
Onderwerp RE vervolgstappen RvS

ThxfjlO ^ heb jij al concept reactie waar wij een volgende slag op kunnen maken
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Datum dinsdag 02 jun 2020 15 34

Aan
_

Koplc

@minienw nl

Sminienw nl |
~

| DBO

10 2e DCO 10 2e

□ DBO j 10 2e DBO

|fS minienw nl

10 2e 10 2e

@niLnLenw nl10 2e 10 2e 10 2e

Onderwerp RE vervolgstappen RvS

Dag I 10 2e |
Zie hieronder

w DCO

Verzonden dinsdag 2 juni 2020 15 10

Aan BS | dOPe |@rws nl

d0 2e 10 2e ^minienw nl

I DBO ^ d0 2e

@minienw nl

Onderwerp RE vervolgstappen RvS

Excuus via 10 2e gevonden in de nota

Nog wel twee vragen

Betekent behandeling ook gelijk een uitspraak op dezelfde dag [Nee zie ook de nota die ik eerder vandaag stuurde ]

Kan jij een eerste opzet voor evt reactie maken vanuit de inhoudi [Ja ga ik mee aan de slag nadat de verweerschriften klaar

zijn eind deze week ]

Data behandeling verzoeken om voorlopige voorziening

Inmiddels zijn de data bekend waarop de verzoeken om voorlopige voorziening van de gemeente West Maas en Waal worden

behandeld

De behandeling door de Raad van State m b t de door de gemeente veronderstelde overtreding van Wet milieubeheer Wet

bodembescherming en Besluit bodemkwaliteit vindt plaats op dinsdag 9 juni 2020

De behandeling door Rechtbank Gelderland {m b t de door de gemeente veronderstelde overtreding van de Waterwet vindt

plaats op donderdag 11 Juni a s

Van

10 2e 10 2e DBO

@minienw nl

@minienw nlCC

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

DCO

Verzonden dinsdag 2 juni 2020 15 01

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

10 29

10 2e 10 2eDBO @minienw nl

DBO j 10 2e |@minienw nl

@minienw nl

Onderwerp RE vervolgstappen RvS

Da^l|0X2^]is er al meer bekend tav timing in deze

klopt het dat donderdag 11 juni een zitting is

Voigt na de zitting ook gelijk een uitspraak

10 2e 10 2e DBOCC

10 2e

IV lpt \ ripnHpliiIcp otopI

10 2e

10 2e

10 2e BS 10 2eVan

Verzonden dinsdag 19 mei 2020 15 57

Srws nl

10 2e DBO 10 2eAan

CC r C0 2e BS | 10 2e

lO Pe | DBO^ 10 2e

Onderwerp RE vervolgstappen RvS

Dag I 10X2e [
Nee De Landsadvocaat heeft vandaag nog contact met de Raad van State gehad Het is nog niet duidelijk wanneer de zitting

plaatsvindt De Raad van State kon nog niet aangegeven wanneer wordt verzocht om toezending van stukken wanneer de

behandeling van de VoVo ongeveer gaat plaatsvinden etc

Morgen neemt de Landsadvocaat weer opnieuw contact op met de Raad van State Misschien is er dan wel nieuws

Groeten

®

^minienw nl

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

@minienw nl |LT 10 2e @|LenTml10 2e
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DBO10 2e 10 2e @minienw nlVan

Verzonden dinsdag 19 mei 2020 15 50

Aan 10 2e I {bs | 10 2e | rws nl

10 2e 10 2e 10 2eDCO DBO^minienw nlCC

10 2e @minienw nl

Onderwerp vervoigstappen RvS

H^1^
Vraagje is inmiddels bekend wanneer de vervoigstappen rondom RvS het nieuwe verzoek tot voorlopige voorziening

bodemprocedure vanuit gemeente Maas en Waal plaatsvindt
Hartelijke groeten

10 2e [
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]

PCBd 10 2e

To

10 2eCc @minienw nl]
10 29 D DBO

Mon 6 15 2020 10 38 06 AM

From

Sent

Subject RE 20200615 Procesevaluatie granuliet na bespreking met Wim

Received Mon 6 15 2020 10 38 06 AM

20200615 Beantwoording eerdere vraaen docx

Beste Wim

Wat betreft de juridische check hebben deze vraag eerder gesteld aan DGWB en HBJZ Bijgevoegd een doc waarin ik relevante info

heb samengevoegd

Kijk even of dat je vragen voldoende beantwoordt

Metvriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

reeds beoordeeld 134742

10 2s 10K2e

reeds beoordeeld 134742

10 2e
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10 2e

reeds beoordeeld 134742

io 2e
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Beantwoording eerdere vragen over rol Cl en status IT en besluit beleids DG

DGWB gaf op 29 4 2020 ons de volgende antwoorden

1 Wie of welke instantie bepaalt formeel of een product certificaat onder een specifieke BRL

vatt en daarmee conform het Bbk wordt gehandeld Sesfaat daarin beleidsruimte Waar is

dit vastgelegd actre Martin Frans

De Raad voor Accreditatie RvA en de ILT hebben bier een rol in De RvA toetst of een Cl

op basis van het normdocument een productcertificaat erkende kwfaliteitsverklaring mag

afgegeven Hierbij wordt gekeken naar de scope uitvoering en toetsingsvereisten Dit is

een phvaatrechtelijke toets ILT houdt publiekrechtelijk toezicht op de juiste afgifte van

een erkende kwaliteitsverklaring Ook hier is het normdocument leidend De Cl heeft

hierbij enige interpretatieruimte

2 Wie of weike instantie most bij interpretatieverschHien in de regelgeving en de activiteiten

in de keten actief warden om tot opiossing te komen Is dat proces beschreven en hoe

verioopt dit actie Martin Frans

Als het over normdocumenten gaat is privaat de RvA de gezaghebbende instantie De RvA

heeft een klachtenprocedure indien er geschillen zijn Publiekrechtelijk is dat de na de ILT

de Raad van State De schemabeheerder opsteller van het normdocument heeft een

nadrukkelijke adviesrol bij interpretatieverschillen

Juridische aspecten DGWB en HBJZ beantwoording op 18 mei 2020

1 Bieden opname van granuliet of granietzand in de afspraken zoals verwoord in de

Monitoringsverslagen van het Implementatieteam uit 2008 2009 en 2010 voldoende

juridische basis voor het onderbrengen van granuliet onder BRL 9321

De juridische basis wordt gevormd door het Bbk Rbk Metis aan de Cl om te beoordelen of

het product onder de BRL past ILT houdt daar toezicht op IT is een overieggremium waar

implementadevragen Bbk aan de orde komen Dat dient voorde onderiinge

gedachtebepaling en discussie

2 Waarom is in 2008 2009 er niet voorgekozen om granuliet in het Rbk en toelichting op te

nemen Zou dan de huidige discussie voorkomen zijn
Dat is iang geieden De overwegingen van die tijd kan weiiicht WVL nog terughaien
Wanneer materiaai als granuliet explicieter in bv de NvTzou zijn beschreven had dat

weiiicht geholpen bij latere discussies

Granuliet destijds niet in zienswijze genoemd en zienswijze is ook niet verplicht

Toelichting heeft ook geen bepalende juridische status Lijst met voorbeelden is nooit

volledig

3 Biedt een beleidstandpunt van een beleids DG voldoende juridische basis voor

vergunningverlening en handhaving van RWS Zou hiervoor opname in de Regeling
bodemkwaliteit nodig of beter zijn

Het BBk werkt met definities en niet met lijsten Granuliet kan dus niet in het BBK warden

opgenomen Rond definities bestaan vender altijd interpretatievraagstukken niet alleen

extern maar zoals hier ook intern^ gelet op discussie tussen RIVS en DGWB DG RWS en

DGWB handeien beiden in mandaat dus namens de Stas Een intern beleids standpunt
heeft op zichzelf dus geen juridische status Deze status is er alleen als dit standpunt

extern namens de Stas het bestuursorgaan wordt ingenomen En stas heeft dat

standpunt inmiddels ingenomen in TK brief en besiuit op handhavingsverzoek op basis

van het standpunt in feite intern advies van DGWB dat granuiiet grand is specifieker

gezegd aan de definitie van grand voldoet
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
l0X2e I DBO

Mon 6 15 2020 12 12 28 PM

Subject RE 20200615 Procesevaluatie granuliet na bespreking met Wim

Received

To

From

Sent

Mon 6 15 2020 12 12 29 PM

Dan plan ik een afspraakom 10 uur

Met vriendelijke greet

10 2e

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden maandag 15 juni 2020 12 25

Aan DBO

■DGB

Onderwerp Re 202006i5 Procesevaluatie granuliet na bespreking met Wim

Morgen kan ik hele dag vanaf 10 u be halve ts 13 15u

Wim

10 {2e

I0 2eCC

iPhone WJK

10 2e DBO 10 2eOp 15 jun 2020 om 11 16 heeft

geschreven

g minienw nl hetvolgende

Beste Wim

Dank voor je aanvullingen Vanmiddag praten 10 2e en ik met de provincie

Ik zal vanmiddag met de klokkenluider bellen

Hoe laat schikt jou morgen

Met vriendelijke roet

10 2e

10 {2e

Van Wim Kuijken 10 2e @gmail com

Verzonden maandag 15 juni 2020 10 53

Aan 10 2e J DBO 1 10 2e |@minienw nl

DGB n 10 2e [@minienw nl10 2eCC

Onderwerp Re 20200615 Procesevaluatie granuliet na bespreking met Wim

Zie opm in je tekst

Wim

iPhone WJK

DBO ^ t10 2eOp 15 jun 2020 om 10 32 heeft

volgende geschreven

10 2e @minienw nl het

Beste Wim

Even de stand van zaken op een rijtje Check even of dit met beeld spoort

Vorige week maandag hebben we gesproken over de toen voorliggende rapportage Naar aanleiding

daarvan heb ik het stuk grondig aangepakt MET JE TEAM ALLES DOORGENOMEN Het resultaat tref je

hierbij aan Het betreft feitelijke informatie en onderbouwde bevindingen Ik stel voor dat we dit

morgen bespreken Zoals hieronder aangegeven hebben we nog input nodig op een paar belangrijke

zaken

Inhoudelijk staan nog de volgende zaken open

afgegeven Bodemsignalen uitgezet bij ILTMN DIE UITO NUN 2018 WAT IS DAARMEE GEDAAN

134742 1591



reactie van SGS Intron op mail over vragen granietzand vs granuliet
reactie van CvD op mail over vragen besluitvorming granietzand granuliet

IDEM VOORLEGGEN AAN GIB

PLUS IS ER OVER GRANULIET ALS GTOND GESPROKEN IN OF EXCL FLOCCULANT

VERANDERT DIE TOEVOEGING DE DEFINITIE

DE ‘KLOKKENLUIDER’ BEANTWOORDEN

We hebben nog twee gesprekken te voeren

10 2e vanTauw

[10 2e [van DGWB

JURISTE ILL EN DE PROVINCIE

Er komt een aanvullende opdracht van de staatssecretaris om de Evaluatie Kwalibo te betrekken

GRAAG EVEN CONCEPT VOORLEGGEN

Aanvullend gaf je vrijdag het volgende aan

Nagaan bij Witteveen en Bos {Evaluatie Kwalibo bevindingen tav de St Bouwkwaliteit en mn de

toegevoegde waarde in het stelsel DAT HOEFT Ml NIET MEER OMDAT ZE DIT NIET MEE GENOMEN

HEBBEN

Weergeven invalshoeken grond tot afval en van milieuvragen tot BRL en

beschouwing over GIB en de markt van graniet granulaat en asfalt

beschouwing over gewenste rollen en verantwoordelijkheden van alle spelers in de spel

IK WIL MN JURIDISCHE CHECK BBK OF lENW EIGENLIJK WEL ZELFSTANDIG EEN BRL KAN

WIJZIGEN OF KAN BEPALEN OF EEN MATERIAAL BOUWSTOF IS IPV GROND

Informeren SG over ro I0 2e

STAND V ZAKEN BRL 9344 en IDEE VAN V KAMPEN OM ZAAKNUGOED TE REGELEN

Ik stel voor dat we morgen over de rapportage praten Ik kijk even o [ lOXSe cans ziet om aan te sluiten

Die heeft het momenteel erg druk OKE HOOR HET WEL ANDERS EVEN A DEUX

G roet

10 2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet vooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor

schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektrenisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested
to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the

electronic transmission of messages

20200615 Procesevaluatie granuliet na bespreking met Wim docx

134742 1591



Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]

1 DGBfl I0 2e I@minienw nl1

] DBO

Mon 6 15 2020 12 27 09 PM

Subject RE 20200615 Procesevaluatie granuliet na bespreking met Wim

Mon 6 15 2020 12 27 09 PM

To

10 2eCc

10 2eFrom

Sent

Received

Ja maar de stas is ook gehouden aan de definities uit het Bbkt a v grond en bouwstof Idealiter zou ze advies kunnen inwinnen bij

de schemabeheerder en CvD Er is zoals we al zagen geen procedure bij twijfelgevallen

Ze heeft nu niet de mogelijkheid zelf een BRLte starten of te herzien Dat en het ontbreken van een procedure voor twijfelgevallen

Is een manco

Elgenlljk moet je vaststellen dat de bedenkingen van de handhavers t a v de status van de memo van |l0 2e| niet gek waren In de

brief aan de TK van 5 maart 2020 schaarde de stas zich achter de redenering van l0 2e[ pas vanaf dat moment had de

herbevestiging van de status een juridische grondslag

Uit de antwoorden van Intron zal moeten blijken of het een herbevestiging was van een besluit in het IT uit 2008 Als daar alleen

over granietzand en niet over granuliet is gesproken kun je hooguit spreken van een herbevestiging van het besluit van de Cl

Intron om granuliet als grond te beschouwen en daar in 2009 een productcertificaat voor te verlenen

Morgen even verder over hebben

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden maandag 15 juni 2020 12 22

Aan I DBO

DGB

Onderwerp Re 20200615 Procesevaluatie granuliet na bespreking met Wim

Maar zou de Stas dan zomaar zonder overleg met de private partijen kunnen bepalen dat bvb granuliet bouwstof is

Gaat de regelgeving er niet van uit dat alles begint bij de schemabeheerder

iPhone WJK

10 2e

10 2eCC

10 2e 10 2e

reeds beoordeeld 134743

10 2e

10 H4j^ ^e
10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

reeds beoordeeld 134742

10 2e 10 2e

134741 1592



10 2e

reeds beoordeeld 134742

10 2e

10 2e

134741 1592



Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
10X2e

To

From

Sent

Subject RE Standaardboderm en BoToVa

Received

DBO

Mon 6 15 2020 2 51 00 PM

Mon 6 15 2020 2 51 01 PM

In de rekenmethode van 10 2e ling hij uit van 0 organisch materiaal in granuliet Op basis daarvan oordeelde hij dat de

omrekening niet uitgevoerd kon worden en het dus geen grond kon zijn

Vdgens de specialisten is dat onjuist Hij had bij de omrekening van 2 moeten uitgaan

Met vriendelijke groet

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden maandag 15 juni 2020 15 48

Aan 10 2e I DBO

CC 10 2e |] DGB

Onderwerp Re Standaardbodem en BoToVa

Gelukkig snap ikdit niet allemaal

Begrijp dat eigenlijk niet wat 10 2e en ool 10 2e| mjj probeerde te vertellen

Wim

iPhone WJK

10 2e DBO 10 2eOp 15 jun 2020 om 15 17 heeft

geschreven

g minienw nl hetvolgende

Beste Wim

Zie hieronder de antwoorden van RWS BS en WVL Dit naar aanleiding van de opmerkingen van Meertens

In essentie Omrekening naar standaard bodem op plaats van formulas uit Bijiage G Bbk Er wordt met een minimum

van 2 organisch materiaal gerekend Omrekening geschiedt door technische bureaus in opdracht van de toepasser

Deze maken gebruik van een tool BoToVa Gebruik van die tool is niet relevant De handhavers moeten de

omrekening valideren Dat heeft In het geval van Over de Maas alleen een verhoogd bariumgehalte opgeleverd

Vervolgens ging de discussie door over het antropogene karakter

Met vriendelijke roet

I0 2e

10 2e BS 10 2e @ rws nlVan

Verzonden woensdag 10 juni 2020 12 58

Aan 10 2e I DBO 4 10 2e

] DGB 1Q 2e l@minienw nl

@minienw nl

10 2e 10 2e BSCC

10 2e 10 2e WVL ^ 1Q 2eSrws nl

Onderwerp FW Standaardbodem en BoToVa

Dag |l0 2e]
Zie hieronder de antwoorden op de door jou gestelde vragen met dank aan collega
Groeten

@rwsjTl

■10 2e

m DBO 10 2e{10 2e ^minienw nl

Verzonden maandag 8 juni 2020 21 49

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

DGB 1 10 2e

Onderwerp Standaardbodem en BoToVa

Best fe1§^
Ik kom op verzoek van Wim nog even terug op de antwoorden die jullie me eerder gaven over de BoToVa toets en de

duiding van twee resultaten Ik wil zeker weten dat we het goed begrijpen Is ook mijn vakgebied niet Maar als ik het

I0 2e ^minienw nlCC

snap
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Beantwoording vragen RWS Bodem Artikel 4 2 1 is een artikel dat geldt voor alle grond en baggerspecie en bevat

een methode om de aangetroffen concentraties aan verontreinigingen om te rekenen naar een standaardbodem

zodat de omgerekende concentraties kunnen worden getoetst aan de normen die zijn opgenomen in bijiage B van de

Regeling bodemkwaliteit De standaardbodem gaat uit van een lutumgehalte {minerale delen 2 um van 25 en

een organisch stofgehalte van 10 Er is een zekere relatietussen de bindingscapaciteit van verontreinigingen aan de

bodemmatrix en het percentage lutum en organische stof Om die reden bevatten onbelaste gebieden met een hoog

lutum en organisch stofgehalte van nature licht hogere concentraties aan van nature voorkomende verontreinigende

stoffen dan bodems met weinig lutum en organische stof De bodemtypecorrectie houdt met dit verschijnsel

rekening

Vraag 1 het omrekenen naar een standaardbodem gebeurt dat met de BoToVa toets

De bodemtypecorrectie t o v standaardbodem dient middels de formules uit Bijiage G van de Regeling
bodemkwaliteit plaats te vinden Of dat wel niet met een rekentool als BoToVa plaatsvindt is vender niet relevant

Bij de omrekening van de normwaarden voor metafen worden de volgende bodemtypecorrectieformule gebruikt
CMW b g to MW gb X {{ A B X lutum C x organisch stof } { A B x 25 C x 10 »
Waarin

maximale waarde of achtergrondwaarde die geldt voor de plaats van toepassen respectievelijk voor de toe

_

te passen of te verspreiden partij grond of baggerspecie gecorrigeerd op basis van rekenkundige
~

gemiddelde van het lutum en organisch stofgehalte zoals gemeten in de bodem respectievelijk de toe te

passen grond of baggerspecie

MW b g b

_

maximale waarde of achtergrondwaarde voor de standaardbodem die geldt als toepassingseis voor de
~

plaats van toepassen
MW ^

gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem grond of baggerspecie Voor bodem grond of

baggerspecie met een gemeten lutumgehalte van minder dan 2 wordt met een lutumgehalte van 2

gerekend

lutum

Voor thermisch gereinigde grond en baggerspecie geldt de volgende uitzondering

Bij de omrekening van de normwaarden voor Barium wordt indien het lutumpercentage lager is dan 10

met een lutumpercentage van 10 gerekend

gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem grond of baggerspecie Voor bodem grond
of baggerspecie met een gemeten organisch gehalte van minder dan 2 wordt met een organisch
stofgehalte van 2 gerekend

organisch
stof

stof afhankelijke constanten voor metalen weergegeven in tabel in dezelfde bijiageA B C

Bij de omrekening naar standaardbodem voor organische verbindingen met uitzondering van PAK s wordt

gebruik gemaakt van de voigende bodemtypecorrectieformule
MW b g bs MW sb x organisch stof 10

Waarin

maximale waarde of achtergrondwaarde die geldt voor de plaats van toepassen respectievelijk voor de toe

_

te passen of te verspreiden partij grond of baggerspecie gecorrigeerd op basis van rekenkundige
~

gemiddelde van het lutum en organisch stofgehalte zoals gemeten in de toe te passen grond of

baggerspecie

MW b b

_

maximale waarde of achtergrondwaarde voor de standaardbodem die geldt als toepassingseis voor de

plaats van toepassen
MW b

gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem grond of baggerspecie Voor bodem grond
of baggerspecie met gemeten organische stofgehalte van meer dan 30 respectievelijk minder dan 2

wordt met organisch stofgehalten van 30 respectievelijk 2 gerekend

organisch
stof

Bij PAK s is de wijze van correctie naar de standaardbodem afhankelijk van het percentage organisch stof

Voor PAK s wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch stofgehalte tot 10 toegepast
Tussen de 10 en 30 organisch stofgehalte wordt voor PAK s de volgende bodemtypecorrectieformule gebruikt
MW b g bs MW sb X organisch stof 10

Waarin

maximale waarde of achtergrondwaarde die geldt voor de plaats van toepassen respectievelijk voor de toe

_ te passen of te verspreiden partij grond of baggerspecie gecorrigeerd op basis van rekenkundige
gemiddelde van het lutum en organisch stofgehalte zoals gemeten in de bodem respectievelijk de toe te

MW b ab

134739 1593



passen grand of baggerspecie

_

maximale waarde of achtergrondwaarde voor de standaardbodem die geldt als toepassingseis voor de
“

plaats van toepassen
MW]sb

organisch
stof

gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem grond of baggerspecie

Voor bodems met een organisch stofgehalte vanaf 30 wordt voor PAK s de volgende bodemtype correctieformule

gehanteerd
MW b o b MW b X 3

Waarin

maximale waarde of achtergrondwaarde die geldt voor de plaats van toepassen respectievelijk voor de toe

_

te passen of te verspreiden partij grond of baggerspecie gecorrigeerd op basis van rekenkundige
“

gemiddelde van het lutum en organisch stofgehalte zoals gemeten in de bodem respectievelijk de toe te

passen grond of baggerspecie

MW b abe

_

maximale waarde of achtergrondwaarde voor de standaardbodem die geldt als toepassingseis voor de
“

plaats van toepassen
MW sb

organisch
stof

gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem grond of baggerspecie

Vraag 2 Zo niet hoe dan wel

Zie hierboven

Doet een vergunningverlener handhaver dit

De omrekening gebeurt in eerste instantie door het onderzoeksbureau laboratorium is terug te vinden verwerkt in

de analyseresultaten bijv in de tabellen van SYNLAB bij de Geonius rapporten Bij onderzoeken aangeleverd door

de beoogd toepasser of bij verificatieonderzoek t b v toezicht zou RWS dan moeten valideren of e e a conform

de formules uit bijiage G van de Regeling bodemkwaliteit is gedaan

Vraag 3 Is zo n een bodemtypecorrectie verplicht {handhavers beweren van wel

Bij PFAS en PAK s hoeft bij een organische stofgehalte tot 10 geen bodemtypecorrectie te worden toegepast

Verdergelden verplicht de bodemtypecorrecties zoals in de hierboven aangegeven formules

Vraag 4 Geldt bij de omrekening de hieronder door jullie eerder aangegeven minimum rekenwaarde van 2

organisch materiaal

]a

Zie formule metalen

organische stof gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem grond of baggerspecie Voor

bodem grond of baggerspecie met een gemeten organisch gehalte van minder dan 2 wordt met een organisch
stofgehalte van 2 gerekend
Zie formule organische verbindingen

gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem grond of baggerspecie Voor bodem grond
of baggerspecie met gemeten organische stofgehalte van meer dan 30 respectievelijk minder dan 2

wordt met organisch stofgehalten van 30 respectievelijk 2 gerekend

organisch
stof

Vraag 5 zo ja hoe kan het dat een handhaver van 0 lijkt uitte gaan

Dat lijkt te duiden op onvoldoende kennis van de Regeling bodemkwaliteit bij de betreffende handhaver

Beantwoording vragen RWS Bodem Voor organische stof moet cf Rbk bij een waarde die lager ligt dat 2

uitgegaan worden van 2 en voor lutum is het percentage helemaal niet laag gemiddeld is dat circa 14 In de

verificatierapporten zijn de bodemtypecorrecties gewoon correct uitgevoerd en de gehalten het materiaal voldoet

Als je e e a correct invult in BoToVa moet je dezelfde uitkomst krijgen Dat hebben de bureaus die er gebruikvan

hebben gemaakt ook gedaan Er zijn in november 2019 januari 2020 en februari 2020 diverse monsters van granuliet

geanalyseerd door SYNLAB waarbij het gehalte aan organische stof varieerde tussen 0 2 en 0 8 d s het

frequentst gemeten gehalte bedroeg 0 7 d s Granuliet bevat dus organische stof Het is daarom correct dat

verschillende door de Minister van lenW erkende bureaus de bodemtypecorrectie toepassen zoals bedoeld in de

Regeling bodemkwaliteit bijiage G tabel 4 Voor de bodemtypecorrectie Regeling bodemkwaliteit bijiage G moet

verder alleen het percentage lutum worden betrokken dit is het gewichtspercentage minerale bestanddelen met een

diameter kleiner dan 2 pm betrokken op het totale drooggewicht Uit de verschillende analyses blijkt dat het

percentage lutum rond de 14 ligt

Vraag 6 klopt het dat de BoToVa een rekenmachine is voor toepassers Wat doen handhavers ermee

]a dat klopt Gebruik is niet verplicht en het gebruik van de uitkomsten is op eigen risico net als andere
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rekentools Zoals eerderaangegeven de bodemtypecorrectie t o v standaardbodem dient middels de formules

uit Bijiage G van de Regeling bodemkwaliteit plaats te vinden Of dat wel niet meteen rekentool als BoToVa

plaatsvindt is verder niet relevant Met betrekking tot gebruik door handhavers zij gebruiken dit waarschijnlijk om
de onderzoeksresultaten te valideren zie antwfoorden op vraag 2 en 7

Vraag 7 klopt het dat bij de monstername de BoToVa toets door de toepasser is aangeleverd Of voeren de

handhavers dezetoets uit

Zie antwoord op vraag 2 De omrekening gebeurt in eerste instantie door het onderzoeksbureau laboratorium is

terug te vinden verwerkt in de analyseresultaten bijv in de tabellen van SYNLAB bij de Geonius rapporten Bij
onderzoeken aangeleverd doorde beoogd toepasser of bij verificatieonderzoek t b v toezicht zou RWS dan

moeten valideren of e e a conform de formules uit bijiage G van de Regeling bodemkwaliteit is gedaan
Met vriendeliike groet

10 2e

□it berichl kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u

verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

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

messages

134739 1593



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

Mon 6 15 2020 3 07 07 PM

]@rmin ienw nl]I0 2e DGBlI 10 2eTo

From

Sent

Subject 20200615 Bontrup en andere bedrijven
Mon 6 15 2020 3 07 07 PM

20200615 Bontrup en andere bedriiven docx

Received

Beste| 10 2e |en Wim
Ik heb wat info verzameld over de bedrijven in ons verhaal

Groet

i0 2e

134738 1594



Koninklijke Wegenbouw Stevin

In 1975 gaan de dhe wegenbouwbedrijven van Stevin vender onder een naam

Koninklijke Wegenbouw Stevin Hiermee is KWS geboren Hoofdkantoor wordt bet pand
van KMW aan de Beneluxiaan in Utrecht Met de fusie ontstaat bet marktieiderschap in

de wegenbouw van Nederland De asfaltproductie is dan goed voor ruim 20 procentvan
de totale asfaltmarkt Deze leidende positie in de Nederlandse asfaltmarkt heeft KWS

nog altijd in handen

KWS ontwerpt realiseert reconstrueert bouwt beheert en onderhoudt wegen Van

complexe landelijke integrale infrawerken tot een project bij u op de stoep of om de

hoek Voor Rijkswaterstaat provincies gemeenten andere overheden bedrijven en

particulieren KWS is vertrouwd met iedere opdrachtgever en elke schaalgrootte KWS is

de verbindende factor

VolkerWessels

Drie jaar na bet ontstaan van KWS fuseert Stevin Groep met Adriaan Volker Groep

Baggeraar Adriaan Volker heeft op dat moment geen wegenbouwactiviteiten dus die

fusie heeft geen consequenties voor KWS Koninklijke Volker Stevin is op dat moment de

grootste bouwer van Nederland met 22 000 medewerkers Pas negentien jaar later komt

de volgende grote fusie Koninklijke Volker Stevin ging in 1997 samen met Kondor

Wessels Groep Het concern staatdaarna bekend als VolkerWessels waar binnen KWS

de grootste onderneming is

Bontrup
Ruim 50 jaar geleden opgericht door Franz Bontrup is sterk in grondstoffen logistiek en

landbouw De leiding van het familiebedrijf is in handen van Peter en Bram Bontrup
Graniet Import Benelux is onderdeel van Bontrup Grondstoffen

Graniet Import Benelux is een onderdeel van Deelnemingen KWS Infra Volker Wessels

De besloten vennootschap DBM Bontrup B V is gevestigd op Amerikahavenweg 2 te

Amsterdam en is actief in de branche Beheer van onroerend goed Het bedrijf is bij de

kamer van koophandel geregistreerd onder kvk nummer 73165123 en is gelegen in

Amerikahaven in de gemeente Amsterdam Bij DBM Bontrup B V is 1 persoon

werkzaam

Bontrup is opgesplitst in drie hoofdgroepen

A Bontrup Grondstoffen

• Bremanger Quarry
• Graniet Import Benelux | Grondstoffen

De besloten vennootschap Graniet Import Benelux B V is gevestigd op

Amerikahavenweg 2 te Amsterdam en is actief in de branche Groothandel in hout

sanitair en overige bouwmaterialen Het bedrijf is bij de kamer van koophandel

geregistreerd onder kvk nummer 14627636 en is gelegen in Amerikahaven in de

gemeente Amsterdam Bij Graniet Import Benelux B V zijn tussen de 21 en 50

personen werkzaam

Productie GIB

o Asfaltmarkt 40

o Betonmarkt 30

o Spoorbalast 15

o Overig 5 10

o Granuliet 5 10

Site Volker Wessels
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• Antwerp stone Terminal | Grondstoffen

Bontrup Logistics | Shipping Offshore

Bontrup Ukraine | Landbouw

B

C

Nederzand Projectmanagement zandwinprojecten

Nederzand Projectmanagement BV levert momenteel het projectmanagement voor de

zandwinprojecten Over de Maas en Geertjesgolf In het verleden werd ook de directie

gevoerd over de Cuijkse projecten Heeswijkse Kampen en Kraaijenbergse Plassen die

inmiddels grotendeels zijn afgerond en opgeleverd De organisatie telt momenteel twee

medewerkers De organisatie maaktop ruime schaal gebruik van externe expertise
Nederzand Projectmanagement BV verzorgt de projectleiding levert secretariele en

administratieve diensten ten behoeve van de projecten cobrdineert de werkzaamheden

in de projecten levert ondersteuning aan de projecten verzorgt de communicatie en

fungeert als aanspreekpunt voor omwonenden belanghebbenden en overheden

I0 2e

10 2e

Adres Dijk 61 6645 KA Winssem

Over de Maas BV

Over de Maas BV is een dochter van Nederzand Projectmanagement BV Dit bedrijf is

ook gevestigd aan de Dijk 61 in Winssen gemeente Beuningen Naast Over de Maas BV

heeft Nederzand Projectmanagement BV nog vier andere bij de Kamer van Koophandel

geregistreerde dochterondernemingen in Nederland

Adres Dijk 61 6645 KA Winssem

Brabob BV

Vanwege de complexe milieuregelgeving is het managen van grond en

baggerspeciestromen een specialisme Door onze kennis over het veilig werken met

bodemverontreinigingen is BraBoB uitgegroeid tot een organisatie met de volgende
hoofdactiviteiten

o Leveren zand grond en bouwstoffen voor de grond weg en waterbouw

o Commercieel sturen coordineren en beheren van materiaalstromen zoals grond

baggerspecie mineraal afval en alternatieve bouwstoffen voor de Bouw en GWW

sector

o Specialist in bodemsaneringen veiligheid en ontwikkelingstrajecten Bodem en

Ontwikkeling b v Schakel tussen het adviesbureau en de uitvoeringspraktijk
van aannemer

o Grondreiniging immobilisatie en grondbankactiviteiten in de regio Zuid Nederland

Grondbank De Kempen b v

Als specialist met een brede marktorientatie richt BraBoB zich op de internationale markt

van grond baggerspecie en bouwstoffen Doordat we ervaringsdeskundige zijn op het

gebied van milieukwaliteit en wet en regelgeving zijn de afgelopen jaren veel partijen

grond en baggerspecie over de landsgrenzen hergebruikt of gereinigd GWW projecten
en industriele processen waarbij partijen grond baggerspecie en bouwstoffen vrijkomen
beoordeelt BraBoB dus altijd op alle hergebruiksmogelijkheden vanuit een breed

internationaal perspectief Hierdoor is het mogelijk om in bepaalde situaties

materiaalstromen te recyclen Juist daar waar dit niet verwacht werd Dit levert

duidelijke kostenvoordelen en minder transport C02 reductie op

Mibau Stema

Concurrent van Graniet Import Benelux eveneens gevestigd in de Amsterdamse haven

Heeft twee productcertificaten onder BRL 9324 Geen certificaat onder BRL 9321
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I0 2e @gmail com i I0 2e |@gnnail com]
Wim Kuijken ll I0 2e ~|@gmail com1

I0 2e

To

Cc

From

Sent

Subject RE 20200611 Gespreksimpressie Harmsen

Received

DBO

Tue 6 16 2020 7 58 36 AM

Tue 6 16 2020 7 58 37 AM

20200611 Gespreksimpressie Harmsen DEF docx

Geachte heer Harmsen

Bedankt voor uw reactie op de gespreksimpressie Ik heb al uw wijzigingen overgenomen

Ikzie het door u toegezegde documenttegemoet
Met vriendeliike greet

10 {2e

10 2e

10 H^P 2e

gjgmaii eom

Verzonden maandag 15 juni 2020 22 09

Aan

Onderwerp RE 20200611 Gespreksimpressie Harmsen

10 2eVan

10 2e DBO

Geachte

Bijgesloten het op een paar plekken aangepast verslag Ik heb track changes gebruikt Ik heb nog een relevant toevoeging gedaan
die ikvergeten was Ikkijkook nu nogterug op een prettig verlopen gesprek

Ik heb via de gemeente West Maas en Waal commentaar van RWS gekregen op het stuk dat ikvorige week heb toegestuurd Ik ben

bezig hier weer op de reageren Het lijkt me relevante informatie en zal als het af is ooktoesturen zal de gemeente informeren dat

Ik dit doe

Met vriendelijk groet

loop

Van

10 2e

10 2e DBO 10 2e @ minienw nl

Verzonden zondag 14 juni 2020 16 32

Aan Joop Harmsen 10 2e gjgmail com

Onderwerp 20200611 Gespreksimpressie Harmsen

Geachte heer Harmsen

Bijgevoegd de impressievan het gesprek met dhr Kuijken

Graag verneem ik uw opmerkingen aanvullingen

Met vriendelijke groet

10 2e @ gmail com

10 2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte maiden en hel bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

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

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

134533 1596



10 2e ILT^ 10 2e l@ILenT nl1To

10 2e ^BO
Tue 6 16 2020 8 00 12 AM

From

Sent

Subject RE Bodemsignalen
Received Tue 6 16 2020 8 00 12 AM

Ha 10 2e

Heb je a I lets gehoord
Met vriendeliike groet

10 2e

10 26

10 «4 P 2e

Van

Verzonden maandag 8 juni 2020 21 45

Aan

Onderwerp RE Bodemsignalen

Hi| 10 2e |
Ik zet beide vragen morgen uit

Harteliike groet
10 2e

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com
Van

Datiini maandap fIS iiin 2fl20 S11 PM

Aan

Onderwerp Bodemsignalen

Best^ 10 2e ^
Weer wat duidelijker geworden Met bijgevoegde stuk had betrekking op de toepassing van microzand Dat is een bouwstof die een

fractie groter is dan granuliet Heeft niet metde casus te maken Wei illegaal toegepast in de haven

Daarnaast heb ik weer twee vragen voor je

1 We begrepen dat er in 2018 naar aanleiding van de voorgenomen toepassing in de Honswijkerplas een bodemsignaal is

afgegeven door RWS ON Heb je voor mij een afschrift van dat signaal Wat is er door de ILT mee gedaan

2 Is er naar aanleiding van de voorgenomen toepassing in juni 2019 in Over de Maas door RWS ZN een bodemsignaal

afgegeven Zo ja heb je een afschrift en wat is daar door de ILT mee gedaan

Met vriendelijke groet

10 2e ILT

10 2e DBO

10 2e DBO i 10 2e @tnLtiienw nl

10 2e LT 10 2e @XeiiT nl

10 2e

10 2e

10 24P 2e

DBO

Verzonden maandag 25 mei 2020 09 43

Aanl

10 {2eVan

1LT ^ 10 2 |@ILenT nl

Onderwerp Rb Controle door ILT in 2013 bij GIB

Ha| i0 2e

Heert waarschijnlijk iets met bijgevoegd stukte maken

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 2e

10 4P 2fil

10 2e ILT 10 2e g ILenT nlVan

Verzonden maandag 25 mei 2020 09 37

Aan

Onderwerp RE Controle door ILT in 2013 bij GIB

10 {2e DBO^ 10 2e ^minienw nl

Beste 10 26

Dat dit bezoek heeft plaatsgevonden is mij bekend Ikvraag het vandaag morgen na bij de betrokken collega lig woensdag

10 2e
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10 2e

1@§ ^0 ^e

10 2e DBO 10 2e @minienw nl

7nnHaa 7A mpi ^n Q 14 23

Aar

Onderwerp Controle door ILT in 2013 bij GIB

Best^ I0 2e

In de gesprekken en mails wordt gemeld dat er in 2013 door de ILT een bedrijfsbezoek aan GIB {Bontrup is gebracht
Kun je voor mij nagaan wat daarvan de reden was en wat de uitkomsten waren

Van

10 2e ILT 10 2e @ILenT nl

^frianiHpIiiIr p m pt
10 {2e

n0 2ej

10 «4ri be

135000 1598



Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
10 2e ll DGBd 10 2e

10 2e I DBO

To

Cc @minienw nl]
From

Sent Tue 6 16 2020 8 13 15 AM

Subject Flocculant en BRL

Received Tue 6 16 2020 8 13 15AM

Beste Wim

Wat het gebruik van flocculant betreft i r t het BRL heeft RWS WVL ons eerder op die vraag de volgende antwoorden gegeven

19 Kan granuliet grond zijn als het naast het in de BRL 9321 beschreven toegestane bewerkingen wassen breken en zeven in het

productieproces een in de BRL niet omschreven productiebewerking met een flocculant heeft ondergaan

Ja Hierbij moet worden opgemerkt dat het flocculant in zeer kleine hoeveelheden van 0 1 mg kg ds toegevoegd Er is een parallel
te trekken met grondreinigingsresidu dat ook met flocculant en vervolgens kamerfilterpers wordt ontwaterd en vervolgens de

juridische status van grond volgens het Besluit bodemkwaliteit behoudt Zie ookantwoord op vraag 7 De samenstelling van het

materiaal wordt niet gewijzigd door de beperkte hoeveelheid flocculant die is gebruikt

20 Het gebruik van een flocculant is niet omschreven in het norm document BRL 9321 Is dat noodzakelijk in een algemeen

geldend normdocument Zie antwoord op vraag 16

In BRL 9321 is het breek en wasproces weliswaar omschreven maar is niet expliciet benoemd dat een flocculant wordt gebruikt

Hoewel niet wettelijk verplicht is het ons inziens wenselijkom dergelijke relevante processtappen additieven in het

bewerkingsproces te beschrijven in het normdocument productcertificaat met het oog op de zorgplicht

21 Het gebruik van een flocculant is niet omschreven in het productcertificaat granuliet Is dat noodzakelijk
Het productcertificaat moet aangeven wat de kwaliteit is van het materiaal Alleen als het gebruikte flocculant daarop invioed heeft

moet dat worden vermeld

22 Kan het nieuwe BRL 9344 voorzien in het gebruik van een flocculant

In de nieuwe concept BRL 9344 is het gebruik van een flocculant en benoeming van het soort flocculant eveneens niet vermeld

23 Is het gebruik van een flocculant wel of niet in strijd met het Bbk omdat deze stof daarin niet wordt genoemd Is dat relevant

