
BSKlI 10 29

J@minienw nl]
10 [2e T DGRW

Wed 3 11 2020 10 44 04 AM

10 2e 10 2eTo @minienw nl] J
DGRWlI 10 2e

From

Sent

Subject Review onderzoek gran u Net

Received

Eerste aanzet ten behoeve van review docx

Wed 3 11 2020 10 44 05 AM

Hallo

Ik heb de mail nog eens goed bekeken van heeft mij gevraagd om het

traject voor de review te trekken Gezien de ro van RWS lijkt het mij ook goed om

dat vanuit DGWB te doen Ik zie nu dat RWS het initiatief neemt en dat is

aangegeven dat de contactpersoon is voor de gemeente gaat daarbij
niet in op mijn rol Die moet naar mijn mening wel duidelijk zijn en door RWS

worden geaccepteerd anders is het lastig voor mij om de zaken te organiseren

juist omdat zij nu het initiatief nemen Ik zie in de aanpak van ook niet dat er

een overleg met de gemeente is voorzien Ook geeft hij nog niet aan met wie ik

van RWS contact kan opnemen @

schakelen heeft immers een anaere voorstelling van de uitkomst van het

overleg met de gemeente en de afspraken daarover

Met vriendelilke qroet

10 2e 10 2een

wellicht moet jij hierover even metfiw^e10 2e

10 2e

BS10 2eVan

Verzonden woensdag 11 maart 2020 09 37

DGRW
_

BSK | 10 W UbS

10 2e 10 2e DGRWAan

10 2e 1 10 2e BSCC

Onderwerp RE Review onderzoek granuliet
Dan heb ik blijkbaar bij een ander gesprek gezeten
Laten we opletten dat hier geen ruis over ontstaat

i er is tijdens het gesprek afgelopen maandag al een eerste opzet voor de review gedeeld met de gemeente bijgevoegd
De gemeente gaat hier op reageren evt aanvuiien

ii de besproken scope van het onderzoek is

a de miiieu hygienische eigenschappen van granuliet en de effecten van de toepassing van dit materiaal en

b de vraag of het toepassen van granuliet aan het bereiken van de natuurdoelstellingen opgenomen in het herinrichtingspian bij
de ontgrondingsvergunning en bestemmingsplan in de weg staat

Daarnaast is het aanbod aan de gemeente gedaan om hun grieven bij het Bbk systeem roi en invioed op besluitvorming] aan te

dragen
De gemeente heeft aangegeven graag te willen dat de review door Antea wordt uitgevoerd Net als de door de gemeente

geinitieerde extra monstername

Van de zijde van lenW is aangegeven dat hier geen bezwaar tegen bestaat en dat | l0 2e]| io d 10 2e ontactpersoon is voor de

gemeente voor de review

Afspraak is ook dat zowel de gemeente als RWS de provincie benadert met de vraag wie namens de provincie kan meedenken

heeft hierover inmiddels contact met de gedeputeerde gehad en wijin de begeieiding van de review RWS

wachten nu op een naam van de provincieambtenaar

10 2s

DGRW

Verzonden woensdag 11 maart 2020 09 10

Aan

10 2e 10 2e ^minienw nlan

I0 2e I0 2e 10 2e |] pGRW | Cl0 ^Q Pminienw nl

Snninienw ni 10 2e BS 10 2e Srws nl

BS ^rws ni

10 2e BSK 10 2e 1{10 2eCC

BS

Onderwerp RE Review onderzoek granuliet

10 2e @twsjtI

Ja

BS I0 2eI0 2e @rwsjTlVan

Verzonden woensdag 11 maart 2020 09 09

Aan I 10 2e | DGRW j 10 2e | minienw nl

DGRW^ 10 2610 2e 10 2e BSKgminienw nlCC

143364 0238



10 2e @minienw nl 10K2e {BS g IQ 2e |@rws nl

Srws nl

1 10 2e {BS
10 2e

Onderwerp RE Review onderzoek granuliet

Dag [iO ^
Ben iii door| 10 [2ej geinformeerd over het gesprek met de gemeente van afgelopen maandag

Van DGRW 10 2e @minienw nl10 2e

Verzonden woensdag 11 maart 2020 08 59

Aan 10 2e BS 10 2e @rws nl

10 2e 10 2eDGRWCC Sminienw nl

Onderwerp Review onderzoek granuliet

Hallo

Ik ben vanuit DGWB aangewezen voor het review onderzoek Granuliet Hiervoor

moet op korte termijn is mij gevraagd een opdrachtomschrijving 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 granuliet en de mogelijke

gevolgen op de lange termijn en een analyse van het functioneren 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 iullie neemt deel aan de begeleiding van het

onderzoek Ik zou overigens ook graag gebruik maken van

voor de analyse van het totale wettelijke kader voor Over de Maas

Groet

10 2e

10 2e

143364 0238















j@minienw nl]I0 2e 1P 2e 10 2eTo DCO|
I@minienw nl1

]}
1Q 2eDBO[_

From

Sent Wed 3 11 2020 4 09 16 PM

Subject FW Kamervragen lacin granuliet versie 3

Wed 3 11 2020 4 09 00 PM

Kamervragen lacin granuliet versie 3 DOCK

[10 2e DBO

Received

Kamervragen lacin granuliet versie 3 trS

Zie bijgevoegd nieuwe versie TK vragen Lacin Beleid wil ze vandaag de tas in doen Vragen 1 en 4 zijn aangepast S had gistei vrijwel woordelijk
opgeschreven hoe ze de tekst wilde hebben Gann even scherp de beantwoording lezen Lezen jullie mee Ik zou iig willen adviseren om deze

vragen samen met de andere set vragen en de uitgebreide TR brief in een keer begin volgende week v66r stemmingen naar buiten te doen ipv deze

nu al eerder te versturen

Groet

10 2e

Oorspronkeliik bericht

I0 2e ~|] DGRW j lOK2e |@minienw nl

Verzonden woensdag 11 maart2Q2Q 16 05

I DBO | 1P 2e |@minienw nl [
DGRW j 10 2e |@minienw nL

Van

] BSK j 10 2e ]@minienw nl10 2e 10 2eAan

10 2e

Onderwerp Kamervragen lacin granuliet versie 3

Hallo t10 2e Ul0 2e entl0 2e

Ik heb in HPRM de aangepaste beantwoording van de vragen van tacin gezet Ik kon de oude versie niet meer bewerken daarom moest ik een

nieuwe versie maken De gewijzigde tekst is aangeleverd dooi10 2 pio 26 ^n de tekst is goedgekeurd door| 10 2e | ik heb het alleen in

de het format voor de brief gezet Zie de bijgevoegde mail vai |l|Q 2^

Met vriendelijke groet

I0 2e

| 10 2e |

127560 0250



10 2e DGRWiI [I0 2e I@minienw nl1

I DGRW

To

10X2eFrom

Sent Wed 3 11 2020 4 12 27 PM

Subject RE Kamervragen lacin granuliet versie 3

Wed 3 11 2020 4 12 27 PMReceived

Mooi Mijn reactie riditm|^0 ^n DBO is wel dat niet alle opmerkingen van M zijn overgenomen maai moet DBO maar bekijken of dat

bezwaailijk is

Ben jij er morgen Moeten aan de sl^ met Kamerbrief en de nieuwe vragen gaan als bijlage gaan in de weekendtas

l|l0 2e^ma^ de brief RWS en wij leveren stukken aan

Grh0i 2e

Oorspronkeliik bericht

10 2e ~[] DGRW j 10K2e |@minienw nl

Verzonden woensdag 11 maart2020 16 05

I DBO | 1P 2e |@minienw nl [
DGRW i 10 2e |@minienw nL

Van

]@minienw nl] BSK 10 2e10 2e 10 2eAan

10 2e

Onderwerp Kamervragen lacin granuliet versie 3

Hallo 10 2e L | 10 2e en

Ik heb in HPRM de aangepaste beantwoording van de vragen van lacin gezet Ik kon de oude versie niet meer bewerken daarom moest ik een

nieuwe versie maken De gewijzigde tekst is aangeleverd doc| i0 2t 2e | en de tekst is goedgekeurd door 10 2e | ik heb het alleen in

de het format voor de brief gezet Zie de bijgevoegde mail var |l|Q 2^

Met vriendelijke groet

101 26

{10 efeq| fe
l 10 2e r

^

258321 0252



DBO^ 10 2e10 2eTo @nninienw nl]
BS [| iQ 2e I@rws nl1 1 I0 2e I DGRWlOMMl@minienw nl]

DGRW

10 2eCc

10 2eFrom

Sent Wed 3 11 2020 4 38 02 PM

Subject Nota RTG TB en pers granuliet
Wed 3 11 2020 4 38 03 PM

Nota RTG TB en pers granuliet docx

Received

Hierbij de toevoegingen
Ik heb quote uitspraak Deltares over grond opgenomen ik ken rapport antwoord dat ze voor ons zouden hebben gemaakt over

deze questie niet

Groeten

258320 0253



lOX2e BS 10 2e |@rws nl [| 10 2e |@rws nl1

[I0 2e ll HBJZlI 10 2^ I@minienw nl1 I I0 2e | bsK[| I0 2e |@minienw nlll
HBJZn 1Q 2e I@minienw nl1 1 10 2e | CEND DCO^ 10 2e |@minienw nl1

DGRWl 10 2e n@minien\^1 l 10 26 DGRWfl 10] 2e |@minienw nl1 |
h0K2^ 10 2e |@rTiiriienw nl1 | 10 2e | BS ^ 10 2^j |@rws nl1 | 10 2e | BS [| 10 2e |@rws nl1

1 I0 2e | DBO[| [I0 2e |@minienw nl1 | 10 2e | DBOl iOK2e |@minienw nl1 | 10 {29 |
I I0 2e I DCO lO Pe |@minienw nl1

DBof 10 ie I@minienw nl1

n@nninienw nl1
I0 2e T DBO

Wed 3 11 2020 5 30 37 PM

Subject 20200311 Outline kamerbrief over granuliet
Wed 3 11 2020 5 30 00 PM

20200311 Kamerbrief over aranuliet docx

BSKlI 10 2e J@minienw nl1

10 2e

10 2eTo

10 2e

10 2e

]@min ienw nl]10 2e 10 2e1 DBOl
10 2e 10 2e

DBOl
From

Sent

[10 2e

Received

Beste collega s

Naar aanleiding van het overleg met Min MenW van hedenmiddag is een outline van een kamerbrief opgesteld
Deze brief zal naast de beantwoording van de kamervragen van 6 en 10 maart gestuurd worden

Dit betekent dat de kamervragen van Lacin van 6 maart niet deze week beantwoord zullen worden Er zal een totaalpakket

gestuurd worden

Bij de beantwoording van de kamervragen kan desgewenst verwezen worden naar de tekst van de brief

Gestreefd moet worden deze brief en de beantwoording op zo kort mogelijke termijn gereed te hebben uiterlijk voor het

weekend

Zoals bij de vorige kamerbrief zal ik de eindredactie en het versiebeheer op me nemen Dus graag alle tekstvoorstellen naar mij

Groet

io 2e

266445 0255



] BSKl I0 2e I@tninienw nl1

]@minienw nl]

10K2e I0 2e BSK[ 1DK2eTo @minienw nl]
10 2e 10 2eDGRWI

[10 2e \ DGRW

Wed 3 11 2020 5 45 52 PM

From

Sent

Subject FW 20200311 Note Rondetafelgesprek en technische briefing granuliet
Wed 3 11 2020 5 45 54 PM

20200311 Nota Rondetafelgesprek en technische briefing aranuliet docx

Received

Lijkt het vei^tandig om deze nota zo naar de bewindslieden te sturen of hebben jullie nog op en of aanmerkingen
Groet

l10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2e
•

DBO 10 2e @minienw nlVan

Datum woensdag 11 mrt 2020 5 06 PM

Aan 10K2e CBSH 10 2e [@rws iil 10 2e DGRW 101 2e l@Tninienw Til 10 2e

10X2e | DGRW i 1P 2e | a mLtiienw nl

Onderwerp 20200311 Nota Rondetafelgesprek en technische briefing granuliet

BS

10 2e |@rws nl

Best^|^fenjl0 24
Voorafgaand aan het gesprek met min MenW van hedenmiddag hadden wij [o P 10 2e en ik al een informatieve nota

voorbereid waarin het besprokene tijdens de technische briefing en het rondetafelgesprek werd toegelicht

Daarin komt ook de gelekte nota van januari 2020 aan de orde

Tevens heb ikeen korte verwijzing opgenomen naar het gesprekvan hedenmiddag

Ik zou willen voorstellen deze z s m aan beide bewindspersonen te sturen

Uiteraard alleen als jullie akkoord zijn

Groet

io 2e

143360 0257







j@minienw nl]lOHSe 10 2eTo DBO[
10X2e I DBO

Wed 3 11 2020 8 07 38 PM

From

Sent

Subject RE 20200311 Outline kamerbrief over granuliet
Received Wed 3 11 2020 8 07 38 PM

Goed plan Loop morgen even langs

Met vriendeliike groet

10 2e

DBO10 2eVan

Verzonden woensdag 11 maart 2020 18 26

Aan 10 2e I DBO

Onderwerp RE 20200311 Outline kamerbrief over granuliet
Ik heb wel een aantal tekstvoorstellefi’^WIlV die lenen zich niet voor de mail want wie weet waar mails allemaal op het bureau

kunnen belanden

Van

Verzonden woensdag 11 maart 2020 17 31

Aan I0 2e | BS 1 10 2e |@rws nl

~

HBJZ 0 2e @minienw nl [I0 2e | BSK | I0 2e |^minienw nl

10 2e g minienw nl 10 29 ] CEND DCO [10 2e @minienw nl

10 2e ^minienw nl 10 2e DGRW 10 {2e ^minienw nl

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

10 2e ] DBO 10 2e @minienw nl | [10^ |] DBO ^ 10 2e |@minienw n] 7l 10 2e |
dW^ 10 2e

I0 2e DBO 10 2e ^minienw nl

10 2e ] BSK 10 2e 10 2e^minienw nl

10 2e HBJZ

I0 2e DGRW

] |0 2410 2e

i 10 2e I DCO 10 2e 10 2e@minienw nl @minienw nl

10 2e {10 2e 10 {2eI DBO

@minienw nl

DBO@minienw nl

10 {2e

Onderwerp 20200311 Outline kamerbrief over granuliet

Beste college s

Naar aanleiding van het overleg met Min MenW van hedenmiddag is een outline van een kamerbrief opgesteld

Deze brief zal naast de beantwoording van de kamervragen van 6 en 10 maart gestuurd worden

Dit betekent dat de kamervragen van Lacin van 6 maart niet deze week beantwoord zullen worden Er zal een totaalpakket

gestuurd worden

Bij de beantwoording van de kamervragen kan desgewenst verwezen worden naar de tekst van de brief

Gestreefd moet worden deze brief en de beantwoording op zo kort mogelijke termijn gereed te hebben uiterlijk voor het

weekend

Zoals bij de vorige kamerbrief zal ik de eindredactie en het versiebeheer op me nemen Dus graag alle tekstvoorstellen naar mij

Groet

i0 2e

266444 0261





1DK2e I DBOll I0 2e |@minienw nl1

J DBO

To

10 2eFrom

Sent Wed 3 11 2020 9 33 13 PM

Subject FW Aantekeningen PFAS overleg vanmiddag
Wed 3 11 2020 9 33 00 PMReceived

PFAS overleg 11 maart docx

Ha| 10 2e

Ookvoor jouw info Zie bijgevoegd mijn aantekeningen van het overleg met Stientie vanmidd

ging Er is een overleg met beide BWP ingepland voor a s maandag

buiten verzoek

Heb nog geen nieuwe versie vd TK vragen Ik heb met beleid afgesproken dat de set van afgelopen weekend {SP en de nieuwe set

{18 vragen van gister met de opiegbrief waar Stientje om heeft gevraagd worden gebundeld als een pakketje voor de

weekendtas

Morgen even bijkletsen

Groet

wat hoofd keliik il^tza Qt ar ffranl

buiten verzoek

10 2e

DBO10 2eVan

Verzonden woensdag 11 maart 2020 21 31

Aan 10 2e DBO 10 2e 10 2e DGRW 10 {2e BSKBSK

10 2e l WVL 10 2e BS || 10 2e

^

[] HBJZ

CC | 10 2e |] DGRW

Onderwerp Aantekeningen PFAS overleg vanmiddag

Ha alien

Voor jullie eigen gebruik bijgevoegd mijn aantekeningen van het overleg met de minister van vanmiddag voor wat het waard is

Ik begreep vanQ^K^dat er een nota in de lijn zit met een aantal vragen die tijdens de technische briefing RTG zijn gesteld Lijkt

me goed om de vragen van de minister die ze vanmiddag heeft gesteld voor zover die niet in die nota a I zijn opgenomen hierin

mee te nemen zie vragen onder punt 2 punten 7 t m 10

buiten verzoek

Cnrnpt

^10 2e^10 2e

10 2e

1 e

10 26

127503 0263















































Agenda tafel granuliet 18 3 2020 15 00 uur

1 Terugblik op overleg met bewindspersonen op 17 3 en te leveren

memo s

a Uitspraak RvState HBJZ

b Standpunt ILT DGWB

c Procesonderzoek ivm mode Moorlag | |

2 Overleg met gemeente en provincie
a Stand van zaken milieuhygienische review

b Stand van zaken monstername gemeente

3 Kamerbrief en kamervragen I I

4 Wob verzoeken

Ik zal daartoe een telefonisch groepsgesprek openen met de volgende
deelnemers

^ | 10 2e [^ [I0 2ej^ ^10 [2ej^ | [10 2eI0 2e

200966 0266



DGRWI1 I0 2e I@minienw nl1

I DBO

Thur 3 12 2020 8 49 45 AM

Subject RE 20200311 Note Rondetafelgesprek en technische briefing granuliet
Thur 3 12 2020 8 49 00 AM

10 2eTo

10 2eFrom

Sent

Received

Ga ik doen

Met vriendeliike groet

10 2e

DGRW

Verzonden donderdag 12 maart 2020 06 51

Aan

Onderwerp FW 20200311 Nota Rondetafelgesprek en technische briefing granuliet

Ha| 10 2e |
Hierbij ook nog een opmerking vaiiil^ JLijkt mij gemakkelijk te verwerken

Groet

|l0 26l

10 2e

10 {2e DBO

Verzonden met BlackBerry Work

fw^vw■blackbe^^v■com

Van

Datum woensdag 11 nut 2020 9 59 PM

Aantjbli^f 10 2e | DGRW | 10 ^@minienw nl

I 10 2e | BSK |
Onderwerp RE 20200311 Nota Rondetafelgesprek en technische briefing granuliet

Hele heldere nota

Onder punt 8 vind ik de tekst minder sterk

10 {2e BSK 1 10 2e [@minienw nl

tO j 3 2^ I BSK 10 2e l@minienw nl

RVDGRW f
10 2e

®minienw nl@niinienw nl10 2e 10 2e 10 2e

11 1 en I0 2 g

11 1 en 10 2 g

Met vriendelijke groet
10 2e

DGRW | 10 2e |@minienw nl

Datum woensdag 11 nut 2020 5 45

Aan

10 2eVan

1@minienw nlI BSK 1 10 2e [@minienw nl

DGRW ^
Onderwerp FW 20200311 Nota Rondetafelgesprek en technische briefing granuliet

Lijkt het verstandig om deze nota zo naar de bewindslieden te stirren of hebben jullie nog op en of aanmerkingen
Groet

dl0 26l

10 2e 10 2e BSK i 10 2e

®minienw nl10 2e 10 2e

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberry com

Van

Datum woensdag 11 nut 2020 5 06 PM

Aan I 10M2e BS j 10 2e |fS rws nl | 10 2e DGRW j 1Q 2e |@minienw nl | 10 2e ^ BS

| 10 26 |@nvs nl

Onderwerp 20200311 Nota Rondetafelgesprek en technische briefing granuliet

Bestef|^ en |l0 24
Voorafgaand aan het gesprek met min MenW van hedenmiddag hadden wij [^ 10 2e en ik al een informatieve nota

voorbereid waarin het besprokene tijdens de technische briefing en het rondetafelgesprek werd toegelicht

Daarin komt ook de gelekte nota van januari 2020 aan de orde

heb ikeen korte verwijzing opgenomen naar het gesprekvan hedenmiddag

@minienw nl10 2e DBO 10 2e

10 2e 10 2e @minienw nlDGRW

T«v dnc

266442 0267



Ikzou willen voorstellen deze z s m aan beide bewindspersonen te sturen

Uiteraard alleen als jullie akkoord zijn

Groet

i0 2e

266442 0267



BS | 10 2e I@rws nl1

I DBO

Thur 3 12 2020 9 23 19 AM

Subject RE Review onderzoek granuliet
Received

10 2«To

10X2eFrom

Sent

Thur 3 12 2020 9 23 00 AM

Is het daarmee opgelost

Met vriendelijke groet

10 2e

BS10 {2eVan

Verzonden donderdag 12 maart 2020 09 08

Aan

Onderwerp FW Review onderzoek granuliet
Zie onderstaande email

Van

Verzonden donderdag 12 maart 2020 09 05

Aan

10 2e BS 10 2e BS 1 10 2e BS 10 2e DBO

DGRW 10 2e @minienw nl10 2e

I DGRW 1Q 2e

BSK | I0 2e | Sminienw nl 1Q 26 BS 10 2e Srws nl

^rws nl

Onderwerp RE Review onderzoek granuliet

Hallo

In vervolg op jou mail heb ik e e a met| io 2e ~] besproken Hierbij heeft|
aangegeven dat ik voor nu het aanspreek ben voor het reviewonderzoek Ik heb

ook vernomen dat jij hiervoor binnen RWS het aanspreekpunt bent Wii nu

ook een contactpersoon bij de gemeente en de provincie | | io 2e en io 2e

Ik ben voornemens om een afspraak te maken nriet de gemeente en

de provincie en zal natuurlijk ook jou uitnodigen voor het overleg |
informeer ik verder over het verloop van het proces en de uitkomsten Fijn dat er

nu duidelijkheid is

Met vriendelilke groet

10 2e BS 10 2e 10 2e@rwsml minienw nl

10 2e l 10 2eCC

BS I0 2e

10 2e

10 2e

10 2e P BSH r@rws nl

Verzonden woensdag 11 maart 2020 09 37

^ DGRWH
BSKH
@rws nl

10 2e @minienw nl

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

10 {2e DGRW [10 2e @minienw nlAan

l| 10 2e |10 2eCC

BSH 10 2e

Onderwerp RE Review onderzoek granuliet
Dan heb ik blijkbaar bij een ander gesprek gezeten
Laten we opietten dat hier geen ruis over ontstaat

i er is tijdens het gesprek afgelopen maandag al een eerste opzet voor de review gedeeld met de gemeente bijgevoegd
De gemeente gaat hier op reageren evt aanvullen

ii de besproken scope van het onderzoek is

a de milieu hygienische eigenschappen van granuliet en de effecten van de toepassing van dit materiaal en

b de vraag of het toepassen van granuliet aan het bereiken van de natuurdoelstellingen opgenomen in het herinrichtingsplan bij
de ontgrondingsvergunning en bestemmingsplan in de weg staat

Daarnaast is het aanbod aan de gemeente gedaan om hun grieven bij het Bbk systeem rol en invioed op besluitvorming aan te

dragen
De gemeente heeft aangegeven graag te willen dat de review door Antea wordt uitgevoerd Net als de door de gemeente

geinitieerde extra monstername

Van de zijde van lenW is aangegeven dat hier geen bezwaar tegen bestaat en dat|| lO 2ei| iQ fj 10 2g contactpersoon is voor de

gemeente voor de review

Afspraak is ook dat zowel de gemeente als RWS de provincie benadert met de vraag wie namens de provincie kan meedenken

peeft hierover inmiddels contact met de gedeputeerde gehad en wijin de begeleiding van de review RWS

wachten nu op een naam van de provhiuediiiuLeiiddi
I0 2s

266441 0268



pVan DGRW

Verzonden woensdag 11 maart 2020 09 10

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

I0 2e I0 2e ^minienw nl

] DGRW ^ 10 2e @minienw nl

Sniinienw nl I0 2e {BS lQ Pg Srws nl

10 2s

10 2e BSK^ 10 Pe

Srws nl

1 10 2eCC

I0 2e{BSH
Onderwerp RE Review onderzoek granuliet
Ja

{BS 10 2e10 2e Srws nlVan

Verzonden woensdag 11 maart 2020 09 09

Aan 10 2e
_

DGRW | I0 2e Pminienw nl

| DGRW^
^minienw nl Q0 [2e {BS | I0 ^^ |^rws nl

Srws nl

10 2s 10 2e I0 2e BSKCC Sminienw nl

10 2e 1 10 2e {BS
10 2e

Onderwerp RE Review onderzoek granuliet

Pag |10K^
Ben jij door| 10 2e | geinformeerd over het gesprek met de gemeente van afgelopen maandag
GK1^
Van DGRW I0 2e S minienw nl10 2e

Verzonden woensdag 11 maart 2020 08 59

Aan iOK2e I0 2eBS 1 @rws nl

DGRW

Onderwerp Review onderzoek granuliet

10 2e 10 2e Sminienw nlCC

Hallo

Ik ben vanuit DGWB aangewezen voor het review onderzoek Granuliet Hiervoor

moet op korte termijn is mij gevraagd een opdrachtomschrijving 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 onderdeien zal bestaan de toepassing van granuiiet en de mogelijke

gevolgen op de lange termijn en een analyse van het functioneren 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 iullie neemt deel aan de beaeleidina van het

onderzoek Ik zou overigens ook graag gebruik maken van

voor de analyse van het totale wettelijke kader voor Over de Maas

Groet

10 2e

10 2e

266441 0268



10 2e BSKI 10 2e 10 2eTo @tTiin ienw nl]

l@minienw nll J@minienw nl]1Q 2e 10 2e 10 [2eDBO[_
From

Sent Thur 3 12 2020 10 58 45 AM

Subject FW 20200312 Agenda tafel granuliet 12 3 2020

Thur 3 12 2020 10 58 00 AM

20200312 Agenda tafel granuliet 12 3 2020 docx

DCO[
[10 2e DBO

Received

Ter info wat process info inz TK brief en vragen granuliet Vanavond eerste versie vd TK vragen en brief

Van 10 2e | DBO

Verzonden donderdag 12 maart 2020 10 08

DBO

Onderwerp 20200312 Agenda tafel granuliet 12 3 2020

10 2eAan

T i

127502 0269



Agenda tafel granuliet 12 3 2020

1 Beantwoording kamervragen en opstellen begeleidende kamerbrief

2 Stand van zaken review

3 Stand van zaken monstername Over de Maas

Draaiboek brief en kamervragen

Donderdag
17 00 uur eerste concept brief en kamervragen aanleveren | io 2e

19 00 uur eerste concept brief en kamervragen voor intern

commentaar

Vrijdag
10 00 uur aanleveren commentaar aan |
14 00 uur tweede concept kamervragen en brief in tas

bewindspersonen

Maandag
Verwerken schriftelijk commentaar bewindspersonen
12 00 uur derde concept kamervragen en brief naar

bewindspersonen
16 30 overleg met bewindspersonen
19 00 definitieve versie in tas bewindspersonen

Dinsdag
Verwerken laatste schriftelijk commentaar bewindspersonen
11 30 kamervragen en brief naar TK

127834 0270



DBOl I0 2e I@minienw nl1 @minienw nl] iQ 2e |[I0 2e 10 2e DBOf] 10 2eTo

I i0 2e | DBOfI I0 2e 1@minienw nl1

From

Sent

[10 2e DBO

Thur 3 12 2020 1 22 16 PM

Subject RE Informatieve nota voor bewindspersonen over granuliet
Received Thur 3 12 2020 1 22 00 PM

Fijr |0 2^ln principe doet zij op donderdag geen stukken af maar ikvermoed datze deze graag wel vandaag geprint idd wil

hebben Ik zal haar hier ook op attenderen

Groet

10 2e

1Q 2e DBOVan

Verzonden donderdag 12 maart 2020 13 14

Aan 10 2e DBO 10 2e DBO 10 2e | dBO

Onderwerp RE Informatieve nota voor bewindspersonen over granuliet
Ik plaats deze stukken in een DBO rondzendmap en stuur de rzm naar de postbussen van de adviseurs

10 2e ^ DBO 1 10 2e |g minienw nl

Verzonden donderdag 12 maart 2020 13 10

Aan 10 2e DBO | 10 2e |@minienw nl

Van

10 2e ] DBO 10 2e g minienw nl

DBO q
1Q 29 |@minienw nl

Onderwerp Informatieve nota voor bewindspersonen over granuliet

Beste college s

Bijgevoegd de toegezegde informatieve nota over granuliet Deze is afgestemd en akkoord RWS en DGWB

Er zit ter toelichting een opiegmemo bij Daarnaast een flink aantal documenten waar Min MenW naar gevraagd had

Met betreft gevoelige informatie graag deze stukken plaatsen in een afgeschermde map binnen HPRM

Kunnen de stukken geprint worden voor Min Men W

Als jullie vragen hebben hoor ik het

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

f101f2e^

10 W 2e

127427 0271



DBO SPZ Postbusll 10 2gTo @rminienw nl]
10 2eFrom

Sent Thur 3 12 2020 1 28 20 PM

Subject FW Informatieve nota voor bewindspersonen over granuliet
Thur 3 12 2020 1 28 21 PM

DBO

Received

01 20200311 Oplearmemo docx

02 20200312 Nota Rondetafelaesprek en technische briefing granuliet definitief docx

03 20200117 01 Granuliet informatieve nota minister versie 4 pdf

04 20181119 Jur advies over granuliet ILT 19 11 2018 docx

05 20190613 01 Memo Granuliet versie 13 iunl2019 pdf

06 20190620 01a verslag 20 iuni 2019 concept pdf

07 20190702 Reactie op memo Granuliet versie 13 iuni 2019 response GIB v1 3 pdf

08 20190729 lENW BSK 2019 167238 notitie LIZ granuliet versie 2 DOCX

09 20190815 06 Notitie granuliet ter voorbereidina directeurenoverlea dd 21 aug 2019 pdf

10 20190816 02 Biilaae bii memo granuliet 16 8 2019 tiidsliin vanuitON pdf

11 20190816 05 MemoArnoaranuliet pdf

12 202190821 Teruakoppeling directeurenoverleg pdf

13 20191002 verslag 2 oktober 2019 concept Implementatieteam docx

14 20191010 07 Brief aan DG RWS van DGWB d d 10 10 2019 over certificatie granuliet als grond pdf

15 20191023 08 Reactie brief aan DGWB van DG RWSd d 23 10 2019 pdf

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

10 2e 10 2e @minienw nlVan DBO

Datum donderdag 12 mrt 2020 1 10 PM

Aan teminienw nl C 0 24DBO 1 10 Pe |fg mLnienw nl

10 2e I DBO j 10 2» l@minienw nl

Onderwerp Informatieve nota voor bewindspersonen over granuliet

10 2e 10 2e 10 2eDBO

Beste collega s

Bijgevoegd de toegezegde informatieve nota over granuliet Deze is afgestemd en akkoord RWS en DGWB

Er zit ter toelichting een opiegmemo bij Daarnaast een flink aantal documenten waar Min MenW naar gevraagd had

Met betreft gevoeiige informatie graagdeze stukken plaatsen in een afgeschermde map binnen HPRM

Kunnen de stukken geprint worden voor Min Men W

Als jullie vragen hebben hoor ik het

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 a9d be

127554 0272



Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

T a v Bewindspersonen Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteuning
Bestuursadvles

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

ino 2e]|

10 2e

memo H 31 0 6 1 10 2e

Stukken inzake granuliet ]@minienw nlmsm

Datum

11 maart 2020

Bijgevoegd treft u een aantal documenten aan inzake granuliet

1 Zoals bekend vonden op 9 maart de technische briefing en het

rondetafelgesprek granuliet plaats
In bijgevoegde nota stuk 02 wordt ingegaan op hetgeen daar aan de

orde is geweest inclusief een appreciatie van de door betrokkenen

gemaakte opmerkingen

2 In de nota wordt tevens aandacht geschonken aan de interne nota van

januari 2020 waaruit het NRC heeft geciteerd Volledigheidshalve is deze

nota toegevoegd stuk 03

3 In het overleg met de minister MenW op 11 maart is gevraagd inzage te

krijgen in een aantal interne stukken rond de besluitvorming over het

vraagstuk of granuliet als grond of als bouwstof moet worden gezien In

de kamerbrief van 5 maart is verwezen naar deze

stukken beslismomenten In kamervragen van 6 maart en 10 maart

wordt naar deze interne stukken gevraagd De afgesproken lijn is dat

deze stukken niet worden gedeeld met de Kamer maar als dat relevant is

eruit wordt geciteerd of geparafraseerd

Het gaat om de volgende stukken

Stuk 04 datum 20181119

Een juridisch advies van een medewerker van de ILT in het kader van de

discussie over granuliet

Op verzoek van de SG heeft de ILT recent de status van dit document

geduid de inspecteur ILT is destijds eind 2018 door een collega
hand haver bij Rijkswaterstaat Oost Nederland gevraagd om advies

vanuitde ILT tav granuliet Zo n vraag om advies komt regelmatig voor

erzijn korte lijnen tussen handhavers van RWS en de ILT

De inspecteur ILT heeft toen de casus aan Juridische Zaken van ILT JZ

voorgelegd en JZ heeft advies gegeven aan de inspecteur Vanuit JZ

bezien is dit daarmee een intern juridisch advies en geen officieel

standpunt van het IG team de IG De inspecteur heeft vervolgens dit

advies aan zijn contact vanuit handhaving RWS gestuurd Hierbij is het

mogelijk wel zo dat voor buitenstaanders RWS niet meteen duidelijk is

geweest dat het om een intern juridisch advies ging

Pagina 1 van 2
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N B Om een rechtsoordeel te geven is van belang dat het juridisch
advies gepubliceerd wordt Dat is in dit geval niet gedaan De ILT heeft

dus geen rechtsoordeel gegeven Het is overigens de vraag of er officieel

een rechtsoordeel gevraagd is aan de ILT of dat het meer collegiaal
advies is geiweest We hebben overigens de mails nog opgevraagd
waarin RWS de vraag stelt aan de ILT hier wachten we nog op

Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteunlng

Bestuursadvies

Datum

11 maart 2020

Stuk 05 datum 20190613

Dit betreft de definitieve versie van de interne Memo Granuliet vi elke

onder regie van RWS WVL tot stand is gekomen
Deze memo concludeert dat granuliet bouwstof is

Stuk 06 datum 20190620

Dit betreft het verslag van het Implementatieteam waar de Memo

Granuliet besproken is Conclusie van het IT is conform de memo

Stuk 07 datum 20190702

Dit is de Memo Granuliet met in rood schrift het commentaar van de

producent GIB De memo was aan GIB toegestuurd op 16 juni 2019 Deze

reactie werd ontvangen daags na het gesprek van dhr Zijistra en Bontrup
met vertegenwoordigers van het ministerie op 1 juli 2019

Stukken 08 t m stuk 12

Dit zijn stukken die zijn ingebracht in het directeurenoverleg van 21 8

2019 Dit deze stukken blijken de verschillende interne opvattingen
Van dit directeurenoverleg is geen formeel verslag gemaakt Wei is een

terugkoppeling via mail RWS beschikbaar De conclusie van het overleg
was dat granuliet als grond beschouwd moest worden

Stuk 13 datum 20191002

Verslag van het Implementatieteam

Stuk 14 datum 20191010

Memo van DGWB aan DGRWS met standpunt over granuliet

Stuk 15 datum 20191023

Memo van DGRWS aan DGWB reactie op standpunt DGWB

1Q 2e I i0 2e

Pagina 2 van 2
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1 DGRWiI 10 2e

I0 2e]fli0 24| hbjz^ iQ 2e |@minienw nl1
I0 2e | BSKr 00 2e |@minienw nl1

I0 2e | HBJZ

Thur 3 12 2020 4 28 13 PM

Subject Ontgrondingvergunning ed

Received

Grond of bouwstof docx

Toepassen grond of nuttig toepassen alval docx

1@minienw nl]I0 2eTo

HBJZlI io 2e I@minienw nl1 io 2e |1Q 2eCc

From

Sent

Thur 3 12 2020 4 28 13 PM

Hallo | 10 2e

Wat granuliet bet reft hebben we een paar zaken uitgezocht

Ik weet niet wie nu waar mee bezig is en wellicht voor jullie bekende kost maar hierbij het volgende

1 voor toepassen grond is niet de Ontgrondingenvergunning het kader maar de Bbk meldplicht

2 grond kan volgens het Bbk ook materiaal zijn datvrijwel niet organisch is

3 er is een essentieel verschil tussen de woorden nuttig toepassen {van afval en toepassen van grond

Zie hieronder meer uitgebreid

GK^
1 Ontgrondingenvergunning en Bbk

In de vergunning uit 2009 en de wijziging daarvan in 2018 is niets te vinden over granuliet

In de zienswijze procedure in 2018 zijn allerlei zorgen geuit over het materiaal dat gebruikt wordt voor het verondiepen

Door de provincie is hierbij steeds gezegd dat dit buiten het toetsingskader van de Ontgrondingenwet valt en valt onder het Bbk

zie citaten hieronder

Het BBk met de meldplicht is dus het kader en RWS is daarvoor bevoegd gezag

Samenvatting en behandeling ingebrachte zienswijzen
a Er wordt impliciet toestemming gegeven voor het verondiepen aanvullen van dit project met

zoge noemd Yecon stru ctiem ateriaal’

Ad a

Het op verantwoorde wijze toepassen van licht verontreinigde grond ter verondieping van plassen
gebeurt volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit Bbk Bevoegd gezag en toezichthoudende

instantie is in dit geval Rijkswaterstaat Dit onderwerp valt buiten de reikwijdte van de

Ontgrondingenwet en onderhavig besluit Er is dan ook als zodanig geen sprake van een impliciete
toestemming
d Er liggen kleidepots die verkocht en afgevoerd moeten worden Daarnaast wordt klei van elders

aangevoerd om de plas te verondiepen Het vraagt veel minder transportbewegingen en overlast om

de aanwezige klei in de plas te storten Al met al is het aan de aanvrager te wijten dat een verlenging
nodig is met alle overlast en schade van dien voor de bewoners

e In het ontwerpbesluit worden alleen de belangen van de aanvrager gewogen Gezien de nodige
commotie rondom het onderwerp verondiepen met buitenlandse zwaar verontreinigde grond had van

de provincie tenminste verwacht kunnen worden dat zij de belangen van haar bevolking zou

meenemen in de belangenafweging
f Vervolgens bevatten de zienswijzen een opsomming van nadelige gevolgen van het storten van

verontreinigd slib voor bodem en waterkwaliteit en het bewust verkeerd interpreteren van het Besluit

Bodemkwaliteit Het BBK en de handreiking verondieping diepe plassen van het STOWA mogen niet

zo geinterpreteerd worden Hierdoor is de veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners van

Dreumel en omgeving in het geding

g Het maatschappelijk draagviak ontbreekt Er is bij de totstandkoming van de

ontgrondingsvergunning nooit gesproken over verondieping metvervuild slib Provincie en gemeente
hebben ‘gedwaald’ bij het verlenen van de vergunning Er is geen enkel draagviak voor de import van

maximaal vervuilde grond
h Het project levert een grote bijdrage aan de plastic soep die niet ophoudt in Dreumel maar ook

kilometers natuur en recreatiegebieden benedenstrooms verontreinigd
i Verwezen wordt naar een verondiepingsproject in Limburg waar het mis is gegaan bij het storten

van vervuilde specie Bij Over de Maas zijn miljoenen tonnen zwaar verontreinigde grond gestort De

gemeente heefttoegezegd hiernaar onderzoek te doen Bewoners vragen zich af of bemonstering
afdoende is De resultaten daarvan moeten worden afgewacht alvorens de vergunning te verlenen

Ad d e f g h en i

Hiervoor geldt hetzelfde als vermeld onder ‘Ad a
’

Het op verantwoorde wijze toepassen van grond
ter verondieping van plassen gebeurt in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit Bbk Bevoegd
gezag en toezichthoudende instantie is Rijkswaterstaat Dit onderwerp valt buiten de reikwijdte van de

Ontgrondingenwet en onderhavig besluit Overigens is de klei in de depots hoogwaardige klei die zeer

geschikt is voor dijkverzwaring en waaraan de komende jaren in de directe omgeving veel behoefte is

De vergunning uit 2018 is hier te vinden

https repository ofFiciele overheidspublicaties n1 extemebijlagen exb 2Q18 53698 l bijlage exb 2018 53698 pdf
2 Grond of bouwstof organisch materiaal

142030 0288



Zie bijgevoegd memo waarin verwezen wordt naar de definities uit het Bbk en de toelichting
Conclusie is dat grond ook kan bestaan uit materiaal dat vrijwel niet organisch is

3 Nuttige toepassing van afval of toepassen grond

Zie bijgevoegd memo

Conclusie is dat voor het Bbk het niet uitmaakt of iets afval is of niet Vandaar dat het zaak is niet meerte spreken over nuttige

toepassing van afvai maar van het toepassen van grond

Nuttige toepassing is nl een juridische term die betrekking heeft op afval

Bij de totstandkoming van het Bbk was op basis van de toenmaiige rechtspraak de veronderstelling dat doorgaans sprake zou zijn

van afvaistoffen

inmiddeis is door iatere rechtspraak en wijziging van de Kaderrichtlijn afvaistoffen het mogelijk om materiaal dat gebruikt wordt

voor het verondiepen niet als afval maarals byproduct te zien {en dus niet als afval

Voorwaarde daarvoor is wel dat de toepassing geschiedt conform regels Bbk

142030 0288



Bbk grond of bouwstof

^ Er kan volgens het Bbk ook sprake zijn van grand als er vrijwel geen oiganische
stof in zit

Bouwstof materiaal waarin de totaalgehalten aan silicium calcium of aluminium tezamen

meer dan 10 gewichtspracent van dat materiaal bedragen uitgezonderd vlakglas metallisch

aluminium grond of baggerspecie dat is bestemd om te worden toegepast

Grond vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2

millimeter en organisclie 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

Bouwstof Steenachtig materiaal bedoeld om te worden toegepast in een werk Het gaat

hierbij dus niet om grondstoffen of halffabrikaten Die vallen buiten dit besluit Ook

bouwstoffen die zijn vervaardigd maar die niet aan de eisen blijken te voldoen en die

vervolgens worden afgevoerd zijn niet bedoeld om te worden toegepast

Grond Zie paragraaf 4 3 1

4 3 5 Definities grond en baggerspecie

De definities van grond en baggerspecie hebben betrekking op het fijne bodemmateriaal

maximale korrelgrootte van 2 millimeter alsmede op van nature in de bodem voorkomende

schelpen en grind 2 63 mm Ook natuurlijke mengsels van fljn bodemmateriaal en schelpen
en grind vallen onder de noemer grond en baggerspecie Het fijne bodemmateriaal bestaat

doorgaans uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische
stof In uitzonderingsgevallen komt ook grond voor met vrijwel geen organische stof

bijvoorbeeld dekzanden ofvrijwel geen minerale delen hijvoorbeeld mineraalarm veen

Schelpen en grind zijn in de definities opgenomen omdat zij regelmatig in de bodem

voorkomen en toepassing ervan als bodem geen bezwaren uit milieuoogpunt kent

Uitsluiting van deze materialen zou het toepassen van grand en baggerspecie nodeloos

beperken Natuurlijke bodemmaterialen groter dan 63 mm worden in de bodemkunde

beschouwd als stenen en worden niet gerekend tot de grondmatrix Overigens komen stenen

van nature slechts sporadisch voor in de Nederlandse bodem Stenen worden gekwalificeerd
als een bouwstofvan natuurlijke oorsprong Voor situaties waarin stenen voorkomen in grond
of baggerspecie wordt verwezen naar de passage hierna over vermenging van grond en

baggerspecie met ander materiaal

De definities hebben een lange voorgeschiedenis Tijdens een Algemeen Overleg met de

Tweede Kamer op 27 juni 2002 heeft de toenmalige minister van VROM aangekondigd dat

142153 0289



opnieuw zou worden gekeken mar de definitie van «grond» Hij doelde daarbij op het begrip
«grond» zoals dat voorkomt in een aantal milieuregelingen waaronder toentertijd het

Bouwstoffenbesluit Ter uitvoering hiervan zijn in de ambtelijke notitie «Naar een uniforme

definitie van grond in de bodem en afvalstoffenregelgeving» van mei 2004 voorstellen

gedaan voor een nieuwe definitie Nader overleg onder meer in het kader van de Stuurgroep
Bodem heeft geleid tot aanpassing van de voorgestelde definitie In hetzelfde kader is tevens

een definitie van «baggerspecie» ontwikkeld De aldus totstandgekomen definities zijn thans

opgenomen in het onderhavige besluit Eerder is de nieuwe definitie van «grond» reeds

opgenomen in de «Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden

afvalstoffen»

De nieuwe definities hebben betrekking op grond en baggerspecie die niet is vermengd met
ander materiaal Zij worden daarom ook aangeduid als de «basisdefinities» van grond en

baggerspecie In grond en baggerspecie wordt doorgaans ook ander materiaal aangetroffen
zoals minerale bestanddelen puin vliegas slakken en niet minerale niet natuurlijke
bestanddelen glas plastic behandeld en onbehandeld hout Daarom moet ook worden

geregeld in hoeverre dergelijk gemengd materiaal wordt aangemerkt als grond of

baggerspecie Hiertoe wordt een maximaal gewichtspercentage ander materiaal gehanteerd
Dit percentage kan per regeling verschillen aangezien het afhankelijk is van de strekking van
de regelingd Het percentage maakt daarom geen deel uit van de basisdefmitie In dit besluit

is het percentage gesteld op 20 Dit percentage heeft betrekking op het gewicht Indien

grond is vermengd met meer dan 20 ander materiaal kan deze voor de toepassing van dit

besluit niet worden aangemerkt als grond Evenmin kan het materiaal worden gekwalificeerd
als een bouwstof zie artikel 26 vierde lid van dit besluit Door middel van zeven of

scheiden kan voor dergelijke party en het percentage ander materiaal in de grond worden

teruggebracht tot onder de 20 gewichtsprocenten zodat de party kan worden aangemerkt als

grond in het kader van dit besluit

Voor bouwstoffen geldt een aanvullende eis dat deze maximaal uit 20 gewichtsprocenten

grond en baggerepecie mogen bestaan zie artikel 26 vierde lid tenzij deze grond een

functioneel onderdeel uitmaaktvan de bouwstof zie artikelsgewijze toelichting bij artikel

26 Dit betekent dat er producten zijn die geen grond en tevens geen bouwstof betreffen

Deze producten dienen bewerkt te worden met als doel een hoogwaardig gebruik als grond of

bouwstof mogelijk te maken

Het begrip baggerspecie is nevengeschikt aan het begrip grond Baggerspecie is dus niet

opgevat als een categorie grond maar als een zelfstandige categorie Baggerspecie is

bodemmateriaal dat vrijkomt uit het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte

Zie hieromtrent nader paragraaf 1 6

Een gevolg van het feit dat er een koppeling wordt gelegd tussen oppervlaktewater en het

begrip baggerspecie is dat het zand dat wordt gewonnen uit zandwinputten die zijn gelegen in

het oppervlaktewater in juridische zin wordt beschouwd als baggerspecie Dit laat onverlet

dat de producenten van dit zand het materiaal onveranderd als zand op de markt kunnen

brengen De juridische benaming van dit zand als baggerspecie doet verder ook niets af of bij
aan de status van het materiaal als primaire grondstof of afvalstof Dat wordt bepaald door de

feitelijke handelingen met het materiaal

De basisdefinities zijn gebaseerd op de samenstelling van het materiaal De directe herkomst

van het materiaal is daarmee niet bepalend voor de vraag of er sprake is van grond of

142153 0289



baggerspecie Ook materiaal dat aan de samenstellingskenmerken voldoet maar dat niet

rechtstreeks vrijkomt uit de bodem bijvoorbeeld omdat bet eerder is toegepast kan derhalve

onder de defimties vallen Wei zal bet steeds gaaii om materiaal dat oorspronkelijk afkomstig
is uit de bodem Het moet immers gaan om materiaal «in een verbouding en met een structuur

zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen» Met «van nature worden

aangetroffen wordt niet zozeer gedoeld op de directe berkomst van de gronddeeltjes maar

op de samenstelling van bet materiaal Het gaat erom dat bet toe te passen product
gronddeeltjes bevat een samenstelling beeft welke overeenkomt met gronddeeltjes die van

nature in de bodem voorkomen en daarmee dat bet toe te passen product dus ook geschikt is

om als bodem te kunnen worden toegepast Het materiaal boeft dus niet recbtstreeks uit de

bodem te komen maar moet wel vergelijkbaar zijn met materiaal dat recbtsreeks uit de

bodem komt

De nieuwe definities sluiten goed aan bij de nieuwe regels voor bet toepassen van grond en

baggerspecie Onder de nieuwe regels geldt dat bet toe te passen materiaal duurzaam een

bodemfunctie moet kunnen vervullen Bij dit criterium is de berkomst irrelevant Het gaat er

om dat de toe te passen partij een samenstelling en structuur beeft zoals die ook elders in de

bodem worden aangetroffen Verder kan ook materiaal met een zeker aandeel ander fysiscb
materiaal duurzaam een bodemfunctie vervullen

