief
142720 2211



7 DGWB RWS in de uitzBnding is 6en korte dip te zien var| 10 2e van DeltarBS die in de Tweede Kamer Ingaat op de vraag of Granuliet grond is Op

welke momenten In het traject heeft Deltaresy 10 2e geadviseerd aan RWS en of DGWB Evt een Q A hiervan maken wat heeft u met het advies

van Deltares gedaan
Met vriendelljke groet

| 10 2e |en i0^

142720 2211



DGWB^ 10 2e

I0 2e I@minienw nl1
10 {29 V DGWB

Mon 9 28 2020 12 54 34 PM

10 2e 10 2eTo @min ienw nl]

DGWB[
From

Sent

Subject FW SVP INPUT GRANULIET Bijkomend agendapunt AO Leefomgeving 15 10 2020

Mon 9 28 2020 12 54 36 PMReceived

BIJLAGE B Format Redeneerilin v3 docx

BIJLAGE C Format Q A v3 docx

BIJLAGE D Format Factsheet docx

Agenda procedureveraaderina vaste commlssie voor I W op 30 September 2020 pdf

HoihO 2e]irTlO 2e |

Kijken rapport en kwalibo evaluatie komen op de agenda van het AO Voor morgen 11 00 uur moeten wij stukken aanleveren

Met vriendelijke groet

10 {2e

10 p4^

Van DGMI10 2e

Verzohden maandag 28 September 2020 13 30

Aan 10 2e I ■ dgwB

10 2e DGWBCC ■ DGMI DGMI 10 2e10 2e 10 2e

10 2e DGMI

Onderwerp SVP INPUT GRANULIET Bijkomend agendapunt AO Leefomgeving 15 10 2020

Urgentie Hoog

Ha^10 2e^
Zoals je voorspelde komt granuliet inderdaad op de agenda zie onderstaande screencap bron bijiage Agenda
procedurevergadering vaste commissie

Zou je jouw goedgekeurde input morgen voor ll OOu kunnen aanleveren

Daarna gaat het de HPRM lijn in anders redden we de deadline niet met DBO

Bedankt hieronder de instructies

Instructies

a Redeneerlijnen gebruik format bijiage B

b Q A s 2 a 3 per onderwerp en wel politiek de belangrijkste gebruik format bijiage C]

c Factsheets indien nodig zoals cijfers wetgeving e d gebruik format bijiage D

d Deze op te leveren stukken zijn voorzien van het akkoord van je MT lid dan wel afdelingshoofd of directeur

143122 2212



30 Agendapunt Rapport over grainiliet het Besluit bodenikwaliteit en de

Beleidsevaliiatie Kwaliteitsborging Bodem

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 18 September 2020

Rapport over granuliet en het besluit bodemkwaliteit en de Beleidsevaluatie

Kwaliteitsborging Bodem 30015 80

Agenderen vooi het algemeen overleg teefonigevln^jop 15 oktobet 2020Voorstel

Zaak Stafnotitie

Stafnotitie Agendering brieven algemeen overleg Leefomgeving 15 oktober

2020 2020Z16817

Wenst de commissle het algemeen overleq Leefomqevinq op 15 oktober 2020

in de huidige vorm en met de hutdige agenda doorgang te laten vinden

1 21 September 202010 2e

Voorstel^

Zaak Rondvraagpunt procedurevergadering Tweede Kamerlid S C Kroger
GroenLinks 28 September 2020

Voorstel van de ieden Kroger GroenLinks Van Brenk SOPIus en Lacin SP

de heer Kuijken uit te nodigen om zijn rapport Kieine korrels grote discussie

Rapportage over granuliet en het Besluit bodemkwaliteit toe te lichten

2020Z17332

De Ieden Kroger GL Lacin SP en Van Brenk SOPIus steilen voor de heer

Kuijken uit te nodigen om zijn rapport Kieine korrels grote discussie

Rapportage over granuliet en het Besluit bodemkwaliteit toe te lichten De

technische briefing zou kunnen plaatsvinden op 14 oktober 2020

Voorstel

Hartelijke groet

10 2e

11 e

10 2e

143122 2212



]@minienw nl]I0 2e 10 2e 10 2eTo DGWB[
iQ 2e I@minienw nl1

10 [2e DGWB

Mon 9 28 2020 1 58 38 PM

DGWB[
From

Sent

Subject RE vraag nav uitzending Zembla

Received

vraaen zembla 24 September 2020 docx

Mon 9 28 2020 1 58 39 PM

Hallo I 10 2e nen|10 2et
Hierbij zoals verzocht de beantwoording van een aantal vragen nav de zembla uitzending Ik heb vraag 1 6 en 7 beantwoord

Met vriendelijke groet

10 2e

10 P4j2e
Kl0 2e

DGRW

Verzonden zaterdag 26 September 2020 16 17

BSK

10 2eVan

10 {2e {10 2e DGRWAan

Onderwerp RE vraag nav uitzending Zembla

Heb nog niet alle mails gelezen zo te zien zijn 6 7 door

] BSK

Verzonden vrijdag 25 September 2020 15 08

Aan

wmte beantwoorden maandag

@minienw nlI0 2e 10 2eVan

10 2e DGRW 10 2e ^minienw nl

DGRW 1 f10 2e |^minienw nl

Onderwerp FW vraag nav uitzending Zem bla

Urgentie Hoog

10 2eCC

10K2e

10 2e

I 10 P4j ie

DBO ] 10 2e l@minienw nl

Verzonden vrijdag 25 September 2020 14 55

DBO 10 2e @minienw nl

10 2e |@minienw nl 10 S9 tBS j 10 2e @rws nl

10 2e | CEND DBO

10 2e ] BSK

^ 10 2e | aminienw nl l 1Q 2e bS ^ 10 2e | Srws nl 10 2e |{BS | 10 2e | Srws nl | 10 2e

@minienw nl

10 2eAan

^ 10 2e | BSK^ 10 2~^
Onderwerp RE vraag nav uitzending Zembla

Urgentie Hoog

Dag allemaal

Nog een aanvulling nav onderstaande

Graag een overzicht van wat de minister precies heeft gezegd wat Zembla en anderen beweren wat de minister heeft gezegd en

hoe zich dat verhoudt tot het rapport van Kuijken
Deze ontvangen we graag maandag
Groet

Van DBO | 10 2e

Verzonden vrijdag 25 September 2020 13 54

10 2e @minienw nl

10 2e |] CEND DBO | 10 2e |gpminienw nl | 10 2e | BS | 10 2e | arws nl | 10 2e

10 [2e | bSK 10 2e @minienw nl 10 2e BS 10 2e @rws nl 10 2e BS 10 2e @rws nl

| BSK 10 2e |gJminienw nl | t10 2e | DBO ^ 10 2e |@minienw ni
Onderwerp vraag nav uitzending Zembla

Beste collega s

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla het verzoek om een check te doen op onderstaande punten Onder andere ter

aanvulling op het dossier voor het AO leefomgeving Graag de geel gearceerde vragen al aanstaande maandag bij DBO
Melhat Reinoud aanleveren

1 DGWB in de uitzending hebben we geen nieuwe milieu gerelateerde zaken gehoord Maardoor de rekenfout hebben we

wel des te meer de onafhankelijke review nodig Wat is de planning van review Is nav de rekenfout nog gekeken of de

review versneld kan worden

2 DGWB RWS er worden in de uitzending meerdere citaten gebruikt Graag een check hierop Wat is de bron context en

wat staat hierover in het rapport Kuijken Kan hier een lijstje van gemaakt worden

3 DGWB graag een redeneerlijn over de beweringen tav het belang van de asfaltproductie Dit vraagt volgens mij een

check op relevante passages uit rapporten en stukken hierover

Aan

10 2e
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4 DGWB RWS graag een redeneerlijn over onjuist informeren TK de beweringen van de uitzending en bevinden rapport

Kuijken
5 RWS in het artikel van gisteren in de Volkskrant staat Zo blijkt uit het rapport [Kuijken] dat het bindmiddel niet nodig is

bij de verwerking van granuliet Graag in een factsheet opnemen of dit klopt en wat hierover in het rapport Kuijken
staat Ik denk een Q A voorbereiden op dit punt In de Q A zou moeten terugkomen dat het niet aan het ministerie is

om aan te geven of een bindmiddei nodig is Daar gaan we niet over maar wel over de vraag of het een risico met zich

meebrengt
6 DGWB RWS in het artikei in de Voikskrant en in de uitzending wordt gesteld dat er weinig contact is informatie wordt

gedeeld met de gemeente Graag een overzicht maken van de ver^schillende contactmomenten met de gemeente en het

burgercollectief
7 DGWB RWS in de uitzending is een korte clip te zien van 10 2e van Deltares die in de Tweede Kamer ingaat op de

vraag of Granuiiet grond is Op welke momenten in het traject neeft Deltares I0 2e headviseerd aan RWS en of

DGWB Evt een Q A hiervan maken wat heeft u met het advies van DeltareL geuddii

Met vriendelijke groet

| 10 2e |enp0K^
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IJ DGWB in de uitzending hebben we geen nieuwe milieu gerelateerde zaken gehoord Maar

door de rekenfout hebben we wel des te meer de onafhankelijke review nodig Wat is de

planning van review Is nav de rekenfout nog gekeken of de review versneld kan worden

Antwoord 1

De afronding van het reviewonderzoek is voorziening eind januari week 3 2021 De

oorspronkelijke planning was afronding in week 48 Het onderzoek is lets later gestart en

voor de voortgang is Arcadis afhankelijk van de informatievoorziening door GIB en