Waarom wel niet

Nee dat is niet in strijd met het Bbk Het Bbk kent normen voor een aantal veel voorkomende stoffen Daar waar ongenormeerde

stoffen aanwezig zijn in grond of baggerspecie geldt de zorgplicht ten aanzien van die stoffen Op grond van de zorgplicht wordt

beoordeeld of een ongenormeerde stof toelaatbaar is in de specifieke toepassing

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

DBO

Verzonden maandag 15 juni 2020 11 16

Aan Wim Kuijken

10 2eVan

] D6B

Onderwerp RE 20200615 Procesevaluatie granuliet na bespreking met Wim

10 {2eCC

Beste Wim

Dank voor je aanvullingen Vanmiddag praten 10 2e en ik met de provincie

Ik zal vanmiddag met de klokkenluider bellen

Hoe laat schikt jou morgen

Met vriendeliike groet

10 2ej

10 2e

Van Wim Kuijken 10 2e aemail com

Verzonden maandag 15 juni 2020 10 53

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

DGB | 10 2e |@minienw nl10 2eCC

Onderwerp Re 20200615 Procesevaluatie granuliet na bespreking met Wim

Zie opm in je tekst

Wim

iPhone WJK

10 2e DBO 10 2eOp 15 jun 2020 om 10 32 heeft

geschreven

@minienw nl het volgende

134737 1599



Beste Wim

Even de stand van zaken op een rijtje Check even of dit met beeld spoort

Vorige week maandag hebben we gesproken over de toen voorliggende rapportage Naar aanleiding daarvan heb ik

het stukgrondigaangepakt METJE TEAM ALLES DOORGENOMEN Het resultaat tref je hierbij aan Het betreft

feitelijke informatie en onderbouwde bevindingen Ik stel voor dat we dit morgen bespreken Zoals hieronder

aangegeven hebben we nog input nodig op een paar belangrijke zaken

Inhoudelijk staan nog de volgende zaken open

afgegeven Bodemsignalen uitgezet bij ILT MN DIE UIT O NL IN 2018 WAT IS DAARMEE GEDAAN

reactie van SGS Intron op mail over vragen granietzand vs granuliet

reactie van CvD op mail over vragen besluitvorming granietzand granuliet

IDEM VOORLEGGEN AAN GIB

PLUS IS ER OVER GRANULIET ALS GTOND GESPROKEN IN OF EXCL FLOCCULANT ^ VERANDERT DIE

TOEVOEGING DE DEFINITIE ^

DE ‘KLOKKENLUIDER’ BEANTWOORDEN

We hebben nog twee gesprekken te voeren

10 26

{10 2e Ivan DGWB

| I0 2e IILT EN DE PROVINCIE

Er komt een aanvullende opdracht van de staatssecretaris om de Evaluatie Kwalibo te betrekken GRAAG EVEN

CONCEPT VOORLEGGEN

Aanvullend gaf jevrijdag het volgende aan

Nagaan bij Witteveen en Bos Evaluatie Kwalibo bevindingen tav de St Bouwkwaliteit en mn de toegevoegde

waarde in het stelsel DAT HOEFT Ml NIET MEER OMDAT ZE DIT NIET MEE GENOMEN HEBBEN

Weergeven invalshoeken grond tot afval en van milieuvragen tot BRL en

beschouwing over GIB en de markt van graniet granulaat en asfalt

beschouwing over gewenste rollen en verantwoordelijkheden van alle spelers in de spel

IK WIL MN JURIDISCHE CHECK 3BK OF lENW EIGENLIJK WEL ZELFSTANDIG EEN BRL KAN WIJZIGEN

OF KAN BEPALEN OF EEN MATERIAAL BOUWSTOF IS IPV GROND

Informeren SG over rol |lQ 2^
STAND V ZAKEN BRL 9344 en IDEE VAN V KAMPEN OMZAAKNU GOED TE REGELEN

Ik stel voor dat we morgen over de rapportage praten Ik kijk even of 10 2e kans ziet om aan te sluiten Die heeft

het momenteel erg druk OKE HOOR HET WEL ANDERS EVEN A DEUX

Groet

io 2e

□it bericht kan informatie bevatten die niet voer u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u

verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met tisico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

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

messages

20200615 Procesevaluatie granuliet na bespreking met Wim docx

134737 1599



BSKlI 10 2e

10X2e I DBO

Tue 6 16 2020 8 44 37 AM

Subject Brief aan TK over aanvullende opdracht Kuijken
Received

10 2eTo @minienw nl]
From

Sent

Tue 6 16 2020 8 44 37 AM

Beste 10 2e |
Vorige week spraken we over een briefje aan de TK over de aanvullende opdracht voor Wim en het versnellen van de evaluatie

Kwalibo

Kan ik al meekijken in een conceptversie
Mpt vripnH^liik^ grnpt^

10 2e

10X2e

10 H4d ^e

134438 1600



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

Tue 6 16 2020 9 07 21 AM

Subject FW 20200615 Procesevaluatie granuliet na bespreking met Wim

Tue 6 16 2020 9 07 21 AM

20200615 Procesevaluatie granuliet na bespreking met Wim docx

To

From

Sent

Received

t i

Met vriendelijke groet

10 2e

00 H^e
DBO10 2eVan

Verzonden maandag 15 iuni 2020 10 33

{10 2eAan Wim Kuijken

Onderwerp 20200bis f rocesevaiuatie granuliet na bespreking met Wim

DGB

Beste Wim

Even de stand van zaken op een rijtje Check even of dit met beeld spoort

Vorige week maandag hebben we gesproken over de toen voorliggende rapportage Naar aanleiding daarvan heb ik het stuk

grondig aangepakt Het resultaat tref je hierbij aan Het betreft feitelijke informatie en onderbouwde bevindingen Ik stel voor dat

we dit morgen bespreken Zoals hieronder aangegeven hebben we nog input nodig op een paar belangrijke zaken

Inhoudelijk staan nog de volgende zaken open

afgegeven Bodemsignalen uitgezet bij ILT

reactie van SGS Intron op mail over vragen granietzand vs granuliet

reactie van CvD op mail over vragen besluitvorming granietzand granuliet

We hebben nog twee gesprekken te voeren

10 2e vanTauw

10 2e van DGWB

Er komt een aanvullende opdracht van de staatssecretaris om de Evaluatie Kwalibo te betrekken

Aanvullend gaf je vrijdag het volgende aan

Nagaan bij Witteveen en Bos Evaluatie Kwalibo bevindingen tavde St Bouwkwaliteit en mn de toegevoegde waarde in het

stelsel

Weergeven invalshoeken grond tot afval en van milieuvragen tot BRL en

beschouwing over GIB en de markt van graniet granulaat en asfalt

beschouwing over gewenste rollen en verantwoordelijkheden van alle spelers in de spel

Informeren SG over ro I0 2e

Ik stel voor dat we morgen over de rapportage praten Ik kijk even of 10 2e kans ziet om aan te sluiten Die heeft het momenteel

erg druk

Groet

10 2e

134736 1601



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

Tue 6 16 2020 10 23 55 AM

To

From

Sent

Subject 2020616 Aanvullend opdrachtverzoek aan Wim Kuijken
Tue 6 16 2020 10 23 55 AM

2020616 Aanvullend opdrachtverzoek aan Wim Kuiiken docx

Received

Beste Wim

Ik kreeg zojuist van DGWB dit stuk De aanvullingen zijn van mijn hand Kun je ernaar kijken

Groet

i0 2e

134735 1603



10 2e BSK[| 10 2eTo @minienw nl]
10X2e I DBO

Tue 6 16 2020 10 24 21 AM

From

Sent

Subject RE Aanvullend opdrachtverzoek aan Wim Kuijken
Received Tue 6 16 2020 10 24 22 AM

Hal 10 Ue |
Ik leg het even aan Wim voor

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 «4 P 2e

BSKVan 10 2e

Verzonden dinsdag 16 juni 2020 10 45

Aan 10 2e DBO

Onderwerp FW Aanvullend opdrachtverzoek aan Wim Kuijken

1^a al akkoord met deze versies

lOK^e

10 2e

I ^10 p4j2
I0 2ej

BSK10 2eVan

Verzonden vrijdag 12 juni 2020 15 30

Aan DGRW 10 2e |@minienw nl

Onderwerp Aanvullend opdrachtverzoek aan Wim Kuijken

Ha||10 26[
Ik heb even zelf aanvullende opdracht Wim Kuijken opgepakt en briefje aan de TK uitstel

Kun jij dat voor mij in systeem zetten

Briefje aan Wim Kuijken is van 10 2e | dus die moet dan als laatste in de lijn
Alvast dank

Groet I 1Q [2e

10 2e

134437 1605



BS | 10 2e I@rws nl1

I DBO

10 2«To

10X2eFrom

Sent Tue 6 16 2020 10 30 17 AM

Subject Vraagje
Received Tue 6 16 2020 10 30 18 AM

H^l^
WasP 10 2e ^tot 1 5 2020 HID WVLof zit iker naast

Mpt vripnrjpliikp

10 2e

nOX2e]

10 W l2e

134999 1606



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

Tue 6 16 2020 11 56 40 AM

Subject RE 2020616 Aanvullend opdrachtverzoek aan Wim Kuijken
Received

To

From

Sent

Tue 6 16 2020 11 56 41 AM

Prima

Met vriendelijke groet

10 {2e

10 2e

10 gajN2e

Oorspronkelijk bericht

Van Wim Kuijken 10 2e |@gmail com
Verzonden dinsdag 16 iuni202Q 12 07

^ DBO [
Onderwerp Re 2020616 Aanvullend opdrachtverzoek aan Wim Kuijken

]@minienw nl10 2e 10 2eAan

JA lijkt mij goed 11 t en 10 2 g

Wim

Op 16 jun 2020 om 11 23 heeft[ ] DBO j 10 2e ]@minienw nl het volgende geschreven10 2e

2020616 Aanvullend opdrachtverzoek aan Wim Kuijken docx

134734 1607



BSKlI I0 2e I@minienw nl1

l0X2e I DBO

Tue 6 16 2020 12 02 01 PM

Subject 2020616 Aanvullend opdrachtverzoek aan Wim Kuijken
Received

2020616 Aanvullend opdrachtverzoek aan Witn Kuiiken docx

10 2eTo

From

Sent

Tue 6 16 2020 12 02 01 PM

Beste| I0 2e

Hierbij de aanvullingen van Wim Kuijken

Groet

i0 2e

134436 1608



DGRWiI [I0 2e I@minienw nl1

I BSK

Tue 6 16 2020 12 04 54 PM

Subject FW 2020616 Aanvullend opdrachtverzoek aan Wim Kuijken
Tue 6 16 2020 12 04 00 PM

2020616 Aanvullend opdrachtverzoek aan Witn Kuiiken docx

I0 2eTo

10 2eFrom

Sent

Received

Hoi

Zie de opmerkingen
Groetl I0 2e

I0 j2e

10 2e

I 10 P ^2 9
10 2e

DBO10 2eVan

Verzonden dinsdag 16 juni 2020 13 03

BSK

Onderwerp 2020616 Aanvullend opdrachtverzoek aan Wim Kuijken

Hal 10 2e I
Ik was nog een dingetje vergeten Ziet hier wel in

Groet

10 2eAan

10 2e

142748 1610



lOXSe I DGRWiI [10 2e |@minienw nl1
I0 2e I DBO[| iOK2e |@nninienw nl1
I0 2e \ DBO

Sent Tue 6 16 2020 1 07 37 PM

Subject 20200423 opdrachtbrief Wim Kuijken definitief pdf
Tue 6 16 2020 1 07 38 PM

20200423 opdrachtbrief Wim Kuiiken definitief pdf

To

Cc

From

Received

Beste |l0 24
Hierbij de vorige opdrachtbrief die door | I0 2e j is opgesteld

Nu er een aanvullende opdracht ligt moet dat naar Wim toe ook netjes verwoord worden omdat dit de basis voor zijn declaraties

vormt

Van de vorige opdracht eindigde de declaratietermijn op 31 juli Ikstel voor in de opdrachtbrief de opievertermijn van 1 September

op te nemen maar een declaratietermijn t m 30 September Ook wege de door hem in deTK te houden briefing

De opdrachtbrief is wei even een klusje zoals we de vorige keer gemerkt hebben

Kan ook aan Wim verstuurd worden nadat de kamerbrief de deur uit is

Groet

10 2e

135131 1612



Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
10X2e

To

From

Sent

Subject RE beantwoording van vragen van de leden kroger groenlinks la in sp en van brenk 50plus over granuliet pdf
Tue 6 16 2020 1 12 56 PM

DBO

Tue 6 16 2020 1 12 56 PM

Received

Ja dat bedoel ik

Dietekst is goedgekeurd door alle geledingen van RWS en DGWB

Met vriendelijke groet

10 2e

iO gfeqH26

Ooispronkelijk bericht

Van Wim Kuijken 10 2e ~| agmail com
Verzonden dinsdag 16 iuni202Q 13 57

Aan

Onderwerp beantwoordmg van vragen van de leden kioger groenlmks la in sp en van brenk 50plus over granuliet pdf

DBO I0 2e10 2e @mmienw nl

Ik kwam dit nog tegen stas zegt hier granulietzand granuliet

134733 1614



I0 2e @gmail com i I0 2e |@gnnail com]
Wim Kuijken ll I0 2e ~|@gmail com1

I0 2e

To

Cc

From

Sent

Subject RE 20200611 Gespreksimpressie Harmsen

Received

DBO

Wed 6 17 2020 8 15 01 AM

Wed 6 17 2020 8 15 01 AM

Geachte heer Harmsen

Bedankt voor het toesturen van de stukken

greet

I0 2e

10 2e

10 R4jP 2e

10 2e @gmail comVan

Verzonden dinsdag 16 juni 2020 22 19

Aan 10 2e DBO

CC Wim Kuijken’

Onderwem RE 20200611 Gespreksimpressie Harmsen

n KuijkenGeachte 10 2e

Hierbij de belootde notitie Dit mijn reactie op de reactie van RWS op mijn eerdere notitie Omdat in de reactie van RWS op de

vragen van de omgevingsdienst Rivierenland mijn naam wordt genoemd heb ik de vrijheid genomen ook kort op deze memo te

reageren Ik heb zowel een PDF als een Word versie toegevoegd Hiernaast ook de reactie memo van RWS op mijn eerdere

notitie Ik heb dit gekregen van de gemeente West Maas en Waal en in dit document zitten verschillende documenten achter

elkaar

Als er nog vragen zijn laat dit dan weten

Met vriendelijke groet

loop Harmsen

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

Verzonden dinsdag 16 juni 2020 08 59

Aan 10 2e @gmail com 10 2e @gmail com

CC Wim Kuijken 10 2e @gmail com

Onderwerp RE 20200611 Gespreksimpressie Harmsen

Geachte heer Harmsen

Bedankt voor uw reactie op de gespreksimpressie Ik heb al uw wijzigingen overgenomen

Ik zie het door u toegezegde document tegemoet

10 {2e
10 2e

10 H4p 2e

10 2e 10 2e@gmail com S gmail comVan

Verzonden maandag 15 juni 2020 22 09

Aan 10 2e DBO 1 10 2e |@minienw nl

Onderwerp RE 20200611 Gespreksimpressie Harmsen

Geachte | 10 2e

Bijgesloten het op een paar plekken aangepast verslag Ik heb track changes gebruikt Ik heb nog een relevant toevoeging gedaan

die ik vergeten was Ik kijk ook nu nog terug op een prettig verlopen gesprek

Ik heb via de gemeente West Maas en Waal commentaar van RWS gekregen op het stuk dat ikvorige week heb toegestuurd Ik ben

bezig hier weer op de reageren Het lijkt me relevante informatie en zal als het af is ooktoesturen zal de gemeente informeren dat

ik dit doe

Met vriendelijk groet

loop

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

Verzonden zondag 14 juni 2020 16 32

Aan Joop Harmsen | 10 2e |@gmail com | 1P 2e |g gmail com

Onderwerp 20200611 Gespreksimpressie Harmsen

Geachte heer Harmsen

Bijgevoegd de impressie van het gesprek met 10 2e

Graag verneem ik uw opmerkingen aanvullingen

134532 1615



Met vriendelijke groet
10 2e

□it bericht kan infermatie bevatfen die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadrasseerde bant of dit baricht abusiavalijk aan u is toagezonden wordt u verzocht dat aan da

afzenderte maiden an hat bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

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

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

134532 1615



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

Wed 6 17 2020 8 17 20 AM

To

From

Sent

Subject RE 20200611 Gespreksimpressie Harmsen

Received Wed 6 17 2020 8 17 20 AM

Ja in lijn met zijn eerdere redenering t a v het flocculant De argumentatie dat granuliet qua korrelgrootte niet onder BRL 9321

zou vallen is niet sterk

Zij redenering over het flocculant zullen we in ons rapport opnemen

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden dinsdag 16 juni 2020 23 39

Aan

Onderwerp Re 20200611 Gespreksimpressie Harmsen

Nog nieuwe inzichten Wei goed onderbouwd verhaal

Wim

10 {2e DBO

iPhone WJK

I0 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

reeds beoordeeld 134532

10 2e

00 «^e
10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

34732 1616



10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

reeds beoordeeld 134532
10 2e

134732 1616



DBOd I0 [2e l@tminienw nl]

_

DBO

Wed 6 17 2020 8 51 37 AM

Subject 20200617 Uitbreiding opdracht
Wed 6 17 2020 8 51 37 AM

20200617 Uitbreiding opdracht docx

10 29To

10X2eFrom

Sent

Received

Beste 10 2e

Ik heb een aanvullende opdrachtbrief voor Wim Kuijken opgesteld Neem jij dan het stokje even over

De geel gearceerde zullen ongetwijfeld nog aangepast moeten worden

11 1 en 10 2 g

|11 1 en 10 1^
11 1 en I0 2 g

Als het allemaal akkoord is door IBI maak ik een kort aanbiedingsbriefje voor de SG

Groet

tl0 29

135130 1617



DBOll I0 2e I@minienw nl1 lQK2eI0 2e DGRWiI [I0 2e I@minienw nl1

^@nninienw nl1

DBO

To 10 2e

I 10 2e I BSKI

From |
Sent Wed 6 17 2020 8 52 29 AM

Subject RE Aanvullende opdracht Wim Kuijken
Wed 6 17 2020 8 52 29 AM

10 2e

10 2e

Received

Ha^l0 2e^
We nemen het over

Met vriendelijke greet

I0 2e

I0 2e

lO R4jP 2e

10 2e DGRWVan

Verzonden dinsdag 16 juni 2020 14 36

Aan 10 2e
_

BSK 10 2e DBODBO

Onderwerp Aanvullende opdracht Wim Kuijken

10 2e

Bestel io ^

Aan Wim Kuijken moet ivm het onderzoek naar granuliet een aanvullende opdracht worden

verleend Ik heb daar een begin mee gemaakt zie hiervoor de bijgevoegde brief en nota Ik

begrijp van | iox2e | dat het bij de initiele opdracht een aardig klusje is geweest en dat jij dat toen

hebt verzorgt | io 29 | heeft mij gevraagd om jou te verzoeken dit ook voor de aanvullende

opdracht te doen Dat doe ik dan ook bij deze Mocht je nog vragen en of opmerkingen hebben

dan verneem ik datgraag Een uitstelbrief aan de Tweede kamer is overigens al gemaakt en in

de lijn Bij voorbaat dank

Met vriendelijke aroet

10 2s

10K2ei1C ^

10 {2e

DBO 10 2e10 2e @ minienw nlVan

Verzonden dinsdag 16 juni 2020 14 08

Aan I DGRW 1Q 2e | Sminienw nl

DBO 10 2e @minienw nl

Onderwerp 20200423 opdrachtbrief Wim Kuijken definitief pdf

Beste |l0 24
Hierbij de vorige opdrachtbrief die door| 10 2e |is opgesteld
Nu er een aanvullende opdracht ligt moet dat naar Wim toe ook netjes verwoord worden omdat dit de basis voor zijn declaraties

vormt

Van de vorige opdracht eindigde de declaratietermijn op 31 juli Ik stel voor in de opdrachtbrief de opievertermijn van 1 September

op te nemen maar een declaratietermijn t m 30 September Ook wege de door hem in deTK te houden briefing
De opdrachtbrief is wel even een klusje zoals we de vorige keer gemerkt hebben

Kan ook aan Wim verstuurd worden nadat de kamerbrief de deur uit is

10 2e

CC 10 2e

Groet

10 2e

135129 1619



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

Wed 6 17 2020 9 45 58 AM

To

From

Sent

Subject 20200527 Reactie GIB op bezwaren tegen toepassing granuliet pdf
Wed 6 17 2020 9 45 59 AM

20200527 Reactie GIB op bezwaren teaen toepassina aranuliet pdf

Received

Beste Wim

Bijgevoegd een uitvoerig stuk van GIB Granietzand en granuliet worden als een en hetzelfde product beschouwd

Groet

i0 2e

134731 1620



]@rws nl]I0 2e 10 2eTo WVL I
10X2e I DBO

Wed 6 17 2020 9 25 33 PM

From

Sent

Subject Zorgen over het storten van granuliet in de Kraaijenbergse Plassen | Granulietstort | gelderlander nl

Received

20200513 Kopie van uitreksel toepassing Granuliet meldpunt Bbkl i0 2e Ixisx

Wed 6 17 2020 9 25 33 PM

Beste| 10 2e [

Ikheb twee artikelen toegevoegd over toepassingen in de Kraaijenbergse plassen Daar word in eerste instantie gesproken over een toepassing van
microzand

Later geeft Van der Linde van Over de Maas aan dat het hier ook om granuliet zougaan
In j ouw overzicht kan ik de toepassingen in de Kraaij enbergse Plassen niet vinden of ik kijk erover keen

Kun Je voor mij nagaan of er ook overzichten zijn die resultaten geven op microzand or of er dan andere toepassingai naar voren komm

Bij voorbaat dank

Groet

10 2e[l

https www gelderlander nl cuijkyzorgen over het storten van granuliet in de kraaijenbergse plassen ad8b4ae7

https bodemnieuws nl cms 10569 vragen d66 cuijk over bodemonderzoek html

134434 1622



BS ^ I0 2e I@rws nl1

I db6
Wed 6 17 2020 9 29 52 PM

Subject 20160826 2 Risicobeoordeling microzand Smals Cuijk_ Kraaijenbergse plassen 5 pdf
Received

20160826 2 Risicobeoordeling microzand Smals Cuiik Kraaijenbergse plassen 5 pdf

I0 2eTo

10X2eFrom

Sent

Wed 6 17 2020 9 29 53 PM

Best l|0 2^
Zoals je weet lopen er wat termen door elkaar rond granuliet Bijgevoegd een rapport van Tauw over de toepassing van microzand

in de Kraaijenbergse Plassen

Er zitten allerlei chemische analyses bij Zou je aan 10 2e willen vragen of deze qua samenstelling grofweg vergelijkbaar zijn met

de analyses van granuliet in Over de Maas

Groet

10 2e

134998 1624



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

Thur 6 18 2020 10 48 33 AM

]@rmin ienw nl]I0 2e DGBlI 10 2eTo

From

Sent

Subject 20200618 Incidenten in 2013

Thur 6 18 2020 10 48 34 AMReceived

20200618 Incidenten in 2013 docx

Beste Wim

Hierbij een beschrijving van hetgeen in 2013 is voorgevallen De appreciatie is afhankelijk van de nog te ontvangen antwoorden van

Intron

Groet

10 2e

134728 1626



Incidenten in 2013

Bodemsignaal 70527

26 november 2012

Bodemsignaal ontvangen
14 maart 2013

Met betrof een melding voor toepassing van Granuliet door de BAM voor de A12

Granuliet wordt geleverd met productcertificaat BRL9321 industriezand en gebroken

industriegriind Uit bijbehorende partijkeuring blijkt dat het Granuliet een veel te hoog
Barium gehalte heeft Interventiewaarden

Partij is door de melder geweigerd en retour producent gegaan Melder vertelde dat een

waterschap ook al een dergelijke partij had toegepast in de watergang Ookdie partij is

geweigerd en verwijderd De ILT stelt vast dat de normen voor Barium tijdelijk buiten

werking zijn gesteld tabel 1 en tabel 2 van bijiage B Als verhoogde bariumgehalten het

gevolg zijn van een antropogene bron dan kan het bevoegd gezag dit gehalte
beoordelen op basis van de voormalige Interventiewaarden 920 mg kg d s voor droge

toepassingen en 625 mg kg d s voor toepassingen in oppervlaktewater Barium maakt

nog wel deel uit van het standaard stoffenpakket en moet dus standaard worden

gemeten Alleen de toetsing komt te vervallen totdat een nieuwe norm is afgeleid

Uit de door de producent geleverde productcertificaat IZG 035 1 kan echter niet

worden opgemaakt dat het Granuliet een dergelijk hoog Bariumgehalte heeft dat blijkt

pas uitde partijkeuring In de partijkeuring is hier 1 hele pagina aan besteed

Toekomstige toepassers zijn zich hier echter niet bewust en mogelijk vinden er in het

land toepassingen plaats die als dit feit bekend zou zijn geweest niet zouden worden

toegestaan Dit probleem voorgelegd aan bodem Ze geen zich hierover beraden

8 mei 2013

Gesprek gevoerd met directeur en medewerker Spaansen van het bedrijf

Bariumprobleem besproken en productieproces van Granuliet beoordeeld in het lichtvan

de BRI 9321 industriezand en gebroken industiegrind Productieproces Graniet wordt

in Schorland en Noorwegen gewonnen Eerste breekproces vind plaats op locatie van

winning Gebroken Granuliet wordt vervolgens per schip naar Nederland Eenmaal

binnen de inrichting wordt het Graniet afhankelijk van de gewenste brok grootte over 1

van de 7 zeven gehaald en gewassen Aan heteind van dit zeefproces blijft de fijnste

granietfractie Granuliet over Het granuliet wordt in silo s verzameld waarna het naar

een groot bezinkingsbasin gaat waar het vochtpercentage wordt teruggebracht naar

50 Hierna wordt het Granuliet geperst tot een vochtpercentage van 15 Het

geperste Granuliet plakken wordt vervolgens mbv een transportband naar buiten

getransporteerd en verzameld in bulk Buiten droogt het Granuliet dan in tot een

vochtpercentage van 15 Voor de leek ziet het eindproduct eruit als klei en heeft als

zodanig ook deze eigenschappen Het Granuliet betreft ongeveer 10 van de productie

op jaar basis hebben we het dan over 250 000 tot 500 000 ton De grootste afzet van

Granuliet is naar de keramische en kalksteenindustrie Het bedrijf is inmiddels 4 jaar
erkend Voor die tijd werd het Granuliet afgezet onder partijkeuring Gezien de grote
hoeveelheid af te zetten product liep dit natuurlijk er in de papieren en belemmerde de

doorzet

136208 1627



Destijds heeft er een discussie plaats gevonden hoe Granuliet geclassificeerd moet

worden Senter Novem en het college van deskundigen hebben aangegeven dat het hier

grand betreft In het kader van het productcertificaat moeter momenteel lOx in 3 jaar
worden bemonsterd op mil hyg kwaliteit Uit de analyses van medio 2012 tot nu blijkt
Barium gemiddeld 1000 mg kg te zijn Bedrijf zou in het verleden ook de nodige

uitloogproeven te hebben uitgevoerd Uit deze proeven zou blijken dater geen uitloging

plaats vindt

5 juni 2013

Aanvullende info ontvangen Na overleg meti[i0 2^esloten de vraag onder welke BRL het

bedrijf dient te werken mbt de productie van Granuliet doorgespeeld naar I0 2e ^ 2e |
met het verzoek dit te bespreken met beleid Bedrijf hiervan in kennis gesteld

17juH 2013

In het kort is de huidige stand van zaken Heel in het kort hebben we antwoord willen

krijgen op de volgende vragen

• Betreft het hier grond of een bouwstof Wij zijn tot de conclusie gekomen dat granuliet
als grond moet worden beoordeeld voorlopig standpunt blijft discussiepunt
• Onder welke BRL moet dit geproduceerd worden Geen enkele BRL dekt het

productieproces helemaal af De BRL 9321 en 9324 komen het dichtste in de buurt

Aangezien we granuliet beoordelen als grond lijkt de BRL 9321 het meest toepasselijk
9324 gaat immers over bouwstoffen

• Aangezien Granuliet van nature een hoog Bariumgehalte heeft en de normen voor

Barium tijdelijk buiten werking zijn gesteld levertdit soms in de praktijk problemen op

Dit probleem is middels een ILT voorstel van XXXX in het Implementatieteam Bbk

besproken ter instemming lopende wijziging Rbk Voorstel is om de vrijstelling om te

draaien d w z een normwaarde in de tabel opnemen en die vrijstellen als wordt

aangetoond dat het bariumgehalte van natuurlijke oorsprong is Het aantonen dat het

van natuurlijke oorsprong is wordt geregeld via het historisch onderzoek dat een

verplicht onderdeel gaat worden van milieuhygienische verklaringen Het onderwerp
komt in het IT van September terug Bedrijf en melder op de hoogte gebracht middels

een mail hoe de vlag ervoor staat

Signaal hiermee afgesloten 2012_WBB_HHWB_Afhandelen Bodemsignaal Eindoordeel

Geen overtredingen geconstateerd

Melding 93476

Op 5 juni stuurde de handhavende dienst van RWS West Nederland Noord een brief aan

de Haven van Amsterdam Deze had een melding gedaan van een toepassing van

microzand onder meldingsnummer 93476 OL De melding werd begeleid met een

analyserapport op basis van AP 04 Grond Uit de bijgevoegde partijkeuring bleek dat het

ging om een partij met grond Achtergrondwaarde

Het bevoegd gezag oordeelde in haar brief dat het gebruikte microzand geen schoon

zand is maar een bouwstof Het betreft hier een stof welke na bewerking niet meer

hetzelfde is zoals deze oorspronkelijk bij de granietwinning is aangetroffen In het besluit

bodemkwaliteit wordt er dan niet gesproken van grond maar van een bouwstof

De monstername door DIBEC Partijkeuring protocol 1001 van een deelpartij
microzand partij 02 ter plaatse van de Amerikahavenweg 2 te Amsterdam nr 812047

^
Deze melding staat niet opgenomen in het totaaloverzicht van het Meldpunt

136208 1627



heeft betrekking op een partij microzand Het microzand zo stelt het keuringsrapport is

vrijgekomen bij de bewerking van graniet en kent de fractie 63 500 pm De partij is

onderzocht conform protocol 1001 versie 2 0

Uit toetsing aan de normen van het generieke kader uit het Besluit en de Regeling
bodemkwaliteit constateert Dibec dat de partij gekwalificeerd wordt als

Achtergrondwaarde grond De partij is conform het Besluit en de Regeling
bodemkwaliteit vrij toepasbaar

RWS stelt vast dat door voornoemde fout met betrekking tot de definitie omschrijving er

een verkeerd onderzoeksprotocol is gebruiktvoor hetopstellen van de toegezonden

milieuhygienische verklaring De milieuhygienische verklaring had met behulp van

protocol 1002 Monsterneming voor partijkeuringen niet vormgegeven bouwstoffen BRL

9324 opgesteld moeten worden in plaats van protocol 1001 monsterneming voor

partijkeuringen grond en baggerspecie BRL 9321

Voornoemde overtreding is overlegd met een specialistische medewerker van de

Inspectie Leefomgeving en Transport IL T Er zal door mijn inspecteur een klacht

worden ingediend bij de instantie Bodemsignaal Hierna zal wellicht door het

verantwoordelijke bestuursorgaan met betrekking tot de kwalibo wetgeving hier actie op

worden ondernomen

Op basis van een luchtsurveillance werd verkleuring vastgesteld RWS stelde dat de

toepasser had kunnen en moeten weten dat deze zeer fijne granietstof zou wegspoelen
als het in oppervlaktewater zou worden toegepast Een eis bij het toepassen van

bouwstoffen is dat deze terugneembaar moeten worden toegepast en niet mag worden

vermengd met de waterbodem Er mag dus geen uitspoeling plaatsvinden

Melding 118809

Op 24 oktober 2013 richtte de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zich met een

brief tot het Havenbedrijf Amsterdam In deze brief stelt de OMD naar aanleiding van

een melding van 18 September 2013 er op 9 oktober 2013 een controle is uitgevoerd bij
de tijdelijke opslag van 2 000 m3 grond Het zou gaan om een partij microzand Op
verzoek heeft de producent het productcertificaat IZG 035 1 granuliet op basis van

BRL 9321 overlegd Op 10 oktober werd een milieu hygienische verklaring overlegd

afkomstig van Dibec rapport partijkeuring d d 27 8 2012 De OMD signaleert dat de

afleverbon van de partij nietvoldoet er zijn geen kwaliteitsgegevens verstrekten de

locatie van de monstername klopt niet

De monstername door DIBEC Partijkeuring protocol 1001 van een deelpartij
microzand partij 02 ter plaatse van de Amerikahavenweg 2 te Amsterdam nr 812047

heeft betrekking op een partij microzand Het microzand is vrijgekomen bij de bewerking
van graniet en kent de fractie 63 500 pm De partij is onderzocht conform protocol
1001 versie 2 0 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie

beoordelingskader grond statische partij in depot Uit toetsing aan de normen van het

generieke kader uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit blijkt dat de partij

gekwalificeerd wordt als Achtergrondwaarde grond De partij is conform het Besluit en

de Regeling bodemkwaliteit vrij toepasbaar

Op 19 november reageert het Havenbedrijf en geeft aan van de grondleverancier

Granietimport Benelux B V hebben wij het genoemde certificaat ontvangen dat is

opgesteld door Dibec Milieutechnisch Adviesbureau te Arnhem Voorafgaand aan de

eerste melding hebben wij geverifieerd of Dibec een gecertificeerd bureau is Tevens

136208 1627



hebben wij beoordeeld of het resultaat van de keuring voldoet aan de eisen die gesteld

zijn voor toepassing van deze grand op de genoemde tijdelijke locatie en de

voorgenomen definitieve locatie Dat bleek allebei het geval te zijn Wat ons betreft

hebben wij daarmee voldaan aan onze wettelijke plicht

Het is onduidelijk of er vervoigstappen zijn ondernomen

Bevindingen

Naar aanleiding van een bodemsignaal uit november 2012 heeft de ILT onderzoek

gedaan naar granuliet Aanleiding was een verhoogd bariumgehalte in granuliet De ILT

stelde vast dat granuliet als grond moest worden beoordeeld BRL 9321 werd daartoe

het meest toepasselijk geacht De normen voor het bariumgehalte zijn tijdelijk buiten

werking gesteld

Bij twee toepassingen in het havengebied van Amsterdam zou het gaan om toepassing
van microzand In beide gevallen oordeelde het bevoegd gezag dat microzand als

bouwstof moet worden gezien Het geleverde productcertificaat BRL 9321 IZG 035 1

heeft betrekking op granuliet De partijkeuring van Dibec gaat uit van microzand

korrelgrootte tussen 63 en 500 micrometer Bevoegd gezag is van oordeel dat omdat

er sprake is van bouwstof er een ander onderzoeksprotocol had moeten worden

toegepast

Check is microzand hetzelfde als granuliet

Of is microzand zoals Intron al aangaf kwartsietzand BRL 9324 certificaat ST 002 9 en

granietzand BRL 9324 certificaat ST 004 9

136208 1627



WVL f
iQ 2e kwVLllI I0 2e |@rws nllTT I0 2e WVL [| I0 2e |@rws nl1
I0 2e I DBO

Thur 6 18 2020 12 32 39 PM

Subject RE Zorgen over het storten van granuliet in de Kraaijenbergse Plassen | Granulietstort | gelderlander nl

Received

1@rws nl1I0 2e 10 2eTo

Cc

From

Sent

Thur 6 18 2020 12 32 39 PM

Beste| I0 2e

Dank voor het uitzoeken Vreemd dit

Degene die de 260 000 ton aangaf was tl0 2«|
Met vriendelijke greet

10 2e

10 2e

WVL

Verzonden donderdag 18 juni 2020 13 06

Aan

10 2eVan

_

DBO

WVL 10 2e |WVL
Onderwerp FW Zorgen over het storten van granuliet in de Kraaijenbergse Plassen | Granulietstort | gelderlander nl

Beste^ioi^
In ons systeem hebben wij geen melding gevonden voor het toepassen van granuliet of microzand in de Kraaijenbergse Plassen

afkomstig van GIB uit de Amerikahaven Dit is vreemd Een verklaring kan zijn dat de toepassing niet is gemeld of dat het

matehaal als bouwstof is toegepast Voor bouwstoffen geldt immer geen meldingsplicht Wellicht kan diegene van het ministerie

van I W die volgens de krant heeft aangeven dat er 260 000 ton granuliet is gestort een verklaring geven Ik heb geen idee wie

dat kan zijn
Succes

Groeten

10 2e

10 2eCC

I 10 2e I

Van | 1Q 2e | WVL] | 10 2e |gprws nl

Verzonden donderdag 18 juni 2020 12 36

Aan

Onderwerp RE Zorgen over het storten van granuliet in de Kraaijenbergse Plassen | Granulietstort | gelderlander nl

Dag I 10 2e |
Ik heb in het meldpunt de meldingen opgevraagd van toepassing van grond in de grootschalige bodemtoepassing aan de

Kraaijenbergse Plassen

Er zijn 13 meldingen in de periode 2014 2015 12 partijen zijn afkomstig uit Belgie Duitsland en een party betreft hergebruik
van grond uit Alblasserdam

Amerikahaven komt bij dit project niet voor als herkomstlocatie

Groet

10 {2e WVL 10 2e g rws nl

10 2^
WVLVan 10 2e 10 2e @rwsjTl

Verzonden donderdag 18 juni 2020 10 17

Aan 10 26 ] WVL 10X2 ^rws nl

Onderwerp FW Zorgen over het storten van granuliet in de Kraaijenbergse Plassen | Granulietstort | gelderlander nl

Van

Verzonden donderdag 18 juni 2020 09 12

Aan

10 2e WVL 10 2e @rwsjil

10 {2e WVL 10 2e g rws nl

Onderwerp RE Zorgen over het storten van granuliet in de Kraaijenbergse Plassen | Granulietstort | gelderlander nl

Ha I 10 2e |
Was het even stil Nou nee niet in mijn mailbox

Dit zijn oude nieuwsberichten uit maart 2020 niks nieuws onder de zon De toepassing in de Kraaijenbergse Plassen is ook

opgenomen in het Deltaresrapport dat met de kamerbrief aan de Tweede Kamer is toegezonden Dus ja in dat opzicht
kende ik um al

Wim Kuijken graaft blijkbaar dieperop de verschillende termen granuliet Noordse leem microzand granietzand etc en of

dat nu wel of niet om hetzelfde materiaal gaat Prima

Groet 10 2e

WVL
_

Verzonden woensdag 17 juni 2020 23 20

Aan

Onderwerp FW Zorgen over het storten van granuliet in de Kraaijenbergse Plassen | Granulietstort | gelderlander nl

Was het even stil kende je deze al

10 2e 10 2e @ rws nlVan

10 2e WVL 1 10 2e @rwsjTl

Verzonden met BlackBerry Work
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10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

reeds beoordeeld Zylab ID 134434
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
l0X2e I DBO

Thur 6 18 2020 12 48 34 PM

To

From

Sent

Subject FW Zorgen over het storten van granuliet in de Kraaijenbergse Plassen | Granulietstort | gelderlander nl

Received Thur 6 18 2020 12 48 34 PM

Beste Wim

Near aanleiding van 2013 ben ik verder gaan zoeken naar eventuele toepassingen van microzand

Dat microzand zou toegepast zijn in de Kraaijenbergse Plassen in Brabant Er is ook een onderzoeksrapport van Tauw over dat

microzand dat daar gebruikt is Stupers van GiB en Van der Linden beweren dat er granuliet is toegepast

1 Ik heb aan WVLte kijken naar meldingen over microzand of granuliet Als dattoch beide als grond zou worden betiteld

zouden er meldingen in het Bbk voor moeten zijn aangeleverd Zie resultaat hieronder

2 Ik heb aan RWS gevraagd te kijken naar dat rapport van Tauw

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

I 10 2e I

10 2e

10 2e 10 2e

I 10 2e I

reeds beoordeeld 134433

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

I 10 26

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e
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10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

reeds beoordeeld 134433

^10 2e[
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BS | 10 2e I@rws nl1

I DBO

Thur 6 18 2020 2 45 45 PM

Subject RE 20160826 2 Risicobeoordeling microzand Srmals Cuijk_ Kraaijenbergse plassen 5 pdf
Received

10 2«To

10X2eFrom

Sent

Thur 6 18 2020 2 45 46 PM

Mooi Dank

Met vriendelijke groet

10 2e

{10 2e

10 24P ^

{BS10 {2eVan

Verzonden donderdag 18 juni 2020 15 35

Aan 10 {2e DBO

1 10 2e {BSCC

Onderwerp FW 20160826 2 Risicobeoordeling microzand Smals Cuijk_ Kraaijenbergse plassen 5 pdf

Dag
Zoals besproken hieronder ook de reactie van | 10 2e |
Groeten

m BS

Verzonden donderdag 18 juni 2020 14 40

Aan

Onderwerp RE 20160826 2 Risicobeoordeling microzand Smals Cuijk_ Kraaijenbergse plassen 5 pdf

Da^i0 2^jgranuliet en het materiaal dat in het rapport microzand wordt genoemd hebben in het geheel niets met elkaar te

maken Hoogstens kun je zeggen dat hier ook sprake is van grond staat in rapport en dat er een aantal

bewerkingsprocesstappen bij dit microzand zijn toegepast die vrij regulier zijn en ook bij granuliet zijn gedaan Waarschijnlijk