De nieuwe definities wijken afvan de definitie van «grond» zoals deze was opgenomen in

het Bouwstoffenbesluit De definitie in het Bouwstoffenbesluit luidde als volgt «niet

vormgegeven bouwstof met een vaste structuur die van natuurlijke oorsprong is niet door de

mens is geproduceerd en onderdeel van de Nederlandse bodem kan uitmaken» Het

Bouwstoffenbesluit kende geen afzonderlijke definitie van baggerspecie Baggerspecie werd
voor de toepassing van het Bouwstoffenbesluit beschouwd als grond De voomaamste

verschillen met de definitie uit het Bouwstoffenbesluit zijn als volgt

In de eerste plants is de relatie met het begrip «bouwstof» verbroken In de tweede plants
beeft het begrip «baggerspecie» een afzonderlijke definitie gekregen Daarmee wordt

ingespeeld op het feit dat bepaalde toepassingen specifiek betrekking hebben op

baggerspecie In de derde plants kende de definitie uit het Bouwstoffenbesluit

herkomstelementen Met name was bepaald dat het materiaal niet door de mens moeht zijn
geproduceerd Bovendien gold dat het materiaal onderdeel van de Nederlandse bodem moest

kunnen uitmaken De nieuwe definities kennen deze elementen niet meer In de vierde plants
is nu een regeling opgenomen voor de aanwezigheid van anderfysisch materiaal in grond

Diverse materialen die onder het Bouwstoffenbesluit geen grond waren zijn dat onder deze

regeling wel Vanzelfsprekend moet ook bij deze materialen worden gekeken naar het

gewichtspercentage ander materiaal Voorts blijft altijd gelden dat het moet gaan om

materiaal «in een verbouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden

aangetroffen In de inspraakreacties is voor onderstaande materiaalstromen gevraagd

duidelijkheid te scheppen over de status van het materiaal in relatie tot de definitie van grond

Voor de onderstaande materiaalstromen geldt dat deze in ieder geval voldoen aan het eerste

gedeelte van de definitie van grond het betreft namelijk vast materiaal dat bestaat uit

minerale delen en organische stof Het gaat bij de beoordeling van de status van onderstaande

materiaalstromen om de vraag of voldaan wordt aan de zinsnede dn een verbouding en met

een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen
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De volgende stromen zijn genoemd in de inspraakreacties

Rioolkolken en gemalenslib veegzand RKGV

Zand uit de reiniging van RKGV

Zeefzand

— Zand uit de reiniging van zeefzand

Teerhoudend Asfaltgranulaat TAG

Zand uit de reiniging van TAG

Boorgruis

Bentoniet

Gereinigde grond

Tarragrond

— Imuiobilisaten en stabilisaten
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Bbk Toepassen grond of nuttige toepassen van afval

In de wettelijke systematiek van het Bbk maakt het niet uit of grond baggerspecie of bouwstoffen

volgens de Wet milieubeheer en de EU Kaderrichtlijn afvalstoffen afvalstoffen zijn of niet De regels

van het Bbkgelden gelijkelijk voor de situatie dat het materiaal een afvalstof is of niet

Dit betekent dat niet gesproken moet worden van het dumpen storten of nuttig toepassen van

afvalstoffen maarvan het toepassen van grond baggerspecie of bouwstoffen

materiaal dat conform de eisen van het Bbk wordt toegepast is overigens niet altijd afvalstof zoals

bij de totstandkoming van het BBk nog werd aangenomen op basis van de toenmalige rechtspraak

maar kan onder omstandigheden een bijproduct zijn in de zin van de Wm en de EU Kaderichtlijn

afvalstoffen Een bijproduct is geen afvalstof Voorwaarde is o a dat voldaan wordt aan de eisen van

het Bbk

Artikel 5 Bbk

• 1 Dit besluit is van toepassing op het toepassen van bouwstoffen grond of baggerspecie

voor zover

a geen grotere hoeveelheid van die bouwstoffen grond of baggerspecie wordt

toegepast dan volgens gangbare maatstaven nodig is voor het functioneren van de

toepassing

o

b de toepassing volgens gangbare maatstaven nodig is op de plaats waar deze

plaatsvindt of onder de omstandigheden waarin deze plaatsvindt en

o

c ingeval van het toepassen van afvalstoffen sprake is van nuttige toepassing in de

zin van artikel 1 1 eerste lid van de Wet milieubeheer

o

Artikel 5 Kaderrichtlijn afvalstoffen

Bijproducten

1 Een stof die of een voorwerp dat het resultaat is van een productieproces dat niet in de eerste

plaats bedoeld is voor de productievan die stof of dat voorwerp kan alleen als een bijproduct en

niet als een afvalstof in de zin van artikel 3 punt 1 worden aangemerkt indien wordt voldaan aan

de volgende voorwaarden

a het is zeker dat de stof of het voorwerp zal worden gebruikt

b

de stof of het voorwerp kan onmiddellijk worden gebruikt zonder verdere andere behandeling dan

die welke bij de normale productie gangbaar is

c
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d verder gebruik is rechtmatig m a w de stof of het voorwerp voldoet aan alle voorschriften inzake

producten milieu en gezondheidsbescherming voor het specifieke gebruik en zal niet leiden tot

over het geheel genomen ongunstige effecten op het milieu of de menselijke gezondheid

5 4 8 Kaderrichtlijn afvalstoffen voorgrond en baggerspecie

De toepassing van grond en baggerspecie in of op de bodem moet in overeenstemming zijn met het

Europese recht Een van de belangrijkste toetsingskaders voor de toepassing van grond en

baggerspecie binnen het Europese recht is Richtlijn nr 75 442 EEG van de Raad van de Europese

Gemeenschappen van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen PbEG 1975 L 194 hierna aangeduid als

«de Kaderrichtlijn afvalstoffen»

In de Kaderrichtlijn zijn afvalstoffen gedefinieerd als elke stof of elk voorwerp behorende tot de in

bijiage I genoemde categorieen waarvan de houder zich ontdoet voornemens is zich te ontdoen of

zich moet ontdoen De categorieen in bijiage I zijn zeer ruim omschreven en bovendien is als laatste

categorie omschreven «alle stoffen materialen of producten die niet onder de hierboven vermelde

categorieen vallen» zodat er vrijwel niets is dat niet in beginsel onder de Kaderrichtlijn afvalstoffen

kan vallen

Het doorslaggevende criterium is de vraag of de houder {de producent of de natuurlijke of

rechtspersoon die de afvalstoffen in bezit heeft zich van die stoffen ontdoet voornemens is zich te

ontdoen of zich moet ontdoen Dat criterium wordt in de jurisprudentie van het Europese Hof van

Justitie en in navolging van dat Hof door de Nederlandse Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad

van State zeer ruim uitgelegd Als recent voorbeeld daarvan kan de uitspraakvan het Hof van Justitie

in de zaak Van de Walle C 1 03 worden genoemd Daarin oordeelde het Hof van Justitie dat per

ongeluk door koolwaterstoffen verontreinigde bodem zelfs voordat die is ontgraven als afvalstof

moet worden beschouwd In het licht van de richtlijn en deze jurisprudentie moet ervan uit worden

gegaan dat grond en baggerspecie na het ontgraven ervan in de meeste gevallen als afvalstof dienen

te worden beschouwd Om die reden zijn de voorschriften in dit besluit opgesteld met als

uitgangspunt dat dit besluit aan alle eisen voldoet die aan afvalstoffen worden gesteld degene die

grond of baggerspecie toepast hoeft zich dan niet of in elkgeval zo min mogelijk af te vragen of hij

al dan niet met een afvalstof bezig is

Er zijn twee vormen van zich ontdoen van afvalstoffen te weten verwijdering en nuttige toepassing

Het onderscheid tussen deze twee begrippen is zoals hierna zal blijken van belang in het licht van

artikel 11 van de Kaderichtlijn en dit besluit Verwijdering kan in het algemeen aldus worden

gekarakteriseerd dat een verwijderingshandeling elke verdere toepassing van een stof uitsluit

hetgeen het meest duidelijk is in geval van lozing verbranding of storten op een stortplaats De

juridische term «nuttige toepassing» roept niet zelden vraagtekens op in de praktijk maar mag niet

worden verward met de taalkundige betekenis van die woorden er gelden specifieke juridische

criteria voor het beoordelen of een handeling als nuttige toepassing mag worden aangemerkt of niet

Een onderbouwing dat een handeling milieuhygienisch verantwoord of zelfs nuttig is voor het milieu

of anderszins nuttig is dan ook niet zonder meer relevant

Het onderscheid tussen «verwijdering» en «nuttige toepassing» wordt gemaakt in artikel 1 van de

Kaderrichtlijn afvalstoffen De begrippen verwijdering en nuttige toepassing sluiten elkaar uit een

handeling kan nooit beide zijn maar altijd slechts een van beide Voor de definitie van verwijdering

wordt verwezen naar de handelingen die zijn opgesomd in bijiage IIA bij de Kaderrrichtlijn

afvalstoffen voor nuttige toepassing naar bijiage IIB De bijiagen zijn echter niet uitputtend en dus

142156 0290



op zichzelf niet voldoende om van een bepaalde handeling eenduidig vastte stellen van welk begrip

sprake is Deze begrippen zijn daarom verder ontwikkeld in de jurisprudentie van bet Hof van Justitie

Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie met name het arrest Abfall Service C 6 00 zijn

indicaties af te leiden die in latere arresten steeds zijn herhaald Indicaties die in elkgeval in acht

moeten worden genomen bij hettoetsen van handelingen zijn

Lijkt de handeling meer op een handeling die voorkomt in de lijst met verwijderingshandelingen of

lijkt zij meer op een handeling uit de lijst met nuttige toepassingshandelingen

Wat is het hoofddoel van de handeling Worden de afvalstoffen alleen toegepast om er vanaf te

zijn {waarbij de toe passer er een nuttige bestemming voor zoekt of is de toepassing het hoofddoel

en worden afvalstoffen gebruikt om primaire grondstoffen te vervangen

Is er voorafgaande behandeling nodig voordat de stof kan worden hergebruikt

De Kaderrichtlijn afvalstoffen bevat een doelbepaling artikel 4 die de lidstaten ertoe verplicht de

nodige maatregelen te nemen om te waarborgen dat handelingen met afvalstoffen geen nadelige

gevolgen hebben voor de gezondheid van de mens of het milieu in het bijzonder zijn onder meer

water lucht bodem fauna en natuur genoemd De eisen vastgelegd in dit besluit en die bij

ministeriele regeling geven invulling aan artikel 35 van dit besluit en daarmee aan artikel 4 van de

Kaderrichtlijn afvalstoffen Aan deze doelbepaling is invulling gegeven bij het vaststellen van de

verplichtingen die bij dit besluit zijn gesteld Daarnaast is in artikel 6 van dit besluit dit vereiste

expliciet opgenomen voor zover dit besluit de bevoegdheid bevat om bij ministeriele regeling de

noodzakelijke milieuhygienische normstelling vast te stellen Voor de volledigheid wordt opgemerkt

dat deze randvoorwaarde als uitvioeisel van artikel 4 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen ook is

opgenomen in artikel 12a tweede lid van de Wet bodembescherming Op grond daarvan is de

randvoorwaarde van toepassing op de bevoegdheid om als bestuursorgaan op grond van de

artikelen 44 en 46 van dit besluit een gebiedsgericht toetsingskader te kunnen vaststellen

Het doel dat in artikel 4 is omschreven krijgt een nadere uitwerking in de artikelen 9 en 10 De

Kaderrichtlijn afvalstoffen stelt een vergunning verplicht voor handelingen met afvalstoffen Volgens

artikel 9 dient de vergunning met name betrekking te hebben op soort en hoeveelheid afvalstoffen

technische eisen voorzorgsmaatregelen de plaats om afvalstoffen te verwijderen en de

behandelingsmethode maar er kunnen ook andere voorwaarden aan worden verbonden die nodig

zijn uit oogpunt van milieubescherming De vergunning kan worden geweigerd indien de

voorgenomen handeling uit milieubeschermingsoogpunt niet aanvaardbaar is

De lidstaat kan een beroep doen op artikel 11 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen Dat artikel schept de

mogelijkheid om vrijstelling te verlenen van de vergunningplicht binnen de in dat artikel genoemde

voorwaarden Ten eerste is het artikel uitsluitend van toepassing op «nuttige toepassing» of

Kverwijdering in eigen beheer» van dat laatste is in dit besluit geen sprake het gaat dan om grote

inrichtingen die in eigen beheer hun afval verwijderen Een handeling die moet worden beschouwd

als «verwijdering» kan dus niet worden vrijgesteld van de vergunningplicht op grond van dit artikel

Bij het verlenen van een vrijstelling dient aan de volgende voorwaarden in artikel 11 te worden

voldaan

— het moet zoals gezegd gaan om nuttige toepassing als bedoeld in de Kaderrichtlijn afvalstoffen

de lidstaat moet per type activiteit algemene voorschriften stellen dus gedifferentieerd typen

activiteiten benoemen en reguleren
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de soort afvalstoffen benoemen

—

regelen om welke hoeveelheid afvalstoffen het gaat

— de aard van de afvalstoffen regelen {bijvoorbeeld samenstelling verontreinigingsgraad et cetera

regelen onder welke voorwaarden de afvalstoffen mogen worden gebruikt

De ratio hiervan is dat de algemene regels naar hun aard de vergimning moeten kunnen vervangen

nnaar dan voor een grotere groep gevallen Dat voIgt uit het systeenn van de Kaderrichtlijn met name

de artikelen 9 10 en 11 Deze figuur is daardoor enigszins vergelijkbaar met de 8 40 amvb s

besluiten met algemene regels op grond van artikel 8 40 van de Wet milieubeheer die de

milieuvergunning vervangen in het Nederlandse recht in die amvb s kunnen alleen regels worden

gesteld voor inrichtingen met een beperkte milieubelasting en homogene kenmerken zodat voor

een grotere groep inrichtingen in feite dezelfde voorschriften worden gegeven als in een

milieuvergunning zouden zijn opgenomen

Van belang is nog dat artikel 11 de richtlijn over gevaarlijke afvalstoffen onverlet laat Die richtlijn

stelt aanvullende voorwaarden indien sprake is van gevaarlijke afvalstoffen inverband met de

sterkere schadelijkheid voor het milieu van die categorie afvalstoffen In verband daarmee is die

categorie afvalstoffen dan ook uitgezonderd van de reikwijdte van dit besluit Dat betekent dat te

alien tijde van geval tot geval meet worden beoordeeld of en zo ja onder welke voorwaarden

handelingen met gevaarlijke afvalstoffen toelaatbaar zijn

Tot slot en ook van groot belang is dat de voorschriften zo moeten worden opgesteld dat is

gewaarborgd dat de vrijgestelde activiteiten te alien tijde in overeenstemming zijn met het doel van

de Kaderrichtlijn afvalstoffen zoals dat naar voren komt uit artikel 4 en de considerans van de

richtlijn dat vergt kortom een milieuhygienische onderbouwing

Dit besluit beoogt gebruikte maken van de mogelijkheid die artikel 11 van de Kaderrichtlijn

afvalstoffen biedt Als een lidstaat een beroep doet op dat artikel 11 en dus althans voor wat

bet reft dit besluit stelt dat sprake is van nuttige toepassing heeft de lidstaat de volledige bewijslast

Van sommige handelingen die in dit besluit zijn gereguleerd is niet op het eerste gezicht duidelijk of

het verwijdering of nuttige toepassing is omdat de betreffende handeling zowel op een handeling in

bijiage IIA verwijdering als bijiage MB nuttige toepassing lijkt Als een lidstaat een handeling als

nuttige toepassing interpreteert die niet in bijiage MB staat ligt de bewijslast volledig bij de lidstaat

De volgende paragraaf bevat daarom voor elke in dit besluit gereguleerde activiteit een

gemotiveerde beoordeling van de vraagof die activiteit kan worden gekwalificeerd als nuttige

toepassing Daarbij is tevens aangegeven waarom een toepassing die schijnt te lijken op een

verwijderingshandeling in bijiage IIA desondanks niet als verwijderingshandeling maar toch als

nuttige toepassing meet worden gekwalificeerd

Er zij op gewezen dat de Europese Commissie en het Europese Hof van Justitie gelet op hun rol in het

toezicht op de naleving van het gemeenschapsrecht met hun interpretatie de doorslag geven in de

beoordeling

Ter uitvoering van de registratieplichten vervat in de artikelen 11 tweede lid en 14 van de

Kaderrichtlijn is artikel 42 in dit besluit opgenomen

5 4 9 Kaderrichtlijn afvalstoffen voor bouwstoffen

Voor bouwstoffen geldt dat in dit besluit geen onderscheid wordt gemaakt tussen primaire

bouwstoffen en afvalstoffen Beide moeten op dezelfde wijze voldoen aan de milieuhygienische
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eisen om als bouwstof te mogen worden toegepast Voor zover bouwstoffen tevens afvalstoffen zijn

moet daarnaast wel worden voldaan aan de eisen die de Kaderrichtlijn afvalstoffen stelt

Afvalstoffen spelen op twee manieren een rol in de bouwstoffenstroom Ten eerste worden

afvalstoffen gerecycled tot nieuwtoete passen bouwstoffen of als grondstof toegepast voor de

productie van nieuwe bouwstoffen Ten tweede kunnen sommige bouwstoffen die vrijkomen uit een

ouder werk direct worden hergebruikt zonder verdere bewerking tot nieuw product Op beide

manieren wordt het gebruik van primaire huipbronnen verminderd en worden afvalstoffen nuttig

toegepast Hierin heeft dit besluit voor hetonderdeel bouwstoffen dezelfde doelstelling als de

Kaderrichtlijn afvalstoffen

Een voorwaarde voor het opnieuw mogen toepassen van bouwstoffen is dat het leven in de bodem

inclusief het grondwater en in het oppervlaktewater hiervan geen noemenswaardige nadelige

gevolgen ondervindt Deze voorwaarde is de bestaansreden van het in dit besluit neergelegde beleid

voor bouwstoffen Hiervoor is risicogebaseerde normstelling ontwikkeld en is een helder kader

opgesteld Dit alles komt overeen metde voorwaarden die de Kaderrichtlijn afvalstoffen stelt aan het

nuttig toepassen van afvalstoffen

Voor het voorkomen van risico’s voor lucht fauna en flora geluid of stankhinder en natuur en

landschapsschoon in gelden nationaal andere wet en regelgevingskaders zoals bijvoorbeeld de Wet

milieubeheer de Flora en Faunawet en de Natuurbeschermingswet

De Kaderrichtlijn afvalstoffen geeft aan dat algemene voorschriften voor nuttige toepassing mogen

worden opgesteld zoals dit besluit waarin soort en hoeveelheid afvalstoffen zijn vastgesteld en is

aangegeven onder welke voorwaarden de activiteit kan worden vrijgesteld van een vergunning Voor

bouwstoffen geldt dat de soort afvalstof helder is gedefinieerd Het gaat om afvalstoffen die kunnen

voldoen aan de definitie van een bouwstof op grond waarvan in een materiaal meer dan 10

silicium calcium en of aluminium aanwezig dient te zijn De nuttige toepassing is het toepassen en

houden van bouwstoffen in een werk Hieraan is een aantal randvoorwaarden verbonden

Ten eerste moet het gaan om de toepassing van een gekeurde bouwstof met milieuhygienische

verklaring op grond waarvan het vertrouwen mag bestaan dat de bouwstof voldoet aan de milieu

eisen

Ten tweede moet het werk een aanwijsbare functie hebben

Ten derde moet het werk zodanig zijn ontworpen dat de uitloging beperkt blijft tot acceptabele

niveaus Deze eis geldt met name voor IBC bouwstoffen maar ook voor andere bouwstoffen

waarvoortoepassingsbeperkingen gelden Die toepassingsbeperkingen zijn aangegeven in

beoordelingsrichtlijnen of op het bij een bouwstof behorende certificaat

Ten slotte moeten bouwstoffen verwijderbaar worden toegepast en moeten ze ook worden

verwijderd wanneer het werk zijn functie verliest en gedeeltelijk wordt gesloopt

De hoeveelheid bouwstof die per activiteit mag worden toegepast verschilt in de praktijk per werk

afhankelijk van de aan een werk te stellen functionele eigenschappen Hierbij kan worden gedacht

aan onder andere civieltechnische bouwtechnische geluidstechnische of esthetische bijvoorbeeld

in relatie tot natuurschoon eigenschappen In de praktijk kan de toe te passen hoeveelheid bouwstof

uiteenlopen van een kruiwagen tot een miljoen ton bouwstoffen De hoeveelheid toe te passen

bouwstof is in dit besluit daarom vastgesteld in relatie tot de functie die het werk vervult Kan de

hoeveelheid toe te passen of toegepaste bouwstoffen niet worden onderbouwd in relatie tot de

functie van een werk dan geldt de vrijstelling van dit besluit van het verbod van artikel 10 2 Wm om
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zich van afvalstoffer te ontdoen door deze al dan niet in verpakking buiten een inrichting

anderszins op of in de bodem te brengen niet meer en brengt artikel 8 40 Wm niet met zich mee

dat de algemene regels van dit besluit de vergunningplicht op grond van artikel 8 1 Wm vervangen

In dat geval valt het toepassen van afvalstoffen order de vergunningplicht van artikel 8 1 of de

ontheffingsplicht van artikel 10 63 Wm

Voor wat betreft melding en registratie van afvalstoffen zijn voor bouwstoffen in dit besluit geen

extra regels opgenomen Dit is reeds geregeld in de artikelen 10 38 tot en met 10 40 Wm
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Technische briefing en rondetafelgesprek granuliet Datum

11 maart 2020

Kenmerk

IenW BSK 2020

Bijrage n

1

Inleiding

Op maandag 9 maart 2020 vond in de Tweede Kamer een openbare

rondetafelgesprek plaats over het dossier granuliet Voorafgaand aan dit

rondetafelgesprek hebben DGWB DBO en RWS een besloten technische

briefing over hetzelfde onderwerp voor de Kamerleden verzorgd De aandacht

voor het dossier granuliet heeft gezorgd voor een aantai recente persvragen

In deze nota wordt u op hoofdiijnen geinformeerd over hetgeen is besproken

tijdens de technische briefing en het rondetafeigesprek pius de daarop

volgende media aandacht Daartoe is deze nota onderverdeeld in een aantai

hoofdpunten die aiiemaal ter sprake kwamen in de technische briefing het

rondetafelgesprek en of onderwerp zijn van ultingen In de pers

Aanvullend hierop bevat deze nota een advies over hoe om te gaan met de

recent beschikbaar gekomen onderzoeksrapporten Deze drie

onderzoeksrapporten zijn opgesteid in opdracht van GIB Bontrup Ten siotte

wordt kort ingegaan op de aanvuiiende monstername op verzoek van de

gemeente en de review

De nota is afgestemd met DGWB en RWS

Op 11 maart spraken wij over een opzet voor de aan de Kamer te sturen brief

ter begeieiding van de op 6 maart en 10 maart gesteide kamervragen
Binnen deze opzet zal bezien worden of onderstaande teksten daartoe gebruikt
kunnen worden Daarnaast zal in de brief aandacht besteed worden aan de

vragen en opmerkingen tijdens het VAO Leefomgeving

A Vragen uit technische briefing rondetafelgesprek en media uitingen

1 Inspraak burgers bij toepassingen in het kader van het Besiuit

bodemkwaliteit Bbk Zie ook recente Kamervragen Lacin

Het Besiuit bodemkwaiiteit kent geen vergunningen maar werkt met zgn

algemene regels en meldingen Dit betekent dat aan de toepassing van een
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partij materiaal in dit geval granuliet in een diepe plas geen formeel besluit

op basis van het Bbk ten grondslag ligt Omdat er geen sprake is van een

besluit in de zin de Algemene wet bestuursrecht is er geen fomnele

inspraakmogelijkheid voor burgers en staat er ook geen direct bezwaar en

beroep open tegen de toepassing van het materiaal Als de melding voor een

concrete toepassing voldoet aan de regels van het Bbk heeft het bevoegd

gezag Rijksv^aterstaat geen andere moqeliikheid dan de melding toereikend

bevinden en kan de daadwerkelijke toepassing vijf werkdagen na het indienen

van de melding starten Het opieggen van extra eisen voorschriften door

bevoegd gezag RWS is niet mogelijk op basis van het Bbk

De ontgronding en verondieping van de a g v de ontgronding achterblijvende

diepe plas worden mogelijk gemaakt door o a de vergunning op basis van de

Ontgrondingenwet De vergunning \wordt verleend door de provincie Voor de

plas Over de Maas is dit de provincie Gelderland De betreffende

ontgrondingsvergunning is verleend in 2009 In het bestemmingsplan van de

gemeente West Maas en Waal is het betreffend gebied ruimtelijk aangewezen

zandwinning natuurontwikkeling Dergelijke vergunningen en

bestemmingsplannen staan wel open voor inspraak bezvi aaren beroep

De initiatiefnemer Over de Maas BV kan de omgeving omv^onenden

betrekken bij de uitvoering van het project Voorde ontgrondingsvergunning
stelt initiatiefnemer her inrichtingsplan op In dit plan staat hoe het gebied er

na de ontgronding uit ziet o a met het oog op de natuurjdoelstelling van het

project

Jaarlijks legt initiatiefnemer een concreet wferkplan ter goedkeuring voor aan

de provincie Verondieping van de plas is goedgekeurd onderdeel van de

her inrichting en verondieping kan plaatsvinden met gebiedseigen materiaal

en of materiaal van buiten het gebied Ook hierbij kan de initiatiefnemer maar

ookde provincie als bevoegd gezag omwfonenden betrekken

2 Opmerking wethouder Ans Mol dat RWS niet alle informatie en

onderzoeksresultaten aan haar ter beschikking had gesteld
Met goedkeuring van beide bewindspersonen zijn vorige vtfeek de beschikbare

informatie en onderzoeksrapporten aan de gemeente gestuurd met

uitzondering van de twee verficatierapporten die in opdracht van RWS waren

opgesteld Voor deze twee verificatierapporten gold dat deze toen nog niet

publiekelijk waren c q met de Tweede Kamer waren gedeeld
De gemeente is daarom toen in de gelegenheid gesteld deze twee rapporten in

te komen zien geen kopieen De gemeente heeft van deze gelegenheid

gebruik gemaakt de rapporten ingezien en een toelichting op de rapporten van

RWS ontvangen Inmiddels zijn deze rapporten ook near de Kamer gestuurd en

daarmee openbaar Een digitale link naar deze openbare stukken is inmiddels

met de gemeente gedeeld

Desondanks meldde de gemeente West Maas en Waal bij monde van

wethouder Ans Mol zowel tijdens het rondetafelgesprek als in het overleg met

lenW daarna dat Rijkswaterstaat nog zou beschikken over een ander

verificatieonderzoek dat niet zou zijn gedeeld metde gemeente Gistermiddag
is gebleken dat dit op een misverstand bij de gemeente berust De gemeente

verkeerde in de foutieve veronderstelling dat er ook nog een verificatierapport
van oktober 2019 zou moeten zijn dat RWS niet gedeeld zou hebben

De datum van oktober 2019 duidt echter op het moment van de monstername

31 oktober 2019] dat heeft geleid tot een rapport van Geonius van IS
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december 2019 Dit rapport is wel degelijk met de gemeente gedeeld en aan

de Kamer gestuurd en het misverstand is inmiddels opgehelderd met de

gemeente

3 Zijn de ingezette onderzoeksbureaus wel onafhankeiijk als zij werken in

opdracht van de producent van granuliet de initiatiefnemer van Over de Maas

of Rijkswaterstaat
De onderzoeksbureaus werken onder een erkenning Deze wordt door

Bodemplus namens de minister gegeven en kan ook weer worden ingetrokken
Het is veelal het uitgangspunt bij algemene regels dat de initiatiefnemer de

lasten draagt van het bewijzen dat aan de regels wordt voldaan Ook bij het

Bbk is daarvoor gekozen Middels de erkenningsregeling wordt geborgd dat de

onderzoeken onafhankeiijk zijn

4 Kamerleden vroegen tijdens de technische briefing of er ecologisch
onderzoek als onderbouwing voor een spedfieke toepassing onder het Bbk had

plaatsgevonden en als onderbouwing van de normstellingen uit het Bbk

De normen in het Bbk zijn zo berekend dat ze beschermend zijn voor zowel de

gezondheid van de mens als voor het milieu Indien aan deze regels wordt

voldaan kan er in het algemeen van worden uitgegaan dat de leefomgeving
voldoende is beschemnd Daarnaast geldt de zorgplicht Dat verplicht de

initiatiefnemer zich ervan te vergewissen of zijn handelen niet een risico voor

het leefmilieu oplevert Dat kan gaan om niet genormeerde stoffen die in het

materiaal aanwezig zijn maar bijvoorbeeld ook om de fysische kwaliteit in

relatie tot het beoogd gebruik

5 Wat betekent een detectielimietj in het bijzonder voor de hoeveelheid

acrylamide die in de plas gaat

Een detectielimiet is de laagste hoeveelheid van een stof die kan worden

gemeten door het laboratorium In het geval van acrylamide is deze grens 0 01

mg kg droge stof

6 Wat is de stand van zaken m b t het onderzoek naar de mogelijke

aanwezigheid van flocculant acrylamide ZZS in granuliet dat in de nota van

DGWB d d lyjanuari 2020 wordt aangekondigd Zembla is in het bezit van

deze nota

In de nota van 17januari 2019 bent u beiden geinformeerd over o a de

herbevestiging van DGWB dat granuliet moet worden beschouwd als grond en

dat Zembla een uitzending over dit onderwerp voorbereidde Tevens is in deze

nota opgenomen dat er nog onderzoek zou worden gedaan naar de

aanwezigheid van acrylamide Op het moment van het versturen van de

hiervoor genoemde nota waren er al resultaten van onderzoek bekend Daaruit

bleek dat de hoeveelheid acrylamide niet meetbaar aanwezig was in granuliet
Na januari is dit ook nogmaals bevestigd in ander onderzoek onderzoek 11

februari 2020 Deze resultaten zitten bij de onderzoeken die vorige week naar

de TK zijn gestuurd De in de nota gemelde kanttekening bij deze stoffen is

hiermee dus weggenomen

7 Wat is de hoeveelheid die polyacrylamide die door het toepassen van

granuliet in plas gaat 100 gram per ton granuliet volgens WURJ
Het hoofdbestanddeel van de toegepaste flocculant viokmiddel Ecopure P

1715 is een vomn van poly acrylamide Poly acrylamide is qeen Zeer

Zorgwekkende Stof ZZS Dit viokmiddel wordt gebruikt om de hele kleine
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granietdeeitjes aan elkaarte laten hechten Samen vormen deze

granietdeeltjes het granuliet

Conform het bijbehorende Veiligheidsbiad bevat Ecopure P 1715 geen stoffen

die na beoordeling als een PBT of zPzB stof worden beschouwd De term PBT

en zPzB stoffen is de benaming in de Europese regelgeving over de registratie
evaluatie en autorisatie van chemische stoffen REACH die persistent zijn
bioaccumuleren en toxisch zijn dat wfil zeggen dat ze in het milieu slechts

langzaam worden afgebroken dat ze zich kunnen ophopen in of giftig zijn voor

planten en dieren Om dergelijke stoffen gaat het hierdus niet

Poly acrylamide hecht zich in beperkte mate aan granuliet Het gehalte aan dit

poly acrylamide in granuliet is zeer moeilijk te meten Daaromi is dit aan de

hand van de toegepaste dosering en de stofeigenschappen van het poly-

acrylamide via modelberekeningen bepaald Het berekende gehalte poly-

acrylamide in granuliet bedraagt circa 96 mg kg droge stof

Uit poly acrylamide kan in theorie op twee manieren acrylamide wel een ZZS

vrijkomen namelijk i als aanwezige sporen van vrij beschikbaar acrylamide
residu in poly acrylamide en ii als gevolg van de afbraak van poly acrylamide
Na 1 jaar is meer dan 90 van het poly acrylamide afgebroken
In het European Union Risk Assessment Report acrylamide European
Chemicals Bureau Institute for Health and Consumer Protection 2002 is

aangegeven dat het fysisch chemisch onwaarschijnlijk is dat acrylamide

vrijkomt bij de afbraak van poly acrylamide Om deze reden wordt de

maximale concentratie van acrylamide als aanwezig residu in poly acrylamide
als norm gehanteerd bij het gebruik

Uit polv acrvlamiden kan dus acrylamide vriikomen doordat er een klein

percentage vrii residu aanwezig is Vanwege strenge EU regelgeving ten

aanzien van acrylamide mag dat percentage nooit hoger zijn dan 0 1 op

gewichtsbasis van het poly acrylamide Dat geldt dus ook voor hier gebruikte
flocculant

In het geval van granuliet zijn zowel in opdracht van de toepasser van het

materiaal juni 2019 als in opdracht van Rijkswaterstaat resp decernber

2019 en februari 2020 meerdere monsters geanalyseerd op de aanwezigheid
van acrylamide In alle gevallen is gebleken dat het gehalte van deze stof

beneden de detectiegrens ligt dat is de laagste hoeveelheid van een stof die

kan worden gemeten door het laboratorium Voor acrylamide is deze grens

0 01 mg kg droge stof

NB In de laboratoriumonderzoeken wordt dus gekeken naar acrylamide
Het is natuurlijk het gehalte dat uitmaakt of een stof wel of niet schadelijk is

Dat geldt ook voor acrylamide Bij het branden van koffie komt bijvoorbeeld
ook acrylamide vrij Het is echter overdreven om te stellen dat het drinken van

koffie daarom kankerverwekkend is tenzij iemand exorbitante hoeveelheden

koppen koffie per dag drinkt

8 De vn f e grand zoals verwoord door Deltares tijdens rondetafelgesprek
versus rapport Deltares

Volgens de spreker van Deltares is grond niets andens dan verstoorde bodem

Definitie van grond moet je betrekken op bodem Bodem bestaat uit

organische bestanddelen Organische bestanddelen zitten niet in granuliet
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Voor een leek in grond groeit een plantje in granuliet niet aldus de bijdrage
van de Deltares medewerker

Het lijkt dat hier wordt uitgegaan van louter een bodemkundige benadering
van het begrip grond Voor de toepassing van het Bbk is echter de in het Bbk

opgenomen definitie leidend Deze definitie luidt artikel 1 Bbk

Grand vast materlaal dat bestaat uit mineraie delen met een maximale

korrelgrootte van 2 millimeter en organische stofin een verhouding en met een

structuur zoals deze in de bodem van nature warden aangetraffen aismede

van nature in de badem vaarkamende schelpen en grind met een karrelgraatte
van 2 tat 63 miilimeter niet zijnde baggerspecie

Het Bbk stelt voor het bepalen of iets als grond iwordt gekwalificeerd geen

vereiste dat er organische stoffen in zitten De definitie stelt dat er organische
stoffen in [moeten zitten in] een verhouding en met een structuur zoals deze in

de bodem van nature wforden aangetroffen In de Nota van Toelichting van het

Bbk [paragraaf 4 3 5 staatdat in uitzonderingsgevallen ook grond voorkomt

met vrijvi el geen organische stof bijvoorbeeld dekzanden

De aanvwezigheid van organische stof an sich is geen criterium of een materiaal

als grond kan worden aangemerkt of niet

9 Wie beoordeelt dat de kwallteit van granuliet klasse Achtergrandwaarde
natuur de schaanste klasse ult het Bbk

Het Bbk kentdrie kiwaliteitsklassen

1 Achtergrondwaarde natuur dit is in feite schoon materiaal

2 Klasse Wonen A dit is licht verontreinigd materiaal

3 Klasse Industrie B meer licht verontreinigd materiaal dan klasse Wonen A

Alles wfat meer verontreinigd is dan klasse Industrie B mag niet \worden

toegepast op grond van het Bbk maar moet worden gestort bijvoorbeeld in

een baggerspeciedepot of worden gereinigde bijv themnisch gereinigde

grond

Granuliet is klasse Achtergrondwaarde Natuur Dit blijkt uit het geldige
certificaat dat voor granuliet is afgegeven door de certificerende instelling SGS

Intron Op deze certificerende instelling wordt op grond van het KWALIBO

stelsel toezicht gehouden in een publiek privaat arrangement

Om het certificaat te behouden wordt granuliet periodiek bemonsterd om te

controleren of het nog steeds aan kwaliteitseisen voor klasse AW Natuur

voldoet Dit is bij granuliet het geval

Het bevoegd gezag Bbk moet een geldig certificaat accepteren als bewijsmiddel
voor de kwaliteit van het materiaal Dit laat onverlet dat het bevoegd gezag in

het kader van toezicht nog monsters kan laten nemen en onderzoeken

10 Is Granuliet aak al eerder taegepast

Ja Granuliet is al eerder toegepast Granuliet wordt al enkele decennia in

binnen en buitenland voor verschillende toepassingen gebruikt zowel in het

water als in de bodem Dit is in de brief van 5 maart aangegeven
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Dns kenmerk
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Oe Oeel n

Deel2

Akkrum

Akkrum Werterskip

Frisian Van der

WIel ultvoerdorj

Boezemkade2016 120 0CC
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Ophojlng
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De f ewers
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Hoelofsa rendsveen BDskalls2013 50 000

Haarlemmerva waterdichteafsluiting
kanaalbodem

Am Terd3 ri 2013 waternet 30 000

art

Hooivaart De

DelenDeell

WetterTijnje Friesland Boezemkade2012 15 000

skip
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legmeerdijk

2011 Waternel 6 000

Proefdilk IJbt Ulst Friesland Wetter DIJk2011 3 000

skip

Port of

Ainsterda

Tijdeiifke

beverbescherming

afil tilting langs

vaargeui t ophoging
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Danzigerkade Amsterdam 2012 3 000

Dlversen Seekbekleding

Voorbeelden ven proj«cten in h«t buit«nland waar granuliet is toegepast

Locatievan het

work

Jaar ip

Arise de Portler Monaco 2010 landaanwinnlnfi

Tuas Finger One Singapore 2019

tieden

Jandaanwinnlng

landaanwinnlngCromarty Firth Service Invergordon VK 2019

hedenbase

Swinoujscie Port

Breakwater

Swinoujscie

Rolen

2013 Asnleg haven]golfbreker|

Ook in de plas Over de Maas is eerder 2016 door de initiatiefnemer granuliet

toegepast zoals uit bovenstaande tabei biijkt Dit is gebeurd zonder veei

discussie met bevoegd gezag overde kwalificatie grond of bouwstof

B Recent beschikbaar gekomen onderzoeksrapporten

Op 5 maart jl is een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het onderwerp

granuliet Bij deze brief waren naast het productcertificaat als bijiagen 10

onderzoeksrapporten gevoegd Inmiddels heeft de producent van granuliet GIB

Bontrup nog drie andere onderzoeken op zijn website gepubliceerd
In de voornoemde brief van 5 maart jl is aan de Kamer toegezegd dat mocht

er nieuwe infomnatie beschikbaar komen die aan de Kamer zal worden

toegestuurd
In bijiage 1 zijn de onderzoeken weergegeven Deze ondersteunen de

kwalificatie van granuliet als grond Zie de beschrijvingen daar onder punt ii

en ill

TU Delft

Condusie
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De granuliet de fijne deeitjes die ontstaan door antropogene verwering en

erosie van gesteenten vertoont qua samenstelling sterke overeenkomst met

de samenstelling van de ondergrond van Nederland Mineralen als kwarts

veldspaten^ calciet muscoviety biodet en muscoviet mineralen v^aarde

granuliet uit bestaat zijn eveneens de belangrijkste gesteentevormende
mineralen in onze ondergrond Deze mineralen zijn in het verleden ofwel door

rivieren naar ons land gebrachd ofwel afgezet in de zeeen die Nederland in het

verleden overspoelden
Granuliet wijkt dus niet af van de gangbare erosie en verweringsprodukten die

de rivieren naar ons land hebben gebracht en die de samenstelling van de

Nederiandse ondergrond bepalen

Gerard Kruse advies

Bevindingen
Uit de kanttekeningen over de samenstelling ervan in relatie tot die van andere

soorten grond voIgt dat granuliet ook we Noordse Leem genaamd grond
betreft in zowel de algemeen gebruikelijke zin als in de zin van het Besluit

bodemkwaliteit Erzijn geen karakteristieken van granuliet die niet in

overeenstemming zijn met die van het begrip grond en grond heeft geen

kwalificaties die niet op granuliet van taepassing zijn Ook funcboneert

granuliet als grond in veleriei functionele onderdelen van grondconstructies in

Nederland Het equivalent van granuliet wordt in het buitenland dan ook als

grond toegepast Waar in Nederland diepe plassen zijn gemaakt voor de

winning van grond in de vorm van zand en grind ligt het voor de hand dat

granuliet een geschikt materiaal is om waar nodig die plassen te verondiepen
Het advies is deze drie rapporten aan de Kamer te sturen

C Stand van zaken review en monstername op verzoek van de

gemeente

Op 9 maart jl heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de minister van

Milieu en Wonen de wethouder van de gemeente West Maas en Waal DGWB

en Rijkswaterstaat Hier zijn de eerste afspraken gemaakt over de inhoud van

en het proces rond de review naar de milieu hygienische kwaliteit van

granuliet
Kort samengevat zal de review zich richten op

de milieu hygienische eigenschappen van granuliet en

de geschiktheid van granuliet om de natuurdoelstellingen van het

project uit o a de ontgrondingsvergunning te bereiken

Daarnaast is gesproken over het op een rij zetten van de verschillende

verantwoordelijkheden en wettelijk instrumenten die erzijn bij de

verondieping Dit zowel als feitenrelaas als voor mogelijke leerpunten voorde

toekomst De rol van certificering ook naar aanleiding van de discussie in de

Kamer kan hiervan een onderdeel zijn

i

ii

Een eerste voorstel voor een onderzoeksopzet op verzoek van de gemeente

op te dragen aan het bureau Antea is gisteren door RWS meteen aan de

gemeente ter becommentariering en aanvulling gestuurd Het wachten is nu op

de reactie van de gemeente
Ondertussen is door zowel de gemeente als RWS de provincie Gelderland

benaderd met de vraag wie vanuit de provincie kan deelnemen aan de

formulering van de onderzoeksvraag en begeleiding van het onderzoek We

wachten nog op de naam van een provincie medewerker De gezamenlijke
inzet is om de review zo snel mogelijk af te ronden maar afronding eerder dan

voor de zomer lijkt op voorhand lastig haalbaar
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Ten aanzien van de extra monstername op instigatie van de provincie vworden

nu een aantal praktische zaken geregeld Ook deze monstername wril de

gemeente laten doen door het bureau Antea Vanuit RWS is richting de

gemeente het aanbod gedaan dat ten behoeve van de monstername de Antea

medewerker mee kan gaan met een RWS hand haver teneinde het monster te

nemen

Tussen het nemen van het monster en het beschikbaar zijn van de resultaten

zit naar verwachting 2 4 \weken

Met vriendelijke groet

10 2e l 10 2e
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Bijiage 1 Recente onderzoeken

Het betreft de volgende rapporten met daarachter de belangrijkste
conclusies

i Evaluatie gebruik flocculant voor de granulietproductie d d 9 juni

2019

In opdracht van Graniet Import Benelux B V heeft Van der Kooij Clean

Technologies onderzocht of er negatieve effecten zijn te verwachten op

oppervlaktewater en waterjbodem bij normaal gebruik van de flocculant

Conclusies

Ecopure P 1715 is een polyelectroliet die grotendeels bestaat uit

anionische polyacrylamides PAM

Anionisch PAM bindt voor 8 12 aan vasts deten

De geschatte NoEC van anionisch PAM is 1 0 mg I

Met de geschatte dosering van 0 104 g Ecopure P 1715 per kg ds

granuliet en de geringe hechting aan het granuliet zijn de concentrates

PAM in het te lozen effluent 0 8 mg I Metis daardoor onwaarschijnlijk
dat de concentrates PAM in het oppervlaktewater boven de NoEC

liggen zeker als er nog eens grote verdunning is

Vanwege de geschatte afbraaktijd in water en bodem van 50 in 100

dagen zijn binnen eenjaar de concentrates van geloosd PAM van 0 8

mg I met meer dan 90 afgenomen Dit geldt ook voor de

concentrates anionisch PAM in het porienwater van de waterjbodem
bij gebruik als waterjbodemtoepassing
PAM breekt af tot onder acrylamide dat weer verder afbreekt tot

water C02 en ammonium De omzetting is snel waardoor in

oppervlaktewater de concentrates onder de NoEC acrylamide of de

norm ammonium liggen

Vanwege de matige binding zijn de berekende gehalten anionisch PAM

aan granuliet ca 96 mg kg ds Bij gebruik van dit granuliet in de

water bodem liggen de concentrates anionisch PAM en haar

aftraakproducten binnen twee weken onder de NoEC Hierdoor is het

onwaarschijnlijk dat negatieve effecten op organismen in water en

water bodem kunnen worden waargenomen

TU Delft Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Sectie

Toegepaste Geologie Mineralogische samenstelling van de

grondstoffen van Graniet Import Benelux d d 27 februari 2020

De gesteenten die verhandeld worden door Graniet Import Benelux worden al

enkele jaren in het kader van onderzoek in opdracht van RWS met regelmaat
door de auteur bestudeerd en geanalyseerd op mineralogische samenstelling
Het betreft de graniet afkomstig uit de groeve bij Glensanda in Schotand en

de Bestone® afkomstg uit de groeve bij Bremanger in Noorwegen Het memo

geeft een korte beschrijving van de gesteenten waarna ingegaan wordt op de

samenstelling van granuliet

ii

Conclusie

De granuliet de fijne deeitjes die ontstaan door antropogene verwenng en

erosie van gesteenten vertoont qua samenstelling sterke overeenkomst met

de samenstelling van de ondergrond van Nederland Mineralen als kwarts

veldspaten calciet muscoviet biodeten muscoviet mineralen waarde

granuliet uit bestaat zijn eveneens de belangrijkste gesteentevormende
mineralen in onze ondergrond Deze mineralen zijn in het verleden ofwel door
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rivieren naar ons land gebracht ofwet afgezet in de zeeen die Nederland in het

verleden overspoelden
Granuliet wijkt dus niet af van de gangbare erosie en verweringsprodukten die

de rivieren naar ons land hebben gebracht en die de samenstelling van de

Nederlandse ondergrond bepalen

iii Gerard Kruse Advies Memo Kanttekeningen en bevinding naar

aanleiding van de vraag of Granuliet dan wel Noordse Leem grond is

d d 5 maart 2020

Naar aanleiding van de recente discussie random de toepassing van granuliet
in de verondieping van het GBT Over de Maas en de vraag of granuliet ook wel

Noordse Leem genaamd grond is warden in deze memo een aantal

kanttekeningen geplaatst bij de samenstelling van granuliet in relatie tot die

van andere soorten grond en gesteente en de bevindingen daarover Deze

notitie is opgesteld door Ir Piet Lubking gepensioneerd Deltares adviseur en

Associate Professor bij het UNESCO Institute for Hydraulic Engineering en

thans docent en organisator van de PAO cursus CGF M Masterclass Handen

aan de grand en drs Gerard Kruse gepensioneerd Deltares specialist en

thans zelfstandig adviseur

Bevindingen
Uit de kanttekeningen over de samenstelling ervan in relatie tot die van andere

soorten grond voIgt dat granuliet ook wel Noordse Leem genaamd grond
betreft in zowel de algemeen gebruikelijke zin als in de zin van het Besluit

bodemkwaliteit Erzijn geen karakteristieken van granuliet die niet in

overeenstemming zijn met die van het begrip grond en grond heeft geen

kwaliricaties die niet op granuliet van toepassing zijn Ook funcrioneert

granuliet als grond in veleriei functionele onderdelen van grondconstructies in

Nederland Het equivalent van granuliet wordt in het buitenland dan ook als

grond toegepast Waar in Nederland diepe plassen zijn gemaakt voor de

winning van grond in de vorm van zand en grind ligt het voor de hand dat

granuliet een geschikt materiaal is om waar nodig die plassen te verondiepen
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

T a v Bewindspersonen Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteuning
Bestuursadvles