Nederzand BV project over de Maas Dit proces is wat vertraagt De planning voor het

reviewonderzoek was en is nog steeds scherp

6 DGWB RWS in het artikel in de Volkskrant en in de uitzending wordtgesteld dat er weinig
contact is informatie wordt gedeeld met de gemeente Graag een overzicht maken van de

verschillende contactmomenten met de gemeente en het burgercollectief

Antwoord 6

DGWB granuliet

IS februari 2020 Bestuurlijk overleg gemeente nav Zembla uitzending

Overleq gemeente review granulietIS maart 2020

01 april 2020 Overleg gemeente review granuliet
S September 2020 Klankbordgroep gemeente deelnemer review granuliet

DGWB Vonkerplas
Naast de problemen met het granuliet waren er in 2019 ook zorgen over een

voorgenomen verondieping van de Vonkerplas in de gemeente West Maas en Waal

Hoewel dit nu niet speelt is er over deze plas diverse malen overleg gevoerd met de

gemeente en het burgercollectief Over het voornemen is 6 maal gesproken met de

gemeente en 2 maal met het burgercollectief Dit beeld laat in ieder geval zien dat er

regelmatig contact is met de gemeente

7 DGWB RWS in de uitzending is een korte clip te zien van 10 2e van Deltares die in de

Tweede Kamer ingaat op de vraag of Granuliet grond is Op welke momenten in het

traject heeft DeltaresJ 10 2e geadviseerd aan RWS en of DGWB Evt een Q A hiervan

maken wat heeft u nnet net advies van Deltares gedaan

10 2e heeft aan DGWB en bodem RWS geen schriftelijk advies uitgebracht
Hierom is ook niet met een opdracht om verzocht

I0 2e I heeft wel in een telefonisch overleg overde problematiek zijn opvatting
kenbaar hebben gemaakt advies Van het telefonisch overleg is geen verslag
gemaakt
DGWB Bodem en Deltares hebben een verschillende herinnering van het moment

waarop dit telefonisch contact heeft plaatsgevonden] 10 2e | is van mening dat hii

heeft ingebeld in een breder overleg over granuliet Bodem geeft aan dat zij i0 2e

in een voorbereidend overleg over granuliet hebben gesproken
Het beeld is niet eenduidig Het is wel zeer waarschijnlijk dat op een bepaald moment

een telefonisch overleg heeft plaatsgevonden
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DGWBlI
l@minienw nl] io 2e UbS [| io 2e |@rws nl1

n@rws nll

CD ^ I0 2e I@rws nl1

10 2e 10 29 I0 2eTo @min ienw nl] 1

10X26 1 10 2eDGWH

BS C 10 2e

Cc 10X2e
10 2e | BS

Mon 9 28 2020 4 09 38 PM

From

Sent

Subject RE Nota dossier mondelinge vraag Van Esch over Zembla granuliet
Received Mon 9 28 2020 4 09 48 PM

Net met^l0 2e] besproken dat het via | lQ 2e | nu richting DBO gaat

DGWB

Verzonden maandag 28 September 2020 17 06

Aan | I0 2e BS

I0 2eVan

10 2e DGRW | 10K2e | {BS 1 10X26 BS

10 26 CDCC

Onderwerp RE Nota dossier mondelinge vraag Van Esch over Zembla granuliet
Dank is bij ons ook de lijn in weet dbo dat

10 2eMw

10 2e

I 10 24j2e
10 2e

Van I 10 2e | BS | 10 2e |@rws nl

Verzonden maandag 28 September 2020 17 02

DGWB 10 2e @minienw nl
_

10 2e |@minienw nl 10 2e BS 10 2e @rws nl

10 2e 10 2e DGWBAan

1 10 2e {BS
10 2e @rwsml

CD n
Onderwerp RE Nota dossier mondelinge vraag Van Esch over Zembla granuliet
Ter info

Op verzoek van | 10 2e ] nog een QandA toegevoegd over rol dhr Zijistra en een QandA naar voren gehaald
De stukken zijn doorgezet naar DBO

10 2e 10 2e @rws nlCC

Gr

1[0X^

Van I 10 2e | BS

Verzonden maandag 28 September 2020 16 32

BSK 10 2e @minienw nl

10 2e |^minienw nl 10 2e BS 10 2e ^rws nl

@rws nl

10 {2e 10 2e DGRWAan

1 10 2e BS

10 2e

CD ^
Onderwerp Nota dossier mondelinge vraag Van Esch over Zembla granuliet

Collega s

Ter info Bijgaand de stukken zoals deze net via HPRM naar

Groeten

1®
Met vriendeliike greet

M 10 2e

10 2e 10 2e @rws nlCC

zijn gegaan voor doorgeleiding naar DBO M10 26

10 2e

10 2e

143119 2220



10 2e
Van

Aan

Onderwerp

□BO

|TTTX2^ 2e

FW Vragemjurtje lid VAN ESCH PvdD aan de minister van lenW over het liegen en bedriegen rondom de

granulietstort Zembla 24 September 2020

ditisdag 29 September 2020 11 00 00

Hoog

Datum

Prioriteit

Hoi

Misschien nog een kortere algemene redeneerlijn handig

11 1 en 10 2 g

Vender over de Redeneerlijn onjuist informeren TK 11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

Q A bedrijfsbelang 11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

Groet I i0 2e |

Van | io 2e BS I0 2e prws nl

Verzonden dinsdag 29 September 2020 10 03

Aan I iQ 2e | dbO | io 2e Pminienw nl

CC i 0 2e ] BS | I0 2e la rws nl

iOK2e Pminienw nl

Onderwerp RE Vragenuurtje lid VAN ESCH PvdD aan de minister van lenW over het liegen en

bedriegen rondom de granulietstort Zembla 24 September 2020

Urgentie Hoog

] DBO10 2e

] BS [ | rws nl10 2e1| 10K2e |

Dag l ioK2e

Zoals vanochtend besproken heb ik geprobeerd jouw punten te venwerken

Het merendeel van jouw suggesties was eenvoudig te verwerken

De aanpassingen in de QandA over het informeren van de TK luisteren nauw Ik heb

deze wijzigingen dan ook gemarkeerd in het bijgevoegde document Kun je hiermee uit de

voeten

Gr 1TO2^

^minienw nlVan

Verzonden maandag 28 September 2020 20 33

Aan | I0 2e | BS | I0 2e |f5 rws nl

] DBO 1 10 2e10 2e

CC 1Q 2e n BS 1 10 2e

reinoud | lQ 2en0minienw nl

]g rws nl ] DBO10 2e

132127 2221



Onderwerp Vragenuurtje lid VAN ESCH PvdD aan de minister van lenW over het liegen en

bedriegen rondom de granulietstort Zembla 24 September 2020

Urgentie Hoog

Ik heb zojuist het dossier doorgenomen Ik heb een paar suggesties en vragen zie bijiage
Zou je hiernaar willen kijken

Groet

l 10 2e |
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10 2e 10 29 10 2e BS | 10 2e I@rws nl1To DGWBI

] DGWB

@nnin ienw nl]
10X2eFrom

Sent Wed 9 30 2020 7 32 03 AM

Subject RE Nieuwe Kamervraag op directie 85881

Wed 9 30 2020 7 32 05 AM

mon del Inge vragen granuliet 29 sep 2020 docx

Received

mon del Inge vragen granuliet 29 sep 2020 apart docx

Hoi

Ik heb uit het voorlopig verslag de bijgaande vragen gehaald Zijn op zich wel overzichtelijk
Gezien de termijnen zou Ik me vandaag eenst willen richten op het AO dossier Dat moet morgen klaar brief volgende week

dinsdag bij DBO Lijkt me logisch dat ikditsamen metl0 2^tippak we overleggen nog wel even over verdeling en termijnen

vandaag
Groeten

DGWB10 2eVan

Verzonden dinsdag 29 September 2020 20 30

Aan 10 2e | BS

DGWB

Onderwerp RE Nieuwe Kamervraag op directie 85881

Prima doen we

Verzonden met BlackBerry Work
WWW blackberrv com

Van 10 2e BS 10 2e |@rws nl

Datum dinsdag 29 sep 2020 7 11 PM

DGWB 1 10 2e |@miiiienw nl

Onderwerp FW Nieuwe Kamervraag op directie 85881

Dag I 10 2ey]
Morgen even contact over hoe we dit gaan aanpakken
Groeten

1[^

Van 10 2e dBO 10 2e @minienw nl

Verzonden dinsdag 29 September 2020 18 58

1 DGWB j 10 2e |@minienw nl | 10 2e

DBO 10 2e Epminienw nl

10 2eCC

10 2eAan

10 2e BS ^ 10 2eAan @rwsjTl

I0 2eCC

Onderwerp FW Nieuwe Kamervraag op directie 85881

Ha I I0 2e |t1^
Zie hieronder het verzoek van Lacin en Van Esch dat vandaag aan de orde is gekomen tijdens de regeling van werkzaamheden