1 10 2e 10 2e @ rws nl

10 2e 10 2eBS @rws nl

wordt microzand ook via BRL 9321 gecertificeerd Het kan natuurlijk niet toegepast worden onder het productcertificaat van

granuliet

Granuliet voldoet aan klasse AW natuur schoonste klasse Het is toegepast als GBT grootschalige bodemtoepassing waarbij tot

klasse Industrie mag worden toegepast

T b v van toepassing van microzand in deze plas in beheer bij een waterschap is geconstateerd dat dit materiaal vanwege de

overschrijding van de normen voor een aantal stoffen onder het generieke toetsingskader van het Bbk niet kon worden toegepast

binnen dit kader is in het rapport aangegeven dat het materiaal niet voldoet aan de klasse Wonen {dat is al minder schone grond

dan granuliet en vanwege de overschrijdingen als klasse Industrie moet worden beschouwd Middels dit rapport beoogt men voor

de stoffen waar de overschrijdingen zijn gemeten nader te onderzoeken of e e a leidt tot negatieve milieueffecten om als dat

niet zo is toepassing toch mogelijk te maken { via het gebiedsspecifiektoetsingskader Bbk

Ter vergelijking

herkomst is anders granuliet is afkomstig van natuursteen graniet en zandsteen microzand betreft gebroken grind

samenstelling is anders

granuliet heeft nauwelijks organische stof 0 2 0 9 d s voor microzand is dat circa 4

granuliet is een homogeen materiaal het rapport laat zien dat dat voor microzand zeker niet geldt zeer grote

verschillen in analyseresultaten tussen de monsters

het arseengehalte in granuliet is laag 3 5 mg kg in microzand juist erg hoog 44 mg kg voor koper en lood geldt dat

het gehalte in microzand bijna twee keer zo hoog is als in granuliet

\
Van 10 2e BS | 10 2e | S rws nl

Verzonden donderdag 18 juni 2020 09 12

BS
_

l 10X2e 10 2e @rwsmlAan

Onderwerp FW 20160826 2 Risicobeoordeling microzand Smals Cuijk_ Kraaijenbergse plassen 5 pdf

Dag | 10X2e |
Zie hieronder het verzoek van I0 2ej Ik ben als leek ook even door het rapport gelopen Dit is toch echt ander materiaal

althans geen granuliet met een andere samenstelling en herkomst En een mindere kwaliteit

Is 10X2ej geen appels met peren aan het vergelijken
Groeten

1^
Van

Verzonden woensdag 17 juni 2020 22 30

Aan 10 2e BS 10 2e @ rws nl

Onderwerp 20160826 2 Risicobeoordeling microzand Smals Cuijk_ Kraaijenbergse plassen 5 pdf

10 2e DBO 10 2e @minienw nl

134995 1631



Best^l|0 2^
Zoals je weet lopen er wat termen door elkaar rond granuliet Bijgevoegd een rapport van Tauw over de toepassing van microzand

in de Kraaijenbergse Plassen

Er zitten allerlei chemische analyses bij Zou je aan 10 2e willen vragen of deze qua samenstelling grofweg vergelijkbaar zijn met

de analyses van granuliet in Over de Maas

Groet

i0 2e

134995 1631



BS ^ I0 2e I@rws nl1

I db6
Thur 6 18 2020 6 21 15 PM

Subject 20120827_02_WNN_rapport Partijkeuring Dibec microzand pdf
Received

20120827 02 WNN rapportPartiikeuringDibecnnicrozand pdf

I0 2eTo

10X2eFrom

Sent

Thur 6 18 2020 6 21 16 PM

Nog een vraag over microzand Ditmaal van GIB uit 2012 Kan 10 2e kijken of dit qua samenstelling consistent is met granuliet

zoals wij dat kennen

Groet

10 2e

134994 1632



Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
10 2e ll DGBd 10 2e

10 29 I DBO

Thur 6 18 2020 6 22 21 PM

To

Cc @minienw nl]
From

Sent

Subject RE [EXTERNAL] Verwarring over granietzand
Thur 6 18 2020 6 22 22 PMReceived

Ja maar eerst stuur ik hem weer vragen op

Met vriendeliike groet^

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden donderdag 18 juni 2020 19 21

Aan 10 2e I DBO

DGB

Onderwerp Re [EXTERNAL] Verwarring over granietzand

Nieuwe videocaii opzetten

10 2eCC

iPhone WJK

DBOOp 18 jun 2020 om 19 14 heeft

geschreven

10 2e 10 2e @minienw ni het voigende

Beste| 10 26 | en Wim
ik ben bang dat ie hetvoor zichzelf allee^^j^g^ moeilijker maakt Zie mijn opmerkingen in rood

We zullen inderdaad de benadering moeten kiezen van de productcertificaten

Met vriendelijke groet

10 2e

Van Wim Kuijken 10 2e @gmaii com

Verzonden donderdag 18 juni 2020 18 10

Aan 10 2e I DBO 1 10 2e |@minienw ni

10 2e ~J DGB 1 10 2e |^minienw ni

Onderwerp Re [EXTERNAL] Verwarring over granietzand

Misschien nu maar vragen

CC

io 2g

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 18 jun 2020 om 17 25 heeft Wim Kuijken 10 2e g gmaii com het voigende geschreven

10 2g

Wim

iPhoneWJK

134725 1634



[Culemborg 10 2eOp 18 jun 2020 om 16 54 heeft

het volgende geschreven

@sgs com10 2e

Geachte 10 2e

10 2g

Met vriendelijke groeten
kind regards

10 2e

134725 1634



10 2e

10 2e DBO 10 2e @minienw nlFrom

Sent 10 June 2020 17 18

l@sgs comCulemborg | C 0 2e10 2eTo

Cc Wim Kuijken q |@gmail com

Subject [EXTERNAL] Verwarring over granietzand

10 2e DGB ^ 1P 2e @minienw nl

WARNING this message is from an EXTERNAL SENDER Please be cautious particularly

with links and attachments

10 2eGeachte

Ik richt me nogmaals tot u omdat ik bij het schrijven van de bevindingen op een voor mij

verwarrende zaak stuit Ik hoop dat u hierin uitsluitsel kunt geven

Op een eerdere vraag van mij gaf u het volgende antwoord

10 2g

134725 1634



I0 2g

Graag hoor ik van u

Met vriendelijke groet

10 2e

Dit benefit kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

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

requested to infonn thesenderand delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Information in this email and any attachments is confidential and intended solely for

the use ofthe individual s to whom it is addressed or otherwise directed Please

note that any views or opinions presented in this email are solely those of the author

and do not necessarily represent those of the Company Finally the recipient should
check this email and any attachments for the presence ofviruses The Company

accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email

All SGS services are rendered in accordance with the applicable SGS conditions of

service available on request and accessible at https www sgs com en terms and

conditions

134725 1634



10 2e I0 2e l@minienw nl]
I0 2e | BS [| I0 2e |@rws nl1

I0 2e \ DBO[| I0 2e |@tninienw nl1

10 2eTo BSK|
@minienw nl1

@rws nl] |
J DGRW

Fri 6 19 2020 8 14 07 AM

L
1| 10 2e10 2edgr™

BS C
From

Sent

Subject offerte granuliet
Received

Aanbieding PvA Granuliet Arcadis D10010024 pdf

10 2e

I0 2e

Fri 6 19 2020 8 14 09 AM

Aanbledingsbrief Arcadis Review Granuliet pdf

Inschriivingsstaat Arcadis Review Granuliet pdf

Verklaring geen betrokkenheid Arcadis pdf

Beste 10 2e | p0 ^tl[0j ^ p0j^ en pO^
Hierbij de offerte voor het review onderzoek granuliet Er is helaas maar een offerte uitgebracht van de drie bedrijven die hierom

hebben gevraagd Een bedrijf had betrokkenheid bij het project en het andere bedrijf heeft geen offerte uitgebracht Ik heh de

offerte net snel doorgelezen en ik vind het er erg goed uitzien Ik het gewicht van het team Ik ken bi1voorbeelcKj|Q 2 I0 2e

en dat vind ik een hele goede Waar ik alleen van geschrokken ben zijn de kosten Ex btw zijn de kosterk 57 lid 2 AvJeuro fnoem ik

maar eerst Inclusie6 57 lid 2 Avjpuro Zoals ik het nu snel kan zien is er goed over naqedacht zeker met ae oeperkte
omschrijving die wij hebben gemaakt Met name de post voor bemonstering is forsiTs lld2Avluro Wij vragen overigens ook wel

wat als hetgaatom bemonstering van granuliet oppervlaktewater grondwater bioassays etc etc Kortgezegd mijn indruk van

de offerte en de opzet is gewoon echtgoed maar de kosten zijn hooq Denk dat wij hiermee een goed onderzoek en rapport
zullen krijgen Moet het nog wel een keer extra doorlezen Ikga met] 10 2e |een afspraak plannen en kijken wat nog mogelijk
is Ik verzoek jullie om mee te lezen en iullie eerste indrukken aan rriij door te geven Ik plan nog even niet een gesprek met de

klankbordgroep Eerst even het gesprek met 10 2e

Met vriendeliike groet

10 2e

| 10 P4^
l 10 2e

Van

Verzonden woensdag 17 juni 2020 13 02

Aan

Onderwerp FW Aanbieding Review Granuliet kenmerk 31160104

Hap0 2e^
Bijgaand tref je de enige offerte aan die is ingediend Hi] is aan de hoge kant dus als je wil overleggen dan weet je me te vinden

Groet

IBI FenImm

10 2e I DGRW

10 2e

10 2e @arcadis comVan

Verzonden woensdag 17 juni 2020 11 51

IBI FenI

Onderwerp Aanbieding Review Granuliet kenmerk 31160104

Geachti

Hierbij ontvangt u onze aanbieding voor uw aanvraag rondom de Review Granuliet met kenmerk 31160104 Deze aanbieding valt

binnen de raamovereenkomst Advies en ingenieursdiensten thema 9 Beleid voor bodem en ondergrond
Met veel plezier hebben we een aanbieding voor u samengesteld en een deskundig team geformeerd dat een goed onderbouwde

uitspraak kan doen over de effecten van de verondieping met granuliet in ‘Over de Maas’ Ons voorstel bestaat uit de volgende
documenten die u aantreft in de bijiage

• Onze aanbiedingsbrief
• Het kwaliteitsdeel bestaande uit

I0 2e

10 2e @minienw nl Offertes 10 {2g @minienw nlAan I0 2e

10 2e

• Gunningscriterium G1 Plan van Aanpak 5 pagina’s
• Gunningscriterium G2 Kennis en Ervaring 2 pagina’s
• De CVs van de medewerkers die wij voor deze opdracht in willen zetten

• De inschrijvingsstaat {bijiage B

• De verklaring van geen betrokkenheid {bijiage D

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te doen en zien uw reactie met belangstelling tegemoet
Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e
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Be green leave It on the screen

□
Arcadis Nederland B V Registered office Arnhem Registered number 09036504

This email and any lies transmitted with it are the property of Arcadis and its affiliates All rights including without limitation copyright are reserved This email

contains information that maybe conidential and may also be privileged It is for the exclusive use of the intended recipient s If you are not an intended recipient

please note that any form of distribution copying or use of this communication or the information in it is strictly prohibited and may be unlawful If you have received

this communication in error please return it to the sender and then delete the email and destroy any copies of it While reasonable precautions have been taken to

ensure that no software or viruses are present in our emails we cannot guarantee that this email or any attachment is virus free or has not been intercepted or

changed Any opinions or other information in this email that do not relate to the official business of Arcadis are neither given nor endorsed by it
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eARCADISIfS

Mintsterievan infrastnjcluuren WcBeRtaat

lo 2e n
Poslbus20904

2500 EX DEN HAAG

68004GAm iBm

31160104

Geacht^ 10 2eT

HartelijKQanK vooraenadere offerteaanvraag Review Granuliet Dinnende

raamovereennomst Advies en ingemeursdiensten ttiema 9 Beleid voor bodem

undetgtutKj iiieL kentiietk 31160104 Mel veel pleziet hebbeti

aanbiedrng voor u samengesteld en

good ondcrbouwdc uitopraal kan docn

granuhet m Over de M aas

del veel plezier MePPen wij e^

deskundig team geformeerd
dc cffcotcn van dc vcrondicping met

Het vraagstuk rondom granullet is op meerdere manieren te benaderen Als

aen wij dat de urtkomsten van de onderzoeksvragen te kort door

vragen oproept dan

WIJ in op een meer diepgaand
zoek zeker in relatie tot de beschikbare doorlooptijd Wij hebben gekozen

ulieteen nieuw poliliek
Sen stikstof

te bocht worden beantwoord waardoor de review juist

datzy
■

onder

voor deze grondige aanpak om te voorkomen dat gran

dossier wordt naast de lopende dossiers rondom PEA

beantwoordt Omditte voorkomen steken

Ons vuuislel besWat uitdc vulycnde unOerdefeii die sepaiaat woideii

aangeleverd
• Deze aanbicdmgabncf
• Het kwalrtertsdeel bestaande uct

• Gunningscrctenum G1 Plan van Aanpak 6 pagina s

• Gunnmgscriterium G2 Kennisen Ervaring 2 pagina s

■ De CV s van de medewerkersdie wij voor deze opdracht in willen zetten

■ De inschrijvingsstaat bijiage B

■ De verklaring van geen betrokkienheid bijIage D

ISO 9001 15014001

Onzeaanbieding gaat urt vaneen doorlooptiid van 3 maanden In hetgevaldat

gezamenlijk met u alsopdraohtgever wordt gekozen voor uitbreiding van de

soope of verlenging van de doorlooptijd dan heeftdat vanzelfsprekend effect op

onze kostenoaloulatie Graag gaan wij tijdenshet startoverleg met u in gesprek
over de gekozen aanpak en gehanteerde urtgangspunten in onze aanbieding

COj prestatieladder

VEIUGHEIPSIADDER

144217 1638



eARCADISIfS

Eventuele wensen tot aanpassng kunnen wij samen met uvormgevenals basis
■

traject dat wij samen met u doorlopen tot de penode van oplevenng

Op uw verzoek treft u hierbij ook de factuurgegevens
hactuuradres Arcadis Nederland BV

V crediteurenadmrnistratie

Puslbus 161 6800 AD ARNHEM

Kamer

000017201

organisatie

Koof
675

16004 vestig ingsnummer

Wrj vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te doen en zien

0 fegemoefreantie met bet

Metvnendeliike greet

10 2e

Co ntaetpersoon
E

144217 1638



Bijiage B

Inschrijvingsstaat

Keview granuliefnng^
3116

OndergetEkende{n t

te dezen rechtsgeldg
vKrklddrL vKrkldrBii

bssdiravsn m da uilnodiging tot mechri]ving tegan ondarataanda pri]s axduaaf btw

Zaaknummer

Arcadis Nederland BV

ivertegenwoordigd 1Q 2e

Deel pr

1 Litcrjtuurstudic

2 Bemonstering analyse

iO ic

Stelpost bemonstering en ~e 10 1cr

ardusief BTWfexduaef stelpostl

l io i F
De inschrijving is op basis

Da inGchnjver verklaart dat hij zij ken

insdinjving ajn ingediend en dat de in

waarheid zijn in^vuld

genomen van alia doojmantan da bij da

doojmenten tezamen de

10 2e

Rijlag n d dijNitnrvli^mjM
betrefferde zaakriL s’ns^ol

144219 1639



Onderwerp Review g anuliet Datum 17 6 2020

I inschrijver Arczidis

tnorhr^vpr riipnf mirirtpk riit fnrmijlipr fp vprldarpn riaf pr qpph hptrnidipnhpiri ipopwpppf hpt prnjpft

Over de Maas verondiepingsproiect in de gemeente West Maas

Benelux te Amsterdam

GranulietlmDort

Plaals Arnhem Datum 17 6 2020

10 2e 10 2e

10 2e

144221 1640



Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
10 2e ll DGBd 10 2e

10 29 I DBO

Fri 6 19 2020 8 18 24 AM

To

Cc @minienw nl]
From

Sent

Subject RE [EXTERNAL] Verwarring over granietzand
Fri 6 19 2020 8 18 25 AMReceived

Is goed

Met vriendeliike groet

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden donderdag 18 juni 2020 21 26

Aan 10 2e I DBO

DGB

Onderwerp Re [EXTERNAL] Verwarring over granietzand
10 2s Ik zou hem eerst even bellen en toelichten welke helderheid wij nog verder willen en waarom als je de mail zo verstuurt

zou het wel eens erg heftig achterdochtig kunnen overkomen

Na het telefoongesprek is zo n mail beter te begrijpen

Wim

10 2eCC

iPhone WJK

10 2e DBO 10 2eOp 18 jun 2020 om 21 00 heeft

geschreven

@minienw nl het volgende

Beste 10 2e | en Wim
Zie mijn opzet voor een mail aan I I0 2e

Geachtef I0 [2e L

10 2g

134723 1641



io 2g

Wim stel dat het zo is dat 63 micrometer granuliet is en alles 2 mm bouwstof Dan zouden die twee certificaten

onder BRL 9324 bedoeld zijn voor producten groter dan 2 mm

Dan is er dus een product tussen 63 micrometer en 500 micrometer dat vrijkomt in de productie van GIB Zouden ze

dat willen certificeren als grond in BRL 9344 samen met granuliet

Met vriendelijke groet
10 2e

10 2e

10 2e

|Culemborg 10 2eVan [ @sgs com10 2e

Verzonden donderdag 18 juni 2020 16 54

Aan 10 2e DBO 1Q 2e |@minienw nl

CC Wim Kuiiken’ l 10 2e | agm^l com | We ] DGB 10 Pe

Culemborg 10 2e @sgs com

Onderwerp RE [EXTERNAL] Verwarring over granietzand

Geachte I0 2e

^minienw nl 10 2e

10 2g

134723 1641



Met vriendelijke groeten
kind regards

10 2e

DBO 10 2e10 2e g nninienw nlFrom

Sent 10 June 2020 17 18

]{Culemborg]
Cc Wim Kuijken | 10 2e giEmail com

Subject [EXTERNAL] Verwarring over granietzand

WARNING this message is from an EXTERNAL SENDER Please be cautious particularly with links and

attachments

10 2eTo @sgs com10 2e

10 2e DGB 10 2e @ minienw nl

♦ ♦

I0 2eGeachte

Ik richt me nogmaals tot u omdat ik bij het schrijven van de bevindingen op een voor ml] verwarrende zaak stult Ik

hoop dat u hlerin ultslultsel kunt geven

Op een eerdere vraag van mij gaf u het volgende antwoord

10 2g

Graag hoor ik van u

Met vriendelijke groet

I 10 2e

134723 1641



10 2e

□it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u

verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht to verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

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

messages

Information in this email and any attachments is confidential and intended solely for the use ofthe

individual s to whom it is addressed or otherwise directed Please note that any views or opinions presented
in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the Company Finally the

recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses The Company accepts no

liability for any damage caused by any virus transmitted by this email All SGS services are rendered in

accordance with the applicable SGS conditions of service available on request and accessible at

https www sgs com en terms and conditions

134723 1641





BMC Certificate

1 Q 2e
meg 3

POSitXiS 160

2800 AD Gouda

tel 0182 532300

fax 0182 570216CERTIFICATIE

8oktot cr2008

EB\SB_tV\CVd\5r027\23 1
College van Deskundlgi

vcigadcrsluk CvD 04 3

BRL 9321 9324

Bi[ de aarpassing

industnegrnd isDesioter om

matenaalgeproduceerdafsgebiohengesteenteperdefinFlie als bouwstpf teondeizoeten

BRL 9324

matenaaigeproduceerd aisgebroker grind [ er definite alsgrordteondeizoeken
BRL 9321

de Beooidelingsrcmiiinen voor steenslag en industriezand gePiDken

BoiMstorrenoesiuil aienoe le woroen

gchantccid Order hcl Bcsluil bcxjcmkwalilcil is deze sirakkc indcling net larger wcttclijk vcicisl

ewereen werKwijze

intron Certtcatie is geconfronteerd
luceerd ais i

dit mogeiijK te maker dient BRL 9821 te woiden aangepast

net veizoek door een cerlificaatnouder om fun n

I le

matenaai
■ bijiagesss gebroken gesteente te mogen ordeizoeken en beoordeien als grand

maker dient BRL 9821 te woiden aangepast

dergelijke aarpassirg diert het volgerde ir

seiijk en bnnen de nchtijnen van SBK
■ BRLen le kunner beoofdeien

ing van rjn maeriaai geproduceerd ais georoken gesteente naar grond
lelig voor bestaarde certfcaattx udeis omdat die dar verplicht worder

eer rieiiw toelatirgsnrOeryof nit tevoerer

al dar net toestaar

IS met went

basis van twee

een roimeie oveizen

toegestaan om een product op

Her Col ege van Deshungigen ToeHagmateiialen en Vu sW fet iconZt verzocfit te bes u tet of BRL

9321 en cfBRL 9324 Senenteworden geMijiigd in verDandmetbovenstsand verzoeic

1

136219 1644



INTROj^
CERTIFICATIE—

“

6 QKr 00B

LlS 2 0^
2 3 x

Certificatielrssteliirg BMC

t a v de SQcretaris ran het Callage

Toeilsgmatetialen en vulstofen

Xj
r™

Poslbus 150

2800 AD QOUDA

s

ill Mttlf cMi«brrtai»f dercer SRL

immw

G ichte| 10K2ey

Can produsent van ateenslag wind trsKcr^pnd frseU© 0 1 mm datbijaeproduetievan

steerslag vrijkomt toepsE^r als oroni en niet als bojwstof De vraag voor grand word

nadfukkelik gssteld In de besteiken SenterNwen heefl Inmiddels Ingestemd met f et

loepassen van flit producl alsgtond ir halKader van hetBesluit bodemkwaliieit omdathet

voor yord
i

voldoetaandecsarir

rs iss’
rdoterrigensa zetting

Tocti is er bij dil produ l sprske vsn n nabJutiijXa berkomsl rt een wingebied

product komt vri bit een teheersi pmdiifiisproces BRL 9321 ijkt daarom de meest

If geschikte BRL raw dit scort produclen Het gedmik ran BRL 9335 prolocei 9336 1 is

I geei optie omdal dan elke Indi nduele party brekerzand meet yvorden gekeurd

i Wlj vragen het College van DeskuinHgen daarem ioest«nn ing
ii prodocl op basis van BRL 9221 en ofeenmogelijketoekonistis

p cp Pit punt

§ Craag vemeem ik de reactie van het College op dt voorstel

v^ndellJKegroeten

lelceliflcerenvan dit

rpasslng vanaetiKL

illil 10 2e

[10 2e}

136219 1644



BMC Certiticate

POSttXJL

2800 AD Gouda

tel 0182 532300

fax 0182 570216

»eg3
5 150

CERTIFICATIE

16 oktot cr2008

EB\SB_tV\CVd\5r028\23 1
College van Deskund

vcigadcrsluk CvCW 6

VERSLAG COLLEGE DESKUNDIGEN

van de 4 vergadertng van net College van

genoudenopwoensdagISoktoberSIKie van 16 00 tot 18 00 uurblJVBWAsfalt

enVulstoffen TV

Namens net Bureau BMC

vooizitter I Certifioatle

Namens KIWA

R Vacature

VeilegeiimomOianiy i ittieiib VOBNTt

Opening
De vocxzitter Heel de ezigen weikom

Verslag van deOe vergaderlng d d SJunI
Blag woraigoeOgekevra onOerOe opmeikingen Oat

67 veigaderingop woensOag 15 oktoberwoidt gefiouden
6 Ontvangen knliek beoordelingsnchllijnen is de opmerki

lagmateriaal afkomslg van themische leinlgingsirstaliales
2 vdll Deze upineikiiig lieell PelieKKiiiy up leeiliuudeiid asfallyiai

03 7

enoluleerd dal hel

let on Kr BRL

TAG
Sl„„

lulaal

van xaken afspraken

afspraak

1 6 0 W M7 BMC Inlron en KIWA zullen in onderling overleg lot

voofsiei Komer voor naimonisaiie Bn aanzien van caiegoneen
tekortkomingen en bijbehorende termijnen voor corngeiende
maaliegeleti
Heen nog nielplaatspevonden

BMC

KIWA

2 2 21 11 07 Via de iioimtoiiimissie tesimellioueii zal tumiiieiilaai woiden

geleverd nchting CEN m b t de fulvceuurproef als gevog van

hel nndei7oeksrappnil van de NedenanOse cemenlindiislne

Heeft plaatsgevonOen

BMC

aangepast | 1UK1
begeleidingscommissie

]zal deel

werige

2 4 21 11 07 DRL 1004

uitmaken

BMC

1

136222 1645



AanjeSotenorjansatevandeSetonwreraginj veisBj van da 4 verBadermj van 15 onoten 2008

datum afspraak actle door

aeeinemers woroen airecl oeiroKKenen gevraaga Dij v

diegenen die aan de lolstardkoming van DRL 1004

meegowerM
Heeft f co mef o aafsgevoacfef

ootKeur

hebben

ObO 08 Bi| Vulyeiide jaaiiaggoilayes AUlleii de geiapgoileeide n

uilvooigaatidejarentervergelijking worden heihaald

ijft sfaad a s P JU

PJ
verifcalieonderzoeker gecorslaleeide
vemeld in dejaarrapportage2007—
Heen nog niel plaalsgejonden

afwijkingen

0 O6 08 e arslernmiiiy III BRL 2502

woidcti opgcromcn

flipnt tAd

onaerzoek le woraen oitqevoera
de producent diert le i

lieei ASK gevoeiig is ol

producent specifceert

per Miingehiefi pelrngrafwh

specificerer cf eeti product polen
iniei

polentieel ASR gevoelig is dent dit ten minste X maal per

iaar rtiel de morteibalkproef le worden aangetoond

De vooiPeieidingscommissie BRL 2502 zal worden gevraagd
aovies te geven noeveei morteibaiKproeven |aariijKs dienen te

woiden uitges oerd

De voortenad ngsccmiss e is nog niet geconsulteerd

mizi10 2e kai oe prooiemaiiekdie isonEiaan oooC
de veilaagifc toetsin^waaide van nikkel bespieken binnen

o a Cascaae

3 4 UbOb UB

verhoc^de toetsingswaaiden bij certllcaat

houders

Peperkle toepasPaartieid van het materlaal afkomslig van

sommige cemrcaainouders

Do huidigc situotic word l ort acsprol cn Hot proDIccm wordt

Desp oken in het Piatform

BodemKwaliteit De exacte stand van zaKen is onduidelilK

3 5 OOdfrdS De binnengekomen kntiek zal worden verwerkt Daama aullen

aangeboden BRL 2502 9302 en

BMC

BRL en aan SBK

9312

Heen wel plaatsgevonden voor SRL ed 9302 en 9312

Heeftnog nietplaatsgevonden voor BRL 2502

nAOfi OR Toeslagmatenaal atknmstig van

zoals Oat momenteel worot qecei

BRL 2502 vail feilelijk niel onder die

mogeiijkneoen noe mermeeom le gaan
BRL2C02kan merop worden aangepasi

L bijv 2506 9311 kan hierop woiden

theimische reinigingsinslal
ertifceerd op basis van

BRL Er zijn enkele

BMC

aangepasi
nieuwe BRL kunnen wordendesnoods

geschreven
Bovengenoemoe mogeipneoen zuiien woioen nagegaan
Hccn nog nict plootsgcvondcn Hot CvD is van mcning M ot

BRL op 0

worden in

waarvan dit materiaal gecertiWceerd zou gaan
ieder geval onder haar verantwoordeliiKtieid valt

136222 1645



veisBg van de 4 vergadermg van 15 oIrtoOe 2008AanjesOten orjamsate van de Baonwenigng

|NEN5905 04 2

leaan

Voorafgaatide
pfoeffreaijertiesvoortotaaizwaveigerialteefi inziiuropiosbaar suifaattevens hetgehail

fljne deleri waarboven onderzoeK naar sterK zwellende kleimineraler dient te w

Litgevoerd isgewijzigdin NEN 5905

Bcsiotcn woFdIdal vooricdcr van dcdric hicrbwcn gcnocmdc cigcnschappcn NEN 5905 A1

in BRL 2602 zal worden ouergenomen

BRL 9321 9324 certifl

Ti|den5 de vergaOenng
defnilies van grand
txwemkwaiiteitzijn weergegeven

g brekerzand ult steenslag
I 5luh 04 4 uilgereKI waarir

04 3

vullirg op sluk 04 3 de orniele

daaromlienl urt hel Bestuilloelichting

Er ontstaat en

wmdeii vaslgcL

iige discussie waatbij
aleid

Als fjn maicnaal gcproducccid urt gcbrokcn gcaiccntc ondcr dc Oafnftic van grand valt

dteni hel aK grand ondeiznchl le warden Hel malenaal vad daarhij anlam rlrah met

larger order dedefPile van een bouwstof Uliooqondeizoek is in Oat gwai net larger

toege
ben a

beschouwO di

vogende overwegingen zwaarwegend

kneiozou zynoallyn maeriaai geproouceero uilgebroken ges
warden als een bauwslof die mag warden loegepasi als grand

geval de vraag at samenslellingsanoerzaek dan verpichl is of dal kan warden

volstaan met het uitvoeren van uitoogonderzoek en de vermelding op het certifcaat dat

oe gecertifceerde Bouwstoftevens als grond mag woroen toegepast

anoere mlogeiy
enlle

Deze oeioe punien zuiien door iniron woroen
“ ■

zullcn Iniran

voorgaego aan seniemovem Airankaijr
BMC can Ickstvaarsicl vaar BRL 9321 9324

S

GemelO wardldal met hel verschynen van de Wyziging Regeling baOemkwalileil producenlen
lal 1 juli 2009delij0 hebben i p v 1 Januan 2009 am een erkenning ap basis

—

behalen

Voorts word door irtion aangegeverdatertussen deBRLen 9313en 9321 een versctiii is in

uciiliewaamieciiicuwc

_aslalcn dal drl puni pas
hrernmireni kirmeel cnmmenlaar indieni

n^ui paiameteisdieiien tewoideii bepaald Naeeii koilcdistussie

dan zal warden bchandcld wanneer hel CCvD grandslaffan cn

6 Ronavraag
inlron geell aan dal bij een beoordeling door de RvA 15 gebleken dal BRL 2001 {Lch
taeslagmatenalen nietvalledg vOdael aan de accreditatie eisen Sammgevan dedaardeR\

getOrmuleerdeopmerkingen hebben levens betrekking op BRL 2502

Intron en BMC zulten gezamenljk de door de RvA getormuleerde opmerkingen nalopen en waar

nooigBFtL200i en BRL2502 neropaanpassea

Devolqendevetgadennq zal worden gehouOen op

Locatie Kantoorvan IntronCertificatie

inCLUSIEFUITNODIGinOVOORDinER

136222 1645



veisBg van de 4 vergadenng van 15 oIrtoOe 2008AanjesOtenorjamsatevandeeaonweragng

datum afspraak idoor

1 6 01 0007 BMC

voofstei Komer voor tiamonisate ten aanzien van categoneen
lekortKomir

maatregele

KIWA onderling overleg tot BMC

bi|t enorenOe termijnen voor corngeiende KIWAngen
en

2 4 21 11 07 BRL 1804

uitmaken

BMCaangepas

Degeleidir
aeeinemers woroen oirect oe

ngscc
JtrOKK

ommissie cwenge
ener gevraaga oij voorkeur

hebbentotstanakomirg

3 1 000 08 Brj volgenoe jaarrapportages
waaideii oil vuoryaaiide
herhaald

RlyfUtaan aKPM pnnt

gerapportee
jlijRiiiy wmdeii

BMC

veiyel

16 10 0R

verificatieondetzoeKen gecorstateetde
vermeia in 0ejaarrapportage2007

—

3 3 054K4D8 Voor een veroere afstemming t o v CUR 89 zai in BRL 2502 BMC

tvoiden opgei
or dicnt pcrwingcbicd pctrogiafsch

iiitge
Oe proOucent Oient te specifceien of

potentieei ASR gevoeiig is of niS

proaucent speciticeen oat

polertieel ASR gevoeliy is

Jaar met de moitelbalkproefte woiden aangeloond

onderyoek Ip

prxJLCt

n product
steXdierl dll ten min

De vooFbereidingscommissie BRL 2502 zal worden

advies le geven hoeveei morlelbalkproeven jaariijks
women uiigevoera

gevraagd
Oienen le

3 4 050 08 kal de oroblemaliek die is onislaan door

singswaarae van nikkei bespreken binnen

Solkema

o a cascade

vertioogde toetsingswaaiden by veel

ceitifcaalhodOers

beperkle

sommige

toepasbaarheid van bet matenaal afkomsiig van

certifcaathoudeis

05 06 08 DC binncngckomcn kniick

RRI en aan RBK

vcnvcrM Daarna zullcn

aangpboden BRI PSOO 9307en

9312

Alleen BRL 2502 nog afhandelen15 10 08

0506 08 Toeslagmaleriaal afkomsiig
inslallalies zoals dal momenleel wordi

van BRL 2502 vail felelijk met order

mogelijkheden hoe hiermee om le gaan
BRL 2502 kail liieiopwoideii aaiiyepasl

Ihermische reinigings BMC

gecertifceeid op basis

die BRL Er zijn enkele

nogeiijknedennoenier
BRL 2502 kail Ilia

andcrc BRL

aangepasi
zou d

geschrewen

opwoiueii aaiiyepasl

bijv 2506 9311 kan hiaop woidcn

meuwe BRL kunnen wordendesnoods

136222 1645



AanjesOtenorjansatevandeSetonwreraginj veisBj van da 4 verBadermj van 15 onoten 2008

datum afspraak actle door

Dovengenoemde mogelijkheden zullen wonder nagegaar

15 10 08 BMCer intron zuiier biiateraaien ovefzichtopsteiienm b t ae

verschillenenoveieenkomstertussen BRL2502en BRL9311

16 10 08 BRL 2502 zal woiden aangepasi dor

tiipTTiavnlGPrflppigpritcranppn NFN 5Q05 A1 in RRI 5507 zal

woraen overger
totaal zwavelgefialte word net large
in zuur opiosoaar suitaal worai aiieen

BMC

ir orderzcxm

■n aj 11 I oroetzocm

gehalte aar fjne delen waarboven onderzoek raar steik

zwellerde keimineralen dienlle worder uilgevoerd

4 2 15 10 08 De twee orderstaande punter
vumgelegd aaii Seiilemuvem

fjn matenaal geproduceerd
flefritie

worden

gebroker gesteerte

grnrfl valt fliert net

matenaalonaerzoctit

automaliscti met larger
Dcxiwstot Ultioogonoerzo
toegestaan

woroer

oefnitie

gevai i larger

ardeie mogelijkheid zou zijr

geproduceerd uit georoker gesteerte
woraen als een bouwstof die

fjn matenaal

Oeschouwd diert te

mag worden toegepast
gevai de vraag of

veipliclil 15 uf dal

hot uitvocicr van uitloogordcizook
de vermelding op net certifcaat dat de geceitifceende

bouwstoftevers als qrord maq worden toegepast

grord
igiUiideizueK

woidcn vols

AtnanKeiijK van de reactie van sertemovem zuiien intron en

BMC een tekstvoorslel voor BRL 9321 9324 opstellen

4 3 15 10 08 Bijeen PeoordeiirgdoorOeRvA Oy intron is gePieken dat BRL

2501 Lictite toesiagmatenaien met voiiedig voidoel aan de

actiedilalie eiseii Syrninige
goformulccidc opmcrking
7 07

Intron en BMC zullen gezameniijk
geiomiuieeide opmerkingen naiopen en

{en BRL 2002 rierop aanpassen

BMC

hcbbcn tcvcns bolrckking op BRL

RVA

waarnodg BKL2501

136222 1645



7fd i ^eT I
BLchncracg 3

Postbus 150

2800ADGou0a

0182 532300

fax 0182 570216IFICATIE

EB\SB_tvACvDtetW3ol l
College
veigadetstuk CvD SI

Hot CvD roes agmoferiolcn on \Ailslolfon wordt govraagd om ondcrstoand lohstvoorstolvoor

BRL 9321v3sttestellen

Voordeleesbaarheid

mnetwu^igmgs ^

wef opgetionie t omdatperBRL sfeeftts eenwifilgingiblad inomloop magiijn

zijndewfiigingend d 20O8 0T 09nietopgenomeninonderstaande
ibiadioais dataanSBKzal women aangeoooen women sezewiizigi

WIJZIGINGSBLAD BRL 9321 2008 02 08

INDUSTRIEZAND EN GEBROKEN INDUSTRIEGRIND

WijargirgsdEJum 10 aprrl 2009

Door miOOel van art wnziginqsbiaa worot tiel moqeink qemaakt om op basis van BRL 9321 brekeizand

ais grona te certifceien Het belreft brekeizana tot een maximale nominaie koneWiameter van 2 mm

geproauceera in grooves waar gesleente primair malenaai worai veiweikl lolsleensiag

1 2

o cfcrstaaf7iJe teist tomt te venallen

Klei teelaarOe matenaal afkomstrg uitdeklagen flugsand en deigelijkel
op basis van doze beooiaelingsiichtlijn worden gecertiflceerd Dit geldt ook v

slag geproduceerd uit gesteente

en wares venimgen doar

Kiel tcclaardc matenaal afkomstig uit deklageri fugsand en dergelijke kunnen met op
basis van deze beooidelingsnchtlijn miofden geceitifceeid Dit geldt ook voof steenslag ge

produceerduitgesteente net litzcncJemkj vands fraclie Meiner dan 2 mm

2 1 Industnezanit en gebroKen Industrlegrlni]

nndprslaandp feksf krxnf fe vprvallen

Van nature in de bodem voorkomend sedimentair matenaal dal een

net matenaal kan women

I vallonderdezedefnilie

pioduclieproces kan

gescneioen gewassen en or georo
{zieZ2

neboen onoergaan waaraj r

ken Ook steenslag uignnd

De onstaansgeschiedenisvan tie matenaal iszodanig dal bet in geologisch opeichl kan

worden geclassificeerd alseen nielgetithifceeidelerngenef ling

e i wuhS venidiigai duui

Van nature in de hndem voorkomend I piodiinlieprdces kan

hebben ondergaan waarbj bet matenaal kan woiden gesebeiden gewassen en of gebro

lair matenaal

y^tstelling
5lad op BRL 9321 is aanvaarddoor de HarmonisaleCommissie Bouw op2009 mrrHid