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

1 i0 2e r

10 2e

memo H 31 0 6 1 10] 26

Kamerbrief en beantwoording kamervragen granuliet J@minienw nl

Datum

13 maart 2020

Bijgevoegd treft u een eerste concept aan van een kamerbrief over granuliet

Aanleiding van de brief zijn de vragen die gesteld zijn tijdens het

Rondetafelgesprek 9 maart en tijdens het VAO Leefomgeving 10 maart

Daarnaast treft u een beantwoording van kamervragen aan gesteld op 6 maart en

10 maart Brief en beantwoording van de kamervragen zijn afgestemd met DGWB

en RWS

Bij de brief moet opgemerkt worden dat aanstaande maandag de ILT nog een

aanvullende tekst zal aanleveren alsmede de beantwoording op een van de

kamervragen Dit heeft betrekking op BrI 9321

In verband met stemmingen in de Kamer dient de brief uiterlijk dinsdag 17 maart

voor 12 uur verstuurd te worden

Tijdens het overleg met Min MenW op 11 maart zijn vragen gesteld naar

aanleiding van de technische brief en het rondetafelgesprek
Deze zijn beantwoord in een memo op 12 maart Volledigheidshalve voeg ik deze

nogmaals toe In het overleg is aandacht gevraagd voor de rol van

Natuurmonumenten Op dit moment is er nog geen zicht op de afspraken die met

hen gemaakt zijn
In het overleg is nadere uitleg gevraagd rond de werking en toepasbaarheid van

certificering en de werking van een BrI In de brief wordt in het bijzonder

ingegaan op de toepasbaarheid van Brl 9321

Ten slotte is gevraagd naar hoe de facto kan worden toegezien op de

privaatrechtelijke afspraken tussen gemeente en bedrijf Ook hieraan wordt in de

brief aandacht besteed

10 2e

10 2e
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Bijgevoegd de stukken die zojuist naar de bewindspersonen zijn gestuurd

De nota over het rondetafelgesprek was al verstuurd maar is volledigheidshalve nogmaals bijgevoegd

Zoals aangegeven staat de inbreng van de ILT nog open eveneens als de beantwoording van vraag 19

Ik wil iedereen bedanken voor de grote inzet waarmee deze brief tot stand is gekomen

10 2e BSK 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e10 2e HBJZ

10 2e DBO 10 2e 10 2e

IVlgat \ ripnHpliik’g

10 {2e

10 2e

10 4p 2e

127557 0327



Agenda tafel granuliet 25 3 2020 13 00 uur

1 Kamerbrief en kamervragen

2 Brief ILT

3 Status BRL 9344

4 Onderzoek in kader van motie Moorlag

5 Gemeente en provincie
a Handhavingsverzoek
b Stand van zaken review

Ik zal daartoe een telefonisch groepsgesprek openen met de volgende
deelnemers

10 2e
^ | 10 2e [^ [10 26

^ ^0 2^^ 10 2e

200967 0333



Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Bestuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr
en Marien

Bodem Ondergrand en

Wadden

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon
S 1ID 2e

agenda H 31 0 6 1 I
| 10K2e teminienw nl

Datum

16 maart 2020

Bijlage n

Overleg Review onderzoek

18 maart 2020

10 00 12 00

Telefonisch

I Ministerie van lenW]

| 10 2e^0 2e | Rijkswaterstaat

^0 ^k l0 26 Rijkswaterstaat

Kprovincie Gelderiand

|lO 2e| io 2e [ Gemeente West Maas en Waal

^Gemeente West Maas en Waal

Betreft
1

Vergaderdatum

Vergadertijd

Vergaderplaats

Deelnemers

10 2e

1 Opening

2 Mededelingen

3 Kennismaking

4 Review onderzoek Granuliet

Doel

Onderzoeksvragen
Resultaten

Opzet en uitvoering
Adviesbureau

Etc

Bijiage eerste korte concept omschiijving voor een aanzet tot re\^iew onderzoek

Deze omschrijving is gemaakt na het bestuurlijk en ambtelijk overleg met de

gemeente op 9 maartjongstleden Bijgevoegd voor de eerste gedacMenvorming

5 Proces voorbereiding uitvoering rapportageen communicatie Review

onderzoek Granuliet

Pagina 1 van 2
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6 Het systeem van algemene regels Besluit bodemkwaliteit de rol en invioed

van de gemeente op het besluitvormingsproces en waarborgen voor het

toezicht

Bestuurskern

Dir Waterkwaliteft Ondergr
en Marlen

Bodem Ondergrond en

Wadden

7 Vervolgafspraken

Datum

19 maart 2020S Rondvraag

9 Sluiting

Pagina 2 van 2
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IdOK^e 10 2e hbjz

1 HBJZ

Van

Aan hHBJZ | 10K2e [HBJZ[|UI1^]

10 2e ^HBJ2 10 2e HBJZCc

Onderwerp
Datum

RE Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

maandag 16 maart 2020 22 42 20

Dank M

Hou svp vinger a d pols dat procedureel juiste stappen worden genomen door Rws ILT

hoorzitting
Grt

l 10 2e |

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van I iOK2e It HBJZ io 2e

Datum maandag 16 mrt 2020 8 21 PM

Aan

S minienw n1

fjii •J 10 2e \ HBJZ1Q 2e ] 10 2e

Bminienw nl1Q f2e minienw nl

Kopie

HB TZ J lQ 2e10 2e

Bjminienw nHBJZ HBJZ10 2e 10 2e10 2e

iJminieiivwnl10 2e

Onderwerp FW Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Allen

Gemeente Maas en Waal heeft via advocatenkantoor SoppeGundelach bij lenW RWS en

ILT een bandhavingverzoek ingediend
Gevraagd wordt al binnen 1 week spoedeisende bestuursdwang toe te passen wegens

overtreding diverse zorgplichten uit de Waterwet Wm en Bbk

Aanleiding is met name hetgeen is gezegd door aantal deskundigen tijdens de technische

briefing aan de TK vorige week over de toepassing van granuliet in Over de Maas

Veel van hetgeen in dit verzoek staat is overigens ook door de TK gevraagd en inmiddels

van een concept antwoord voorzien Die brief is nog niet uit Zaak dus beide stukken goed
op elkaar af te stemmen

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van

Datum maandag 16 mrt 2020 7 35 PM

Aan

Onderwerp FW Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

1Q 2e

10 2e ] HBJZ joha tieman@minienw nl

Da^1[^
Mogelijk al bekend

Groete^lESe

] DGRW

Verzonden maandag 16 maart 2020 17 01

I BSK ^

Van 10 2e

] DGRWAan 10 2e 10 2e 10 2e

132057 0335



O0K2^ [0 g BS [

\ UBU

p 2^ bSK ] BS I0 2e I BS1| 10 2e |

] DGRW

Onderwerp Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Beste Allen

Bijgaande liandhaviiigsverzoeken worden door de gemeente ingediend Ik ga ze nu lezen Ik daclit ik infoimeer juUie
snel

10 2e 10 2e

Met vriendelijke greet
10 2e

Van I10 2^ 10 2e @westmaasenwaal nl

Verzonden ma^dag 16 maart 2020 15 46

] DGRW ti0 2ege q minienw nl

Onderwerp Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

DagCroSI^
Vandaag diende de gemeente de bijgaande handhavingsverzoeken in Ik stuur je ze ter

informatie

Aan 10 2e

Vriendelijke groet
diOK2§

132057 0335



BSKlI 10 2e

I0 2e I@minienw nl1
10 [2e ] DGRW

Mon 3 16 2020 9 08 02 AM

10 2e 10 2eTo @minienw nl] J
DGRWI
From

Sent

Subject Aanvullende vragen inz granuliet
Received

PFAS overleg 11 maart docx

20200311 Presentatie granuliet opmerkingen min menW pdf

Mon 3 16 2020 9 08 04 AM

Hoi en

Biigaand documenten die ik van Q0 ^a heb ontvangen Uit een latere mail begrijp
ik dat in een nota e e a al heeft beantwoord Kennen jullie die nota Ik stuur

de mail zo door Ik neem overigens aan dat jullie de bijgevoegde stukken kennen

Twee puntjes zijn mij in het bijzonder opgevallen Een opmerking van de minister

gaat over de hoeveelheid toegepaste flocculant Ze vraagt om een aparte review

met advies van het RIVM Dit kunnen wij bij het reviewonderzoek betrekken en

het bureau advies laten vragen bij het RIVM Moeten even kijken voor welke

constructie wij dan kiezen

De tweede opmerking die ik interessant vindt gaat over het certificaat en de

veronderstelde gedoogconstructie Gaat natuurlijk over ons publiek private
stelsel etc Komt nu ook terug in de brief

Ik ga zo even bij | | de stand van zaken na

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

DBOI0 2eVan

Verzonden vrijdag 13 maart 2020 14 24

Aan 1Q 2e I DGRW 10 2e {BS

Onderwerp FW Aanvullende vragen inz granuliet

Heren

Ik ga zo meteen een oplegmemo maken Daarin moeten nog wat onbeantwoorde vragen van M MenW beantwoord worden

Kunnen jullie z s m daar naar kijken
Met vriendelijke groet

1 10 2e {BS

10 2e

DBO10 2e 10 2e @minienw nlVan

Verzonden vrijdag 13 maart 2020 14 12

Aan

Onderwerp Aanvullende vragen inz granuliet

Hih0 2e

10 2e DBO^ 1Q 2e minienw nl

Zoals gemaild minister had nog aantal aanvullende vragen gesteld Zie bijgevoegd Samengevat gaat het om het volgende

1 De vragen die ze in de ppt had gesteld
2 Rol natuurmonumenten zijn er met hen afspraken gemaakt over waar de stroom moet voldoen tbv ecologische

verbeteringen

S Juridisch advies op de vraag wie hoe de facto kan worden toegezien op de privaatrechterlijke afspraken tussen gemeente en

bedrijf
Groet

10 2e

143355 0336
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Hoe weten we dat materiaal aan de eisen voldoet

Voordat kan worden toegepast moet bedrijf schriftelijk melding doen en hierbij

aantonen dat aan de regels wordt voldaan

Dat kan op twee manieren Partijkeuringen onderzoek per aangeboden partij

en certificering

Beiden uitgevoerd door onafhankelijke bureaus erkend door de minister

De certificerende instelling Cl houdt toezicht Raad van Accreditatie houdt

toezicht op CL ILT houdt toezicht op certificaathouder en Cl

Bevoegd gezag kan verificatiecontroles uitvoeren Ho« doU i v ilV

VjJ oJt

144397 0338



m

Grond bagger of bouwstof

Voigt uit definities uit het Bbk

Grond vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale

korrelgrootte van 2 millimeteif^T DrQanische stof in een verhoudina en met een

structuur zoals deze in de bodem van nature worden aanqetroffen 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

zijn Structuur moet vergelijkbaar zijn herkomst is niet Vc

Bbk ^

Toets aan Bbk vindt plaats op moment van voorgenomen

toezicht

144397 0338



m

Wat is een flocculant

Flocculant gangbare viokmiddelen

Doel Versnelt natuurlijke bezinkproces van granuliet uit waterfase

Type Ecopure P 1715 polyelectroliet

Ook gangbaar toeqepast bil bilv zuiverina drinkwatQr behandeling van

afvalwater grondreiniging of als bodemverbeteraar

r ^

2^p^ Vo ooo
laqe doseriPK3enT^lOo^^ 0 01Toegevoegd in zeer

Snel afgebroken 50 in lOOfdaaen en 90 bi nen 1 iaar cUo uaiO

dUa^
Oj^ouJU_
dLC cli xfl

I C

144397 0338



m

Milieu hygienische effecten van dit flocculant

^Scheurs Milieuconsult ^ cK^®‘^^^^ ‘ ^^
Goedgekeurd door Europese regelgeving REACH

Niet persistent niet bio accumulatief niet

Geen effecten op leefomgeving aquatische milieu Royal Haskoning

Geen effecten op leefomgeving aquatische milieu waterspecialisten
Rijkswaterstaat WVL

14439 0338



m

Wat zeggen de onderzoeken over granuliet
Standaard grondonderzoeken

Geen zware metalen ook geen uitloging

Geen RGB s

Geen PAK s

Geen minerale olie

pH neutraal niet zuur niet basisch

Kwaliteitkiasse schoon natuur ^ ciou ^ dLOiJlr OdU

cM

15

144397 0338



m

Wat zeggen de onderzoeken over granuliet

Naast de standaard onderzoeksparameters is vanuit zorgplicht

extra onderzoek uitqevoerd naar

PFAS onder detectielimiet

Vluchtige aromatische koolwaterstoffen onder detectielimiet

creosolen onder detectielimiet

afbraakproducten flocculant c^fndp detectielimiet

chloride en sulfaat voldoet

colloTdaal gedrag geen probleem want kortstondige en geen bliivende

vertroebeling

7

€r OjCi L

144397 0338



m

Planning

Gelderland wijst in Streekplan Over de Maas aan voor

natuurontwikkeling

2006 prov
zandwinnin

2007 nnilieueffectrapport voor bestennminqsplan en ontqrondinqsverqunninq
—

dUau ^

COU cl^SD COj^

Otao cS2^

©tw ootdU € t Oira v lUft^

Clu x dui €uV^

2008 opname in het bestennnningsplan West Maas en Waal

2009 ontgrondingsvergunning door provincie Gelderland

2009 planovereenk ^mstge^ente Over de Maas

2010 start uitvoering

\ vOVo e^ «4oAr

^eJl vo ^

CO^

Um opSVcUSi
Vt N • vocju£^^T^

7

UbidLfl^

OJ2jUcu j^

14439 0338



m

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 laarlijkq leqt initiatiefnemer een rnncreet werkpl^n_ter goedkeuring voor aan de

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

provincie

144397 0338



Matehaal in Over de Maas

Gebiedseigen nnateriaal NL se stroonngebied van de Maas

Niet gebiedseigen materiaal binnen of buitenlands kwaliteit moet beter of

7ijn aan kwaiifeif sediment Maas klasse B

Aanvullingen in^Ola
f^hnnpr matem H^

leeflaag van 3 meter diep
“ nnax 50 materiaal aebiedsvree_rrid_matenaal

in PlanQvereenkomst Qver_de Maas gemeente o a

dan wpttaliik toeqestaan maximum

Granuliet qrond kiasse AW Natuur fbevestiqd door verificatie onderzoeken

d fti lh~c^
if\AJU

cKoljw oOO f KAJCxtirc^^^

U _

‘ ^

CAAiXx_A •

144397 0338



m

Hoeveelheid materiaal Over de Maas

Voor de verondieping conform het inrichtingsplan is ca 11 min m3 materiaal

nodig

In Over de Maas toegepast tot en met begin 2020

o totaal ca 4 5 min 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

^ SOO OOO

U CMr

rs

uu
cKU^

cUo vOUL ir

144397 0338



m

Meidingen door RWS Handhaving in eerste instantie ontoereikend verklaard

Melding d d 10 oktob^ 20 ^

Daarna toepassing granuliet in Over de Maas

Meidingen Over de Maas

18 oktober 2019 toereikend

\ejuLvO w^

^9

cM oipuiV

OS

144397 0338



DGRWiI I0 2e I@minienw nl110 2e BSK[| 10 29

] DGRW

10 2eTo @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Mon 3 16 2020 9 17 02 AM

Subject RE Aanvullende vragen inz granuliet
Received Mon 3 16 2020 9 17 03 AM

Dit zijn vragen die Stientje op de print van de ppt technische briefing had geschreven Die nemen we mee in de opiegnota voor

de brief Er zijn overigens geen stemmingen Kamer heeft alles afgelast behalve debatten over Corona

Groeten

Van BSK10 2e

Verzonden maandag 16 maart 2020 09 11

Aan 10 2e I DGRW

Onderwerp RE Aanvullende vragen inz granuliet

10 2e DGRW

Ik zou he even bij nagaan welke nota dit is

10 2e

10 2e

10|2e
I 10 2e]

Van I0 2e | DGRW I0 2e l@minienw nl

Verzonden maandag 16 maart 2020 09 09

BSK 10 2e ^minienw nl

^minienw nl

Onderwerp FW Aanvullende vragen inz granuliet
Hallo ^1Q 26j en | 10 2e |
Hierbij de mail vah1|0 2^^aarin wordt gesproken over de nota en de beantwoording
Met vriendelijke groet

I0 2e 10 2e DGRWAan

10 2e

10 2e

10 P^ [g^
| 10 2e

BS 10 2e10 2e g rws nlVan

Verzonden vrijdag 13 maart 2020 14 33

Aan 10 2e I DBO ^ 10 2e

CC | 10 2e | PGRW | ^ 2e |@minienw nl

Onderwerp RE Aanvullende vragen inz granuliet

@ minienw nl

1 10 {2e BS 10 {2e @rws nl

Dagtl0 2e

Zie hieronder

Gf1^
1 De vragen die ze in de ppt had gesteld

Die vragen heb ik voorzover mogelijk beantwoord in de nota met daarin de bevindingen nav rondetafelgesprek en technische

briefing
2 Rol natuurmonumenten zijn er met hen afspraken gemaaktover waar de stroom moet voldoen tbv ecologische

verbeteringen

Weet ik niet Ken de eventuele afspraken niet Voor deze eventuele afspraken geldt trouwens precies hetzelfde als voor de

afspraken tussen gemeente en de initiatiefnemer Over de Maas planovereenkomst Deze zijn niet relevant voor onze rol

als bevoegd gezag

3 Juridisch advies op de vraag wie hoe de facto kan worden toegezien op de privaatrechterlijke afspraken tussen gemeente en

bedrijf

Daarover moeten de gemeente en het bedrijf zelf als contractpartijen afspraken over maken Wij hebben daar geen rol in

Groet

Van 10 2e DBO 1Q 2e @minienw nl

Verzonden vrijdag 13 maart 2020 14 24

Aan 10 2e DGRW | 10 2e |@minienw nl

@rws nl

10 2e BS ^ 10 2e 1 10 2e BS@rws nl

10 {2e

Onderwerp FW Aanvullende vragen inz granuliet

Heren

Ik ga zo meteen een opiegmemo maken Daarin moeten nog wat onbeantwoorde vragen van M MenW beantwoord worden

143354 0339



Kunnen jullie z s m daar naar kijken
Met vriendelijke greet

10 2e

DBO

Verzonden vrijdag 13 maart 2020 14 12

Aan

Onderwerp Aanvullende vragen inz granuliet

Hi|l0 2e

Zoals gemaild minister had nog aantal aanvullende vragen gesteld Zie bijgevoegd Samengevat gaat het om het volgende
1 De vragen die ze in de ppt had gesteld

2 Rol natuurmonumenten zijn er met hen afspraken gemaakt over waar de stroom meet voldoen tbv ecologische

verbeteringen

3 Juridisch advies op de vraag wie hoe de facto kan worden toegezien op de privaatrechterlijke afspraken tussen gemeente en

bedrijf

I0 2e 10 2e ^minienw nlVan

I0 2e DBO^ 10 2e ^minienw nl

Groet

10 2e

143354 0339



]@minienw nl]I0 2e 10 2eTo J DGRWI
BSK10 2eFrom

Sent Mon 3 16 2020 9 25 11 AM

Subject RE concept agenda overleg Review Onderzoek Granuliet 19 maart

Mon 3 16 2020 9 25 00 AMReceived

Had |10 26[ net aan de lijn Inderdaad telefonisch Inzetten op woensdag om rws niet meteen in de gordijnen te jagen
10K2e

10 2e

I 10 p4^2e
I0 2e]

10 2eVan DGRW

Verzonden maandag 16 maart 2020 09 20

Aan 10 2e I dGRW 10 2e BSK

Onderwerp RE concept agenda overleg Review Onderzoek Granuliet 19 maart

Verzoek van M was zo snel mogelijk iets af te spreken dan gaan we het niet verschuiven omdatl|O ^0n | 10 2e | erbij moeten zijn
en ze dat niet voor elkaar krijgen op die dag Ik zou overigens zeggen teleconferentie

Groeten

Van 10 2e I DGRW 10 2e |@minienw nl

Verzonden maandag 16 maart 2020 09 12

BSK 10 2e @minienw nlI0 2e 10 2e DGRWAan

10 2e ^minienw nl

Onderwerp FW concept agenda overleg Review Onderzoek Granuliet 19 maart

Hoi I 10 2e]^ en ^10 26

Zie hieronder de mail van | 10 2e | l|0 ^jvil nu bij het overleg aanwezig zijn Maar door familie geregel kan het dan niet doorgaan
Ik denk dat het belangrijk is dat het overleg doorgaat Of op locatie met afstand 2 m of telefonisch

Met vriendelijke groet
10 2e

|[10 2e

BS1 10 2e 10 2e g rws nlVan

Verzonden maandag 16 maart 2020 09 04

Aan 10 2e I DGRW ^ 10 2e |@minienw nl

CC | |{BsH l@rwZi^
Onderwerp RE concept agenda overleg Review Onderzoek Granuliet 19 maart

Dag |10 24 toch graag een andere datum

1|0 2^^n ik willen hier beide bij zijn en donderdag gaat wegens familie geregel niet lukken

i r Ti^o 2 DGRW 10 2e @minienw nlVan

Verzonden vrijdag 13 maart 2020 18 02

{BS

@minienw nl

CC | 10 2e |{BS ^ 10 2e

Onderwerp concept agenda overleg Review Onderzoek Granuliet 19 maart

1 10 2e 10 2e 10 2e I BSK

@minienw nl

rws nlAan

10 2e 10 2e 10 2eDGRW

@rws nl

Best© 10K2e

Het overleg met de gemeente en de provincie is gepland op 19 maart aanstaande

om 10 00 uur te Arnhem Door het corona virus kan het zijn dat het provinciehuis
wordt gesloten In dat geval moet de vergadering worden verzet Van de kant van

de provincie zullen 4 ambtenaren deelnemen 1 backup ivm corona en van de

gemeente 3 ambtenaren Ik moet zeggen dat de eerste kennismakinq metl

van de provincie plezierig is verlopen
van de gemeente heb ik eerder en onder andere omstandigheden gesproken

Bijgaand tref je een concept agenda en een bijiage aan voor het overleg Graag

jouw reactie hierop Ik wil de concept agenda maandag verzenden en

|n de gelegenheid stellen om de agenda aan te vullen

10 2e 10 2een10 2e

10 2e

en I0 2e10 2e

142697 0340



wijzigen Dus het zou fijn zijn als je maandag op het agendavoorstel kan reageren

Bij voorbaat dank

io 2e Iheeft nog wel opmerkt dat zij niet kan uitsluiten dat een gedeputeerde
aansluit Zij verwacht het echter niet Dinsdag vergadert het college mocht de

provincie toch een gedeputeerde willen laten aansluiten dan is het van belang om

hier spoedig kennis van te nemen heb ik aangegeven Dan kan het namelijk niet

meer op mijn niveau en zal een directeur of DG moeten worden ingezet denk ik

Wordt vervolgd
Met vriendeliike aroet

10 2e

10 2e 1 |x^g^ 2e

10 2e

142697 0340



BSK[1 I0 2e l@minienw nl]

DGRWII 0Q 2e |@minienw nl1

I0 2e DGRWiI [I0 2e I@minienw nl1

l@nninienw nl]T[
J DGRW

10 2e 10 2eTo

10 2e BSKI 10 2e 10 2e

10 2eFrom

Sent Mon 3 16 2020 11 04 48 AM

Subject RE tel overleg provincie Gelderland

Mon 3 16 2020 11 04 49 AMReceived

Ja eens Review gaat over mogelijke effecten op mens en milieu van toepassen granuliet in Over de Maas Aan diepe plassen
zitten veel meer aspecten Zou goed zijn dat in gesprek van M met provincie aan de orde te laten komen Hierbij zou Ik ook

Ingensche Waarden apart zetten in kader van PFAS hiervoor kunnen we specifieke afspraken maken Dan houden we over de

algemene discussie over diepe plassen hiervoor zou je dan de botsproef kunnen voorstellen irt de maatregelen die we al

aankondigden
Groeten

DGRW

Verzonden maandag 16 maart 2020 10 52

DGRW

Onderwerp tel overleg provincie Gelderland

Hallo

Ik heb net overleg gehad met

woensdag of vrijdag en anders toch donderdag Heb ik ook besproken met | 10 2e | 10 2e | 10 2e | zit nogal sterk op de

afbakening van het reviewonderzoek gaat alleen om granuliet en de onderzoeksvragen die daarmee samenhangen is denk ik

terecht In het gesprek met de provincie merk ik dat voor hun het reviewonderzoek van een wat minder belang is Zij zitten

meer op diepe plassen in algemene zin Ik stel mij voor dat wij daar gescheiden trajecten van maken Dus enerzijds een

reviewonderzoek en anderzijds een traject om nog een keer in algemene zin stil te staan bij diepe plassen Zoals ik al heb

aangeven zou dat bijvoorbeeld een grote botsproef kunnen zijn waarbij wij al rekening houden met het nieuw kader OW en het

verbreden naar de ontgrondingen en toezicht bijvoorbeeld rondom een casus Dit zou dan een apart traject moeten worden

waar DGWB voor aan de lat staat Ik kan mij voorstellen dat voor het aanstaande overleg tussen provincie en minister een beeld

te vormen van de mogelijke trajecten

Met vriendelijke greet

10 2eVan

I0 2e 10 2e BSK 10 2e BSK I0 2e DGRWAan

10 2e over het overleg van donderdag Gaan wii proberen te verplaatsen naar

10 2e

K10 26 |

DGRW

Verzonden maandag 16 maart 2020 09 47

Aan

j 10 2e | BSK

Onderwerp RE brief provincie Gelderland

Nog niet helder of afspraak met gedeputeerde doorgaat 10 2e ~| houdt dat in de gaten Gesprek gaat in eerste instantie over

granuliet maar zal volgens mij ook gaan over de diepe p assen iha en de Ingensche Waarden

Ik heb nog geen nota in de maak Voor granuliet putten we uit de conceptbrief en nota voorde Ingensche Waarden kijk ik naar

dl0 2e| of RWS

10 2e 10 2e @minienw nlVan

10 2e BSK | 10 2a |@minienw nl

@minienw nl

10 2e I DGRW | 10 2e |@minienw nl 10 2e

DGRW f10 2e @minienw nl10 2e 10 2e

10K2e |] bSK 10 2e |@minienw nl

Verzonden maandag 16 maart 2020 08 45

Aan I 10 2e | DGRW 10 2e |giminienw nl

DGRW^ 10 2e

1 10 2e |@minienw nl

10 2e ] BSK 10 2e @minienw nl

10 2e 10 2e DGRW@minienw nl

Onderwerp RE brief provincie Gelderland

Hoi T0j ^
Klopt Staat ook op de agenda voor overleg met de Minister woensdag als dat doorgaat zo ja dan m b v inbellen Minister

werkt aan een nota ter voorbereiding van overleg Minister MenW met Gedeputeerde Gelderland dat aanvankelijk deze

week zou plaatsvinden Op 30 maart zou overleg plaatsvinden tussen het bedrijf de Ingesche Waarden de Gedeputeerde en een

wethouder ik neem aan van gemeente waar Ingensche Waarden onder valt

Groet

S
10 2e

Van ]’
^

lW2e DGRW 10 2e g minienw nl

Verzonden maandag 16 maart 2020 08 38

Aan 10 2e BSK | 10 2e |@minienw nl

10 2^ I DGRW ^ 1Q 2e |@minienw nl

Onderwerp brief provincie Gelderland

Beste Allen

10 2e BSK q 10 2e |@minienw nl 10 2e |
DGRW 10 2e @minienw nl10 2e

143351 0341



Hierbij de brief van de provincie Gelderland ter informatie Wellicht kennen jullie deze brief al Is via HPRM aan mij en | 10 2e

aangeboden
Met vriendelijke groet

10 2e

10 P£i fegfe
Kl0 2e

143351 0341





1@minienw nl] iPK2^] BSKl I0 2e I@tninienw nl1I0 [2e I0 2e 10 2eTo DBOl
io 2e I dgrwiI io 2eyi@minienw nl1

I10 2e

10 2e BSKfl 10 2e minienw nl]
From DGRW

Mon 3 16 2020 1 21 01 PMSent

Subject RE Stand van zaken kamerbriefen kamervragen over granuliet
Received Mon 3 16 2020 1 21 13 PM

Het overleg gaat niet alleeii over granuliet maar ook over en daar weet jij wel veel van a^i[p^
Groet

|10 2el

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

I0 2e BSK 1 10 2e |@mmienw tilVan

Datum maandag 16 nut 2020 1 07 PM

Aan DGRW j 10 2e |@mLiiietiw nl | 1Q 2e10 2e DBQ 10 2e 10 2e@minienw nl

I 1Q 2e |1 BSK

Onderwerp RE Stand van zaken kamerbrief en kamervragen over granuliet

10 2e @minienw nl

H^10 2e^

voor het overleg ben ikgeen sleutelfiguur momenteel Ik denk dat[IO 26 enpP 2e dat wel zijn Het is Het is handig 10 2e goed aangehaakt te

houden voor de werkverdeling en de coordinate en ik hoorgraag de terugkoppeling

Ik heb overleg met RWS gehad over de samenwerking Dat was een primagesprek maar het is fijn als jullie ind overleggen steeds helder maken

wie er in de lead is

Met vriendelijke groet

10 2e DBO i 10 26Van

Datum maandag 16 nirt 2020 12 42 PM

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

fS minienw nl

1@minienw nl b0 2e10 2e 10 2eDBO j
t0 2e | WVLH 10 2e |@rws nl l 10 2e

1 BSK ^ I0 2e |@minienw nl I 10X26

ri0 2^ ZN j 10 2e |@rws nl WVL

HBJZ10 2e @rws nl 10 2e

t0 2e 10 2e t0 2e 10 2e@minienw nl @mLnienw nlDBO BSK

10 2e |@minienw nl^ 10 2e HBJZ I0 2e [@minlenw nl | I0 2e | CEND DCO

DGRW j 10 2e [@minienw nl | 10 2e DGRW

ll DBO

10 2e 10 2e@minienw nl

l| 10 2e|@minienw nI0 2e |@minienw nl 10 2e 10 2e BS

|@minienw nl10 2e 10 2e t0 2e t0 2e | BS1
10 2e terws nl | 10 2^

@rws nl

10 2e @rws nl 10 2e BS 10 2e 10 2e | WVL1s nl

P 2 HBJZ j 10 2e |@minLenw nl

Onderwerp Stand van zaken kamerbrief en kamervragen over granuliet

Beste collega s

Even een korte update

Min lenW is druk bezig met de luchtvaartproblematiek en zal geen tijd hebben om op de kamerbrief en kamervragen granuliet te

reageren

Min MenW is de stukken nu aan het lezen Ikverwacht in de loop van de middag haar reactie te krijgen Als dat leidttot

aanvullende vragen zal ikde betrokkenen benaderen

Het geplande overleg van vanmiddag 15 uur gaat niet door In plaats daarvan is er morgen een telefonisch overleg gepland om

15 30 uur Daartoe zal een zo beperkt mogelijke groep voor worden uitgenodigd

Het beeld ten aanzien van de stemmingen is nog niet helemaal duidelijk Het lijkt onwaarschijnlijk dat morgen de stemmingen in de

TK doorgaan Er wordt gesproken over woensdag Maar dit moet nog bevestigd worden

Tot zover

143350 0344

buiten verzoek



Met vriendeliike groet
10 2e

10 2e

10 H^P 2e

10 2e | DBO

Verzonden vrijdag 13 maart 2020 16 45

Aan lQK2e | bs | 1Q 26 |@ rws nl

WVL | 10 2e ^{WVL
10 2e |j^SK | i^e

10 2e I DGRW

Van

10 2e DBO 10 2e

10 2e 10K2e I0 2eBSK HBJZ

CEND DCO

IBS

\ DBO

DGRwd^10 2e 10 {2eHBJZ
_

_

DBO

WVL
_

Onderwerp Kamerbrief en kamervragen over granuliet

Beste collega s

Bijgevoegd de stukken die zojuist naar de bewindspersonen zijn gestuurd

De nota over het rondetafelgesprek was al verstuurd tnaar is volledigheidshalve nogmaals bijgevoegd

Zoals aangegeven staat de inbreng van de ILT nog open eveneens als de beantwoording van vraag 19

IkwiI iedereen bedanken voor de grote inzet waarmee deze brief tot stand is gekomen

Metvriendelijke groet

]l^j I10 2e 1 10 2e 10 2e

1 0X2^ BS 10 2e {BS 10 2e 10 2e DBO 10 2e HBJZ

I0 2e

10 2e

I0 24d be

143350 0344



10 2e BSK[| 10 29To @minienw nl]
10 2e I DGRW

Mon 3 16 2020 1 56 50 PM

From

Sent

Subject FW Intrekken erkenning
Received Mon 3 16 2020 1 56 51 PM

Ter info

Van 10 2e DGRW

Verzonden maandag 16 maart 2020 13 56

Aan 10 2e ILT

10 2e DGRWCC

Onderwerp Intrekken erkenning

Hallo I
In het debat over Granuliet doet zich de vraag voor of het certificaat op goede

gronden is verleend en of sprake is van een geldig wettelijk bewijsnniddel Zoals

je weet zijn wij van mening dat op dit moment sprake is van een wettig

bewijsmiddei Het bedrijf beschikt immers over een certificaat en een erkenning
van de minister De kans is aanwezig ons inziens jij en ik dat de kamer zal

verzoeken om het certificaat in te trekken dan wel daar onderzoek naar te doen

De aanleiding hiervoor kan gezien de wettelijke gronden zijn
‘

Indien bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en kennis

omtrent dejuiste en voiledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben

geleid
Ik denk dat dit zowel door de Cl als door de ILT zou kunnen worden vastgesteld
Vanuit de ILT kan ik mij voorstellen dat jullie bij een certificerende instelling het

systeem van certificeren controleren De Cl certificeert vaak verschillende

processen en of producten De ILT zou voor de BRL 9321 bij SGS intron kunnen

controleren of bij de aanvraag voor het certificaat door GIB de juiste of voiledige

gegevens zijn verstrekt Voor zover mij bekend moet voor het certificeren van een

bedrijf een zogenaamd toelatingsonderzoek worden uitgevoerd Hiervoor moet aan

de Cl informatie worden verstrekt Kan de ILT op basis van de toepasselijke BRL

controleren bij de Cl en of het gecertificeerd bedrijf of de voiledige informatie

is verstrekt Indien niet de voiledige informatie is verstrekt is er dan een grond
voor de minister om de erkenning in te trekken of is dat in dit geval

waarschijnlijk niet proportioneel gezien alle informatie die nu beschikbaar is

Wie heeft hiervoor dan het mandaat is dat de ILT of RWS ik weet dat hier

discussie over is

Zou jij het kunnen uitzetten hoe het zit en welke rol de ILT daarbij is Ook om het

systeem beter te begrijpen en wellicht zien wij ook waar de witte viekken nog

zitten Wij willen graag voor het overleg met de minister 15 30 uur over de

relevante informatie kunnen beschikken Zou mooi zijn als w j het voor 12 00 uur

hebben Graag de antwoorden ook naar | po 2e | io ^ loxae [zenden Ik zit

namelijk zelf morgenochtend veel in overleg

Bij voorbaat dank
Met vriendelijke greet

10 2e

| 10 2e

143349 0345





Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

T a v Bewindspersonen Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteuning
Bestuursadvles

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

P rin ta r’lTi rcri

nuToKaeii f
10 2e

memo H 3Uo 6j 10 2e I
Agendavoorstel telefonisch overleg granuliet ]@minienw nl

Datum

16 maart 2020

Op dinsdag 17 maart is om 15 30 uur een telefonisch overleg gepland over

granuliet en bulten verzoek

Ik adviseer u de volgende onderwerpen aan de orde te stellen

A Granuliet

1 Kamerbrief en beantwoording kamervragen
A Door de Kamer gevraagde documenten rond besluitvorming in

kamervragen Lacin e a vraag 1 15 en 19

B Privaatrechtelijke vs publiekrechtelijke aspecten
C Laatste stand van zaken stemmingen TK

2 Stand van zaken review en monstername

bulten verzoekB

10 2e

10 2e

Pagina 1 van 1

127767 0347



]@minienw nl]I0 2e I0 2e 10 2eTo DBO| J
|@nninienwTin10 [2eDCO|

From

Sent

I10 2e DBO

Mon 3 16 2020 3 53 19 PM

Subject RE Signaal West Maas en Waal zet juridische stappen om granulietstorting
Mon 3 16 2020 3 53 00 PMReceived

Nee aldus lOH2e heeft RWS die overeenkomst niet en geeft gemeente die ook niet puntje voor overleg morgen

Groet

10K2eI0 2e

DBO

Verzonden maandag 16 maart 2020 15 52

DCO

10 2eVan

10 2e 10 2e DBOAan

Onderwerp RE Signaal West Maas en Waal zet juridische stappen om granulietstorting
Dank Opvallend dat nu niets meer vermeld wordt over het monster dat gemeente wilde nemen

Overigens benieuwd of we al inzicht hebben in de specifieke overeenkomst die gemeente West Maas en Waal zelf met de

uitvoerende partij gemaakt heeft

Hartelijke groeten
I
o |10K26 [

Van DCO

Verzonden maandag 16 maart 2020 15 45

Aan

10 2e 10 2e @minienw nl

10 2e DBO 10 26 10 2e DBO@minienw nl

10 2e @minienw nl

Onderwerp FW Signaal West Maas en Waal zet juridische stappen om granulietstorting

Zie onderste alinea uitgaal van Mol richting S

En TK wordt bestookt met mailbom

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

Van [
Datum maandag 16 mrt 2020 15 40

Aan Woordvoering | 10 2g |@frd shsdir nl monitoring j 10 2g ^@mimenw nl

Onderwerp Signaal West Maas en Waal zet juridische stappen om granulietstorting
Gemeente zet juridische stappen om granulietstorting
Milieu West Maas en Waal wil de omstreden storting van granuliet laten stilleggen zolang niet duidelijk is \wat de gevolgen zijn
voorde volksgezondheid

Jorg Leijten
16 maart 2020 om 14 39

} DCO 1 10 2e |@minienw nl10 2e

De gemeente West Maas en Waal heeft Rijkswraterstaat maandag dringend verzocht de stort van granuliet in natuurplas Over de

Maas te laten stilleggen Steenbedrijf Bontrup zou de lozing moeten staken tot duidelijk is wat het effect van granuliet is op de

volksgezondheid
Ook bij de Inspectie Leefomgeving en Transport ILT is een dergelijk verzoek tot handhaving neergelegd De gemeente sluit

verdere juridische stappen niet uit

Lees ook Rijksiwaterstaat zette ambtenaren onderdruk om afvallozing goed te keuren

Om van graniet granuliet te maken bijvoorbeeld voor de productie van asfalt wordt de chemische stof flocculant toegevoegd

Deskundigen zijn het er niet over eens of dat tot schadelijke gevolgen leidt Experts die vorige week in de Tweede Kamer werden

gehoord waarschuwden voor de onbekendheid met flocculant Ook is onduidelijk of granuliet door de chemische toevoeging
bouwstof is of nog als zuivere grond geldt Voor storten van afval gelden andere regels
Bij de hoorzitting in de Kamer bleek vorige week ook dat Bontrup mogelijk niet over de juiste certificaten beschikt om granuliet
te lozen Pogingen om de richtlijnen voor het verkrijgen van die certificaten aan te passen zouden zijn gestrand Minister

Stientje van Veldhoven Milieu D66 laat nader onderzoek doen naar de effecten van granuliet
Daarop wil verantwoordelijk wethouder Ans Mol openbaar beheer in West Maas en Waal niet wachten Ze ziet in de verklaring
van de deskundigen genoeg gronden om de storting te kunnen stoppen „Daaruit bleek voor ons nog maar eens dat er gewoon

een gevaarlijke stof wordt gestort Vandaar dat we genoodzaakt zijn verdere stappen te zetten

Stort toegestaan
De gemeente gaat daarmee in tegen het beleid van Van Veldhoven Die meldde onlangs dat granuliet geldt als grond en dat er

geen reden is de stort nu te verbieden Eerder stelden ambtenaren van de zuidelijke afdeling van Rijkswaterstaat dat Bontrup

geen toestemming kon krijgen voorde lozing Zij werden echter overruled doorde ambtelijke top zo onthulde tv programma

Zembla vorige maand Vervolgens werd de vergunning alsnog geregeld
Voormalig minister Flalbe Zijistra Buitenlandse Zaken WD speelde daarbij een belangrijke rol Als directeur van bouwbedrijf
VolkerWessels bracht hij Bontrup in contact met Rijkswaterstaat om de kwestie op te lessen Ook was hij bij een gesprek
hierover tussen Rijkswaterstaat het ministerie van Milieu en Bontrup
Lees ook Steenbedrijf opnieuw berispt voor illegale afvallozing
Binnen het college van West Maas en Waal bestaat veel irritatie over de opstelling van minister Van Veldhoven Een gesprek
vorige week maandag na de hoorzitting klaarde de lucht niet Wethouder Mol „De minister houdt vol dat ze de stort niet kan

stilleggen En ambtenaren zeggen ook deskundigen kunnen wel zeggen dat het gevaarlijk is maar wij hebben ook andere

127485 0348



verhalen gehoord over granuliet Dus zij zien geen reden tot ingrijpen Maar ik heb een zorgplicht richting de inwonens vandaar

dat we nu deze stap wel moeten zetten

nrc nl 16 3 2020

Mailbombardement over granuliet kan door corona langer aanhouden
UPDATEBENEDEN LEEUWEN Bestook parlementariers die stemmen over de granulietstort in Over de Maas met mails Die

oproep doet de poiitieke partij Sociaal Maas en Waal SMW

Peter Deurloo 15 03 20 18 46 Laatste update 14 35

De Tweede Kamer zou dinsdag stemmen over twee moties over de Maasplassen die beogen het storten van granuiiet meteen te

stoppen De stemmingen zijn vanwege de coronacrisis uitgesteld De moties komen mogelijk over twee weken weer in

stemming maar ook dat is nog onzeker

De Staatssecretaris heeft de moties ontraden maar SMW wil dat ze toch door de Tweede Kamer worden aangenomen Want de

partij vindt het toegezegde onderzoek naar de veiligheid van granuliet onvoldoende Het storten van het omstreden restproduct
gaat in de tussentijd namelijk onverkort door

Standaardmail met moties

SMW heeft een standaardmaii gemaakt met daarin de moties waarover het gaat Daarbij levert de partij de mailadressen van de

betreffende parlementsleden van WD Ziengs PW Van Aaist CDA Von Martels D66 Van Eijs Christenunie Bruins en

Forum Voor Democratie Hiddema

Bedankje aan indieners moties

De moties zijn van de hand van GroenLinks SP PvdA Partij voordd Dieren 50PLUS Deze partijen hoeven volgens SMW niette

worden gemaild maar hun parlementariers kunnen wel worden bedankt suggereert SMW

De standaardmail en de mailadressen heeft SMW op zijn Facebookpagina gezet

gelderlander nl 16 3 2020

127485 0348



BSKlI 10 2e

I0 2e I@minienw nl1
10 [2e ] DGRW

Mon 3 16 2020 5 27 17 PM

10 2e 10 2eTo @minienw nl] J
DGRWI
From

Sent

Subject FW Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Received

20 03 16 verz ILT brf handhavingsverzoek toepassina aranuliet Over de Maas pdf

Mon 3 16 2020 5 27 19 PM

20 03 16 verz RWS brf handhavingsverzoek toepassina aranuliet Over de Maas pdf

HoipOH^enl 10 2e |
Ik heb het verzoek net doorgelezen Aan het slot wordt bij de zorgplicht weer verwezen naar mijn nota en zelfs mijn naam

genoemd Kijk maar even Gaat \«eer fors \«at \«erk betekenen

Met vriendeliike eroet

10 2e

I [10 P ^
l 10 2e |

Van I 10 2e | DGRW

Verzonden maandag 16 maart 2020 17 01

I BSK I
10 2e | 2e BS 10K2^ fBS | 10 2e | dBO 1Q 2e | dG RW

Onderwerp Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Beste Allen

Bijgaande handhavingsverzoeken worden door de gemeente ingediend Ik ga ze nu lezen Ik dacht ik informeer jullie snel

Met vriendeliike eroet

10 2e 10 2e DGRW 10 2e BSK | 10K2e | BS | 10 2e |Aan

10 2e

Van|l|l0 24 26

Verzonden maandag 16 maart 2020 15 46

DGRW 10 2e | Sminienw nl

Onderwerp Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

DagtiQ 2H
Vandaag diende de gemeente de bijgaande handhavingsverzoeken in Ikstuurje ze ter informatie

Vriendelijke greet
10 2e|

10 2e||awestmaasenwaal nl

10 2eAan

143347 0349



BSKH I0 2e I@minienw nl1

|@minienw nil I lOjPe ~| BSK[T^[ 0 26 |@minienw nl1 | lOjPe

l| 10 2e | | BS || 10 2e

I0 2e l DBOfl 10 2e |@minienw nl1 | 10 2e

I I0 2e DGRW

Mon 3 16 2020 5 50 50 PM

10 2e 10 2eTo L
DGRWlI 10X26

BS [| 10 2e l@rws nllT @rws nl1 l I0 [2e | BS [| I0 2e |@rws nl1

DGRWII I0 2e I@minienw nl1
From

Sent

Subject Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Received Mon 3 16 2020 5 50 51 PM

qemeente west nnaa pdf

Beste Allen

Ter aanvulling het pensbericht van de gemeente

Met vriendelijke groet

10 2e

10 p4d »

f0 2e I DGRW

Verzonden maandag 16 maart 2020 17 01

BSK |
10 2e |[2e BS 10 2e ~1 BS | 1Q 2e | dBO 10 2e | dG RW

Onderwerp Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Beste Allen

Bijgaande handhavingsverzoeken worden door de gemeente ingediend Ik ga ze nu lezen Ik dacht ik informeer jullie snel

Met vriendeliike groet

Van

10 2e 10 2e DGRW 10 2e BSK 10 2e BS 10 2eAan

10 2e

I io P4jag^
Kl0 2e |

Van I0 2ep 2e ^I0 2e^westmaasenwaal nl

Verzonden maandag 16 maart 2020 15 46

Aan 10 2e DGRW 10 2e |@minienw nl

Onderwerp Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Pagti° H
Vandaag diende de gemeente de bijgaande handhavingsverzoeken in Ikstuurje ze ter informatie

Vriendelijke groet
10 2ei

143346 0352



10 2e DBOfI 10 2e |@tninienw nl1
I0 2e I0 2e |@minien^nl1

DBO

To

Cc

[10 2eFrom

Sent Mon 3 16 2020 6 28 13 PM

Subject FW Signaal West Maas en Waal zet juridische stappen om granulietstorting
Mon 3 16 2020 6 28 00 PMReceived

Hi l0 2e

Nav onze telco zie bericht hieronder

Verzoek S is dus om de volgende aanvullende informatle

Nadere Informatie rondom certificaat wat is nu precies wel en niet in orde is dit juridisch getoetst {rechtzaak

N a v motie Kroger over certificaat { te verkennen of de accreditatie van GIB voor BRL 9321 kan worden opgeschort zodat de

huldige toepassing van granuliet met flocculant In het project Over de Maas per direct wordt stopgezet Qs deze motie

uitvoerbaar als we dit meegeven als onderdeel van de review

Graag een korte memo over bericht dat gemeente nieuwe stappen zet inz handhaving onderstaand bericht bericht wat je

zelf hebt ontvangen

Lijkt mi] handig als bewindspersonen de memo uiterlijk rond lunchtijd IShOO morgen hebben zodat ze voorafgaand aan de telco

kunnen lezen

DankI

Groet

10 2e

DCO

Verzonden maandag 16 maart 2020 15 45

DBO

10 2eVan

10 2e 10 2e DBO

Onderwerp FW Signaal West Maas en Waal zet juridische stappen om granulietstorting

Zie onderste alinea uitgaal van Mol richting S

En TK wordt bestookt met mailbom

Aan

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

DCO 1 10 2e | g minienw nl

Datum maandag 16 nut 2020 15 40

Aan Woordvoering j Q0 2g |@frd shsdir til monitoring | I0 2g n@mimenw nl

Onderwerp Signaal West Maas en Waal zet juridische stappen om granulietstorting
Gemeente zet juridische stappen om granulietstorting
Milieu West Maas en Waal wil de omstreden storting van granuliet laten stilleggen zolang niet duidelijk is wat de gevolgen zijn
voorde volksgezondheid
Jorg Leijten
16 maart 2020 om 14 39

De gemeente West Maas en Waal heeft Rijkswaterstaat maandag dringend verzocht de stort van granuliet in natuurplas Over de

Maas te laten stilleggen Steenbedrijf Bontrup zou de lozing moeten staken tot duidelijk is wat het effect van granuliet is op de

volksgezondheid
Ook bij de Inspectie Leefomgeving en Transport ILT is een dergelijk verzoek tot hand having neergelegd De gemeente sluit

verdere juridische stappen niet uit

Lees ook Rijkswaterstaat zette ambtenaren onderdruk om afvallozing goed te keuren