Groet

poX^
I0 2e Oiminienw nl 10 2e Oiminienw nlVan

Datum dinsdag 29 sep 2020 6 45 PM

Aan [ 10 2e^ B5 d

Qirws nl
_

Oirws nl

ICBS
XRWS Bestuursstaf

^Qirws nl io 2e

10 2elOX2e
10 2e 10 2e BS10 2e

i0 2e Qirws nl

Kopie Parlementaire Zaken CEND DBO
I0 2e

Qiminienw nl Woordvoering
Qiminienw nl I

10 2g

J DBO10 2g Qifrd shsdir nl 10 2e 10 2e

10 2e Qiminienw nl 10 2e Qiminienw nl

DBO

~

10 2e DBO 10 2e DBO

DBO^
Qiminienw nl I

BO | 10 29 noiminienw nl
_

10 2e Qlminienw nl 10 2e10X26

10 2e10 2e 10X26 Oiminienw nl 10 2eDBO

10 26 DBOD

10 2e Oiminienw nl 10 2e DBO

Qiminienw nl

Olminienw nl

Onderwerp Nieuwe Kamervraag op directie 85881

Beste collega

10 2e 10 2e DBO

10 26

De Kamer heeft vandaag een Kamervraag gestuurd met als onderwerp Verzoek regeling van werkzaamheden lid Lagin en Esch

een brief met de antwoorden op de mondelinge vragen die zijn gesteld over het liegen en bedriegen rondom de granulietstort

De deadline voor de beantwoording is 14 10 2020 Om de minister staatssecretaris voldoende gelegenheid te geven om de

beantwoording te kunnen lezen en ondertekenen moet de beantwoording uiterlijk 07 10 2020 bij DBO worden aangeleverd

Informatie over ondermeer hoe de antwoordbrief moet worden opgesteld en de wijze van aanlevehng bij DBO is terug te vinden
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op de intranetpagina s van DBO http intranet minienm nl Oraanisatie Directies DBO Directie Bestuursondensteuninq

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

Je kuntde Kamervraag in Delphi bekijken via deze link link naar detailrapport

Als deze Kamervraag moet \worden overgedragen aan een andere directie neem dan contact op met Parlementaire Zaken

met vriendelijke groet
directie Bestuursondersteuning
Stukkenstroom en Parlementaire zaken

06^ io a4j^ ^6
1 g minien\A nl10 2g
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Vragen Van Esch

Vragen van het lid Van Esch aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de ophef
rondom de granulietstort

De voorzitter

Aan de orde is het mondelinge vragenuur We beginnen met de vraag van mevrouw Van Esch

van de Patlij voorde Dieren aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat die ikvan hatle

welkom heet De vraag gaat over de ophef rondom de granulietstort Mevrouw Van Esch

Mevrouw Van Esch PvdD

Dank u voorzitter Een aantal jaren geleden was er een schokkende documentaire over de

milieuvervuiling in Nederland Beerput Nederland genoemd Daarin werd duidelijk hoe erin dit

land al decennia gesjoemeld wordt door de industrie en de politiek De schokkende uitzending
van Zembla van afgelopen donderdag past helaas in die lange traditie een traditie waaruit

steeds blijkt dat voor deze overheid het economisch belang zwaarder weegt dan het

natuurbelang Zo kon het dus gebeuren dat de asfaltlobby met Halbe Zijistra de VVD

partijgenoot van deze minister voorop de wet die onze natuuren gezondheid moet beschermen

gewoon negeerde De industrie zat met haar afval omhoog en na langdurig en veelvuldig contact

van Zijistra met de topambtenaren mocht het ineens gestort worden in de natuur

Ik heb de volgende vragen aan de minister 1 Hoe kan het dat een vergunning op Inhoudelljke
gronden geweigerd wordt en daama door een topambtenaar zonder inhoudelljke kennis toch

doorgedrukt wordt 2 Klopt het dat op 18 oktober in een videocall wordt aangegeven dat

Inhoudelljke argumenten er niet toe doen 3 Wat vindt de minister ervan dat het bedrijf
Rijkswaterstaat bepaalde ambtenaren gewoon instrueert om weg te blijven van dit dossier

omdat zij niet objectief zouden zijn 4 Vindt de minister het acceptabel dat iobbyisten met

overduideiijke financiele belangen op deze manier met haar ambtenaren communiceren 5 Hoe

kan het dat dit heie dossier doordrenkt is van asfaltbelangen en de minister toch volhoudt dat die

qeen roi hebben gespeeld ik wil dat deze hele beerput nu echt wordt opengetrokken en dat we

verder kunnen met dit dossier

Dank u wel

De voorzitter

Dan geefik hetwoord aan de minister

Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga
Ik dank mevrouw Van Esch voor haar vragen Ze stelt nogal wat gedetailleerde vragen op dit

punt Laat ik even het hoofdpunt adresseren welke rol heeft de heer Zijistra nou gespeeld Ik

hecht eraan om even te memoreren dat wij de Kamer op 5 maart al hebben laten weten dat de

heer Zijistra een aantal malen aandacht heeft gevraagd voor dit dossier maar dat dit niet heeft

geleid tot een andere uitkomst hooguit tot een versnelling van het proces Ik citeer even letterlijk
uit het onafhankelijke rapport van de heer Kuijken Het gesprek met dhr Zijistra op 1 juli 2019
had niet als resultaat dat er een standpunt werd ingenomen door DGWB Dat is de Directie

Water en Bodem De interventie van dhr Zijistra is effectief geweest in het agenderen van de

problematiek van GIB en het bespoedigen van een besluit op beleidsniveau

Mevrouw Van Esch heeft een heleboel meer gedetailleerde vragen gesteld Ik zou willen

voorstellen dat zij die aan de heer Kuijken zelf stelt want de heer Kuijken heeft aangeboden om

hierover ook met de Kamer van gedachten te wisselen Voor een groot aantal zaken verwijs ik

ook gewoon naar het rapport dat hij al gepubliceerd heeft Ik stel dus voor dat u die vragen
rechtstreeks aan hem stelt Daarna kunt u uiteraard ook met ons debatteren

144110 2223



Mevrouw Van Esch PvdD

Het is toch wel stuitend dat we hier zeer specifieke vragen aan de minister stellen en er alleen

aan de commissie Kuijken wordt gerefereerd Kuijken zegt helemaal niet dat er geen druk is

uitgeoefend door de asfaltlobby Kuijken zegt dat topambtenaren zelf aangeven dat ze door die

lobby geen andere beslissing zouden hebben genomen Dat lijkt me nogal wiedes in deze zaak

aangezien de ambtenaren zich natuurlijk moeten gaan indekken als ze hiermee zitten Ik wil daar

dus echt nog een specifieke reactie op van de minister

Verder vind ik het toch wel stuitend dat er geen reactie wordt gegeven op de vragen die hierzijn
gesteld Dat zijn gewoon vragen aan de minister Alleen vetwijzen naar Kuijken vind ik als

reactie echt te mager voor dit moment Ook wil ik nog een keer het verzoek doen om die stort te

stoppen Dat is al veelvuldig door onze Kamer door meerdere partijen gevraagd Er is zeer veel

ophef hierover In de nieuwe uitzending van Zembla wordt aangegeven dat er gewoon alval

wordt gedumpt in de natuur onderhet mom van natuurontwikkeling Dat kan echt niet op deze

manier doorgaan Als u vindt dat er meer onderzoek zou moeten komen of dat we naar Kuijken
zouden moeten kijken dan zou dat misschien wel moeten kunnen Maar dan moeten we nu echt

op zijn minst met die stort stoppen want het kan echt niet dat we daar nu nog mee doorgaan
Daar wil ik zeker nog een reactie op

Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga
Die reactie wil ik graag geven Natuurlijk willen wij ook het liefst die ongerustheid wegnemen Er

zijn ook al een heleboel onderzoeken naar gedaan Het besluit is ook bij de rechter in stand

gebleven Dus daar verwijs ik dan toch ook maar weer naar het gesprek met de heer Kuijken
omdat hij volstrekt onafhankelijk is alle stukken die erzijn ongelakt heefl mogen inzien met

iedereen heeft mogen spreken en zelfs een oproep heefl gedaan voor klokkenluiders Als u aan

onze woorden twijfelt dan lijkt het me verstandig om dat op die manier nog even na te gaan In

de besluitvorming bij de beoordeling van concrete toepassing van het granuliet zijn de regels van

het Besluit bodemkwaliteit bepalend Granuliet voldeed en voldoet nog steeds aan de regels van
het Besluit bodemkwaliteit Dat is het enige wat ik op dit moment daarover kan zeggen Daar kan

ik gewoon naar verwijzen Die regels zijn zoals ze zijn

Mevrouw Van Esch PvdD

Voorzitter ik geef de andere collega s nu de kans om een vraag te stellen

De voorzitter

Dat is prim a

Mevrouw Van Esch PvdD

Ik zal goed luisteren naar de antwoorden die daarop worden gegeven Dank u wel

De voorzitter

Dank u wel Dan geef ik het woord aan de heer Lapin daarna mevrouw Bromet daarna

mevrouw Van Eijs en dan mevrouw Van Brenk

De heer Lagin SP

Voorzitter Wat de minister hier zegt is nog beneden de verwachting We verwachtten al niet

heel veel van deze minister op dit dossier maar om hierte gaan staan in het vragenuurtje en

vragen van een Kamerlid te beantwoorden met een verwijzing naar een commissie en te zeggen
stel die vragen maar aan de heer Kuijken Nee Deze minister is verantwoordelijk Het is

gruwelijk fout gegaan bij Rijkswaterstaat De minister duidt nu op een uitspraak van de rechter

waarvan wij nu weten dat die gebaseerd is op foute berekeningen Die zaten er 1 000 keer

naast En omdat nu aan te halen in het vragenuurtje vind ik heel gek De vraag aan deze

minister is 6 hoe Ikan het dat ondanks inhoudelijke afwegingen waarop keer op keer is besloten

om granuliet niet te laten storten — er ligt een juridisch document van de ILT het advies van een

stuurgroep om het niet te doen de mening van deskundigen dat het niet moet gebeuren — toch

de beslissing wordt genomen om te storten
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De voorzitter