136225 1646



VMz^ngsttarf BRL 9321 dd 2W8 02 08

industnezand en gebro er industnegnnd

d d 10april2009

Ken ooKseens

tie ^ie2 2en2
uil grind en oreKerzana uapnmairgesieenievauen order dezedennl

De

wstaan^esotiiedenisvan
het maera^ szodanig Oat

n^^geol^Kti^ceichUan
voiml OrellanaM prmair gesieeme zie 2 3

Deoafa£ifaaf 7 mme 32 3Mn 216ivoraisdveivangendoordertummers 2 4l mZ1S

BreKerzand uit | gesteente

BreKerzand uit prmair gesteente wordt gepioduceero in grooves waarmatenaatdat In

geologiscti opzictit als primar gesteente Kan worden gedeflnieerd wordtverwertcttot

bleeiblay Mel UeKeizdiid l eliende lijne riaclie die nade vooiafzeviiiy in liel bieekpio
CC3 worOtvcrldcgcn Brc crzard uit pnmair gesteente ticctt ccn maximale nominale lior

reWiamftervan 2 mm

2 4 Korrelklasse

endeislaaiKJe reter Kami e veiiallen

diKtrieorndzijn rn hel Inriervan de bpnnrrielino van de mii

eitiygienisctieagensctiappen orden eideeio in een drielai korreikiassen zoals hierorder

weergegeven De kwaiiteitsverkiaring vermeidt de torieiklasse waarvoof de verklanng is

argegeven

•85 m ni 8 kleinerdan 4 mm niet ajnde e

sBensiagijil gnna

on worol vervan^n door

I ndnstnezand en gebrohen industtiegnndzijn in tiet Kadervandebeoofdeling vandemii

euhygieniKheeigenschappen ondeiverdeeld in een Werlai korreikiassen zoals hleronder

weergegeven ue kwaiiKiisverKianng vemieioi oe korieikiasse waarvoade verkianng is

afgegeven

Komeiveioeiing

•85 mrm s kleinerdan 4 mm met ainde o

stscnseguit gnnd

ireterant utpnmaigeslaenle

4 2 Inhoud NL BSB productcertIficaat

ondsrstaande retet komt te entaOen

136225
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VMz^ ig5ttarf BRL 9321 dd 2W8 02 08

industnezand en gebro er industnegnnd

op tia cerircaalworaiaargegeven weKeKotreiKiassen zyngecetldlceerd waatoij
naastde korfelklassetevens een productaanduiding gand grind of steerslag uit grind
magworden opgenomen

en aorct venangen door

op na cenncaalwordlaargegeven wakekorrakiassen zyngecenmcead waaroij
naaol do korrclklassc Icvcns ccn prcxJuclaanduiding ^and grind stccndog uit grindd

bKksaanduitprimairgesteente m3gviotaen opgenomen

d d 10april2009

■

kwallteltsverklaring

ur» e i aa rc tjff e£jivc»a vooiaantiai 54loegevoegJ

■ ingangsdalLm van oatfoaton diont op eon latere datum te waden gestetd dan de da-

tum wiaarop d1 nuyzigingsDiad met de Bijbetiorende ptOicaledatum in de RegSing txxlem

kwatiteit is opgenomen

onderstaande teKst Komi te jenallen

{ Voor net toelatingsonderzoekdienen ten minste Spartijen teworden bemonsterd elke

in dupio Daaroij wordi ondascneid gemaakt lussen oe kwreiKiassen a en or D ener

ingsonderzoek voor een productielocale
t geproduceerd mag zodanig over

konelklassen worden vaspfed dat een representafef beeld wadt verkregen

productie

5 tzijds
relkla

defotale

voor KorraKiasse c dient anjd een separaa toeiamgsonaeizoek te woraen uitgevpad
waartnj Opartjen steenslag uit grind in dupio worden bemonsterd

en wordi renjangen door

Voor het toelatingsonderzoekdienen ten minste 6 partijen teworden bemonstad eike

party in dupio Daarby wordt ordersctied gemaakt tussen de kofieikiassen a ervof b tor

rawasse c en fsyfBWasse o Met toeiaingsonoerzoek voor een productieocatie waar zo

wel korrefklasseaals kocrelklasse b wordt geproduceerd mag zodanig o

relklassen worden verspreid dat een representalief beeld wordt verkr

Voor korrelklasse c en voorldxreltdasseddierti

worden uitgevoerd waarbij 6 partjen steenslag
gesreeare in dupo wofden bemonsterd verscniiienoe nemmsien oreKerieerzano mogen

nietgezamenlijKwordenDeoordseld

over deze tjeide kor

regen van de totale

aitjd een separaat toelatingsonderzoek te

u1 grind resp DreKerzeefzand iM piimair

van het ceitificaat

onoersiaanoe leKsi mmi le venaiien

certifcaal

wordt ondersched gemaakt tussen de korrelMassen a en of b enetzijds en korrelklasse c

anderzijds Voor een produclelocate waar zowel korrelklasse a als korrelklasse b wordt

geproduceerd mogen deze konelklassen gecombineerd beooroeed worden zolang de

derzoeksresultaten van beide konelklassen voldoende overeenkomen Een en ander

beoordeliiig van deceiliricalie inslelliiig

{ Voor tiet berekenen de onderzoeksfrequentie na toekenning

rter

136225
MjinaSran 5
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VMz^ ig5ttarf BRL 9321 dd 2W8 02 08

industnezand en gebro er industnegnnd

d d 10april2009

De morsierneming in net Kader van de produclieconroe diem in dal geval zodanig
deze beide konelMasaen te woiden verspced dal bij voortdunng een lepiesentolief beekJ

woidlverkiegen van de total© productie

Deberetening van de ordetzoeksfrequenlevoorkorrelklassec vvofdli

arbij sleenslag uil grind in het kader van deproducliecomroe
allijd separaal uilge
•

apart vvoidl bemon

cn uordl vcrvangsn door

Voor net beiekener van de onaeizoetcsfieaiientie na toekerning van net certilicaal

worai onderscheiOgemaakllussendekoneiklassen aen cfb

se d Vocf een produclielocalie waar zowel korretklasse a als

duceerd mogen deze korrekiassen gecombineera beooraeeid woraen zoiang oe onder

zoeksiesullalen

oordeling van decertificalie inslelling
De mnn terTerrang in het kader van de

deze beide koneiWassen te woiden vers

woidtverkiegen van de totate productie

torrSMasse c en torraMas

korrelklasse b woidl gepro

hofielMassen

prndnfti«nnrnle dient in dat geval zodang
pred dat bii voortdunng een lepiesentatief ibeeid

De berekening van de onderzoeksrrequenlie voor korreikiasse c en voor Ko refwasse a

woidlallijd separaal uilgevoeid waaibrjsleenstsg uri grind resp Orekerzeefzand nit primair
de prcxjuclieconirole apart wordi bemonslerd VetaohiHende

mogen niet gezamenlijk worden bemonslerd
gesteente in h€ kader

A 2 1 AarU vanhelmaterlaal

onderstaande tel st komt te vervaiien

Daarom woidt bijde monslememing altijd ondeischeid gemaaktlussen de konelkias

sena benc zie23

en Kordt vervarger door

Daarom

sena b

warn btj TOrelememing alliid onderscheid gemaaki tussen de korretklas

136225
nagina4\sn5

1646



VMz^ngsttarf BRL 9321 dd 2W8 02 08

industnezand en gebro er industnegnnd

d d 10april2009

BMLAGE C VOORBEELD VAN EEN NL B ’PRODUCTCERTIFICAAT

Op de ^ooaijde van Pet voorPeeldcertiricaat Komt o xJe sraant» fetor te vervallen

Product

passing
[zand grind of steenslag ult grind] korrelklasse[a en of b en of c] voor toe

[Zaridcn ofgnrdcntof siccrslag urlgrnd voldcxd aan dc a hlcfgrordwaaidcnvoorgrond ]
of

fZard er ofqnrd en of steenslag uit grind voidoel aan de txxJemkwaiitetsklassetwo
nen induslne ende bodemlwaMeitsklasse ArB voor toepassing op of in de bodem les

pectievelijk op of in de bodem onder oppervlaktewaterj

ei7 wordl vervangen door

Product L
relklasse

[zand grind steenslag uitgrim eri ofOrel«rzam wtprimargesleml^

erfofOrelsrzand uit primair geateente voidoel[Zand en of grind en of steenslag uilgnnd
aan fieanhtergmnflwaarden vnorgmnd]
of

[Zand en of grind en ofsteensiagmlgrindvoidoet ed OfOrete zaddu tp rma rgesteeftte
■ ■ ■ ■

Bse A B voor

loepassing op of in de bodem respeclevelijh op of in de bodem onder oppervtaktewater |

136225
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BMC Certjflcatle

BuchnerW

PostDus

aOO AD Gouda

0182 53^0

fax 0182 570216

eg3
150

CERTIFICATIE

1 oklobcr2009

EB\SB_WiCVd\St\031\2 3 1
College van Deskund

vcigadcrsluk CvD 5 4

VERSLAG COLLEGE DESKU NDIG EN

van de ^ vergadertng van net College van Deskundigen Toeslagmatenalen en Vulstoffen

TV

genouden op woensdag 22april 2009 van 16 00 tot 18 00 uur bIJ Vllegasunie

Aanwe

10 2e

vooizitter
10 2e Namens intion certificate

10 2e
vcrtogcrwooidiging

ingFnieiiikhiiiAaii

opening
vootzitter heel ae weltomT 10 2e woixlt welkom

d1°0 2e|nogelijr |io 2ey^ | P zal volgen

rngenieursbureaus

Verslag vande4e vergaderlngd d lOoktober 2006

Hcl vcrslag woraigcxragckcura onOcf Oc opmcrkingcn a£J

8tand van zaken afspiaken

P4 S

1 0 0 W 9 07 BMC mtroh en KIWA zullen in ondeiting overteg tol een

voofsiel komen voor harmonisalie ten aanzien van

cateqoneen tekortkomingen en biibetiorende termiinen

fteeft no^niet plaatsge\mden

BMC

71 11 07 aangppa sl De heer Dieleman

begeleidingsccxnmissie Voor de

betrokkenen

uitmaken

ovenge Oeelnemers worden

gevraagd bij vooikeur diegenen die aan

totstandkoming van BRL1804 hebben meegewerkt

1

136226 1647



veisBj «n de 5 verjaderinj van 22 apnl 2009AanjesOtenorjansatevandeSetonwreraginj

afspraak acfledoor

neniemng annenmn woroen

gestert

3 1 0W 6 08 By volgende jaarrappoitages zuflen de geiapporteerde
waaiden uil vuoigaaiide jaieii lei veiyelijKiiiy wmdeii

hertiaald

BMC

ifvi i oa Rlijft

Blijn

tiaan aKP M purl
staan a s P M punt

0W 6 O8 BRL 2002 zal aclie woiden orOernomer om de by
venfcalieonderzoeken geconslaleeide afwijkinger

zoais wrmeid in de jaanapportage 2007

pakki
men

te

nog niet plaatsge onden

OfvOf Ofi Vnnr vetPere aftlAmmirg t n v CUR RQ 7al ir

2502 wofden opqenomer

er dient ten minste 1 maai per wingebied
peirograliscr ondetzoekleworder uilge

^

de producenl dierl te specifceren of

potertieel ASR gevoelig is of met

indier de producent specifceert dat een product net

potertieel ASR gevoeiig is Oient dit ten minsle X

maai per jaar met de morteibalkproef te worden

aangeloord

vnoitereidingscnmmisse

qevraaqd advies te

jaanijKs Oienen le worden u

worai Dinnenmn argenanaet

wnfden

hoeveel morlelbalkproeven
itgev
sa

3 4 0W ^ De tieer Van SolKema

ontstaan door de venaagde toefeingswaarde van nikkei

Pespreken onnen o a Cascade

vernoogde loeisingswaaroen Kj
ccrlifcaalhouOcrd

beperkle InepasOaartieid

afkomslig van sommige cetlifrcaalhouders

staat op de agenda

problemaliek Solkema

054 08 knlek zal woiden veiwertcl Daarna

aan SBK worden aangeboden BRL

ngeko
• BRLzullen

2502 3302 en 9312

Aiieen BRL2502nogafhandelen
wofor oimenKon arpenadde a

16 10 08

3 6 0606^ Toeslagmaleriaal afkomslq van Itiermische reiniqinqs
installalies zoals dal momenleel woidl gecerlificeeid op
oasis van brl 2502 van leiieiijK met onoeroie brl br

zijnenkelemogelijkneden noe niermee om legaan
BRL 2502 kan herop worden aangepasi

■RL Pjv 2506 9311 kan herop
woiden aangepasi
er zou desnoods een nieuwe BRL kunnen woiden

gescnreven

BMC

Inlion

andeie

Bovengenoemde mogelijkheden
nageqaan

woiden

136226 1647



veisBj «n de 5 verjaderinj van 22 apnl 2009AanjesOtenorjansatevandeSetonwreraginj

datum afspraak acfledoor

1 1U 08

DMC bilaleraal en oveizichl opeleflen
verschillen en wereenkomsten

2502 en BRL9311

neen nog niet plaalsgevonden

BRL

1610 08 BRL 2602 zal worden aangepasl door voor leder van de

Itie tiiemavmgerflp eigen sctiappen NFN 50n5 A1 in

BRL 2502 zal woraen wergenomen
totaal zwaveldenalteworat met

BMC

rondetzocht

DlJ II

lange
opios

gehalle aan fjne delen waarbcwen ondeizoek

zweiienoe kieimineralen wofOen

uitgevoera
uordt argehanOeig

16 10 08 De twee nnflerttaanfle pimten 7iillen flnnr inlrnr wnrflenflerttaanflepi
T aan Senlernwem

i fjn materiaai gepro
sieenie onoer oeoetimte

grond ondeizocht te worden I let matenaal

daarbij aolomalsch net langer
van een boiiwstof Uitioogonderzoek is

met langer toegestaan
Een anoere mi

gepiixJuceeid
dicnt to worden ala

toegepaAt aK grnnd
samensteiii

woraen

ofluceera gebroken
van grond vait oient net

r
de defnrte

n flat geval

ogeiykheid zou zijn dat fjn
ml gebiuKen gesleeiile U

1 matenaal

oeiclioijwd

die mag woraen

lA in dal geval de vraag nf

geple
wslof

iingsonOerzoekdan verplicnt IS ofdat kan

voislaan met net Litvoeien van

uiiioogonaerzoeKen aevermeiaing op neicenmcaai

gecertifceerae Oorjwstof levens als grond
mag worden loegepasi

Afhank de reaclie van Senlemovemzullen Iniron

I lekstvoofsieiBk BRL 9321 9324

upstelleii
been plaatsgevonden wijsgingsDIad staat op de agenda

4 3 15 10 08 de RvA aj iniron is geaeken
loesiagmaienaien met

voldoct aan de accreditalie ciscn Sommige van de
“ ‘

geformuleerde opmerkingen hebben

belrekking op BRL 2502

Bi| een aeoordei•ling
Lie leog

door

intron en BMC zuiien gezameniijk
geroirntileeide uprneiKiigen iialupen
2601 en BRL 2502 nieropaanpassen
been nog niet ptaatsgevonden

de RvA

en waai noUig BRL

05 2

H€l jaarverslag is nog met gereed
aangeievero Aigesproken worat

rondgestuurd

hebben

jaarveisiag oinnen een maand

gegevens

05 3

136226 1647



veisBj «n de 5 verBademg van 22 aonl 2009AanjesOtenorjamsate vande Baonweragnj

wljzigingsblad infioudefijk besproken IS gebaseerd op

werkgioepKnvaliboop 7jaruaii

Naschrinvar desecietars

a s vdgt in emailwisseiing OevesOgd
Secrelaris Implen
xsraag oevesilg

Besiuit Oodemlwaliteif

bchandding van hot vraagstul in fjc mp cmcfj o cteom vafj 19 fcbruari 9009

In I39ide gmmia is vaslgesleld dal Granietzand in del Kader van del 80k ais

Qiondgezienmoet woiden De uitkmst van die overieggenis vastgelegdin del

moniloiingsverslag waann ook Oesproken panSn Oegin
zijn meegenomen TaOei 7 op pagina 1 17 De

ing vraagstuk 103 granrelzatjd T efmcK7 fOf f79’5vef5 a9’ ff eft a

ww sentemovem nl Bodemplu^odembedeeryBesIwt bodemla ma
onkiddcf

Wljzigingsblad woidt vasgesteld Het idee woidt geoppeid om terverduidelijking
beeldeii vom kmielklasseii op te iieineii in BRL932I Dilzal woiden oveiwoyeii

ne verniiming van de gienswaarde van nikkel woidl korl loegelinhl Hel komi er tip

neer dal de beperking die werd opgeleqd b l de overqanq van net BouwstofTenbesimt

net BesiLit txxtemKwaiiteit aisnog is tierroepen Voor producenten van

indusinezand ol grind is daarmee de onevenredge vernoging van de

keunngsfreqnenlie kcTmen le vervaller

5 BRL 1804 BRL 2501 en BRL 2502

Gemeid woidt dat de aanpassing van deze beooideii

omdat de bescbikbare Ijd is besteed aan Deooiaeiingsnc
net kader van net Besi tin oodemKwaiileil van loepassing ii

spoedig mogelijk de aanpassing

ingsncmiijnen is geslagnee
ititiijnen waarop ceitifcering

dne beoordelingsnchtli|nen

6 Rondvraag
Van de rondvraag woidt geen gebmikgemaakt

Dattan volgende vergadering
De voigende vergadenng zai woiden gehouden op

W0ENS0AG7 OCTOBER 2009 16 00 TOT 18 00 UUR

Locatie Kantoor van BMC was Vliegasunie

^_^_^mCLUSIEF_UITNODIGING^OOR^INER^^^_

Afspraken

datum afspraak acte door

04 00 07 BMC Intron

voorstel komen

categorieen lekorlkomingen
voor corrigeiende maatregelen

KIWA zullen in onderling oveneg tot

narmomsatie ten aanzien

bijbenorende termijnen KIWA

21 11 07 BRL 1804 woidt aangepast De beer Dieleman zal deel

uitmaken van de begeleidingsccimmissie Voor deovenge
deelnemers woiden direct betrokkenen gevraagd bij
voorkeur diegenen die aan de tolstandkoming van BRL

1804 hebben meegewerkt

136226 1647



AanjeSotenorjansatevandeSetonwreraginj veisBj «n da 5 verBadermj van 22 apnl 2009

afspraak acfledoor

US Ub UB By voigerae jaarrappotlages
waanden uil voorgaande
tiettiaald

BlijnstaanaisP M punt

gers

elyki
apponeerae

woidenter veigef

15 10 08

05 06 08 T av BRL 2502 aal atlie wuiOeii undeinomeii urn Ue Uij
de venfcalieorderzoeken geconslaleerde afwijkingen
7nsK vprmplfl in tip jaarrappnrtagp 5007 aan te pakkpn

0506 08 veroere atsiemming
2002«voraen opg

per wingebied
petrografscti orOeizoektewofOeruitge oeiO

Oe proOucent Oient te specifceien of een product
potentieel ASR gevoelig is of met

iiidieii de pioduceiil specificeeil dal ecu pioducl met

gevoelig is

met

potentieel
fie mnrtelhalkpmef te wfimenper jaar

aangetoono

voofDeieidirngwommissie

geven noeveel mortelbalkproeven

woraen

jaanijksdienenlevirorden uitgevoerd

3 5 05 06 08 De Pirnengekomen Kntiek zal woraen verwerkt Daama

BRLen aan sbk woroen aangeoooen BRL

2502 0302 en 0312

Alleen BRt 5505 nog ateandelen

BMC

15 10 0R

3 6 0506 08 siagmatenaai atKomstig v

allales zoals dal momerh

BRL 2502 vail feilelijK me

zijn enkele mogelijkheden tioe tiiermee om te gaan

BRL2502 kan hierop woraen aangepast
—

anoere BRL Pijv 2506 9311 kan tiierop
woraen aangepast

BMCtnermiscne

gecerli
leinigings

op

geschieven

Bwengenoemae mogelijkheden zuiien woiden

nagegaan
15 10 00

bilaleraal en oueizichl opslellen
oveieenkomstenversctiillen

2502 en BRL 9311

16 10 08 BRL 2502 zal women aangepast dor voor leder van de

driehiernavolgendeegenschappen NEN 5O05 A1 in BRL

2502 zal wofden oveigenomen

totaalzwavelgehalleworai riel langer ondeizochl

opiosDaar

BMC

DIJ
onderzochl

getialte aan fjne
slerk zwellende

delen waaiboven ondeizoek

4 3 15 10 08 Bijccn bcoordclingdoordcRvA bijiniron isgcbickcrdal
BRL 2501 Lichle toeslagmaterialen met volledig voldoet

aan Oe aicreOilalie eisen Sommige van Oe door Oe RvA

BMC

136226 1647



AanjeSotenorjansatevandeSetonwreraginj vereBj «n da 5 verBadermj van 22 apnl 2009

datum atspraak acfledoor

geiormuieerae opmerKingen neODen

op DRL2502

intror en BMC

geformuleerae opmetkrngen nalopen en waar txMig BRL

2501 en BRL 2502 hierop aanpassen

oeireKKing

gezamenifjK RVA

51 57 OA OQ Het jaarvertlag 7 ins wotnt hinnen Aen maanfl

ronagestuura

BMC

22 04 09 ftogen

^klassevooibeelden

9321

op

136226 1647



i°m
PostDUS 150

aoo AD Gouda

0182 532300

fax 0182 570216CERTIFICATIE

9oklobcr2009

EB\SB_WiCVd\St\038\2 3 1
College van Deekund

vsrgaOerstuk CvD 6 7

I en Vulstotten

VERSLAG COLLEGE DE SKU NDIG EN

van de 6^ vergaderlng van net College van Deskundigen Toeslagmatenal

getiouden op woensdag 7 oKtober 2009 van 16 00 tot 10 00 uur bIJ BMC
I en Vulstotten

rr
■

zns
bureau BMC

sccrdaro

uiies
vooizitter

Namenslntroncerttlcatle

10 2e

m Namsns KIWA

ie

AfWKlg vacature

Opening enmededell

ue vooiziner reel ae

na van hel CvD

iioroi weiKom geneien

Verslag van deSevergadennc
Hel verslag wofdlgoedgekeurd

Id d 22apnl2009 05 4

zaKen atspraken

atspraak acOedoor

n4 n wi7 liller in onderling oveKeg Ini een

harmonisalie leu aanzien van

bijbetiorende temvjnen
comgeienoe maaiiegeien

Na enige diacussie wordt aTgeaproHen dat bij de volgende
vergadering een discussiestuk aan he

vooigelegd

vooislel komen

calegoneen tekortkomingen KIWA

2 4 21 11 07 BRL 1804 WUKJl ■—

uilmaken van de begeleidingscommissie Voor de ovenge
■

bpirokkerer gevraagd txj
voorkeur diegenen die aan de loBlandkoming van BRL

1804 hebben meegewerkl
De eerste vergadenng been pla^sgevonden zie agenda

BMC

1
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verslag van de 6” VBrjadenng ran 7 onot ^ 2009Aan jeslolen organisate van de Setonvereniging

afspraak acfledoor

US Ub UB By voigerae jaarrappotlages
waanden uil voorgaande
hettiaaia

gers

elyki
appotleerae

wonderter veigel

15 10 08 BlijnstaanaisP M punt
heelt plaatsgevonden

3 2 06 06 08 T a v BRL 2602 zal aclie worden

IP vpnfratipnr 1p 7nf4 pn gpcnrttatpPKlp afwijkingpn
zoaisvermeia in flejaarrappoftage 2007 aan te paKKen
heett nog nietplaatsgevongen

debrj BMC

0606 08 verdere afstemmirg I

2502woraen opgenomer

CUR 80zal in

wingeUeO

piixJucl

potentieel ASR gevoelig is of met

inflipr IP pr v1iid vt tppditiff^rt flat ter prtvliift ript

potentieel ASR gevoeiig is Oient Oit ten minste X

maal per jaar met Oe morteibaiKproef te woraen

aargeioona

er dent ten minste 1 maal per
petrograf set onOerzoek te worden uige
de pioducerl dieiil te specinceieii of

voofbereidingsco wonder

te geven hoeveei morteibalKproevengevraagfl

jaanijKsOienen teworoen uitgevoera
fieei f7og o efp aatsge ofxteo

0606 08 woffler verwerKt naama

SBK worflen aangeboflen {BRL’brlI __

2502 9302 en 9312

Aiieen bkl 2s02 nog atnanoeien

heelt nog niet plaetsgevonden

15 1U UB

3 6 060608 Toesiagmatenaal afkomstig van thermisctie reinigings
instaiiales zoais Oat momenteei worot gecertfeeera
Dasis van brl 2502 vait reiteiijK met oncer aie brl

zijr crkclc mogclijkricO
RRI 2502 kar hierop woffler aargepasi

ardere BRL {bijv 2506 9311 kan hierop
worflen aangepast
er zou oesnooas een nieuwe

geschreven

BMC

intronop

omtogaar

Kunnen woraen

Bwengenoemde mogetijkheflen

nagegaan
15 1008

Pilaleiaal eii uveizitlil u[jstelleii
ovciccnkomslcn

‘

verse hil ten

Na enige discussie wordt afgesprolen dat Oil de vo gemJe
‘‘ ergadering
’‘loorgeiega

discussiestuK

15 10 08 BRL 2502 zal worfler aangepast

Oriebiemavolgendeegerscnappen NEN 5905 A1 in BRL

2502 zal woffler oveigenomen
lulaaizwaveigelialtewuifll met laiigei

losbaar sulfaat wordtopr by
orrKHZochl
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verslag van de 6” VBrjadenng ran 7 onote 2009Aan jeslolen organisate van de Setonvereniging

afspraak acfledoor

genaie aan lijne aaen waaroover onaeizoeK

zwellende kleiminetalen dierl le woiden

uitgevoerd
neeft nog nietplaatsgevonden

15 10 08

ar
Ueuuideliiiy duui deRvA Uij mUuii is yeOleReii dal

Me loeElagmaleraler met volledig voldoel

rtalifa^i^pn Snmmigevarule floor flp RvA

2501

Si
BMC

aan flp ac

gefomijieerae opmerKingen tieDOen levers BetreKKing
op BRL2502

gezamenlijk

jen nalopen
tiierop aanpassen

geformuleeide oprri

2501 enBRL 2502

fieef nog nietplaatsgevonden

nodlg BRL

binnen een maaiid22 04 00 jaar

gestii

staatopdeagenipa

22 04 09

S
vogen

Iklassevoorbeelden

9321

is met uitgevoerd aangezien tiet wijzigingsbiad mogeiijK
aordt ingetroM n zie agenda

op le

Afgesproken wordt flat

BRL 2502 aaii lei

PIJ Oe volgenoe veigaoerng tekstvoorslelien

CvDwmdeii vooiyelegd

voor Oe ondenverpen

De jaarrappoftage word toegeiicht
rapportagegefomuieeid

besproken Er wiorden geen stiepunten

BRL 9321

problemalek
pO 2

n HeJin vergadeieluk 06 2

het wijzigingsbiad BRL 9321 terug te

wordi loegelii
trekken Dit

besproken
SBK womenCvD

gemeld

De beer Schusjr meldl dal inlron voor beldest

opzowel BRL 0324 als BRL0321

1 certflcaler been afgegeven

MC1804 20 1 4

begeteidingscommissie BRL 1804 worat toegeiicbt Aargezien er nog

geen concrete lekstvoorsieiien zijn woroen er geen actepunien geromuieeia or Desiuiien

genomen

BRL 1904mg

agHet

BRL 2502

Certificering overs agsfaOofls
Na enige discussie women de voigenfle besiuiten gen

■

rislig
op depot word opgeslagen

I leuens een verkorle

0643J

situate

gecertifceeide prod
gemengfl siliialie 7

verantwoordelijkbed van Oe producent le worflen opge
er wordi een werkqroep biieenqeroepen met ziinOe

KOMO

siluate 3 of wondl

procefliiie nnflef

Oe begeleiOingsc
waaraan o a I l1UK2e fen \ lUKZe I ueKker van

Oeelnemen om na le gaan voor welke van de in nel vergaOersluk genoemoe 0

siftjalies bel noflig is om een aangepaste procedure in BRL 2502 opie nemenen in

ommissie

ue Kamp
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verslag van de 6” «rgadenng \sn 7 onot ^ 2009AanjeslolenorjamsatevaiuleSetonveremging

hoevetre dit praKtisch gezien mogelijK is

aiilensDcifging ais geioi voor

De le hanleren w

deze werkgroep voor

dat J de vi

in BRL

uitgebieidefe begeledings
eKstvoofsiei voordeBRLle

eenzelfde

ijze IS alsvolgl {1 BMC zal een uilgewertcl discussiestuk

leggen p de wertcgroep Etell een advies op ttcfiling
voigerde vergadenng besctiiKOaar s 3 del CvD besiuit wefKe

worden opgenomen 4

het CvD

situalies

defnitief

BepalinghoeUgheicIfijn m3tena3l i oor CV4 zand

De tieer Dieieman demonsireert hoe de tioeKiqtieid van zand wordi bepaaid doa de proef Lit

SI op een zeezand d 2 een zeezand d 4 en een gebroKen KalKsteen d 2

demonsiraliewofdidLioeiijKgemaaKtdaineloepaienvande noeKigneio opeen notraaaizand

geen toegevoegde waarde heeft De proefuitslag zal met grote waarschijnlijkherd altijd in

deslechtstecalegone conform EN 13043 {de norm voor loeslagmalenalen voor asfall liggen

06 4

Na enige discussie besluit net CvD

voornotmaal zand 0 4
bepaiing van de noeKigneid net verpiictit te

Of doze proof wd vcrplicht wordt gestew voor brckcizand 0 4 zal

worden besloten Daarloe ziillen de heren Kiiijper
urtvoeienvande proef op bfeketzand 0 4 bespfeken met nun aenterban

il bij do volgcndc vcigaacnng
kotle lermijn hel mil van het

06A1
Naar aanleiding van het discussiesluh vraagi hel CvD zich af hoe betroiwbaar de meldingeii

De heer

ail De heer

Dnessenzai Dinner VOBN nagaanmnoeverieOegenoemde meidingendaarbekendzijn

unaerzoei^rreqijeniie cun t y

zijn en hoe dringend de problemaliek vanijil Rijkswalerslaal en ProRail woidl gezi

Kuijpers gaal dil na binnen Rijkswaleislaal BMC zal helzelfde nagaan bij ProR

BRL 2901 VC1804 20 1 4

zahen word locgdrchl hebben do opmerkingen

opvolgacliesdooigelopen Dil heeft

tekstvoofstel voor BRL 2501 worden opgesteid

met geleid

e Rondvraag
De heer Schuur vraagi zich afof hel hielzinvd zouzijh

bestanddelen

DRL2502 eisen opie
toeel^materiaal in

producenlen als alnemers geven aan dat dil een discussie

gehalte

vertegenwooidigeis
belrett diebekendis maarwaarvoorgeeneenduidgeoplossing bestaat Deprobiematiek neelt

met alieen Detiekking op de toesiagmalerialen maar ook op de produclie van beton en de

vcuvciKiiiy daaivaii up dc buuwplaals Ei

opgenomen

Datum volgende vergadelng

Devolgendevergadenng zal woiden gehouden op

toepassing

yeeii iiaJeic ebeii in BRL 2502 wuiUcii

9

WuthbUAO 3rtBKUAKi20l0

Locatie KAjgTOOBVAnVLiEGASumE

INCLUSIEF UITNODIGING VOOR DIHER

Atspranen

datum afspraak actedoor

04JDOJD7 BMC Iniron

voorslel komen

calegorieen lekortkomingen
voorcorrlgeiende maaliegelen
By de vulyende veiyadeiiiiy wuidl een discussiesluk aan

net CvD vooigelegd

jllen in ondehing oveneg lot een

harmonisatie ten aanzien van

bijbehorende termynen KIWA

07 0 O9
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verslag van de 6” VBrjadenng ran 7 onot ^ 2009Aan jeslolen organisate van de Setonvereniging

afspraak acfledoor

U U6 U8 BKL 2502 zai aclie woroen ociaemomen om oe Dij
venfcalieordeizoeken gecorslateeide afwijkingen

zoalsvermeia irdejaarrapportage 2007 aan tepaKKer

3 3 OW 08 Voor een verOere afstemming t o v CUR 89 zal in BRL

2502wuiUeii

BMC

upgei

minste 1

pelmGrafrwn ntidptrof Ip wnfflpn iiilgpvopM
ae proflucent Oient te specificeier of een product
potentieel ASR gevoelig is of met

indien de piodticem speciliceen dal een product met

potentieel A3R gevoelig is

wingebied

met de mortelbalkptoef le woiden

aangetoord

De voorbereid

geviaagd

jaatlijksdicncn Icwordcn urtgcvocrd

ommissie BRL 2502

yeveii lioeveel moilelPalKpiuevei

ting sc
es le

woiden

3 5 050fr08 De PinnengeKomen kntieK zal worden verweitd Daama

zuiien oe BKLen

2502 9302 en 9312

Alleen BRL 2502 nog afhandelen

BMC

woraen aangepooen BKL

15 10 08

3 6 05 0608 Toesiagmatenaal afkomstig
insiaiiates zoais oat momenieei w

BRL 2502 V3II feilelijk

7i|n enkelp mogelijkneden hne Hiermee omiegaan
BRL2502 kan tiierop worden aangepast
een andere BRL bijv 2506 9311 kan hierop
worden aangepast

desnoods

ttiermisctie BMCleinigings
rceeid opIS die BRL

kunnen woiden

geschreven

Bcwengenoemde mogeiijkheden zulten worden

nagegaan

1610 08 bilalcraal cn cwcizichl opsicllcn
oveieenkomsten

■
de veranhiNen

2502 en BRL 9311

07 10 09 By de voigende vergadenng wordt een discussiestuk aan

net cvD vooigeiegd

1610 08 BRL 2502 zal worden aangepast

driehiernavolgendeeigenscbappen NEN 5905 A1 in BRL

2602 zal worden overgenomen

lulaalzwavelyeliallewuKJl met lanyei uiideizochl

opiosbaar by
ondei70cni

gena fine delen waaiboven ondeizoek

zwellende

Liigevoerd

1610 08 By een tteooidelingdoor deRvA bij iniror isgeblekendal
BRL 2501 Lichte loeslagmalerialen met volledig

ciedilalie eisen Sommige van de door

eide opineikingeii lieUoeii

voldoel

deRvA

Ueliekkiiig
op BRL 2502

136231 1648



verslag van de 6” VBrjadenng ran 7 onote 2009Aan jeslolen organisate van de Setonvereniging

afspraak acfledoor

gezameniijK

geformijleende opmericrngen nalopen en

2501 en BRL 2502 tiierop aanpassen
nodig DRL

5 1 07 10 09 By Oe volgende vergadenng woWen tekstvooiBtellen voor BMC
•—

udUeiweipeii

07 10 09 Aan SBK zal worOen gemeu Oat het wijzigingsbfao BRL

9321 worai lettjggeiroKKen

5 3 07 10 09 M b t oe certifcenng
2502zuiien0e

oversiagiocaties onoer BRL

voigenOeactieswofOer sjitgevoeiO
werkgroep bijeengeroepen met zijn« oe

BMC

Kamp
BMC zal

werkgroep vooriegg
aovies opsieil ricntii

vergadenng
nadat het C

Litqewerkt Oisojssiestuk

waama Oe werkgroep

Oeze

mg net

baans

by
beschiK

vD heeft situaties genoemd
m vergaoerstuk 06 3 m BRL 2502 zulien wofleri

opgenomen worat

begeieiOirgscom
oernitiertekstvoorstei voor

uitgebfeidere
totyeergeroepen

oeBRLte korri

5 4 07 10 09 2e feil0 2lafer op kortetermyr het nut

bepaien van Oe hoekigheiO op biekeizano 0 4

bespreken met nun actiterban

Kuiiper
Rods

5 5 07 10 09 Met belrekking tot de veronderstelde meldingen v

Rykswaterstaaten ProRaii met belrekking lot net le i

zyn van Oe onoerzoeksfrequenlie van het pelrograf
uiiOeizueK vuiifumi CUR aaiibevelnig 89 wuideii

volgende aclies uilgevoerd
KiiypeR gaal hinnen

drinqend deze problemafek is

BMC zal netzeifde nagaan by ProRaii

oe neer unessen zai oinnen vobn nagaan
de genoemde meldingen daar betend zyn

vanuil

laag
fiscti

Rykswalerslaal Kiiyper

BMC

unessenin noevene
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PO5ltXiSl50

2800 AD Gouda

tel 0182 532300

0182 570216
CERTIPICATIE

15oktot cr2008

EB\SB_tiAcvd\5t\028\2 3 1
College van Desk

vsrgaflerstuk CvD
lenVulstotfen

Definilies conform hel Besluil bodemkwalileil

lodrchlng bij sluk 04 3 BRL 9321 9324 ccitifccnng brckcizanO utlsiccnslag

Grand vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maxi male korrelgrootte van 2

verbouding en met een structuur zeals deze inde

ngetroffen alsmede van nature in de Dodem voorkomende

irrelgrootte van 2 tot 63 millimeter met zijnde baggerspecie

millimeter en organische stof in

Dodem van nature worden aa

schelpen en grind

Bouwslof materiaal

meer dan 10 gewichtsprocent van dat materiaal bedragen urtgezonderd vlakglas metallisch

aluminium grond of baggerspecie dat is bestemd om te worden toegepast

de totaalgehalten aan silicium calcium of aluminium tezamen

Passage uit de Toelichting Besluit bodemkwaliteit

Daggerspecie neDDen Detrekkmg op hetfijne Dodemmaieriaal

n 2 millimeter alsmede op van nature in de bodem voorkome

De defmitiesvangrond en

maxi male korrelgroo

oohclpcn cn grind 2 63 mm Ook natuurlijkc mcngocia van fijn bodcmmatcnaal

sobelpen en grind vallen onder de

bestaat dnnrgaans iiit minerale delen

organische stof

grond en baggerspecie Net fijne bodemmateriaal

maximale knrrelgrnntte van 7 millimeter en

In uifzondenngsgevallen komt ook grond
dekzanden ofvrijwel geen minerale

grind zyn in de defimtiesopgenomen omdat zy regelmatig mde Dodem voorkomen

toepassirtg ervan ais Dodem geen Dezwaren uit miiieuoogpunt kent Uitsiuiting van deze

materialcn zou het toepassen van grond en Daggerspecie nodeloos Deperken

mjwel geen orga

eeld mineraalarr

inische stof byvooi
mveen Schelpen

rbeeld

delen byvoorb

Natuurlijke bodemmaterialen groter dan 63 mm worden in de bodemkunde beschouwd als

worden niet gerekend tot de grondmatrix tOverigens komen

slechts SDoradisch voor in de Nederland se bodem Stenen worden gekwalificeerd als een

Douwstof van natuurliikeoorsDronq Voor srtuaties waarin stenen voorkomen in grond of

Daggerspecie wo rdlverwezennaar de passage hiema over vermengmg van grond en

baggerspecie met ander materiaal

136221 1649



Bl^
Certificate

UK^6
»eg3
5 150PoslDu

2800 AD Gouda

tel 0182 532300

fax 0182 570216CERTIFICATIE

30 maait2010

EB\SB_tV\CV0\5r0M\23 1
College van Deskundlgen ToeslagmaCerialen en Vulstotten

vsrgaOerstuk CvD
‘

Cen DRL9321 certifcaattiouaer hafl op basis van Oevonge DRL^rsieeen certfcaat voor klasse

a hen tieeflmetflenvergarv npfle NiifligeRRI veraieflii t oprieiw eenoemtioaat vnnr kusae

a t qeKreqer
Ectler voigere de tiuidige BRL uaekent dit dat het

hr wera en woroi eerier wa gebroken grind geprod
De certifcaathouder stelt dal bij gewasser gmid steenslag geer metaalslijtsel op net oppeivlaK
het matenaal aanwezig kan zijn

er dat dus voof’kiasse c“ geer extra onderzoek vereist mag worder Deargumentatie luidt ais voigt

grnd met gebroken magzijn Massec

ticeero

hdf^RRI

HSaas moeten we vaststellen dat ceil i7caaf0oa i s net

gefttan qua slaamdag utl grinri

geconsulteerd De ter

wsraegg fig cfe eroftseftwJekJgeweest s ^jisonsont^an andsrszoudsnmji elonze

Kem s vaozakefi figeDfacotoeDDefi [opmerking secreiaris er neellgeen kmiekpubiicalie
paatsgevonden omdal de aanpassing van DRL9321 een gevolg was van wijzigingen in wet

en legelgeving en geen pnvaatrechtelijke aspecten betrof]

prWfi 7ijn hlijlihaar enMa aannamas

S

aOetpeva vaf oi s ceitiflcaaf spiekeo wij vaa 1 w ap aats eate e Oectare waterfCas waau t

eea fw najeae graadstorgewoaaea wordtte XXXXfigarte txoord ing vaa efe ohemische

5ar efR e ay vaa 5 eefK ag o V yaV c Kom oas v ee rid vex Gaac ixetejea we

mccstn met vcci spoctwotcrgedurende hot hole producticproocs Hot is bcitend dot metaien

nndardatan in rn n instailalia nijlan OnK duidnijk is dal in hat spnalwataraan varhnrpda
concentratie van bepaalde stoffen t^n voo tawiea Het is naar onze Iannis en ervarinp niet

bet^nddatmelaal^ijtsel aaa de steeas agtorre s aijlt Weven en in hetmeenjoudig gewassen
endproduct aarmezig oiijn tn steenaiag uit grind neeit geen adsorptieve iverwag

Tea aarnien vandemonsternamein het toelatingstraject is grind oaderzoeb zoaefer

suOslantieel aandeei geOrotea grind zo blijK uit onze historische gegevens

De Oeieving a] desKundigen was ntijd dat men eventuele aarmeziglieid van oageweaste
milieullygieiiitiolie alurreii delKJOil te zccKerr Vj zand dua in njii maieiiaal en niel in giind en pr

grove steensiag Derhalve heboenwijin onsgeval metKIWA WV voorai geooncentreerd op
Massa a hat zand

Graag vememen wj demening van het CvD

nnfoimatie voigt hieronder de defnitie van steensiag zoals opgenomen in BRL 9321

2 2 Steensiag uit grind

Steensl^ uit grind is steensiag geproduceeiti door tiei al dan niet voliedig t

overmaa grind die vnjkomi aj de producie van grind steensiag uii g

aftomstig van verschillende producletocales van gnnd en zand binnen een uitgebieid

wingeCneO

bieken van de

Steensiag urt grind

prod uctiepioces apart beoaOeeld te woiden opde miteutiygienrsche kwaitteit

nerkomst noqe sliltage binnen ha

136233 1650



I0 2e | Culetnborg [] iQ 2e |@sgs com
Wim Kuijken fl I0 2e ~|@grnail comi I

^

CuletTiborg i I0 2e |@sgs com1

From | I0 2e | dBO

Sent Fri 6 19 2020 8 31 27 AM

Subject RE [EXTERNAL] Verwarring over granietzand
Fri 6 19 2020 8 31 27 AM

To

]@min ienw nl]DGB[ I0 2eCc 10 2e

Received

Geachte I lQ 2e [

Dank voor uw antwoord Met helpt ons weer verder

Voorlopigtrekken we nog geen conclusies maar proberen het beeld helder te krijgen omdat er zoals ik in de mail aangaf
10 2g