Om van graniet granuliet te maken bijvoorbeeld voor de productie van asfalt wordt de chemische stof flocculant toegevoegd
Deskundigen zijn het er niet over eens of dat tot schadelijke gevolgen leidt Experts die vorige week in de Tweede Kamer werden

gehoord waarschuwden voor de onbekendheid met flocculant Ook is onduidelijk of granuliet door de chemische toevoeging
bouwstof is of nog als zuivere grond geldt Voor storten van afval gelden andere regels
Bij de hoorzitting in de Kamer bleek vorige week ook dat Bontrup mogelijk niet over de juiste certificaten beschikt om granuliet
te lozen Pogingen om de richtlijnen voor het verkrijgen van die certificaten aan te passen zouden zijn gestrand Minister

Stientje van Veldhoven Milieu D66 laat nader onderzoek doen naar de effecten van granuliet
Daarop wil verantwoordelijk wethouder Ans Mol openbaar beheer in West Maas en Waal niet wachten Ze ziet in de verklaring
van de deskundigen genoeg gronden om de storting te kunnen stoppen „Daaruit bleek voor ons nog maar eens dat er gewoon

een gevaarlijke stof wordt gestort Vandaar dat we genoodzaakt zijn verdere stappen te zetten

Stort toegestaan
De gemeente gaat daarmee in tegen het beleid van Van Veldhoven Die meldde onlangs dat granuliet geldt als grond en dat er

geen reden is de stort nu te verbieden Eerder stelden ambtenaren van de zuidelijke afdeling van Rijkswaterstaat dat Bontrup

geen toestemming kon krijgen voorde lozing Zij werden echter overruled doorde ambtelijke top zo onthulde tv programma

Zembla vorige maand Vervolgens werd de vergunning alsnog geregeld

Voormalig minister Halbe Zijistra Buitenlandse Zaken WD speelde daarbij een belangrijke rol Als directeur van bouwbedrijf
VolkerWessels bracht hij Bontrup in contact met Rijkswaterstaat om de kwestie op te lessen Ook was hij bij een gesprek

Vai 10 2e

127545 0354



hierover tussen Rijkswaterstaat het ministerie van Milieu en Bontrup
Lees ook Steenbedrijf opnieuiw berispt voor illegale afvallozing
Binnen het college van West Maas en Waal bestaat veel irritatie over de opstelling van minister Van Veldhoven Een gesprek
vorige week maandag na de hoorzitting klaarde de lucht niet Wethouder Mol „De minister houdt vol dat ze de start niet kan

stilleggen En ambtenaren zeggen ook deskundigen kunnen wel zeggen dat het gevaarlijk is maar wij hebben ook andere

verhalen gehoord over granuliet Dus zij zien geen reden tot ingrijpen Maar ik heb een zorgplicht richting de inwonens vandaar

dat we nu deze stap wel moeten zetten

nrc nl 16 3 2020

Mailbombardement over granuliet kan door corona langer aanhouden
UPDATEBENEDEN LEEUWEN Bestook parlementariers die stemmen overde granulietstort in Over de Maas met mails Die

oproep doet de politieke partij Sociaal Maas en Waal SMW

Peter Deurloo 15 03 20 18 46 Laatste update 14 35

De Tweede Kamer zou dinsdag stemmen over twee moties over de Maasplassen die beogen het storten van granuliet meteen te

stoppen De stemmingen zijn vanwege de coronacrisis uitgesteld De moties komen mogelijk over twee weken weer in

stemming maar ook dat is nog onzeker

De Staatssecretaris heeft de moties ontraden maar SMW wil dat ze toch door de Tweede Kamer worden aangenomen Want de

partij vindt het toegezegde onderzoek naar de veiligheid van granuliet onvoldoende Het storten van het omstreden restproduct
gaat in de tussentijd namelijk onverkort door

Standaardmail met moties

SMW heeft een standaardmail gemaakt met daarin de moties waarover het gaat Daarbij levert de partij de mailadressen van de

betreffende parlementsleden van WD Ziengs PW Van Aalst CDA Von Martels D66 Van Eijs Christenunie Bruins en

Forum Voor Democratie Hiddema

Bedankje aan indieners moties

De moties zijn van de hand van GroenLinks SP PvdA Partij voordd Dieren 50PLUS Deze partijen hoeven volgens SMW niette

worden gemaild maar hun parlementariers kunnen wel worden bedankt suggereert SMW

De standaardmail en de mailadressen heeft SMW op zijn Facebookpagina gezet

gelderlander nl 16 3 2020
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DGRW^ l@minienw nl]I0 2e 10 2e lOHSeTo

WVL i|1 I0 2e I@rws nl1

HBJzf I0 2e I@minienw nl1 C
From

Sent

BSKT J@minienw nl]10 2e 10 2e 10 [2e I
ILT^ I0 [2e |@lLenfJnn10 [2e

I0 2e I DGRW

Mon 3 16 2020 9 20 22 PM

Subject RE Kamerbriefen kamervragen over granuliet
Received Mon 3 16 2020 9 20 23 PM

Hoi| 10 2e L

Ik zie het nu Ik begin er moigenvroeg direct aan Moet denk ik wel lukken Ga wel even een afspraak verplaatsen

Groet

i0 2e

Verzonden met BlackBerry Work www blackberry com

DGRWVan 10 2e

Verzonden 16 mrt 2020 21 06

Aan I I0 2e BSKWVL
” 10 2e 10 2e HBJZ 1 I0 2e

DGRW] iQ 2e I ILT

Onderwerp RE Kamerbrief en kamervragen over granuliet

10 2e

Onderstaande mail is niet naar jou gegaan M wil op een aantal vragen een antwoord voordat we morgenmiddag overleg hebben Zijn eigenlijk dezelfde vragen

waar we het vanmiddag al over hadden Kun je met ILT en B dit uitschrijven^[10 26 wil ik het ca 12h hebben

Dank

® 2^
10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 {2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

reeds beoordeeld 127428

43345 0355



reeds beoordeeld 127428

10 2e

10 29p 2e

10 {2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 {2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 {2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 {2e

10 2e 10 {2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e Reeds bf 10 2e HD 127557

10 2e

10 H4p 2e

143345 0355



] BSKi 10 2e ]@minienw nl]I0 2e DGRWiI [I0 2e I@minienw nl1

I DGRW

10 2eTo

10X2eFrom

Sent Mon 3 16 2020 9 24 30 PM

Subject RE Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Mon 3 16 2020 9 24 31 PMReceived

Is voor de juristen van RWS en ILT Die zullen analyse moeten maken

Groeten

10 2e

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeny com

10 2e DGRW 1 10K2e l@minienw nlVan

Datum maandag 16 mrt 2020 5 27 PM

10 2e BSK 10 2e 10 2efg minienw nl DGRWAan

|@miiiienw til10 2e

Onderwerp FW Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Hoi [id ^en| 10 26 |
Ik heb het veizoek net doorgelezen Aan het slot wordt bij de zoigplicht weei verwezen naar mijn nota en zelfsmijn naam genoemd Kijk maai even Gaat weei

fors ■w at werk betekenen

Met vriendeliike groet

10 2e

J 10 2eH

10 2e \ DGRW

Verzonden maandag 16 maart2020 17 01

] BSK |
l| 10 2e | | BS l 10 2e | BS

Onderwerp Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Beste Allen

Bijgaande handhavingsveizoeken woiden door de gemeente ingediend Ik ga zenu lezen Ik dacht ik informeerjuHie snel

vripnHpliiVp OmFt

Van

10 {2e 10 2e DGRW | 10 2e b BSK | 10 2e

lOK2e ] DBO | 10 2e ] DGRW

BSAan

10 2e

l io peDfi^
l 10 2e 1

Van^ |lQ 2^b 2ei

Verzo

Aan

Onderwerp Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Dag|l0 ^e

Vandaag diende de gemeente de bijgaande handhavingsverzoeken in Ik stuiir je ze ter informatie

Vriendelijke groet

jl0 2e^

10 2e @westmaasenwaal nl

16 maart 2020 15 46

_

DGRW 10 2e @minienw nl

ilUCIi liidcllLLld^

10 2e

143344 0356







inox^^e 10 2e HBJZVan

Aan

Onderwerp

Datum

11 HBj flu l2e k HBJZnu 2e

RE

dinsdag 17maart 2020 12 00 28

Zou maar even niet ingaan op wijze van contact Feit dat dit nu op niveau Min ligt is uit

nood geboren
Hoort ambtelijk ‘responsief te worden opgepakt

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van I [iQ 2e HBJZ I0 2e E minieiiw nl

Datum dinsdag 17 mrt 2020 11 54 AM

Aan I 10 2e ^ HBJZ 10| 10 2e 1giminieiuv nl

1 1Q 2eF

] HBJZ10 2e

k minien\v nl

Onderwerp RE Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Precies Minister zou trouwens zelf al contact opnemeo met de wethouder

Van io 2e HBJZ

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 11 53

Aan I0 2e ^ hBJZ

Onderwerp RE Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Beter dat contact dan niet via de advocaat te laten verlopen en los te koppelen van concrete handhavingsverzoek

1Q 2e ] HBJZ

Van io 2e HBJZ ] I0 2e |7 minienw n]

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 11 52

] HBJZ I0 2e g minienw nl | I0 2e | HBJZAan 10 2e

I0 2e rZiTiinienw nl

Onderwerp RE Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Ik voeg dat toe nl dat ook zonder wettelijke hoorplicht bet verstandig is om contact op te

nemen met gemeente om zorgen weg te nemen en te voorkomen dat we VoVo aan onze

broek krijgen

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberiy com

] HBJZ He1een Dekker@minienw nlVan 10 2e

Datum dinsdag 17 mrt 2020 11 49 AM

] HBJZ 10 24 2e gminicnw n1 | 10 2e | HBJZA ati T r 10 2e

10 2e

Onderwerp RE Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

tio 2e| dank Helder

Ik heb nog 1 punt Tot voor kort is in dit dossier bestuurlijk nogal afstandelijk gehandeld
richting gemeente Min heeft mede nav ons advies relatie dmv recente contacten en

toezegging tot een review weer wat op de rails gekregen
In dat licht ook al is er geen harde hoorplicht zou bet niet goed zijn om advocaat uit te

nodigen zijn verzoek toe te lichten voordat er een besluit wordt genomen op verzoek

r l

Grt

l 10 2e |

Verzonden met BlackBerry Work

132053 0358



www blackberry com

Van I f1Q 2e HBJZ | 1Q 2e Riminienwn1

Datum dinsdag 17 mrt 2020 11 28 AM

Aan | io 2e

Kopie [

Onderwerp RE Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Halldf^ien l iO 2e L

Hieronder mijn analyse Heb ook met I0 2e lesproken dat bet verstandig is de TK brief leidend

te laten zijn en de reactie op bet verzdek aus pas te versturen na deze brief

g| iox2e [ hoorzitting is niet aan de orde nu

Als jullie akkoord zijn stuur ik bet naar en RWS d1QK2^
Gi 50K2§

TK brief en handhavingsverzoek
• Het is verstandig de TK brief leidend te laten zijn en daar in de reactie op bet

bandbavingsverzoek zoveel mogelijk naarte verwijzen
• Doel van bet bandbavingsverzoek is dat lenW zelf “een onderbouwd standpunt inneemt

over cruciale vragen in dit dossier” vanuit de “vrees dat wet en regelgeving wordt

overtreden”

• Met de TK brief de daarin genoemde onderzoeken en de toegezegde review op deze

onderzoeken is bedoeld deze zorgen weg te nemen

• Reactie op bet bandbavingsverzoek kan dan ook kort zijn op basis van buidige informatie

staat vast dat toepassing Granuliet gescbiedt conform BBk zodat geen sprake is van een

overtreding waarvoor bevoegdbeid bestaat om handhavend op te treden

Beslistermijn en spoedeisende bestuursdwang
• Gemeente vraagt om binnen 1 week dus 23 maart een bandbavingsbesluit te nemen en

spoedeisende bestuursdwang toe te passen

• Nu bet standpunt is onderbouwd met de TK brief dat geen sprake is van een overtreding
altbras dat bier vooralsnog vooruitlopend op de review niet van gebleken is is er geen

bevoegdbeid om bandhavend Toepassen van spoedeisende of zelfs zeer spoedeisende

bestuursdwang als bedoeld in de Awb is dus niet aan de orde

• De Awb bepaalt dat binnen een “redelijke termijn” op bet bandbavingsverzoek moet

worden beslist en dat die termijn in elk geval eindigt na 8 weken tenzij binnen 8 weken

een andere redelijke termijn wordt medegedeeld aan de gemeente
• Dit betekent dus dat we niet voor 23 maart boeven te reageren maar vooralsnog op 11 mei

• Dit geeft dus ruimte om de TK brief leidend te laten zijn
• NB de Awb vereist niet dat we de ontvangst van de aanvraag om bandbaving bevestigen

Juridiscb boeven we nu dus niet te reageren ricbting advocaat van de gemeente
• NB De Awb schrijft ook geen boorplicht voor maw vereist niet dat we de gemeente en de

overtreder s eerst moeten horen nav bet verzoek Hoorplicht j egens overtreder s geldt
alleen wanneer wordt besloten om wel tot bandbaving over te gaan waarbij geldt dat als

sprake is van speed een uitzondering geldt op de hoorplicht
Vooriopige voorziening

• Het is mogelijk dat de gemeente bij de bestuursrechter een vooriopige voorziening vraagt

gericht op het voorlopig stilleggen van de werkzaamheden

• Een dergelijk verzoek kan worden ingediend zodra bezwaar is ingediend Vermoedelijk om

die reden heeft de advocaat een termijn van 1 week gesteld zodat na een week bij

uitblijven van een bevredigende reactie van lenW bezwaar kan worden gemaakt en

meteen een vooriopige voorziening kan worden gevraagd bij de bestuursrechter

• De vooriopige voorziening rechter bekijkt of sprake is van een spoedeisende situatie bijv
onomkeerbare situaUe er toe noopt dat gelet op alle belangen pro en contra de

werkzaamheden moeten worden opgeschort
• Daarbij zal de rechter vooral kijken of er twijfel bestaat over de vraag of het toepassen van

granuliet conform wet en regelgeving gescbiedt Des te meer reden om bier in de TK

] HBJZ 1 I0 2e Kiminienw nl

HBJZ j 10 2e la t ninieTiw ii110 2e

132053 0358



brief alle benodigde informatie over te geven en de TK brief dus leidend te laten zijn
Wie beslist namens leoW

• De gemeente heeft 2 brieven gestuurd 1 aan RWS en 1 aan ILT

• Vanuit lenW moet er 1 reactie komen

• In principe is RWS als bevoegd gezag verantwoordelijk voor deze reactie namens de

minister van lenW

• Omdat de gemeente meerdere wettelijke bepalingen noemt die mogelijk zijn overtreden

Waterwet Bbk Wet milieubeheer moet wel worden gecheckt of alle het mandaat van

RWS al deze overtredingen dekt of moet RWS voor het afdoen van dit verzoek

zekerheidshave bijzonder mandaat worden verleend door de minister

Van io 2e | HBJZ 1 o 2e aminienw nl

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 09 00

Aan I iQ 2e I HRTZ I0 2e riminienw nl

] HBJZ I0 2e gjminienw nl

Onderwerp FW Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Van

CC 10 2e

] DBO

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 08 55

Aan

10 2e l10 2e

ri minienw n1 [ lQ 2e I HBJZ1Q 2e ] HBJZ j lQ 2e

10 2e Irri minienw nl

CC riJminienvv nl10 2e

Onderwerp FW Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Bestel io 2ej]eiffdj ^

Vanmiddag is er een telefonisch overleg met de bewindspersonen over granuliet
Zoals jullie weten zijn we bezig met de beantwoording van kamervragen en het opstellen van een

begeleidende brief

De spoed die daarmee aanvankelijk gemoeid was namelijk stemmingen in de TK over

ingediende moties is er niet meer Stemmingen zullen voorlopig niet plaatsvinden
Gisteren heeft de advocaat van de gemeente bijgevoegde handhavingsverzoeken gedaan bij RWS
en de ILT De gemeente verzoekt binnen 7 tot handhaving over te gaan

De onderwerpen en argumenten die de gemeente aanvoert komen alle aan bod in onze concept
kamerbrief Deze brief zal zo denk ik richtinggevende uitspraken doen in het licht van het

handhavingsverzoek
Dit zal vanmiddag ongetwijfeld aan de orde komen in het overleg
Hoe denken jullie dat we hiermee om moeten gaan

Procedureel denk ik aan een paar mogelijkheden
kamervragen en conceptbrief in huidige vorm beantwoorden

de kamervragen zo kort mogelijk beantwoorden en in de korte brief alleen ingaan op de

ingediende moties

kamervragen en conceptbrief beantwoorden met volledige juridische onderbouwing daarmee

wordt het eigenlijk ook een reactie op het handhavingsverzoek Ik denk dat dat wat extra tijd
vergt
eerst het handhavingsverzoek beantwoorden en vervolgens de TK met een brief op de hoogte

brengen

Graag jullie reactie kan ook telefonisch

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 2e

] DGRW I0 2e Siminienw nlVan

Verzonden maandag 16 maart 2020 17 01

Aan

iOK2e |j DGRW 1 10X2e l vfin I I0 2e l 7 minienw nl I

10 2e BS 1 10K2e

^^ri rws nl

10 2e

Mminienw nl] BSK10 2e 10K2e10 2e

10 2e ^ RSK

@rws nl [
iQ 2e n BS iQ 2e ^]5 rws nl

@minienw nl lQ 2e | DGRW

10 2^ 10 2e 110 2e

| 10 2e | RS ^ 10 2e

DBO10 2e 10 2e

132053 0358



1 io 2e ]@minienvv nl

Onderwerp Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Beste Allen

Bijgaande handhavingsverzoeken worden door de gemeente ingediend Ik ga ze nu lezen Ik dacht ik informeer juUie
snel

Met vriendelijke groet
ri 10 2e

^

ffwRSilmnasenwaal nl

Verzonden maandag 16 maart 2020 15 46

] DGRW 1 10 2e

Onderwerp Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Dagtiopi
Vandaag diende de gemeente de bijgaande handhavingsverzoeken in Ik stuur je ze ter

informatie

Vriendelijke groet
MM

Van FiO 2^ C10 2e

Aan 1Q 2e

132053 0358



[QU®2eVan

Aan lt hbj fiulC e i hbjz1U 2e

Cc U1UK2ejj 2e HBJZ

Kt nananavmgsverzoek gemeente West Maas en Waal

dinsdag 17 maart 2020 09 22 18

Onderwerp
Datum

De dossierhouder Rws en E T zal m i als eerste een hoorzitting moeten organiseren Op
zoek naar argumenten die we nog niet kennen En snel gelet op tennijn

Oordeel in Kamerbrief is ons huidige standpunt Mogelijk veranderdert dat nav van deze

procedure ook al is dat theoretische mogelijkheid

Dit alles vergt nu vooral vooroverleg met juridisch Rws fMl^
En ja l5Sl^ ik zal melden dat jij mij vervangt

10 2e

Dank groet
l 10 2e |

Verzonden met BlackBerry Work
www b1ackberry com

Van I tiQ 2e H HBJ^ io 2e

Datum dinsdag 17 mrt 2020 109 AM

Aan | I0 2e \ HBJ

Kopie

Omlerwerp RE Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

@mitiienw ii1

10 2e @minienw nl

10 2e l@minienw nl] HBJZ [10 2e

Hallo |dK§ en io ge [

Ik ga bier gelijk mee aan de slag
Belangrijkste alvast dat gevraagde termijn van 1 week niet de wettelijke termijn de

redelijke termijn van 8 weken is die hiervoor staat

Uiteraard lopen we wel kans op een VoVo maar die kan ook nu al worden gevraagd

Ik neem aan dat bet telefoniscb overleg met Q 2^an morgen bedoelt Als bet de

bedoeling is dat alleen ik aanwezig ben vanuit HBJZ geven jullie dat dan door Kan me

voorstellen dat dit anders vragen oproept

GbJOKl^

Van I iQ 2e ^ HBJ2 I0 2e fg minienw nl

Datum dinsdag 17 mrt 2020 8 59 AM

Aan □

Kopie

Onderwerp FW Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

] HBJ 10 2e ^minienw nl

] HBX 10 2e 10K2efeJminienw nl

10 2e

10 2e

] DBO

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 08 55

Van 10 2e

132056 0359



] HBJZ | I0 2e I HBJZ

10 2e I

Aan

CC [
Onderwerp FW Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Beste I i0 2e | erlio 2i|

Vanmiddag is er een telefonisch overleg met de bewindspersonen over granuliet
Zoals jullie weten zijn we bezig met de beantwoording van kamervragen en het opstellen van een

begeleidende brief

De spoed die daarraee aanvankelijk gemoeid was namelijk stemmingen in de TK over

ingediende modes is er niet meer Stemmingen zullen voorlopig niet plaatsvinden
Gisteren heeft de advocaat van de gemeente bijgevoegde handhavingsverzoeken gedaan bij RWS
en de ILT De gemeente verzoekt binnen 7 tot handhaving over te gaan

De onderwerpen en argumenten die de gemeente aanvoert komen alle aan bod in onze concept
kamerbrief Deze brief zal zo denk ik richtinggevende uitspraken doen in het licht van het

handhavingsverzoek
Dit zal vanmiddag ongetwijfeld aan de orde komen in het overleg
Hoe denken jullie dat we hiermee om moeten gaan

Procedureel denk ik aan een paar mogelijkheden

kamervragen en conceptbrief in huidige vorm beantwoorden

de kamervragen zo kort mogelijk beantwoorden en in de korte brief alleen ingaan op de

ingediende modes

kamervragen en conceptbrief beantwoorden met volledigejuridische onderbouwing daarmee

wordt het eigenlijk ook een reactie op het handhavingsverzoek Ik denk dat dat wat extra tijd

10 2e

10 2e

vergt
eerst het handhavingsverzoek beantwoorden en vervolgens de TK met een brief op de hoogte

brengen

Graag Jullie reactie kan ook telefonisch

Met viiendeliike groet

10 2e

10 2e

] DGRW I0 2er7 minienw n1Van

Vei zonden maandag 16 maart2020 17 01

Aan

| 10K2e | DGRW I I 10 2e l10^

10 2e

|fjminienw n]] BSK10 2^ 10 2e10 2e

Lg minienw nl i 10K2e H BSK

10X2^ 10 2e 110 2e 10 2e10 2e

Brws nl I iQ 2e | BS pPK3» ge [g m S nl

ff minienw nl 10 2e | DGRW

| 10 2e | BS ^ 10 2e

DBO10 2e 10 2e

fh b 2^ j niinienw n1

Onderwerp Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Beste Allen

Bijgaande handhavingsverzoeken worden doorde gemeente ingediend Ik gaze nu lezen Ik dacht ik informeer jullie
snel

Met vriendelijke groet
10 2e

2»luigigEitiii

10 2e @westmaasenwaa1 nlVan

Vei’zonden maandag 16 maart 2020 15 46

Aan

Onderwerp Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

DagfT0K2i ^

Vandaag diende de gemeente de bijgaande handhavingsverzoeken in Ik stuur je ze ter

informatie

Vriendelijke groet

] DGRW 10 2e glmi10 2e

132056 0359



inOK^e 10 2e HBJZVan

Aan 10 2e ]■ DB0 rnM2ei £el HBJZ

Cc 10 2e

Onderwerp
Datum

RE Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

dinsdag 17 maart 2020 12 09 45

Ha t10 2e

is bezig met een voorzet voor een antwoord en stemt af met jou en Rws Hij
kan vanmiddag ook aansluiten bij gesprek indien gewenst Ik ga me terugtrekken uit

dossier ivm mijn aanstaande afscheid fo 24is ook inhoudelijk op de hoogte

10 2e

hgrt
l 10 2e |

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

00K2e 0Sl5IF} DBO
Datum dmsdag 17 mrt 2020 8 55 AM

Ann

1 Q ^ 10 2e jminienvv nl

Kopie

Onderwerp FW Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

@ni inienw nlVan 10 2e

] HBJZ 1 10 2e 10 2e I HBJZ10 2e

D S fllniinienw nlt10 2e 10 2e

Beste l io 2e | eii foK^

Vanmiddag is er een telefonisch overleg met de bewindspersonen over granuliet
Zoals jullie weten zijn we bezig met de beantwoording van kamervragen en bet opstellen van een

begeleidende brief

De spoed die daarmee aanvankelijk gemoeid was namelijk stemmingen in de TK over

ingediende modes is er niet meer Stemmingen zullen voorlopig niet plaatsvinden
Gisteren heeft de advocaat van de gemeente bijgevoegde handhavingsverzoeken gedaan bij RWS
en de ILT De gemeente verzoekt binnen 7 tot handhaving over te gaan

De onderwerpen en argumenten die de gemeente aanvoert komen alle aan bod in onze concept
kamerbrief Deze brief zal zo denk ik richtinggevende uitspraken doen in het licht van het

handhavingsverzoek
Dit zal vanmiddag ongetwijfeld aan de orde komen in het overleg
Hoe denken jullie dat we hiermee om moeten gaan

Procedureel denk ik aan een paar mogelijkheden
kamervragen en conceptbrief in huidige vorm beantwoorden

de kamervragen zo kort mogelijk beantwoorden en in de korte brief alleen ingaan op de

ingediende modes

kamervragen en conceptbrief beantwoorden met volledige juridische onderbouwing daarmee

wordt het eigenlijk ook een reactie op het handhavingsverzoek Ik denk dat dat wat extra tijd
vergt
eerst het handhavingsverzoek beantwoorden en vervolgens de TK met een brief op de hoogte

brengen
Graag jullie reactie kan ook telefonisch

Met vriendelijke groet
t10 2e

10 2e

] DGRW

Verzonden ma^dag 16 maart 2020 17 01

Van 1Q 2e

132058 0360



] BSK

io 2^1M| BS |
[ UhSU •jO 2i jP R |10 2^ DGRW

Onderwerp Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Beste Allen

h DGRW

BS I io 2ea BS

Aan 10K2e 10 2e 10 2e

CfB^ BSK 1| 10 2e |

10 2e

Bijgaande handhavingsverzoeken worden doorde gemeente ingediend Ik ga ze nu lezen Ik dacht ik informeer jullie
snd

Met vriendelijke groet
10 2e

9

10 2eVan

Veraonden maandag 16 maart2020 15 46

] DGRW j 1QK2e ~^minienw nl

Onderwerp Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

DagOlKlD
Vandaag diende de gemeente de bijgaande handhavingsverzoeken in Ik stuur je ze ter

informatie

Vriendelijke groet

Aan 10 2e

132058 0360



10 2e BSK[| 10 2e

] DGRWII 1Q 2e

To @minienw nl]

I@minienw nl110 2eCc

10 {29 I DGRW

Tue 3 17 2020 8 53 26 AM

From

Sent

Subject 17maart2020

Received Tue 3 17 2020 8 53 27 AM

Was nog wat vergeten Puntje toegevoegd

17 maart 2020

dinsdag 17 maart 2020

07 37

Bila 17 maart 2020

buiten verzoek

VGranuliet

o Bijdrage brief vragen

o Review onderzoek overleg offerte opdracht klankbordgroep

o Handhavingsverzoeken ILT RWS

oWOB verzoek

buiten verzoek

143343 0361



buiten verzoek

Gemaakt met Microsoft OneNote 2016

143343 0361



10 2e DGRWiI [I0 2e I@minienw nl1

I DGRWiI

To

1@minienw nl1

DGRWi

I0 2el0X2e 1Q 2eCc

DGRWP I0 2e |@minienw nl1

From

Sent Tue 3 17 2020 9 44 49 AM

Subject FW Rappel Toezegging over Gevaarlijke stoffen

Received

10 2e10 2e @minienw nl]
{10 2e BSK

Tue 3 17 2020 9 44 00 AM

Hapj^
Zie onder Betreft review

10 2e

10 2e

10 2e

I 10 P4l2e
iOK2e]

Van Postbus DGWB

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 09 32

Aan 10 2e DGRW |

^ BSK

10 2e DGRW Postbus DGWB
_

BSK Postbus DGWB

1Q 26 DGRW 10 2e

BSK10 2e 10 2e 10 2eI [10M2e I DGRW

DGRW

Onderwerp RE Rappel Toezegging over Gevaarlijke stoffen

Toezegging staat op WOM

GroetJ 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e @minienw nlVan

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 07 24

Aan Postbus DGWB

DGRW 1 10 2e l S minienw nl

DGRW

10 2g DGRW 10 2e@minienw nl @minienw nl I0 2e10 2e

Onderwerp FW Rappel Toezegging over Gevaarlijke stoffen

Urgentie Floog

Ha dames

Dit rappel komt binnen en ik zie in Delphi op WKB staan dat klopt toch niet moet toch WOM zijn
Graag in onderling overleg even goed zetten

grtjes

10 {2e

10 2e

I0 2g ^minienw nl I0 2g ^minienw nlVan

Ve|Tzonden dinsdag 17 maqrt 2020 02 00

10 {2e 10 2e ^minienw nl Parlementaire Zaken CEND DBO

I0 2e DGRW I0 2e @minienw nl J

BSK | 10 2e ^tninienw nl

CC DGRW

^minienw nl

_

aminienw nl

Onderwerp Rappel Toezegging over Gevaarlijke stoffen

Beste collega

10 2g 10 2e

10j 2eDGRW 10 2e

Er is een toezegging aan jou toegewezen het betreft de toezegging link naar detailrapport met als omschrijving Daarom zal om

onrust bij omwonenden weg te nemen in overleg met de provincie en de gemeente een review uitgevoerd worden door een

niet eerder bij dit dossier betrokken bureau naar de milieukwaliteit van granuliet Uw Kamer zal daarover worden geTnformeerd
De Kamer heeft gevraagd om afdoening van de toezegging uiterlijkop 31 03 2020 Dit is over twee weken

Ik wil je vragen om contact op te nemen met DBO over de planning rondom de afdoening van deze toezegging

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

Nb dit bericht is automatisch door Delphi verzonden Mocht je over de afdoening van de toezegging al met DBO afspraken

142781 0362



hebben gemaakt dan kan dit bericht als niet verzonden worden beschouwd

met vriendelijke greet
directie Bestuursondersteuning
Stukkenstroom en Parlementaire zaken

1 oiminienw nl

142781 0362



10 2e DBOP I0 2e l@nninienw nl]

I DCOfI iP 2e I@minienw nl1

I@minienw nl1

To

10 2e 10 2eCc J}
10 2eDBO[

From

Sent

Subject RE Kamerbriefen kamervragen over granuliet
Received

10 2e DBO

Tue 3 17 2020 11 27 42 AM

Tue 3 17 2020 11 27 00 AM

Hi l0 2e|
I0 2e heeft een aantal scherpe en terechte aandachtspunten bij de brief en TK vragen Kun je deze meenemen in de volgende

slag Zie hierbij

Nav brief

Take out bij mij is minister heeft geen staatsrechtelijke middelen om storten stop te zetten Is aan provincie om

vergunning te verlenen danwel in te trekken en aan gemeente en bedrijf en gemeente privaat als t gaat om nakomen

afspraken kortom ik kan het juridisch niet en op basis v onderzoeken zie ik ook noodzaak nu niet toe

Voor onze info Je kan dus niets maar als je t echt zou willen wat kan je WEL Ihkv nood breekt wet

Plus uitkunnen leggen sinds wanneer waarom dit aan de provincie is met welke redenen is dit bij provinciies neergelegd

destijds
Kamervragen Kroger
Antw 1

• uitlegtoevoegen wat is WEL bepaiend voor definitief van grond staat nu alleen watt niet is

Antw 7

• Gedoeid wordt in vraag van Kroger mi op de redenen van afwijzing Herhalen wat hierover in brief staat van 5 maart

Waarom wilde RWS Z medewerker t niet meer toestaan Uitieggen dat dat begrijpelijkerwijs onrust heeft teweeggebracht

maar discussie is besiecht en

Antw 10

• beginnen met poiyacroiamide is niet te meten acroiamide wel dan onderste alinea van antwoord 10 en dan de rest de

uitleg

Antw 11

• Wat betekent het voor mens milieu dat het reiatief snel afbreekt maakt dat het ook onschadeiijk voor mens milieu

Antw 13

• De strenge norm dwinkwater kiinkt zorgeriijker dan nodig Want waarom wel voor drinkwater en niet in de diepe pias

Uitiegtoevoegen is deze strenge norm flocculant polyaccryiamide drinkwater ook van toepassing in de diepe plas

waarom wei niet

Ant 24

• nee dat is onjuist uitleg waarom haar rekensom met conclusie 75 ton niet klopt

DBO

Verzonden maandag 16 maart 2020 18 55

Aan I I0 2e7^ bs

IWVL

10 2eVan

DBO 10 2e | ZN

| BSK | 10K2e H HBJZ

10 2e I CEND^DCO I

10 2e 10 2e {WVL | 10 2e

I0 2e I0 2e \ DBO

l DGRW

10 2e BSK

10 2e 10 2e 10 2e
_

DGRW

IBS

HBJZ

Jl0 2e|i
MD

10 2e DBO 10 2e IBS L
HBJZ

10 2e 10 2e

10 2e BS | 10 2e 10 2e 10 2e 10 2eWVL

DBO

Onderwerp Kamerbriefen kamervragen over granuliet

Beste coliega s

Zojuist heb ikvia| 10 2e | een eerste terugkoppeling gekregen van min MenW Er is nog geen tekstuele reactie op de

aangeleverde stukken maar wel een aantal vragen

Zo wil min MenW voorafgaand aan het overleg van 17 maart 15 30 over de volgende vragen een memo ontvangen

1 Wat was er rond certificaat BrI 9321 eventueel wel en niet in orde rond de toepasbaarheid op granuliet Is dit ooit bij de

rechter getoetst

Is het productcertificaat van SGS Intron correct trekker DGWB

127428 0363



2 Is het een optie het certificaat dat door Intron aan GIB is verstrekt eventueel opte schorten Dit wordt in een motie van

Kroger gevraagd Is deze motie uitvoerbaar Kan het opschorten onderdeel uitmaken van het aanbod over de review

trekker DGWB

3 Er zijn handhavingsverzoeken ontvangen van de gemeente richting RWS en ILT Graag wil min MenW de strekking van deze

verzoeken kennen op welke redenering deze verzoeken op gebaseerd zijn Zij zal op kortetermijn nog contact hebben met

de wethouder trekker RWS

Punt 1 en 2 kan in een memo van DGWB Punt 3 in een memo van RWS

Beide memo s graag morgenochtend 12 uur aan mi] aanleveren Dan kan MenW er tijdig kennis van nemen

Voor zover ik kan zien gaan de handhavingsverzoeken in op de bekende thema’s en verwijzen o a naar deskundigen tijdens het

rondetafelgesprek

grond of bouwstof gemeente meent bouwstof

indien bouwstof dan niet toegestaan in plas

geen sprake van nuttige toepassing want niet gebiedseigen materiaal

certificaat is ongeldig
Al deze thema s komen aan de orde in de te versturen kamerbrief De inhoud van deze brief zal ongewild onderdeel worden van de

juridische procedure en loopt eigenlijk vooruit op de formele reactie op het handhavingsverzoek Het is van belang dat alle teksten

die nu in de brief staan juridisch standhouden

Dus daar nogmaals heel scherp op lezen

Met vriendeliike groet
10 2e

10 2e

1Q a4j^ ^e
10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e I0 2e 10 2e

I0 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 {2e 10 2e 10 2e 10 {2e

10 2e 10 {2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e
p[__ 10K2e 10 2e

1 ID 127
10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 «4f 2e

127428 0363



HBJZ[] I0 2e I@minienw nl1

DBO

Tue 3 17 2020 12 19 15 PM

Subject FW WIJZIGING TIJDSTIP Gesprek inz Granuliet 17 maart

Tue 3 17 2020 12 19 16 PM

20200316 Agendavoorstel overleg granuliet 17 rmaart docx

10 2«To

10X2eFrom

Sent

Received

Beste |lO 2^J
Kun jij vanmiddag inbellen i p v 10 2e

Zie hieronder

Met vriendelijke greet

10 2e

10 2e I dbg

Verzonden maandag 16 maart 2020 14 29

1 |0 2^| 10 2e | DGRW

Van

10 2e 10 2e ] BSK 1Q f2e BS 10 2e BSAan

HBJZ

Onderwerp FW WIJZIGING TIJDSTIP Gesprek Inz Granuliet 17 maart

Beste collega s

Morgenmiddag staat een telefonisch overleg gepland over granuliet

Ik stel voor dat morgen de volgende personen deelnemen

®
DGWB |lO 2e et1 ^^bnderdeel zeetoegang

RWSi 0 24br |l|0 2^
■

10 2e |
■

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e DBO 10 2e DBO

i0 2e

10 2e

I0 2e

10 2e

Van DBO mln | 10 2g |@minienw nl

Verzonden maandag 16 maart 2020 11 35

Aan DBO stas 10 2g @minienw nl

I0 2g aminienw nl

@mlnlenw nl DBO Adviseurs ■^10 2e|
minienw nl

10 2e J DBO 1Q 2e

DGRW r 10 2e10 2e 10 2e

10 [2e I DBO ^ 10 2e 10 2g^minienw nl Postbus DGWB aminienw nl SecretariaatSG lenW

^frd shsdir nl | 10 2e BS 10 2s Srws nl

MH

10 2g I0 2e@minienw nl Woordveering
I0 2e |@7^s nl l I0 2e | BS ^ 10 2e |@rws nl

10 2e

jO 2|SSj 10 2e ^rws nl

10 2e | BS I0 2e Srws nl | 10 2e | {BS
@minienw nl DBO min lQK2g @minienw nl

10 2e BS 4
| I0 2e | Srws nl HBJZ postbus wetgeving

Onderwerp WIJZIGING TIJDSTIP Gesprek inz Granuliet 17 maart

I0 2e ^rws nl

I0 2g

Beste allemaal het gesprek over Granuliet wnrdt vet^plaatst naar morgen dinsdag 17 maart om 15 30 uur

Op dit moment kan telefoonnumme

de deelnemer in een conference call tereent ten code Is niet nodig
Graag een zo beperkt mogelijke deelname aan de teleconference

Groeten | 10 2€iH
Van DBO stas | 10] 2g |@minienw nl

10 2g worden gebeld Door dit nummer op het genoemde tijdstip te bellen komt

Verzonden vrijdag 13 maart 2020 11 22

Aan DBO stas 10 2e @minienw nl

IP 2g @minienw nl [

10 2e |@ minienw nl DBO Adviseurs •^10 2g|
@minienw nl

@minienw nl SecretariaatSG lenW

1 10 2g |@minienw nl Woordvoering ^ 10 2g |@frd shsdir nl | tl0 f2e BS 10 2e grws nb 10 2e

jox^BS | 10 2e |@rws nl 10 2e BS | 10 2e |@rws nl | 10 2e |bs ^ 10 2e l@rws nl

BS ^ 10K^

| 10 2e |@rws nl FIBJZ postbus wetgeving

CC DBO min 10 2g @minienw nl DBO stas 10 2g |@minienw nl

Onderwerp WIJZIGING TIJDSTIP Gesprek iz Granuliet dd 16 3

10 2e DBO

DGRW r 10 2e10 2e 10 2e

10 2e 10 2g@minlenw nl Postbus DGWBI 10 2e h DBO

10 2e BS10 2e BS ^ 10 2e

@mlnlenw nl

@rws nl @rws nl10 2e

10 2g

Tar infornnatie Op maandag 16 maart vindt het overleg Granuliet plaats van 15 00 tot 15 45 uur

266322 0364



Graag doorgeven aan betrokkenen

Met vriendelijke groet

10 2e

e e
s 6

Van DBO stas

Verzonden donderdag 12 maart 2020 10 53

Aan DBO stas 10 2g @minienw nl 10 2e DBO 1Q 2e @minienw nl DBO Adviseurs •^10 2e

1DGRW | 10 2e

10 Pe |@ minienw nl Postbus DGWB 10 2g @minienw nl SecretariaatSG lenW

10 2g |@minienw nl Woordvoering | 10 Pe |@frd shsdir nl ^ 10 2e ^ BS [ 00 26 |@rws nl | I0 2e

10 2e @rws nl @rws nlf
10 2e |{BS ^ 10 i^

10 2e g rws nl HBJZ postbus wetgeving

CC DBO min 10 2e |@rninienw nl

Onderwerp WIJZIGING TIJDSTIP Gesprek iz Granuliet dd 16 3

Ter infomnatie Het overleg van a s maandag zal nu van 16 30 tot 17 15 uur plaatsvinden Zeetoegang Ijmuiden zal besproken
worden

Graag doorgeven aan betrokkenen

Met vriendelijke groet

J 00 2e |@minienw nl [

10 2e | DBO
@minienw nlQ0 26 10 2e

10 2e|BS @rws nl [ 10 2ef10 2e

@rws nl [ ]{BS ^ 10 2e @rws nl n t10 2e | BS10K2e

10 2e g minienw nl

10 2e

Van

Verzonden woensdag 11 maart 2020 12 38

Aan 10 {2e DBO^ 10 2e 10 2e@minienw nl DBO Adviseurs @minienw nl 10 2e

10 2e 10 2e @minienw nl fDGRW DBO10 2e

10 2e | g minienw nl Postbus DGWB | 10 2g |@minienw nl SecretariaatSG lenW

{10 2g @minienw nl Woordvoering 10 2e @frd shsdirml j 10 2e ~SS 10 2e @rws nb

[10 2€|fas] | lOPe @rws nl | 10 2e l@rws nl’ | 10 2e @rws nl 10 2e | BS | 10 2e
^

10 2e n@rws nl | 10 2e ^BS ~C n@rws nl |
@minienw nl

10 2e

rws nl

BS

^ 10 2e |@rws nl HBJZ postbus wetgeving l

CC DBO stas 1Q 2g @minienw nl DBO min 10 2g |@minienw nl

Onderwerp NIEUW GEPtAND Gesprek iz Granuliet dd 16 3

Ter infomnatie In de agenda van minister lenW 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

BS10 2e

10 2g

Mst vrisndsiiiks nrost

266322 0364



I0 2e | BS1|| 10 [2e I@rws nl1
I0 2e kZNIfI I0 2e |@rws nl1 r

I0 2e 10 2eTo DBOl
10 2e | WVU^ 10 2e I@rws nl1 1 1P 2e

BSK[| I0 2e I@minienw nl1 1 |

©minienw nll

@min ienw nl]

WVL H 10 2e I@rws nl1

HBJzf 10X26 I@minienw nl1

BSKH 10 26 |@minienw nl1 |
DCO[| I0 2e l@tTiinienw nl1

DGRWII 10 26 I@minienw nl1 C
BS [
BS [| I0 2e I@rws nl1

ti0 2^ HBJZII 10 26

DBO[
From

Sent

10 2e

10 2e DBOl 10 2e 10 {2e

I HBJZH l@minienw nl] ll CEND10 2e 10 2e 10 2e

10 2e @minienw nl] I0 2e |
^@minienw nl1

I0 2e @minienw nl] I I0 2e

WVUll I0 2e @rws nll iQ 2e

10 2e

I0 2eI DGRWH
ll ^riBOiI

I0 2e @rws nl1 l I0 2e

|] ILir @ILenT nll

IT DBOll I0 2e @minienw nl1

10 26 10 26 10 26

@rws nl]10 2e 10 2e

10 2e | BSl
10 2e^minienw nl] I

^miriienw nl1 T I0 2e

\ DBO

Tue 3 17 2020 12 31 36 PM

Subject Kamerbrief en kamervragen over granuliet
Tue 3 17 2020 12 31 39 PM

20200316 verz RWS brf handhavinasverzoek toepassina granuliet Over de Maas pdf

20200317 Nota M hoofdgunten verzoek tot handhaving docx

20200317 Beantwoording DGWB vragen minister docx

10 2e

10 2e

Received

Beste collega s

Gisteren is door min MenW een aantal vragen gesteld In bijgevoegde memo s worden deze vragen beantwoord

Deze worden in het kader van het overleg om 15 30 doorgezet naar de bewindspersonen

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 {2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

1|PK2^ 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

Reeds beoordeeld Zylab ID 127428

143342 0366



10 2e

10 24 2e

I0 2e

10 2e 10X26 10 26 10 26

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Id 12755710 2e 10 2e 10 2eseds b«

10 2e 10 26 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 ^4p 2e

143342 0366



Rijkswaterstaat
Mimstene van Jn rostructaaren Waterstaat

Minister Milieu en Wonen RWS Bestuursstaf

Rijnstraat 8

2515 XP Den Haag

Postbus 20906

2500 EX Den Haag

T{t®
F

www rijkswaterstaat nl

Contactpersoon

10 {2e

nota terinformatie
imssiT 06

rjT5ISSZI@rws nl
Granuliet verzoek tot hand having gemeente West

Maas en Waal
Datum

17 maart 2020

Kenmerk

RWS2020

Bijlage nInleiding

Op 16 maart 2020 ontving Rijkswfaterstaat het bijgevoegde handhavingsverzoek
namens de gemeente West Maas en Waal met betrekking tot de toepassing van

granuliet in de plas Overde Maas ILT heeft een gelijkluidend handhavingsverzoek

ontvangen

U heeft gevraagd wat de strekking van dit handhavingsverzoek is en waarop de

stellingen van de gemeente zijn gebaseerd In deze nota ga ik hier nader op in

1

Samenvatting
De gemeente geeft aan met dit verzoek tot handhaving te willen bereiken

i dat er door het bevoegd gezag RWS namens de minister van lenW zo snel als

mogelijk een formeel besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht wordt

genomen n a v dit verzoek tot handhaving
ii zo n formeel besluit of het uitblijven van een gevraagd besluit is vervolgens
vatbaar voor bezwaar en beroep bij de rechter en de gemeente kan hangende de

beroepsprocedure dan de rechter verzoeken om een voorlopige voorziening voor

het tijdelijk stopzetten van de toepassing van granuliet in Overde MaasJ

InFormatJedeling
In het verzoek tot handhaving geeft de gemeente aan van mening te zijn dat

lenW RWS te terughoudend omgaat met het delen van informatie en dat lenW

zich vooral baseert op informatie afkomstig van de producent van granuliet

De onderzoeksrapporten 10 stuks zijn wel degelijk gedeeld met de gemeente
en de Kamer Hierbij zitten ook twee onderzoeken die in opdracht van RWS

zijn uitgevoerd laboratorium onderzoek

Dit zijn alle onderzoeksrapporten behalve de rapporten die de afgelopen dagen
beschikbaar zijn gekomen en die als bijiagen bij de volgende Kamerbrief

1
Krachtens 8 55b Awb Is er geen bezwaarfase als het gaat om niet tijdig beslulten
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Datum

17 maart 2020
meegestuurd kunnen worden Na verzending aan de Katner kunnen dan ook

deze rapporten met de gemeente worden gedeeld
De gemeente lijkt nu vooral net als de Kamer op zoek te zijn naar

ambtelijke stukken zoals verslagen en adviezen Deze zijn niet met de

gemeente gedeeld Hiervoor heeft de gemeente op 21 februari jl en Wob

verzoek ingediend bij lenW

Kenmerk

RWS2020

Bijlage n

1

Belangrijkste punten handbavingsverzoek
NB Bij vrijwel alle namens de gemeente aangevoerde punten gaat zij uit van de

juistheid van hetgeen in de uitzending van Zembla d d 6 februari jl werd gesteld
en wat er door een aantal deskundigen in het rondetafelgesprek op 9 maart jl is

betoogd

o Geen grand maar bouwstof

Belangrijkste anker waar de gemeente voor gaat liggen is dat granuliet geen

grand is maar een bouwstof Hierbij wordt vooral gewezen op de bijdragen
van Jos Vink Deltares en Joop Harmsen milieuchemicus tijdens het

rondetafelgesprek op 9 maart jl gekoppeld aan de NvT bij het Bbk De

bijdrage van hoogleraar Wijbrands Vrije Universiteit Amsterdam die stelde

dat granuliet wel degelijk grond is schuift de gemeente terzijde
De stelling van de gemeente is vervolgens dat omdat granuliet geen grond
maar een bouwstof zou zijn er sprake is van een overtreding van het

lozingsverbod uit de Waterwet en het Bbk bouwstoffen mogen niet worden

toegepast bij de verondieping van een diepe plas

o Geen nuttige taepassing
De toepassing van granuliet is geen nuttige toepassing in de zin van het

Besluit bodemkwaliteit maar zou moeten worden beschouwd als een

verwijderingshandeling van afvalstoffen De gemeente lijkt zich hierbij vooral

te baseren op de notie dat de producent van het granuliet graag van het

materiaal af wil

o Certificaat niet geldig
Het voor granuliet verstrekte certificaat zou ongeldig zijn omdat de BRL

beoordelingsrichting 9321 waar deze op in gebaseerd onterecht is gebruikt
zou niet van toepassing zijn op granuliet want geen grond Hiermee zou de

kwaliteit en eigenschappen van het granuliet niet onvoldoende zijn

aangetoond en zou er sprake zijn van een overtreding van het Bbk

o Gevalgen anvaldaende anderzacht

De milieu hygienische gevolgen van het toepassen van granuliet in Overde

Maas zouden onvoldoende zijn onderzocht en de beschikbaar gestelde
onderzoeksrapporten zouden onvolkomenheden bevatten die overigens niet

nader worden geduid Hiermee zou de zorgplicht van onder meer het Bbk

worden overtreden

De punten van de gemeente zijn in feite niet nieuw want gebaseerd op Zembla en

rondetafelgesprek In de conceptkamerbrief en de conceptantwoorden op de set

Kamervragen van Kroger Lacin en Van Brenk wordt inhoudelijke ingegaan op

dezelfde onderwerpen en het standpunt van de zijde van bevoegd gezag

verwoord

Hoogachtend

I0 2e

] 10 2en0 2e
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Bestuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr
en Marien