De minister

De heer Lagin SP

En dan noemt de minister dat effectief

De voorzitter

Nee

De heer Lagin SP

maarwat mij betrefi neigt het meer naar cormptie voorzitter Dus ikzou deze minister willen

vragen

De voorzitter

Meneer Lagin

De heer Lagin SP

om daarafstand van te nemen en de stortnu te stoppen

De voorzitter

Meneer Lagin het vragenuur veiloopt als voigt De spreker heeft vier minuten in totaa en de

aanvuiiende vragen duren ongeveer 30 seconden U bent meer dan een minuut aan het woord

geweest

k ga naarde minister

Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga
Natuuriijk probeer ik aitijd a e vragen zo goed mogelijk te beantwoorden maar mevrouw Van

Esch was noga gedetaiiieerd Zij noemde bijvoorbeeid een datum van 18 oktober die ik niet

meteen kan piaatsen U hecht er ook aan dat ik de beantwoording zorgvuidig doe A s ik dat op
dit moment niet precies kan overzien iijkt het mij verstandig dat ik daarvoor venvijs naar het

debat waarin we in alle rust met eikaar hierover kunnen debatteren U kunt van tevoren nog met

de heer Kuijken spreken en hem a uw vragen stelien

Ten aanzien van de beslissingen die tot nu toe genomen zijn die voldoen gewoon aan wet en

regeigeving Het Besiuit bodemkwaliteit is zoais het is Daar is aan getoetst Dat traject loopt ook

nu nog weer bij de rechter Ik heb daar verder weinig aan toe te voegen

De heer Lagin SP

De minister verwees niet naar het debat zij verwees voor het krijgen van antwoorden naar de

heer Kuijken Dat heeft de minister net gedaan Daarom geef ik haar ook dit antwoord Waar het

mij om gaat is dat we op inhoudeiijke argumenten zien dat bij Rijkswaterstaat de uitvoerende

ambtenaren keer op keerzeggen dit gaan we niet doen dit staan we niet toe En na

herhaaldeiijk ingrijpen van Haibe Zijistra komt men na een gesprek van tweeenhalf uur zonder

inhoudeiijke argumentatie tot een andere besiissing en zegt men we gaan het toch doen Deze

minister zou ervoor moeten zorgen dat Rijkswaterstaat niet chantabe is en niet beinvioed wordt

door een oud minister of door wie dan ook Dat is hoe onze rechtsstaat werkt dat is hoe

Rijkswaterstaat zou moeten werken En deze minister doet hier eigeniijk niks anders dan het

wegwuiven Zij verdedigt nu de ieugens van de heer Zijistra dat hij aileen een teiefoonnummer

heeft doorgegeven Ik wi dat deze minister orde op zaken gaat stelien

De voorzitter

De minister
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De heer Lagin SP

Ik wil dat de stort van granuliet gaat stoppen en dat deze minister bij Rijkwaterstaat gaat kijken
waar het mis is gelopen en het zo snel mogelijk goed gaat maken

De voorzitter

Meneer Lagin we zijn net begonnen We hebben een hele week te gaan De minister

Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga
Ook dat voorzitter Laat ik het misverstand wegnemen dat ik kennelijk heb veroorzaakt in de

richting van de heer Lagin dat ik voor de beantwoording van alle vragen alleen zou willen

verwijzen naar de heer Kuijken Dat is zeker niet de bedoeling Uiteraard — dat heb ik volgens
mij ook gezegd — krijgt de Kamer daarna de gelegenheid om hierover in debat te gaan Het zou

nogal gek zijn als dat niet zo was Juist omdat er allerlei gedetailleerde vragen worden gesteld
ook op de inhoud — waar de staatssecretaris wat beter in zit dan ik zeg ik er hier ook maar bij
— willen wij uiteraard gezamenlijk alle antwoorden aan u geven Dus het rapport van de heer

Kuijken is alleen maar een extra service Ik vind het ook heel mooi dat hij dat aan uw Kamer

aanbiedt Ik moet niet zijn rapport gaan interpreteren Het is veel beter als hij dat zelf toelicht Dat

is precies wat ik heb bedoeld te zeggen

De voorzitter

Ik kan u melden dat de heer Lagin op de regeling van werkzaamheden staat met het verzoek om

een debat hierover te houden

Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga
Kijk dan wordt u vanzelf op uw wenken bediend

Mevrouw Bromet GroenLinks

Het bedrijfsieven heeft onmiskenbaarbelangen in deze kwestie en probeert die belangen veilig
te stellen achter de schermen Miin vraaa aan de minister is 7 wat het ministerie doet om voor

de algemene belangen namelijk natuur en gezondheid op te komen

Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga
Wat ze altijd doet op ieder dossier Er is geen onderwerp of er zijn mensen die ons en onze

ambtenaren advies geven om dingen te doen of juist te laten Dan is het juist ook aan die

ambtelijke organisatie en aan ons om tot een goed gewogen oordeel daaroverte komen Dat is

in dit geval niet anders dan bij alle andere zaken

De voorzitter

Dan ga ik naar mevrouw Van Eijs en daarna naar mevrouw Van Brenk de heer Van Aalst en de

heer Von Martels Mevrouw Van Eijs namens D66

Mevrouw Van Eijs D66

Dank u wel voorzitter

De voorzitter

Even het voetpedaal ingedrukt houden

Mevrouw Van Eijs D66

Ik moet heel hard duwen Voor D66 is het heel belangrijk dat dit soort beslissingen over milieu

en gezondheid worden genomen op basis van inhoudelijke argumenten en vettieven zijn boven

twijfel en dat er geen indruk ontstaat van een belangenverstrengeling De heer Kuijken heeft zelf

in zijn rapport gezegd dat dit proces geen schoonheldsprijs verdient Dus ik vraag de minister 8

wat zii gaat doen om te zorgen dat al de processen in de toekomst wel een schoonheidsprijs
verdienen oftewel keuiig op de inhoud en zorgvuldig worden genomen
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Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga
De staatssecretaris heeft hierover ook een brief naar de Kamer gestuurd Wij zullen ook zeker

zorgvuldig invulling willen geven aan de aanbevelingen van de heer Kuijken Daarvoor verwijs ik

dus naar de brief die de staatssecretaris heeft gestuurd Daarover kunnen we met elkaar in het

debat verder van gedachten wisselen

Mevrouw Van Brenk {50PLUS
Ik heb twee vragen die ik ook hieraan besteed 9 Op pagina 63 van het rapport Kuijken
waarnaarde minister nogal veelvuldig verwijst staat De vraag kan dus worden gesteld of de

huidige regelgeving het eigenlijk wel mogelijk maakt dat vanuit het publieke deel van het stelsel

namelijk het ministerie zelfstandig kan worden bepaald onderwelke categorie grond bouwstof

bagger een bepaald product kan worden toegepast Ik denk dat het ministerie daartoe op dit

moment niet bevoead is Daarop wil ik graag een reactie van de minister niet bevoegd is

volgens de heer Kuijken

Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga
Dat heeft dan te maken met de reactie wat gaan wij doen en met de conclusies en

aanbevelingen van de heer Kuijken Daarover heeft de staatssecretaris die daarover gaat u een

brief gestuurd Ik stel u voor dat we aan de hand van die brief en van het rapport van de heer

Kuijken daarover nader met elkaar in debat gaan De staatssecretaris gaat daar ook mee aan de

slag om te kijken waar het stelsel nog kan worden verbeterd

Mevrouw Van Brenk 50PLUS

Voorzitter Ik heb hiereen minister die gewoon geen antwoord geeft geen enkel fatsoenlijk
antwoord Ik wil dan graag weten 10 waarop de minister haarconclusie baseert dat de heer

Kuiiken zich achter de stellina schaart dat aranuliet grond is Want ik kan het niet uit het rapport
halen Heeft zij hem dat op de man af gevraagd

Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga
Ik heb geen rechtstreeks contact met de heer Kuijken hierover gehad ubeitiaupt niet Ik kan

citaten herhalen uit het rapport van de heer Kuijken maar dat heb ik net ook al gedaan

De heer Van Aaist PW

Schokkend om te zien dat er weer een ministerie is dat zich laat leiden door corrupte WD ers

Het zal toch om de inhoud moeten gaan 11 1s deze minister nu gewoon bereid om die puinhoop
op haar ministerie op te ruimen achter die mensen in West Maas en Waal te gaan staan en een

einde aan deze ellende te maken

Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga
Ik sta achter de mensen op mijn ministerie en bij Rijkswaterstaat die naareer en geweten hun

werk doen Als het erom gaat welke lobbyist of wie dan ook zijn aandachtspunten voor het

voetlicht wil brengen zeg ik dat is juist iets wat we in een democratie ook belangrijk vinden We

doen bij al onze wetgeving enzovoort consultaties zodat we van alle kanten de gezichtspunten
mee kunnen wegen precies zoals mevrouw Bromet ook aangeeft om tot een goede integrale
weging te kunnen komen

De heer Von Martels CDA

Het is duidelijk dat er heel wat vragen zijn ledereen heeft ook behoefle aan een debat Dat

debat gaat er ook komen dat is al min of meer toegezegd Daar willen wij als CDA zijnde ook

graag aan deelnemen Ik wil al een beetje een voorschot nemen op dat debat 12 De conclusie

van de heer Kuijken als het gaat om het verdiepen van plassen is dat de verhouding tussen

economie en ecoloaie totaal verstoord is Wat gaat de minister doen om ervoorte zorgen dat dat

weer in balans komt

Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga
Ik val in herhaling Ik kan toch niet anders dan verwijzen naar de brief die de staatssecretaris
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hierover naar u heeft gezonden Dan moeten we met elkaar het gesprek aangaan over hoe we

hier in de toekomst mee om willen gaan Dat het niet de schoonheidsprijs verdient hebben de

staatssecretaris en ik ook onderschreven Wij willen graag met u in gesprek over verbeteringen
op dit punt