Ik denk dat het praktisch is om even te bellen Wanneer schikt u

Mpt vripnHpliikp groet

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e ~| CulemborgVan

Verzonden donderdag 18 juni 2020 16 54

Aan I0 2e DBO

10 2e DGB [ tCulemborgCC Wim Kuijken

Onderwerp RE [EXTERNAL] Verwarring over granietzand

10 2e

Geachte 10 2e

10 2g

Met vriendelijke groeten
kind regards

10 2e

iq^p§a«|ja4P02«i

10 2e DBO 10 2e ^minienw nlFrom

Sent 10 June 2020 17 18

10 2eTo 10 2e @SES com

Cc Wim Kuijken | 10 2e |@gmail com 10 2e ] DGB 1P 2e ^minienw nl

134530 1651



Subject [EXTERNAL] Verwarring over granietzand

WARNING this message is from an EXTERNAL SENDER Please be cautious particularly with links and attachments

Geacht^
Ik richt me nogmaals tot u omdat ik bij het schrijven van de bevindingen op een voor mi] verwarrende zaak stuit Ik hoop dat u

hierin uitsluitsel kunt geven

10 2e

10K2g

Graag hoor ik van u

Met vriendeliike groet

10 2e

□it bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

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

elektronisoh verzenden van berichten

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

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

Infonnation in this email and any attachments is confidential and intended solely for the use of the individual s to whom

it is addressed or otherwise directed Please note that any views or opinions presented in this email are solely those ofthe

author and do not necessarily represent those of the Company Finally the recipient should check this email and any

attachments for the presence of viruses The Company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted

by this email All SGS services are rendered in accordance with the applicable SGS conditions of service available on

request and accessible at https www sgs com en terms and conditions

134530 1651



Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
10X2e

To

From

Sent

Subject 20200618 Gespreksimpressie I0 2e

Received

20200618 Gespreksimpresslj I0 2e bocx

DBG

Fri 6 19 2020 8 51 01 AM

Fri 6 19 2020 8 51 02 AM

Beste 10 2e | m Wim

Hierbij het verslag van 10 2e Erg kort geworden

Hebje nog aanvullingen

Groet

10 2e

134721 1652



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

Fri 6 19 2020 10 26 19 AM

Subject FW NPO 2 granuliet Flolbar 22 00 uur komende dinsdag
Fri 6 19 2020 10 26 19 AM

To

From

Sent

Received

t i

Met vriendelijke groet

10 2e

DGRW

Verzonden vrijdag 19 juni 2020 11 16

BSK

10 2eVan

10 {2e 10 2e ] BSK 10 2e DGRW 10 2e DBOAan

10 2e | BS

Onderwerp NPO 2 granuliet Hofbar 22 00 uur komende dinsdag
Beste Allen

Ik heb vandaag contact gehad met I0 2e van Deltares in verband met het nieuwe miiieu hygienisch toetsingskader voor diepe

plasset^l0 2e^st mij te vertellen dat ueitares weer was benaderd vooreen interview over granuliet Is Deltares niet op ingegaan

gelukklgXlox^ertelde wel dat hij van een journalist heeft gehoord dat er komende dinsdag een uitzending is bij NP02 Flofbar

waar weer aandacht wordt besteed aan granuliet Ik ga er maar even voor zitten

Met vriendelijke groet

10 2e BS 10 2e DBO

10 2e

134720 1654



10 2e | 0O 2^ 10 2e

10X2e I DBO

Fri 6 19 2020 5 18 48 PM

To @minienw nl]
From

Sent

Subject RE motivatie voor uitbreiding inhuuropdracht Wim Kuijken ivm onderzoek Granuliet

Received Fri 6 19 2020 5 18 49 PM

Beste 10 2e

De brief aan de TK is door DGWB de lijn in gedaan
De opdrachtbrief ligt nog bij DBO wegens afstemming met IBI

Met wordt snel geregeld

Metvriendelijke groet

10 2e

I0 2e

10 H4 P 2e

_ 1^
Verzonden vrijdag 19 juni 2020 12 44

Aan

Onderwerp FW motivatie voor uitbreiding inhuuropdracht Wim Kuijken ivm onderzoek Granuliet

10 2et
Ik heb de verdere stukken omtrent verlenging brief TK brief aan Kuijken nog niet gezien
Hangt dit ergens bij jou of elders bij DBO

10 2e

10 2eVan

10 {2e DBO

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

DBO 1 10 2e |@minienw iilVan

Datum vrijdag 19jun 2020 12 35 PM

1 |l0 2e^“
DBO

10 2e

1@minienw nlAan 10 2e 10 {2e

@niinienw nl DBO 10 2e @mLnienw nlKopie

Onderwerp motivatie voor uitbreiding inhuuropdracht Wim Kuijken ivm onderzoek Granuliet

Goedemiddag 10 2e ]
Graag je akkoord op bijgevoegd memo inz de uitbreiding van de inhuuropdracht van Wim Kuijken inz onderzoek Granuliet

De eerste inkoopopdracht bedroeg € 32 400 00 Met deze uitbreiding met € 16 200 00 kom je op € 48 600 00 Voor de zekerheid

maken we hierC 50 000 00 excl BTW van

Met jouw akkoord hierop kan ik de verlenging uitbreiding in gang zetten

Met vriendelijke groeten

10 2e t0 2e 10 2e

10 2e
e

10 2e

135127 1655



BS | 10 2e I@rws nl110 2«To

1| 10 2e | UBSM
10 29 I DBO

Fri 6 19 2020 5 29 10 PM

10 2eCc @rws nl]
From

Sent

Subject RE 20120827_02_WNN_rapport Partijkeuring Dibec microzand pdf
Fri 6 19 2020 5 29 10 PMReceived

H^l^
Helder Dan heeft GIB geprobeerd dit materiaal {microzand met een partijkeuring van Dibec als grond onder certificaat IZG 035 1

in 2013 toe te passen in A dam

Met vriendeliike groet

10 {2e

10 2e

10 3 4f 2e

10 2e BSVan

Verzonden vrijdag 19 juni 2020 13 53

Aan 10 2e DBO

1 10 2e BSCC

Onderwerp FW 20120827_02_WNN_rapport Partijkeuring Dibec microzand pdf

Dag l0 2ej
Na overleg met | 10 ^ op basis van dit rapport kun je stellen dat het materiaal qua korrelgrootte en kwaliteit AW vi eliswaar

overeenkomsten kent maar het is niet hetzelfde als het granuliet dat in Over de Maas wrordt toegepast Flet wrijkt bijvoorbeeld af

qua lutumgehalte hier 2 granuliet is rond de 15 en qua bariumgehalte ligt met circa 110 mg kg hier een stuk lager dan

de circa 650 mg kg in granuliet
In de beschrijving staat dat het microzand van graniet betreft granuliet bestaat zowel uit graniet als zandsteendeelties Dat het

ook hier om schoon AW materiaal gaat verbaast dus niet

Of er ook flocculant is gebruikt kan uit het rapport niet worden afgeleid Op basis van de foto van het materiaal in het rapport

lijkt het wel aannemelijk Het lijkt zo te zien qua consistentie veel op het granuliet gebruikt bij Over de Maas Het lijkt logisch dat

zonder flocculant er alleen een berg granietstof te zien zou zijn voor zover deze niet zou zijn weggewaaid natuurlijk
Groeten

m
Van BS

Verzonden donderdag 18 juni 2020 23 02

Aan 10 2e BS 10 2e @rws nl

Onderwerp RE 20120827_02_WNN_rapport Partijkeuring Dibec microzand pdf

Volgens mij wel ik kan niet lezen of er een flocculant is gebruikt

l l0 2e I0 2e g rws nl

Verzonden met BlackBerry Work
w^vw blackberrv com

Van | 1P 2e ^ BS 10 2e ~|@rws iil

Datum donderdag 18 jun 2020 10 51 PM

BS

Onderwerp RE 20120827_02_WNN_rapport Partijkeuring Dibec microzand pdf
Dus het verschil lijkt vooral te zijn dat dit materiaal geen zandsteen bevat en granuliet wel

1 10 2e @rws tilAan 10 2e

^5

BS

Verzonden donderdag 18 juni 2020 19 53

Aan

Onderwerp RE 20120827_02_WNN_rapport Partijkeuring Dibec microzand pdf

H^l^
Het lijkt er op dat het materiaal geen granuliet betreft zoals wij dat nu kennen het wijkt bijvoorbeeld af qua lutumgehalte hier

2 granuliet is rond de 15 en qua bariumgehalte ligt met circa 110 mg kg hier een stuk lager dan de circa 650 mg kg in

granuliet
In de beschrijving staat dat het microzand van graniet betreft granuliet bestaat zowel uit graniet als zandsteendeeitjes Dat het

ook hier om schoon AW materiaal gaat verbaast dus niet

Groet | 10 2^
Van | 10 2e ^ BS | 10 2e n@rws nl

Verzonden donderdag 18 juni 2020 19 39

BS

Onderwerp FW 20120827_02_WNN_rapport Partijkeuring Dibec microzand pdf

1 10 2e 10 2e @rws nlan

10 2e 10 2eBS @rws nl

1 10 2e 10 2e @rwsmlAan

Dag p0 2^
Zie bijgaand Afgaande op de korrelgrootte en de kwaliteit AW is dit toch gewoon granuliet
Of laten de chemische tabellen afwijkingen zien Nee toch

134992 1656



Groetent10 2^

Van I0 2e I DBO 10 2e |gpminienw nl

Verzonden donderdag 18 juni 2020 19 21

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

Onderwerp 20120827_02_WNN_rapport Partijkeuring Dibec microzand pdf

Nog een vraag over microzand Ditmaal van GIB uit 2012 Kan | 10 2e | kijken of dit qua samenstelling consistent is met granuliet

zoals wij dat kennen

Groet

i0 2e

134992 1656



BSKlI 10 29

J@minienw nl]
10 {29 T DGRW

Fri 6 19 2020 6 53 22 PM

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

From

Sent

Subject Proces offerte granuliet
Received Fri 6 19 2020 6 53 23 PM

Hoi I0 2e | en I0 2e [

Ik heb bepaalde opvattingen hoe het proces zou moeten verlopen Daar wil ik liever geen mails over versturen Ik wil dit

maandag met jullie via webex of telefonisch bespreken Kom erop terug Ga nu niet naar | i0 2e | reageren Eerst het proces

Groet en prettig weeekend

i0 2e

Verzonden met BlackBerry Work www blackberry com

Van

Verzonden 19 jiin 2020 15 50

Naar

Cc I0 2e | BS

Onderwerp RE offerte granuliet

1 10 2e BS

10 2e 10 2e DGRW”DGRW
”

DBO BSK10 2e 10 2e

Da^f^^nfiOK^
1 3 2|a n ikwillengraag zo spoadrg mogelijk met jullie in overlag over de offerte van Arcadrs Ook wij willen de offerte langs de latvan het afgestemde
onderzoeksvoorstel dat ook met TK isgedeeld [eggen Daar zitten ook met name onze bedenkingen

Op basis van andere elementen in de offerte vragen wij ons daarnaast echt af of Arcadis sommige deel vragen wel goed heeft begrepen ge interpreteerd
Wat ons betreft zouden we dat bijv maandag kunnen doen

Groet {T0j 2ej

DGRW

Verzonden vrijdag 19 juni 2020 11 43

1| 10 26 | 1 65 10 2e

10 2eVan

DGRWAan

10 2e 10 2e 10 2eBS DBO BSKCC

Onderwerp RE offerte granuliet
Moeten hier nu zorgvuldig in opereren We moeten niet de indrukwekken dat we bepaalde delen vaan een onderzoek liever niet hebben

Onze houvast is de onderzoeksvraag die we hebben vastgesteld daar moeten we offerte punt per punt langs leggen en beoordelen wat volgens ons wel of niet

past

Groeten

{BS1 10 2e 10 2e g rws nlVan

Verzonden vrijdag 19 juni 2020 11 23

Aan f10 2e I DGRW 10 2e | aminienw nl

CC | 10j 29 |{BS r 10 2e |@rwsTnl |
10 26 dBO I0 {2e @minienw nl

Onderwerp FW offerte granuliet

Da^f^
Toch nog even in aanvulling op de vorige mail

Ik maak me zorgen over de inhoud insteek van het onderzoek De review lijkt zich bijv helemaal niet te richten op de reeds uitgevoerde onderzoeken en er lijkt
vanuit een hypothese gestart te worden dat er problemen zijn Arcadis geeft aan dat ze daarvoor e e a in literatuur hebben gelezen milieueffecten dat zullen

denkikvooral de niet onderbouwde verhalen van Joop Harmsen eri IO 2ej|zi|ngeweest

10 2e DG RW 1 10 2e

3 BSK 10 2e

|@ minienw nl 10 2e |
pminienw nlI0 2e

2 57 lid 2 AW

143200 1657



2 57 lid 2 AW

In de aanbiedingsbriet stelt Arcadi^dlc zij het risico willen beheersen dat vragen te kort door de bocht worden beantwoord waardoor de review meer

vragen oproept dan antwoorden geeft en dat granuliet een politiek dossier wordt ahum Ik denk dat met de voorgestelde aanpak de kans van optreden
van dat risico juist wordt vergroot

Dat ook de prijs bizar is kwart miljoen voor onderzoek van 3 maanden daar ben ik het natuurlijk mee eens Maar dat komt vooral door de aanpak zelf

Zo wordt bijvoorbeeld
r1 |2 57 lid 2l^ze info kan gewoon opgevraagd worden aan

Ten slotteF

art 2 57 lid 2 AW

lUver de Maas br zijn meer voorbeelden te geven die het onnodig duur maken

art i57 lid 2 AW

art 2 57 lid 2 AW

Ik zou willen voorstellen eerst goed intern lenW de offerte te bespreken voordat er iets naar de externe klankbordgroep gaat

Groet T0 2e

BS1 10 2eVan

Verzonden vrijdag 19 juni 2020 09 42

Aan 10 2e I DGRW | lOKSa | Sminienw nl

CC | 10 2e |{BS ^ 10 2e l^rwTnb
Onderwerp RE offerte granuliet

Da^f^
Ik denk i d d dat het goed is dat we het heel goed gaan lezen er staat na snelle lezing wel een aantal zaken in die echt niet logisch zijn en ook die we helemaal

niet hebben gevraagd Ook lijkt het bureau gelet op de teksten alvast nit te gaan van bepaalde veronderstellingen nl

ijkt me zonde van het geloT

art 2 57 lid 2 AW

art 2 57 lid 2 AW

art 2 57 lid 2 AW

IK denk al met al dat net goedKoper en Deter kan

M a w even goed op kauwen

Groet {T0 2e

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

Verzonden vrijdag 19 juni 2020 09 14

BSK 10 2e @minienw nl

10 2e |^ininienw nl 00 2e BS I0 2e |^rws nl

@rws nl HOjiSe DBO 10 2e Sminienw nl

I0 2e 10 2e DGRWAan

1 10 2e BS

10 {2e

Onderwerp offerte granuliet

Beste| 10 2e Lji0 ^^P4i0 ^^r ^0^
Hlerbij de offerte voor het review onderzoek granuliet Er is helaas maar een offerte uitgebracht van de drie bedrijven die hierom hebben gevraagd Een bedrijf
had betrokkenheid bij het project en het andere bedriif heeft Been offerte uitgebracht Ik heb de offerte net snel doorgelezen en ikvind het er erg goed uitzien

Ik het gewicht van het team Ik ken bijvoorbeeic 10 2e n dat vind ik een hele goede Waar ik alleen van geschrokken ben zijn de kosten Ex btwzijn de

koalj r2 57 |jd 2 WW fnoem ik maareerstj lnclrarFfE 57 lid 26uiV Zoals ik het nu snei kan zien is er goed over nagedacht zeker met de beperkte omschrijving
die wij hebben gemaakt

granuliet oppervlaktewater grondwater bioassays etc etc Kortgezegd mijn indruk van de offerte en de opzet is gewoon echt goed maar de kosten zijn hoog
Denk dat wij hiermee een goed onderzoek en rapport zullen krijgen Moet het nog wel een keer extra doorlezen Ikga mel 10 2e een afspraak plannen en

kijken wat nog mogelijk is Ik verzoek jullie om mee te lezen en jullie eerste indrukken aan mij doorte geven Ik plan nog even met een gesprek met de

klankbordgroep Eerst even het gesprek met 10 2e

[\yipt \ ripnHpliilf p grnp^

Wij vragen overigens ook wel wat als het gaat om bemonstering vanart 2 57 lid 2 AW

10 2e

IBI FenK 10 2e @minienw nlVan 10 2e

Verzonden woensdag 17 juni 2020 13 02

Aan DGRW 1 f10 2e |@minienw nl

Onderwerp FW Aanbieding Review Granuliet kenmerk 31160104

Ha^l0 2e^
Bijgaand tref je de enige offerte aan die is ingediend ffij is aan de hoge kant dus als je wil overleggen dan weet je me te vinden

Groet

10 2a

10 2e

10 2e @arc3dis comVan

Verzonden woensdag 17 juni 2020 11 51

10 2e

IBI FenI 10 2e @minienw nl Offertes lOjPg @minienw nlAan

Onderwerp Aanbieding Review Granuliet kenmerk 31160104

Geachtc

Hlerbij ontvangt u onze aanbieding voor uw aanvraag rondom de Review Granuliet met kenmerk 31160104 Deze aanbieding valt binnen de

raamovereenkomst Advies en ingenieursdiensten thema 9 Beleid voor bodem en ondergrond
Met veel plezier hebben we een aanbieding voor u samengesteld en een deskundigteam geformeerd dat een goed onderbouwde uitspraak kan

doen overde effecten van de verondieping met granuliet in Overde Maas Ons voorstel bestaat uit de volgende documenten die u aantreftin

de bijiage

10 2e

{10 2e

• Onze aanbiedingsbrief

143200 1657



• Het kwaliteitsdeel bestaande uit

• GunningscriteriumGl PlanvanAanpak 5 pagina s}
• Gunningscriterium G2 Kennis en Ervaring 2 pagina s

• De CV svan de medewerkers die wij voordeze opdracht in willen zetten

• De inschrijvingsstaat {bijiage B

• Deverklaring van geen betrokkenheid {bijiage D

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbiedingte doen^ enzien uw reactie met beiangstellingtegemoet
Met vriendelijke groet

10 2e

10 pt^ [|2e noj^26
10 2e

□
Arcadis Nederland B V Registered office Arnhem Registered number 09036504

Tliis email and any files transmitted with it are the property ofArcadis and its affiliates All rights including without limitation copyright are reserved This email contains infbrmatitai

that may be confidential and may also be privileged It is for the exclusive use of the intended recipient s Ifyou are not an intended recipient please note that any form of

distribution copying or use of this communication or the information in it is strictly prohibited and may be unlawful Ifyou have received this communication in error please return it

to the senda and then delrte the email and destroy any copies of it WTiile reasonable precautions have been taken to ensure that no software or vimses are present in our anails we

cannot guarantee that this email or any attachment is virus free or has not been intercepted or changed Any opinions or other information in this email that do not relate to the official

business ofArcadis are neither givai nor endorsed by it

143200 1657



1 Culetnborg [| iQ 2e10 2eTo @sgs conn]
10X2e I DBO

Sun 6 21 2020 8 31 48 PM

From

Sent

Subject 20200621 Gespreksimpressie
Sun 6 21 2020 8 3i 48 PM

10 2e

Received

20200621 Gespreksimpressie {I0 2e docx

I0 2eGeachte

Bijgevoegd de weergave van ons telefoongesprek van 19 juni Graag verneem ik uw correcties aanvullingen

Met vriendelijke greet

I0 2e

135163 1658



10 2e DBOd I0 [2e l@tminienw nl]

J DBO

Sun 6 21 2020 9 13 03 AM

Subject RE 20200617 Uitbreiding opdracht
Received

To

10X2eFrom

Sent

Sun 6 21 2020 9 13 03 AM

Ha | 1Q 2e

Laten we maandag even bellen

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 «4 P 2e

Var 10 2e DBO

Verzonden vrijdag 19 juni 2020 19 46

Aan DBO

Onderwerp RE 20200617 Uitbreiding opdracht
Hoi 10 2ej
Ik heb echt een akkoord van | 10 2e | zelf nodig
Heb jou ook in de cc gezet bij een memo waarop | lQ 2e | alleen maar akkoord hoeft te mailen

Daarna kan ik het pas in gang zetten

Groetjes en een fijn weekend

10 2e I
^

Van

Verzonden vrijdag 19 juni 2020 18 27

10 2e

10 2e DBO 1Q 2e @minienw ni

DBO 10 2e @minienw niAan

Onderwerp RE 20200617 Uitbreiding opdracht

10 2e

Beste l0 2e

Hierbij bevestig ik dat de opdracht van Wim Kuijken op verzoek van de staatssecretaris is uitgebreid

De oorspronkelijke overeenkomst had als kenmerk 31159422 Deze opdracht bedroeg € 32 400 exc Btw

De aanvullende opdracht heeft een looptijd van 1 8 tot 30 9 en bedraagt maximaal € 16 200 excl Btw

Met vriendeiiike groet^

10 2e

10 2e

10 ^4p 2e

10 2e DBO 10 2e @minienw niVan

Verzonden vrijdag 19 juni 2020 12 15

Aan DBO

Onderwerp RE 20200617 Uitbreiding opdracht
Hoi I0 2ej
Graag een mail met ook het bedirag erin vermeid dat juiiie ophogen 1® opdracht was voor € 32 000 00 nu dus een ophoging van

€ 16 200 Totaai dus € 48 600 exci BTW

Ik heb deze maii met toestemming van haar nodig om de inkoopopdracht te kunnen inschieten

10 2e 10 2e @minienw ni

10 2e

Van 10 2e DBO

Verzonden donderdag 18 juni 2020 20 41

Aan DBO

Onderwerp RE 20200617 Uitbreiding opdracht

Hoitl0 2ej
Voigens IBI moet dit gaan iukken daar de Tweede Kamer beiang heeft bij de opdracht en de Staatsecretaris opdracht heeft

gegeven voor de verienging
Ik kan verhogen tot€ 50 000 00 Dat is echter het absolute maximum Vender verhogen kan niet

Heb jij voor mij een mail van lQ 2e waarin ze om de verienging vraagt nav overleg met Stas Deze kan ik dan bij de

aanvraag voor verlenginq voegen

Ik zal
^ I^X^^^ok even melden dat het gaat Iukken Belde mij gisteren nogal nerveus op ©

I0 2e 10 2e ^minienw nl

10 2e

10 2e

Verzohaen woensaag i7 juni 2020 10 04

Aan

Onderwerp RE 20200617 Uitbreiding opdracht

Hoih0 2ej
135125

Van DBO

10 2e DBO^ 10 2e @ minienw nl

1661



Is prima Ik ga er mee aan de slag Mijn contactpersoon bij IBI is er morgen weer Ze hebben het daar echter heel erg druk ivm

veel personeelsverloop inwerken nieuwe medewerkers Er zijn dan ook veel klachten dat de doorlooptijd te lang is

Maar aangezien dit voor| I0 2e | is ©

Ik houd je op de hoogte van de vorderingen
CnrneHes

10 2e

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

sdafiLl juni 2020 09 52

10 2e DBO 10 2e @minienw nl

Onderwerp 2U2UU T Uitbreiding opdracht

Bests 10 2e

Ik heb een aanvullende opdrachtbrief voor Wim Kuijken opgesteld Neem jij dan het stokje even over

De geel gearceerde zullen ongetwljfeld nog aangepast moeten worden

De eerste opdracht liep tot en met 31 juli Ik heb de aanvullende opdracht verlengd tot eind September Dat zIjn 9 weken a 1 dag

per week

Dan kom Ik op 9 8 € 225 € 16 200 excl BTW

Als het allemaal akkoord is door IBI maak Ik een kort aanbledingsbriefje voor de SG

Groet

Van

Aan

i0 2e

135125 1661



Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
10X2e

]@rmin ienw nl]I0 2e DGBlI 10 2eTo

From

Sent

Subject Gespreksimpressies| I0 2e |en io 2e

Received

20200621 Gespreksimpressie

20200621 Gespreksimpressie

DBG

Sun 6 21 2020 11 15 35 AM

Sun 6 21 2020 11 15 36 AM

OCX
10 2e

docx

Beste| 10 2e |en Wim

Bijgevoegd de gesprekken met | | en | iOK2e |^ Graag jullie commentaar

Metl [had ik vrijdagmiddag een uitvoerig telefoongesprek Ook die impressie wil ik even bij hem terugleggen
Met vriendelijke groet

10 {2e

f10X2e1

10 2id be

134719 1662





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

Sun 6 21 2020 8 08 22

To

From

Sent

Subject FW 20200602 Interviev

Received

itnageOOl enriz

I0 2e

Sun 6 21 20^D“STDSTZ3nyi

evaluatie besluit bodemkwaliteit 29 04 2011 pdf

Handreiking Besluit bodemkwaliteit pdf

PRJ 22 Evaluatie visitaties POKB 2009 2010 def17062011 pdf

vrominfobladbesluitbodemkwaliteit 24 248412 pdf

Beste Wim

Hierbij wat info over BRL 8000 Ik ga er vender achteraan Abusievelijk niet aan jou door gestuurd

Met vriendeliike groet

{10 2e

10 H4p 2e

Van

Verzo

Aan 10X26

10 2e

lini 2020 11 36

DGB

10 2e T^BO

Onderwerp RE 20200602 Interview

CC f1QV2e^

10 2e

Beste | 10 26 |
Hierbij onderstaand onze response op de door u aanvullend gestelde vragen

10 2g

134717 1666



10 2g

134717 1666



10 2g

134717 1666



1D 2g

We hopen u h

Mede namens

Met vriendelii

prmpp \ an Hipri ^t tp 7iin geweest

10 2e

ke groet

10 2e

10 26Q| i| ^g^ioi^ DGB 1 10 2e

J202O 16 29

@minienw nlVan

Verzc

Aar

TltJClTi IllOOIIUdg U JUI

10 2e @ witteveenbos com10 2e

10 2e I DBO | 10 2e

Onderwerp RE 20200602 Interview

Beste

HarteliijK oanK voor uw rebctie
nhr l iiiilxQrt koaffr

10 2e@minienw nl @witteveenbos comCC 10 2e

10 2e

10 2e

xn 11 A

10 2g

134717 1666



10 2g

Lukt het om dezevragen uiterlijk 15 juni te beantwoorden

Vriendeliike greet | iO Ue

Van

Verzor

10 2e @witteveenbos com10 2e

uni 2020 09 33

|PGB j 10 Ue

10 2e l^BO | 10 2e

Onderwerp RE 20200602

Bestel I0 ^| l0 2e |
We hebben het verslag in goede orde ontvangen U ontvangt onze gecombineerde opmerkingen uiterlijk donderdag

Met vriendelijke groet

^

10 2e@minienw nl

@minienw nl

@witteveenbos comI0 2e

CC

10 2e

Van 10 2e^ P IfS 10 2e DGB 10 2e g minienw nl

Verzonden donderdag 4 juhi 2020 10 11

10 2e 10 2e 10 2e@witteveenbos com @witteveenbos comAa 10 2e

10 2e I DBO 10 2e

Onderwerp 20200602 interview

Geachte heer

Bijgevoegd vihat u net versiag van net overieg van argeiopen dinsdag
Graag hoor ik of u zich kunt vinden in het verslag of dat u nog zaken mist of aanpassingen heeft

Het zou fijn zijn als dat uiterlijk volgende week donderdag lukt

Vriendelijke groet

CC @minienw nl

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

□it bericht kan infbrmatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

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

elektronisoh verzenden van berichten

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

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

DISCLAIMER

This e mail is strictly confidential and is intended solely for the addressee

It is prohibited for unauthorized persons to utilize the information contained within this e mail

If you receive this e mail and you are not the addressee

then please delete it from your system and notify the person who sent it to you

Our company accepts no liability for the content of this email

or for the consequences of any actions taken on the basis ofthe information provided
unless that information is subsequently confirmed in writing

Beforeprinting think about the environment

DISCLAIMER

This e mail is strictly confidential and is intended solely for the addressee

It is prohibited for unauthorized persons to utilize the information contained within this e mail

If you receive this e mail and you are not the addressee

then please delete it from your system and notify the person who sent it to you

Our company accepts no liability for the content of this email

or for the consequences of any actions taken on the basis ofthe information provided
unless that information is subsequently confirmed in writing
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I0 2e | WVL |1 10 2e

10X2e I DBO

Sun 6 21 2020 8 29 08 PM

To @rws nl]
From

Sent

Subject 20200621 Gespreksimpressie Brandsen

Received

20200621 Gespreksimpressiel I0 2e idocx

Sun 6 21 2020 8 29 08 PM

Geachte 10 2e

Bijgevoegd het verslag van het gesprek met dhr Kuijken Graag hoor ik of u zich kunt vinden in de inhoud Kunt u eventuele

wijzigingen in renvooi aangeven

Met vriendelijke greet

10 {2e

135220 1671



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

]@rmin ienw nl]I0 2e DGBlI 10 2eTo

From

Sent Sun 6 21 2020 8 47 24 PM

Subject Openstaande acties

Received Sun 6 21 2020 8 47 25 PM

Beste| 10 2e |en Wim
Even de stand van zaken

1 Gesprekken

Morgen praten we met

I 10 Ue I Dit zijn de laatste te voeren gesprekken

2 Uitzoekpunten MHT vergunningplicht in OW certificering overheid BRL 8000

3 Ik ga vanaf morgen de volgende zaken in het feitenrelaas verwerken

a Jouw opmerkingen van 15 juni met daarbij een aantal uitzoekpunten eigenstandig wijzigen BRL door ministerie

marktverhoudingen stand van zaken BRL 9344 enkele vragen te stellen aan GIB

b Evaluatie Kwalibo ik neem een deel over in het feitenrelaas en integreer ze met onze bevindingen

c Uitkomsten input Intron

d Input vanuit CvanDeskundigen

e Bodemsignalen ILT

f Als dat gereed is {ik denk woensdag leg ik het stuk voor een check neer binnen ons team Of wil je zelf eerst nog zien

Heb ik nog lets gemist

Met vriendelijke greet

10 2e van de ILT Aanstaande donderdag met 10 2e 10 2e

10 2e

10 «4p 2e

134716 1673



lDK2e |@tauw corn ll |@tauw conn]
DBO

Sun 6 21 2020 8 51 58 PM

To

10 2eFrom

Sent

Subject 20200618 Gespreksimpressie I0 2e

Received

20200618 Gespreksimpressie nOK2eibocx

Sun 6 21 2020 8 513F™

Geachte

Bijgevoegd treft u het verslag aan van het gesprek met dhr Kuijken Graag verneem ik uw opmerkingen aanvullingen Wilt u deze

in renvooi aangeven

Met vriendelijke greet

10 2e

10 {2e

135162 1674



10 2eVan

Aan

DBQ

f 10^i26T luii^ei i 2eJ DGRW [ BSK

10 2e 10 2mM2^ DBQ[ bsO10 2eCc I DBQ

[M IMgQ3iPlT ^ DGRW 10 2e l1 ng^lB£K
Onderwerp

Datum

Bijiagen

uitstelbrief Kuijken

maandag 22 juni 2020 20 27 00

uitsteibrief Kuiiken DOCX

Hoir 10 2~e fflO ^^J

Ik zie daII0 2 tie uitstelbrief voor het onderzoek Kuijken vamniddag heeft doorgezet maar dat het stuk nog bij
stukkenstroom staat Ik zal vragen om het snel door te zetten

Ik heb zojuist wel alvast gekeken Ik heb nog de volgende punten op zie ook bijgevoegd

11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

Groet l 10K2e |

■ HPE Records Manager recordgegevens

Recordnummer IENW BSK 2020 113633

Titel Nota uitstelbriefje

HPE Records Manager recordgegevens

Recordnummer IENW BSK 2020 113632

Titel Uitstelbrief Kuijken

205015 1676



i 10 2e7l

11 1 en 10 2 g

1Q 2e

205015 1676



11 1 en 10 2 g
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11 1 en 10 2 g

205015 1676



10 2« Culetnborg [| iQ 2eTo @sgs conn]
10X2e I DBO

Mon 6 22 2020 12 23 20 PM

From

Sent

Subject Partijkeuring 2013

Received

20120827 02 WNN rapportPartiikeurinaDibecmicrozand pdf

Mon 6 22 2020 12 23 21 PM

20130605 04 WNN BBK Brief HA aranuliet toepassina RWS 2Q13 29400 f003Vpdf

20130516 03 WNN Wtw9939 10 2e roezendinq certificaten van hettoegepaste Microzand PDF

10 2eGeachte

In ons telefoongesprek van afgelopen vrijdag gaf ik aan dat er in 2013 partijen microzand zijn aangeboden door GIB met

gebruikmaking van het productcertificaat voor granuliet Wellicht kunt u uitsluitsel geven of dit we niet granuliet is Onze

deskundigen geven aan dat het niet dezelfde samenstelling heeft als het granuliet dat bij Over de Maas is toegepast en dat het

wellicht alleen om granietdeeitjes gaat DIBEC heeft de keuring uitgevoerd met het protocol voor grond

Of is wellicht naast granuliet 63 micrometer ook het grotere granietzand door GIB uitgeleverd

Gaarne deze stukken niet verder verspreiden

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 H4d ^e

135161 1677









Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
10 2e ll DGBd 10 2e

10 2e I DBO

Tue 6 23 2020 1 19 34 PM

To

Cc @minienw nl]
From

Sent

Subject RE Granuliet Bbk

Received Tue 6 23 2020 1 19 35 PM

Ga ik doen

Met vriendelijke groet

10 2e

lQ gfeqH26

Oorspronkelijk beridit

Van Wim Kuijken j 10 2e |@gmail com
Verzonden dinsdag23 iuni202Q 14 1^

10 2e DBO i 10 2e l@mmienw nl

CC | 10 2e | DGB 10 2e |@minienw nl

Onderwerp Granuliet Bbk

Aan

Mijn nieuwe concept draft Graag je kritisdie blrk

Wim

134715 1682



10 {2eVan

Aan

DBO

10 2e
I|0 24

Cc ]DBQ
FW reactie staatssecretaris HPE Records Manager DOCUMENT BSK IENW BSK 2020 113632 02

kamerbrief Kuijken

woensdag 24juni 2020 10 35 00

0 kamerbrief Kuiiken PDF

L 1 n { i nun2ei

Onderwerp

Datum

Bijiagen

Bestel 1Q 2e~jn

Zie onderstaande temgkoppeling aan DGWB De staatsecretaris heeft eenpaar kleine tekstsuggesties bij de

kamerbrief over het onderzoek Kuijken ter info bijgevoegd

Verder heeft ze om afstemming gevraagd voor veraending en neemt ze de suggestie over om indien mogelijk
de uitspraken van RvS en rechtbank Gelderland af te wachten

Met vriendelijke groet

l 10 2e

Oorspronkelijk bericht

D DBO

Verzonden woensdag 24juni 2020 10 31

] BSK j 10 2e ^inienw nl I I0 2ej j DGRW

] BSK \ 10 2ej ^inienw nl | 10 2e

Van 10 2e

Aan 1Q 2e

10 2e ~4^minienw nl

DGRW ■‘j 10 2e ~^^inienw nl

CC [

1Q 2e

II DGRW ] 10 ^

3iTiiiiienw nl

^minienw nl [10 2e 10 2e

DBO 4 in el 1Q 2en DBO10 2e

gminienw nl

Onderwerp reactie staatssecretaris HPE Records Manager DOCUMENT BSK IENW BSK 2020 113632

02 kamerbrief Kuijken

5 1 2e

Beste collega s

De staatssecretaris heeft de kamerbrief over het onderzoek Kuijken gelezen Zij heeft een paar kleine

tekstsuggesties zie bijgevoegd Kunnenjullie dit aanpassen in HPRM

Verder vraagt de staatssecretaris om afstemming met haar voor verzending Voorstel is om indien mogelijk
de uitspraken van de granuliet zaak af te wachten Gisteren stuurde | 10 2e | door dat de landsadvocaat

contact heeft gehad met de griffie van RvS en dat uitspraak vermoedelijke deze week volgt

Groet

l 10 2e

■ HPE Records Manager recordgegevens ■

Recordnummer lENW BSK 2020 113632

Titel 02 kamerbrief Kuijken

205006 1683



1O0 tTO2e

1O0 ^H2e

11 1 ejn 10 2 g
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
l0X2e I DBO

Wed 6 24 2020 7 44 50 AM

To

From

Sent

Subject RE BRL 8000

Received Wed 6 24 2020 7 44 50 AM

Beste Wim

Er zijn wel normbladen opgesteld voor provincie en gemeenten waarin de kwaliteitsborging wordt geregeld Veelal richt zich dat op

de Omgevingsdiensten Voor de rijksoverheid is dit er iees RWS niet

Met kan een aanbeveling zijn ook daar een normdocument te gaan ontwikkeien

Metvriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 H4 P 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden woensdag24 juni 2020 08 41

Aan

Onderwerp Re BRL 8000

Word ik niet veel wijzer van

iPhone WJK

10 {2e DBO

10 2e DBO 10 2eOp 24 jun 2020 om 08 38 heeft

geschreven

@ minienw nl hetvolgende

t i

Metvriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 «4P M

10 2e g witteveenbos comVan

Verzonden TjTm

Aan

10 2e

^7 03

10 2e DBO |

3 DGB

10 2e 10 2e^minienw nl 5 witteveenbos com10 2e

I0 2e I0 2e @minienw nl

Onderwerp RE BRL 8000

Geachte 10 2e

Bij afwezigheid van zal ik uw vraag proberen te beantwoorden10 2e

I0 2g

ik hoop hiermee uw vraag voldoende te hebben beantwoord

Met vriendelijke groeten

10 2e

DBO10 2e 10 2e @minienw niVan

VerzpnHpn HinsHag 23 juni 2020 16 09

10 2e {10 2e10 2e DGB 10 2e@witteveenbos com @minienw niAan

134713 1684



10 2e g witteveenbos connCC 10 2e

Ohderwerp BKL 80UIT

Geachte

Nogmaals bedankt voor de informatie die u onlangs toestuurde Ik heb een vraag over de onderstaande mail f10’i 2Q

10 2e

10 2g

Graag hoor ik van u

Mfft vriffnrlpliikff ro6t

10 2e

10 ^dj^ ^e
Var {10 2e 10 2e Switteveenbos com

Verzonden maanaag id juni i020 11 36

Aan 10 2e J DGB

DBO f
10 2e Sminienw nl

|@minienw nl Martijn van Houten10 2e 10 2eCC

10 {2e hoc fom is^wittew

Onderwerp RE 20200602 Interview

BesteKlO 2e |
Hierbij onderstaand onze response op de door u aanvullend gestelde vragen

10 2e

10 2g

34713 1684



10 2g

134713 1684



10 2g

We hopen u hiermee van dienst te zijn geweest

Mede namen
10 2e

IV

10 2e

DGB 1P 2e10 2e @minienw nlVan

Verzonden maandag 8 juni 2020 16 29

Aan 10 2e @witteveenbos com10 2e

134713 1684



10 2e DBO 10 2e @minienw nlCC 10 2e

10 2e ^witteveenbos com

Onderwerp RE 20200602 Interview

Beste^
HarteiijKudMK vour uwreactiB

Dhr Kuijken heeft naar aanleiding van het gesprek nog een paar aanvullende vragen

10 2e

10 2e

10 2g

Lukt het om deze vragen uiterlijk 15 juni te beantwoorden

Vriendelijke greet | iO UeT|
Van 10 2e gwitteveenbos com10 2e

Verzonden

Aan

20 09 33iiddiiud^ o juiii

10 2e DGB j I0 2e l@minienw nl Martijn van Houten

@wi1 teveenbos conn

I0 2e dBO [@minienw nl

Onderwerp RE 20200602 Interview

Beste

We hebben het verslag in goede orde ontvangen U ontvangt onze gecombineerde opmerkingen uiterlijk donderdag

Met vriendelijke groet

10 {2e

CC

10 2e

10 2e

10 2e

DGB 10 2eVan

Verzonden donderdag 4 juni 2020 10 11

Aan

10 2e ^minienw nl

10 2e @witteveenbos com 10 2e @witteveenbos com10 2e 10 2e

{10 2e DBO | 10 2eCC @minienw nb^

Onderwerp 20200602 Interview

10 2e

10 2e

Geachte

Bijgevoegd vindt u het verslag van het oveneg van argelopen dinsdag
Graag hoor Ik of u zich kunt vinden in het verslag of dat u nog zaken mist of aanpassingen heeft

Het zou fijn zijn als dat uiterlijk volgende week donderdag lukt

Vriendelijke groet

en geachte 10 2e

10X2e

□It bericht kan Informatle bevatten die nlet voor u Is bestemd Indlen u nlet de geadresseerde bent of dit berlcht abuslevelljk aan u Is toegezonden wordt u

verzocht dat aan de afzenderte melden en het berlcht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelljkheld voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

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

messages

DISCLAIMER

This e mail is strictly confidential and is intended solely for the addressee

It is prohibited for unauthorized persons to utilize the information contained within this e mail

If you receive this e mail and you are not the addressee

then please delete it from your system and notify the person who sent it to you

134713 1684



Our company accepts no liability for the content of this email

or for the consequences of any actions taken on the basis ofthe information provided
unless that information is subsequently confirmed in writing