Bodem Ondergrand en

Wadden

Minister van MenW

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

[gai^
10 2e

memo M 31 0 6 I0 2e
BRL 9321

Datum

17 maart 2020

Vraag 1

Wat was er rond certificaat BRL 9321 eventueel wel en niet in orde rond

de toepasbaarheid op granuliet

Antwoord 1

Met certificaat van SGS Intron voor Granuliet Import Benelux is in orde

Een certificaat wordt namelijk door een private organisatie verleend in

dit geval door SGS Intron SGS Intron werktonder accreditatie en wordt

geacht deskundig en onafhankelijk te zijn Op het moment dat een

certificaat is verleend wordt de minister verzocht om een erkenning

Hierbij wordt door bodem getoetst of het bedrijf integer is en niet failliet

en niet in surseance van betaling verkeerd Hierbij wordt niet getoetst of

het certificaat op juiste gronden is verleend wel wordt gekeken of het

certificaat past bij de BRL Met het productcertificaat wordt verklaard dat

granuliet voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit

Dit is met de uitgevoerde onderzoeken naar de kwaliteit van het granuliet

bevestigd

Op het moment dat het certificaat door SGS Intron is afgegeven is

gebruik gemaakt van de BRL BRL 9321 De BRL is van toepassing op

industriezand en of gebroken industriegrind van natuurlijke herkomst

uit de ongeroerde bodem Het moet daarbij gaan om een industriele

winning uit een beheerst proces Verder mag er niet sprake zijn van een

andere bewerking dan scheiden wassen of breken Deze

bewerkingsstappen passen bij de productie van Granuliet Het toevoegen

van flocculant wordt echter niet genoemd in de BRL 9321 Op het

moment dat het toepassingsgebied van de BRL eng wordt

geinterpreteerd of wordt bepleit dat Granuliet geen grond is dan kan de

toepasselijkheid van de BRL worden betwist De ILT houdt toezicht op de

certificerende instelling SGS Intron als op de certificaathouder in dit

geval Granuliet Import Benelux

Een intrekking of schorsing van een erkenning biedt overigens geen

opiossing Immers wanneer het bedrijf niet meer beschikt over een

erkenning dan kan ook met een partijkeuring worden aangetoond dat

wordt voldaan aan de eisen van het Besluit bodem kwaliteit Ook een

partijkeuring is een wettig bewijsmiddel
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Bestuurskern

Dir Waterkwaliteft Ondergr
en Marlen

Bodem Ondergrond en

Wadden

Vraag 2

Is dit ooit bij de rechter getoetst Datum

17 maart 2020

Aantwoord 2

Nee

Vraag 3

Is het productcertificaat van SGS Intron correct

Antwoord 3

Ja zie beantwoording vraag 1

Vraag 4

Is het een optie het certificaat dat door Intron aan GIB is verstrekt

eventueel op te schorten Dit wordt in een mode van Kroger gevraagd
Is deze mode uitvoerbaar

Antwoord 4

Schorsing

Op grond van artikel 23 lid 2 bijiage 1 is er een mogelijkheid om een

erkenning voor maximaal twee jaarte schorsen De gronden hiervoor

kunnen zijn
A Het bewijs van certificatie is voor geschorst
B Sprake van overtreding als bedoeld in artikel 23 onder e eerste lid

Dit artikellid luidt

indien de erkende persoon ofinstelling of de natuurlijk persoon
bedoeld in artikel 9^ tweede lid^ een wettelijk voorschrift heeft

overtreden dat is gesteld bij of krachtens dit besluit bij of krachtens

de in artikel 21 of 22 genoemde wetten of artikel 225 van het

Wetboek van Strafrecht voor zover de overtreding verband houdt

met een werkzaamheid

Voor de onder A genoemde grond moet het certificaat zijn geschorst
door de certificerende instelling Onderzocht kan worden of de toepassing
van flocculant hiervoor een grond kan zijn

Bij de onder B genoemde grond moet sprake zijn van de overtreding
van wettelijk voorschrift Door de ILT zijn op dit moment nog geen

overtredingen vastgesteld

Intrekking
Naast de mogelijkheid tot schorsing is er ook een mogelijkheid tot

intrekking van een erkenning In bijiage 1 zijn hiervoor de gronden voor

intrekking genoemd Mogelijke gronden voor intrekking kunnen in dit

geval zijn
A Verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens artikel 23 lid 1

onder b
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B Sprake van overtreding als bedoeld in artikel 23 onder e eerste lid

Dit artikellid luidt

indien de erkende persoon of instelling of de natuurlijk persoon
bedoeld in artikel 9 tweede Ud een wettelijk voorschrift heeft

overtreden dat is gesteld bij of krachtens dit besluit bij of krachtens
de in artikel 21 of 22 genoemde wetten of artikel 225 van het

Wetboek van Strafrecht voor zover de overtreding verband houdt

met een werkzaamheid

Bestuurskern

Dir Waterkwaliteft Ondergr
en Marlen

Bodem Ondergrond en

Wadden

Datum

17 maart 2020

Zoals hierboven is aangegeven zou voor het flocculant kunnen worden

onderzocht of er een grond is om de erkenning in te trekken De ILT

houdt toezicht op de certificaathouder en de certificerende instelling

Vraag 5

Kan het opschorten onderdeel uitmaken van het aanbod over de review

Antwoord 5

Indien uit de review alsnog blijkt dat het Granuliet niet aan de wettelijke
eisen voldoet Dan kan er sprake zijn van een overtreding en een grond
voor intrekking van de erkenning Geadviseerd wordt om de mogelijkheid
van een schoring niet onderdeel te laten zijn van de review maar dit

eventueel door de ILT te laten onderzoeken en toetsen

10 2e

10 2e
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Bestuurskern

Dir Waterkwaliteft Ondergr
en Marlen

Bodem Ondergrond en

Wadden

Bijiage 1

Art 23 Bbk

1 Onze Ministers kunnen een erkenning geheel of gedeeltelijk intrekken
Datum

17 maart 2020

a op verzoek van de erkende persoon of instelling

b indien bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en

kennis omtrent de juiste en volledige gegevens tot een andere beslissing zou

hebben geleid

c indien het bewijs van certificatie of accreditatie voorde desbetreffende

werkzaamheid is ingetrokken of niet meer geldig is

d indien de erkende persoon of instelling in staat van faillissement verkeert of

surseance van betaling heeft verkregen of

e indien de erkende persoon of instelling of de natuurlijk persoon bedoeld in

artikel 9 tweede lid een wettelijk voorschrift heeft overtreden dat is gesteld bij
of krachtens dit besluit bij of krachtens de in artikel 21 of 22 genoemde wetten

of artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht voor zover de overtreding verband

houdt met een werkzaamheid

2 Onze Ministers kunnen een erkenning voor een periode van ten hoogste twee

jaren geheel of gedeeltelijk schorsen indien

a het bewijs van certificatie of accreditatie voorde desbetreffende werkzaamheid

is geschorst of

b sprake is van een overtreding als bedoeld in het eerste lid onder e

3 Onze Ministers kunnen een erkenning intrekken in het geval en onder de

voorwaarden bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

4 Voordat toepassing wordt gegeven aan het derde lid kan het Bureau

bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur bedoeld in

artikel 8 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur om een advies als bedoeld in artikel 9 van die wet worden gevraagd

5 Indien een besluit tot intrekking of schorsing betrekking heeft op een

certificeringsinstelling blijven dedoordeze instelling afgegeven certificaten

gedurende zes maanden geldig

6 Ingeval van aanwijzingen dat er sprake is van een overtreding als bedoeld in

het eerste lid onderdeel e kunnen Onze Ministers de desbetreffende persoon of

instelling verzoeken binnen een redelijke termijn een verklaring omtrent het

gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiele en strafvorderlijke gegevens

over te leggen die niet ouder is dan twee maanden Indien de desbetreffende

persoon of instelling niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet of

kan voldoen kunnen Onze Ministers de erkenning voor een periode van ten

hoogste twee jaren geheel of gedeeltelijk schorsen
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Bestuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr
en Marien

Bodem Ondergrand en

Wadden

Minister van MenW

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon
S 1ID 2e

10 2e

memo H 31 Q 6l 10 2e I
K10K2eteminienw nlBRL 9321

Datum

17 maart 2020

Vraag 1

Wat was er rond certificaat BRL 9321 eventueel wel en niet in orde rond

de toepasbaarheid op granuliet

Antwoord 1

Met certificaat van SGS Intron voor Granuliet Import Benelux is in orde

Een certificaat wordt namelijk door een private organisatie verleend in

dit geval door SGS Intron SGS Intron werktonder accreditatie en wordt

geacht deskundig en onafhankelijk te zijn Op het moment dat een

certificaat is verleend wordt de minister verzocht om een erkenning

Hierbij wordt door bodem getoetst of het bedrijf integer is en niet failliet

en niet in surseance van betaling verkeerd Hierbij wordt niet getoetst of

het certificaat op juiste gronden is verleend wel wordt gekeken of het

certificaat past bij de BRL Met het productcertificaat wordt verklaard dat

granuliet voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit

Dit is met de uitgevoerde onderzoeken naar de kwaliteit van het granuliet

bevestigd

Op het moment dat het certificaat door SGS Intron is afgegeven is

gebruik gemaakt van de BRL BRL 9321 De BRL is van toepassing op

industriezand en of gebroken industriegrind van natuurlijke herkomst

uit de ongeroerde bodem Het moet daarbij gaan om een industriele

winning uit een beheerst proces Verder mag er niet sprake zijn van een

andere bewerking dan scheiden wassen of breken Deze

bewerkingsstappen passen bij de productie van Granuliet Het toevoegen

van flocculant wordt echter niet genoemd in de BRL 9321 De ILT houdt

toezicht op de certificerende instelling SGS Intron als op de

certificaathouder in dit geval Granuliet Import Benelux

Een intrekking of schorsing van een erkenning biedt overigens geen

opiossing Immers wanneer het bedrijf niet meer beschikt over een

erkenning dan kan ook met een partijkeuring worden aangetoond dat

wordt voldaan aan de eisen van het Besluit bodem kwaliteit Ook een

partijkeuring is een wettig bewijsmiddel
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Bestuurskern

Dir Waterkwaliteft Ondergr
en Marlen

Bodem Ondergrond en

Wadden

Vraag 2

Is dit ooit bij de rechter getoetst

Aantwoord 2

Nee Datum

17 maart 2020

Vraag 3

Is het productcertificaat van SGS Intron correct

Antwoord 3

Ja zie beantwoording vraag 1

Vraag 4

Is het een optie het certificaat dat door Intron aan GIB is verstrekt

eventueel op te schorten Dit wordt in een mode van Kroger gevraagd
Is deze mode uitvoerbaar

Antwoord 4

Schorsing

Op grond van artikel 23 lid 2 bijiage 1 is er een mogelijkheid om een

erkenning voor maximaal twee jaarte schorsen De gronden hiervoor

kunnen zijn
A Het bewijs van certificatie is voor geschorst
B Sprake van overtreding als bedoeld in artikel 23 onder e eerste lid

Dit artikellid luidt

indien de erkende persoon of instelling of de natuurlijk persoon
bedoeld in artikel 9^ tweede lidj een wettelijk voorschrift heeft

overtreden dat is gesteld bij of krachtens dit besluit^ bij of krachtens

de in artikel 21 of 22 genoemde wetten of artikel 225 van het

Wetboek van Strafrecht voor zover de overtreding verband houdt

met een werkzaamheid

Voor de onder A genoemde grond moet het certificaat zijn geschorst
door de certificerende instelling

Bij de onder B genoemde grond moet sprake zijn van de overtreding
van wettelijk voorschrift Door de ILT zijn op dit moment nog geen

overtredingen vastgesteld

Intrekking
Naast de mogelijkheid tot schorsing is er ook een mogelijkheid tot

intrekking van een erkenning In bijiage 1 zijn hiervoor de gronden voor

intrekking genoemd Mogelijke gronden voor intrekking kunnen in dit

geval zijn
A Verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens artikel 23 lid 1

onder b

B Sprake van overtreding als bedoeld in artikel 23 onder e eerste lid

Dit artikellid luidt

indien de erkende persoon of instelling of de natuurlijk persoony
bedoeld in artikel 9 tweede lidy een wettelijk voorschrift heeft

overtreden dat is gesteld bij of krachtens dit besluity bij of krachtens
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de in artikel 21 of 22 genoemde wetten ofartikei 225 van het

Wetboek van Strafrecht voor zover de overtrading verband houdt

met een werkzaamheid

Bestuurskern

Dir Waterkwaliteft Ondergr
en Marlen

Bodem Ondergrond en

Wadden

De ILT houdt toezicht op de certificaathouder en de certificerende

instelling Datum

17 maart 2020

Vraag 5

Kan het opschorten onderdeel uitmaken van het aanbod over de review

Antwoord 5

Indien uit de review aisnog blijkt dat het Granuliet niet aan de wettelijke
eisen voldoet Dan kan er sprake zijn van een overtreding en een grond
voor intrekking van de erkenning Geadviseerd wordt om de mogelijkheid
van een schoring niet onderdeel te iaten zijn van de review maar dit

eventueei door de ILT te Iaten onderzoeken en toetsen

I0 2e

10 2e
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Bestuurskern

Dir Waterkwaliteft Ondergr
en Marlen

Bodem Ondergrond en

Wadden

Bijiage 1

Art 23 Bbk

1 Onze Ministers kunnen een erkenning geheel of gedeeltelijk intrekken
Datum

17 maart 2020

a op verzoek van de erkende persoon of instelling

b indien bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en

kennis omtrent de juiste en volledige gegevens tot een andere beslissing zou

hebben geleid

c indien het bewijs van certificatie of accreditatie voorde desbetreffende

werkzaamheid is ingetrokken of niet meer geldig is

d indien de erkende persoon of instelling in staat van faillissement verkeert of

surseance van betaling heeft verkregen of

e indien de erkende persoon of instelling of de natuurlijk persoon bedoeld in

artikel 9 tweede lid een wettelijk voorschrift heeft overtreden dat is gesteld bij
of krachtens dit besluit bij of krachtens de in artikel 21 of 22 genoemde wetten

of artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht voor zover de overtreding verband

houdt met een werkzaamheid

2 Onze Ministers kunnen een erkenning voor een periode van ten hoogste twee

jaren geheel of gedeeltelijk schorsen indien

a het bewijs van certificatie of accreditatie voorde desbetreffende werkzaamheid

is geschorst of

b sprake is van een overtreding als bedoeld in het eerste lid onder e

3 Onze Ministers kunnen een erkenning intrekken in het geval en onder de

voorwaarden bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

4 Voordat toepassing wordt gegeven aan het derde lid kan het Bureau

bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur bedoeld in

artikel 8 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur om een advies als bedoeld in artikel 9 van die wet worden gevraagd

5 Indien een besluit tot intrekking of schorsing betrekking heeft op een

certificeringsinstelling blijven dedoordeze instelling afgegeven certificaten

gedurende zes maanden geldig

6 Ingeval van aanwijzingen dat er sprake is van een overtreding als bedoeld in

het eerste lid onderdeel e kunnen Onze Ministers de desbetreffende persoon of

instelling verzoeken binnen een redelijke termijn een verklaring omtrent het

gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiele en strafvorderlijke gegevens

over te leggen die niet ouder is dan twee maanden Indien de desbetreffende

persoon of instelling niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet of

kan voldoen kunnen Onze Ministers de erkenning voor een periode van ten

hoogste twee jaren geheel of gedeeltelijk schorsen
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Bestuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr
en Marien

Bodem Ondergrand en

Wadden

Minister van MenW

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon
S 1ID 2e

[■WTW31[

memo H 31 0 6] 10 2e 1
| 10K2e teminienw nlBRL 9321

Datum

17 maart 2020

Vraag 1

Wat was er rond certificaat BRL 9321 eventueel wel en niet in orde rond

de toepasbaarheid op granuliet

Antwoord 1

Met certificaat van SGS Intron voor Granuliet Import Benelux is in orde

Een certificaat wordt namelijk door een private organisatie verleend in

dit geval door SGS Intron SGS Intron werktonder accreditatie en wordt

geacht deskundig en onafhankelijk te zijn Op het moment dat een

certificaat is verleend wordt de minister verzocht om een erkenning

Hierbij wordt door bodem getoetst of het bedrijf integer is en niet failliet

en niet in surseance van betaling verkeerd Hierbij wordt niet getoetst of

het certificaat op juiste gronden is verleend wel wordt gekeken of het

certificaat past bij de BRL Met het productcertificaat wordt verklaard dat

granuliet voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit

Dit is met de uitgevoerde onderzoeken naar de kwaliteit van het granuliet

bevestigd

Op het moment dat het certificaat door SGS Intron is afgegeven is

gebruik gemaakt van de BRL BRL 9321 De BRL is van toepassing op

industriezand en of gebroken industriegrind van natuurlijke herkomst

uit de ongeroerde bodem Het moet daarbij gaan om een industriele

winning uit een beheerst proces Verder mag er niet sprake zijn van een

andere bewerking dan scheiden wassen of breken Deze

bewerkingsstappen passen bij de productie van Granuliet Het toevoegen

van flocculant wordt echter niet genoemd in de BRL 9321 De ILT houdt

toezicht op de certificerende instelling SGS Intron als op de

certificaathouder in dit geval Granuliet Import Benelux

Een intrekking of schorsing van een erkenning biedt overigens geen

opiossing Immers wanneer het bedrijf niet meer beschikt over een

erkenning dan kan ook met een partijkeuring worden aangetoond dat

wordt voldaan aan de eisen van het Besluit bodem kwaliteit Ook een

partijkeuring is een wettig bewijsmiddel
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Bestuurskern

Dir Waterkwaliteft Ondergr
en Marlen

Bodem Ondergrond en

Wadden

Vraag 2

Is dit ooit bij de rechter getoetst

Aantwoord 2

Nee Datum

17 maart 2020

Vraag 3

Is het productcertificaat van SGS Intron correct

Antwoord 3

Ja zie beantwoording vraag 1

Vraag 4

Is het een optie het certificaat dat door Intron aan GIB is verstrekt

eventueel op te schorten Dit wordt in een mode van Kroger gevraagd
Is deze mode uitvoerbaar

Antwoord 4

Schorsing

Op grond van artikel 23 lid 2 bijiage 1 is er een mogelijkheid om een

erkenning voor maximaal twee jaarte schorsen De gronden hiervoor

kunnen zijn
A Het bewijs van certificatie is voor geschorst
B Sprake van overtreding als bedoeld in artikel 23 onder e eerste lid

Dit artikellid luidt

indien de erkende persoon of instelling of de natuurlijk persoon
bedoeld in artikel 9^ tweede lidj een wettelijk voorschrift heeft

overtreden dat is gesteld bij of krachtens dit besluit^ bij of krachtens

de in artikel 21 of 22 genoemde wetten of artikel 225 van het

Wetboek van Strafrecht voor zover de overtreding verband houdt

met een werkzaamheid

Voor de onder A genoemde grond moet het certificaat zijn geschorst
door de certificerende instelling

Bij de onder B genoemde grond moet sprake zijn van de overtreding
van wettelijk voorschrift Door de ILT zijn op dit moment nog geen

overtredingen vastgesteld

Intrekking
Naast de mogelijkheid tot schorsing is er ook een mogelijkheid tot

intrekking van een erkenning In bijiage 1 zijn hiervoor de gronden voor

intrekking genoemd Mogelijke gronden voor intrekking kunnen in dit

geval zijn
A Verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens artikel 23 lid 1

onder b

B Sprake van overtreding als bedoeld in artikel 23 onder e eerste lid

Dit artikellid luidt

indien de erkende persoon of instelling of de natuurlijk persoony
bedoeld in artikel 9 tweede lidy een wettelijk voorschrift heeft

overtreden dat is gesteld bij of krachtens dit besluity bij of krachtens
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de in artikel 21 of 22 genoemde wetten ofartikei 225 van het

Wetboek van Strafrecht voor zover de overtrading verband houdt

met een werkzaamheid

Bestuurskern

Dir Waterkwaliteft Ondergr
en Marlen

Bodem Ondergrond en

Wadden

De ILT houdt toezicht op de certificaathouder en de certificerende

instelling Datum

17 maart 2020

Vraag 5

Kan het opschorten onderdeel uitmaken van het aanbod over de review

Antwoord 5

Indien uit de review aisnog blijkt dat het Granuliet niet aan de wettelijke
eisen voldoet Dan kan er sprake zijn van een overtreding en een grond
voor intrekking van de erkenning Geadviseerd wordt om de mogelijkheid
van een schoring niet onderdeel te iaten zijn van de review maar dit

eventueei door de ILT te Iaten onderzoeken en toetsen

I0 2e

10 Pe
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Bestuurskern

Dir Waterkwaliteft Ondergr
en Marlen

Bodem Ondergrond en

Wadden

Bijiage 1

Art 23 Bbk

1 Onze Ministers kunnen een erkenning geheel of gedeeltelijk intrekken
Datum

17 maart 2020

a op verzoek van de erkende persoon of instelling

b indien bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en

kennis omtrent de juiste en volledige gegevens tot een andere beslissing zou

hebben geleid

c indien het bewijs van certificatie of accreditatie voorde desbetreffende

werkzaamheid is ingetrokken of niet meer geldig is

d indien de erkende persoon of instelling in staat van faillissement verkeert of

surseance van betaling heeft verkregen of

e indien de erkende persoon of instelling of de natuurlijk persoon bedoeld in

artikel 9 tweede lid een wettelijk voorschrift heeft overtreden dat is gesteld bij
of krachtens dit besluit bij of krachtens de in artikel 21 of 22 genoemde wetten

of artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht voor zover de overtreding verband

houdt met een werkzaamheid

2 Onze Ministers kunnen een erkenning voor een periode van ten hoogste twee

jaren geheel of gedeeltelijk schorsen indien

a het bewijs van certificatie of accreditatie voorde desbetreffende werkzaamheid

is geschorst of

b sprake is van een overtreding als bedoeld in het eerste lid onder e

3 Onze Ministers kunnen een erkenning intrekken in het geval en onder de

voorwaarden bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

4 Voordat toepassing wordt gegeven aan het derde lid kan het Bureau

bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur bedoeld in

artikel 8 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur om een advies als bedoeld in artikel 9 van die wet worden gevraagd

5 Indien een besluit tot intrekking of schorsing betrekking heeft op een

certificeringsinstelling blijven dedoordeze instelling afgegeven certificaten

gedurende zes maanden geldig

6 Ingeval van aanwijzingen dat er sprake is van een overtreding als bedoeld in

het eerste lid onderdeel e kunnen Onze Ministers de desbetreffende persoon of

instelling verzoeken binnen een redelijke termijn een verklaring omtrent het

gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiele en strafvorderlijke gegevens

over te leggen die niet ouder is dan twee maanden Indien de desbetreffende

persoon of instelling niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet of

kan voldoen kunnen Onze Ministers de erkenning voor een periode van ten

hoogste twee jaren geheel of gedeeltelijk schorsen
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l BSKlI I0 2e I@tninienw nl1

\ BSK

] DGRWll I0 2e l@minienw nl]I0 [2e 10 2eTo

10 2eFrom

Sent Tue 3 17 2020 2 12 39 PM

Subject FW beantwoording vragen minister

Tue 3 17 2020 2 12 00 PMReceived

vragen minister 3 docx

Is een lastig proces wat mij betreft nu met granuliet Gaan nu stukken zoals bijgevoegde] naar Minister via ^10 2ej die ik niet e

jullie weiiicht ook niet heb gezien en \waar ik dus ook niet mijn hand voor in het vuur steekt Verlies overzicht daardoor en

samenhang evt met andere onderwerpen Is niet aitijd even handig volgens mij Is aan de ene kant fijn dat ^1P [2ej dingen doet

maar heeft \wel bepaaide effecten die wfat mij betreft niet aitijd gewenst zijn

Lijkt me \wel aanbevelenswaardig dat voor de zaken waar we ais DGWB voor aan de lat staan mag ook explicieter wat mij
betreft de gewone lijn te volgen
Hoe zien jullie dit

Groetl 10 2e

10 2e

10 2e

I 1O P40O
10 2e

{10 2e DGRWVan

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 12 23

BSK

Onderwerp FW beantwoording vragen minister

Van

10 {2eAan

1Q 2e | DGRW

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 12 21

Aan 10 {2e I DBO 1 10 2e |@minienw nl

1 DGRW ^ 10^
11 1en10 2 g L|LT^ 10 2e |@ILenT ni I 10 2e

11 1 en 10 2 g10 2e |LT 10 2e@minienw nl @ILenT nlCC

10 2e 10K2eWVL @rws nl

10 2e 10 2e | BS 10 {2e@minienw nl g rws nlBSK

Onderwerp beantwoording vragen minister

Hallo

Hierbij de beantwoording van de vragen van de minister Ik heb het in een ronde gedaan consultatie Bodem en ILT Ik heb

opmerkingen verwerkt Eigeniijk zou een tweede ronde nodig zijn Ook geen tijd gehad om BS RWS te betrekken Gaat nu net

even te snei

MetvriHieinkegroet

l 10 2e |

10 2e

2e

K10 26 |
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]@minienw nl]I0 2e 10 2eTo J DGRWI
BSK10 2eFrom

Sent Tue 3 17 2020 2 13 13 PM

Subject FW Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Tue 3 17 2020 2 13 00 PMReceived

10 2e

10 2e

I 10 P4j2e
10 2e

10 2e DGRWVan

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 13 58

BSK

Onderwerp Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

I0 2eAan

Hoi| 10 2e

Hierondereen heldere uiteenzetting van| 10 2e | n a v de brieven van de gemeente lenW heeft 8 weken om te reageren

De gemeente vraagt om binnen een week een besluit zal nemen Verwacht wordt dat de gemeente na een week bezwaar zal

aantekenen en vragen om een voorlopige voorziening Moet een reactie van lenW komen RWS staat hiervooraan de lat Zie

hieronder

Met vriendeliike groet

10 2e

10 a fee
l 10 2e

10 2e ^DBO 10 2e @minienw nlvan

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 12 18

Aan 10 2e | BS ^ 10 2e

10 2e @minienw nl

10 2e @minienw nl

10X26] |@ILenT nl f

10 2e BS] | 10 2e |@rws nl
_

@minienw nl

10 2e I DGRW

10 2e

~

\ DGRW

10 2e ]jT7LT

@rws nl

10 2e DGRW 10 2e

ILT10 2e 10 2e @ilent nl

■ ILT 1QK2e |@i|LenT nl

@minienw nl

Onderwerp FW Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

f10V2e1

T10 2^10 2e 10 2eCC

t i

\ rilii ■iiroet

10 2e

10 2e

10 ^4P 2^

10 2e HBJZ {10 2e @minienw nlVar

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 12 09

Aan | DBO

HBJZ Q
Onderwerp RE Handhavingsverzoek gemeente West Maas eh Waal

Hallotl0 2e|

10 2e 10 2e nK@minienw

10 2e 10 2e 10 2e HBJZ 10 2e g minienw nl@minienw nlCC

Hieronder de analyse van HBJZ eerst en zo volledig mogelijk de TK brief maken dan pas de reactie op het handhavingsverzoek
Gt^
TK brief en handhavingsverzoek

V Het is verstandig de TK brief leidend te laten zijn en daar in de reactie op het handhavingsverzoek zoveel mogelijk naar te

verwijzen

V Doel van het handhavingsverzoek is dat lenW zelf een onderbouwd standpunt inneemt over cruciale vragen in dit dossier

vanuit de vrees dat wet en regelgeving wordt overtreden

V Met de TK brief de daarin genoemde onderzoeken en de toegezegde review op deze onderzoeken is bedoeld deze zorgen

weg te nemen

V Reactie op het handhavingsverzoek kan dan ook kort zijn op basis van huidige informatie staat vast dat toepassing Granuliet

geschiedt conform BBk zodat geen sprake is van een overtreding waarvoor bevoegdheid bestaat om handhavend op te

treden

Beslistermijn en spoedeisende bestuursdwang

V Gemeente vraagt om binnen 1 week dus 23 maart een handhavingsbesluitte nemen en spoedeisende bestuursdwang toe

te passen
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V Nu het standpunt is {onderbouwd met de TK brief dat geen sprake is van een overtreding althans dat hier vooralsnog

vooruitlopend op de review niet van gebleken is is er geen bevoegdheid om handhavend Toepassen van spoedeisende of

zelfs zeer spoedeisende bestuursdwang als bedoeld in de Awb is dus niet aan de orde

V De Awb bepaalt dat binnen een redelijke termijn op het handhavingsverzoek moet worden beslist en dat die termijn in elk

geval eindigt na 8 weken tenzij binnen 8 weken een andere redelijke termijn wordt medegedeeld aan de gemeente

V Dit betekent dus dat we niet voor 23 maart hoeven te reageren maar vooralsnog op 11 mei

V Dit geeft dus ruimte om de TK brief leidend te laten zijn

V NB de Awb vereist niet dat we de ontvangst van de aanvraag om handhaving bevestigen Juridisch hoeven we nu dus niet te

reageren richting advocaat van de gemeente

V NB De Awb schrijft ook geen hoorplicht voor maw vereist niet dat we de gemeente en de overtreder s eerst moeten horen

nav het verzoek Hoorplicht jegens overtreder s geldt juridisch alleen wanneer wordt besloten om wel tot handhaving

over te gaan {waarbij geldt dat als sprake is van spoed een uitzondering geldt op de hoorplicht Dit laat onverlet dat het

wel verstandig kan zijn om met de gemeente contact op te nemen ivm zorgen die er daar zijn

Voorlopige voorziening

V Het is mogelijk dat de gemeente bij de bestuursrechter een voorlopige voorziening vraagt gericht op het voorlopig

stilleggen van de werkzaamheden

V Een dergelijkverzoek kan worden ingediend zodra bezwaar is ingediend Vermoedelijkom die reden heeft de advocaat een

termijn van 1 week gesteld zodat na een week bij uitblijven van een bevredigende reactie van lenW bezwaar kan

worden gemaakt en meteen een voorlopige voorziening kan worden gevraagd bij de bestuursrechter

V De voorlopige voorziening rechter bekijkt of sprake is van een spoedeisende situatie {bijv onomkeerbare situatie die er toe

noopt dat gelet op alle belangen pro en contra de werkzaamheden moeten worden opgeschort

V Daarbij zal de rechter ook kijken of er enige twijfel bestaat over de vraag of het toepassen van granuliet conform wet en

regelgeving geschiedt Des te meer reden om hier in de TK brief alle benodigde informatie over te geven en de TK brief dus

leidend te laten zijn

Wie beslist namens lenW

V De gemeente heeft 2 brieven gestuurd 1 aan RWS en 1 aan ILT

V Vanuit lenW moet er 1 reactie komen

V In principe is RWS als bevoegd gezag verantwoordelijk voor deze reactie namens de minister van lenW

V Omdat de gemeente meerdere wettelijke bepalingen noemt die mogelijk zijn overtreden {Waterwet Bbk Wet milieubeheer

moet wel worden gecheckt of het mandaat van RWS al deze overtredingen dekt Zo nodig kan aan RWS voor het afdoen

L zekerheidshave bijzonder mandaat worden verleend door de minister

HBJZ 10 2e @minienw nl

Verzohden dinsdag 1 maart 2020 09 00

HBJZ 1 I0 2e ^@nninienw nl

HBJZ 10 2e @minienw nl

van Hit vpr7r pl

10 2eVan

10 2eAan

10 2eCC

Onderwerp FW Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

@minienw nl10 2e DBO^ 1Q 2eVan

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 08 55

Aan HBJZ 10 2e10 2e @minienw nl 10 2e HBJZ 10 2e @minienw nl

0^10 2e 10 2e @minienw nlCC

Onderwerp FW Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Beste| 10K2e |ei il|0 2^]
Vanmiddag is er een telefonisch overleg met de bewindspersonen over granuliet

Zoals jullie weten zijn we bezig met de beantwoording van kamervragen en het opstellen van een begeleidende brief

De spoed die daarmee aanvankelijk gemoeid was namelijk stemmingen in de TK over ingediende moties is er niet meer

Stemmingen zullen voorlopig niet plaatsvinden
Gisteren heeft de advocaat van de gemeente bijgevoegde handhavingsverzoeken gedaan bij RWS en de ILT De gemeente verzoekt

binnen 7 tot handhaving over te gaan

De onderwerpen en argumenten die de gemeente aanvoert komen alle aan bod in onze concept kamerbrief Deze brief zal zo

denk ik richtinggevende uitspraken doen in het licht van het handhavingsverzoek
Dit zal vanmiddag ongetwijfeld aan de orde komen in het overleg

Hoe denken jullie dat we hiermee om moeten gaan

Procedureel denk ik aan een paar mogelijkheden

kamervragen en conceptbrief in huidige vorm beantwoorden

de kamervragen zo kort mogelijk beantwoorden en in de korte brief alleen ingaan op de ingediende moties

kamervragen en conceptbrief beantwoorden met volledige juridische onderbouwing daarmee wordt het eigenlijk ook een reactie

op het handhavingsverzoek Ik denk dat dat wat extra tijd vergt
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eerst het handhavingsverzoek beantwoorden en vervolgens de TK met een brief op de hoogte brengen

Graagjullie reactie kan ook telefonisch

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 H4 P 2e

Van | 10 2e | DGRW | 10 2e | aminienw nl

Verzonden maandag 16 maart 2020 17 01

I BSK 0 10 2e |@minienw nl

^minienw nl

10 2e 10 2e DGRWAan

] BSK 10 2e | aminienw nl BS10 2e 10 2e 10 2e

|@rws nl | 10 [2e | BS | IQ 2e |@rws nl

10 2e dBO ^ 10 2e |@minienw nl 10 2e | dGRW 10 2e |@minienw nl

Onderwerp Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Beste Allen

Bijgaande handhavingsverzoeken worden door de gemeente ingediend Ik ga ze nu lezen Ik dacht Ik informeer jullie snel

Met vriendeliike groet

10 2e 1 10 2e BS 10 2e@rws nl

I0 2e

110 P4^
|[10 2e

^10 2e||S westmaasenwaal nl

Verzonden maandag 16 maart 2020 15 46

Aan

Van 10 2e 2e

DGRW j 10 2e |@minienw nl

Onderwerp Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Dagtio H
Vandaag diende de gemeente de bijgaande handhavingsverzoeken in Ik stuurje ze ter informatie

Vriendeiijke groet
10 2el

10 2e
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I0 2e I@tninienw nl1

^@nninienw nil

] DGRWI

] DGRWll I0 2e l@minienw nl]I0 [2e 10 2e 10 2eTo

10 2e BSKI 10 2e

]@minienw nl]I0 2e 10 2eCc

From

Sent

Subject RE beantwoording vragen minister

Received

I0 2e I DGRW

Tue 3 17 2020 3 22 58 PM

Tue 3 17 2020 3 22 59 PM

De temperatuur stijgt in dit dossier We moeten gewoon via de lijn proberen te werken als het anders moet is dat een

uitzondering waar de schakels die worden overgeslagen mee in moeten stemmen

Groet

l10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

10 2e BSK 1 10 2e |@mmienw tilVan

Datum dinsdag 17 inrt 2020 3 21 PM

Aan

Kopie

Onderwerp RE beantwoording vragen minister

|@minienw nL10 2e DGRW 10 2e @minienw ni 10 2e BSK i 10 2e

10 2e 10 2e fg minienw nlDGRW

^^ ^^

Dat betekent dat[10X2^^aken uitzet via| 10 2^met cc aan||10 2e[ i^ Kji ^e
Dat aanleveren aaK|lO 24Via| 10K2e ] en mij plaatsvind

•|0 24Vil jij tusseit[f^ 2^^n mij in of in CC

Met vriendelijke groet

1|| ^6 1^0K2^
10 2e I DGRW

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 15 19

BSK

DGRW

Onderwerp RE beantwoording vragen minister

Ik zie dat precies zo Ik heb hieroveral even contact gehad met[00K^ nav de notitie van over BRL

Van

10 2e 10 2e
_

BSK 10 2e I DGRWAan

10 2eCC

Verzonden nnet BlackBerry Work

www blackberrv coml

10 2e } BSK 10 2e g minienw nlVan

Datum dinsdag 17 mrt 2020 2 12 PM

BSK 1 10 2e |@minienw nl

Onderwerp FW beantwoording vragen minister

Is een lastig proces wat mij betreft nu met granuliet Gaan nu stukken zoals bijgevoegde naar Minister vi£ [10 2q die ik niet e jullie wellicht ook niet heb

gezien en waar ik dus ook niet mijn hand voorin het vuur steekt Verlies overzicht daardoor en samenhang evt met andere onderwerpen Is niet altijd even

handig volgens mij Is aan de ene kantfijn dat|l0 2^ dingen doet maar heeft wel bepaalde effecten die wat mij betreft niet altijd gewenst zijn

Lijkt me wel aanbevelenswaardig dat voorde zaken waarwe als DGWB vooraan de lat staan mag ook explicieter wat mij betreft de gewone lijn te volgen
Hoe zien jullie dit

Groet| 10 2ell

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

10 29

10 2e

I 10 P^ 2e

I 10 2e

DGRW 10 2e @minienw nl10 2eVan

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 12 23
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10 2e BSK 10 2e @minienw nlAan

Onderwerp FW beantwoording vragen minister

Van 10 2e DGRW

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 12 21

Aan I0 2e DBO 1 10 2e | minienw nl

DGRW ^ 10 ^
ILT^ 10 2e l@ILenT nl I 10 Pe

| ^minienw nl 10 2e10 2s ILT I0 2e S|LenT nlCC

10 2e {WVL 10 2e g rws nl 10 2e

10 2e I0 2e | BS 10 2e@minienw nl @twsjtIBSK

Onderwerp beantwoording vragen minister

Halld[l0 24
Hierbij de beantwoording van de vragen van de minister Ik heb het in een ronde gedaan consultatie Bodem en ILT Ik heb opmerkingen verwerkt Eigenlljk zou

een tweede ronde nodig zijn Ook geen tijd gehad om BS RWS te betrekken Gaat nu net even te snel

Met vriendelijke groet

l 10 2e |

I0 2e

26

l 10 2e |
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DGRW^ ]@minienw nl]I0 2e 10 2e 10 2e BS P 10 2e I@rws nl1To

10 2e I DBOrt 10 2e

10 2e HBJZ

Tue 3 17 2020 4 50 19 PM

@minienw nl]
From

Sent

Subject Uitspraak RvS over BRL

Tue 3 17 2020 4 50 20 PMReceived

1PK2e [
Kennelijk staat ergens de opvatting dat als certificaten op basis van een ongeschikt BRL zijn afgegeven deze certificaten ongelding

oid zouden zijn

Kennelijk wordt dit gelezen in de Certicon uitspraak van de ABRS van 7 augustus 2013 RVS 2013 2850

Ik ontvang graag hierover de volledige stukken

Want als ik de uitspraak bekijk staat dit er niet

Uitspraak betreft niet handhaving jegens de certificaathouder maar jegens degene die de certificaten afgeeft de door de minister

erkende certificerende instelling Raad van State voIgt ILT dat deze instelling het BBk heeft overtreden door niet conform protocol

te keuren en deze keuringsrapporten aan derden beschikbaar te stellen

Ik kan het mis hebben maar ontvang graag de redenering maar dit is wat anders dan de situatie die nu mogelijk aan de hand is nl

het ongeldig zijn van certificaten omdat het BRL als normdocument daarvoor ongeschikt is

Sterker uit het BBk voIgt dat de erkenning van een certificerende instellen kan worden ingetrokken of geschorst maar dat de

certificaten die zijn afgegeven nog 6 maanden geldig blijven

Gti^
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10 2e DBOf 10 2eTo @minienw nl]
10 2eFrom

Sent Tue 3 17 2020 5 49 39 PM

Subject RE Telefonisch overleg inz Granuliet 17 maart

Tue 3 17 2020 5 49 00 PM

DBO

Received

Ha|l0 2e

Dank Naar mijn mening is ook duidelijk afgesproken dat BWP een voorstel krijgen over de opzet van de inhoudelijke externe

review Kort samengevat zijn er 3 trajecten waarbij ik zou voorstellen om duidelijk te maken wat welke vragen precies in welk

traject aan bod komt

1 Externe review Qmilieu hygienisch aspect granuliet vraag of dit nuttige toepassing is

2 ILT formeel standpunt over BR 9321

3 Review door onaf parti] besluitvormingsproces

Ad 3 Stientje noemde 10 2e als voorbeeld voor een mogelijke voorzitter Volgens mi] is hi] ook een van de voorzitters van het

OFL Lijkt mi] ookgezien de opmerking van |l0 2e| om strekking bescheiden snel en kort te houden wellicht een idee om het OFLte

benaderen dit op te pakken

Tbv TK brief en vragen had ik nog de volgende aantekening opnieuw doorheen gaan Wat is voor nu te beantwoorden en wat in

proces wegschuiven met review BRL bvniet met grote zekerheid beantwoord totdatwevan ILT zekerheid hebben Vrijdag

aangepasteTK brief vragen

Groet

10 2e

10 2e I DBO

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 16 17

DB0

Onderwerp FW Telefonisch overleg inz Granuliet 17 maart

Hal I0 {2e n
Spoort onderstaand met ]ouw beeld

Beste collega s

Zojuist is via een conference call gesproken met de beide bewindspersonen over granuliet

1 HBJZ gaat na wat de uitspraak van de Raad van State behelst actie HBJZ

2 Aan de ILT wordt gevraagd wat het officiele standpunt is ten aanzien van BRL 9321 actie |l0 2e

3 Min MenW vraagt na te denken over een review naar de gang van zaken rond de besluitvorming over het vraagstuk of

granuliet als grond of als bouwstof moet worden gezien Daarbi] is de opdracht te kijken naar het proces en niet de inhoud Doel

is de ruis wegte nemen Graag onderzoeksvoorstel en mogelijke kandidaat actie[l0 2e

Over de acties worden de bewindspersonen uiterlijk aanstaande vrijdag geinformeerd

4 Kamerbrief en kamervragen Afgesproken is op de ingezette koers door te gaan Nieuwe of aanvullende informatie uit

bovenstaande acties worden in de kamerbrief verwerkt Aanstaande vrijdag krijgen de bewindspersonen een nieuwe versie van de

stukken Actietl0 2ei

Van

10 2eAan

Mpt vripnripliikp cropt^

10 2e

10 2e

10 2e

DBO10 2eVan

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 15 07

Aan[ 10 2e @minienw nl 10 2e DGRW 10 2e minienw nl j IO 24j
I0 2e | BSK j 10 2e |@minienw nl I0 2e BS 10 2e ^rws nl I0 2e BS

^ lOH2e 1@rws n^ I0 2e |] HBJZ^ 10 2e l@minienw nl |
I DBO

d 10 2e ] DCO 10 2e g minienw nl I0 2e BS I0 2e |@rws nl

DGRW [
Onderwerp Telefonisch overleg inz Granuliet 17 maart

Beste collega s

Even een reminder voor het telefonisch overleg met de bewindspersonen

Graag zelf om 15 30 inbellen op dit nummer 10 2e

Door dit nummer op het genoemde tijdstip te bellen komt de deelnemer in een conference call terecht Een code is niet nodig
Groet

drioy2€10 2e

I0 2e DBO

|@minienw nlI0 2e 10 2e 10 2e 10 2e^minienw nl

I0 2e

10 2e ^minienw nl

io 2e

127490 0379



] BSKl I0 2e I@tninienw nl1

]@minienw nl]

10K2e I0 2e I0 2eTo J bskH
DGRWfl I0 2e I@minienw nl1

@minienw nl]
10 2e 10 2e 10 2eDGRW|_

[10 2e \ DGRW

Tue 3 17 2020 7 39 45 PM

From

Sent

Subject FW Afspraken naar aanleiding van telefonisch overleg inz Granuliet 17 maart

Received Tue 3 17 2020 7 39 47 PM

Ter infomiatie

Groet

|10 2el

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

10 2e 10 2eDBO
_

Datum dinsdag 17 nirt 2020 7 02 PM

@minienw nlVan

10 2e 10 2e 10 2e DGRWd 10 2e |@mLiiienw nl J 10 2e

] HBJZ I0 2e |@mLnienw nl

| DBQ

I SG 4
@rws nl

I DBQ

@niinienw nl

@niinienw nl

fSminienw nlAan

BS 10 26 |@rws nl10 2e 10 2e 10 2e

1@minieiiw nl10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 1 DCO 10 2e 10 2e@minienw nl J
DGRW j 10 2e

Onderwerp Afspraken naar aanleiding van telefonisch overleg inz Granuliet 17 maart

10 2e 10 2eDBO fSminienw nl

Beste collega s

Vanmiddag is via een conference call met de beide bewindspersonen over granuliet gesproken

Daarin zijn de volgende afspraken gemaakt

1 HBJZ gaat na wat de uitspraak van de Raad van State behelst actie HBJZ

2 Aan de ILT wordt gevraagd wat het officiele standpunt is ten aanzien van BRL 9321 actie |l0 2e

3 Min MenW vraagt na te denken over een review naar de gang van zaken rond de besluitvorming over het vraagstuk of

granuliet als grond of als bouwstof moet worden gezien Daarbij is de opdracht te kijken naar het proces en niet de inhoud Doel

is de ruis weg te nemen Graag onderzoeksvoorstel en mogelijke onafhankelijke kandidaat {gedacht wordt aan

actie 10 29

4 Deze review komt naast de eerder besproken review naar de milieuhygienische kwaliteiten van granuliet en de vraag of het een

nuttige toepassing is gelet op Over de Maas actie DGWB RWS

Over deze acties worden de bewindspersonen uiterlijk aanstaande vrijdag per memo geinformeerd

5 Kamerbrief en kamervragen Afgesproken is op de ingezette koers door te gaan Nieuwe of aanvullende informatie uit

bovenstaande acties worden in de kamerbrief verwerkt De brief en kamervragen worden opnieuw doorgenomen om indien aan

de orde te verwijzen naar afgesproken processen De passages over het bri zijn mede afhankelijk van het antwoord van de ILT

Aanstaande vrijdag krijgen de bewindspersonen een nieuwe versie van de stukken actie jl0 2e

Met vriendelijke groet

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 2e | DBO

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 15 07

10K2e I DGRW

”

J DBO

DGRW

Van

10 2e 10 2e l BSK 10 2e | BS | 10K2e | BSAan

I0 2e I ■ H BJZ

DCO | I0 2e | BS

Onderwerp Telefonisch overleg inz Granuliet 17 maart

Beste collega s

Even een reminder voor het telefonisch overleg met de bewindspersonen

Graag zelf om 15 30 inbellen op dit nummer | 10 2e

Door dit nummGr op hetggnoemde tiJdstiptG bGliGn komtde dgelnGrriGr in GGn confGrGncG call tGrGcht Ego codG is niGt nodig

Groet

I0 2e 10 2e 10 2eDBO

10 2e

■10 2e

143337 0380



Toepassing van granuliet in diepe piassen

Schema geeft de achtereenvolgende stappen weer Geel gemarkeerd zou eruitvallen als BRL 9321

niet van toepassing zou zijn omdat granuliet niet onder industriezand valt Blauw gemarkeerd is

dan de overtreding die het gevolg zou zijn gemarkeerd is een andere mogelijke overtreding

Accreditatie doorde Raad voor accreditatie van certificerende instelling

Certificeren van personen cat 6 bijiage C BBK

Certificeren van producten cat 2 bijiage C BBKj

4

Erkenning van certificerende instelling doorde minister voor

Certificeren van personen op grond van de accreditatie

Certificeren van producten op grond van de accreditatie

4

Certificatie van producent van granuliet voor

het produceren van granuliet cat 10 bijiage C BBK BRL 9321

mede op basis van certificaat voor product granuliet cat 2 bijiage C BBK

Erkenning van producent van granuliet voor

het produceren van granuliet cat 10 bijiage C BBK op grond van de certificatie

4

Producent geeft erkende kvi aliteitsverklaring af voor partijen granuliet

Dat mag hij doen omdat hij erkend is voor het produceren van granuliet

Het granuliet wordt door producent of leverancier met een erkende kwaliteitsverklaring

aan de toepasser geleverd

4

De toepasser past het granuliet toe in de diepe plas

Dat mag omdat

sprake is van

de grond voldoet aan de kwaliteitseisen

de milieuverklaring erkende kwaliteitsverklaring^ erbij zit

Die dient ook als bewijs dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan

Er is geen aanleiding tot nu toe dat granuliet niet aan de eisen voldoet

laar hpf ppn hr LJW fnf \^ H^n ppn r v prlTPrlinn daB

De overtreding houdt in er had een verklaring op grond van een partijkeuring bij moeten zitten

i p v een erkende kwaliteitsverklaring

300129 0382



Toelichting

Systematiek van het BBK

Er moeten twee zaken goed uit elkaar worden gehouden bij de toepassing van het Besluit

bodemkwaliteit BBK

Het is een combinatie van een privaat stelsel en een publiek stelsel

Het private stelsel omvat accreditatie en certificatie Accreditatle gebeurt door de Raad voor

Accreditatle De els van accreditatie geldt voor certificerende instellingen c i die certificaten

willen afgeven De certificaten worden afgegeven aan bedrijven certificaathouders die bepaalde
werkzaamheden verrichten of voor producten die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen

Het publieke stelsel omvat alleen de erkenning De erkenning heeft alleen betrekking op personen

die werkzaamheden willen verrichten en anders dan certificaten niet op producten

De reden dat dit naast het private stelsel is opgetuigd is dat het private stelsel onvoldoende

waarborgen bevat dat de regels worden nageleefd Dat was destijds al bekend en wordt door

lopende evaluaties weer bevestigd Bij de erkenning wordt het werk van accreditatie certificatie

echter niet weer compleet overgedaan Er vindt alleen een controle plaats dat er een accreditatie

of certificatie heeft plaatsgevonden en daarnaast gaat er nog een Wet Bibob sausje overheen om

te controleren dat het geen criminele bedrijven betreft

Treurig dat het private systeem onvoldoende garanties geeft maar daarom zitten we dus met

dubbelop regelgeving waarbij de Raad voor Accreditatie de c i s moeten controleren en de minister

ILT eveneens de c i s controleert en daarnaast de c i s de certificaathouders controleert en de

minister ILT dat eveneens doet Bovendien is het zo dat het sanctiearsenaal in het private

systeem zeer beperkt is schorsing of intrekking van accreditatie of certificatie terwiji de overheid

veel meer sancties heeft ook bestuursdwang en dwangsom en daarnaast het strafrecht via de Wet

economische delicten

Certificatie voor produceren van granuliet en het product granuliet

Wat granuliet betreft is niet slechts een certificaat accreditatie erkenning relevant

Certificaat erkenninq voor het produceren van granuliet

Het certificaat en de erkenning gelden voor het produceren van granuliet categorie 10 van bijiage
C BBK op grond van BRL 9321 Het certificaat en de erkenning worden verleend aan de

producent van granuliet Daarnaast vinden er audits plaats door de certificerende instelling om te

controleren dat de producent blijft voldoet aan de vereisten om van het certificaat gebruikt te

mogen maken

Certificaat voor het product granuliet

Om dat certificaat voor het produceren te krijgen moet er tevens een certificaat zijn voor het

product granuliet categorie 2 van bijiage C BBK op grond van BRL 9321 Er is dus zie

voorgaande geen erkenning voor het product voorgeschreven Daarnaast vinden ook hier weer

audits plaats doorde certificerende instelling om te controleren dat het product blijft voldoen aan

de vereisten om voor het certificaat in aanmerking te komen

Verleninq van certificaten voor het produceren van granuliet onderscheidenIMk het product

granuliet

De certificaten voor het produceren van een bouwstof grond of baggerspecie categorie 10 van

bijiage C BBK in dit geval granuliet onderscheidenlijk het product categorie 2 van bijiage C BBK

in dit geval granuliet worden verleend door een certificerende instelling c i De c i moet zijn

geaccrediteerd doorde Raad voor Accreditatie en erkend doorde minister voor het afgeven
van certificaten aan personen die daarmee een werkzaamheid mogen verrichten categorie 6 van

bijiage C BBK in dit geval een certificaat aan de producent van granuliet en voor het product ook

categorie 2 van bijiage C BBK in dit geval het product granuliet
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Kortom de c i moet twee accreditaties hebben en twee erkenningen

Overzicht van het voorgaande

Producent Product Certificerende instellinq
Certificaat Ja voor het produceren

van granuliet

Ja voor het product
granuliet

Accredltatle 1 Ja voor certiflceren

van producenten
2 Ja voor certiflceren

van producten

Erkenning Ja voor het produceren
van granuliet

n v t geen erkenning
nodig

1 Ja voorcertiflceren

van producenten
2 Ja voor certiflceren

van producten

Relatie nnet de milieuverklarina voor het toepassen van granuliet

In het geval van granuliet is de commotie ontstaan over het toepassen in een diepe plas

Hier komt dus de toepasser in beeld Dat is niet alleen de aannemer die granuliet feitelijk toepast
maar ook de opdrachtgever van de aannemer de initiatiefnemer voor het verondiepen van de

diepe plas veelal de eigenaar De toepasser moet zich daarbij houden aan de voonschriften van

het BBK over het toepassen van bouwstoffen grond en baggerspecie Deze houden onder meer in

dat er een milieuhygienische verklaring hierna milieuverklaring moet zijn waaruit blijkt dat de

bouwstof grond of baggerspecie voldoet aan de kwaliteitseisen die daaraan in het BBK met het

oog op het toepassen zijn gesteld Als vangnet gelden daarnaast zorgplichten op grond van de

Wet bodembescherming toepassen op de landbodem en de Waterwet en het Besluit

bodemkwaliteit toepassen op de waterbodem

Tussen de producent en de toepasser zich eventueel nog de leverancier in dit geval levert de

producent direct aan de toepasser

Wat voor eisen gelden er voor de toepassing

Als we het eenvoudig houden gelden er 3 eisen

1 Granuliet mag alleen in een diepe plas worden toegepast als het als grond kan worden

gekwalificeerd Bouwstoffen mogen niet worden toegepast
2 Granuliet moet voldoen aan de kwaliteitseisen van het BBK voor toe te passen grond
3 Dat moet blijken uit een milieuverklaring

De kwaliteitseisen gelden ook voor het mogen afgeven van een milieuverklaring voor de

bouwstoffen grond of baggerspecie

Er is een complicatie De toepasser moet in goed vertrouwen afgaan op de juistheid en

volledigheid van de milieuverklaring die hoort bij de partij bouwstoffen grond of baggerspecie die

hij wil toepassen Hierna komt aan de orde wat de situatie is als de verklaring niet blijkt te

kloppen

Soorten milieuverklarinaen

Een milieuverklaring heeft betrekking op afzonderlijke partijen Bij het mogen afgeven van een

milieuverklaring voor partijen kunnen verschillende situaties worden onderscheiden

Er is een milieuverklaring die worden afgegeven op grond van een onderzoekvan de kwaliteit van

elke partij afzonderlijk de verklaring op grond van een partijkeuring Hieraan zijn hoge
administratieve lasten verbonden

Als er sprake is van gewaarborgde constante kwaliteit van de bouwstof grond of baggerspecie

blijkens een onderzoekvan het productieproces en het systeem van interne kwaliteitscontrole en

ook een onderzoek in de vorm van partijkeuringen van de kwaliteit van de producten waaruit

blijkt dat de producten voldoen aan de kwaliteitseisen van het BBK dan mogen erkende

kwaliteitsverklaringen worden afgegeven Het is dan niet meer vereist dat elke partij afzonderlijk
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wordt gekeurd via een partijkeuring De erkende kwfaliteitsverklaring is als het wfare een standaard

milieuverklaring die bij elke geproduceerde partij kan wforden gevoegd Deze mogelijkheid wordt

vooral voor bouwstoffen benut Daar is sprake van een bepaald productieproces waarbij invioed

kan worden uitgeoefend op de kwaliteit van het product door de keuze van de grondstoffen Dat is

bij grond en bagger maar zelden het geval De bodem waar grond en bagger uit komt is maar

zelden van gegarandeerde constante kwaliteit Erzijn echtertoch uitzonderingen zand en grind en

grote hoeveelheden grond of baggerspecie die bij een project vrijkomen op dezelfde locatie In het

geval van granuliet is sprake van een materiaal dat wordt geproduceerd vrijkomt bij een proces

waarbij dezelfde grondstoffen worden gebruikt granietkorrels voor asfaltproductie Daarom kon

voor granuliet gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid van een erkende kwaliteitsverklaring
Voor granuliet is een erkende kwaliteitsverklaring afgegeven omdatde c i kennelijk tot het

oordeel is gekomen dat is gewaarborgd dat een materiaal van gewaarborgde constante kwaliteit

wordt geproduceerd

Zie verderonder is granuliet grond of een bouwstof

Voor het mogen blijven afgeven van erkende kwaliteitsverklaringen moet de producent

gecertificeerd en erkend zijn voor het vervaardigen van bouwstoffen grond of baggerspecie

categorie 10 BBK zie voorgaande

Om een erkende kwaliteitsverklaring te mogen afgeven moeten verificatiekeuringen plaatsvinden
waaruit blijkt dat nog steeds worden voldaan aan de voorwaarden om

De toepasser mag granuliet toepassen omdat er een erkende kwaliteitsverklaring is waaruit blijkt
dat de granuliet aan de kwaliteitseisen van het BBK voldoet

Producent die erkende

kwaliteitsverklaring wi

afgeven

Eis voor de toepasserToepasser

Certificaat Ja voor het produceren
van granuliet

Nee Er moet een verklaring
op grond van een

partijkeuring of een

erkende

kwaliteitsverklaring bij
elke partij granuliet
zitten

Erkenning Ja voor het produceren
van granuliet

Nee

is granuliet grond of een bouwstof

Granuliet niet in een diepe plas mag worden toegepast als sprake is van een bouwstof

Een bouwstof is alles wat silicaten bevat Dat geldt voor granuliet Granuliet is dus een beginsel
een bouwstof In beginsel want de definitie van bouwstof in het BBK zegt ook dat geen sprake is

van een bouwstof als sprake is van grond Het gaat er dus om of granuliet grond is

Grond is datgene wat de eigenschappen van grond heeft Het hoeft dus niet uit de bodem te

komen maar kan ook een afvalstof of een byproduct zijn zoals granuliet dat vrijkomt bij de

productie van asfalt uit granietkorrels Granuliet lijkt op puur zand Het heeft een samenstelling en

structuur die in de bodem wordt aangetroffen Het gaat hierbij trouwens niet per se om de

Nederlandse bodem laat staan de bodem op de plaats van toepassing Dat er geen organisch
materiaal in zit is op zich niet zo relevant dat zit in puur zand ook niet

Granuliet wordt dus sinds jaar en dag gekwalificeerd als grond en is als zodanig ook in

verschillende projecten in oppervlaktewater toegepast

Granuliet moet aan de milieueisen voor grond voldoen Het voldoet zelfs aan de eisen voor schone

grond achtergrondwaarde landbouw natuur

Hoe zit het als er lets mis is met een certificaat of de erkende kwaliteitsverklaring

In het geval van granuliet doet zich de vraag voor wat de situatie is als er lets mis zou zijn met

een certificaat dat aan de producent van de granuliet is verleend bijvoorbeeld omdat granuliet niet

onder BRL 9321 valt of de granuliet niet aan de kwaliteitseisen voor grond voldoet
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De aanname is nu dat de producent van granuliet terecht is gecertificeerd en erkend Op die grand
mocht hij een erkende kwfaliteitsverklaring voor partijen granuliet afgeven en heeft dat ook

gedaan Stel de aanname is verkeerd dan is het gevolg dat geen erkende milieuverklaring had

mogen wforden afgegeven Dan had elke partij afzonderlijk moeten \worden gekeurd en een

verklaring op grond van een partijkeuring moeten wforden afgegeven Daarvoor hoeft geen BRL

van toepassing te zijn maar moet \wel een geaccrediteerd laboratorium de analyse van de

bemonsterde partij grond hebben gedaan Het gevolg van het ten onrechte afgeven van een

certificaat kan zijn dat de c i die dat heeft gedaan wordt aangesproken op de overtreding
Eventueel wrordt zijn accreditatie of erkenning geschorst of ingetrokken Dat zal meestal niet

gebeuren Als dat wel gebeurt mag de c i niet langer certificaten voor het produceren van

granuliet aan de producent afgeven Het gevolg daarvan is dat de producent geen erkende

milieuverklaringen meermag afgeven maar een partijkeuring van elke partij afzonderlijk moet

laten verrichten en alleen granuliet kan leveren met een verklaring op grond van een partijkeuring

De toepasser heeft granuliet toegepast waar de vereiste milieuverklaring bij zit een erkende

kvraliteitsverklaring Als de erkende kwraIiteitsverklaring ten onrechte is afgegeven had er een

verklaring op grond van een partijkeuring bij moeten zitten en is sprake van een overtreding

Als de accreditatie van de c i wordt ingetrokken of geschorst en de c i geen certificaten meer mag

verlenen dan blijven alle door hem al eerder verleende certificaten gewoon geldig Nergens is

namelijk bepaald dat die komen te vervallen Wel is in art 23 lid 3 BBK geregeld dat certificaten

van een c i waarvan de accreditatie is ingetrokken of geschorst 6 maanden geldig blijven Dat is

een onhandig opgeschreven bepaling die blijkens de toelichting heel wat anders beoogt te regelen
dan lijkt Een certificaat vervalt zoals gezegd sowieso niet Maar er is wel een verplichting dat

geregeld audits worden verricht door de c i die het certificaat heeft verleend Dat kan de c i niet

meer doen als zijn accreditatie of erkenning is ingetrokken of geschorst Het is een permanente

verplichting voor in dit geval de producent van granuliet als certificaathouder dat hij de audits laat

doen dat staat in het certificaat Hij heeft volgens art 23 lid 3 BBK 6 maanden de tijd om een

andere c i in te schakelen om voortaan de audits te laten doen Als hij dat doet kan hij het

certificaat blijven gebruiken Kortom een slechte geformuleerde bepaling die verwarring zaait

maar de toelichting is duidelijk Zoals gezegd tot nu toe is niet gebleken dat de c i voor granuliet
en het produceren van granuliet een certificatie had mogen afgeven dus de vraag over de

geldigheid van het certificaat is hier niet aan de orde Omdat de producent is gecertificeerd en

erkend zijn ook de erkende kwaliteitsverklaringen die hij bij de partij heeft afgegeven geldig

De Certicon uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak wijst niet in een andere richting Het

felt dat een c i of certificaathouder in dit geval de producent van granuliet een overtreding heeft

begaan betekent overigens niet dat hij niet meer mag certificeren of granuliet mag produceren
Dan moet eerst de accreditatie of certificatie en of erkenning worden ingetrokken of geschorst

Dan is er ook nog art 16 BBK Daarin staat dat iemand in dit geval de producent van zijn
certificaat voor het produceren van granuliet geen gebruik mag maken van een certificaat als hij

redelijkerwijs had moeten weten dat dit certificaat geen goed beeld gaf van het product granuliet
Ook een enigszins onhandig geformuleerde bepaling want in dit geval gaat het om het certificaat

voor het produceren van granuliet niet zo zeer direct om het certificaat voor granuliet als zodanig
Dat laatste certificaat is slechts een voorwaarde om het eerste certificaat te mogen afgeven

In dit geval zijn er tot nu toe geen aanwijzingen dat er iets mis was met granuliet Het is grond
het voldoet aan de eisen van schone grond terwiji het zelfs alleen maar aan de eisen voor

industriegrond hoeft te voldoen om in een diepe plas te worden toegepast Kortom van een

situatie waarin strijd is met art 16 BBK is geen sprake

Stel dat nu toch blijkt dat de granuliet niet voldoet aan de kwaliteitseisen ook al zat er een

erkende kwaliteitsverklaring of evt verklaring op grond van een partijkeuring bij waaruitzou

blijken dat dit wel zo zou zijn Wat gebeurt er dan De toepassing is dan in strijd met het BBK De

toepasser moet de gevolgen van de onrechtmatige toepassing ongedaan maken en dus de grond
weer uit de diepe plas halen De schade moet hij contractueel op de leverancier of producent
verhalen De toepasser kan er in dit geval niks aan doen want hij moet afgaan op de

milieuverklaring maar bestuursdwang en dwangsom zijn gericht op de overtreder die het feitelijk
in zijn macht heeft aan de illegale toepassing een eind te maken Dat kan alleen de toepasser van
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granuliet in de diepe plas De leverancier of producent van granuliet kan dit niet hij heeft geen

bevoegdheden omdat hij geen eigenaar van de diepe plas is

Als wordt geoordeeld dat de flocculant in strijd met de zorgplicht is toegepast Dan is er sprake

geiweest van tijdelijke gevolgen die niet iwenselijk zijn De tijdelijke gevolgen van toepassingen die

al hebben plaatsgevonden hebben zich echteral voorgedaan en kunnen niet meer ongedaan
worden gemaakt In dat geval kan een boete op grand van de Wet economische delicten vi orden

opgelegd voor wetsovertreding maar bestuursdwang heeft geen zin meer iwant zij kan niet tot de

door de wetgever gewenste situatie leiden dat de tijdelijke gevolgen zich niet voordoen Dat kan

iwel betekenen dat deze toepassing met flocculant voortaan niet meer mag
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10 29 10 2e BSKlI I0 2e I@minienw nl1To I BSK|
BSK^ I0 ^@minienw nl1

I0 2e

@minienw nl]
10 2e

From

Sent Wed 3 18 2020 9 33 40 AM

Subject RE Ingensche Waarden

Received

DGRW

Wed 3 18 2020 9 33 41 AM

Met de wethouder heeft Stientje afgesproken dat we snel een ontwerp maken voor een onderzoek naar risico s van toepassen
van granuliet in de Over de Maas en dat we dat samen met gemeente en provincie doen Gesprek met de provincie zou zo snel

mogelijk worden gepland Volgens 10 2e ~| wordt gesprek nu iets later gezien wens ILT naar de BRL te laten kijken Zie app

die ik doorstuurde

Gesprek met de provincie zou verder moeten gaan over de weigering de vergunningi Ingensche Waarden aan te passen [brieven
diel 10 2^ doorstuurde dat is een diepe plas met een WM vergunning waarvoor we hoopten dat er juist wat hogere PFAS

waarden in konden Daarnaast heeft provincie aangegeven in de brief over de diepe plassen in het algemeen te willen spreken
0ns advies zou zijn dat gesprek natuurlijk ook aan te gaan maar dan meer op de toekomst gericht nieuwe vergunningen met

de Ow nieuwe normen etc Lijkt me goed dit beeld te toetsen bij Stientje vanmiddag
Groeten

BSK10 2eVan

Verzonden woensdag 18 maart 2020 09 16

Aan BSK

Onderwerp RE Ingensche Waarden

Die vraag kan ^10 2e het beste beantwoorden Die is bij het gesprek geweest Volgens mij in ieder geval de afspraken over

review en de betrokkenheid van gemeente verder dat ze in staat worden gesteld om monsters te nemen Gesprek met

gemeente ambtelijk is vandaag Poet |10 2e[ metl|0 ^ Ben benieuwd of Stientje overleg met provincie nog gaat doen deze week

Moeten we dan nog voorbereiden

10 2e 10 2e BSK 10 2e DGRW

10K2e

10 2e

I 10 P4j2e
10 2e

BSK 1 10 2e |@minienw nl

Verzonden woensdag 18 maart 2020 09 13

| BSK

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

10 2eVan

10 2e 10 2e 10 {2e BSK q 10 2e |@m inienw nl ^10K2e^@minienw nlAan

DGRW

Onderwerp RE Ingensche Waarden

Vroeg me af of er nog iets specifieks is afgesprken met die wethouder en Cora

10 2e 10 2e @minienw nlCC

Met vriendeliike groet

1@minienw nlBSK
_

Datum woensdag 18 nut 2Q2Q 9 10 AM

Aan

Van 10 2e 10 2e

10 2e BSK 1 10 2e |@minienw nl

I DGRW i

10 2e BSK 1 10 2e |@tninienw nl

Kopie

Onderwerp FW Ingensche Waarden

{1®e
Dit is deel van de infofl0 2fe stuur jfJ^K^^ndere gevraagde informatie ove Gelderland

Hebben we de nota van DGMI ontvangen over moedermelk en PFAS

Stukken overleg zijn gestuurd Zal ikje nog een keersturen

Groet I 10 2e

10 2e 10 2e @minienw nL

I0 j2e
ft

c 10 2e

R

I 10 pal ^2e
10 2e

BSK 10 2e @minienw nl10 2eVan

Verzonden donderdag 27 februari 2020 16 45

Aan 10 2e DGRW 10 2e |@minienw nl

@minienw nl

10 2e DBO

10 2e

10 2e BSK^ 10X2e 10 2e DGRW | 10 2e |@minienw nl 10 2e [@minienw nlCC
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] WVL10 2e wVL 10K2e CD 10 2e@rws nl I @rws nl10 2e 10 2e

10 2e Srws nl

Onderwerp Ingensche Waarden

Dag fl^ en | 10 2e [
Jullie vroegen beiden naarde casus Ingensche Waarden n a v bijgevoegde nieuwssignalering brief van GS Provincie

Gelderland

Wat is er aan de hand

De Ingensche Waarden is een meestromende diepe plas in open verbinding met rijkswater die als stortplaats voor

baggerspecie wordt gebruikt In het THK is bepaald dat het in deze categoric plassen verantwoord is om PFAS houdende

bagger tot HVN of storten

Niettemin heeft GS een aanvraag van Ingensche Waarden afgewezen om bagger tot HVN te storten GS betoogt dat Ingensche
Waarden niet onder deze categorie plassen valt omdat deze niet is aangeduid op het kaartje bij het THK met de 16 diepe
plassen Daarmee zou enkel bagger tot 0 1 mogen worden gestort de facto niets Ingensche Waarden heeft bezwaar

aangetekend bij GS

Daarnaast heeft GS een last onder dwangsom opgelegd ter voorkoming dat Ingensche Waarden toch PFAS houdende bagger
accepteert Ingensche Waarden heeft ook daartegen bezwaar aangetekend bij GS bij de rechtbank een voorlopige
voorziening gevraagd

0ns standpunt

GS is eigenstandig bevoegd maarde afwijzing is volgens ons gebaseerd op een verkeerde interpretatie van het THK Het gaat
erom dat Ingensche Waarde classificeert als een meestromende diepe plas in open verbinding met rijkswater

Bevoegd gezag voor Ingensche Waarden zijn GS stortvergunning Wabo en RWS lozingsvergunning Waterwet RWS heeft

eerder aangegeven dat acceptatie van bagger tot HVN vergund is en milieuhygienisch verantwoord

RWS heeft van Ingensche Waarden een aanvraag in behandeling om bagger boven HVN toe te mogen passen of storten lokale

maximale waarde Bij die beoordeling wordt gekeken naar de geohydrologische isolatie en het effect op de kwaliteit van het

ontvangende oppervlaktewater Deze aanvraag past binnen onze lijn om te zoeken naar de verantwoorde ruimte RWS voert

voor toepassingen van baggerspecie 3 pilots in andere diepe plassen uitom deze verantwoorde ruimte naderte bepalen
Bedoeling is dat particuliere initiatiefnemers de lessons learned en methodiek uitdeze pilots kunnen gebruiken

Wat is besproken met Minister

] heeft deze casus toegelicht tijdens het PFAS overleg met de Minister op 12 februari Tijdens het PFAS overleg vanI0 2e

vorige week is afgesproken
Factsheet en QenA in AO dossier bijgevoegd
RWS treedt in overleg met de Provincie Gelderland Insteek aangeven dat de afwijzing is gebaseerd op verkeerde interpretatie

van het THK i indruist tegen de lijn om verantwoord ruimte te zoeken

N B ter voorkoming verwarring we noemen de Ingensche Waarden ook een particulier baggerdepot omdat het van een bedrijf
is en beschikt over een Wabo vergunning voor stort

Groet

IMii

10 2e

Van

Verzonden donderdag 27 februari 2020 08 49

BSK

DGRW 10 2e @minienw nl

10 2e 10 2e @minienw nlAan

Onderwerp FW Nieuwssignalering lenW 27 februari 2020

Hal 10 26 L
Weet jij wat er precies aan de hand is bij de Ingerdensche Waarden

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

Van | 10 2g |@newsroom ienw nl | 10 2g |@newsroom ienw nl

Datum donderdag 27 feb 2020 7 52 AM

Aan | 10 2g |@newsroom ienw nl | 10 2g |@newsroom ienw nl

Onderwerp Nieuwssignalering lenW 27 februari 2020

Hierbij de Nieuwssignalering lenW met een selectie van artikelen uit landelijke en regionale kranten
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10 2e BSK[| 10 2eTo @minienw nl]
10 2e I DGRW

Wed 3 18 2020 3 25 38 PM

From

Sent

Subject FW terugkoppeling gesprek met ILT over granuliet
Received Wed 3 18 2020 3 25 39 PM

Hallo I 10 2eU
Hierbij een mail van I 1Q 2e |uit de betreffende periods Staat niet de gevraagde informatie in

Metvriendelijke greet

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e I

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

zie besluit RWS granuliet I document Doc WVL 3 123

I0 2e I lgge
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zie beslult RWS granullet I doc WVL 3 120

I 10 2e I
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10 2e BSK[| 10 29To @minienw nl] reeds openbaar zie beslttit granuliet I document 74
10 2e I DGRW

Wed 3 18 2020 3 28 27 PM

From

Sent

Subject RE granuliet grond
Received Wed 3 18 2020 3 28 28 PM

Hallo I 10 2e |
Hierbij een mail van | 10 2e |ult de betreffende periode In deze mail wordt wel een opmerking gemaakt die eraan raakt Of

en hoe de ILT evt toezicht houdt op de bestaande erkende kwaliteitsverklahng 9321 is uiteraard ook onderwerp van overleg
maar daarvoor is ook belangrijk hoe de Cl dit vender \A il oppakken Communicatie met de Cl lijkt me in eerste instantie echter

ook een zaak van beleid

Ook geen antvi oord op de vraag Ik ga nu naar de mails van | I0 2e | kijken
Met vriendelijke groet

10 2e

Van ILT10 2e

Verzonden maandag 15 juli 2019 09 02

Aan 10 2e DGRW 10 2e ILTILT10 2e

10 2e WVL I0 2e DGRWCC

Onderwerp RE granuliet grond

HoiJTOK^
Ik heb net met lOK2e|^ven afgestemd of \we op korte termijn een manager kunnen laten aansluiten Door de zomervakantie zijn
onze opties beperkt Ik zou zelf aan kunnen sluiten maar ook mijn tijd|

Morgen is er een mogelijkheid en iwoensdag zou ik wrellicht wat kunnen schuiven in mijn agenda Is dat geen optie dan moeten

we als ILT even passen

Op zichzelf hoeft dat niet direct een probleem te zijn want de lastigste vragen liggen niet op ons bord hoe gaan we om met de

positie die de stas heeft ingenomen in de HH procedure die bij RWS loopt granuliet is een bouwstof en kan op basis van de

zorgplicht Bbk niet worden toegepast in diepe plassen en hoe kan zsm worden geregeld dat de BRL 9344 van een update wordt

voorzien zodat deze in de Rbk kan worden opgehangen Of en hoe de ILT evt toezicht houdt op de bestaande erkende

kwaliteitsverklaring 9321 is uiteraard ook onderwerp van overleg maar daarvoor is ook belangrijk hoe de Cl dit verder wil

oppakken Communicatie met de Cl lijkt me in eerste instantie echter ook een zaak van beleid

Groet

]is beperktBRW

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e I0 2e I0 2e

10 2e

10 2e

reeds openbaar zie besluit granuliet I document 74
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reeds openbaar zie besluit granuliet I document 74

10 2e

10 2e

10 2s 1 l e

10 2e
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10 2e BSK[| 10 29

] DGRW

10K2e BSKlI I0 2e I@minienw nl1To @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Wed 3 18 2020 4 39 14 PM

Subject Granulietoverleg
Received Wed 3 18 2020 4 39 15 PM

Ondanks alle pogingen vaflfix^spm de informatiestromen recht te trekken had ik |l0 2et weer eens aan de lijn vandaag Hierbij
wat ik van hem terug kreeg over het granuliet overleg van vanmiddag | 10 2e

~

i|10 2^ 10 2e |i |lOK2^| io 2ei|

VHij heeft mij er graag bij vraagt | i0 2ej mij uit te nodigen
VILT zal vandaag een concept memo sturen aan |l0 2e| over hun standpunt over de BRL

VMotie Moorlag evaluatie proces ministers willen dit graag overleg gisterenj [|lQ 2e| vindt het nog lastig te positioneren
I0 2ej zal nu een paar varianten uitwerken die je zou kunnen hanteren |l0 2^ zorgt dat we meelezen

VRWS maakt met de ILT een memo en concept antwoordbrief over de handhavingsverzoeken gemeente
VBodemmonster gemeente die v ilden op poly acrylamide laten onderzoeken en dat is heel lastig zoals we ook in de brief

betogen RWS droeg daarvoor het alternatief bio essay s aan Wordt meegenomen in review

VVrijdag komt er schrijftelijk voorstel review op basis van ambtelijk gesprek vandaag dit gaat dan naar

minister wethouder gedeputeerde Indien iedereen akkoord zsm opdrachttraject
V Nieuwe versie Kamerbrief vrijdag NB met | 10 2e | afgesproken dat |10 24en ik onze opmerkingen aan | 10 2e | geven en

zij naalrt^abn | i0 2ej
VWOB RWS is medio april klaar wij niet Er ligt nl veel bij de WOB unit in totaal 30 verzoeken waaronder PFAS frO 2e|

spreekt met | 10 ^ over prioritering en mogelijkheid intensievere samenwerking met RWS

Groeten
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DGRWi I0 [2e |@minienw nl1 ii^BSK[| 10 2e I@minienw nl1 I0 2e

io 2e I bskiI io 2e~n@minienw nl1
10 {29 I ~DGRW[| 10K26 I@minienw nl1
10 2e ~T DGRW

Wed 3 18 2020 5 41 53 PM

10 2eTo

10 2e 10 2eCc DGRWI @min ienw nl]
From

Sent

Subject RE verslag en stand van zaken granuliet
Received Wed 3 18 2020 5 41 54 PM

Dank Imniddels is met de bewindslieden afgesproken dat ILT nog een separate nota aan de bewindslieden over BRL 9321

opstelt die wij in concept nog eerst langs krijgen waarschijnlijk vandaag nog

Groet
10 ^26

l10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

10 2e 10 2eBSK
_

Datum woensdag 18 mrt 2020 4 17 PM

Aan

Kopie

Onderwerp FW verslag en stand van zaken granuliet

@minlenw nlVan

10 2e DGRW | 10 2e |@rninienw nl

\ DGRW | 1Q f2e [@minienw nl

10 2e BSK | I0 2e |@minienw nl

I DGRW [10 2e 10 2e 10 2e fS niinienw nl

Ikhebin her kadervande BRL ILT kwestie zin in memo vai^f0 24^an| i0 2e | f0 24feevraagd na te gaan of er mailwisseling is geweest overde BRL 9321 met

ILT

Onderstaandtreffen jullie die aan

ILT bevestiging dat productie onder die BRL Ikan worden voorgezet totdat de BRL 9344 is aangepast

Groet| 10 2e |
Groet 10 2e

mm

10 2e

I 1Q t34j2e
10 2e

10 2e D6RWVan

Verzonden woensdag 18 maart 2020 15 35

BSK

Onderwerp FW verslag en stand van zaken granuliet
Hebbes zie hieronder

10 2eAan

10 2e 10K2e

10 2e 10 2e

l0 2e[ reeds beoordeeld zie beslissing op bezwaar granuliet I document 122

10 2e

10 2e r

d£ beoordeeld zie beslissing op bezwaar granuliet I document 22
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1Cf^ 10 {2e |
I 10 2e1 I

isllssing op b inulletl document 122
10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

I 10 2e

reeds beoordeeld zie besllssing op bezwaargranullet I document 122

10 2e
1 1 en 10 2

Ji0j^2e
K10 26

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

^10 2e[

10 2e

10 2e reeds beoordeeld zIe besllssing op bezwaar granuliet I document 116

lCf | lO 2e |

I 10X2e I
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]@minienw nl]I0 2e 10 2e 10 2eTo DGRWI
[I0 2e |@nninienv\rriri

10 {2e DGRW

Wed 3 18 2020 10 29 54 PM

BSK[_
From

Sent

Subject Granuliet memo over rechtsgeldig certificaat

Received

Svstematiek van het BBK docx

Wed 3 18 2020 10 29 55 PM

Hoi

Bijgaand een memovari ’0 2^ Qver granuliet Holder stuk volgens mij Graag kennis van nemen

Groet I0 2e

Verzonden met BlackBerry Work www blackberry com

Van

Verzonden 18 mrt 2020 19 25

10 2e HBJZ

DGRWAan

Onderwerp FW Granuliet memo over rechtsgeldig certificaat

10 2e

Hallc^fd ^
Misschien vind je dit ook interessant hoe het zit met granuliet Als je dit allemaal snapt dan weet je meteen heel wat van BBK en RBK af

tM^
HBJZ10 2eVan

Verzonden woensdag 18 maart 2020 18 40

Aan ^10 24 HBJZ

| HBJZ n

10 2e HBJZ

hbjz£
Onderwerp RE Granuliet memo over rechtsgeldig certificaat

10 2e HBJZ

10 2e I HBJZ 10 2e WVL

10 2e

10 2e 10 2eCC

Hallo allemaal

Hmm in de eerste tabel zal een fout Die heb ik verbeterd door een nieuwe rij in te voegen Ik heb ook een belofte dat ik op een punt zou ingaan niet

waargemaakt dus daarom moest er aan het eind nog een belangrijke alinea worden toegevoegd
Nu ga ik het niet meer overlezen dus nu is het goed ©

IM^
HBJZ

Verzonden woensdag 18 maart 2020 18 19

Aan Q0 2e HBJZ 10 2e aminienw nl 10 [2ei 10 ^^ HBJZ 10 2e ^minienw nb

HBJZ 10 2e ^minienw nl

CC | 10 2e I HBJZ ^ 10 2e 1 g minienw nl | 10 2e 1 HBJZ \ 10 2e ngpminienw nl

HBJZ I0 2e @minienw nl

Onderwerp RE Granuliet memo over rechtsgeldig certificaat

Er waren 3 woorden aan het begin weggevallen

HBJZ

Verzonden woensdag 18 maart 2020 18 14

Aan

HBJZd 10 29

CC I 10 2e D HBJZ d I0 2e | g minienw nl | 10 2e HBJZ d 10K2e |gpminienw nl

HBJZ | 10 {2e ^@minienw nl

Van 10 2e

10 2e

10 2e

Van 10 2e

10 2eJ10 2effl HBJZ 10 2e ^minienw nbI0 2e I HBJZ 1 10 2e | aminienw nl

^minienw nl

I0 2e

10K2e

Onderwerp RE Granuliet memo over rechtsgeldig certificaat

Hallt f0 ^
Ik heb in een notitie van 4 pagina s eerst gewoon eens uitgelegd hoe het zit

Kondat niet wat korter Vast wel maar het is zeer complex Als je ereen paar stenen uittrekt stort het bouwwerk in De minister moet dus een compleet en

gedetailleerd beeld hebben want andersgaat ze dingen zeggen die niet kloppen Voor zover mijn feitelijke informatie strekt hebben we het hierover niks

Granuliet is zo ongeveer het schoonste materiaal dat in de diepe plas wordt toegepast Degenen die daar bezwaartegen hebben laten de minister in een fuik

zwemmen en als ze het niet precies goed uitlegt hoe het zit komt ze daar niet meer uit Ze zal zich dus toch vrees ik even moeten verdiepen in de details want

anders zit ze al gauw vast in die fuik

We kunnen natuurlijk wel kijken of mijn uitleg duidelijkis en als dat hetgeval is kunnen we vanavond of morgenochtend samen kijken of het korter kan

HBJZ 10 2e10 2e ^minienw nlVan

Verzonden woensdag 18 maart 2020 11 24
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10 2e 10 2^ HBJZ | 10 2e | S minienw nl

^minienw nl

HBJZ | lO Pe Sminienw nl

@minienw nl

Onderwerp Granuliet memo over rechtsgeldig certificaat

Urgentie Hoog

Hallo |l0 24 10 2e |of [i^
Weer een spoedkiusje Graag hoor ik wie dit het beste met mij kan oppakken Er moet voor vrijdag een memo liggen voor de beide

BWP

Gisteren besprak ik in overleg met de 2 ministers dat HBJZ uitzoekt wat de betekenis is van de Certicon uitspraak RVS 2013 2850

voor het dossier Granuliet Zie verslag hieronder

Dit gelet op de oproep in deTK om het gebruikvan granuliet stil te leggen in Over de Maas en {inmiddels 2 handhavingsverzoeken

aan lenW van de gemeente Over de Maas en een bewonerscollectief

Voor stilleggen handhaven is zo heb ik aangegeven een overtreding nodig

Een van de vragen die in dat verband speelt bij de BWP is wat de Certion uitpsraak betekent waar in bijgevoegd memo van ILT die

ik nog niet kende naar wordt verwezen

Kennelijk meent M M W dat op basis van deze uitspraak het zo is dat als een certificaat niet op de juiste wijze is afgegeven

omdat het BRL niet geschikt is voor granuliet dan het certificaat niet geldig is en dus ook de toepasser in overtreding is

Graag van wie hier de expertise over heeft en tijd een analyse die we kunnen inbrengen voor nader overleg met de BWP vrijdag

Zie hieronder

HBJZ 10 2e 10 2e@minienw nlAan 10 2e

I0 2e I HBJZ I0 2e

10 2e HBJZ 10 2e 10K2e DCC ^minienw nl10 2e

HBJZ 10 2e

Ik lees zelf maar ben geen expert overigens niet in die uitspraak dat de certificaten ongeldig zijn

Volgens mij gaat die uitspraak over een handhavingsactie jegens de erkende instelling die certificaten afgeeft of keuringen doet

Het is in mijn eigen woorden een afzonderlijke overtreding om niet conform de regels te keuren certificeren en op basis

daarvan certificaten rapporten aan derden te verstrekken Dat zegt nog niets over de geldigheid van de certificaten zelf

Zie ook art 23 lid 5 BBk erkenning instelling kan worden ingetrokken maar certificaten blijven 6 maanden geldig
Maar als ik het memo van ILT uit 2018 lees dan staat er verwijzend naar art 28 Bbk dat niet alleen de producent maar ook de

toepasser over een geldig certificaat moet beschikken

De producent moet beschikken over een milieuhygienische verklaring waaruit blijkt dat wordt voldaan aan onderdeel a en b van artikel 28

Bbk Hier voldoet het bedrijf niet aan De MHV verklaring zijnde een productcertificaat op basis van de BRL 9321 waaroverGraniet

Import BV beschikt had eigenlijk niet op basis van de BRL 9321 mogen worden afgegeven omdat de BRL 9321 daar niet overgaat Eris

dus sprake van overtreding van artikel 28 Bbk

De MHV zijnde een productcertificaat op basis van de BRL 9321 waarover Granlet Import BV beschikt is terechtgeweigerd door RWS Dost

Nederland Graniet Import Benelux is erkend voor de BRL 9321 en de BRL 9324 zie bovenstaande lijst

Eigenlijk zou de erkenning voor de BRL 9321 moeten worden Ingetrokken maar zolang dit niet Is gebeurd heeft de kwaliteitsverklaring in

ledergeval zijn working verloren omdat de bouwstof niet onder de BRL 9321 valt

Overigens dient in het kadervan het milieubelang de flora en fauna onder water te worden voorkomen dat hetgranuliet wordt toegepast

In verschlllende voormalige zandputten zoals de Honswijkerplas Hier rust in het kadervan de zorgplicht van artikel 7 Bbk de

verantwoordelljkheld bij de toepasser zoals terecht Is geconstateerd door RWS

Graniet Import Benelux B V zijnde de toepasser de redenering die hierboven is opgesteld voor de producent geldt ook voor de

toepasser

Maar als dit al klopt iktwijfel art 28 Bbk gaat over bouwstoffen en standpunt lenW is dat geen sprake is van een bouwstof maar

een grondstof in ILT memo staat het precies andersom

Over grond baggerspecie bevat het Bbk zo is mijn indruk niet een soortgelijke bepaling als art 28 en is alleen vereist dat er een

certificaat MHV moet zijn die door een erkende instelling is afgegeven Er staat niet zoals in art 28 wellicht kan worden gelezen
dat het certificaat pas geldig is als dat ook op de juiste wijze conform passend BRL etc is afgegeven

Ikdenk kortom dat het Bbk ertenminste voor grond bagger van uitgaat dat er vertrouwen is in de certifaten die worden afgegeven

door de publiek private borging van de wijze waarop deze worden afgegeven en degenen die dat mogen doen en dat vervolgens

gelet daarop degene die een certificaat heeft en grond bagger toepast erop mag vertrouwen dat het certificaat geldig is

Hoe zien jullie dit

En wat betekent dit alles juridisch voor het al dan niet stillegen handhaven mocht het zo zijn dat het BRL inderdaad niet geschikt

is voor granuliet is nog maar de vraag of dat zo is

GK^
Beste collega s

Vanmiddag is via een conference call met de beide bewindspersonen over granuliet gesproken

Daarin zijn de volgende afspraken gemaakt

1 HBJZ gaat na wat de uitspraak van de Raad van State behelst actie HBJZ

2 Aan de iLT wordt gevraagd wat het officiele standpunt is ten aanzien van BRL 9321 actie |l0 2e

3 Min MenW vraagt na te denken over een review naar de gang van zaken rond de besluitvorming over het vraagstuk of

granuliet als grond of als bouwstof moet worden gezien Daarbij is de opdracht te kijken naar het proces en niet de inhoud Doel

143329 0389



is de ruis wegte nemen Graag onderzoeksvoorstel en mogelijke onafhankelijke kandidaat {gedacht wordt aan[
actie 10 2e

4 Deze review komt naast de eerder besproken review naar de milieuhygienische kwaliteiten van granuliet en de vraag of het een

nuttige toepassing is gelet op Over de Maas actie DGWB RWS

Over deze acties worden de bewindspersonen uiterlijk aanstaande vrijdag per memo geinformeerd

5 Kamerbrief en kamervragen Afgesproken is op de ingezette koers door te gaan Nieuwe of aanvullende informatie uit

bovenstaande acties worden in de kamerbrief verwerkt De brief en kamervragen worden opnieuw doorgenomen om indien aan

de orde te verwijzen naar afgesproken processen De passages over het bri zijn mede afhankelijk van het antwoord van de ILT

Aanstaande vrijdag krijgen de bewindspersonen een nieuwe versie van de stukken actie

Met vriendelijke greet

Met vriendeliike greet

10 2e

I0 2e

10 2e

10 H^P 2e

10 2e DBO 10 2e @minienw nl

Verzonden woensdag 18 maart 2020 10 28

Aan 10 2e hBJZ I0 2e @minienw nl

Onderwerp Advies ILT

Hier staat de verwijzing naar de Raad van State

Met vriendeliike greet

Van

10 2e

10 2e

10 W 2e

143329 0389



M2e^

1Q 2e |hbjZ [

RE brief je aan gemeente n a v HH verzoek granuliet Over de Maas

donderdag 19 rraart 2020 18 55 00

Van

Aan

K10K2e 1

11 u i zeT

Cc ]■ HBJZ1 UXZeT

Onderwerp
Datum

Een lenW

Van | io 2e \ HBJZ

Verzonden donderdag 19 nnaart 2020 18 07

Aan □ HBJZ

HBJZ lQ 2e HBJZ

Onderwerp RE brief je aan gemeente n a v HH verzoek granuliet Over de Maas

Stond nog op actielijst soms gaan dingen al vanzelf goed als tnensen verstandig nadenken ©

Grtlf^

Van

Verzonden donderdag 19 maart 2020 17 39

Aan I iQ 2e 7 HBJZ I0 2e 5 minienw nl | I0 2e | HBJZ

GJ I0 2e Sminienw n

CC io 2e HBJZ j I0 2e 1faminienw nl

Onderwerp RE brief je aan gemeente n a v HH verzoek granuliet Over de Maas

Wat een goed idee ©

Neem aan dat jij gebeld hebti i|0 2^

Van I io 2e i hBJZ l io 2e Bminienw nl

Verzonden donderdag 19 maart 2020 17 10

Aan I [io 2e H HBJZ io 2e Pminienw nl

CC I0 2e I HBJZ 1 tl0 2e 5 minienw nl

ellen | l0X2e |@minienw nl

Onderwerp EW brief je aan gemeente n a v HH verzoek granuliet Over de Maas

Ter info

Idee is van RWS en ILT iom io 2ej om dit meer bestuurlijke briefje uit te doen

Gericht aan BenW van gemeente zelf dus niet aan advocaat

Waarbij M zelf ondertekent

Latere reactie op de 2 handhavingsverzoeken aan ILT en aan RWS nog bezien wie dat besluit

dan neemt omdat ook RWS en ILT erachter kwamen dat niet duidelijk is of de algemene

mandaten RWS en ILT volledig zijn

Mijn suggestie voor bijzonder mandaat is in beeld maar is nu nog niet nodig

Heb wel gezegd dat afschrift brief in cc aan advocaat moet worden gestuurd

Briefje zegt dat er binnen de gevraagde 7 dagen geen besluit wordt genomen maar de wettelijke

termijn wordt gehanteerd

Te verwachten valt dat binnenkort bezwaar niet tijdig beslissen vovo komt

Niet uit te sluiten dat vovo rechter de boel tijdelijk stil zal leggen

Ik meen dat dit M niet siecht zal uitkomen

VoVo rechterzal immers geen inhoudelijke uitspraakdoen maar alleen een belangenafweging

maken en voorlopige maatregel treffen

Dat is precies waar ook de TK bij M op aandringt

GKffoxg

1Q 2e

10 2e

1 HRJ7 I 1Q 2e Bminienw nl10 2e

10 2e HBJZ

Van | I0 2e | BS j 10 2eT } nA snl

Verzonden donderdag 19 maart 2020 16 13

Aan l lD 2e | HRIZ I I0 2e g minienw n]

II T l nOK2e tail pnT nCC 10 2e

132078 0391



Onderwerp brief je aan gemeente n a v HH verzoek granuliet Over de Maas

Dag m2S
Ik kreeg gisteren een actie om in afstemming met ILT een brief je aan de gerneente op te

stellen n a v hun HH verzoek Zie bijgaand een concept dat ik met ILT collega] I0 2e heb

besproken
Heb jij nog puntjes bij dit concept
Groeten

1^2^

132078 0391



a™o i4 io™a r jceo 11 3STllI

kLin „np oL a

’cS^Lft^sndir^
br^uiLvLMi I lingibfj

hrtHar prrv^ m^

en daa mes dossier proberan keiner te maken Zalfde gsidt
resdiiskan

handiii

werker
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H |Z61

11 1 en 10 2 g
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Kort Verslag telefonisch extra MT HBJZ 19 maart 2020

Aanwezig Leden MT Verslag | io 2e |

Kopie Medewerkers HBJZ

Mededelingen

Bijpraat rondje MT leden

In dit MT zijn de bevindingen van de afgeiopen dagen gedeeld
Er is geen agenda voor dit MT Geinventariseerd wordt weike onderwerpen besproken moeten

worden

buiten verzoek

I 1Q 2e

207824 0393



buiten verzoek

Granulist

Er wordt een algemene kamerbrief voorbereid alsmede 2 brieven waarin specifieke
kamervragen worden beantwoord Het blijft een ingewikkeld geheel Door de Stas zijn enkele

specifieke vragen gesteid waarvoor memo s worden opgesteid Een infographic is nog niet

gemaakt maar kan verheiderend werken Dit wordt meegenomen

buiten verzoek

I 1Q 2e

207824 0393



\ DBOf
irni GRWri0 26 I@minienw nl1

DGRW^ lQ 2e |@minienw nl]

{10 2e

I0 2e 10 2eTo @nninienw nl]
10 2e 10X2e [10 2eCc I DGRW|

1 BSK^ I0 2e I@minienw nl1
@min ienw nl]

10 2e 10 2e

BSK

Thur 3 19 2020 10 04 07 AM

Subject 20200318 Kamerbrief over granuli^10 2e

Received

20200318 Kamerbrief over qranulid1i0 2dbcx

From

Sent

Thur 3 19 2020 10 04 007W1

HapQ^
Bij deze de opmerkingen op de brief

Rest voIgt zo

Groet I 1QK2e

142760 0394



I| 10 2e | I0 2e | BS f 10 2e I@rws nl1 10K2e

l@minienw nl]

| BS P 10 2e

@minienw nl]