Mevrouw Van Esch PvdD

Ik vind het wel echt stuitend dat deze minister vindt dat de vragen die hier zijn gesteld door mijn
partij te inhoudelijk zijn Ik vind het ook stuitend dat u niet weet wat er op 18 oktober in de

videocall is gebeurd Dat bewijst volgens mi] maar weer dat u waarschijnlijk toch niet voldoende

op de hoogte wordt gesteld van de situatie die op dit moment speelt Dat vind ik wel echt heel

zorgelijk want dat betekent dat u nog steeds niet voldoende op de hoogte wordt gehouden van

deze zaak wat we ook in de uitzending van Zembla zien

Erzijn twee vragen waarvan ik vind dat u daartoch antwoord op kan geven want zo inhoudelijk
zijn die niet Wat vindt de minister ervan dat een bedrijf Rijkswaterstaat instrueert dat een

bepaalde ambtenaar weg moet blijven bij dit dossier omdat die niet objectief zou zijn Vindt de

minister het acceptabel dat lobbyisten met overduidelijke linanciele belangen op deze manier

met de ambtenaren communiceren Die twee vragen zijn in de uitzending van Zembla naar

voren gekomen Die uitzending was donderdagavond dus u moet daar nu echt een antwoord op
kunnen geven

Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga
Laat ik meteen iets herstellen ik heb zeker niet gezegd dat de Partij voor de Dieren geen

inhoudelijke vragen mag stellen Uiteraard mag u dat wel altijd dag en nacht We zullen ook

altijd ons uiterste best doen om die zo gedetailleerd mogelijk te beantwoorden Maar als u mij nu

de vraag stelt wat er precies op een bepaalde datum was dan ga ik daar niet zomaar voor de

vuist weg op reageren Dan wil ik ook dat het zorgvuldig getoetst is Dat zullen wij dus ook zeker

doen U vraagt mogen lobbyisten contacten hebben en hun standpunten voor het voetlicht

brengen Ja dat mag maar dan citeer ik nog maar een keer een andere tekst uit het rapport
van de heer Kuijken Hij concludeert dat— dan gaat het weer over de asfaltproductie — dit

aspect in de voorbereidende stukken voor het directeurenoverleg aan de orde kwam maar geen

doorslaggevende rol heeft gespeeld in de besluitvorming Daarzit natuurlijk elke keer de crux

ledereen mag zijn standpunten en zijn belangen naar voren brengen Dat hoort ook zo in een

democratie En dan is het uiteindelijk onze verantwoordelijkheid als ministerie om daar een

integrale goed gewogen afweging in te maken

De voorzitter

Tot slot mevrouw Van Esch

Mevrouw Van Esch PvdD

Ik stelde twee vragen Ik stel nu opnieuw de eerste vraag wat vindt de minister ervan dat een

bedrijf Rijkswaterstaat instrueert dat bepaalde ambtenaren weg moeten blijven bij dit dossier

Dat is een vraag die opnieuw niet wordt beantwoord Ik heb hem nu dus al twee keer gesteld Ik

wil daar gewoon een antwoord op Wat vindt u daarvan en hoe kan het dat ambtenaren op die

manier worden weggezet

Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga
Ik heb net ook al gezegd dat ik het eens ben met de conclusie van de heer Kuijken dat dit hele

proces ook intern niet de schoonheidsprijs verdient We gaan ook met elkaar kijken hoe we daar

tot een verbetering kunnen komen zowel in de snelheid als bij andere aspecten daarvan De

staatssecretaris heeft u een brief gestuurd waarin staat hoe zij daarmee aan de slag wil Ik stel

me echt voor dat we die gedetailleerde discussie in dat debat laten landen

De voorzitter

Dank u wel Ik dank de minister
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Voor wat het AO dossier zou ik voor nu volstaan met de stukken die voor het notaoverleg van 12 mei zijn aangeleverd v v h

granuliet aangevuld met de bijgevoegde QandA s specifiek overZembla uitzending Kuijken en rekenfout

GrClfoX^

Van DGWB

Verzonden woensdag 30 September 2020 08 32

DGWB I 10 2e H BS

Onderwerp RE Nieuwe Kamervraag op directie 85881

10 2e

10 2eAan

Hoi

Ik heb uit het voorlopig verslag de bijgaande vragen gehaald Zijn op zich wel overzichtelijk
Gezien de termijnen zou ik me vandaag eerst willen richten op het AO dossier Dat moet morgen klaar brief volgende week
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10 2e @minienw nl

@minienw nl

10 2e DBO

10 2e

Onderwerp Nieuwe Kamervraag op directie 85881

Beste collega

De Kamer heeft vandaag een Kamen raag gestuurd met als onderwerp Verzoek regeling van werkzaamheden lid Lagin en Esch

een brief met de antwoorden op de mondelinge vragen die zijn gesteld over het liegen en bedriegen rondom de granulietstort

De deadline voor de beantwoording is 14 10 2020 Om de minister staatssecretaris voldoende gelegenheid te geven om de

beantwoording te kunnen lezen en ondertekenen moet de beantwoording uiteriijk 07 10 2020 bij DBO worden aangeleverd

Informatie over ondermeer hoe de antwoordbrief moet worden opgesteld en de wijze van aanievering bij DBO is terug te vinden

op de intranetpagina s van DBO http intranet minienm nl Oraanisatie Directies DBO Directie Bestuursondersteunina

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

Je kuntde Kamervraag in Delphi bekijken via deze link link naar detailrapport

Ais deze Kamervraag moet worden overgedragen aan een andere directie neem dan contact op met Pariementaire Zaken

met vriendelijke groet
directie Bestuursondersteuning
Stukkenstroom en Pariementaire zaken

1 5iminienw nl10 2g
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Beste collega

De Kamer heeft vandaag een Kamervraag gestuurd met als onderwerp Verzoek regeling van werkzaamheden lid Lagin en Esch

een brief met de antwoorden op de mondelinge vragen die zijn gesteld over het liegen en bedriegen rondom de granulietstort

De deadline voor de beantwoording is 14 10 2020 Om de minister staatssecretaris voldoende gelegenheid te geven om de

beantwoording te kunnen lezen en ondertekenen moet de beantwoording uiteriijk 07 10 2020 bij DBO worden aangeleverd

Informatie over ondermeer hoe de antwoordbrief moet worden opgesteld en de wijze van aanievering bij DBO is terug te vinden

op de intranetpagina s van DBO http intranet minienm nl Oraanisatie Directies DBO Directie Bestjursondersteunino

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

Je kuntde Kamervraag in Delphi bekijken via deze link link naar detailrapport

Ais deze Kamervraag moet worden overgedragen aan een andere directie neem dan contact op met Pariementaire Zaken

met vriendelijke groet
directie Bestuursondersteuning
Stukkenstroom en Parlementaire zaken
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Daarna gaat het de HPRM lijn in anders redden we de deadline niet met DBO

Bedankt hieronder de instructies

Instructies

10 2e DGMI ^minienw nb 10 2e

258122 2228



a Redeneerlijnen gebniik format bijiage B

b Q A s [2 a 3 per onderwerp en wel politiek de belangrijkste gebruik format bijiage Cj

c Factsheets indien nodig zoals cijfers wetgeving e d gebruik format bijiage D

d Deze op te leveren stukken zijn voorzien van het akkoord van je MT lid dan wel afdelingshoofd of directeur

30 Agendapunt Rapport over graiiuliet het Besluit bodemkwaliteit en tie

Beleidsevaltiatie Kwaliteitsborging Bodeni

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastnjctuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 18 September 2020

Rapport over granuliet en het besluit bodemkwaliteit en de Beleidsevaluatle

Kwaliteitsborging Bodem 30015 80

Agenderen voor het aigemeen overleg Leeforngeving op 15 pktobei 2020Voorstel

Zaak Stafnotitie

Stafnotitie Agendering brieven aigemeen overleg Leeforngeving 15 oktober

2020 2020Z16817

Wenst de commissie het aigemeen overleg Leeforngeving op 15 oktober 2020

in de huidige votm en met de hutdige agenda doorgang te iaten vinden

21 September 202010 2e

Voorstel

Zaak Rondvraagpunt procedurevergadering Tweede Kamerlid S C Kroger
GroenUnks 28 September 2020