Beforeprinting think about the environment

DISCLAIMER

This e mail is strictly confidential and is intended solely for the addressee

It is prohibited for unauthorized persons to utilize the information contained within this e mail

If you receive this e mail and you are not the addressee

then please delete it from your system and notify the person who sent it to you

Our company accepts no liability for the content of this email

or for the consequences of any actions taken on the basis ofthe information provided
unless that information is subsequently confirmed in writing

Beforeprinting think about the environment

DISCLAIMER

This e mail is strictly confidential and is intended solely for the addressee

It is prohibited for unauthorized persons to utilize the information contained within this e mail

If you receive this e mail and you are not the addressee

then please delete it from your system and notify the person who sent it to you

Our company accepts no liability for the content of this email

or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided
unless that information is subsequently confirmed in writing

Beforeprinting think about the environment
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DGRW^ 1@minienw nl]I0 2e 10 2eTo 10 2e

1@rws nl1 r 10X28 |
I0 2e BS ^ 10 2e |@rws nl] 10 2V | HBJZ[1 I0 2e |@minienw nl1

I0 2e I DGBfl I0 2e |@minienw nl1

ILT[] iP 2e l@lLenT nl1 L
DGRWiI lO 2e T@minienw nll

Wim Kuijken il iQ 2e |@gmail com]

T DBO

Wed 6 24 2020 11 49 45 AM

Subject 20200624 Procesevaluatie granuliet
Received

20200624 Procesevaluatie granuliet docx

1 10 2e 10X2eBS1I

Cc

From

Sent

10 2e

Wed 6 24 2020 11 49 45 AM

Beste collega s

Zoals ik jullie al eerder aankondigde stuur ik jullie hierbij een concept toe van de rapportage van dhr Kuijken De concept heeft

betrekking op de geconstateerde feiten en bevindingen Conclusies en aanbevelingen zijn nog niet beschikbaar

Jullie hebben wellicht vernomen dat de opdracht van dhr Kuijken op verzoek van de staatssecretaris is uitgebreid Gevraagd is zijn

conclusies en aanbevelingen mede te bezien en te betrekking op de lopende evaluatie Kwalibo Dit deel is nog niet opgenomen in

dit concept

Deze uitbreiding maakt dat de oorspronkelijke planning van het onderzoek uiterlijk gereed op 1 7 2020 niet haalbaar is Met

onderzoekzal nu uiterlijk 1 September gereed moeten zijn

Ik verzoek jullie vooral te kijken naar feitelijke onjuistheden in dit concept

De daaruit volgende bevindingen zijn afgeleid uit de voor ons beschikbare bronnen {documenten mails en gesprekken Daar

kunnen jullie denk ik geen inhoudelijke oordeel over geven maar als er vragen of opmerkingen over zijn hoor ik dat graag

Zoals ik al eerder aangaf is volstrekte vertrouwelijkheid aan de orde en mag het document niet verder verspreid en besproken
worden dan deze kring

Graag zou ik jullie commentaar uiterlijk maandag 29 juni om 15 uur ontvangen

Met vriendelijke greet

10 2e

134991 1685



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

Wed 6 24 2020 11 50 55 AM

Subject RE Hofbar

Received

To

From

Sent

Wed 6 24 2020 11 50 55 AM

Ik denk dat we het als aandaditspunt moeten meegeven zonder zelf een oordeel te vellen

Met vriendelijke groet

I0 2e

Oorspronkelijk bericht

Van Wim Kuijken j 10 2e |@gmail com
Verzonden woeiisdag 24 juni 2020 11 55

10 2e [ DBO 10 2e J@mmienw nlAan

Onderweip Re Hofbar

Maar hoe gaan wij dat gezaghebbend opschrijven Het verandert toch het lenW verhaal vd Stas

Wim

iPhone WJK

Op 24 jun 2020 om 11 15 heeft 10 2e DBO j 10 2e @minienw nl het volgende geschieven

Ja ik ben het met je eens Het flocculant maakt dat het granuliet is Zonder dat flocculant is zijn het gewoon losse stofdeeltje Bij granietzand of

microzand is die toevoeging er niet Dat heeft ook de bewerkingen wassen breken zeven ondergaan maar zonder flocculant

Ik denk ook dat het gebruik van een flocculant als een bewerking moet worden gezien Harmsen geven aan dat het flocculant niet alleen ontwatert

maar het materiaal aan elkaar bindt als vlokmiddel daardoor ontstaat de leemachtige substantie

Punt is dat de BRL het niet beschrijft maar ook niet uitsluit

De Cl heeft er in 2009 bewust voor gekozen granuliet wel als grond te beschouwen en is alleen de Toetsingscommissie gevolgd voor het grotere
microzand en heeft dat niet als grond gecertificeerd

Met vriendelijke greet

10 {2e
10 2e

10 gfeQ| 2e

Oorspronkelijk bericht

Van Wim Kuijken QlO 2^@gmail com

Verzonden woensdag 24 juni 2020 11 00

Aan

Onderwerp Re Hofbar

]@mmlenw nl10 2e DBO j 10 2e

Een Ik blijf ook na het gesprek me I0 2e zitten met de vraag of een van de verschillen tussen granuliet en granietzand niet toch het

toegevoegde flocculant is

Dan zou dat nooit ziJn goedgekemd als grond in 2008 Maar is later wel gecertificeerd
Het lijkt mij toch dat als die toevoeging niet gemeld wordt er een ander product ontstaat Los van milieuaspecten
Dit is m i het springende punt
Twee zijn er na 10 Jaar ervaringen met granuliet in water op langere termijn geen onderzoeksresultaten over het grdrag van de polymeren Deze

lange termijn onzekerheidblijfl m o over van alle discussies over f

Wat vindje
Wim

iPhone WJK

» Op 24Jun 2020 om 08 30 heeft Wim Kuijken 10 29 |@gmaiI com het volgende geschreven
»

» Zemblakreeg gisteravond steun vai 10K2e Wel stoer dat Stientje gewoon het woord deed Geen nieuws denk ik

» Wim

»

»iPhone WJK

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden
134711 1687



wordt u verzocht dat aan de afzender te mdden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaaidt geen aansprakdijMieid voor schade van wdke aard

ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain infonnation that is not intended for you i f you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you

are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in

the electronic transmission of messages

134711 1687



1 BSK|| no 2e I@tninienw nl1
1Q 2e

BSK^ I0 2e I@minienw nl1

DGRWfl I0 2e |@minien^nl1
10K2e 10 2eTo

1P [2e @minienw nl]1 DBO[ I0 2e

I0 2eFrom

Sent Wed 6 24 2020 12 51 52 PM

Subject moties tb v overleg om 13 30

Wed 6 24 2020 12 51 53 PM

DGRW

Received

Hierbij lijst openstaande moties

Hoeven we niet expliciet langs te lopen zo maar \A el goed om bij puntjes op i van de brief naar te kijken Mn aangegeelde
vragen aandacht

De toezeggingen moeten we nog doen op zeifde manier

Groeten

Van BSK

Verzonden woensdag 24 juni 2020 13 32

DGRW

10 2e

10 2eAan

10 2e 10 2eCC DGRW DGRW

Onderwerp FW moties {t b v overieg om 13 30

Hierbij definitieve versie

Openstaande moties

11784 Von Martels verzoekt de regering om bet RIVM

en Deltares advies te vragen over een norm voor grond In

nlet vrij liggende diepe plassen en dit tevens met diverse

betrokkenen te bespreken en de kamer hierover voor 1

april 2020 te informeren

1

Nlet afgehandeld Wordt afgehandeld In brief met DHK Immens in brief van

15 april aan de Kamer staat In de voortgangsbrief PFAS van 13 februari

2020 Kamerstuk 35334 46 heb Ik u aangegeven dat de resultaten van de

Inventarlsatie van de aandachtslocatles zogenaamde hotspots
onderzoeken van het RIVM naardeze INEV s en de definitieve

interventiewaarden alsmede de bestuurlijke afspraken met medeoverheden

over dit onderwerp In samenhang moeten worden beschouwd De sector za

hierbij betrokken worden middels de taskforce De ultkomsten hlervan deel

ik voor het einde van het jaar met u gelijktljdig met het definitieve

handelingskader PFAS en de afspraken met decentrale overheden over

eventuele financlele consequenties

11827 verzoekt de regering een strategie te ontwikkelen

voor bronaanpak en sanering van pfas verontreinigingen
die grondwaterbronnen voor de drinkwatervoorzlening
bedrelgen

2

11829 verzoekt de regering zo spoedig mogelijk meer

ruimte voor verantwoorde toepassingen van grond in niet

vrljllggende diepe plassen en van grond en bagger In

vrljllggende diepe plassen mogelijk te maken

Wordt aan voldaan met deze brief Maar moet nog expliciet worden

opgenomen in deze brief

https zoek offlclelebekendmakinqen nl kst 35334 74 html

3

11830 verzoekt de regering te garanderen dat de

bodemkwalitelt ook binnen een bodembeheergebied niet

verder mag venslechteren

Moet nog expliciet worden opgenomen in deze brief

https zQek officielebekendmakinqen nl kst 3 5334 60 html
4

11831 spreekt haar steun uit voor de lijn van de

provincie Zuld Holland om de uitstoot van Chemouns

versneld te reduceren

Niet afgehandeld Dit wordt opgenomen in brief n a v toezegging in AO

Water van maandag 22 junl
5

11721 verzoekt de regering stappen te zetten ter

aanscherping van wet en regelgeving inzake het lozen van

vervuilde grond In plassen verzoekt de regering tevens In

gesprekte gaan met provincies waterschappen en

gemeenten met als doel intensivering van de handhaving

Is geen PFAS dus niet aan de orde voor deze brief Kan in brief over

bodemkwalitelt In September
6

11822 verzoekt de regering ook duidelljkte maken

middels een overzicht voor andere soorten

kunstgrasvelden hoe sportclubs aan de zorgplicht en

artlkel 13 Wbb moeten voldoen zoals kunstgrasvelden
met kurk TPE EPDM kokosvezels en olijfpitgranulaat

Is geen PFAS dus niet aan de orde voor deze brief Kan In brief over

bodemkwalitelt In September
7

11844 verzoekt de regering uit te zoeken of langs deze

lijn meer ruimte geboden kan worden voor toepassing van

pfas houdende grond in oppervlakte water waarvoor nu

nog de norm van 0 1 pg kg geldt en zodoende de norm

Indien mogelijk voor 15 juni 2020 naar boven aan te

passen

8 |worat argenaraeig en is expliciet gesceia in aeze priet

143197 1688



11843 verzoekt de regerlng nog voor 15 juni te komen

tot een tussentijdse rapportage met betrekking tot de

pilots aangaande pfas houdende bagger en de toepassing
daarvan In diepe plassen en verzoekt de regerlng aan de

hand van de resultaten van deze pilots waar mogelijk al

eerder perspectlef te bieden aan ondernemers door de

toegestane hoeveelheld aandeel In het tijdelljk
handelingskader waar mogelijk al op te hogen

9

11841 verzoekt de regerlng het opstellen van een

definitlef handelingskader voor pfas te vensnellen en nog

dlt jaar een consultatieversie te publlceren

10 IWordt afqehandeld en is expliciet qesteld in deze brief

Check Deze heb ik toegevoegd omdat deze op de website

van de Kamer staat als aangenomen maar dus niet In onze

lijst stond
Van Aalst en Staffer verzoekt de regerlng te onderzoeken

op welke wljze de procedures bij MIRT projecten kunnen

worden aangepast zodat projecten sneller kunnen worden

uitgevoerd en daarover voor het MIRT overleg In junI de

Kamer te Informeren

Moet nog expliciet worden opgenomen in deze brief Dit wordt

nagevraagd bij DGMo Bas Hoogeboom
https zoek offidelebekendmakinqen nl kst 30015 73 html

11

AANGEHOUDEN Van Brenk verzoekt de regerlng de

huldlge wet en regelgeving omtrent definlering lozing en

vergunnlngverlening Inzake verondieping van plassen
tegen het llcht te houden om te bezlen hoe tot

vereenvoudlglng en verduldelljklng gekomen kan worden

Is geen PFAS maar granullet dus niet aan de orde voor deze brief Kan in

brief over bodemkwaliteit in September
https zoek offIcielebekendmaklnaen nl kst 30015 67 html

12

AANGEHOUDEN Lacin verzoekt de regerlng de INEV s

voor de stoffen pfos pfoa en GenX voor grondwater dat

gebruikt wordt voor de drinkwatervoorziening gelljk te

stellen aan de indicatieve richtwaarden die voor deze

stoffen gelden in het drinkwater

Niet afgehandeld Hlerover voIgt een separate brief aan de Kamer Voigt uit

toezegging Minister in AO Water van maandag 22 juni
13

Niet afgehandeld In de brief is hlerover niets opgenomen omdat er geen

voortgang kan worden gemeld Desgewenst kan het lid Von Martels

door de PA worden benaderd met de volgende info

In het THK wordt ook het storten in baggerdepots met open verbinding naar

rijkswateren genoemd Het gaat hierbij om de baggerstortpiaatsen
Ingensche Waarden KaHwaat Amerikahaven en Put Cromstrijen Storten

van PFAS houdende bagger in deze depots kan milieuverantwoord

ptaatsvinden overeenkomstig de waarden die gelden voor het toepassen van

bagger in niet vrijiiggende diepe plassen die in open verbinding staan met

een rijkswater In het Notaoverleg Bodem van 12 mel jl Is een motie

ingedlend met het verzoek om in overleg met medeoverheden de stort van

PFAS houdende bagger in deze baggerdepots mogelijk te maken Uit

gesprekken die lenW en RWS hebben gevoerd met de baggerdepots
omgevingsdiensten en provincies blijkt dat er stappen zijn en worden gezet
om te zorgen dat PFAS houdende bagger kan worden gestort De Kamer za

bij een volgende gelegenheid worden geinformeerd over de voortgang

AANGEHOUDEN Von Martels verzoekt de regerlng in

overleg te treden met de betreffende lagere overheden om

het ook voor private baggerdepots mogelijk te maken om

pfas verontreinigd baggersllb in te nemen

14

10 2e

2e

143197 1688



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

Wed 6 24 2020 1 58 19 PM

]@rmin ienw nl]I0 2e DGBlI 10 2eTo

From

Sent

Subject 20200622 22 06 Nieuwe c en a granuliet BBk
Received

20200622 22 06 Nieuwe c en a granuliet BBk docx

Wed 6 24 2020 1 58 19 PM

Beste| 10 2e |en Wim
Mooi verhaal geworden Wat feitelijke aanpassingen en wat redactionele suggesties van mijn kant

Groet

i0 2e

134710 1689



Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn] 10 ^
l0X2e I DBO

Wed 6 24 2020 3 00 38 PM

Subject FW Enkele vragen van dhr Kuijken
Wed 6 24 2020 3 00 41 PM

1 Granuliet overzicht toepassinqenonderzoeken pdf

]@min ienw nl]DGBlI 10 2eTo

From

Sent

Received

2 Reactie op memo Granuliet versie 13 iuni 2019 response GIB v1 3 aede pdf

Beste| 10 2e |en Wim
Zoals jullie al hebben gezien de beantwoording van Bontrup

Ze hebben me ook nog gebeld Een klein uur met [[^ ^en I0 2e gesproken Was interessant zal ik morgen vender over

vertellen

Metvriendeliike groet

10 2e

10 H4S 2e

Van 10 2e

Verzonden woensdag24 juni 2020 15 02

Aan 10 2e DBO | 10 2e ffistupers nl

10 2e DGBCC Wim Kuijken’

Onderwerp RE Enkele vragen van dhr Kuijken

Geachte geachte heer Kuijken

Dank voor uw vragen 0ns antwoord vindt u hieronder We willen er voor de volledigheid op wijzen dat een deel van deze

informatie al gedeeld is met het Ministerie van lenW en Rijkswaterstaat en daarnaast ook publiek beschikbaar is via onze website

https www bontrup com en dossier granuliet 2 De relevante stukken zijn ook bijgevoegd bij deze email

1 Hoe groot is ongeveer de JaarliJkse productie van granuiiet korrelgrootte 63 micrometer door Bontmp

10 2e

10 2g

2 In weike projecten zijn naast Over de Maas in 2016 en 2019 2020 in de Jaren vanaf 2009 qua voiume de grootste

toe pass ngen van granuliet geweest

10 2g

3 Wat is er gebeurd met het granuliet dat bedoeld was voor de verondieping van de Honswijkerpias in 2018

10 2g

134709 1691



10 2g

4 Hoe groot is ongeveer de jaarlijkse productie van microzand korrelgrootte tussen 63 micrometer en 500 micrometer

10 2g

5 In welke projecten sinds 2008 is het microzand vooral toegepast

10 2g

6 Is u bekend dat in 2013 microzand is geleverd voor toepassingen in de Amsterdamse haven met een partijkeuring

gebaseerd op het protocol 1001 voor grond

io 2g

7 Is het product dat wordt aangeboden onder de naam RonaLeem ook van Bontrup afkomstig Is dit granuliet

10 2g

8 Klopt het dat uw bedrijf in het verleden gevraagd is naast granulaat voor ZOAB ook voor ZOAB fiJn te gaan leveren

Leidde dit tot een extra breekslag in de productie Leidde dat tot een verhoogde hoeveelheid granuliet

I0 2g

9 Weet u wellicht welke leveranciers naast uw bedrijf ook granulaat leveren voor de ZOAB productie

10 {2g

Met vri

|]l0 2e^^
cncicMjKc grucX

DBO [ @tninienw nl1From 10 {2e 10 {2e

134709 1691



Sent dinsdag 23 iuni 2020 12 15

To |iQ H ^^ I I io Pg l@stupers nl’

Cc Wim Kuijken

Subject Enkele vragen van dhr Kuijken
Geachte | I0 2e

In het kader van zijn onderzoek heeft dhr Kuijken enkele aanvullende vragen

1 Hoe groot is ongeveer de jaarlijkse productie van granuliet korrelgrootte 63 micrometer door Bontrup

2 In welke projecten zijn naast Over de Maas in 2016 en 2019 2020 in de jaren vanaf 2009 qua volume de grootste

toepassingen van granuliet geweest

3 Wat is er gebeurd met het granuliet dat bedoeld was voor de verondieping van de Honswijkerplas in 2018

4 Hoe groot is ongeveer de jaarlijkse product ie van microzand korrelgrootte tussen 63 micrometer en 500 micrometer

5 In welke projecten sinds 2008 is het microzand vooral toegepast

6 Is u bekend dat in 2013 microzand is geleverd voor toepassingen in de Amsterdamse haven met een partijkeuring gebaseerd

op het protocol 1001 voor grond

7 Is het product dat wordt aangeboden onder de naam RonaLeem ook van Bontrup afkomstig Is dit granuliet

8 Klopt het dat uw bedrijf in het verleden gevraagd is naast granulaat voor ZOAB ook voor ZOAB fijn te gaan leveren Leidde

dit tot een extra breekslag in de productie Leidde dat tot een verhoogde hoeveelheid granuliet

9 Weet u wellicht welke leveranciers naast uw bedrijf ook granulaat leveren voor de ZOAB productie

Ik hoop op korte termijn uw antwoorden te ontvangen Mocht u vragen hebben dan kunt u mij natuurlijk even bellen

Met vriendelijke groet

DGB10 2e

10 {2e

i0 a sp 2e

□it bericht kan infbrmatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

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

elektronisoh verzenden van berichten

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

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

134709 1691



10 26|| io 2e ll 10 [2e l@bontrup conn] I 10 Pe |@stupers nrj 10 2e |@stupers nl]
Wim Kuilken l io 2e |@qmail com1 io 2e | PGBfl io 2e l@minienw nl1

I0 2e I DBO

Thur 6 25 2020 8 27 43 AM

To

Cc

From

Sent

Subject RE Enkele vragen van dhr Kuijken
Received

20191108 STOWA Groen Polvelektrolvt WVL bestand pdf

Thur 6 25 2020 8 27 44 AM

Geachte

Nogmaals bedankt voor de geleverde informatie en de telefonische toelichting van gisteren

Ik heb nog twee aanvullende vragen

1 Gisteren spraken we over granuliet en microzand In de discussie in 2008 2009 werd over granietzand gesproken Deze term

roept wat verwarring op

a Is granietzand het begrip waar granuliet en microzand dus de producten 500 micrometer samen onder vallen

b Daarnaast hebben we ook vernomen dat het microzand bestaat uit twee te onderscheiden stromen granietzand

afkomstig uit Schotland en kwartsietzand afkomstig uit Noorwegen Dan lijktdeterm granietzand hetgeen

betrekking te hebben op granuliet Kunt u dit verduidelijken

2 Enkele deskundigen geven aan dat er onzekerheden zijn ten aanzien van de lange termijneffecten van het flocculant bij

toepassingen on water Hoe kijkt u daar naar vanuit de zorgplicht Is dat bijvoorbeeld een reden om naar een ander

product dan Ecopure 1715 te gaan kijken Hoe kijkt u aan tegen de studie van STOWA over Groen Electrolyt

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

VanrtioxiS^
Verzonden woensdag24 juni 2020 15 02

Aan

CC Wim Kuijken 10 2e |] DGB

Onderwerp RE Enkele vragen van dhr Kuijken

Geachte

10 {2e DBO | 10 2e @stupers nl

10 2e geachte heer Kuijken
Dank voor uw vragen Ons antwoord vindt u hieronder We willen er voor de volledigheid op wijzen dat een deel van deze

informatie al gedeeld is met het Ministerie van lenW en Rijkswaterstaat en daarnaast ook publiek beschikbaar is via onze website

{fl^^^ www bontrup cQm en dQssier granuliet 2 De relevante stukken zijn ook bijgevoegd bij deze email

1 Hoe groot is ongeveer de JaarliJkse productie van granuliet korrelgrootte 63 micrometer door Bontrup

10 2g

2 In welke projecten zijn naast Over de Maas in 2016 en 2019 2020 in de jaren vanaf 2009 qua volume de grootste

toepassingen van granuliet geweest

10 2g

3 Wat is er gebeurd met het granuliet dat bedoeld was voor de verondieping van de Honswijkerplas in 2018

10 2g

134524 1694



10 2g

4 Hoe groot is ongeveer de jaarlijkse productie van microzand korrelgrootte tussen 63 micrometer en 500 micrometer]

io 2g

5 In welke projecten sinds 2008 is het microzand vooral toegepast

10 2g

6 Is u bekend dat in 2013 microzand is geleverd voor toepassingen in de Amsterdamse haven met een partijkeuring

gebaseerd op het protocol 1001 voor grond

10 2g

7 Is het product dat wordt aangeboden onder de naam RonaLeem ook van Bontrup afkomstig Is dit granuliet

10 2g

8 Klopt het dat uw bedrijf in het verleden gevraagd is naast granulaat voor ZOAB ook voor ZOAB fijn te gaan leveren

Leidde dit tot een extra breekslag in de productie Leidde dat tot een verhoogde hoeveelheid granuliet

10 2g

9 Weet u wellicht welke leveranciers naast uw bedrijf ook granulaat leveren voor de ZOAB productie

10 2g

134524 1694



10 2g

Met vriendeliike groet

jl0 2e^ 2e

DBO [ @minienw nl1From

Sent dinsdag 23 iuni 2020 12 15

To diQ 2^P 2^ [| lOK2e |tgistupers nl

Cc Wim Kuijken | I0 2e | dgB

Subject Enkele vragen van dhr Kuijken
Geachte

10 2e 10 2e

10 2e

In het kader van zijn onderzoek heeft dhr Kuijken enkele aanvullende vragen

1 Hoe groot is ongeveer de jaarlijkse productie van granuliet korrelgrootte 63 micrometer door Bontrup

2 In welke projecten zijn naast Over de Maas in 2016 en 2019 2020 in de jaren vanaf 2009 qua volume de grootste

toepassingen van granuliet geweest

3 Wat is er gebeurd met het granuliet dat bedoeld was voor de verondieping van de Honswijkerplas in 2018

4 Hoe groot is ongeveer de jaarlijkse product ie van microzand korrelgrootte tussen 63 micrometer en 500 micrometer

5 In welke projecten sinds 2008 is het microzand vooral toegepast

6 Is u bekend dat in 2013 microzand is geleverd voor toepassingen in de Amsterdamse haven met een partijkeuring gebaseerd

op het protocol 1001 voor grond

7 Is het product dat wordt aangeboden onder de naam RonaLeem ook van Bontrup afkomstig Is dit granuliet

8 Klopt het dat uw bedrijf in het verleden gevraagd is naast granulaat voor ZOAB ook voor ZOAB fijn te gaan leveren Leidde

dit tot een extra breekslag in de productie Leidde dat tot een verhoogde hoeveelheid granuliet
9 Weet u wellicht welke leveranciers naast uw bedrijf ook granulaat leveren voor de ZOAB productie

Ik hoop op korte termijn uw antwoorden te ontvangen Mocht u vragen hebben dan kunt u mij natuurlijk even bellen

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 aa l ^e

□it bericht kan informatie bevatten die niet veer u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u Is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

134524 1694



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

Thur 6 25 2020 10 03 15 AM

Subject RE Gesprek met Bontrup
Received

To

From

Sent

Thur 6 25 2020 10 03 16 AM

Nu of vanmiddag

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 24t| ^e
Van Wim Kuijken

Verzonden donderdag 25 juni 2020 10 59

Aan DBO

■DGB

Onderwerp Re Gesprek met Bontrup

Even bespreken

10 {2e

I0 2eCC

iPhone WJK

10 2e DBO 10 2eOp 25 jun 2020 om 10 41 heeft

geschreven

g minienw nl hetvolgende

BesteWim

Zoals ik aangaf heb ik gisteren uitvoerig met |l0 2e| er

toegelicht Ik heb dat in rood aangevuld in hun onderstaanae man

Met vriendelijke groet

gesproken Ze hebben hun antwoorden10 2e

10 2e

10 2e

10 ^4p 2e

Var |lO 2e[ o 2e 10 2e @bontrup com

Verzonden woensaag 24 juni 2020 15 02

Aan 10 2e DBO^ 10 2e 10 2e 10 2e@minienw nl @stupers nl @stupers nl

CC Wim Kuijken’ | 10 2e |@gmail com

Onderwerp RE Enkelevragen van dhr Kuijken

Geachte

10 2e DGB 10 2e @minienw nl

geachte heer Kuijken

Dank voor uw vragen Ons antwoord vindt u hieronder We willen er voor de volledigheid op wijzen dat een deel van

deze informatie al gedeeld is met het Ministerie van lenW en Rijkswaterstaat en daarnaast ook publiek beschikbaar is

via onze website [https www bontrup CQm en dQssier eranuliet 2 De relevante stukken zijn ook bijgevoegd bij

deze email

I0 2e

1 Hoe groot is ongeveer de JaarliJkse productie van granuliet korrelgrootte 63 micrometer] door Bontrup

io 2g

2 In welke projecten zijn naast Over de Maas in 2016 en 2019 2020 in de Jaren vanaf 2009 qua volume de

grootste toepassingen van granuliet geweest

10 2g

134707 1696



10 2g

3 Wat is er gebeurd met het granuliet dat bedoeld was voor de verondieping van de Honswijkerplas in 2018

10 2g

10 2g

4 Hoe groot is ongeveer de jaarlijkse productie van microzand korrelgrootte tussen 63 micrometer en 500

micrometer

io 2g

5 In welke projecten sinds 2008 is het microzand vooral toegepast

J

10 2g

134707 1696



io 2g

6 Is u bekend dat in 2013 microzand is geleverd voor toepassingen in de Amsterdamse haven met een

partijkeuring gebaseerd op het protocol 1001 voor grond

10 2g

7 Is het product dat wordt aangeboden onder de naam RonaLeem ookvan Bontrup afkomstig Is dit

granuliet

10 2g

8 Klopt het dat uw bedrijf in het verleden gevraagd is naast granulaat voor 20AB ook voor ZOAB fiJn te gaan

leveren Leidde dit tot een extra breekslag in de productie Leidde dat tot een verhoogde hoeveelheid

granuliet

io 2g

9 Weet u wellicht welke leveranciers naast uw bedrijf ook granulaat leveren voor de ZOAB productie

10 2g

io 2g

Met vriendeliike groet

jlO 2e[ io f2ei

134707 1696



DBO [ minienw nllFrom 10 2e 10 2e

Seni^nsrtanPBiMni 2020 12 15

I0 2g [ I0 2e |@stupers nr

I0 2e 1 DGB

To

Cc Wim Kuijken
Subject Enkele vragen van dhr Kuijken

Geachte 10 2e

In het kader van zijn onderzoek heeft dhr Kuijken enkele aanvullende vragen

1 Hoe groot is ongeveer de jaarlijkse productie van granuliet {korrelgrootte 63 micrometer door Bontrup

2 In welke projecten zijn naast Over de Maas in 2016 en 2019 2020 in de jaren vanaf 2009 qua volume de

grootste toepassingen van granuliet geweest

3 Wat is er gebeurd met het granuliet dat bedoeld was voor de verondieping van de Honswijkerplas in 2018

4 Hoe groot is ongeveer de jaarlijkse productie van microzand { korrelgrootte tussen 63 micrometer en 500

micrometer

5 In welke projecten sinds 2008 is het microzand vooral toegepast

6 Is u bekend dat in 2013 microzand is geleverd voor toepassingen in de Amsterdamse haven met een

partijkeuring gebaseerd op het protocol 1001 voor grond
7 Is het product dat wordt aangeboden onder de naam RonaLeem ook van Bontrup afkomstig Is dit granuliet

8 Klopt het dat uw bedrijf In het verleden gevraagd Is naast granulaat voor ZOAB ook voor ZOAB fIjn te gaan

leveren Leidde dIt tot een extra breekslag In de productie Leidde dat tot een verhoogde hoeveelheid

granuliet
9 Weet u wellicht welke leveranciers naast uw bedrijf ook granulaat leveren voor de ZOAB productle

Ik hoop op korte termijn uw antwoorden te ontvangen Mocht u vragen hebben dan kunt u mij natuurlijk even

bellen

Met vriendelijke groet

10 2e

□it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u

verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

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

messages

134707 1696



DGRW^ ]@minienw nl]
DGRWfl iO 26Tl@minienw nl1

I0 2e 10 2e 1P 2eTo

BSK[| io 2e |@minienw nn 10 2e

10 2eFrom

Sent Thur 6 25 2020 1 07 21 PM

Subject RE Uitspraak rechtbank Gelderland vovo granuliet
Thur 6 25 2020 1 07 00 PM

BSK

Received

Goed nieuws

10 [2e

10 2e

I 10 P4j2e|
J 10 2e

DGRW

Verzonden donderdag 25 juni 2020 14 03

BSK I 10 2e |] bSK | [10 2e \ dgRW

Onderwerp FW Uitspraak rechtbank Gelderland vovo granuliet
Tkn Verzoek voorlopige voorziening inzake granuliet van gemeente Wet Maas en Waal is door de rechtbank afgewezen Er loopt

nog een ander soortgelijk verzoek bij de RvS

Van | 10 2e ] {BS | 10 2e 1 Srws nl

Verzonden donderdag 25 juni 2020 13 54

Aan | 10 29 | BsH l@rws nl

10K2eVan

10 {2eAan

l| 10 2e | |{BS

^0 2^HCD ^ 10 2e |g rws nl 10 2e UCD] ^ 10 2e |g rws nl f 10 2e | hBJZ

^ 10 2e |@minienw jTl ^ 10 2e ILT i 10] 2a |@ILenT nl^
@ILenT nl | 10 2e jzN] | 10 2e |@rws nl

1 DGRW^ 10 2e

~

| DCO^ 1Q 2e |@minienw nl | 10 2e |] dBO

1 10 2e |@minienw nl I 10 2e | DBO 10 2e g minienw nl 10 2e {ON 10 2e @rws nl

10 2e l WVL ^ 1Q 2e |@rws nl | 10 2e | WVL ^ 10 2e n@rws ril | 10K2e | WVL
@rws nl

10 2e BS 1 [10X2a |@rws nl

Onderwerp Uitspraak rechtbank Gelderland vovo granuliet

Collega s

Net telefonisch bericht gehad van de Landadvocaat

De rechtbank Gelderland wijst het verzoek om voorlopige voorziening van de gemeente af Dat is goed nieuws voor RWS

lenW

Ik heb de daadwerkelijke uitspraak zelf nog niet dus meer details ken ik nog niet

Het wachten is nu nog op de uitspraak van de Raad van State Deze komt zeer waarschijnlijk niet meer vandaag Misschien

morgen

Groeten

10 2e ^rws nl 10 2e

}lLT10j 2e

10 2e ZN10 2e

10 2e 10 {2e 10 2e J@rws nl

|@minienw nl

@minienw nl

DBO 10 2e 10 2e

10 qO 2^BS 10 2e g rws nl10 {2e ■BSK 10 2e @minienw nl10 2e

IBS10 2ean

Verzonden dinsdag23 juni 2020 13 54

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

10 2e @rws nl | IQK2e@rws nl

[I0 2^ CD ^ 10 2e 10 2e CD \ 10 2e 10 2e HBJZ@rws nl

10 2e | g minienw nl

10 2e

■ ILT 10 2e |@ILenT nb

] ZN 10 2e |@rws nl

I DGRW ^
1 DCO

10 2e ILT10 2e

im10 2e@ILenT nl r 5 1 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e J@rws nl

@minienw nl

@minienw nl

@minienw nlDBO 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e DBO

1 10 2e |@minienw nl | 1Q 2e

10 2e IWVL | U0 2e

10 2e ~l@rws nl

10 2e | BS | 10 2e [ Srws nb

Onderwerp Vandaag geen uitspraak vovo granuliet AbRvS

Collega s

Ter info Zojuist bericht van de Landsadvocaat na contact met de griffie van de Raad van State

Vandaag geen uitspra a k en meer in de granuliet zaak Vermoedelijk volgen ze nog wel deze week

Concreter kunnen we het qua verwachting nu niet maken Afwachten dus

Groeten

1^

DBO | 10 2e

@rws nl 10 2e | WVL j 10 2e @rws nl

BSK 10 2e @minienw nl 1Q e 0 2| BS j 10 2e |@rws7nl

S minienw nl | 10 2e ^{ON | 10 2e |@rws nl

WVL10 2e

10 2e

142736 1697



10 29 VWL l1 [10 2eTo @rws nl]

]@min ienw nl]Wim Kuiiken fl I0 2e |@gmail com1

DBO

Fri 6 26 2020 2 07 34 PM

10 2e DGBlI 10 2eCc

10 2eFrom

Sent

Subject 20200621 Gespreksimpressie Brandsen DEF

Fri 6 26 2020 2 07 34 PM

DEF docx

Received

20200621 Gespreksimpressie 10 2e

Best 00 2e

Dank voorje opmerkingen Ik heb ze allemaal overgenomen

Met vriendelijke groet
10 2e

134432 1698



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

Sun 6 28 2020 10 36 40 AM

]@rmin ienw nl]I0 2e DGBlI 10 2eTo

From

Sent

Subject 20200628 Gespreksimpressiel 10 2»

Received

20200628 Gespreksimpressiel fioi 2ei Idocx

Sun 6 28 2020 10 36 41 AM

Beste I0 [2e | en Wim

Bijgevoegd de impressie van het gesprek met

Groet

H| 10 2e ] Graag jullie aanvullingen

134706 1700



10 2e I DGBf] 10 2e

J DBO

To @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Mon 6 29 2020 8 11 19 AM

Subject 20200622 Gespreksimpressie
Mon 6 29 2020 8 1

20200622 Gespreksimpressie I0 2e

10 {2e

Received 19 AM

OCX

Ha| 1Q 2e |
Een kleine toevoeging
Groet

135218 1703



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

Mon 6 29 2020 8 14 27 AM

To

From

Sent

Subject RE Al nieuws van Rd v State

Mon 6 29 2020 8 14 27 AMReceived

Nog niets gehoord

Met vriendelijke groet

10 {2e

J10K2e

Oorspronkelijk beridit

Vaa Wim Kuijken j 10 2e |@gmail com
Verzonden zondag 28 juni 2020 19 43

10 2e [ DBO 10 2e J@mmienw nlAan

Onderweip Al nieuws van Rd v State

iPhone WJK

134704 1705



Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
10X2e

To

From

Sent

Subject RE Enkele vragen van dhr Kuijken
Received

DBO

Mon 6 29 2020 8 41 04 AM

Mon 6 29 2020 8 41 05 AM

Beste Wim

Dan dient zich de vraag aan of granuliet en het toepassen van een flocculant past binnen de omschrijving van BRL 9321

1 Granuliet voldoet niet aan het toepassingsgebied van BRL 9321 afkomstig uit een niet gelithificeerde terrigene

toepassing klein probleem
2 Het melden van een flocculant in een BRL is niet verplicht geen probleem
3 Het BRL geeft aan Van nature in de bodem voorkomend sedimentair materiaal dat een productieproces kan hebben

ondergaan iwaarbij het materiaal kan iworden gescheiden geiwassen en of gebroken Tijdens het \wassen v^aarbij de

kleinste fractie vrijkomt wordt het flocculant toegevoegd Het flocculant zorgt ervoor dat de structuur van het materiaal

verandert van stof tot een samengebonden geheel In mijn optiek is dat een extra bewerkingsslag Wassen zonder

flocculant levert onbruikbaar stof op Maar ik ben geen expert en kan het verkeerd zien Als je de redenering voIgt had

granuliet nooit onder BRL 9321 gemogen

4 Granuliet kan volgens het Bbk nog steeds als grond beschouwd worden maar vereist een nieuw BRL

Met vriendeliike sroet

10 {2e

10 2e

10 2e

van wim KuijKen

Verzonden maandag 29 juni 2020 09 21

Aan DBO

Onderwerp Re Enkele vragen van dhr Kuijken

Maar nu dat wel bekend is

10 2e

iPhone WJK

10 2e DBO 10 2eOp 29 jun 2020 om 09 18 heeft

geschreven

@minienw nl hetvolgende

In 2008 2009 is nooit specifiek over granuliet maar over granietzand gesproken Daaraan geven verschillende

partijen een eigen betekenis Het gebruik van een flocculant kenmerkend voor granuliet is nergens aan de orde

gewfeest

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 2e

Van Wim Kuijken | I0 2e | Sgmail com

Verzonden maandag 29 juni 2020 09 13

Aan

Onderwerp Re Enkele vragen van dhr Kuijken

Wat vind je nu van flocculant

I0 2e DBO 10 2e @minieiTwm]

iPhone WJK

Op 29 jun 2020 om 09 07 heeft

volgende geschreven

10 2e DBO ^ 10 2e ^minienw nl het

10 2g

Ik neem net verhaal wel op in net relaas

Met vriendelijke groet

134702 1706



10 2e

FlexTeam lenW

06 10 2e

Van Wim Kuijken 10 2s ^gmaiLcom
Verzonden zondag 28 juni 2020 18 05

Aan I0 2e I DBO I0 2e |^minienw nl

CC | 10 Pe I DGB | 10 2e |g minienw nl

Onderwerp Re Enkele vragen van dhr Kuijken

Nou uitgebreide verhandeling

Ook maar grotendeels in rapportage en bijiagen opnemen We hebben ieg heel veel uitgezocht

Wim

iPhone WJK

Op 28 jun 2020 om 13 45 heeft pO 2^ Stupers q 10 2e |@stupers nl het volgende

geschreven

Geachte geachte heer Kuijken

Hierna ga ik namens Graniet Import Benelux alvast per mail in op de vragen die u op

donderdag 25 juni hebt gesteld

In de loop van maandag of dinsdag zoek ik nog telefonisch contact om eventuele

10 2e

\ p run I Hnr r tpguragpn npmpn

buiten verzoek

Met vriendelijke groet

I0 2e jStupers

1 Gisteren spraken we over granuliet en microzand In de discussie in 2008 2009 werd

over granietzand gesproken Deze term roept wat verwarring op

a Is granietzand het begrip waar granuliet en microzand dus de producten 500

micrometer samen onder vallen

10 2g

b Daarnaast hebben we ook vernomen dat het microzand bestaat uit twee te

onderscheiden stromen granietzand afkomstig uit Schotland en kwartsietzand

afkomstig uit Noorwegen Dan lijktde term granietzand hetgeen betrekkingte hebben

op granuliet Kunt u dit verduidelijken

10 2g

2 Enkele deskundigen geven aan dat er onzekerheden zijn ten aanzien van de lange

termijneffecten van hetflocculant bij toepassingen underwater Hoe kijkt u daar naar

vanuit de zorgplicht Is dat bijvoorbeeld een reden om naar een ander product dan

134702 1706



Ecopure 1715 te gaan kijken Hoe kijkt u aan tegen de studie van STOWA over Groen

Electrolyt

10 2g

134702 1706



10 2g

134702 1706



10 2g

134702 1706



I0 2g

Slupers Consultancy bv

10026
10 2e

10 2e
10 2e

DBO [ @minienw nl]From

Sent donderdag 25 iuni 2020 9 28

To I I0 2e I iOK2e |tg stuper5 nr

Cc Wim Kuiiken I lQ 2e dgB

Subject RE Enkele vragen van dhr Kuijken

10 2e 10 2e

Geachte 10 2g

Nogmaals bedankt voor de geleverde informatie en de telefonische toelichting van

gisteren

Ik heb nog twee aanvullende vragen

1 Gisteren spraken we over granuliet en microzand In de discussie in 2008 2009 werd

over granietzand gesproken Deze term roept wat verwarring op

a Is granietzand het begrip waar granuliet en microzand dus de producten 500

micrometer samen ondervallen

b Daarnaast hebben we ook vernomen dat het microzand bestaat uittwee te

onderscheiden stromen granietzand afkomstig uit Schotland en

kwartsietzand {afkomstig uit Noorwegen Dan lijktdeterm granietzand het

geen betrekking te hebben op granuliet Kunt u dit verduidelijken

2 Enkele deskundigen geven aan dat er onzekerheden zijn ten aanzien van de lange

termijneffecten van het flocculant bij toepassingen on water Hoe kijkt u daar naar

vanuit de zorgplicht Is dat bijvoorbeeld een reden om naar een ander product

dan Ecopure 1715 te gaan kijken Hoe kijkt u aan tegen de studie van STOWA over

Groen Electrolyt
ly lpj vripnHpliikp ornp

10 {2e

I0 2e

10 2e

Vat] ^10 2e^ {^ 10 2e @bontrup com

Verzonden woensdag 24 juni 2U2U 15fD2

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

10 2e @stupers nl

CC Wim Kuijken | 10 2e | g gmail com

Onderwerp RE Enkele vragen van dhr Kuijken

Geachte

10 2e DGB 10 2e g minienw nl

geachte heer Kuijken

Dank voor uw vragen 0ns antwoord vindt u hieronder We willen er voor de volledigheid

op wijzen dat een deel van deze informatie al gedeeld is met het Ministerie van lenW en