To @rws nl]
I0 2e bskI 10 2e 10 2e 1Q 2eDGRWI

10 [2e I DGRW

Thur 3 19 2020 11 33 09 AM

From

Sent

Subject Omschrijving opdracht Review onderzoek

Received Thur 3 19 2020 11 33 10 AM

Omschriiving opdracht versie l docx

Beste Allen

Gisteren hebben j^Q 2e| | io 2e | en ik gesproken met vertegenwoordigers van de

gemeente over het review onderzoek Dit hebben gedaan aan de hand van een

eerder door |^° Hen | gemaakte omschrijving Naar aanleiding van het

overleg heb ik de omschrijving aangepast Een eerste nieuwe concept omschrijving
treffen jullie bijgaand aan Ik beariip van | dat de omschrijving aan het einde

van de dag aan de minister via io 2e moet zijn aangeboden Ik ontvang jullie
reacties daarom graag zo spoed g ais mogelijk Ik begin zo met het versiag van

het overleg Het versiag kan dan later op de dag worden bijgevoegd Met de

gemeente en provincie hebben wij de afspraak gemaakt dat zij vrijdag een eerste

concept van de omschrijving en het versiag ontvangen moet er bij ons wel een

akkoord zijn Met de provincie en gemeente overeengekomen dat zij voor

woensdag reageren uiterlijk dinsdag
Mochten jullie een toelichting willen dan kunnen jullie mij bellen

P s

S] io 26^ en L net even met\ besproken dat ik de omschrijving ook geiijk
even stuur naar \ en

volgende stap zetten

Met vriendeliike qroet

Hiermee kunnen wij weliicht iets sneller een10 2e

I0 2e

143328 0396



]@minienw nl]I0 2e 10 2eTo DGRWI
10 2e I DGRW

Thur 3 19 2020 11 59 13 AM

From

Sent

Subject FW 20200318 Aanpak onderzoek granuliet
Received

20200318 Aanpak onderzoek granuliet docx

Thur 3 19 2020 11 59 14 AM

Ha| l0 2e |
Kan jij hier ook even naar kijken Wat is jouw advies

Greet

|10 2e^

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2e
•

DBO 10 2e @minienw nlVan

Datum donderdag 19 mrt 2020 10 05 AM

l|l0l 2e| 10 2e

|@nvbil d 10 2e

Onderwerp 20200318 Aanpak onderzoek granuliet

I0 2e 10 2e DGRW 1 10 2e l@minienw nl 1Q 2e@minienw nlAan

HBJZ 1P 2e |@miiiienw til

Beste collega s

Zoals afgesproken heb ik een memo gemaakt waarin de verschillende opties rond de motie Moorlag de revue passeren

Graag jullie reactie

Groet

io 2e

238882 0398



BSK^ 10 2e10 2eTo @ininienw nl]
From

Sent

Subject Te weinig beschermende materialen tegen coronavirus zembla op tv aangepast wegens corona

Thur 3 19 2020 12 40 05 PM

Redactie ZEMBLA

Thur 3 19 2020 12 39 54 PM

Received

Bekijk de online versie van deze mailing

TE WEINIG BESCHERMENDE MATERIALEN

TEGEN CORONAVIRUS

Huisartsen staan in de frontlinie van de coronacrisis maar hebben grote tekorten aan

beschermingsmaterialen De voorraad is er beloofde de politiek gisteren De Landelijke

Huisartsen Vereniging LHV heeft daardoor voorzichtige hoop maar vreest ook dat het

grootste dee I bij ziekenhuizen terecht komt

Lees het nieuws

Huisartsen in de

frontlinie van corona

uitbraak Ik zet elke

nacht schorten in

Dettol’

Zembla heeft de afgelopen

jaren meerdere uitzendingen

gemaakt over huisartsen We

spreken ze opnieuw over hoe

hun werk is veranderd sinds

de coronacrisis

_
Lees hun verhalen

_

143327 0400



VANAVOND AANGEPASTE UITZENDING OP TV

Slachtoffer van hetWereld NatuurFonds

In verband met de ontwikkelingen random COVID 19 pastZembla naar gelang de

omstandigheden haar programmering aan Vanavond herhalen we een uitzending over

de gevolgen van de strijd van het Wereld Natuur Fonds voor het behoud van het wilde

dier Om 20 25 uur op NPO 2

Lees alvast meer

NIEUWS

Brabantse zorginstelling regelt
geen maaltijdvoorziening meer

voor ouderen

BrabantZorg gaat wegens de risico’s van

het coronavirus geen maaltijdvoorziening

meer regelen voor clienten Dat liet de

ouderenzorginsteiling wetenvia een brief

aan de ciienten die in bezit is van Zembla

_ Lees meer _

Officieel handhavingsverzoek
143327 0400



ingediend om granulietstort
Over de Maas te stoppen

De gemeente West Maas en Waal heeft

bij Rijkswaterstaat en bij de Inspectie

Leefomgeving en Transport een officieel

handhavingsverzoek ingediend om het

storten van granuliet in natuurplas Over

de Maas per direct stil te leggen

_ Lees meer _

PODCAST

De machtvan

Monsanto

In deze podcast vertelien

onderzoeksjournalisten Els

Knaapen en Norbert Reintjens

over hun onderzoek naar

Monsanto en RoundUp

I „Beluister hier„

VOLG ONS OP

Je bent momenteel mst[ 10 2e ]@minienm nl geabonneerd op de Zembla nieuwsbrief

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen
Dan kun Je je bier afmelden

© BNNVARA Alle rechten voorbehouden

143327 0400



Indien dit bericht niet goed overkomt klik dan hier

Of kopieer deze URL naarje webbrowser

http content6 tctemairsoftware com viewer tid TIDP746074XA2DB39AE460A4e5EAF193B006202E0e5YIS

143327 0400



BS [| 10 2e I@rws nl1

^@nninienw nl1

_ Phbjz
TTTun37T97ZU2trTi35 02 PM

Subject Granuliet Certicon urtspraak
Received

Betekenis certiconuitspraak aranuliet docx

10 2« 10 2e ILTf 10 2e l@ILenT nl1 10 2eTo J
10 2eDGRWI

From

Sent

10 2e

Thur 3 19 2020 1 35 02 PM

Hallo | 10 2e ||l0 2e|et |1^
Graag stem Ik bijgevoegd memo met jullie af Moet morgen met bwp besproken worden

Krijg Ik zsm jullie reactie

besproken is ook dat ILT gevraagd wordt om een standpunt over granuliet Stemmen jullie dat ookaf

142022 0401



Memo Betekenis Certicon uitspraak Raad van State

HBJZ19 maart 2019

In het overleg over het granuliet dossier op 17 maart 2019 is de vraag gesteld wat de betekenis is van

de Certicon uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 augustus

2013 ECLI NL RVS 2013 2850

Deze zaak gaat over een door de ILT aan het bedrijf Certicon Kwaliteitskeuringen B V opgelegde last

onder dwangsom wegens overtrading van het Besluit bodemkwaliteit Certicon is een bedrijf dat

onder meer partijen grond keurt Volgens de ILT zijn deze keuringen geschiedt in strijd met het

daarvoor geldende normdocument het Protocol 1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond

en baggerspecie Dit is verboden op grond van art 18 Bbk Op grond van artikel 16 Bbk is het tevens

verboden om rapporten af te geven aan derden wanneer deze geen getrouw beeld geven van de

eigenschappen en de kwaliteit van de gekeurde partijen grond De Afdeling bestuursrechtspraak

oordeelt dat Certicon deze overtredingen inderdaad heeft begaan en dat ILT bevoegd was om tot

handhaving over te gaan

Aangezien Certicon in strijd met het protocol heeft gehandeld heeft de staatssecretaris zich terecht

op het standpunt gesteld dat de rapporten van de desbetreffende partijkeuringen geen betrouwbaar

beeld gaven van de eigenschappen aard hoedanigheid en samenstelling van de partijen Nu de

betrokken in het protocol neergelegde voorschriften naar het oordeet van de Afdeling duidelijk zijn

heeft de staatssecretaris zich op het standpunt kunnen stellen dat Certicon dit wist dan wel

redelijkerwijs had kunnen vermoeden

Belangrijk is dat de uitspraak gaat over de wijze waarop een op grond van het BBk geaccrediteerde

en erkende instelling Certicon keuringen uitvoert en keuringsrapporten afgeeft De uitspraak gaat

dus nadrukkelijk niet over de bruikbaarheid en rechtsgeldigheid van de rapporten voor degene die

de rapporten vervolgens gebruikt dat wil zeggen degene die de grond toepast

Dat betekent dat uit de Certicon uitspraak voor het granuliet dossier dus niet kan worden afgeleid

dat als hetgeen nog niet is gebleken vast zou komen te staan dat het BRL dat is gebruikt voor het

verlenen van certificaten voor het produceren van granuliet en het product granuliet niet op

granuliet kan worden toegepast de aan de toepasser van het granuliet afgegeven erkende

milieuverklaringen ook meteen ongeldig zouden zijn Uit de Certicon uitspraak blijkt alleen dat in

zo n geval door ILT mogelijk handhavend kan worden opgetreden tegen de certificerende instelling

In bijgevoegd schema zijn ter informatie de verschillende stappen opgenomen van het systeem van

het BBkover het certificeren van de productievan granuliet en het product granuliet

142117 0402



Schema Besluit bodemkwaliteit

Accreditatie doorde Raad voor accreditatie van certificerende instelling

Certificeren van personen cat 6 bijiage C BBK

Certificeren van producten cat 2 bijiage C BBK

4

Erkenning door de minister van certificerende instelling voor

Certificeren van personen op grond van de accreditatie

Certificeren van producten op grond van de accreditatie

4

Certificatie van producent van granuliet voor

het produceren van granuliet cat 10 bijiage C BBK BRL 9321

mede op basis van certificaat voor product granuliet cat 2 bijiage C BBK

4

Erkenning van produce nt van granuliet voor

het produceren van granuliet cat 10 bijiage C BBK op grond van de certificatie

4

Producent geeft erkende kwaliteitsverklaring af voor partijen granuliet

Dat mag hij doen omdat hij erkend is voor het produceren van granuliet

4

Het granuliet \wordt door producent of leverancier met een erkende k\waliteitsverklaring

aan de toepasser geleverd

4

De toepasser past het granuliet toe in de diepe plas

Dat mag omdat

sprake is van grond

de grond voldoet aan de kwfaliteitseisen

de milieuverklaring erkende kwaliteitsverklaring erbij zit

Die dient ook als bewijs dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan

Er is geen aanleiding tot nu toe dat granuliet niet aan de eisen voldoet

142117 0402



HBJZlI 00 2e I@minienw nl1

HBJZH 10 26 l@minWw nl1

]@minienw nl]10 2e iP 2e HBJZI I0 2sTn

10 2e

10 [2e I HBJZ

Thur 3 19 2020 1 56 17 PM

From

Sent

Subject FW Granuliet Certicon urtspraak
Received

Betekenis certiconuitspraak aranuliet docx

Thur 3 19 2020 1 56 18 PM

Ter info

Heb| 10 2e [gesproken en gezegd dat de Certicon uitspraak net even de verkeerde alarmbel is die is afgegaan

Was ze mee eens

Ze vertelde wel dat M wil weten of het BRL wel past op granuliet Ik heb gezegd dat dit niet een vraag is die HBJZ kan

beantwoorden Was ze het ook mee eens

Enfin wordt vervoigd

Ik ga nu eindelijk wat eten

GKf^
10 2eVan HBJZ

Verzohden donderdag 19 maart 2020 13 53

Aan DB0

Onderwerp FW Granuliet Certicon uitspraak

10 2e 10 2e ] DBO

Hallotl0 Hen| 10 2e |
Zoals zojuist besproken {met 10 2e hierbij het concept memo Ligt nog voor afstemming bij ILT RWS en DGWB

Als jullie nog opmerkingen hebben hoor ik dat graag

g 10 2e| dit zou toch morgen met de BWP besproken worden Of ben ik abuis

GK^Q 24
HBJZ10 2eVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 13 35

Aan 10 2e BS 10 2e ]LT 10 2e 10 2e@ rws nl 10 2e @ ILenT nl

10 2eDGRW

Onderwerp Granuliet Certicon uitspraak

Hallo | 10 2e | ^^ ei{|1^
Graag stem ik bijgevoegd memo met jullie af Moet morgen met bwp besproken worden

Krijg ik zsm jullie reactie

@ Marit besproken is ook dat ILT gevraagd wordt om een standpunt over granuliet Stemmen jullie dat ookaf

Gt^

CSminienw nl

142020 0403



HBJZ|| I0 2e I@minienw nl1

J DBO

]@rmin ienw nl]10 2e I0 2e DBOn 10 2aTo

10 2eFrom

Sent Thur 3 19 2020 2 29 34 PM

Subject RE Granuliet Certicon uitspraak
Received Thur 3 19 2020 2 29 00 PM

Dank alvast voor het delen Bij het lezen van het document kwamen de volgende vragen bij mij op die wellicht de minister ook

heeft en denk ik goed zijn te verduidelijken het leest allemaal wel heel erg juridisch het schema is super top trouwens

11 1 en 10 2 g

Dank

10 2e

10 2e 10 2e

i0 2e 10 2e

10 2e

i0 2e

|0 24
10 2e

Reeds beoordeeld Zylab ID 142020

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 25

127421 0405



j@minienw nl]I0 2e 1P 2e 10 2eTo DCO|
I@minienw nl1

]}
1Q 2eDBO[_

From

Sent

[10 2e DBO

Thur 3 19 2020 2 42 13 PM

Subject FW Kamerbrief en kamervragen over granuliet versie 20200319

Thur 3 19 2020 2 42 00 PM

20200319 Vraaen van de leden Kroger fGroenLinksI Lacin fSP en Van Brenk fSOPLUSI aan de minister voor Milieu en Wonen over

Received

granuliet schoon docx

20200319 Vraaen van het lid Lacin SP schoon docx

20200319 Kamerbrief over granuliet 19 maart 2020 schoon docx

Kunnen jullie jullie input naar mij sturen Dan bundel Ik jullie commentaar met het mijne Ik ga er later vanmiddag weer doorheen

viooien maar heb nog niets gezien van ILT doc dus vraag me af of de beantwoording wel stevig genoeg is

Clao

Van 10 2e I DBO

Verzonden donderdag 19 maart 2020 14 33

Aan Qi0K2eQ BSh
WVL

10 2e IfzN10 2e DBO

] HBJZ

CEND DCO r

10 2e WVL 10 2e

10 2e BSK 10 2e 10 2e \ DBO I 10 2e | BSK

DGRW | 10 2e | DGRW

10 2e |{BS
[ 10 2e 10 2e 10 2eHBJZ

■

0 210 2e 1 10 2e 10 2eDBO BS

[10 2e | BS | 10 2e | WVL | 10 2e HBJZ

Onderwerp Kamerbrief en kamervragen over granuliet versie 20200319

Beste collega s

De afgelopen dagen is wederom hard gewerkt om tot een nieuwe versie van de kamerbrief en kamervragen granuliette komen

Deze stukken tref je hierbij aan

Bij de beantwoording van de kamervragen heb ik enkele antwoorden geel gemarkeerd Naar mijn idee wordt daar de vraag nog

niet helemaal beantwoord Graag jullie suggesties daarvoor

Deze set stukken willen we dit weekend in de tas voor de bewindspersonen meegegeven

Daarom graag jullie commentaar uiterlijk morgen vrijdag om 10 uur bij mij in de vorm van concrete tekstvoorstellen

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

127536 0406



10 2e DGRWiI [I0 2e I@minienw nl1

I DGRW

To

10X2eFrom

Sent Thur 3 19 2020 2 48 39 PM

Subject RE rol ILT granuliet
Received Thur 3 19 2020 2 48 39 PM

Zie aangegeelde tekst klopt volgens mij niet Is pas op moment van toepassen

Van | 10 2e \j DGRW

Verzonden donderdag 19 maart 2020 14 36

Aan 10 2e ~^ DGRW | i10 2e | BSK

Onderwerp RE rol ILT granuliet

Hoifi^
De beschrijving klopt De ILT heeft ook een mandaat voor het intrekken van een erkenning of de schorsing Ligt overigens ook voor

een deel bij bodem Wellicht kan de ILT daar nog lets over aangeven

Met vriendelijke groet

I0 2e BSK 10 26 DGRW

10 2e

DGRW 10 2e @minienw nl10 2eVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 14 31

Aan BSK 1 [10 2e |@minienw nl

3 DGRW [
Onderwerp FW rol ILT granuliet

Dit is nu wat ik van de ILT ontvangen heb Hebben jullie daar nog commentaar op

Groet

|l0 2el

10 2e 10 2e BSK 1 10 2e |@minienw nl

10 2e | DGRW | 10 2e @minienw nl10 2e 10 2e @minienw nl

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry comI

ILT

Datum donderdag 19 iiirt 2020 2 25 PM

Aan

10 2e 10 2e fS ilent nlVan

DGRW | 10 2e |@minienw iil

ILT j 1Q t2e |fa ILenT nl

10 2e

Kopie

Onderwerp rol ILT granuliet

Beste{^0 2§
Op jouwf verzoek hierbij een toelichting op de rol van de ILT

Wat is de rol van de ILT m b t het certificaat

10 2e

ILT heeft steeds gehandeld vanuit volgende praktijk
VGranuliet dient voorzien te zijn van een milieu hygienische verklaring voordat het op de markt vi ordt gebracht Dit kan op

basis van een certificaat of een partijkeuring zijn Een certificaat wrordt door een zogenoemde certificerende instelling
afgegeven op basis van een normdocument De ILT houdt toezichtop deze certificerende instelling en op de

certificaathouder De ILT ziet toe of de certificerende instelling werkt conform het normdocument en of de

certificaathouder handelt conform het normdocument

VDe certificerende instelling bepaalt bij het certificeren of het betreffende product in dit geval granuliet binnen de scope

van de BRL past
Voor de discussie die is ontstaan over de toepassing van het normdocument BRL 9321 heb ik niets toe te voegen aan de brief

van de Minister van MenW aan de TK van 5 maart 2020 Reactie op de uitzendinq Zembla over granuliet

10 2e 10 2e

10 2e

10§gM |24jO§2e

1^0 24 Q 24
10 2e

239683 0410



]@minienw nl] ] BSKl I0 2e I@minienw nl1I0 2e 10 2e 1P 2eTo J DGRWI
BSK10 2eFrom

Sent Thur 3 19 2020 2 57 14 PM

Subject 20200319 Verslag tafel Zermbla granuliet
Thur 3 19 2020 2 57 15 PM

20200319 Verslag tafel Zembla qranuliet docx

Received

Hoi

Ten aanzien van de wrob verzoeken ik heb tot nu geen beeld van wrat er van ons \wordt verwacht op dit vlak Heb zelfs verzoeken

niet gezien geen beeld van omvang etc is volgens mij rechtstreeks van naar wobunit gegaan Is geen communicatie

hierover richting mij in ieder geval Vind het gek daamnee dat wrordt gesuggereerd dat we in gebreke zijn en dat |lOK2e gaat

zorgen voor extra inzet [ vanwrege ons

Is weer zo n voorbeeld van onduidelijke communicatie op dit vlak wat mij betreft

Wat is jullie beeld

Groet I 1QK2e

238877 0411



Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteuning
Bestuursadvles

Den Haag

Postbus 20901

2S00 EX Den Haag

Contactpersoon

ino 2e]|

10 2e

vers ag
H 31 0 6 1 10 [2e I
asm J@minienw nl

Datum

19 maart 2020

Tafel n a v uitzending Zambia over granuliet

18 maart 2020 15 00

Telefonisch

Betreft

Vergaderdatum en ti]d

Vergaderplaats

10 2e | [10 2e | [ [10 2eDeelnemers

10 2e U 10 2e

• De opmerkingen van Min MenW over de zaak die bij de Raad van State

heeftgediend rvorden door HBJZ uitgezocht Het blijkt afkomstig te zijn
uit het advies van de ILT medewerker Vooralsnog lijkt dit geen gevolgen
te hebben voor de huidige casus

• |l0 2e| heeft overleg gehad met l0 2e|ivan I I0 2e ~| Door de ILT wordt

een document opgesteld met daarin de positie van de ILT ten aanzien van

de toepasbaarheid van BRL 9321 Dit stuk dient vrijdag gereed te zijn
voor de bewindspersonen Actie |loj^i

• Gesproken wordt over de motie Moorlag en de scope van een onderzoek

Er is ook een samenhang met de ingediende Wob verzoeken en de

handhavingsverzoeken van de gemeente ^10 2ej komt met een memo

met daarin de verschillende opties Actie

• jlO 24 geeft een terugkoppeling van een telefonisch overleg met de

gemeente en de provincie De vraag die de gemeente heeft gesteld en

aan meerdere labs heeft voorgelegd blijkt niet te beantwoorden Dit zal in

de aanstaande review worden meegenomen Over de review is

constructief gesproken Aanstaande dinsdag wordt een bestuurlijk
akkoord verwacht Vervolgens zal een bureau benaderd worden dat geen

eerdere betrokkenheid heeft gehad De exacte doorlooptijd van de review

is nog onbekend Naar verwachting worden de resultaten voor de zomer

verwacht De bewindspersonen worden komende vrijdag per memo

geinfomneerd Actie |l0 24j
• De handhavingsverzoeken van de gemeente vragen om een reactie

binnen 7 dagen Daar is uit juridische oogpunt geen noodzaak toe omdat

er geen risico s of overtredingen aan de orde zijn Het is wel goed dit in

een kort briefje aan de gemeente mee te delen RWS neemt hierin het

voortouw en stemt dit af met de ILT Actie |l0 ^j
• De afhandeling van de Wob verzoeken laat een verschillende doorlooptijd

zien RWS gaat ervan uit dat binnen de gestelde termijn medio aprilj een

besluit genomen kan worden De afhandeling van het verzoek binnen

Pagina 1 van 2
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DGWB verloopt langzamer Daar kan medio april een deelbesluit genomen

worden over de ongeveer 70 documenten De mails komen later aan

bod Gekeken kan worden of overlappende mails tussen DGWB en RWS

bij de behandeling door DGWB eruit gehaald kunnen worden Deze zijn al

beoordeeld door RWS Dit kan de werkdruk beperken Ook zal gekeken
worden naar extra inzet binnen DGWB Actiejio ^

Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteunlng

Bestuursadvies

Datum

19 maart 2020

Volgende vergadering donderdag 26 maart 2020 13 00 liur

10 2e

Pagina 2 van 2
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10 2e BSK[| 10 2e

TIdGRWII 1Q 2e

To @minienw nl]

I@minienw nl110 2eCc

10 [2e J UCiKVV

Thur 3 19 2020 3 51 00 PM

Subject RE Kamerbrief en katnervragen over granuliet versie 20200319

Received

From

Sent

Thur 3 19 2020 3 51 01 PM

Hoi I I0 2e I
Ik heb verder geen opmerkingen meer Ik zie ook dat hij een deel van eerder opmerkingen heeft overgenomen Is vender aan

h0 2el

Met vriendelijke greet

10 2s

BSKI0 2eVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 14 39

Aan 10 2e DGRW

10 2e DGRW

Onderwerp FW Kamerbrief en kamervragen over granuiiet versie 20200319

Ha||10X2e[
Ook voorjou uiteraard nog iets toe te voegen op de geei gearceerde kwesties]
Groet I aOJJggl I ^

CC

10 2e

10 2e

10 P4^2e
I 10 2e]

10 2e I DBO 10 2e

Verzonden donderdag 19 maart 2020 14 33

Aan I0 2e BS 10 2e @rws nl

10 2e I ZN j 10 2^ [^ws ni

10 2e Srws nl

I0 2e @minienw nl

@minienw nl |
10 2« @minienw nl

10K2e |@minienw nl

Van ^minienw ni

10 2e 10 2eDBO ^minienw nl

I0 2e WVL I0 2e ^rws nl | flOV2e ^ WVL
10 2e I HB IZ10 2e BSK 10 2e ^minienw nl

I0 2e DBO 10 2e 10 2s BSK@ minienw nl

10 2e 10 2e 10 29 I CEND DCO

J ^minienw nl 10 2e DGRW

@minienw nl

10 2e l@minienw nl | 10 2e | BS]
10 2e | WVL | 10 2e

@minienw nlHBJZ

10 2e DGRW

DBO^
10 2e

10 2e 10 2e 1 10 2e

BSii 10 2e 10 2e@rws nl

10 2e BS ^ 10 2e

I HBJZ 1 10 26 |@minienw ni

Onderwerp Kamerbrief en kamervragen over granuiiet versie 20200319

Beste coilega s

De afgeiopen dagen is wederom hard gewerkt om tot een nieuwe versie van de kamerbrief en kamervragen granuiiette komen

Deze stukken tref je hierbij aan

Bij de beantwoording van de kamervragen heb ik enkeie antwoorden geel gemarkeerd Naar mijn idee wordt daar de vraag nog

niet heiemaal beantwoord Graag juiiie suggesties daarvoor

Deze set stukken wiiien we dit weekend in de tas voor de bewindspersonen meegegeven

Daarom graag juiiie commentaar uiteriijk morgen vrijdag om 10 uur bij mij in de vorm van concrete tekstvoorsteiien

Met vriendeiiike groet

10 2e @rws ni @rws nl @rws nl

I0 2e

143323 0413



10 2e BSK[| 10 2e

] DGRWI

To @minienw nl]
iQ 2e I@minienw nl1

rws nl] I0 2e | BS [| 10 2e |@rws nl1
I0 2e I DGRW

Thur 3 19 2020 4 48 21 PM

10 2eCc

10 2eBS L
From

Sent

Subject omschrijving opdracht
Received

Ormschrilving opdracht versie 2 docx

Thur 3 19 2020 4 48 22 PM

Hallo

Bijgaand tref je aan de omschriiving van de opdracht voor het Yeview onderzoek

Ik heb de opmerkingen van

begrijp van | | dat de omschrijving van de opdracht via de volledige lijn eerst

naar de minister moet Daarna kan de omschrijving voor commentaar naar de

gemeente en provincie In het overleg met de gemeente en provincie hebben wij

aangegeven dat wij de omschrijving vrijdag willen verzenden Nu wij eerst langs
de minister moeten is er een kans op vertraging RWS heeft nadrukkelijk

gevraagd om een kortere route te volgen door de omschrijving tegelijkertijd voor

te leggen aan onze minister en de gemeente en provincie Hiermee kan de

snelheid erin worden gehouden Ik heb begrepen dat wij van de opdracht
hebben dat het eerst via de lijn moet Dit traject volgen wij nu

Met vriendelijke groet

10 2e
r

en oo 2e verwerkt Ik10 2e 1^ 10 2e [I0 2e

10 2e

143321 0414



HBJZ^ 10 2e

[10 2e l HBJZH I0 2e |@minienw nl1
I0 2e | HBJZ

Thur 3 19 2020 5 00 46 PM

I0 2e I HBJZ^ 10 2a |@minienw nl1I0 2eTo @minienw nl]

From

Sent

Subject RE Betekenis certiconuitspraak granuliet
Received Thur 3 19 2020 5 00 47 PM

De toepasser is het bedrijf Over de Maas BV Brengt granuliet in de diepe plas

Wist ik al maar heb nog even bij10 2^ l0 2e

Kortom schemd io ^
SGS Intron is de certificerende instelling

Granuliet Benelux Import BV de certificaathouder

Over de Maas BV de toepasser

En ILT handhaaft op SGS Intron

RWS {als waterbeheerder op Over de Maas BV

Wie handhaaft op Granuliet Benelux Import BV Ook ILT

HBJZ

nagevraagd

10 2eVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 16 30

Aan

Onderwerp RE Betekenis certiconuitspraak granuliet
Korte mails vanwege computerproblemen
Inderdaad toepasser is geen certificaathouder maar de producent van het asfalt waarbij de granuliet vrijkomt die heeft

certificaat nodig om erkende kwaliteitsverklaring te mogen afgeven Als certifcaat niet op grond van 9321 kan worden

afgegeven dan mag producent wel granuliet maken maar moet hij elke partij apart laten keuren en mag hij niet genehek voor

partijen de erkende kwaliteitsverklaring afgeven

Van 10 2e HBJZ 10 2e gminienw nb

Verzonden donderdag 19 maart 2020 15 55

Aan I0 2e HBJZ IP 2e ^minienw nl 10 2e HBJZ 10 2e Sminienw nl I0 2e]

|l0 2^ HBJZ^ 10 2e
^

Onderwerp Betekenis certiconuitspraak granuliet

10 2e I HBJZ I 10K2e HBJZ 10 2e HBJZ

minienw nl

Zie hier in geel aanpassingen nav opmerkingen DBO

Heb het advies van ILT er nog even bij gepakt Daar lijkt een andere conclusie te worden getrokken zie onder maar ik denk los van

het feit dat opsteller van dat stukten onrechte zegt dat granuliet geen grond is dat ook een andere fout wordt gemaakt namelijk

dat Benelux Graniet import BV toepasser is Het schema dati|IO 2q heeft gemaakt maakt duidelijk dat dit bedrijf de

certificaathouder is niet de toepasser

Weten we wie wel de toepasser is namelijk degene die het granuliet de plas in brengt of laat brengen
Conclusie

De producent moet beschikken over een milieuhygienische verklaring waaruit blijkt dat wordt voldaan aan

onderdeel a en b van artikel 28 Bbk Hier voldoet het bedrijf niet aan De MHV verklaring zijnde een

productcertificaat op basis van de BRL 9321 waarover Graniet Import BV beschikt had eigenlijk niet op basis

van de BRL 9321 mogen worden afgegeven omdat de BRL 9321 daar niet over gaat Er is dus sprake van

overtrading van artikel 28 Bbk

De MHV zijnde een productcertificaat op basis van de BRL 9321 waarover Graniet Import BV beschikt is terecht

geweigerd door RWS Dost Nederland Graniet Import Benelux is erkend voor de BRL 9321 en de BRL 9324

zie bovenstaande lijst

Eigenlijk zou de erkenning voor de BRL 9321 moeten worden ingetrokken maar zolang dit niet is gebeurd heeft

de kwaliteitsverklaring in ieder geval zijn werking verloren omdat de bouwstof niet onder de BRL 9321 valt

Overigens dient in het kader van het milieubelang de flora en fauna onder water te worden voorkomen dat

het granuliet wordt toegepast in verschillende voormalige zandputten zoals de Honswijkerplas Hier rust in

het kader van de zorgplicht van artikel 7 Bbk de verantwoordelijkheid bij de toepasser zoals terecht is

geconstateerd door RWS

Graniet Import Benelux B V zijnde de toepasser de redenering die hierboven is opgesteld voor de

producent geldt ook voor de toepasser
SGS Intron de certificerende instelling verricht de aangewezen werkzaamheid als bedoeld onder artikel

2 1 eerste lid onder b van de Regeling bodemkwaliteit het afgeven van kwaliteitsverklaringen op grond
van een natlonale BRL De BRL op basis waarvan SGS Intron in dit geval een kwaliteitsverklaring heeft

afgegeven aan de toepasser is de BRL 9321 Milieuhygienische kwaliteit van industriezand en gebroken
industrie grind versie van 4 november 2014

SGS Intron overtreedt artikel 18 Bbk omdat ze in strijd met de BRL 9321 een certificaat afgeven terwiji ze

hadden moeten weten datde BRL 9321 hier niet op van toepassing is

Door een certificaat af te geven dat in strijd is met BRL 9321 artikel 18 Bbkjomdat zij had moeten weten

dat granuliet een bouwstof is en geen grond heeft SGS Intron eveneens gehandeld in strijd met artikel 16

142018 0416



Bbk doordat ze het resultaat van de werkzaamheid het afgeven van kv aliteitsverklaringen dat geen

betrouwbaar beeld verschaft van de eigenschappen aan de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld Zie

ookde redenering in de Certicon uitspraak RVS 2013 2850

Uit de Certicon uitspraak van de Raad van State blijkt dat aangezien Certicon in strijd met het protocol heeft

gehandeld de rapporten van de desbetreffende partijkeuringen geen betrouwbaar beeld gaven van de

eigenschappen aard hoedanigheid en samenstelling van de partijen Nu de betrokken in het protocol

neergelegde voorschriften naar het oordeel van de Afdeling duidelijk zijn heeft de staatssecretaris zich op

het standpunt kunnen stellen dat Certicon dit wist dan wel redelijkerwijs had kunnen vermoeden

Om het granuliet te mogen vervaardigen invoeren voor toepassing in Nederland of voor handelsdoeleinden

voor de Nederlandse markt voorhanden te hebben te vervoeren aan een ander ter beschikking stellen of

toe te passen had de producent op grond van artikel 28 Bbk moet een producent beschikken over een

partijkeuring waaruit blijkt dat wordt voldaan aan het eerste lid onderdeel a en b van artikel 28 Bbk Dit

staat in onderdeel c

Het kan dan gaan om een partijkeuring die is afgegeven op basis van protocol 1002 Het gaat dan om de

werkzaamheid genoemd onder artikel 2 1 eerste lid onder i van de Regeling bodemkwaliteit

monsterneming partijkeuring niet vormgegeven bouwstoffen

142018 0416



10 2e BSK[| 10 2eTo @minienw nl]
10 2e I DGRW

Thur 3 19 2020 5 30 28 PM

From

Sent

Subject FW Granuliet Certicon urtspraak
Received

Betekenis certiconuitspraak granuliet docx

Thur 3 19 2020 5 30 29 PM

Ter info

Van 10 2e D6RW

Verzonden donderdag 19 maart 2020 16 29

Aan 10 2e I DGRW

Onderwerp FW Granuliet Certicon uitspraak

Van 10 2e HBJZ 10 2e g minienw nl

Verzonden donderdag 19 maart 2020 16 06

Aan 10 2e BS 10 2e @rws nl

dgrw3
] ILT 10 2e 10 2e10 2e @ILenT nl

10 2e @minienw nl

10 26 10 2eBSK
Onderwerp RE Granuliet Certicon uitspraak

Dank zie in geel intussen wat verduideliikingen

@rws nlCC

11 1 en 10 2 g

g|0 2f 11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

g| 10 2e] | 10 2e | wanneer kunnen jullie reageren

GK^Q 24
BS 10 2e10 2e @rws nlVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 15 57

Aan 10 2e HBJZ 1Q 2e @minienw nl ILK 10 2e 10 2e10 2e @ILenT nl

j 10 2e | DGRW 10 2e @minienw nl

BS

Onderwerp RE Granuliet Certicon uitspraak

Dag |ic} 24j
Helder verhaal

10 2e 10 2e @rws nlCC

11 1 en 10 2 g

Groeten

1^
Van 10 2e HBJZ 10 2e Sminienw nl

Verzonden donderdag 19 maart 2020 13 35

Aan I0 2e I0 2e ILK 10 2e 10 2eBS 1 @rws nl @ILenT nl10 2e

10 2e ^minienw nlDGRW

Onderwerp Granuliet Certicon uitspraak

Hallo | 10 2e | | io 2e ^t^1^
Graag stem ik bijgevoegd memo met jullie af Moet morgen met bwp besproken worden

Krijg ik zsm jullie reactie

besproken is ook dat ILT gevraagd wordt om een standpunt over granuliet Stemmen jullie dat ook af

GK^

143320 0417



Memo Betekenis Certicon uitspraak Raad van State

HBJZ19 maart 2019

In het overleg over het granuliet dossier op 17 maart 2019 is de vraag gesteld wat de betekenis is van

de Certicon uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 augustus

2013 ECLI NL RVS 2013 2850

Belangrijk is allereerstdat deze uitspraak niets te maken met het certificaat dat voor granuliet is

afgegeven Het gaat om twee verschillende bedrijven de certificaten voor granuliet zijn niet door

Certicon afgegeven maar door het bedrijf SGS Intron Ook gaat het verschillende werkzaamheden

waarmee op grond van het Besluit bodemkwaliteit BBk kan worden aangetoond dat aan de

kwaliteitseisen van het BBk wordt voldaan certificaten voor granuliet en in de Certicon uitspraak om

partijkeuringen voor grond De Certicon uitspraak heeft tot slot geen betrekking op granuliet

Waar gaat de Certicon uitspraak dan wel over Deze zaak gaat over een door de ILT aan het bedrijf

Certicon Kwaliteitskeuringen B V opgelegde last onder dwangsom wegens overtrading van het BBk

Certicon is een bedrijf dat onder meer partijen grond keurt Volgens de ILT zijn deze keuringen

geschiedt in strijd met het daarvoor geldende normdocument het Protocol 1001 Monsterneming

voor partijkeuringen grond en baggerspecie Dit is verboden op grond van art 18 Bbk Op grond van

artikel 16 Bbk is het tevens verboden om rapporten af te geven aan derden wanneer deze geen

getrouw beeld geven van de eigenschappen en de kwaliteit van de gekeurde partijen grond

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat Certicon deze overtredingen inderdaad heeft begaan

en dat ILT bevoegd was om tot handhaving over te gaan

Aangezien Certicon in strijd met het protocol heeft gehandeld heeft de staatssecretaris zich terecht

op het standpunt gesteld dat de rapporten van de desbetreffende partijkeuringen geen betrouwbaar

beeld gaven van de eigenschappen aard hoedanigheid en samenstelling van de partijen Nu de

betrokken in het protocoi neergelegde voorschriften naar het oordeel van de Afdeling duidelijk zijn

heeft de staatssecretaris zich op het standpunt kunnen stellen dat Certicon dit wist dan wel

redelijkerwijs had kunnen vermoeden

Belangrijk is dat de uitspraak gaat over de wijze waarop een op grond van het BBk geaccrediteerde

en erkende instelling Certicon keuringen uitvoert en keuringsrapporten afgeeft De uitspraak gaat

dus nadrukkelijk niet over de bruikbaarheid en rechtsgeldigheid van de rapporten voor degene die

de rapporten vervolgens gebruikt dat wil zeggen degene die de grond toepast

Wat betekent dit in het granuliet dossier voor het geval dat hetgeen nog niet is gebleken vast zou

komen te staan dat het BRL dat is gebruikt voor het verlenen van certificaten voor het produceren

van granuliet en het product granuliet niet op granuliet kan worden toegepast Voigt uit de Certicon

uitspraak dat dan de aan de toe passer van het granuliet afgegeven erkende milieuverklaringen ook

meteen ongeldig zouden zijn Dat is niet het geval Uit de Certicon uitspraak blijkt alleen dat in zo n

geval door ILT mogelijk handhavend kan worden opgetreden tegen de certificerende instelling in dit

geval SGS Intron

In bijgevoegd schema zijn ter informatie de verschillende stappen opgenomen van het systeem van

het BBk over het certificeren van de productie van granuliet en het product granuliet

144334 0418



Schema Besluit bodemkwaliteit

Accreditatie doorde Raad voor accreditatie van certificerende instelling

Certificeren van personen cat 6 bijiage C BBK

Certificeren van producten cat 2 bijiage C BBK

4

Erkenning door de minister van certificerende instelling voor

Certificeren van personen op grond van de accreditatie

Certificeren van producten op grond van de accreditatie

4

Certificatie van producent van granuliet voor

het produceren van granuliet cat 10 bijiage C BBK BRL 9321

mede op basis van certificaat voor product granuliet cat 2 bijiage C BBK

4

Erkenning van produce nt van granuliet voor

het produceren van granuliet cat 10 bijiage C BBK op grond van de certificatie

4

Producent geeft erkende kwaliteitsverklaring af voor partijen granuliet

Dat mag hij doen omdat hij erkend is voor het produceren van granuliet

4

Het granuliet \wordt door producent of leverancier met een erkende k\waliteitsverklaring

aan de toepasser geleverd

4

De toepasser past het granuliet toe in de diepe plas

Dat mag omdat

sprake is van grond

de grond voldoet aan de kwfaliteitseisen

de milieuverklaring erkende kwaliteitsverklaring erbij zit

Die dient ook als bewijs dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan

Er is geen aanleiding tot nu toe dat granuliet niet aan de eisen voldoet

144334 0418



10 [2e l BSKlI I0 2e I@tninienw nl1

DGRWl
BSK

To

]@minienw nl]10 2e 1Q 2e I0 2e I DGRWiI I0 2e |@minienw nl1Cc

10 2eFrom

Sent Thur 3 19 2020 5 36 12 PM

Subject FW aangepaste versie werkomschrijving
Thur 3 19 2020 5 36 00 PMReceived

Omschriiving opdracht versie 2 docx

Bijgaand voorstel vooromschrijving opdracht review granuliet
Is besproken met RWS en ook op basis van gesprek woensdag met gemeente en provincie We hebben afgesproken vanmorgen

dat we het nu eerst bij Stientje toetsen voordat het weer naar gemeente en provincie gaat Doen we dat via de lijn of van jou
naar groepje 10 24|Q 24 l0] 2^ranuliet
Als je nog opmerKingen hebt hoor ik he graag

Groet| I0 2e

10K2e

10 2e

I 10 P j2
10 2e

D6RW

Verzonden donderdag 19 maart 2020 17 32

I BSK

10 2eVan

10 2eAan

{10 2e 1{10 2e 10 2e{BS BS DGRWCC

Onderwerp aangepaste versie werkomschrijving
Hallo 10 2e |
Hierbij de aangepaste omschrijving n a v je opmerking van de opdracht Ik zet de omschrijving ook in HPRM Kan deze de lijn
in

Met vriendeliike groet

10 {2e

H0 a4^j2e
K10 26

142747 0419







10 2e BSK[| 10 2e

] DGRWII 1Q 2e

To @minienw nl]

I@minienw nl110 2eCc

10 [2e I DGRW

Thur 3 19 2020 6 02 37 PM

From

Sent

Subject opmerkingen brief granuliet
Received

20200319 Kamerbrief over granuliet 19 maart 2020 schoon opmfh0 2ej]docx
Thur 3 19 2020 6 02 38 PM

Hallo I 10 2e n
Hierbij weer wat opmerkingen van de brief over granuliet Is voor een belangrijk deel een herhaling van eerder gemaakte

opmerkingen MochtpIP ^ nog niet overtuigd zijn dan kan je ^ 2ej aanbevelen om het stukje over de BRL met mijn

wijzigingen nog een keer voor te leggen aan [ ] van HBJZ Heb ik ook als opmerking in de brief opgenomen10 2e

[\yipt vripnHpliikp grnp^

10 2e

T 0 P4^
Kl0 2e

143317 0422



10 2e DGRWiI [I0 2e I@minienw nl1

I DGRW

To

10X2eFrom

Sent Thur 3 19 2020 6 56 48 PM

Subject FW Diverse stukken granuliet
Received Thur 3 19 2020 6 56 49 PM

Zie opmerking |QQ 2^ over vraag |^0 24 wat kan hij hier bedoelen Jouw mail op vraag van mail^e ILT wellicht

Met vriendeliike groet

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2eDBO

Datum donderdag 19 mrt 2020 6 45 PM

DGRW

@minienw nlVan

10 2e 10 2e 10 2e@minienw nlAan BSK

ffiminienw iil10 2e

B SK T~ 10 2e |@minienw til10 2eKopie

Onderwerp Diverse stukken granuliet

Ha 10 2e

Ik ben van plan morgen deze stukken te verzamelen zodat deze in de tas van Stientje gaan De deadline is 12 uur

■ Je eerste punt krijg ikvan

Certicon heb ikal een concept gekregen van HBJZ morgen definitief stuk

ILT I eve rt 10 ^morgen aan

Vraag 10 2e heb Ikal bet stuk van |l0 2e over gehad

Proces reciew verwacht Ik van jou en RWS een voorzet

Motle Moorlag heb ik een stuk voor gemaakt in afstemming me tl|0 2|l0 2et|0 24 en HBJZ

de kamerbrief en beantwoording kamervragen

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 2e

10 H4ip 2e

10 2e D6RWVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 17 55

Aan I DBO

BSK

Onderwerp Granuliet vragen

HQ ^0 24i
Naast de Kamerbrief en het reviewonderzoek samen met de gemeente en provincie lopen er nog een paar andere vragen die bij dgwb hbjz rws zijn uitgezet

Hoe gaan we om met het handhavingsverzoek

Analyse Certicon uitspraak
ILT nota overgebruik BRL

Vraajf0 ^^ver de relatle gebruik BRL en de grond bouwstof vraag

Proces review ik zag voorzet van jou

Waargaan we dat nu bij elkaar brengen Is dat de SG werkgroep zo ja wanneeris dat en wie is daar dan bij
Ook hier moeten we zorgen dat we iedereen in de lijn goed betrekken

Groeten

10 2e

10 2e 10 2e BSKCC

258292 0424



10 2e BSK[| 10 29

] DGRW

10K2e BSKlI I0 2e I@minienw nl1To @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Thur 3 19 2020 7 43 26 PM

Subject RE Diverse stukken granuliet
Received Thur 3 19 2020 7 43 26 PM

Hebben jullie nog na^ mijn opmerkingen op voorzet motie Moorlag kunnen kijken anders gaat alles zo de tas in zo te zien

Wat hi] met stuk van voorC 0 ^s bedoeld is niet duidelijk
Grkl0 2e |

Met vriendelijke groet

I0 2e 10 2e

10 2e

10 eH ^m^e10 2e

10 2e 10 2eDBO

Datum donderdag 19 mrt 2020 6 45 PM

DGRW

@minienw nlVan

10 2e 10 2e 10 2e@mLtiienw nlAan BSK

10 2e @minietiw nl

B SK TTl 0 2e l@minienw nl10 2eKopie

Onderwerp Diverse stukken granuliet

Ha| 10 2e

Ik ben van plan morgen deze stukken te verzamelen zodat deze in de tas van Stientje gaan De deadline is 12 uur

■ Je eerste punt krijg ikvan

Certicon heb ikal een concept gekregen van HBJZ morgen definitief stuk

ILT Ievert l0 2eimorgen aan

Vraag 10 2e heb ikal het stuk van |l0 2e over gehad

Proces reciew verwacht ik van jou en RWS een voorzet

Motie Moorlag heb ik een stuk voor gemaakt in afstemming me t Q 2p0 2e|][|0X2^fen HBJZ

de kamerbrief en beantwoording kamervragen

10 2e

wriartj jaliilza rr\

10 2e

10 2e

10 ^4p 2e

DGRW10 2eVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 17 55

Aan 10X2e I DBO

BSK
_

10 2e 10X2e BSKCC

Onderwerp Granuliet vragen

Ho |lOX24j
Naast de Kamerbrief en het reviewonderzoek samen met de gemeente en provinde lopen er nog een paar andere vragen die bij dgwb hbjz rws zijn uitgezet

Hoe gaan we om met het handhavingsverzoek

Analyse Certicon uitspraak
ILT nota overgebruik BRL

VraajfOX^^ver de relatie gebruik BRL en de grond bouwstof vraag

Proces review ik zag voorzet van jou

Waargaan we dat nu bij elkaar brengen Is dat de SG werkgroep zo ja wanneeris dat en wie is daar dan bij
Ook hier moeten we zorgen dat we iedereen in de lijngoed betrekken

Groeten

258291 0425



10 2e DBOf] 10 2e

\ BSK

To @minienw nl]
10 2eFrom

Sent Thur 3 19 2020 8 29 07 PM

Subject RE 20200318 Vragen van de leden Kroger GroenLinks Lacin SP en Van Brenk 50PLUS aan de minister voor Milieu en

Wonen over granuliet
Received Thur 3 19 2020 8 29 00 PM

Zal ik doen

10 2e

I 1O P40
10 2e

DBO

Verzonden donderdag 19 maart 2020 18 48

BSK

Onderwerp RE 20200318 Vragen van de leden Kroger {GroenLinks Lacin SP en Van Brenk {50PLUS aan de minister voor Milieu

en Wonen over granuliet

Hal 10 2e I
Akkoord ik neem je teksten over

Kijk je dan ook even met die bril naar de brief

Metvriendeliike groet

10 2eVan

10 {2eAan

10 2e

10 2e BSK 10 2e ^minienw nlVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 18 10

Aan \ BSK j 10 2e |@minienw nl I0 2e |
DGRW 1 io 2e |@minienw nl

Onderwerp RE 20200318 Vragen van de leden Kroger GroenLinks Lacin SP en Van Brenk 50PLUS aan de minister voor Milieu

en Wonen over granuliet

HapQK^
Bij deze de punten tav BRL passages Echt cruciaal dat dat goed wordt weergegeven en dat er niet meer gewicht wordt gegeven

aan de diverse werkgroepen dan strikt noodzakelijk
Groet I lOK2e |

10 {2e DBO^ 10 2e @minienw nl I0 {2e

10 2e I DGRW 10 2e 10 2e@minienw nl

I0 2e

{10 2e

10 P^ l2 3

I 10 2e

DBO 10 2e10 2e @minienw nlVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 16 13

Aan 10 2e BSK [10 2e |@minienw nl

BSK 10 2e @minienw nl

10 2e 10 2eI DGRW

DGRW T 10 2e |@minienw nl

Onderwerp RE 20200318 Vragen van de leden Kroger GroenLinks Lacin SP en Van Brenk 50PLUS aan de minister voor Milieu

en Wonen over granuliet

Ik ben het wel met je eens maar dat we ze wel noemen is dat de Kamer expliciet naar deze stukken vraagt In het groepje rond^ej
0 2^jebben we het hier over gehad Door ernaar te verwijzen hopen we weg te blijven van het moeten meesturen van deze

stukken

@minienw nl

10 2e 10 2e

Je kunt ervan uitgaan dat sommige kamerleden al over deze stukken beschikken zoals de rest van alle stukken waarschijnlijk al op

straat ligt

Via de Wob zullen de stukken op termijn zonder de persoonlijke beleidsopvattingen beschikbaar komen