Voorstel van de leden Kroger GroenLinks Van Brenk BOPIus en Lacin SP

de heer Kuijken uit te nodigen om zijn rapport Kieine korrels grote discussie

Rapportage over granuliet en het Besluit bodemkwaliteit toe te lichten

2020Z17332

De leden Kroger GL Lacin SP en Van Brenk 50P us steilen voor de heer

Kuijken uit te nodigen om zijn rapport Kieine korrels grote discussie

Rapportage over granuliet en het Besluit bodemkwaliteit toe te lichten De

technische briefing zou kunnen plaatsvinden op 14 oktober 2020

Voorstel

Harteliike qroet

10 2e

m e

10 2e

258122 2228



10 2e DGWBf] I0 2e I@minienw nl1

I DGWBf
DGWB

To

]@minienw nl]10 2e [10 2eCc

10 2eFrom

Sent Wed 9 30 2020 4 02 38 PM

Subject RE vragen zembla 24 September 2020

Wed 9 30 2020 4 02 00 PMReceived

Heb ik in de mail zelf meegenomen
I0 [2e

10 2e

I 10 P4j2el
I 10 2e

10 2e I DGWB

Verzonden woensdag 30 September 2020 16 55

1 DGWB

DGWB

Onderwerp RE vragen zembla 24 September 2020

Ik kan de aanzet vj1|0K2^hiet vinden

DGWB 10 2e

Van

10 {2eAan

10 2eCC

10 {2e ^minienw nlVan

Verzonden dinsdag29 September 2020 09 01

Aan DGWB 1 I0K26 l@minienw nl

| DGWB^
Onderwerp vragen zembla 24 September 2020

Ha|[i0 ^
l Zie mijn opmerkingen Graag ook aanzet bekijken di^l|0 2^^| had gemaakt die ook verwerken waaraan de orde Aanzet

en momenten di^10 2^heeft aangegeven zitten er bv niet in

Er is op verschillende momenten op verschillende niveaus contact met de gemeente

Recent nog naar aanleiding van de berichtgeving over de rekenfout

2 September telefonisch contact staatsecretaris en wethouder Ans Mol [CHECK DBO]
2 September telefonisch contact HID RWS Zuid NL en wethouder Ans Mol

9 September telefonisch contact directeur RWS Zuid NL en wethouder Ans Mol

18 September email directeur RWS ZUID NL aan Ans Mol waarin Ans Mol wordt geinformeerd over de kort daarvoor venstuurde

antwoorden op Kamervragen rekenfout en de antwoorden worden gedeeld

Op 8 September ambtelijk overleg met RWS en DGWB met twee ambtenaren van de gemeente West Maas en Waal over de

milieu hygienisch review naar granuliet

Zijn hiermee alle vragen beantwoord Antwoorden moeten ook worden afgestemd met RWS

Ik heb aangegeven dat beantwoording vandaag klaar is Moeten einde van de dag bij DBO zijn
Groet I 10 2e

10 2e

10 2s 10 2e Sminienw nlCC

142719 2229











DGWB^ 10 2e10 2eTo @min ienw nl]
From

Sent

Subject ZEMBLA Hoogleraar zegt onder druk te zijn gezet door bedrijf GIB om uitspraken in Zembla

Thur 10 1 2020 10 53 24 AM

Redactie ZEMBLA

Thur 10 1 2020 10 53 20 AM

Received

Bekijk de online versie van deze mailing

PODCAST

De grote belangen
achter de omstreden

granulietstort

In deze podcast vertelien

onderzoeksjournalisten Roelof

Bosma en Marco de Lange

over de tegenkrachten waar

ze mee te maken kregen in

hun zoektocht naar de

waarheid

_ Luister hier_

GRANULIETSTORT

Hoogleraar zegt onder druk te zijn gezet
door bedrijf GIB om uitspraken in Zembla

143115 2231



Hoogleraar integriteit Rob van Eijbergen is na zijn optreden in de Zembla uitzending

over granuliet benaderd door de consultant van GIB onderdeel van het bedrijf Bontrup

Een telefoongesprek mondde volgens Van Eijbergen uit “in een intimiderende toon van

verwijten”

Lees meer

Directeur generaal |oo ^e | reageert op uitzending
RWS medewerkers zeer kritisch op haar optreden

Directeur generaal iOK2e van Rijkswaterstaat weigerde tot dusver met Zembla

te praten over de granulietstort maar heeft nu toch gereageerd op de uitzending Niet

publiekelijk maar in een berichtop het intranet van Rijkswaterstaat beweertze dat het

beeld dat Zembla neerzet niet klopt’

Lees meer

Minister ontwijkt vragen
Kamerleden over granulietkwestie

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gaf tijdens het vragenuur

inhoudelijk geen antwoord op kritische vragen van Kamerleden overde granulietstort In

plaats daarvan verwees ze meerdere keren naar een rapport van voormalig

topambtenaar Wim Kuijken of schoofze het antwoord voorzich uit

Lees meer

MILJOENENBOETE TABAKSFABRIKANTEN

143115 2231



Vier sigarettenfabrikanten krijgen van de

AutoriteitConsument en Markt een boete

van meer dan 82 miljoen euro Ze hebben

de concurrentie vervalst door informatie

overtoekomstige prijzenvan pakjes

sigaretten uit te wisselen Dat gebeurde

onder andere via groothandels en is

verboden aldus de toezichthouder

_
Lees meer

_

VOLG ONS OP

Je bent momenteel met[ ]@minienm nl geabonneerd op de Zembla nieuwsbrief1Q 2e

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen
□an kun Je je hier afmelden

© BNNVARA Alle rechten voorbehouden

Indien dit bericht niet goed overkomt kiik dan hier

Of kopieer deze URL naarje webbrowser

https ternair bnnvarani viewet tid TiDP1685010XBAD13983406D40B49B51FF070E03711FYiG

143115 2231



]@minienw nl]I0 2e 10 2eTo J DGWB[
DGWB10 2eFrom

Sent Thur 10 1 2020 11 28 54 AM

Subject FW Dossier plenair debat granuliet
Received Thur 10 1 2020 11 28 00 AM

10 2e

10 2e

DBO

Verzonden donderdag 1 oktober 2020 12 21

Aan DG WB I 10 2e | BS] | 1Q f2e BS^

□ DBO |
Onderwerp Dossier plenair debat granuliet

Beste collega s

Zoals jullie wellicht weten is er een plenair debat aangevraagd op dit onderwerp De wens van

de TK is om dit debat snel na de Technische Briefing van Kuijken 14 oktober te houden Dit

betekent theoretisch gezien dat het debat al op 15 oktober kan plaatsvinden De

bewindspersonen ontvangen daarom graag uiterlijk donderdag 8 oktober 12u een dossier voor

dit debat met in ieder geval de volgende elementen

10 2e 10 2e DGWB

10 2e 10 2e DGWB 10 2e BSCC

Een scherp overzicht van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de minister en de

staatssecretaris

Scherpe politieke QA s denk hierbij ook aan integriteit organisatie etc en korte

redeneerl ijnen

Beantwoording van alle vragen die tijdens de mondelinge vragenuur aan bod zijn gekomen
deze zijn ook schriftelijk gesteld en deadline aanleveren DBO is 7 oktober

In het vragenuur werden specifieke teksten uit het rapport Kuijken geciteerd om bewering
uit de uitzending van Zembla te ondersteunen Dit vraagt een extra check op het Rapport

Kuijken Welke passages ondersteunen de berichtgeving of kunnen zo worden uitgelegd

Hierop graag Q8tA s voorbereiden

Hebben we een overzicht van op welke rapporten onderzoeken de tegenstanders van

granuliet zich beroepen Wellicht daar een redeneerlijn over opnemen om te voorkomen

dat Kamer verwijt gaat maken van tunnelvisie

Overigens bekijkt de Kamer momenteel welke AO s omgezet kunnen worden naar een SO

Verwachting is dat het AO leefomgeving 15 oktober gewoon doorgang zal vinden Op de

convocatie van het AO leefomgeving staan oa TGG en PEAS Ongetwijfeld vindt de Kamer

daar een haakje om granuliet alsnog te benoemen Graag hierop voorbereid zijn
Ook namens | lOKse |
Met vriendelijke groet
10 2e

142743 2232



]@rminienw nl]I0 2e 10 2e 10 2eTo DGWB[
DGWBlI iQ 2e |@minienw nI]~

l0 2e I BS ^ I0 2e |@rws nl1
~

10 29 | BS

Thur 10 1 2020 1 10 13 PM

]@rws nl]1 I0 2e 10 2eCc BS 1
From

Sent

Subject RE Nieuwe Kamervraag op directie 85881

Thur 10 1 2020 1 10 17 PM

Kamerbrief antwoorden op mondelinge vragen Van Esch en Lacin op 29 September 2020 docx

Received

Dag I 10 2e | en

Op basis van het overzicht van 1Q 2e waar ik na lezing van het verslag nog een vraag van Lacin aan heb toegevoegd heb ik

de bijgevoegde voorzet voor beantwoording van de vragen van Van Esch PvdD en Lacin SP opgesteld Bij de beantwoording
ben ik daar waar dat mogelijk was zo dicht mogelijk bij eerdere antwoorden of teksten uit Kamerbrieven gebleven
Ik heb de antwoorden beperkt tot de vragen van Lacin en Van Elst Ik weet niet of dat zo hoort gebruikelijk is En of de format

die ik heb gebruikt de juiste is Dat weten jullie wellicht beter De vragen van de andere Kamerleden liggen m i sowieso wat

meer op het terrein van DGWB

Kunnen jullie svp op basis van deze voorzet een volgende slag maken concrete tekstvoorstellen

NB Deze conceptantwoorden heb ik intern RWS nog NIET afgestemd Ik stel voor dat we eerst samen tot gedeelde teksten

komen en deze dan vervolgens parallel intern RWS respectievelijk DGWB afstemmen Ik begrijp dat DBO de antwoorden

uiterlijk 7 10 wil ontvangen
Groeten

Van DGWB

Verzonden woensdag 30 September 2020 08 32

DGWB I 10 2e ^ BS

Onderwerp RE Nieuwe Kamervraag op directie 85881

10 2e

10 2eAan

Hoi

Ik heb uit het voorlopig verslag de bijgaande vragen gehaald Zijn op zich wel overzichtelijk
Gezien de termijnen zou ik me vandaag eerst willen richteri op het AO dossier Dat moet morgen klaar brief volgende week

dinsdag bij DBO Lijkt me logisch dat ik dit samen metlQ 2^ibppak we overleggen nog wel even over verdeling en termijnen

vandaag
Groeten

DGWB ^ 10 2e |@minienw nl

Verzonden dinsdag 29 September 2020 20 30

Aan | 10 2e | BS | 10 2e |@rws nl

| DGWB^ I0 2e

Onderwerp RE Nieuwe Kamervraag op directie 85881

Prima doen we

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

Van I lQK2e | BS | I0 2e |@rws nl

Datum dinsdag 29 sep 2020 7 11 PM

DGWB 1 10 2e |@minienw iil

Onderwerp FW Nieuwe Kamervraag op directie 85881

Dag I 10 2e |
Morgen even contact over hoe we dit gaan aanpakken
Groeten

1»