Rijkswaterstaat en daarnaast ook publiek beschikbaar is via onze website

https www bontrup com en dossier eranuliet 2 De relevante stukken zijn ook

bijgevoegd bij deze email

1 Hoe groot is ongeveer de jaarlijkse productle van granuliet korrelgrootte 63

micrometer door Bontrup

10 2e

134702 1706



io 2g

1 In welke projecten zijn naast Over de Maas in 2016 en 2019 2020 in de jaren

vanaf 2009 qua volume de grootste toepassingen van granuliet geweest

10 2e

1 Wat is er gebeurd met het granuliet dat bedoeld was voor de verondieping van

de Honswijkerplas in 2018

10 2g

1 Hoe groot is ongeveer de jaarlijkse productie van microzand korrelgrootte

tussen 63 micrometer en 500 micrometer

10 2g

1 In welke projecten sinds 2008 is het microzand vooral toegepast

10 2g

134702 1706



10 2g

1 Is u bekend dat in 2013 microzand is geleverd voor toepassingen in de

Amsterdamse haven met een partijkeuring gebaseerd op het protocol 1001 voor

grond

10 2g

1 Is het product dat wordt aangeboden onder de naam RonaLeem ook van

Bontrup afkomstig Is dit granuliet

10 2g

1 Klopt het dat uw bedrijf in het verleden gevraagd is naast granulaat voor ZOAB

ook voor ZOAB fijn te gaan leveren Leidde dit tot een extra breekslagin de

productie Leidde dat tot een verhoogde hoeveelheid granuliet

10 2g

1 Weet u wellicht welke leveranciers naast uw bedrijf ook granulaat leveren

voor de ZOAB productie

10 2g

134702 1706



io 2g

Met vriendeliike groet

||lO 2e| 10X2e

DBO [ giminienw nllFrom 10 2e 10 2e

Sent dinsdaa 23 ]uni 2020 12 15

To |l0 2et0 2e]

Cc Wim Kuijken

Subject Enkele vragen van dhr Kuijken
Geachte

lOK2e Itgstupers nr

10 2e \ DGB

10 2e

In het kadervan zijn onderzoek heeft dhr Kuijken enkele aanvullende vragen

1 Hoe groot is ongeveer de jaarlijkse productie van granuliet {korrelgrootte 63

micrometer door Bontrup

2 In welke projecten zijn naast Over de Maas in 2016 en 2019 2020 in de jaren vanaf

2009 qua volume de grootste toepassingen van granuliet geweest

3 Wat is er gebeurd met het granuliet dat bedoeld was voor de verondieping van de

Honswijkerplas in 2018

4 Hoe groot is ongeveer de jaarlijkse productie van microzand korrelgrootte tussen

63 micrometer en 500 micrometer

5 In welke projecten sinds 2008 is het microzand vooral toegepast

6 Is u bekend dat in 2013 microzand is geleverd voor toepassingen in de Amsterdamse

haven met een partijkeuring gebaseerd op het protocol {1001 voor grond
7 Is het product dat wordt aangeboden onder de naam RonaLeem ook van Bontrup

afkomstig Is dit granuliet

8 Klopt het dat uw bedrijf in het verleden gevraagd is naast granulaat voor ZOAB ook

voor ZOAB fijn te gaan leveren Leidde dit tot een extra breekslag in de productie

Leidde dat tot een verhoogde hoeveelheid granuliet

9 Weet u wellicht welke leveranciers naast uw bedrijf ook granulaat leveren voor de

ZOAB productie

Ik hoop op korte termijn uw antwoorden te ontvangen Mocht u vragen hebben dan kunt

u mij natuurlijkeven bellen

Met vriendeliike groet

10 2e

Dit bericht kan intarmatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

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

requested to infomi thesenderand delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the risks inherent in the electronic transmission of messages

134702 1706



10 2« HBJZlI I0 2e I@minienw nl1

^ HBJZfl 10 26 I@minienw nl1

HBJZ

To

HBJZfl iQ 2e I@minienw nl1Cc
10 2e

10 2eFrom

Sent

Subject RE Granuliet uitspraak RvS

Mon 6 29 2020 2 01 25 PM

Tvrurro7Z97zuzcrzTUT 24 PM

Received

Fijn
10 2e HBJZ

Ve juni n n ia si

HBJZ10 2e 10 2eAi BJZ HBJZ10 2e

■ maiiJliet uiO Ljpi aar

Ook de ABRS voorzieningenrechter wijst de vovo niet toe

Zie hieronder een passages over interne stukken en de betekenis daarvati

Gelet op het voorgaande ziet de voorzieningenrechter onvoldoende aanleiding voor het oordeel dat de

minister en de staatssecretaris zich ten onrechte op het standpunt hebben gesteld dat de verhouding en

structuur van granuliet overeenkomt met enkele specifieke bodemtypes die in Nederland voorkomen Naar

het oordeel van de voorzieningenrechter komt aan de door de gemeente overgelegde notities zoals de

conceptnotitie van Bodemplus van 22 april 2019 en het concept verslag van het Implementatieteam van 21

juni 2019 waarin staat vermeld dat granuliet geen grond is in de zin van het Bbk niet die betekenis toe die de

gemeente daaraan toekent Het gaat hier zoals de minister en de staatssecretaris terecht betogen om interne

notities die persoonlijke gedachten van betrokken ambtenaren bevatten en uitsluitend voor intern overleg en

beraad zijn bedoeld Gebleken is bovendien dat Bodemplus zich blijkens zijn website www bodemplus nl nader

op het standpunt stelt dat granuliet kan worden beschouwd als grond volgens de definitie van het Bbk De

door de gemeente ingebrachte ambtelijke position papers leiden op voorhand evenmin tot een ander oordeel

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan in de stukken zoals de memo RWV reactie op de gemaakte

opmerkingen kanttekeningen door dhr Harmsen Notitie granuliet voor Gemeente West Maas en Waal 20

april 2020
”

van Rijkswaterstaat van 29 mei 2020 en het rapport Reactie op de notities over granuliet van dhr

J Harmsen en de Omgevingsdienst Rivierenland van Schreurs Milieuconsult van 18 mei 2020 en het

verhandelde ter zitting voorshands onvoldoende aanleiding worden gevonden voor de conclusie dat het

standpunt van de minister en de staatssecretaris dat granuliet als grond in de zin van het Bbk aangemerkt
dient te worden oniuist is

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 26 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2s 10 26

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2S 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

{10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

f^10 2e 10 2e 10K2e

10 2e 10 2e 10 2e ■eeds b 10 2e 10 2e

10 2e

130302 1707



i^
10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

^0 26j 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

f^10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

•1^

reeds beoordeeld 134695
10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2O 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

1^

130302 1707



BSKlI I0 2e I@minienw nl1 1 [1Q 29 I DGRW[| I0 2e |@minienw nl1 |0 24
I0 2e BSK|| I0 2e |@minietw^1 1 iQ 2e

^

PGRWfl io 2e |@minienw nl1

DGRW[ I0 2e n@minienw nl]
DBOIT 10X2^ I@minienw nl1 1

To

10 2e 10 2eCc

l@minienw nl]DBG 10 2e 10 2e

@rws nll 10 2e BS P 10 2e |@rws nll

DBO

BS l 10 2e

From

Sent Mon 6 29 2020 3 19 23 PM

Subject RE reactie staatssecretaris HPE Records Manager DOCUMENT BSK IENW BSK 2020 113632 02 kamerbrief Kuijken
Mon 6 29 2020 3 19 29 PM

I0 2e

Received

02 kamerbriefKuiiken PDF

Beste collega s

Vorige week is de kamerbrief over de uitbreiding van het onderzoek Kuijken en de extra tijd dit vergt nog niet verzonden Dit ivm mogelijkc
samenloop in berichtgeving over de uitspraken van de granuliet zaken In RONDZENDMAP 2020 7454 staat bijgevoegde brief Ook een versie

waarin de tekstsuggesties van de staatssecretaris zijn verwerkt De kamerbriefmoet deze week verstuurd worden

Blijft de brief verder ongewijzigd of komt er een nieuwe versie van de brief

Met vriendelijke groet

10 2e

1 ^ 10 2e

10 2e

Oorspronkeliik bericht

I DBO

Verzonden woensd^ 24 Juni2020 10 31

Aan

10 2e feinienw nl rr
\ DGRW

|@minienw nl

1P 2eVan

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

10 2e [] DGRW | 10 2e |@miniem^nl
10 2e n@minienw nl

J DBO T lOIPe |@minienw nl

Onderwerp reactie staatssecretaris HPE Reeords Manager DOCUMENT BSK IENW BSK 2020 113632 02 kamerbrief Kuijken

P BSK 110 2e

CC 10 2e 10 2e DBO

1P 2e 1Q 26

Beste collega s

De staatssecretaris heeft de kamerbrief over bet onderzoek Kuijken gelezen Zij heeft een paar kleine tekstsuggesties zie bijgevoegd Kunnen jullie
dit aanpassen in HPRM

Verder vraagt de staatssecretaris om afstemming met haar voor verzending Voorstel is om indien mogelijk de uitspraken van de granuliet zaak af

te wachten Gisteren stuurde lQ 2e | door dat de landsadvocaat contact heefl gehad met de griffie van RvS en dat uitspraak vermoedelijke
deze week volgt

Groet

10K2e

HPE Records Manager recordgegevens

Recordnummer IENW BSK 2020 l 13632

Titel 02 kamerbrief Kuijken

143195 1708



1@minienw nl1 I iQ 2e | BS [| iQ 2e |@rws nl1

| BSKr 00 Pe |@minienw nlTi^
BSKil 10 2e n@minienw nl1 l 1Q 2e |

10 2e I0 2eTo DBOl
1P [2e 1Q 2e 10 2e1 DBOl @minienw nl1

iOK2e I DGRWiI I0 2e |@minienw nl1

DGRWi I0 2e l@minienw nl]

I0 2e

1 DBOf
BSKlI I0 2e ^@minienw nl1

J DGRW

]@minienw nl] [ 10 2e | BS ^ 10 2e 1@rws nl]Cc 10 2e 10 2e

10 2e

10 2eFrom

Sent Mon 6 29 2020 4 07 15 PM

Subject RE reactie staatssecretaris HPE Records Manager DOCUMENT BSK IENW BSK 2020 113632 02 kamerbrief Kuijken
Received Mon 6 29 2020 4 07 16 PM

Beetje raai om nu een brief over grannliet te sturen terwijl de uitspraak er al ligt Misschien gewoon heel sec melden zonder verder daar iets van te

vinden

Oorspronkeliik bericht

10 2e 10 {2eVan DBO @mmienw nl

Verzonden maandag29 iunL2Q2Q 17 04

Aan 10 2e 7 BS j 10 2e 1@rws nl

BSK | 10 2e |@rDj^ienw nl I 10 2e | DGRW | 1Q 2e |@mmienw nl |
1 [I0 2e I@minienw nl l I0 2e | DGRW | lQ 2e |@mmienw iil

a minienw nl

DBO 1 10 2e |@minienw nl10 2e 10 2e

10 2e BSK

10 2e 10 2e 10 2eb DGRW

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

Onderwerp RE reactie staatssecretaris HPE Records Manager DOCUMENT BSK IENW BSK 2020 113632 02 kamerbrief Kuijken

CC DBO

^ BSK10 2e IfB^ 1Q 2e 1@rws nl [10 2e 10 2e

Maar informeren we ze dan helemaal niet Of in een later stadium elders bij exteme review milieu

Met vriaidelijke groetai

10 2e

Oorspronkeliik bericht

Van | 10K2e | BS j 10 2e |@rws nl

Verzonden maandag29 iuni2Q20 16 32

J BSK j 10 2e ^@minienw nl Upj ^e
BSK j 10 2e |@minienw nl | [10 2e DGRW

1 E BO j t0 2e |@mmienw nl

10 [2e b DGRW 1 10 2e |@minienw nl

j 10 26 |@minienw nl

1P 2e 1P [2eAan

10 2e

|@minienw nl d

b DBO r
BSK i 10 2e |@mmienw nl

Onderwerp RE reactie staatssecretaris HPE Records Manager DOCUMENT BSK IENW BSK 2020 113632 02 kamerbriefKuijken

b DGRW 4
|@minienw nl

b DBO

@mmienw nl

10 2e 10 2e 10 2e

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

Dag| 10 2e L

Als de vraag is of deze brief nog zou moeten worden aangevuld met informatie over de voor ons positieve uitspraken van de rechtbank vorige week

donderdag en RvS vandaag zou mijn advies zijn dit niet te doen Het nu aan de Kamer melden dat we van beide rechters gelijk hebben gekregen
komt mogelijk wat te triomfantelijk over Dat lijkt mij niet verstandig

Groeten

1^

Oorspronkeliik bericht

DBO 1P 2e |@minienw nl

Verzonden maandag 29 juni2020 16 19

Aan

t^ BSK 1 10 26 |@m^inienw nl4T
b DGRW

|@mmienw nl I
10 2e |@rws nl 10 2«

1P 2eVan

10 2e | 5 minienw nl | 1P 2e H DGRW j 1P [2e |@minienw nl 1P 2e

I0 2e ^ DGRW 1 iP 2e | ajninienw1nl
10 2e ~l@minienw nl

J DBO T 1P 2e

BS j 10 2e |@rws nl

Onderwerp RE reactie staatssecretaris HPE Records Manager DOCUMENT BSK IENW BSK 2020 113632 02 kamerbriefKuijken

b BSK410 2e

10 26 10 2eCC b DBO

1@mmienw nl | t10 2e IfBS1P 2e 1Q 2e

Beste collega s

Vorige week is de kamerbrief over de uitbreiding van het onderzoek Kuijken en de extra tijd dit vergt nog niet verzonden Dit ivm mogelijkc

samenloop in berichtgeving over de uitspraken van de granuliet zaken In RONDZENDMAP 2020 7454 staat bijgevoegde brief Ook een versie

waarin de tekstsuggesties van de staatssecretaris zijn verwerkt De kamerbriefmoet deze week verstuurd worden

Bliifl de brief verder ongewijzigd of komt er een nieuwe versie van de brief

143193 1710



Met vriendelijke groet

10 2e

10 26

Oorspronkeliik bericht —■

I0 2e n DBO

Verzonden woeiisdag 24 juni 2020 10

^ 10 2e [] bSK | 10 2e |@minienw nl | 10 2e ~[] DGRW j 10 2e |@mmienw nL 10 2^
1[p ^lBSK j 10 2e | ^mienw nl | 10 2e ^^ PGRW | 10 2e | 5 mmLenw nl

I DGRW^ 1Q 2e n@mmienw iiL

| 1P 2e |@mmieiiw nl [

Van

Aan

10 2e 10 2eCC DBO

] DBO [
Onderwerp reactie staatssecretarts HPE Records Manager DOCUMENT BSK IENW BSK 2020 113632 02 kamerbrief Kuijken

J@mmienw nl10 2e 10 2e

Beste collega s

De staatssecretaris heeft de kamerbrief over het onderzoek Kuijken gelezen Zij heefl een paar kleine tekstsuggesties zie bijgevoegd Kunnen jullie
dit aanpassen in HPRM

Verder vraagt de staatssecretaris om afstemming met haar voor verzending Voorstel is om indien mogelijk de uitspraken van de granuliet zaak af

te wachten Gisteren stuurde lQ 2e | door dat de landsadvocaat contact heeft gehad met de griffie van RvS en dat uitspraak vermoedelijke
deze week volgt

Groet

l 10K2e

HPE Records Manager recordgegevens ■

Recordnummer IENW BSK 2020 l 13632

Titel 02 kamerbrief Kuijken

143193 1710



BSKlI I0 2e I@minienw nl1

[io 2e I@minienw nl1 1 io 2e 1 PGRWfl io 2e |@minienw^
[10 2e H DGRW

Mon 6 29 2020 5 49 21 PM

10 2e I0 2eTo J
DGRWI
From

Sent

Subject RE reactie staatssecretaris HPE Records Manager DOCUMENT BSK IENW BSK 2020 113632 02 kamerbrief Kuijken
Mon 6 29 2020 5 49 22 PMReceived

Prima Doen we zo

Groet

|10 2e[

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

BSK 10 2e |@minienw nl

Datum maandag 29 jm 2020 6 30 PM

Aan | 1Q 26 1 DGRW | I0 2e |@minienw nL

10 2e I DGRW j 10 2e |@mLnienw nl

Onderwerp RE reactie staatssecretaris HPE Records Manager DOCUMENT BSK IENW BSK 2020 113632 02 kamerbriefKuijken

10 2eVan

1@minienw iil ^lI0 2e t10 2eDGRW

|10 2el

Bespreek jij dan met iQX^^ldatf 5 1 26 [jat doet Ga er van uit dat we slechts paar piintjes aanleveren als input voor Rws en dat

fO 24bid nota maakt Zoeken wij contact mei|d ^4
Eens

Groetl I0 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

10 2e DGRW W 26 |@niinienw nlVan

Datum maandag 29 jun 2020 6 18 PM

10 2e
•

BSK 10 26 10 2e@minienw nl DGRWAan

|@minienw nl i DGRW I0 2e |@ minienwjii

Onderwerp FW reactie staatssecretaris HPE Records Manager DOCUMENT BSK IENW BSK 2020 113632 02 kamerbriefKuijken

t10 2e 10 2e

5 1 2eIk vind het prima dat het ambtelijk gebeurt misschien

onderwerp van het onderzoek van Kuijken zijn Als ik ga bellen lijkt me dat niet helemaal goed overkomen Ik durfhet haast

niet te vragen want jullie worden al overspoeld met PfAS problemen is het denkbaar om een kort notaatje te maken voor

de staatssecretaris om de wethouder te bellen met de genoemde punten

maar niet door iemand van DGWB omdat wij

Groet

|l0 2e[l

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

1Q 2e DBO j 10 2e @minienw nlVan

Datum maandag 29 jun 2020 5 54 PM

Aan

DGRW 10 2e |@minienw nl [
143192

DGRW 10 2e 3mimenw nl B SK i 10 2e | 3minienw nl | 10 2e10 2e 10 2e

10 2e BSK I0 2e | Sminienw nl

1711



10 2e 10 2e 10 2eDGRW @minienw nl DBOKopie

l@niinienw nlDBO

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

Onderwerp RE reactie staatssecretaiis HPE Records Manager DOCUMENT BSK IENW BSK 2020 113632 02 kamerbriefKuijken

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

DankfbK^
Ik zal de brief opnieuw voorleggen aan de staatssecretaiis zonder vermelding van de uitspraken
In de nota is gevraagd om te bellen met de wethouder Voordat gesprek ligt ergeen specifieke voorbereiding Volgensmij is een korte lijn wenselijk over 1

uitbreiding onderzoek en 2 de uitspraken Is dit op korte termijn op te stellen

Overa eging kan ook zijn om dit gesprek alsnog ambtelijk te doen Zeker gelet op de drukte in deze laatste week voor hetieces

^0 2^ w^t vindjij van deze optie
Met vriendelijke groet

[10 2e ^ DGRW

Verzonden maandag 29 juni 2020 16 39

DBO

Van

10 2e 10 2e BSK | 10 2e b DGRW 10 2e \Aan

BSK I 10 26 DGRW

b DGRW

10 2e BS 10 2e | BS

Onderwerp RE reactie staatssecretaris HPE Records Manner DOCUMENT BSK EENW BSK 2020 113632 02 kamerbrief

Kuijken

Mijn voorstel is om de brief na verwerking van de opmerkingen van de staatssecretaris te laten tekenen door de

staatssecretaris en te versturen naar de Tweede Kamer

I0 2e 10 2e \ DBO 10 2e b DBOCC

Groet

10 2ei

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

10 2e DBO j 10 2e @mtnienw nlVan

Datum niaandag 29 Jun 2020 4 19 PM

BSK 10 2e |@mtnienw nl 10 2e DGRW 10 2e |g minienw nl j f 0 24
10 2e h BSK d 10 2e |@minienw nl J 10 2e | DGRW 10 2e |@minienw nl

I DGRW d 10 2e |@minienw nl

DBO | 10 2e |@minienw iil 10 2e BS

[10 2e |@rws nl 10 2e BS d 10 2e |@rws nl

Onderwerp RE reactie staatssecretaris HPE Records Manager DOCUMENT BSK lENW BSK 2020 113632 02 kamerbrief

Kuijken
Beste collega s

10 2eAan

10 2e 10 2e DBOKopie
10 2e @mtntenw nl 10 2e

Vorige week is de kamerbrief over de uitbreiding van het onderzoek Kuijken en de exba tijd dit vergt nog niet verzonden Dit ivm mogelijke
samenloop in berichtgeving over de uitspraken van de granulietzaken In RONDZENDMAP 2020 7454 staat bijgevoegde brief Ook een versie

waarin de tekstsuggesties van de staatssecretaris zijn verwerkt De kamerbrief moet deze week verstumd worden

Blijft de brief verder ongewijzigd of komt er een nieuwe versie van de brief

Met vriendelijke groet

| 1P 2e

K^ 10 2e

0 2e10 2e

Oorspronkeliik bericht —■

10 2e ~b DBO

Verzonden woensdag 24 juni 2020 10 31

10 2e [] BSK d 10 2e |@minienw nl | 10 2e [] DGRW d 10 2e l@minienw nl

l]0 2^ BSKd 10 26 | ^inienw nl | 1Q 26 ~^ DGRW d l@mmienw nl

DGRWd 10X2e n@minienw nl

10 2e |@mtntenw nl

Van

10 2eAan

DBO

@mmienw nl

10 2e 10 2e

10 26 DBO 10 2e

143192 1711



Onderweip leactie staatssecretarts HPE Records Manager DOCUMENT BSK IENW7BSK 2020 113632 02 kamerbrief Kuijken

Beste collega s

De staatssecretaris heeft de kamerbrief over het onderzoek Kuijken gelezen Zij heeft een paar kleine tekstsuggesties zie bijgevoegd KunnenjuIIie
dit aanpassen in HPRM

Verder vraagt de staatssecretaris om afstemming met haar voor verzending Voorstel is om indien mogelijk de uitspraken van de granuliet zaak
afte wachten Gisteren stuurdel 10 2e ] door dat de landsadvocaat contact heeft gehad met de griffie van RvS en dat uitspraak
vermoedelijke deze week volgt

Groet

1P 2e

HPE Records Manager recordgegevens

Recordnummer IENW BSK 2020 113632

Titel 02 kamerbriefKuijken

143192 1711



■ HBJZI

HBJZfl I0 2e I@minienw nl1

HBJZ

J@minienw nl][I0 2e 10 2eTo

10 2eCc

10 2eFrom

Sent

Subject RE 00 Note ter info uitspraken Raad van State en rechtbank Gelderland VoVo granuliet 29 juni 2020

Mon 6 29 2020 6 57 00 PM

Tvrurro7Z97zuzcrBTu6 59 PM

Received

Voor kennisgeving aannemen Louter procesinfo
ILT gaat over bob waarop HBJZ paraaf moet verlenen omdat de SG tekent Dat is bij RWS wob verzoeken al jaren niet meer aan

de orde De bip wordt daar lager afgedaan waardoor de bob door dgRWS afgedaan kan worden

GrtlO ^
Van 10 2e HBJZ

Verzonden maandag 29 juni 2020 19 53

Aan || 10 2e HBJZ

HBJZ

Onderwerp RE 00 Nota ter info uitspraken Raad van State en rechtbank Gelderland VoVo granuliet 29 juni 2020

Dan kunnen we niet veel zeggen over de desbetreffende passage of heeft iemand bij ons daar wel naar gekeken 2e lijn
zoals nu bijvoorbeeld aan de orde met de ILT waar ik Je eerder over mailde vandaag
Verzonden met BlackBerry Work
wtw blackberry conf

I0 2eCC

10 2e HBJZ I0 2e |@minienw til

2020 7 49 PM

Van
_

Daturar

Aan

Kopie

Onderwerp RE 00 Nota ter info uitspraken Raad van State en rechtbank Gelderland VoVo granuliet 29 juni 2020

Dit gaat over Wob besluit RWS en niet over Wob besluit DGWB en dus Wob unit]
Grtfoj 2^
Van

LLLd dlLUdii lili

HBJZ i lQ 2e |fa mLnLenw nl

HBJZ | 10 2e |@minienw nl

10 2e

10 2e

10 2e @minienw nlHBJZ10 2e

Verzonden maandag 29 juni 2020 19 19

Aan HBJZ 1 10 2e |@minienw nl

■ HBJZ 10 2e @minienw nl

Onderwerp FW 00 Nota ter info uitspraken Raad van State en rechtbank Gelderland VoVo granuliet 29 juni 2020

Urgentie Hoog

Hoi I io 2e I
Zou jij de passage over het Wob verzoek over Granuliet einde van de nota widen checken of laten checken

Deadline is morgen 11 uur al zie ik

Dank

10 2e

10 2eC

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work

ww\y b1aokboTT\r ootTf

Van Q
DatuWr
Aan

10 2e HBJZ 1 10 2e |@minienw nl

2020 6 00 PM

HBJZ | 10 2e ^@minienw nl

iLLaaiLKinti ^y im

10 2e ■HBJZ 10 2e @minienw iil 10 2e10 2e

|@minienw nl10 2enoi 2eyT^nnjz ^

10 2e10 2e 10 2e ■ HBJZ 10 2e @miaienw nlHBJZ

Onderwerp FW 00 Nota ter info uitspraken Raad van State en rechtbank Gelderland VoVo granuliet 29 juni 2020

Halldf^j l0 2e |en| 10 2e

@minlenw nKopie

Ik heb geen op of aanmerkingen bij deze nota van RWS

Geeft samenvatting van de uitspraken over de Voorzieningenrechter van de Rb vorige week en ABRS vandaag over

de granuliet kwestie
En schetst het proces oa beslissing op bezwaar van RWS die binnenkort volgt en nu ter beoordeling bij mij ligt
Tevens specifiek vooilloK^ffen I0 2e in de nota ook info over de Wob procedure
Ik ben daar niet bij betrokken dus kan niet goed beoordelen wat er staat over de stand van zaken

Gi ^0 2d

Verzonden met BlackBerry Work
WWW blackberrv com

Van I 1P 2e | BS J 10 2e 1@rws nl

Datnni maandag 29 jun 2020 4 24 PM

_Aan | 10 2£ ILT | I0 2ej |@ILenT iil

~| 1Q 2e |~^HBJZ J 10 2e |@mlnlenw nl [
]@rws nl

10 2e 10 2e @ILenT nlILK

10 2e CD J 10 2e |@rws nl 1| 10 2e | BS

TT
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10 2e CD j 1Q 2e |@rws iilKopie

Onderwerp 00 Nota ter info uitspraken Raad van State en rechtbank Gelderland VoVo granuliet 29 juni 2020

Collega s

Bijgaand een nota ter info voor de bewindspersonen n a v de granuliet uitspraken van de rechtbank Arnhem en de Raad van

State Ik heb het bewust relatief kort en zo eenvoudig mogelijk gehouden
Graag s v p jullie input aanvullingen concrete tekstvoorstellen en akkoord

Lukt het jullie om voor morgenochtend llu te reageren Dan kan de hele handel nog op tijd via mijn pDG naar de

bewindspersonen
Alvast bedankt

Groeten

1

130300 1712



BSKlI I0 2e I@minienw nl1

1 DGBfl I0 2e I@minienw nl1

J DBO

10 2eTo

10 2eCc

10 2eFrom

Sent Mon 6 29 2020 9 41 46 PM

Subject Gespreksimpressie Wim Kuijken
Mon 6 29 2020 9 41 47 PM

20200628 Gespreksimpressie I n0 2e Idocx

Received

Bestel 10 2e |
Bijgevoegd tref je het verslag van het gesprek met dhr Kuijken aan

Graag verneem ikje opmerkingen aanvullingen
Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 «sp 2e

135217 1713



DBO stas[l I0 2g l@minienw nl]

1 DBO

Mon 6 29 2020 9 55 48 PM

10 2eTo @rminienw nl]
10X2eFrom

Sent

Subject Overleg met dhr Kuijken over onderzoek granuliet
Mon 6 29 2020 9 55 48 PMReceived

Beste 10 2e ]
Wim Kuijken heeft gevraagd of het nog mogelijk is voor het reces een afspraak met jou en Stientje te plannen over de voortgang
van zijn onderzoek

Zie jij daar nog kans toe deze week

Met vriendeliike greet

10 {2e

10 2e

134431 1715



10 2e BSK[| 10 2eTo @minienw nl]
10X2e I DBO

Tue 6 30 2020 7 55 08 AM

From

Sent

Subject RE 20200628 Gespreksimpressie I0 2e

Received Tue 6 30 2020 7 55 08 AM

BesterpOX^
Dank voor de suggesties
De reconstructie met feiten en bevindingen is voor een check verspreid order het begeleidende team \«aarvan ooki|l0 2^en
p0 2ej deel uitmaken Dit is order strikte vertrouwelijkheid en op persoonlijke titel gebeurd
Dhr Kuijken wil niet dat het stuk verder verspreid \wordt

Ik \wacht nog steeds op het versturen van de brief aan de TK Dan wordt het ook naar Wim geregeld in een aanvullende

opdrachtbrief
Met vriendeliike groet

10 2e

10 H4j^ ^e
BSK

Verzonden dinsdag 30 juni 2020 08 50

Aan

Onderwerp 20200628 Gespreksimpressie] I0 2e

Ha ^10K2ej
Bij deze paar suggesties Ik begreep dat aantal mensen die geinterviewfd zijn de eerste beelden van Wim al heeft gezien Zou ik

die ook kunnen krijgen
Gaat het briefje aan Wim op korte termijn nu uit

Alvast dank

Groet I 10K2e

10 2eVan

10 2e DBO

135216 1716



HBJZlI I0 2e I@minienw nl1

HBJZ

Tue“B73D7Za2DTZT^0 51 PM

Subject RE 00 Nota ter info uitspraken Raad van State en rechtbank Gelderland VoVo granuliet 29 juni 2020
Tue 6 30 2020 12 40 51 PM

To

10 2eFrom

Sent

Received

Ik zou het aan henzelf overlaten het is juridisch niet fout

Wei meegeven dat het bijzonder is dat we afwijken van de eerdere lijn van 1 besluit en dat dit dus ook voor de bezwaarmaker

de buitenwereld vreemd zal overkomen

GrfclO ^

Van 10 2e HBJZ

Verzonden dinsdag 30 juni 2020 13 31

Aan

Onderwerp hw uu iviota ter info uitspraken Raad van State en rechtbank Gelderland VoVo granuliet 29 juni 2020

Ikstuur dittoch even naar jou ipv 10 2e vanwege jouw betrokkenheid {nog steeds bij dit dossier

RWS en ILT willen nu 2 bobs apart nemen

Wijkt af van eerdere lijn namelijk 1 besluit

Volgens mij kan het ILT deel prima in de bob van RWS die nu bijna klaar is

Er is nogtijd

Vraag is dus gaan we hier vanuit HBJZ tegenliggen OF laten we dat aan ILT en RWS

Het is ook weer niet heel fout als er nu 2 bobs komen

10 2e HBJZ

Maar handigvind ik het niet

Wat vind jij

Gr f^
Van 10 2e ILT 10 2e @ILenT nl

Verzonden dinsdag 30 juni 2020 13 20

Aan 10 2e HBJZ 10 2e @minienw nl 10 2e BS 10 2e S rws nl

[^LenT nl | 10 Ue | CD | 10 2e |@rws nl r

10 2e

10 2e 1 10 2e BSI0 2e ILT

10 2e @rws nl

CC 10 2e CD | 10 2e ^@rws nl

Onderwerp RE 00 Nota ter info uitspraken Raad van State en rechtbank Gelderland VoVo granuliet 29 juni 2020

Er komt inhoudelijk geen licht tussen beide bob s Voor de ILT is het alleen belangrijk om nu eerst intern te bepalen of we

primair willen betogen dat de gemeente ondanks uitspraak in VoVo geen belanghebbende is ivm effect op het kwalibo toezicht

Daarover hebben we komende donderdag overleg met| 10 2e ^Daarna ronden we de bob af

Groet

Erik

Van

Verzonden dinsdag 3U juni 2020 12 53

Aan 10 2e BS 10 {2e @rws nl | I0 2e I ILT 10 2e ^ILenT nl

@ILenT nl | 10 2e CD 10K2e l@rws nl

@rws nl

CC | f10 2e I CD [ 10 2e

10 2e HBJZ 10 2s Sminienw nl

ILT10 2e

10 2e 1 10 2e BS

10 2e

@rws nl

Onderwerp RE 00 Nota ter info uitspraken Raad van State en rechtbank Gelderland VoVo granuliet 29 juni 2020

Ik zie los van de verwarring een risic als er nu 2 bobs de deur uit gaan waarvan 1 nu en 1 later

Risico dat er toch onbedoeld llcht gaat schijnen tussen de ene bob en de andere

Dat sluit je ult door 1 document te maken

IK hpn de_RWS bob aan het lezen maar heb geen weet van de ILT bob Daar zit mijn zorg

lukt het om binnen de besllstermijn de reactie klaar te hebben

nu

10 2e
@L

gK®
Van | 10 2e ] BS | 10 2e ^ S rws nl

Verzonden dinsdag 30 juni 2020 12 43

Aan I0 2e HBJZ | 10 2e |@minienw nl 10 2eILT 10 2e @ILenT nl10 2e

l| 10 2e |10 2e g ILenT nl 10 2e TCDl^_ 10 2e^ @rws nl BS10 2e ILT

10 2e @rws nl

10 2e CD | 10 2e @rws nlCC

Onderwerp RE 00 Nota ter info uitspraken Raad van State en rechtbank Gelderland VoVo granuliet 29 juni 2020

Of de beslistermijnruim genoeg is weet ik Dat is aan ILT om te beoordelen

Zo is het ook met ILT afgesproken
f rngt gn 1|0 2^

130299 1717



Van 10K2e HBJZ | 10 2e | g minienw nl

VerzoWen dinsdag 30 juni 2020 12 40

Aan 10 2e | {bs | 10 2e |^rws nl j 1Q 2e 1Q 2e |@|LenT nl

10 2e n CD ^ 10 2e |@rws nl rT

10 2e
ILT

10 2e 1 10 2e BS@ILenT nl

I0 2e ^rws nl

CC 10 2e {CD | I0 2e |^rws nl

Onderwerp RE 00 Nota ter info uitspraken Raad van State en rechtbank Gelderland VoVo granuliet 29 juni 2020

Is verwarrend want wijkt af van eerdere lijn 1 brief op het handhavingsverzoek en ook de rb en abrs hebben het niet losgeknipt

Niet voor niets want het betreft een en dezelfde zaak

Beslistermijn biedt toch genoeg ruimte om het niet los te knippen en het ILT deel te integreren

Gt f0 N
Van 10 2e BS | 10 2e

Verzonden dinsdag 3p juni 2020 12 36

AanJ

g rws nl

10 2e HBJZ 10 2e aminienw nl 10 2e ILT 10 2e @ILenT nl 10 2e

10 2e |LT 10 2s 10 2e CD] | 10 2e 1 10 2e^ILenT nl ^rws nl BS

I0 2e ^rws nl

[10 2e CD | I0 2e @£WSJT|CC

Onderwerp RE 00 Nota ter info uitspraken Raad van State en rechtbank Gelderland VoVo granuliet 29 juni 2020

Dankje f^J
Klopt dat er twee afzonderlijke besluiten worden genomen ILT denkt nog na over de lijn van hun besluit Het besluit van RWS is

bijna klaar en kan op korte termijn worden verzonden

GroefenCjoji^

Van 10 2e HBJZ 10 2e aminienw nl

Verzonden dinsdag 30 juni 2020 11 26

Aan 10 2e I BS | 10 2e 10 2e ILT 10 2e @|LenT nl@rws nl 10 [2e ILT

ni n10 2e 10 2e CD ^ 10 [2e 1 10 2e@ILenT nl @rws TBS7
10 {2e @rws nl

CC | 10 2e {CD | 10 2e |@rws nl

Onderwerp RE 00 Nota ter info uitspraken Raad van State en rechtbank Gelderland VoVo granuliet 29 juni 2020

HallAI^
Mooie uitspraak

Akkoord met de nota

Geen concrete opmerkingen al zou je gelijk aan het begin {dus niet pas na de inleiding al gelijk de kern kunnen weergeven

Wat de bezwaarprocedure betreft begrijp ik dat nu in bezwaar 2 afzonderlijke besluiten worden genomen {waarom of zoals

eerder 1 besluit {dan in nota opnemen door RWS en ILT

GK^
Van 1Q f2e {BS | 10 2e |@rws nl

Verzonden maandag29 juni 2020 16 24

Aan | 10 2e I |LT^ 10 2e |@ILenT nl

1 10 2e |~[hBJZ^ l@minienw nl 10K2e CD 10 2e

10 2e 10 2e @ILenT nlILT

1 10 2e BS@rws nl

10 2e @rws nl

CC | 10 2e {CD | 10 2e |@rws nl

Onderwerp 00 Nota ter info uitspraken Raad van State en rechtbank Gelderland VoVo granuliet 29 juni 2020

Urgentie Hoog

Collega s

Bijgaand een nota ter info voor de bewindspersonen n a v de granuliet uitspraken van de rechtbank Arnhem en de Raad van

State Ik heb het bewust relatief kort en zo eenvoudig mogelijk gehouden
Graag s v p jullie input aanvullingen concrete tekstvoorstellen en akkoord

Lukt het jullie om voor morgenochtend llu te reageren Dan kan de hele handel nog op tijd via mijn pDG naar de

bewindspersonen
Alvast bedankt

Groeten

1®

130299 1717



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

Tue 6 30 2020 1 38 15 PM

From

Sent

Subject maill iQ 2e

Received Tue 6 30 2020 1 38 16 PM

Hoi 10 2e

Ik stel de vo gende puntje
VDe Staatssecretaris heeft Kuijken gevraagd om de beleidsevaluatie kwalibo te

betrekken bij het onderzoek naar granuliet
VBinnen de beleidsevaluatie kwalibo wordt namelijk gekeken naar het totaal van

publieke en private kwaliteitsborging in het bodennbeheer De beleidsevaluatie

bevindt zich in een afrondende fase

VNet is in de beleidsevaluatie Kwalibo kijkt Kuijken specifiek voor granuliet hoe

het proces van erkennen certificeren en het ontwikkelen de noodzakelijke
normdocumenten verloopt

VEr is daarnnee een duidelijke sannenhang tussen de beleidsevaluatie kwalibo en

het onderzoek Kuijken
VDe Staatssecretaris wil deze onderzoeken in samenhang bekijken gezien de

raakviaken en begin September een beleidsreactie sturen aan de Tweede

Kamer

VHierdoor heeft Kuijken wat extra tijd nodig voor de afronding van zijn onderzoek

uiterlijk 1 September
Met vriendeliike aroet

10 2e

10 2e 1 | ^B
10 2e

Van 1Q 2e | DGRW

Verzonden dinsdag 30 juni 2020 08 59

BSK
_

DGRW

Onderwerp RE reactie staatssecretaris HPE Records Manager DOCUMENT {BSK IENW BSK 2020 113632 02 kamerbrief

Kuijken

10 2e 10 2e 10 2e DGRWAan

Hal 10 2e L
Ik heHp ^^ gebeld | iOK2e ^aat contact opnemen met wethouder Mol Graag wat pimtjes voor I0 2e waarmee zij kan

uitleggen wat de evaluatie van het kwalibostelsel inhoudt Er hoeft geen nota gemaakt te worden Stuur het maar aan mij
dan geleid ik dat door