Maar sowieso goed kijken naar de tekst waarin de rol wordt belicht

Met vriendeliike groet

10 {2e

10 2e

10 3 ^P 2e

U 2702 0426



BSK 1 10 2e |@ minienw nl

Verzonden donderdag 19 maart 2020 16 05

] DGRW

10 2eVan

10 2e 10 2e 10 2e BSKAan ^tninienw nl

10 2e 10 2e DBO 4 10 2e 10 2e DGRW@minienw nl ^minienw nl

10 2e ^minienw nl

Onderwerp RE 20200318 Vragen van de leden Kroger {GroenLinks Lacin {SP en Van Brenk {50PLUS aan de minister voor Milieu

en Wonen over granuliet
Helemaal eens Ik zou voorkeur hebben om GEEN ambtelijke gremia te noemen maar voor een tekst als dit is in overleg met

VNG IPo e d opgesteld die dan in die wrerkgroep zetten

Met vriendelijke groet

DGRW 10 2e

Verzonden donderdag 19 maart 2020 13 47

BSK | I0 2e |^minienw nl iDK^e dBO | I0 2e | aminienw nl

10 2e I DGRW 10 2s @minienw nl

CC | n0 2e I BSK \ 10 2e l@minienw nl

Onderwerp RE 20200318 Vragen van de leden Kroger GroenLinks Lacin SP en Van Brenk 50PLUS aan de minister voor Milieu

en Wonen over granuliet
Dat was sowieso nog aandachtspunt dat minister MenW had bij overleg dinsdag risico is dat het lijkt dat we soms schermen we

met werkgroepen om aan te tonen dat het altijd grond was soms zien we het weerals persoonlijke beleidsopvatting en daarom

niet relevant Dus goed kljken wanneer we een gremium noemen en vervolgens hoe deze positioneren en wanneer niet Ik denk

dat we iedere keer goed moeten zien over te brengen dat er geen sprake is van een toelatingsprocedure maar dat de

beoordeling plaatsvindt aan de hand van de melding een afstemming in het implementatieteam in 2008 en 2013 was er om

onduidelijkheden weg te nemen

Groeten

Van 10 2e ^minienw nl

10 2eAan

10 2e BSK 10 2e ^minienw nlVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 10 17

Aan I0 2e DBO 1 I0 2e |^minienw nl I0 2e

^ DGRW ^ 10^
DGRW 10 26 |^minienw nl

BSK I0 2e ^minienw nl10 2s 10 2sCC Sminienw nl

10 2e BS 1 10 2e

Onderwerp 20200318 Vragen van de leden Kroger GroenLinks Lacin SP en Van Brenk 50PLUS aan de minister voor Milieu en

Wonen over granuliet

Ha I0 2ej enflOK^
Zie een paar puntjes Ik zie in tekst opeens werkgroep kwalibo opdoemen Mijn vraag aan |10 2e[ is om die tekst nog even te

checken Ook ergens duiden wat de status daar van is

Risico is dat werkgroep kwalibo en implementatieteam te vee status krijgen door de brieven daarom goed uitleggen
Groet I I0 2e

@rwsml

142702 0426



]@minienw nl]I0 2e 10 2eJ DGRWI
BSK

Thur 3 19 2020 11 23 14 PM

Subject RE 20200318 Aanpak onderzoek granuliet
Received

To

10 2eFrom

Sent

Thur 3 19 2020 11 23 15 PM

Sank dacht dat het andere onderzoek was Ik kijk er morgenochtend meteen naar

10K2e

10 2e

I 10 P4^26
I0 2e]

DGRW

Verzonden donderdag 19 maart 2020 21 46

BSK

Onderwerp FW 20200318 Aanpak onderzoek granuliet

10 2eVan

10 2eAan

Met vriendel like groet

10 2e 10 2e

10 2e

io etd Nj d ^10 2e

@minienw nLDGRW

Datum donderdag 19 nut 2020 3 46 PM

BSK ^
^

Onderwerp FW 20200318 Aanpak onderzoek granuliet
Ha I 10 2e | efl®^
|l0 2e| legt dit nu aan mij voor maar lijkt me goed dat jullie op zijn minst betrokken zijn Zien mijn opmerkingen in het

document

I0 2e I0 2eVan

1@mLnienw nl BSK j 10 2e n@minienw nlAan 10 2e 10 2e 10 2e

Groeten

Van ] 10 2e | DGRW 10 2e |@minienw nl

Verzonden donderdag 19 maart 2020 11 59

] DGRW 1 10 2e

Onderwerp FW 20200318 Aanpak onderzoek granuliet

Ha| 10 2e t
Kan jij hier ook even naar kijken Wat is jouw advies

Groet

Jl0 2ei

10 2e @minienw nlAan

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2e DBO 1 10 2e l@minienw nl

Datum donderdag 19 mrt 2020 10 05 AM

| C OK24^ 10 2e 1@minienw nl i f0K^r~n0 2e [ DGRW ] 10 2e |@ininienw nl

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

Onderwerp 20200318 Aanpak onderzoek granuliet
Beste collega s

Zoals afgesproken heb ik een memo gemaakt waarin de verschillende opties rond de motie Moorlag de revue passeren

Graag jullie reactie

Groet

Van

Aan 10 2e

i0 2e

238858 0427



I l HBJZVan

Aan

Onderwerp

Datum

lOK^el

10 2e [■ HBJZ
Kb Loncept verslag telefonisch extra MT HBJZ 19 maart 2020 versi^l

vrijdag 20 maart 2020 11 52 25

Niet via mij Sluit jij svp even koit

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van

Datum vrijdag 20 mrt 2020 11 43 AM

Aan

Onderwerp RE Concept Verslag telefonisch extra MT HBJZ 19 maart 2020 versiei|lO 2^en |iO 2^

] HBJZ 1 10 2eT minienw nl10 2e

KzJiniiiienw nl] HBJZ j t10 2eT1Q 2e

HnidlOllZell

HadP aei og sekeken naar de stukjes ONJsiiten verzos6ranuliet7

Greet

t0S3

Van QMIID 2e HBJZ

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 11 39

Aan

Onderwerp Concept Verslag telefonisch extra MT HBJZ 19 maart 2020 versiefioj 2i en JO 2^

Daar Is ie weer Dankl

D HBJZ10 2e

132050 0429



l m ^e ir iOK2e | HBJZ

IIUjizetriOKZe^HBJZ
RE Kamerbrief en kamervragen over granjiiet versie 20200319

vrijdag 20 inaart2020 14 19 00

Van

Aan

Onderwerp

Datum

Als Rws onze vragen ter beantwoording krijgt zou dit punt wel terecht kunnen opkomen Niet

uit te sluiten is dat men in praktijk niet zo biij is met dit staaitje wetgeving En dan drukken wij
ook nog onze snor bij beantwoording van door onszeif opgeworpen vragen
Nou ja zo zou ik het zien vanuit hun perspectief

Van | io 2e HBJZ

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 14 03

Aan I iQ 2e | hbJZ

Onderwerp RE Kamerbrief en kamervragen over granuliet versie 20200319

Lijkt me niet nodig zo ja horen we het wel

Ik heb de reacties waar jij op doelt grotendeels gelezen al suggestie ter verduidelijking en

daarmee ter voorkoming van vervolgvragen
Daarnaast zijn er ook enkele te beantwoorden door RWS vanuit hun bevoegdheid denk aan

watervergunning
GrtifQp^

Van I I0 2e j 10 2e HRI7 l lQ 2e EDminienw nl

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 12 57

Aan I [10 2e HBJZ | 10 2e Pminienw nl

Onderwerp RE Kamerbrief en kamervragen over granuliet versie 20200319

i|0 2fe ik bedacht me nog dat sommige opmerkingen vragen van ons door HBJZ zelf zouden

moeten kunnen worden beantwoord fals verantwoordeliike voor de wetgeving
Wil jij dit intern uitzetten event via io 2e ^
Van | [io 2e | HBJZ io 2e giminienw nl

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 09 51

Aan DBO j 10 2e iminienw nl

]] HBJZ l 10 2e S minipnw nl 1Q 2e \ HBJZ

10 2e

CC 10 2e

iohn tierf1li l^fninienw ni

Onderwerp RE Kamerbrief en kamervragen over granuliet versie 20200319

Ha 10 2e

Bijgaand reactie HBJZ op algemene kamerbrief

Grtl^

] DBO [ minienw nlVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 14 33

Aan 10 2e n BS l 10 2e 5 rws ni |

10K2e 10 2e

] DBO

ZN | I0 2e 5 rws ni

WVL

|g minienw nl

fiminienw ni Doom A B van I iOK2e dbO

] BSK l 10K2e E minienw nl

] CEND DCO

I0 2e

fiminienw nlJ1 10 2e 10 2e

10 2e I WVL i 10 2eT

J [10 2e 5 rw s ni I

I 10 2e HBJZ i 10 2e

]Srws nl I0 2e

□ BSK [10 2e 10K2e

Ta minienw nl

HBJZ 1 10 2e @minienw nl

| 10 2e | DGRW

^minienw nl I 10 2e 1 DGRW ] 1Q 2e ^minienw nl

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

j I0 2e I5 minienw ni 10 2e

t1Q 2e

^minienw nl] DBO [ 10 2^ 10K2e |10 2e 10 2e

^rws nl [

1 10 2e minienw nl I0 2e | BS lQ 2e Drws nl 10 2e

BS | I0 2e 5 rws ni 10 2e | WVL ] 10 2e Prws ni I 1Q 2e |

fOXg H BJZ ^ 10 2e

Onderwerp Kamerbrief en kamervragen over granuiiet versie 20200319

Beste coiiega s

l 10 2e | BS [ ] SG10 2e 10 2e

132060 0430



De afgelopen dagen is wederom hard gewerkt om tot een nieuwe versie van de kannerbrief en

kannervragen granuliet te komen

Deze stukken tref je hierbij aan

Bij de beant\A oording van de kannervragen heb ik enkele antwoorden geel gemarkeerd Naar

mijn idee wordt daarde vraag nog niet helemaal beantwoord Graag jullie suggesties daarvoor

Deze set stukken willen we dit weekend in de tas voor de bewindspersonen meegegeven

Daarom graag jullie commentaar uiterlijk morgen vrijdag om 10 uur bij mij in de vorm van

concrete tekstvoorstellen

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

I 10 2affll]2e

132060 0430



Van

Aan

Onderwerp

Datum

HBJZ

iluii^ePp HBJZ

RE Kamerbrief granuliet en beantwoordirig kamervragen

vrijdag 20 inaart2020 22 24 10

Zoals eerder meegemaakt ons commentaar is zo lijkt het niet bepaald van invloed

geweest op nieuwe versie

Grt

l 10 2e |

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van | 10 2e | HBJZ | 10 2e Eminicnw nl

Datum vrijdag 20 mrt 2020 5 48 PM

10 2e H HBJZ j 10 2e gminifinw nl

Onderwerp FW Kamerbrief granuliet en beantwoording kamervragen

Aan

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van | I0 2e | 10 2e dBO

Datum vrijdag 20 mrt 2020 5 21 IW

Aan 10 2e BS j 10 2e g rw Til [
10 2e

| 1Q 2e | WVl

10 2e

] DBO10 2e

n0K2e[yTnitlifitlw til ^ 10 2e L10 2e 10 2e

10 2e ri rft^s nl 10 2e krvvs nl10 2e

1a nTinienw nl 10 2e1Q 2e J BSK 1Q 2e e

DBO 1@minienw n] [ 1 BSK tg QI 10K2e jimtnienw nl

] DGRw’
1Q 2e 10 2e

] DGRW 10 2e V niinienw nl 10 2e |

10 2e | HtiJZ V 10K2e ^imiaienw n1 10 2e V J W I 10 2e | DBO

1Q 2e 1Q 2ee

@miiiienw n1 [10 2e 1Q 2e

^ iniiiienw n1 [

£ av4 n I

10 2e 1O0 2e

10 2e
] sq SminiRnw ti1

g rws n1

10 2e 10 2e

] DGRW 10 2e n BS | 10 2e

| minienw n1 | 10 2e BS

WVL | 1Q 2e [ rvvs nl

•■I 10 2e l HBJZ 10 2e £iminienw nl

1Q 2e

] DCO10 2e 10 2e

T7 rws nlJ 10 2e

DBO

Ondenverp Kamerbnel granuliet en beantwoording kamervragen

10 2e10 2e

\aL10 2e

Beste collega s

Bijgevoegd de nieuwe versie van de kamerbrief en de beantwoording van de kamervragen Deze

zijn in de tas van de bewindspersonen gegaan Bedankt voor ieders medewerking

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

HESHSPe

132063 0431



nin ^ ar a3it cEa ii ^

Dear is la ns^ Dank

200778 0432



1EH»

11 1 ©ri 10 2 g

200778 0432



11 1 en 10 2 g

200778 0432



11 1 en 10 2 g

200778 0432



ize Modified

11 1 en 10 2 g

200778 0432



DBO^ 10 2e10 2eTo @nninienw nl]

]@minienw nl]10 2e 10 2e 10 [2eCc DBO|
DCO[| I0 2e I@minienw nl1

From

Sent Fri 3 20 2020 10 49 46 AM

Subject 20200319 Kamerbrief over granuliet 19 maart 2020 schoon

Fri 3 20 2020 10 49 00 AM

20200319 Kamerbrief over granuliet 19 maart 2020 schoon docx

10 2e DBO

Received

Ha l0 2e

Zie bijgevoegd mijn opmerkingen Brief is al echt flink verbeterd Vooral de eerste alinea Grote hamvraag is het iLT doc zelf

hebben we deze inmiddels al Daarnaast graag aandacht voor de volgende punten

Review moeten we echt begin volgende week eerst bespreken goedkeuring hebben van de bewindspersonen Ambtelijk

procespassage zou ik niet in de brief zetten maar gewoon de volledige opzet van de review na akkoord BWP

Moties kijk of dit ingekort kan worden En motie Moorlag is aanvulling op nodig als de opzet van dit onderzoek begin

volgende week met ministers besproken is

Overall wellicht kan het hier en daar ietsje korter Zie suggesties

Veel dank

Groet

10 2e

127528 0433



DGRWI1 I0 2e I@minienw nl1

I DBO

Fri 3 20 2020 11 02 42 AM

Subject RE 20200318 Aanpak onderzoek granuliet
Fri 3 20 2020 11 02 42 AM

10 2eTo

10X2eFrom

Sent

Received

Ha^10 2e^
Bens onderzoek naar het hele stelsel haal ik niet uit de motie maar werd door Stientje geopperd
Ben het met je eens dat een onderzoek naar de besluitvorming het inhoudelijk weinig zal toevoegen

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 aaj^ ^e
DGRW10 2eVan

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 10 57

Aan 10 2e | DBO | 10 2e | DGRW

Onderwerp RE 20200318 Aanpak onderzoek granuliet

10 2e BS

Ha| 10 2e |
Dank voor deze notitie Ik lees nu geen diiideliik advies 11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

Groet

10 2ei

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry comj

@mLnietiw nlVan DBO
_

Datum vrijdag 20 nirt 2020 9 44 AM

Aan

Onderwerp FW 20200318 Aanpak onderzoek granuliet
Beste f^ten^10 24

10 2e 10 2e

DGRW 1 10 2e |@minienw nl 10 2e BS ^ 0 26 @rws nl10 2e

Kunnen jullie hier voor 12 uur nog een blik op werpen Ik vraag het jullie omdat ik het stuk niet breed wil verspreiden

heeft inmiddels gereageerd

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 2e

10 «4 P 2e

10X2e I DBO

Verzonden donderdag 19 maart 2020 10 05

Aan

Van

i^10 2e 10X2e @minienw nl 10 2e | PGRW | 10 2e |^minienw nl

10 2e hBJZ 10X2e @minienw nlBS 4
Onderwerp 20200318 Aanpak onderzoek granuliet

Beste college s

Zoals afgesproken heb ik een memo gemaakt waarin de verschillende opties rond de motie Moorlag de revue passeren

Graag jullie reactie

Groet

10 2e 10 2e @rws nl

10 2e

266261 0435



10 2e DBOP I0 2e l@nninienw nl]

I DCOfI iP 2e I@minienw nl1

I@minienw nl1

To

10 2e 10 2eCc J}
10 2eDBO[

From

Sent

Subject 20200319 Vragen van de leden Kroger GroenLinks Lacin SP en Van Brenk 50PLUS aan de minister voor Milieu en

Wonen over granuliet schoon

Received

20200319 Vragen van de leden Kroger GroenLinks Lacin SP1 en Van Brenk 50PLUS1 aan de minister voor Milieu en Wonen over

10 2e DBO

Fri 3 20 2020 11 34 49 AM

Fri 3 20 2020 11 34 00 AM

granuliet schoon docx

Hi l0 2e

Zie bijgevoegd mijn opmerkingen Ikdenk dat we in de opiegnota expliciet het punt van delen van stukken en hoe dit in de vragen

te beantwoorden moeten voorleggen aan de bewindspersonen We draaien er nogal omheen terwiji de Kamer echt expliciet naar

een hoeveelheid stukken heeft gevraagd

Groet

10 2e

127529 0436







HBJZi I0 2e I@minienw nl1HBJZlI 10 2e I@minienw nl1 1Q 2e

ll HBJZ^ Cio 26 I@minienw nl1

10 2eTo

10 2eCc

10 [2e I HBJZ

Fri 3 20 2020 12 00 54 PM

From

Sent

Subject Betekenis certiconuitspraak granuliet
Received Fri 3 20 2020 12 00 54 PM

Betekenis certiconuitspraak aranuliet docx

Zie hier het memo IK maak schone versie

Jullie aandacht voor de gele passage Wantt[0^kegt dat art 16 BBk toch grond kan geven om handhavend op te treden tegen de

toepasser als gebruikervan een verkeerd certificaat

Dat volt echter niet uit de Certicon uitspraak en roept bij mij ook allerlei vragen op en doet onnodig alarmbellen rinkelen

Wie kan ik bellen lliQ^^tolsfe

142017 0440



I0 2e I DBOf] 10 2e |@tninienw nl1

I@minienw nl1
10 2e T HBJZlI I0 2e |@minienw nl1 1 I0 {2e

I0] 2e | HBJZfl 10X26 I@minienw nl1
I0 2e D HBJZ

Sent Fri 3 20 2020 12 26 51 PM

Subject Betekenis certiconuitspraak granuliet
Fri 3 20 2020 12 26 52 PM

Betekenis certiconuitspraak granuliet docx

10 2eTo

10 2eDBO[
HBJZi I0 2e I@minienw nl1 lOK2e |Cc

From

Received

Hallotl0 2e en| 10 2e |
Hierbij me enige vertraging het antwoord op de vraag over de Certicon uitspraak

Zoals ik al met I0 2e besprak hebben we de vraag of deze uitspraak van toepassing is antwoord nee sec beantwoord

Er zullen vast nog nadere en andere juridische vragen op kunnen spelen na lezing ervan Als dat het geval is dan kijken we of en hoe

we dit kunnen beantwoorden

GK^

142016 0442



BSKlI 10 2e

J@minienw nl]
10 [2e T DGRW

Fri 3 20 2020 12 55 52 PM

10 2e I0 2eTo @minienw nl]

BSKiP^I0 2e I@minienw nl1

J
DGRWlI 10 2e

From

Sent

Subject verslag overleg met gemeente reviewonderzoek

Received

Verslag overlea reviewonderzoek 2 docx

10 2e

Fri 3 20 2020 12 55 54 PM

Beste Allen

Hierbij het concept verslag van het overleg met de gemeente en provincie over het reviewonderzoek Ik hierin al de

opmerkingen van RWS verwerkt Pit verslag moet straks samen met de opdracht omschrijving naar de gemeente en de

provincie Ik beveel jullie aan om |10 2e| van het concept verslag in kennis te stellen

Met vriendelijke groet

10 2e

l 10 2e

143313 0444



10 2e DGRWiI [I0 2e I@minienw nl1

I DGRWII

To

]@minienw nl]10X2e 1Q 2e 1Q 2eCc J
10 2e |@minienv\^l1

I0 2e H HBJZ

Fri 3 20 2020 2 06 13 PM

HBJZ[
From

Sent

Subject RE vragen granuliet BRL 9321

Fri 3 20 2020 2 06 13 PMReceived

Hallo^10 2e^en| 10 2e |
Hieronder mijn reactie

vul jij aan cq deel jij jouw memo hierover

GKf^
10 2e DGRWVan

Verzonden donderdag 19 maart 2020 18 58

Aan 10 2e HBJZ

D6RW

Onderwerp vragen granuliet BRL 9321

Beste |0 24
In het leader van de granuliet casus zijn wij ] 10 2e | vender ingezoomd op de BRL en het cerificaat samen met de erkenning als

bewijsmiddel de rol van de LT en de mogelijkheid tot omtrekking Dit levert de volgende veronderstellingen op

VIn de BRL 9321 wordt voor het toepassingsgebied van de BRL aangegeven dat industriezand en of industriegrind is bedoeld om te

worden toegepast als grond In de BRL staat een definitie voor grond en deze is gelijk aan de definitie in het Besluit

bodemkwaliteit Onze veronderstelling is nu dat een certificaat alleen voor materiaal kan worden afgegeven op basis van deze

BRL als het materiaal ook als grond kan worden toegepast Dit impliceert dat wanneer een materiaal met dit certificaat wordt

toegepast de toepasser ervanuit mag gaan dat het grond is en aan de eisen van het Bbk voldoet Weet niet of ik het helemaal

begrijp Lijkt me een circelredenering BRL zegt dat het grond meet zijn op basis van het BRL wordt een certificaat afgegeven

dus toepasser moet er vanuit kunnen gaan dat het grond is Bepalend is uiteraard de definitie van grond in het BBk Het

systeem van het BBK gaat ervanuit dat certificaten die door de daartoe erkende bedrijven op basis van de daartoe

voorgeschreven normdocumenten juist zijn Ik denk dus dat jullie in beginsel gelijk hebben Al zit er nog een theoretische

escape in art 16 BBK nl dat als degene die het certificaat afgaat of dat certificaat gebruikt wist of behoorde te weten dat dit

certificaat niet juist is Maaril0 ^ kan dit vast veel beter uitleggen

V Het certificaat is dan met een erkenning van de minister een wettig bewijsmiddel Het is niet aan RWS of een gemeente om dit

certificaat ter discussie te stellen Wanneer er wordt getwijfeld aan de juistheid van een certificaat dan kan RWS of een

gemeente hierover een signaal afgegeven aan de ILT De ILT is immers bevoegd voor het toezicht op de certificaathouder en de

certificerende installing Cl De ILT zou kunnen vaststellen dat een Cl onterecht een certificaat aan bijvoorbeeld GIB heeft

verleend Dit leidt echter niet tot een onmiddellijke intrekking van een certificaat van GIB Ik meen mij te herinneren dat het

certificaat dan nog 6 maanden geldig blijft ILT zou dan ogv art 16 BBk kunnen handhaven bij de certificerende installing en bij

de certificaathouder Maar art 16 BBK richt zich ook tot de gebruiker Als die wist of behoorde te weten hoge drempel dus

dat het certificaat niet klopt dan is ook de gebruiker Over de Maas in overtrading Niet dat dit inhoudt dat het granuliet de

plas dan wear uit moet Maar wel een last onder dwangsom gericht op het alsnog met een wettig bewijsmiddel bijv

partijkeuring aantonen dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan

V Er zijn mogelijkheden tot intrekking of schorsing van een erkenning De gronden hiervoor zijn genoemd in artikel 23 Bbk Hierin

staat o a dat Indian bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en kennis omtrent de juiste en volledige

gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid een erkenning kan worden ingetrokken Wij veronderstellen nu dat het

gaatom informatie die voor het verkrijgen van de erkenning moet worden verstrekt en niet voor het verkrijgen van het

certificaat Lijkt mij ook Mar 23 Bbk kent nog een bredere intrekkingsgrondslag nl onderdeel e waar wordt gewezen op

overtreding van wettelijke voorschriften bij of krachtens het BBk gesteld Intrekking erkenning is natuurlijk een heel zwaar

middel sanctie en daaraan worden hoge eisen gesteld Betekent ook niet dat als erkenning van bijv GIB wordt ingetrokken

het certificaat ongeldig zou zijn Zie lid 5 6 maanden geldig [f0 2g heeft inmiddels het nodige ontdekt over deze bepaling dus

|lQ 2^X ul gerust aan

@|l0 2e| kan jij nagaan of deze veronderstellingen kloppen Mede een verzoekvar

Met vriendelijke groet

10 2eCC

10 2e

10 2e

10 P4j^
Kl0 2e

142015 0446



DBO^ 10 2e10 2eTo @nninienw nl]

1@minienw nl1

1 DBOll I0 2e I@minienw nl1

10 2e 10 2e 10 2eCc DBOf J
I@minienw nl110 2e 1Q 29DBO[

From

Sent Fri 3 20 2020 3 52 04 PM

Subject 20200320 Aanpak onderzoek granuliet
Fri 3 20 2020 3 52 00 PM

20200320 Aanpak onderzoek granuliet docx

10 2e DBO

Received

Ha l0 2e

Ik bel je zo ook even direct Volgens mij is het goed dit document in te korten en te objectiveren Ik zou daarbij een tabel bij de

stukken voegen die aangeeft hoe de vijf hoofdelementen waar nu steeds discussie over is worden opgepakt Zie hierbij een hele

snelle opzet

Betrokken

partijen bij
review

OpmerkingenIntern getoetst Externe

review traject

Ja door RWS in

X aantal

onderzoeken

Opzet ligt voor

bij BWP

Ja traject xxx

door bureau X

Gemeente RWS

ect

1 Miiieueffecten

granuliet flocculant

2 Nuttige

toepassing in

Over de Maas

Opzet review ligt
voor bij BWP

Nee geen

onderdeel van

Bbk

Ja traject xxx

door bureau X

3 Wetteiijk
kader grond of

bouwstof

Ja door DGWB

in de zomer van

2019 ahv

4 Certificaat BRL

kwaiiteitstoets

Ja door ILT in

2019

ILT toets ligt
voor bij BWP

5 Gelopen proces Ja door

OFL ABD

Opzet ligt voor

bij BWP

Ja

127530 0447









Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

T a v Bewindspersonen Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteuning
Bestuursadvles

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

ino 2e]|

I0 2e

memo H 31 0 6 1 10 2e

Stukken granuliet ]@minienw nl

Datum

20 maart 2020

Bijgevoegd treft u een aantal stukken aan

02 en 03 een aangepaste versie van de brief aan de TK

04 en 05 aangepaste beantwoording op kamervragen van dhr Lagin
06 en 07 aangepaste beantwoording op kamervragen van Kroger Lagin
en Van Brenk

08 een toelichtende memo over de door de gemeente West Maas en

Waal op 16 3 ingediende handhavingsverzoeken bij RWS en de ILT

09 een conceptbrief aan de gemeente als reactie op deze

handhavingsverzoeken
10 een voorstel voor de met de gemeente en provincie uit te voeren

review zoals aangekondigd in de brief van 5 maart Dit is de uitkomst van

ambtelijk overleg
11 een memo met daarin een duiding van de uitspraak van de RvSt in de

zaak rond Certicon Dit naar aanleiding van uw vraag op 16 3

12 een memo van DGWB met een duiding van de toepasbaarheid van

BRL 9321 Dit naar aanleiding van uw vraag op 16 3

13 een nota van de ILT

14 een memo met daarin verschillende opties hoe om te gaan met de

onderzoeksvraag uit de motie Moorlag Dit naar aanleiding van uw vraag

op 16 3

Betrok OpmerkingenGetoetst Externe

review traject ken

partijen

1 Mjljeueffecten

g ra nuliet floccul ant

en nuttige

toepassing

Ja door

RWS in

aantal

onderzoeken

Trekker

DGWP

In review met

gemeente en

provincie

Gemeente

provincie

RWS en

externe

partij

2 Wettelijk kader

grond of bouwstof

Ja door

DGWB in de

Motie MoorlagNog niet

besloten

DGWB

zomer van

2019

3 Voldoen aan

BRL Certificaat

Ja door ILT

in 2019 Nu

Pagina 1 van 2
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herbeves

tiqinq

Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteunlng

Bestuursadvies
4 Besluitvorming

proces

Uitspraak in

brief 5 maart

Motie MoorlagNog niet

besloten

Intern

Datum

20 maart 2020

10 2e

no 2e

Pagina 2 van 2
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BS ^ I0 2e I@rws nl1

I db6
Fri 3 20 2020 5 28 20 PM

Subject FW ILT 2020 17155 revisie 3 Note Granuliet Certificaat pdf
Received

ILT 2020 17155 revisie 3 Nota Granuliet Certificaat pdf

I0 2eTo

10X2eFrom

Sent

Fri 3 20 2020 5 28 21 PM

H^l^
Hierbij de laatste versie van het stuk van de ILT

Maandag even over hebben

Met vriendeliike groet

11 1 en 10 2 g

10 {2e

10 2e

10 2e

ILT10 2eVan

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 16 59

Aan

Onderwerp ILT 2020 17155 {revisie 3 Nota Granuliet Certificaat pdf

Bests ^I0 2e^en| l0 2et

10 2e DGRW 10 2e DBO

Hierbij de aangepaste nota

10 2e 10 2e

10 2e

10§gB5|2 0§2e

1^0 2^0 24
10 2e

266220 0465



1@minienw nl] I0 2e | DGRW[| |@minienw nl]

1 BSKlI I0 2e l@minienw nl]

I DGRWiI 10 2e

I0 2e ll BSKlI I0 2e |@minienw nl]
10 {2e I DGRW

Fri 3 20 2020 5 40 33 PM

I0 2eTo

10 [2e

From

Sent

Subject RE ILT 2020 17155 revisie 3 NotaGranulietCertificaat pdf
Fri 3 20 2020 5 40 34 PMReceived

In aanvulling op de opmerkingen van| iOK2e]| zie ik dat de ilt in de nota Althans zo lees ik het11 1 en I0 2 g

Verzonden met BlackBerry Work www blackberry com

10 2e DGRWVan

Verzonden 20 mrt 2020 17 21

DGRW”Aan 10 2e 10 2e BSK 10 2e BSK”
” 10 2e

|lQ 2e DGRW”

Onderwerp RE ILT 2020 17155 revisie 3 Nota Graniiliet Certificaatpdf

Het is een beetje weinie zeeeend verhaal [ 11 1 en 10 2 g ]
^t^ 4 A

11 1 en 10 2 ghelder in staat

11 1 en 10 2 g

Groeten

10 2e ^ DGRW

Verzonden vrijdag 20 inayt 2020 17 07

] BSK

Van

I0 2e I0 2e | BSK I0 2e DGRW 10 2e IAan

DGRW

Onderwerp FW ELT 2020 17155 revisie 3 Nota Granuliet Certificaatpdf

Klopt dit verhaal van ILT volgens jiillie
Groet

|iO 26|

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

Van

Datum vrijdas 20 mrt 2020 4 58 PM

Aan

Onderwerp ILT 2020 17155 revisie 3 Nota Granuliet Certificaat pdf

Beste1lQ 24en| lO 2e |

10 2e ^ ILT 10 2e @ilent nl

1@minienw nl10 {2e DGRW ] I0 2e |@minienw nl 10 {2e l DBO 1 10 2e

Hierbij de aangepaste nota

tl0 2el 10 2e I

10 2e

1 l^Hp ^fd ^ 10| feO|2«10|2e

10 2e

143309 0467





KHJK e iJ 10 2e | hbjzVan

Aan

Onderwerp

Datum

nOK2enOK^ HBJZ

RE Tel overleg inz granuliet d d 23 rraart 2020

maandag 23 maart 2020 19 30 10

Graag

Vraag svp vooraf aan M0Pe| nog waarom hij ons commentaar grotendeels naast zich neer

heeftgelegd

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van | 10 2e | HBJZ | 10 2e Bmiiiieuw nl

Datum maandag 23 mrt 2020 6 24 PM

Aan [ ] HBJZ

Onderwerp FW Tel overleg inz granuliet d d 23 maart 2020

}f5 minienvv nl10 2e t10 2e

Zal ik maar doen toch

GTt 0 24

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van DBO stas I0 2g tininienw nl

Datum maandag 23 mrt 2020 5 31 PM

Aan DBO min 1 iQ 2g [g minienw nl ] SG

] minienw iil | 10 2e tl0 2^ DGRW \ 10 2e [jiminienw n1

]i miiiienw iil | 10 2e ~| BS

10 2e ^rws nl 10 2e V BS ] 10 2e ^rws nl 10 2e HBJZ

4 10 2e Bminienw nl | 10 2e | DCO ] 10 2e [j minienw nl

I 1Q 2e I DBO | 10 2e ^minienw nl [

j miriienw nl |
~

[iminienw nk I0 2e

10 2e

10 2e10 2e

n0[10 2e ^ DGRW [ 10 2e

D DBO10 2e

I 1 DBO

1 10 2e I DBO

10 2e 10 2e

10 2e [ 10 2e

7 minienw nl10 2e

Kopie SecretariaatSG IenW

1 I0 2g

Onderwerp Tel overleg inz granuliet d d 23 maart 2020

Vminienw ii1 Postbus DGWB

10 2g miniertwjil

10 2g

Beste collega s

In de agenda van beide ministers is op dinsdag 23 maart om 14 30 uur een teiefonisch overleg ingepland inzake

granuliet Dit overleg is n a v de stukken die beide ministers dit weekend via HPRM hebben gekregen

Inbellen kan o| 1

Met vriendelij ke greet

2e^n code is niet nodig

10 2e

1Oi2dp aZI0ZiiHI2e

132067 0469



10 2e DBOfI 10 2e |@minienw nl1
I0 2e Ii DBOll I0 2e |@minien^nl1

DBO[_
DCOfl I0 2e T^inienw nll
From

Sent Mon 3 23 2020 10 14 50 AM

Subject Retour granuliet
Received

MMenWten MIenWI Granuliet tr5

MIenWfen MMenWI Granuliet trS

Optm M lenW Aanpak onderzoek granuliet pdf

Optm lenW Kamerbrief over granuliet 20 maart 2020 TC pdf

To

U 0 210 2e 10 2e @minienw nl] kiQ 2eCc

10 2e 10 2e 10 2e@minienw nl1 1

I DBO|
J

]@minienw nl]I0 2e 10 2e

1 DBO10 2e

Mon 3 23 2020 10 13 00 AM

Optm M MenW Aanpak onderzoek granuliet pdf

Qpm M MenW Nota Granuliet Certificaatf2 pdf

Opm M MenW Beantwoording DGWB vragen minister pdf

Qpm M MenW Omschriivina opdracht review versie 3 pdf

Opm M MenW Brief gemeente verzoek HH Over de Maas 19 maart 2Q2Q pdf

Opm M MenW Kamerbrief over granuliet 20 maart 2020 TC pdf

Ha^l0 2e^

Beide ministers hebben kennis genomen van de stukken over granuliet en op een aantal van deze stukken aandachtspunten gemarkeerd dan wet

gevraagd om deze punten te bespreken Hetbetreft hier voomamelijk de wijze waarop we invulling geven aan de reviews motie Moorlag ILT

advies Zie daarbij opmerking van M MenW op de ILT nota nota granuliet certificaat

Ikbelje even om verdere procesafspraken temaken Lijktmij gezien de Kamerdeadlines meest wenselijk als we morgen een telco zouden kunnen

inplannen met beide bewindspersonen

Hartelijke groet

10 2e

Oorspronkeliik bericht

Van | 10 2e [ dBO | 10 2e ^ gjDinienw nl

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 17 28

Aan

Onderwerp HPE Records Manager records

] DBO 1 I0 2e n@minienw nl [ ] DBO 1 10 2e

~

]@mmienw nl10 2e

HPE Records Manager recordgegevens ~

Recordnummer RONDZENDMAP 2020 3288

TiteLMMenW en MlenW Granuliet

HPE Records Manager recordgegevens ~

Recordnummer RONDZENDMAP 2020 3286

TiteLMIenW en MMenW Granuliet

127460 0472



Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Minister van MenW Besfuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr
en Marien

Bodem Ondergrond en

Wadden

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

f10n 2e n

lQ i2ey[

memo M 3if0i t 10 2e

1U 2e |iminienw nlBRL 9321

Datum

17 maart 2020

Vraag 1

Wat was er rond certificaat BRL 9321 eventueei wel en niet in orde rond

de toepasbaarheid op granuliet

Antwoord 1

Met certificaat van SGS I

Een certificaat wordt nai

dit geval door SGS Intro

geacht deskundig en onafhankelijkte zijn Op het moment dat een

certificaat is verieend wordt de minister verzocht om een erkenning
Hierbij wordt door bodem getoetst of het bedrijf integer is en niet failliet

en niet in surseance van betaling verkeerd Hierbij wordt niet getoetst of

het certificaat op juiste gronden is verieend wel wordt gekeken of het

certificaat past bij de BRL Met het productcertificaat wordt verklaard dat

granuliet voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit

Dit is met de uitgevoerde onderzoeken naar de kwaliteit van het granuliet
bevestigd

voor Granuliet Import Benelux is in orde

door een private organisatie verieend in

S Intron werkt onder accreditatie en wordt

Op het moment dat het certificaat door SGS Intron is afgegeven is

gebruik gemaakt van de BRL BRL 9321 De BRL is van toepassing op

industriezand en of gebroken industriegrind van natuurlijke herkomst

uit de ongeroerde bodem Het moet daarbij gaan om een industriele

winning uit een beheerst proces Verder mag er niet sprake zijn van een

andere bewerking dan scheiden wassen of breken Deze

bewerkingsstappen passen bij de productie van granuliet Het toevoegen
van flocculant wordt echter niet genoemd in de BRL 9321 De ILT houdt

toezicht op de cettificerende instelling SGS Intron als op de

certificaathouder in dit geval Granuliet Import Benelux

Een intrekking of schorsing van een erkenning biedt overigens geen
^

eer het bedrijf niet meer beschikt over een

net een worden aangetoond dat

opiossing Immet

erkenning dan ka

wordt voldaan aan de eisen van heTBesluit bodemkwaliteit Ook een

partijkeuring is een wettig bewijsmiddel

Pagina 1 van 5
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Bestuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr
en Marian

Bodem Ondergrond en

Wadden

Vraag 2

Is dit ooit bij de rechter getoetst

Aantwoord 2

Nee Datum

17 nnaart 2020

Vraag 3

Is het productcertificaat van SGS Intron correct

Antwoord 3

Ja zie beantwoording vraag 1

Vraag 4

Is het een optie het certificaat dat door Intron aan GIB is verstrekt

eventueel op te schorten Dit wordt in een motie van Kroger gevraagd
Is deze motie uitvoerbaar

Antwoord 4

Schorsing

Op grond van artikel 23 lid 2 bijiage 1 is er een mogelijkheid om een

erkenning voor maximaal twee jaar te schorsen De gronden hiervoor

kunnen zijn
A Het bewijs van certificatie is voor geschorst
B Sprake van overtreding als bedoeld in artikel 23 onder e eerste lid

Dit artikellid luidt

indien de erkende persoon of installing of de natuuriijk persoon
bedoeld in artikel 9 tweede lid een wettelijk voorschrift heeft

overtreden dat is gesteld bij ofkrachtens dit besluit bij ofkrachtens

de in artikel 21 of 22 genoemde wetten of artikel 225 van het

Wetboek van Strafrecht voor zover de overtreding verband houdt

met een werkzaamheid

Voor de onder A genoemde grond moet het certificaat zijn geschorst
door de certificerende instelling

Bij de onder B genoemde grond moet sprake zijn van de overtreding van

wettelijk voorschrift Door de ILT zijn op dit moment nog geen

overtredingen vastgesteld

Intrekking
Naast de mogelijkheid tot schorsing is er ook een mogelijkheid tot

intrekking van een erkenning In bijiage 1 zijn hiervoor de gronden voor

intrekking genoemd Mogelijke gronden voor intrekking kunnen in dit

geval zijn
A Verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens artikel 23 lid 1

onder b

B Sprake van overtreding als bedoeld in artikel 23 onder e eerste lid

Dit artikellid luidt

indien de erkende persoon of instelling of de natuuriijk persoon
bedoeld in artikel 9 tweede lid een wettelijk voorschrift heeft

overtreden dat is gesteld bij ofkrachtens dit besluit bij ofkrachtens
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de in aiiikel 21 of 22 genoemde wetten of artiket 225 van het

Wetboek van Strafrecht voorzover de overtrading verband houdt

met een werkzaamheid

Bestuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr
en Marian

Bodem Ondergrond en

Wadden

De ILT houdt toezicht op de certificaathouder en de certificerende

instelling Datum

17 nnaart 2020

Vraag 5

Kan het opschorten onderdeel uitmaken van het aanbod over de review

Antwoord 5

Indian uit de review alsnog blijkt dat het Granuliet niet aan de wettelijke
eisen voidoet Dan kan er sprake zijn van een overtreding en een grond
voor intrekking van de erkenning Geadviseerd wordt om dj^ pat is irrirrlers dan toch ook het
van een schoring niet onderdeei te iaten zijn van de reviev\i

eventueei door de ILT te iaten onderzoeken en toetsen
antwoord op de vraag naar het punt van

de flocculant

10 2e

10 2e
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Bijiage 1 Bestuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr
en Marian

Bodem Ondergrond en

Wadden

Art 23 Bbk

1 Onze Ministers kunnen een erkenning geheel of gedeeltelijk intrekken

Datum

17 nnaart 2020
a op verzoek van de erkende persoon of instelling

b indien bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en

kennis omtrent de juiste en volledige gegevens tot een andere beslissing zou

hebben geleid

c indien het bewijs van certificatie of accreditatie voor de desbetreffende

werkzaamheid is ingetrokken of niet meer geldig is

d indien de erkende persoon of instelling in staat van faillissement verkeert of

surseance van betaling heeft verkregen of

e indien de erkende persoon of instelling of de natuurlijk persoon bedoeld in

artikel 9 tweede lid een wetteiijk voorschrift heeft overtreden dat is gesteld bij
of krachtens dit besluit bij of krachtens de in artikel 21 of 22 genoemde wetten

of artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht voor zover de overtreding verband

houdt met een werkzaamheid

2 Onze Ministers kunnen een erkenning voor een periode van ten hoogste twee

jaren geheel of gedeeltelijk schorsen indien

a het bewijs van certificatie of accreditatie voor de desbetreffende werkzaamheid

is geschorst of

b sprake is van een overtreding als bedoeld in het eerste lid onder e

3 Onze Ministers kunnen een erkenning intrekken in het geval en onder de

voorwaarden bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

4 Voordat toepassing wordt gegeven aan het derde lid kan het Bureau

bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur bedoeld in

artikel 8 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur om een advies als bedoeld in artikel 9 van die wet worden gevraagd

5 Indien een besluit tot intrekking of schorsing betrekking heeft op een

certificeringsinstelling blijven de door deze instelling afgegeven certificaten

gedurende zes maanden geldig

6 Ingeval van aanwijzingen dat er sprake is van een overtreding als bedoeld in

het eerste lid onderdeel e kunnen Onze Ministers de desbetreffende persoon of

instelling verzoeken binnen een redelijke termijn een verklaring omtrent het

gedrag ais bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiele en strafvorderlijke gegevens

over te leggen die niet ouder is dan twee maanden Indien de desbetreffende

persoon of instelling niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet of
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kan voldoen kunnen Onze Ministers de erkenning voor een periods van ten

hoogste twee jaren geheel of gedeeltelijk schorsen

Bestuurskern

Dir Waterkwaiiteit Ondergr
en Marien

Bodem Ordergrond en

Wadden

Datum

17 maart 2020
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DBO SPZ Postbusll 10 2gTo @rmin ienw nl]
10 2eFrom

Sent Mon 3 23 2020 10 14 59 AM

Subject FW Nieuwe DGWB Opdrachtomschrijving reviewonderzoek granuliet
Received

Opdrachtomschriiving reviewonderzoek trS

Omschriiving opdracht versie 3 DOCX

DBO

Mon 3 23 2020 10 14 00 AM

Ha collega s

Dit document zat al in de rondzendmappen voor M en S inz granuliet namelijk rzm 2020 3288 en rzm 2020 3286 Zij hebben in deze

rondzendmappen gereageerd op de stukken

Kunnen jullie deze rzm daarom terugzetten Dank

Groet

10 2e

Van DBO SPZ Postbus | 10 2g |@minienw nl

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 12 59

Aan Postbus nota sStaatssec retar is

CC Woordvoering 10X^9 @ frd shsdir nl

10X2e dBO 10 2e @minienw nl

Onderwerp Nieuwe DGWB Opdrachtomschrijving reviewonderzoek granuliet

10 2g @ minienw nl

10 2e 10 2eDBO @minienw nl

Beste collega’s

Hierbij een Nieuwe DGWB Opdrachtomschrijving reviewonderzoek granuliet
Graag het groentje digitaal in HPRM bij de rondzendmap plaatsen en de record actie DBO advies voltooien zodatde stukken

digitaal naar de minister MIenW kunnen gaan

met vriendelijke groet
10 2e I

10 2e

I 1Q g^na2e
I 10 2tQM2e

10 2e I

HPE Records Manager recordgegevens
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DBO SPZ Postbusll 10 2gTo @rmin ienw nl]
10 2eFrom

Sent Mon 3 23 2020 10 16 34 AM

Subject FW Nieuwe digitale nota voor M MenW van ILT inzake Nota ter info Granuliet Certificaat

Mon 3 23 2020 10 16 00 AM

MMenW ILT Nota ter info Granuliet Certificaat trS

DBO

Received

Nota Granuliet Certificaat PDF

Ha collega s

Dit document zat al in de rondzendmappen voor M en S inz granuliet namelijk rzm 2020 3288 en rzm 2020 3286 Zij hebben in deze

rondzendmappen gereageerd op de stukken

Enige twijfel hierbij is dat deze rondzendmap via ILT lijn is gegaan Is het handig om de opmerkingen van S en M ult rzm 3288 en 3286

een na laatste bijiage uit mn hoofd in deze rondzendmap te zetten zodat het weer netjes in het archief naar iLT gaat

Groet

10 2e

10 2gVan DBO SPZ Postbus

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 12 24

Aan Postbus note s Staatssecretaris

@minienw nl

10 2g @ minienw nl

10 2g 10 2e DBO 10 2eCC Woordvoering

Onderwerp Nieuwe digitale nota voor M MenW van ILT inzake Nota ter info Granuliet Certificaat

@frd shsdir nl @minienw nl

Beste collega’s

Hierbij een nieuwe digitale nota inz Nota ter info Granuliet Certificaat

Graag het groentje digitaal in HPRM bij de rondzendmap plaatsen en de record actie DBO advies voltooien zodat de stukken

digitaal naar de minister MenW kunnen gaan

Met vriendelijke groet

10 2e

QMM26

10 26
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Mimsterie van Infrastructuuren Waterstaat

Minister MenW ILT

Omgeving en Dienstverlening

Netwerken leefomgeving en

wonen

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

nota terinformatie
Granuliet Certificaat

Datum

20 maart 2020

Kenmerk

ILT 202Q 17155

Inleiding

Op uw verzoek hierbij een toeiichting op de rol van de ILT m b t het certificaat

voor granuliet

Samenvatting kern of boodschap
ILT heeft steeds gehandeld vanuit de volgende praktijk

Granuliet dient voorzien te zijn van een milieu hygienische verklaring
voordat het op de markt wordt gebracht Dit kan op basis van een

certificaat of een partijkeuring zijn Een certificaat wordt door een

zogenoemde certificerende instelling afgegeven op basis van een

normdocument De ILT houdt toezicht op deze certificerende instelling en

op de certificaathouder De ILT ziet toe of de certificerende instelling werkt

conform het normdocument en of de certificaathouder handelt conform het

normdocument

• De certificerende instelling bepaalt bij het certificeren of het betreffende

product in dit geval granuliet binnen de scope van de beoordelingsrichtlijn
BRL past

ILT is alleen bevoegd voor het intrekken en schorsen van erkenningen als

er sprake is van bestuurs of strafrechtelijke overtredingen

Het normdocument BRL 9321 werd sinds 2008 gebruikt voor granuliet Er is

discussie ontstaan details zie tijdlijn over het normdocument op basis

waarvan het certificaat voor granuliet is afgegeven Er lag al een andere

concept BRL die specifiek voor granuliet werd geschreven Deze BRL zou tot

normdocument worden verheven door opname in de Regeling bodemkwaliteit

In afwachting hiervan is de vraag voorgelegd aan DGWB hoe tussentijds te

handelen Uitkomst in de brief van DGWB aan RWS op 10 oktober 2019 dat

granuliet beschouwd kan worden als grond en een nieuwe BRL zou worden

opgesteld heeft de ILT doen besluiten dat het bestaande certificaat voor
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granuliet nog kon worden gebruikt tot de nieuwe BRL als normdocument in de

regeling was opgenomen
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