Van 10 2e DBO 10 2e @minienw nl

10 2eVan

10 2S ^minienw nlCC

10 2eAan

Verzonden dinsdag 29 septem ber 2020 18 58

1 DGWB

DBO |

10 2e 10 2e 10 2e BS ^ 10 2e@minienw nl @rws nlAan

10 2e 10 2e @minienw nlCC

Onderwerp FW Nieuwe Kamervraag op directie 85881

Ha I 10 2e |tl[0 ^
Zie hieronder het verzoek van Lacin en Van Esch dat vandaag aan de orde is gekomen tijdens de regeling van werkzaamheden

Groet

3iminienw nl @minienw nlVan 10 2g 10 2g

Datum dinsdag 29 sep 2020 6 45 PM

Aan 10 2e | BS | 10 2e

io 2e | airws nl

| I0 l2e |@rwsml

Kopie Parlementaire Zaken CEND DBO

I0 2e3lrws nl

^ BS
RWS Bestuursstaf

^ alrws nl i0 2e ^ BS10 2e10 2e

10 2g @minienw nl Woordvoering

143113 2233



10 2g @frd shsdir nl 10 2e @minienw nl■ DBO10K2S 10 2e

@minienw nl 10 2e10 2e DBO 10 2e 10 2e @minienw nlDBO

10 2e @minienw nl

1 DBO 1 i0 2e

10 2e DBODBO10 2e

io 2e | 5miinienw nl

30 1 iQ 2e | aiminienv\Mil
@minienw nl 10 2e10 2e

10 2e DBO

10 2e @minienw nl 10 2e DBO

10 2e 3iminienw nl

@minienw nl

10 2e DBO

10 2e

Onderwerp Nieuwe Kamervraag op directie 85881

Beste collega

De Kamer heeft vandaag een Kamervraag gestuurd met als onderwerp Verzoek regeling van werkzaamheden lid Lagin en Esch

een brief met de antwoorden op de mondelinge vragen die zijn gesteld over het liegen en bedriegen rondom de granulietstort

De deadline voor de beantwoording is 14 10 2020 Om de minister staatssecretaris voldoende gelegenheid te geven om de

beantwoording te kunnen lezen en ondertekenen moet de beantwoording uiterlijk 07 10 2020 bij DBO worden aangeleverd

Informatie over ondermeer hoe de antwoordbrief moet worden opgesteld en de wijze van aanlevering bij DBO is terug te vinden

op de intranetpagina s van DBO http intranet minienm nl Oraanisatie Directies DBO Directie Bestuursondersteuninq

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

Je kuntde Kamervraag in Delphi bekijken via deze link link naar detailrapport

Als deze Kamervraag moet worden overgedragen aan een andere directie neem dan contact op met Parlementaire Zaken

met vriendelijke groet
directie Bestuursondersteuning
Stukkenstroom en Parlementaire zaken

06^ 10 g4f^ |2e
1 5iminienw nl

143113 2233



Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
l0X2e I DBO

Thur 10 1 2020 2 04 11 PM

To

From

Sent

Subject FW Technische briefing over het rapport Kleine korrels grote discussie Rapportage over granuliet en het Besluit

bodemkwaliteit op woensdag 14 oktober 2020 van 12 00 tot 13 00 uur

Thur 10 1 2020 2 04 11 PMReceived

t i

Met vriendeliike greet

10 {2e

10 2e

i0 3 4P 2e

Van Commissie l W

Verzonden donderdag 1 oktober 2020 14 39

Aan

Onderwerp RE Technische briefing over het rapport Kleine korrels grote discussie Rapportage over granuliet en het Besluit

bodemkwaliteit op woensdag 14 oktober 2020 van 12 00 tot 13 00 uur

Geachte 10 2e

Dank voor uw reactie Wij zien een presentatie graag tegemoet

Zojuist hebben wij onderstaande mededeling ontvangen Ik verzoek u dan ook hier rekening mee te houden bij het betreden van

het gebouw

Het dringende advies is om in ieder geval een mondkapje te dragen bij de in en uitgangen van het gebouw in de Statenpassage

en de ruimtes die daar direct mee verbonden zijn dus alle gangen naar de vergaderzalen {inclusief de ruimte rondom de plenaire

zaal

Metvriendeliike groet

10 2e DBO

10 2e

10 2e

DBO

Verzonden donderdag 1 oktober 2020 13 54

Aan Commissie l W l10 2g g tweedekamer nl

Onderwerp Technische briefing over het rapport Kleine korrels grote discussie Rapportage over granuliet en het Besluit

10 2e 10 2e @ minienw nlVan

bodemkwaliteit op woensdag 14 oktober 2020 van 12 00 tot 13 00 uur

Geachte

Ik zal ofr

de presentatie van dhr Kuijken doen toekomen

Met vriendelijke groet

10 2e

TTTr mijn rol als secretaris dhr Kuijken vergezellen tijdens de briefing Ik zal voorafgaand aan de briefing uUKLUUCI

10 2e

06H i0 2af^ iM^
Geachte heer Kuijeken
Tijdens de procedurevergadering van de vaste commissie op 30 September 2020 is besloten u te verzoeken om een technische

briefing te geven over het rapport Kleine korrels grote discussie Rapportage over granuliet en het Besluit bodemkwaliteit op

woensdag 14 oktober 2020 van 12 00 tot 13 00 uur

Gangbaar is dat u een presentatie verzorgt Dit hoeft niet langer dan een kwartier te duren en mag ook korter Het wordt op

prijs gesteld als u de leden ook een hand out van de presentatie kunt aanreiken Aansluitend aan uw presentatie is er

gelegenheid voorde leden om vragen te stellen

Hieronder treft u nadere praktische informatie voor het gesprek Deze informatie is gericht op de hygienevoonschriften die de

Tweede Kamer in acht neemt

De technische briefing vindt plaats in een van de commissiezalen De inrichting daarvan is zodanig dat de afstandsnorm van

1 5 meter in acht genomen kan worden

Als u eventueel de zaal verlaat en weer terugkomt dient u op dezelfde plek plaats te nemen

Het gesprek is niet toegankelijk voor overige aanwezigen behalve de genodigde de Kamerleden de griffier en de bode

U wordt verzocht zich kort voor het begin te melden bij de zaal De bode zal u daar van verdere instructies voorzien

Er zal door de bodes koffie en thee geserveerd worden Er is water beschikbaar in afgesloten flessen

De zaal wordt voorafgaand en na afloop van het gesprek gereinigd
Bij binnenkomst wordt u verzocht gebruik te maken van de dispensers met desinfectievloeistof

Heeft u klachten zoals verkoudheid koorts of ademhalingsproblemen dan verzoeken wij u thuis te blijven en contact op te

nemen voor uw afmelding
Ik zal u aanmelden bij de beveiliging waar u zich op 14 oktober kunt melden ingang Plein 2j Tijdens ons telefoongesprek op 28

September heeft u aangegeven met twee personen te zullen komen Graag ontvang ik van u de naam van de andere spreker
zodat ik hem haar kan aanmelden bij de beveiliging

134611 2235



Met vriendeliike greet

10 2e

□it bericht kan infbrmatie bevalten die nietvooru is bestemd Indian u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveliik aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan do

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheld veer schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain infbnnation that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to infonn the

sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

134611 2235



10 2e DGWBlI 10 2eTo @nninienw nl]

]@minienw nl]10 2e LmGWBfl io 2e I@tninienw nl1

DGMI[

I0 2e DGWBf 10 2eCr

10 2e

DGMB {I0 2e l@minienw nl]
From

Sent

10K2e @minienw nl] I0 2e

] DGWBI0 2e

Thur 10 1 2020 3 53 04 PM

Subject RE Granuliet in apart AO geldt drt ook voor de Beleidsevaluatie Kwalibo

Received Thur 10 1 2020 3 53 08 PM

Ik ga ervan uit dat de Kamerbrief wordt geagendeerd bij het aparte debat

Inmiddels is er verzoek dossier te maken hiervoor kom ik snel op terug
Groeten

10 2eVan DGWB

Verzonden donderdag 1 oktober 2020 16 51

DGWB10 2eAan

10 2e I DGWB 10 2e DGWB 10 2e 10 2eCC DGMI

10 2e DGMI

Onderwerp Granuliet in apart AO geldt dit ook voor de Beleidsevaluatie Kwalibo

Dag
Ik ben er vanuit gegaan dat het onderwerp Beleidsevaluatie Kwalibo vanwege de samenhang met Granuliet dan ook niet meer

meeloopt in het AO leefomgeving
Klopt dat

Met vriendeliike aroet

10 2e

10 2e

DGWB10 2e 10 2e @minienw nlVan

Verzonden woensdag 30 September 2020 16 41

DGMI 10 2e |@ minienw nl

DGWB | 10 2e @minienw nl

I DGWB | 10 2e |@ minienw nl

@minienw nl

10 2eAar

10 2e 10 2e DGWB ^ 10K2e @minienw nlCC

DGMI10 2e 10 2e

10 2e

Onderwerp RE S\^P INPUT GRANULIET Bijkomend agend^^ji^^^O Leefomgeving 15 10 2020

We krijgen net van DBO bericht dat de Kamer voor granuliet een apart debat gaat inplannen en het onderwerp van de agenda
AO Leefomgeving gaat
Groeten

DGWB 10 2e @minienw nlVan

Verzonden maandag 28 September 2020 13 55

I DGWB

@minienw nl

10 2e

I0 2e 10 2e Sminienw nl I0 2e DGWBAan

10 2e

Onderwerp FW SVP INPUT GRANULIET Bijkomend agendapunt AO Leefomgeving 15 10 2020

Urgentie Hoog

Hoip0^r 10 2e L

Kijken rapport en kwalibo evaluatie komen op de agenda van het AO Voor morgen 11 00 uur moeten wij stukken aanleveren

Met vriendeliike greet

10 2e

10 2l |gg
^ 10 2e i^

DGMK 10 2e @minienw nlVan 10 2e

Verzonden maandag 28 September 2020 13 30

Aan 10 2e DGWB j 1Q 2e | g minienw nl

I DGWB |10 2e 10 2e 10 2e@minienw nlCC ■ DGMI

1 10 2e |@minienw nl

DGMI 1Q 2e @minienw nl

Onderwerp SVP INPUT GRANULIET Bijkomend agendapunt AO Leefomgeving 15 10 2020

Urgentie Hoog

Ha^10 2e^
Zoals je voorspelde komt granuliet inderdaad op de agenda zie onderstaande screencap bron bijiage Agenda

10 2e @minienw nbDGMI 10K26I0 2e

258118 2236



procedurevergadering vaste commissie

Zou je jouw goedgekeurde input morgen voor lliOOu kunnen aanleveren

Daarna gaat het de HPRM lijn in anders redden we de deadline niet met DBO

Bedankt hieronder de instructies

Instructies

a Redeneerlijnen gebruik format bijiage B

b Q A s 2 a 3 per onderwerp en wel politiek de belangrijkste gebruik format bijiage C]

c Factsheets indien nodig zoals cijfers wetgeving e d gebruik format bijiage D

d Deze op te leveren stukken zijn voorzien van het akkoord van je MT lid dan wel afdelingshoofd of directeur

30 Agendapunt Rapport over graiiuliet het Besliiit bodemkwaliteit en de

Beleidsevaliiatie Kwaliteitsborging Bodem

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 18 September 2020

Rapport over granuliet en het besluit bodernkwalltelt en de Beleldsevaluatie

Kwaliteitsborging Bodem 30015 80

Agenderen voor het aigemeen overleg teeforngeving op 15i okto^^ef 2020Voorstel

Zaak Stafnotitie j
Stafnotitie Agendering brieven aigemeen overleg Leefomgeving 15 oktober

2020 2020Z16817

Wenst de commissie het aigemeen overleq Leefomqevinq op 15 oktober 2020

in de huidige vorm en met de hutdige agenda doorgang te laten vinden

21 September 202010 2e

Voorstel

Zaak Rondvraagpunt procedurevergadering Tweede Kamerlid S C Kroger
GroenLinks 28 September 2020

Voorstel van de leden Kroger GroenLinks Van Brenk BOPlus en Lacin SP

de beer Kuijken uit te nodigen om zijn rapport Kieine korrels grote discusste

Rapportage over granuliet en het Besluit bodemkwaliteit toe te lichten

2020Z17332

De leden Kroger GL Lacin SP en Van Brenk SOPlus steilen voor de heer

Kuijken uit te nodigen om zijn rapport Kieine korrels gnote discussie

Rapportage over granuliet en het Besluit bodemkwaliteit toe te lichten De

technische briefing zou kunnen plaatsvinden op 14 oktober 2020

Voorstel

Hartelnke qroet

10 2e

11 e

I 10 2e

258118 2236





Ministerie van Infrastructuur
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Minister

Staatssecretaris

Bestuurskern

Directie
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Den Haag
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2500 EX Den Haag

Contactpersoon
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Deslisnota M 31 0 6 1
I 10 26 kciminienw nl

Ondersteuning tijdens technische briefing Wim

Kuijken

Datum

1 oktober 2020

Kenmerk

IenW BSK 2020 192475

Inleiding
Dhr Kuijken is door de vaste Commissie voor lenW verzocht op 14 oktober een

technische briefing tegeven naar aanleiding van zijn rapport Kleine korrels

grote discussie Dhr Kuijken zal een presentatie houden en ingaan op vragen

van de leden van de commissie Dhr Kuijken heeft mij verzocht hem als

secretaris tijdens zijn onderzoek tijdens de briefing te ondersteunen

Geadviseerd besluit

Het is gebruikelijk dat ambtenaren voorafgaand aan openbaar optreden in de

Tweede Kamer hiervoor toestemming vragen aan de politiek verantwoordelijke

beivindspersoon

Ik verzoek u toestemming te geven voor de ondersteuning van dhr Kuijken Ik

geef u hierbij twee zaken in overweging
weliswaar was ik tijdens mijn rol als secretaris in dienst van lenW miaar heb

onder de verantwoordelijkheid van dhr Kuijken voor hem

secretariaatswerkzaamheden verricht

tijdens de technische briefing zal het woord door dhr Kuijken worden

gevoerd Het is onwaarschijnlijk dat er van mijn zijde een bijdrage aan het

gesprek wordt gevraagd

Beslistermijn
Ik verzoek u op korte termijn uitsluitsel te geven

1Q 2e

10 2e

Pagina 1 van 1
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I DGWB^ 10 2e

J@minienw nl]
10 [2e T DGWB

Thur 10 1 2020 4 48 06 PM

10 2e 10 2eTo @min ienw nl]
DGWBI1 I0 2e

From

Sent

Subject Beslisnota projectorganisatie revlewonderzoek

Received

Beslisnota proiectoraanIsatle DOCX

Thur 10 1 2020 4 48 08 PM

Hallo h0 2e] en | 10 2e [

Hierbij de beslisnota voor 1Q 2e voor de projectorganisatie voor het review onderzoek Ikga eivanuit dat eerst [lOK^kijkt en daama

tl0 2e Staat al klaar in HPRM

Met vriendelijke groet

10 2e

io eti jto
10 t2e [

143112 2239



Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
l0X2e I DBO

Thur 10 1 2020 4 48 49 PM

Subject RE Technische briefing over het rapport Kleine korrels grote discussie Rapportage over granuliet en het Besluit

bodemkwaliteit op woensdag 14 oktober 2020 van 12 00 tot 13 00 uur

Thur 10 1 2020 4 48 50 PM

To

From

Sent

Received

Ik zat te denken om in de presentatiE 11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

Met vriendeliike greet

10 {2e

10 26

10 ^4p 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden donderdag 1 oktober 2020 17 43

Aan DBO

Onderwerp Re Technische briefing over het rapport Kieine korreis grote discussie Rapportage over granuiiet en het Besiuit

bodemkwaiiteit op woensdag 14 oktober 2020 van 12 00 tot 13 00 uur

Ja prima

Wim

10 2e

iPhone WJK

10 2e 10 2eDBOOp 1 okt 2020 om 16 38 heeft @minienw ni het volgende geschreven

Beste Wim

Ik heb nog even contact gehad met de griffie Het is weiiswaar beperkt toegankeiijk maar wordt wei openbaar

uitgezonden Dat roept intern lenW en bij de griffiereen vraag op over mijn aanwezigheid als ambtenaar

Het niet gebruikelijk is dat ambtenaren aanwezig zijn bij openbare briefings hoorzittingen of rondetafelgesprekken
Hier is toestemming van beide bewindspersonen voor nodig
Ik zai even een briefje sturen aan de bewindspersonen om namens jou hiervoor toestemming te vragen

1 Ik zit daar in de hoedanigheid als jouw secretaris niet ais ambtenaar lenW

2 Jij voert tijdens de briefing het woord ik heb een ondersteunende rol

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 4ri tee

Van Wim Kuijken | 10 2e |@gmaii com

Verzonden donderdag 1 oktober 2020 14 53

Aan 10 2e \ dBO q 10 2e |@minienw ni

Onderwerp Re Technische briefing over het rapport Kieine korrels grote discussie Rapportage over granuliet en het Besluit

bodemkwaliteit’ op woensdag 14 oktober 2020 van 12 00 tot 13 00 uur

Oke

iPhone WJK

10 2e DBO 10 2eOp 1 okt 2020 om 13 50 heeft

volgende geschreven

^minienw nl het

Beste Wim

Het is dus toch besloten Ikgeeft mijn gegevens wei even door

Ik zal zoals afgesproken de tijdens het vragenuurtje gesteld vragen even op een rijtje zette Die voeg ik

toe aan de QandA s

Ik zal een presentatie gaan voorbereiden

Groet

134609 2241



Van Wim Kuijken 10 2e S gmail com

Verzonden donderdag 1 oktober 2020 11 55

Aan lO Pe \ DBO 1 1Q 2e |^minienw nl

Onderwerp Fwd Technische briefing over het rapport Kleine korrels grote discussie Rapportage over granuliet en

het Besluit bodemkwaliteit op woensdag 14 oktober 2020 van 12 00 tot 13 00 uur

Kan jij jezelf aanmelden

En zullen we korte presentatie maken langs paar thema s Bullitgewijs
WIm

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht

i0 2g

10 2e 10 2e

reeds beoordeeld zylab Id 134517

10 2e

134609 2241
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