Veel dank en groet

|l0 2e[
Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com~

1@mLtiienw nlBSK

Datum niaandag 29 jun 2020 6 30 PM

Aan

I0 2e I0 2eVan

J@niinienw iil\ DGRW | I0
p |@minienw nl

DGRW 1 10 2e |@minienw nl

Onderfverp RE reactie staatssecretaris HPE Records Manager DOCUMENT BSK IENW BSK 2020 113632 02 kamerbrief

Kuijken

I0 2e 10 2e 10 2eDGRW

10K2e

|l0 2e|
Bespreek jij dan metl da 10 2e dat doet Ga er van uit dat we slechts paar puntjes aanleveren als input voor Rws en

da t o ^fbid nota maakt Zoeken wij contact met P P J

Eens
^

Groetl I0 2e
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Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com~

Van I 10 2e | DGRW | 10 2e |@mimenw iil

Datum inaatidag 29 jmi 2Q2Q 6 18 PM

I BSK i lOX^e l@miiiienw iil

10 2e |@minienw nl | 10 2e | DGRW | io 2e |@niiiiienw nl

Onderwerp FW reactie staatssecretaris HPE Records Manager DOCUMENT BSK IENW BSK 2020 113632 02 kamerbrief

Kuijken

Ik vind het prima dat het ambtelijk gebeurt tM^hiei I0 2e maar niet door iemand van DGWB omdat wij
onderwerp van het onderzoek van Kuijken zijn Als ik ga bellen lijkt me dat niet helemaal goed overkomen Ik durf het

haast niet te vragen

maken voor de staatssecretaris om de wethouder te bellen met de genoemde punten
Groet

|l0 2e[
Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry coml

I0 2e I0 2e DGRWAan

is het denkbaar om een kort notaatje tebulten verzoek

10 2e DBO j 1Q 2e @minienw nlVan

Datum maandag29 jun 2020 5 54 PM

Aan

jl0 24 DGRW 1 I0 2eyi@minienw nl T

| DGRW

BSK j 10 2e [@ininienw nl J 10 2e10 2e DGRW 1 10 2e |@minienw nl 10 2e

BSK i I0 2e l@niinienw nl10 2e

10 2e 10 2e 10 2e@minienw nl DBOKopic

|@niinienw nl10 2e I0 12e 10 26 I0 2e@niLnLenw nl DBO BS

J@rws nl BS1 | 10 2e |@rws nl

Onderwerp RE reactie staatssecretaris HPE Records Manager DOCUMENT BSK IENW BSK 2020 113632 02 kamertarief

Kuijken
Dank ^^
Ik zal de brief opnieuw voorleggen aan de staatssecretaris zonder vermelding van de uitspraken
In de nota is gevraagd om te bellen met de wethouder Voor dat gesprek ligt er geen specifieke voorbereiding Volgens mij is

een korte lijn wenselijk over 1 uitbreiding onderzoek en 2 de uitspraken Is dit op korte termijn op te stellen

Overweging kan ook zijn om dit gesprek alsnog ambtelijk te doen Zeker gelet op de drukte in deze laatste week voor het reces

|l0 2e| wat vind jij van deze optie
Met vriendelijke groet

10 2e 10 2e

I 10 2e

Van lQ 2e | DGRW 10 26 |gBtninienw nl

Verzonden maandag 29 juni 2020 16 39

DBO 10 2e ^minienw nl

10 2e |^minienw nl 10 2s DGRW 00K2e | S minienw nl

| 10 2ej |@minienw nl 10 2e | DGRW | 10 2e ^minienw nl

^minienw nl I

| DBO | 10 2e

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

Onderwerp RE reactie staatssecretaris HPE Records Manager DOCUMENT BSK IENW BSK 2020 113632 02 kamerbrief

Kuijken

Mijn voorstel is om de brief na verwerking van de opmerkingen van de staatssecretaris te laten tekenen door de

staatssecretaris en te versturen naar de Tweede Kamer

Groet

|l0 2ei

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry coml

Van

Datnm maandag 29 jun 2020 4 19 PM

l BSK 1 10K2e |@minienw nl 1Q 2e | DGRW j 10 2e fe minienw nl j |lQ 24
10 2e I BSK j 10 2e |@minienw nl 10 2e ^ DGRW | [10 26y~f@niinienw nl

@minienwnl

| DBO j
~

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

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

Onderwerp RE reactie staatssecretaris HPE Records Manager DOCUMENT BSK IENW BSK 2020 113632 02 kamerbrief

Kuijken
Beste collega s

10 2e 10 2e BSKAan

I0 2e l BSK

10 2e \ DGRW

@minienw nl

I0 2e 10 2e ^1 DBO

minienw nl

CC

I0 2e I0 2e 10 2e

10 2e DBO i 10 2e @minienw nl

10 2eAan

I0 2e I0 2e 10 2eKopie DGRW DBO

10 2e @minienw nl 10 2e

Vorige week is de kamerbrief over de uitbreiding van het onderzoek Kuijken en de extra tijd dit vergt nog niet verzonden Dit ivm mogelijke
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samenloop in beiichtgeving over de uitspraken van de granulietzaken In RONDZENDMAP 2020 7454 staat bijgevoegde brief Ook een veisie

waarin de tekstsuggesties van de staatssecretaiis zijn verwerkt De kamerbrief moet deze week verstuurd worden

Blijfl de brief verder ongewijzigd of komt er een nieuwe versie van de brief

Met vriendelijke groet

1P 2e

11 1 en 10 2 g

1 ^ 10 2e

10 2e

Qorspronkeliik bericht—

10 2e ~| DBO

Verzonden woensdag 24 iuni2020 10 31

10 2e I BSK 10 2e ^fSTninienw nl | 10^2e | DGRW j 10K2e |@minienw nl 10 2e

1]0 2^ BSK | 10 2e |@mmienw nl | [10 2e [ DGRW | 10 2e |@minienw nl

b DGRW j 10 2e n@mmienw nl

10 2e J@minienw nl

Van

Aan

b DBO

@minienw nl

10 2e 10 2e

10 2e I0 2eDBO

Onderwerp reactie staatssecretaris HPE Records Manager DOCUMENT BSK IENW BSK 2020 113632 02 kamerbriefKuijken

Beste collega s

De staatssecretaris heeft de kamerbrief overhet onderzoek Kirijken gelezen Zij heeft een paar kleme tekstsuggesties ziebijgevoegd Kunnenjullie
dit aanpassen in HPRM

Verder vraagt de staatssecretaris om afstemming met haar voor verzending Voorstel is om indien mogelijk de uitspraken van de granuliet zaak
afte wachten Gisteren stuurde| 10 2e fdoor dat de landsadvocaat contact heeft gehad met de griffie van RvS or dat uitspraak

vermoedelijke deze week volgt

Groet

10K2e

HPE Records Manager recordgegevens

Recordnummer IENW BSK 2020 113632

Xitel 02 kamerbriefKuijken
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]@rminienw nl]{lOK2e DGRWI1 I0 2e I@minienw nl1

I DGRW

10 2e BSKlI 10 2eTo

10X2eFrom

Sent Tue 6 30 2020 1 45 05 PM

Subject FW medewerking onderzoek granuliet door GIB

Received Tue 6 30 2020 1 45 06 PM

Nav vorige mail deze stuurde GIB ons vandaagi Ze vorige mail Zelfde discussie die we op 15 6 met hem hadden

Vanf^P 2e

Verzonden dinsdag 30 juni 2020 11 51

Aan 10 2e DGRW

10 2e DGRW

Onderwerp RE medewerking onderzoek

Beste fio ^
Dankvoor het doorsturen van je contactgegevens

Uiteraard werkt GIB graag mee aan een serieus onderzoek

In ons telefoongesprek heb ik enkele bedenkingen aangestipt de ik hierna nog even samenvat

CC

1 Je wees op een tegenstelling tussen de gemeente West Maas en Waal en GIB Om die reden zou het volgens jou niet

werkbaar zijn als GIB bij het onderzoek werd betrokken De gemeente is en blijft wel betrokken Volgens mij bestaat er

vooral een tegenstelling tussen de gemeente en lenW De gemeente voert nota bene rechtszaken tegen het ministerie Dus

als je onwerkbare tegenstellingen in de klankvordgroep wilt vermijden zijn lenW en de gemeente op zijn minst een

opmerkelijke combi

2 De gemeente heeft al op voorhand aangegeven geen vertrouwen te hebben in het onderzoek Dit doet de gemeente door

een document van

Arnhem en de Raad van State

10 2e als ondersteunend materiaal mee te sturen in haar processtukken voor de rechtbank

zegt op voorhand dus namens de gemeente dat het onderzoek gebruikt10 2e

gaat worden om dit alles recht te breien

3 Ik heb met je besproken dat lenW met dit onderzoek het risico loopt het imago van GIB verder te beschadigen Immers

de gemeente zal zich niet bij de uitkomsten neerleggen als die uitkomsten haar vaste overtuiging tegenspreken Dit is de

consistente handelwijze van de gemeente tot nog toe bij alle onderzoeken waarvan de uitslag haar niet beviel Het is

waarschijnlijk dat de media aandacht zullen besteden aan de discussie over granuliet waar dan immers door deskundigen

verschillend over wordt gedacht

4 We hebben dit alles ook besproken met|| lQ 2e 10 lQK2e op 15 juni jl I0 2^0 2 I0 2ej |jet ons weten dat het

departement ervoor had gekozen uitsluitend overheden in de Klankbordgroep op te nemen vanwege de neutrale of

belangeloze rol van overheden Wij hebben onze verbazing uitgesproken over de kwalificatie neutraal in het geval van de

gemeente West Maas en Waal

5 Bij GIB vinden we het vreemd dat juist jij je met dit onderzoek bezighoudt Je was immers voorzitter van het

Implementatieteam dat het bewuste concept memo besprak in juni 2020 Dat memo een white paper in het IT

gepresenteerd als definitief beleidsstuk ten onrechte zoals je wist en het IT verslag waren de bron van de Zembla

uitzending en alles wat daaruit voortkwam

Dit alles neemt niet weg dat GIB medewerking zal verlenen aan het onderzoek GIB heeft veel schade geleden als gevolg van deze

affaire die de gemeente West Maas en Waal in stand blijft houden zowel in de media onlangs weer in Hofbar als in de

rechtszaal Desalniettemin kiest het departement ervoor de gemeente w e en GIB n ef in de klankbordgroep een rol te geven Dit

betekent dat onze medewerking aan het onderzoek kan bestaan uit het kritisch beoordelen van het bureau en de opzet en

uitvoering van het onderzoek

Met vriendeliike groet

I0 2e

10 2^
t0|2e

l 10K2e |

10] 2e

DGRW 10 2e S minienw nl10 2eVan

Verzonden maandag 29 juni 2020 17 53

Aan ffi0 ^ 2e | {10 2e @stupers nl

Onderwerp medewerking onderzoek

143188 1719



Beste |l0 2^
Ik heb je net telefonisch gesproken en fijn dat jullie je medewerking willen verlenen aan het onderzoek Ik stuur je even deze

mail voor mijn contactgegevens zie hieronder

10 2e

EMM
I 10 26 |

□it berichl kan infbrmatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

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

elektronisch verzenden van berichten

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

sender and deiete the message The State accepts no liabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronic transmission of messages

143188 1719



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

Tue 6 30 2020 1 55 38 PM

From

Sent

Subject Belafspraak Belangrijk
Received

tmedewerking onderzoek

Reviewonderzoek toeaepast aranuliet

Tue 6 30 2020 1 55 39 PM

Over de Maas pdf

GIB pdf

RE medewerking onderzoek

Hoi I iOK2e I
Ter voorbereiding op het onderzoek en offerte bespreking heb ik zo\wel GIB als Over de Maas gebeld Zie hierbij korte verslagen
en een \weer ontvanaen kritische mail van GIB Belangrijk om te zien dat hij daarin aanqeeft dat het hem bevreemd dat juist ik

verantaoordelijk ben voor het onderzoek Ik adviseer iy^^^Q ^H van de mail\wisseling in kennis te10 2e

steiien

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e 1 DGRW

Verzonden dinsdag 30 juni 2020 14 28

BSK

Van

10 2eAan

10 2e 10 2e 10 2e I DGRWBSK

Onderwerp FW Belafspraak

DGRWCC

Ha I 10 2e

^
Kan ik hierov er bellen of lijkt j e dat niet verstandig
Groet

|l0 2e[
Verzonden met BlackBerry Work

tw\viv blackberrv comt

Van I0 24Ii 26 10 2e ^@stupers nl

DatWirgmsaag iu jun 2020 11 54 AM

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

Onderwerp Belafspraak

GeachternO Pe |
Voor Graniet Import Benelux BV zou ik graag een kort telefonisch overleg met u hebben

Het gaat over de Review ivm de granulietkwestie waarvan de opzet enige weken geleden aan de Tweede Kamer is gestuurd

Ik heb niet uw telefoonnummer Het mijne is 06 10 2e

Alvast dank

Met vriendeliike groet

10 2e

10 Ze

10026
l lOK2e |

101 26
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I0 2e ^@nederzand nlj iQ 2e ~|@nederzand nl]
10 2e

^^

\ DGRW

Mon 6 29 2020 4 51 17 PM

To

From

Sent

Subject Reviewonderzoek toegepast granuliet
Received Mon 6 29 2020 4 51 00 PM

Beste 10 2e

Ik heb je net gesproken over het reviewonderzoek en fijn dat jullie de gevraagde medewerking willen verlenen Zoals

aangegeven zitten wij nu in het offertetraject voor het reviewonderzoek voor de monsterneming helpt het ons als wij weten waar

en op welke diepte het granuliet is toegepast Voor de wijze van bemonstering maakt het uit of het materiaal op 5 of 25 meter is

toegepast Het zou fijn zijn als je mij een kaartje kan toezenden bij voorkeur een dwarsdoorsnede en een bovenaanzicht Dan

weten wij ongeveer waar het licht op welke diepte en in welk oppervlak Dat hoeft natuurlijk niet op de halve meter nauwkeurig
Bij voorbaat dank Onderstaand vender mijn gegevens

Metvriendelilkegroel

10 2e

2e

l 10 2a l

144188 1722



Over de Maas

m3and3 23juni 2C2C

• VaiidaaBZSimiaZOhcbkiunLll ^l [10X26
I de Maas rrediAierkinj jjiiverie

0] Itoebefeid
6ven dai hetvcor hec ondereoek betangrijk

tai Otei U MaaSs

1 net cmdenoek Daar Is

X
waarheliralereal

1^3 Voor de bemons errig kar bet verschilen of he materBal cp 5 of 25 meter igt

^ 1 de^a raagd aang^even dat r de eerstetwee masrdei van^

ten de kerstgranjlbtin een relatief grote hoeveelheb opl pbk isto^epaa
• Ik ‘asrtje HeC kaartie orTtvangik dssvreek

C 2ej73Taarses™pnflsrhrtsiariilli rri lie kernvar de dlepepl^llgr api

IS W fir|aar35l p t rrpr ppn Ippflaagvan S mptfr wnrrlpn alfpt3 kr Viiaarq mjrll li nirt Ir

■ Ikied

17 rrv»pr

aitustus en seats

zandnl

cSSEZl
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GIB

• Ik

• Reviei«cin

klankbordgragp

■ Maoctirachifviig]f2eiBBv el

■ Ik lefigeenconcr^tetoez^girgengedaan
■ Gl Jisbereld meflevjerklrig te verlenan en vIrMer hsi oots belangrlfk

ijpen produaleprDcesJ

aiiQia

veraihilfcnde reden nfctlet lcer oa geen deelname

ten toehec onderzoekwordi ijhgeicierd en doarwl^

144192 1724



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

I DGRWII

To

]@minienw nl]10 2e 1Q 2eCc

|l0K2^i10 2e

Tue 6 30 2020 10 51 03 AM

From

Sent

Subject RE medewerking onderzoek

Tue 6 30 2020 10 51 07 AMReceived

Beste |l0 24

Dank voor het doorsturen van je contactgegevens

Uiteraard werkt GIB graag mee aan een serieus onderzoek

In ons telefoongesprek heb Ik enkele bedenkingen aangestipt de Ik hierna nog even samenvat

1 Je wees op een tegenstelling tussen de gemeente West Maas en Waal en GIB Om die reden zou het volgens jou niet

werkbaar zijn als GIB bij het onderzoek werd betrokken De gemeente is en blijft wel betrokken Volgens mij bestaat er

vooral een tegenstelling tussen de gemeente en lenW De gemeente voert nota bene rechtszaken tegen het mlnisterle Dus

als je onwerkbare tegenstellingen in de klankvordgroep wilt vermijden zijn lenW en de gemeente op zijn minst een

opmerkelijke combi

2 De gemeente heeft al op voorhand aangegeven geen vertrouwen te hebben in het onderzoek Dit doet de gemeente door

een document van de heer Harmsen als ondersteunend materiaal mee te sturen in haar processtukken voor de rechtbank

Arnhem en de Raad van State De heer Harmsen zegt op voorhand dus namens de gemeente dat het onderzoek gebruikt

gaat worden om dit alles recht te breien

3 Ik heb met je besproken dat lenW met dit onderzoek het risico loopt het imago van GIB verderte beschadigen Immers

de gemeente zal zich niet bij de uitkomsten neerleggen als die uitkomsten haar vaste overtuiging tegenspreken Dit is de

consistente handelwijze van de gemeente tot nog toe bij alle onderzoeken waarvan de uitslag haar niet beviel Het is

waarschijnlijk dat de media aandacht zullen besteden aan de discussie over granuliet waar dan immers door deskundigen

verschillend over wordt gedacht ^

4 We hebben dit alles ook besproken met 10 2e [10] 10 2e [op 15 juni jl I0 2^10 2 10 2e Met ons weten dat het

departement ervoor had gekozen uitsluiter

belangeloze rol van overheden Wij hebben onze verbazing uitgesproken over de kwalificatie neutraal in het geval van de

gemeente West Maas en Waal

5 Bij GIB vinden we het vreemd dat juist jij je met dit onderzoek bezighoudt

dat het bewuste concept memo besprak in juni 2020 Dat memo een white paper in het 11

gepresenteerd als definitief beleidsstuk ten onrechte zoals je wist en het IT verslag waren de bron van de Zembla

uitzending en alles wat daaruit voortkwam

nkbordgroep op te nemen vanwege de neutrale ofla overneaen in ae

10 2e

10 2e

Dit alles neemt niet weg dat GIB medewerking zal verlenen aan het onderzoek

10 1 C die de gemeente West Maas en Waal in stand blijft houden zowel in de media [onlangs weer in Hofbar
’

als in de

rechtszaal Desalniettemin kiest het departement ervoor de gemeente welen GIB n ef in de klankbordgroep een rol te geven Dit

betekent dat onze medewerking aan het onderzoek kan bestaan uit het kritisch beoordelen van het bureau en de opzet en

uitvoering van het onderzoek

10 1 C

Metvriendeliike groet

10 2e

1O02e
10 2e

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

Verzonden maandag 29 juni 2020 17 53

Aar | 10 2e |@stupers nl

Onderwerp medewerking onderzoek

Beste ^0 2e|

Ik heb je net telefonisch gesproken en fijn dat jullie je medewerking willen verlenen aan het onderzoek Ik stuur je even deze

mail voor mijn contactgegevens zie hieronder

Metvrieiidelijkeiir ei

10 2e

l 10 2e |

□it bericht kan infbrmatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte maiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisoh verzenden van berichten

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

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

144193 1725



J@rminienw nl]{lOK2e DGRWI1 I0 2e I@minienw nl1

ll BSI^ 10 2^ I@minienw nl1

I DGRW

10 2e 10 2eTo I BSKIl
DGRWiI I0 2e I@minienw nl110 2e 10 2eCc

I0 2eFrom

Sent Tue 6 30 2020 2 31 56 PM

Subject RE Belafspraak
Received Tue 6 30 2020 2 31 57 PM

Prima mail kwam er ook achteraan

Van | 10 2e DGRW

Verzonden dinsdag 30 juni 2020 14 58

Aan 10 2e DGRW 10 2e DGRW 10 2e BSK

10 2e | BSK | 1Q 2e | DGRW

Onderwerp RE Belafspraak

Ai ik al antwoord gegeven en heb deze boodschap niet afgegeven Wellicht goed als dat in antwoord op de mail van

vandaag kan gebeiiren
Groet

Ji0 26^
Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com~

CC

l@minienw nLDGRW

Datum dinsdag 30 Jun 2020 2 53 PM

Aan

I0 2e 10 2eVan

BSK j 10 2e |@minienw nl

10 2e \ DGRW ]_ 10 2e J@miiiienw til

10 2e DGRW 10 2e |@minienw iil

BSK 1 10 2e [@minienw nl

10 2e

Kopie

Onderwerp RE Belafspraak
Met zo fijn zijn als je de boodschap kunt geven aan hem dat we zijn zorgen begrijpen maar vasthouden aan de opzet van de

klankbordgroep Zie ook gesprek dat hij mel |l0 24 had Dat we ze natuurlijk zullen betrekken contact via||10 2e[i
Groeten

10 2e

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

Verzonden dinsdag 30 juni 2020 14 45

DGRW \ 10 2e10 2e 10 2e BSK^minienw nlAan

10 2e ^minienw nl

10 2e BSK | 10 2e |^minienw nl 10 2e DGRW 1 10 2e | Snriinienw nlCC

Onderwerp RE Belafspraak

Dank | l0 2e | Zal ik hem verwijzen naar bet contact met |l0 2e|
Groet

|iO 26|

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

]@minienw nLDGRW

Datum dinsdag 30 jun 2020 2 38PM

Aan

Kopie

Onderwerp RE Belafspraak
Ho| io 26f id ^

^
Op 15 juni heeft RWS tf|IO 24 °^^^^ P ^ een gesprek met hem gehad Zoals we eerder in het granuliet overleg hebben

afgesproken was ik daarbij namens DGWB

In dat overleg is o a gesproken over het review onderzoek Vervolgens heeft |Toj ^met hem contact opgenomen om enkele

praktische aspecten bij de uitvoering van het onderzoek te bespreken Daarop heeft hij weer een mail gestuurd Die bekijken we

10 2e 10 2eVan

BSK 1 10 2e |@minienw nl

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

DGRW | 10K2e |@minienw nl

BSK 1 n0if2ei |@minienw nl

10 2e 10 2e

10 2e

nu

Mijn advies zou zijn nu niet nog een keer met hem het gesprek aan te gaan

Groeten

Van DGRW I0 2e gpminienw nlmm

Verzonden dinsdag 30 juni 2020 14 28

BSK | 10 26

10 2e | BSK 10 2e ^minienw nl

10 2e |] DGRW | 10 2e j^miriienw nl

Onderwerp FW Belafspraak

Ha I I0 2e ^
Kan ik | I0 2e jhierover bellen of lijkt je dat niet verstandig

143T86

I0 2eAan ^minienw nl

10 2e DGRW 10 2e ^minienw nlCC

1726



p 2e^
Verzonden met BlackBerry Work
w^w blackberry com

Van ^0 2^ 2e To 2e |fa stupers nl

Datum dinsdag 3Q jun 2020 11 54 AM

Aan

Onderwerp Belafspraak
Geachte | 10 2e |
Voor Graniet Import Benelux BV zou ik graag een kort telefonisch overleg met u hebben

Het gaat over de Review ivm de granulietkwestie waarvan de opzet enige weken geleden aan de Tweede Kamer is gestuurd

Ik heb niet uw telefoonnummer Het mijne is 06 I0 2e

Alvast dank

Met vriendelijke groet

DGRW 1 10 2e |fS miiiienw iil10 2e

mm
l 10 2e |

101 26

143186 1726











] DBO[| I0 [2e l@tminienw nl]
DBO

10 2eTo

10X2eFrom

Sent Wed 7 1 2020 7 42 28 AM

Subject RE Opdracht Kuijken
Received Wed 7 1 2020 7 42 29 AM

Hal 10X26M

Die TK brief gaat vandaag uit Beweert men

Metvriendelijke groet

10 2e

10 2e

Van DBOI0 2e

Verzonden woensdag 1 juli 2020 08 33

Aan DBO

Onderwerp RE Opdracht Kuijken

HoipOX^
Daar zijn ze nog mee bezig anders had ik het wel gehoord Mijn contactpersoon bij IBI is vandaag vhj Ik mail haar even maar

krijg dus nog geen antwoord vandaag
Hoe zit het met die TK brief

10 2e

Groeties

10 2e

DBO 10 2e10 2e @minienw nlVan

Verzonden dinsdag 30 juni 2020 21 27

Aan

Onderwerp Opdracht Kuijken

Ha|l0 2e|
Hoe staat het met de opdrachtbrief voor Wim

Met vriendelijke groet

DBO 10 2e @minienw nl10 2s

10 2e

1 e

135123 1728



BS | 10 2e I@rws nl1

I DBO

10 2«To

10X2eFrom

Sent Wed 7 1 2020 7 59 36 AM

Subject Bevoegdheden
Received Wed 7 1 2020 7 59 36 AM

Destijds heb je me deze tekst aangeleverd Volgens[ ] zou de verwijzing naar de artikelen niet correct zijn Kun je dat10 2e

mp1~ horn afchom monPV7P n

11 1 en I0 2 g

Met vrienaeiiiKe groet

10 2e

I0 2e

10 24jJ be

134988 1731



DGRW|[I0 2e DGRWI [I0 2e @minienw nl1 I0 2e 10 2eTo @min ienw nl]
1| 10 2e |I0 2e | BS [| I0 2e |@rws nl1

10 2e

10 2eBS 1 @rws nl]
From

Sent

Subject Vragen van dhr Kuijken over effecten polyacrylamide op langere termijn
Received

DBO

Wed 7 1 2020 9 36 31 AM

Wed 7 1 2020 9 36 32 AM

Beste collega s

Dhr Kuijken heeft vragen over de effecten van polyacrylamide op de wat langere termijn
l Is er ten aanzien van eerdere toepassingen Kraaijenbergse Plassen 2012 2016] en Over de Maas 2016 iets bekend over

hoe het polyacryiamide zich daar tot nu gedraagt in de bodem

2 Zijn er in navolging van deze toepassingen onderzoeken gedaan naar de waterkwaiiteit

3 1s er beieid regeigeving ten aanzien van het monitoren van de waterkwaiiteit in diepe plassen

Aangezien ik niet weet of dit op het bord van DGWB of RWS ligt jullie beiden maar even benaderd

Met vriendeliike groet

10 {2e

10 34fJ be

134986 1732



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

Wed 7 1 2020 11 18 34 AM

Subject FW lENW BSK 2020 122159 Bijiage Opiegnotrtie StafStas 26 05 20 Rapportages en vervoigstappen beleidsevaluatie

Kwalibo

Received

To

From

Sent

Wed 7 1 2020 11 18 34 AM

lENW BSK 2020 122159 Biilaae Qpleanotitie StafStas 26 05 20 Rapportages en vervolo stag pen beleidsevaluatie Kwalibo DOCK

t i Komt overeen met ons beeld

Met vriendeliike grqet

10 2e

10 2e

BSK

Verzonden woensdag 1 juli 2020 12 06

Aan

Onderwerp lENW BSK 2020 122159 Bijiage Opiegnotitie StafStas 26 05 20 Rapportages en vervoigstappen beleidsevaluatie

Kwalibo

10 2eVan

10 2e DBO

Hoi

Dit hebben we eerder naar Stas gestuurd
Komt nog een nota aan die stuur ik je ook als die klaar is

Groei 10 2e

134693 1734
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Onderwerp Rapportages Beleidsevaluatie Kwaliteitsborging Bodem en voorstel

vervoigstappen en planning

DG Directie DGWB WOM

Akkoord dg WB

Doel

Bespreken van de uitkomsten van

■ de concept eindrapportage onafhankelijke Beleidsevaluatie Kwalibo
■ de concept eindrapportage onafhankeiijk onderzoek ILT bevindingen naieefgedrag
Instemming met voorgesteide iijn

Advies

U wfordt geadviseerd om in te stemmen met focus op de aanpak van de aanbeveiingen
1 t m 3

Het iaten uitvoeren van een QuickScan naar financiele organisatorische bestuuriijke
en technische haaibaarheid en consequenties van de aanbeveiingen
Het in augustus toezenden van de concept eindrapportages naar het veid

Klankbordgroep voor een feitencheck

Instemmen met pianning

Kader

Inieidinq

Op 11 december 2018 heeft u een brief naar de Kamer gestuurd met uw visie op duurzaam

hergebruik van grond Daarbij gaf u aan zich zorgen maken over de wijze waarop met

grondstromen wrordt omgegaan Daarnaast gaf u aan dat het beiangrijk is om in beeld te brengen
waar kiwetsbaarheden zitten en waar extra regie of facilitering van het Rijk noodzakelijk is

U heeft in deze brief een onafhankelijke beleidsevaluatie aangekondigd naar het stelsel van

kwaliteitsborging bodem Kwalibo en aangegeven dat deze eind 2019 zou worden afgerond
Naar aanleiding van vragen uit de Eerste Kamer heeft u aangegeven dat de Beleidsevaluatie gelet
op de complexiteit van het stelsel en de benodigde zorgvuldigheid pas voor de zomer naar de

Tweede Kamer zal worden verstuurd Tenslotte heeft u in april vanwege de coronacrisis en de

samenhang met de uitkomsten van het rapport van dhr Kuijken besloten om de Beleidsevaluatie

pas na de zomer naar de Kamer te sturen

Doel beleidsevaluatie

Het Kwalibo stelsel maakt onderdeel uit van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit Bbk en

Rbk Dit stelsel staat voor een vorm van privaat publieke kwaliteitsborging met als doel om de

kwaliteit van de uitvoering van de regelgeving voor de bescherming van de bodem grond en het

oppervlaktewater te verbeteren Normdocumenten worden ontwikkeld in de private sector en

vervolgens opgenomen in de bijiage van de Regeling Bodem kwaliteit Aanleiding voor de evaluatie

is onder meer het toenemend aantal kritische signalen vanuit toezicht en handhaving Het doel van

de beleidsevaluatie is onderzoek te doen naar de werking en het doelbereik van het Kwalibo op

stelselniveau Daarnaast zijn de belangrijkste knelpunten en opiossingsrichtingen geinventariseerd

Stand van zaken onderzoeken

De beleidsevaluatie is voor 98 afgerond Naar aanleiding van de tussentijdse bevindingen uit de

beleidsevaluatie en de bevindingen uit het RIVM rapport uit 2019 naar risicogestuurd toezicht en

handhaving in de bodemketen is aanvullend onafhankeiijk onderzoek gedaan naar de ILT

bevindingen van het naieefgedrag van het Kwalibo stelsel

Bevindingen
In de concepteindrapportages worden de zorgen omtrent het Kwalibo stelsel bevestigd In de

rapporten wordt een groot aantal knelpunten behandeld

Pakkans De pakkans is zeer beperkt en zorgt voor een hoog naleeftekort en een ongelijk
speelveld Ook zijn er financiele voordelen die bij niet naleving kunnen worden behaald De

lage pakkans wordt met name veroorzaakt door de onbalans tussen de duizenden

potentieel te controleren werkzaamheden en producten en de in verhouding zeer

beperkte capaciteit aan hand havings en toezichtcapaciteit vanuit de ILT

1
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Instrumentarium en capaciteit handhaving toezicht Het instrumentarium voor de

ILT is beperkt vanwege het ontbreken van informatie over where abouts locatiegegevens
waar Kwalibo werkzaamheden plaatsvinden Daarnaast is de ILT capaciteit relatief beperkt

geletop bovengenoemde onbalans

Stelseldiscussie publiek privaat Vanwege het grote aantal knelpunten zou gemakkelijk
het beeld kunnen ontstaan dat het huidige publiek private Kwalibo stelsel niet geschikt is

Dat beeld verdient enige nuancering Daarbij is het belangrijk om aan te geven dat veel

van de geconstateerde problemen betrekking hebben op een beperkt aantal Kwalibo

activiteiten De door de ILT geconstateerde nalevingstekorten betreffen namelijk slechts

circa 8 van de 72 normdocumenten monsterneming bij partijkeuring aanleg van

bodemenergie systemen milieuhygienisch water bodemonderzoek grond en bagger
werkzaamheden bodemsaneringen en controles door Certificerende Instellingen Van de

overige normdocumenten is over het nalevingsgedrag onvoldoende bekend om daareen

conclusie aan te verbinden Daarnaast wordt geconstateerd dat een geheel privaat of

geheel publiek stelsel geen beter alternatief opievert Tenslotte wordt aangegeven dat het

goed is om ons te realiseren dat er ook veel wel goed gaat
Inhoud normdocumenten De inhoud van de normdocumenten is zeer omvangrijk

complex en regelmatig multi interpretabel Dit heeft vooral negatieve effecten op de

handhaafbaarheid

Storing ministerie op ontwikkeling normdocumenten De sturing en participatie op

milieubelangen bij de ontwikkeling van normdocumenten vanuit het ministerie is soms te

beperkt
Governance De governance van het stelsel is complex het kent veel organisaties en

verschillende procedures hetgeen leidt tot lange en soms onheldere procedures
Zelfherstellend vermogen private sector Het vermogen vanuit de private sector om

gerezen knelpunten zelf op te lessen is vaak gebrekkig
Overeenstemming Kabinetsstandpunt Conformiteitsbeoordeling Vanwege de

bovengenoemde knelpunten wordt geconcludeerd dat het huidige Kwalibo stelsel niet aan

alle algemene voorwaarden voldoet uit het Kabinetsstandpunt inzake

Comformiteitsbeoordeling uit 2016 Indien de aanbevelingen worden opgevolgd wordt naar

verwachting weervoldaan aan dit Kabinetsstandpunt
Publiek opdrachtgeverschap Het betreft het versterken van Kwalibo via de private

inkoopkracht van grote publieke opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat RWS is verreweg

de grootste opdrachtgever van infrastructurele werken en van bagger en grondverzet De

inschatting is dat er aanzienlijke kansen liggen op versterking Kwalibo via het private

opdrachtgeverschap van RWS Daarmee kunnen marktprikkels gecreeerd worden door

goede zorg voor bodemkwaliteit op te nemen als voorwaarde in de aanbesteding en door

ook voldoende budget voor kwaliteitsborging van bodemwerkzaamheden beschikbaar te

stellen

Ernst en urgentie noodzaak verbetering Kwalibo Geconcludeerd wordt dat de ernst

en urgentie om de geconstateerde knelpunten ten aanzien van naleving op korte termijn
aan te pakken inmiddels voldoende aannemelijk is gemaakt De knelpunten dienen daarom

daadkrachtig en op korte termijn te worden opgepakt zodat het stelsel weer voldoende

draagviak en vertrouwen terugwint en toekomstbestendig wordt

Aanbevelingen Beleidsevaluatie

Invoeren systeem van where abouts Het versterken van de informatiepositie van

handhavers en toezichthouders door het opzetten van een systeem van where abouts

locatiegegevens waar Kwalibo werkzaamheden plaatsvinden zal de ervaren pakkans naar

verwachting aanzienlijk doen toenemen

Invoeren grondstromenpaspoort Hierbij gaat om het invoeren van een systeem voor

het vastleggen van overdrachtsmomenten met als doel transparantie te krijgen over

oorsprong herkomst tussenopslag bewerking en verwerkingslocatie Het systeem creeert

transparantie door bij elke overdrachtde beschikbare milieuhygienische informatie over de

herkomst of eigenschappen van grond te bundelen en over te dragen ketenregistratie
Invoeren basismilieukwaliteitseisen Het aanpakken van multi interpretabele
normdocumenten door invoering Basismilieukwaliteitseisen in de Regeling bodemkwaliteit

Het betreft hetopnemen van bijvoorbeeld een basismilieukwaliteitseis in de Regeling
bodemkwaliteit ter vervanging van een onduidelijke en of multi interpretabele tekst in een

normdocument Daarbij wordt tegelijkertijd in de Regeling bodemkwaliteit aangegeven dat

de betreffende tekst in het normdocument buiten toepassing is gesteld

1

2

3

2
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Uitbreiden ILT themaonderzoeken Het op korte termijn beschikbaar stellen van extra

budget bij de ILT voor het uitvoeren van themaonderzoeken van de nog niet onderzochte

normdocumenten

Versterken publieke aansturing Het versterken van de publieke betrokkenheid bij het

stelsel is een vereiste om het stelsel levensvatbaar te houden Dit impliceert het vrijmaken
menskracht en een aanzienlijk participatie bij de ontwikkeling van normdocumenten

Versterken private governance structuur Het gezamenlijk versterken van de

governance structuur en draagviak in de private sector

Verkorten doorlooptijd aanpassing regelgeving Het verkorten van de doorlooptijd voor

opname en wijziging van normdocumenten in de Regeling bodemkwaliteit bijvoorbeeld
standaard op tiwee vaste momenten in het jaar is een veelgehoorde \«ens vanuit het

bedrijfsieven Hierdoor kunnen innovaties en verbeteringen sneller worden doorgevoerd
Inzet publiek opdrachtgeverschap Het versterken van Kwfalibo via de private

inkoopkracht van grote publieke opdrachtgevers zoals Rijkswfaterstaat RWS is verreweg de

grootste opdrachtgever van infrastructurele werken en van bagger en grondverzet
Meer inzet en budget voor Kwalibo bij aanbestedingen zal naar verwachting op korte termijn
het grootste effect hebben op de naleving van het Kwalibo stelsel in de hele keten Betreft

opiossing voor bevinding 11

Stelselkeuze publiek privaat Het rapport concludeert dat alhoevtrel er aanzienlijke
knelpunten geconstateerd zijn er geen reden is om het publiek private stelsel als geheei ter

discussie te stellen Geconcludeerd wordt dat belangrijke geconstateerde knelpunten uit het

rapport zoals de lage pakkans en de beperkte handhavings en toezichtcapaciteit in feite

stelselonaFhankelijke knelpunten zIjn

Onderzoek ILT bevIndinoen kwantlflcerino naleefoedrao Kwalibo stelsel

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en aanbevellngen uit de

concepteindrapportage van 1 april 2020

Hoog naleeftekort De ILT cijfers tonen aan dat het nalevingstekort van normdocumenten

uitde themaonderzoeken hoog 40 tot zeer hoog 80 is

Ernst en urgentie aannemelijk Het onderzoek toont aan dat de ernst en urgentie van het

nalevingstekort voldoende aannemelijk is voor de door de ILT onderzochte sectoren

Niet naleven risico voor milieu en leefomgeving Het RIVM rapport concludeert dat het

niet naleven van de normen grote risico s metzich meebrengt voor milieu en leefomgeving
zoals aangegeven in het RIVM ketenonderzoek zie onderstaande paragraaf
Meer budget voor ILT themaonderzoeken De ILT heeft tot nu toe slechts circa 10 van

de normdocumenten via themaonderzoek kunnen onderzoeken Themaonderzoeken geven

inzicht in hoe het gesteld is met de naleving van bepaalde normdocumenten In een

themaonderzoek onderzoekt de ILT een sector proactief Dat betekent dat er niet reactief

wordt gehandeld op basis van bodemsignalen maar dat er een steekproef wordt gedaan
onder de erkende en niet erkende bedrijven van een normdocumenten Aanbevolen wordt

om ook voor de overige normdocumenten op korte termijn een themaonderzoek te laten

verrichten

Invoeren where abouts Ook dit rapport geeft aan dat het voor het uitvoeren van

inspecties van groot belang is dat bekend is waarde werkzaamheden worden uitgevoerd
Invoeren van een systeem van where abouts wordt ook hier aanbevolen

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

Ketenonderzoek RIVM

Een rapport dat nauw verband houdt met de beleidsevaluatie is het in opdracht van de ILT

uitgevoerde RIVM onderzoek gedaan naar Risicogestuurd toezicht en handhaving ranking
ongewenste gebeurtenissen in de bodemketen Op 5 September 2019 heeft u deze rapportage
reeds naar de Kamer gestuurd Aanleiding voor dit onderzoek was het toenemend aantal signalen
vanuit de ILT over ongewenste gebeurtenissen in het kader van bodemwerkzaamheden Het RIVM

heeft voor de totale bodemketen de 20 risico s met de grootste maatschappelijke impact

geidentificeerd Het onderzoek is gebaseerd op de bevindingen van een uitgebreid expertpanel en

doet alleen kwalitatieve uitspraken overde mate waarin die gebeurtenissen daadwerkelijk
optreden Hieruit blijkt dat van de 20 meest ongewenste gebeurtenissen bij bodemwerkzaamheden

in ten minste een derde van deze gevallen bewust de regels niet worden opgevoigd

Stakeholders

Bij het Kwalibo stelsel is een groot aantal bedrijven en brancheverenigingen actief waaronder

certificerende instellingen uitvoerend bedrijfsieven opdrachtgevers zowel privaat als publiek
adviesgevend bedrijfsieven NEN schemabeheerders SIKB KIWA VNO NCW ProRail

groot saneerders provincies gemeenten waterschappen grondbanken laboratoria inspectie en

keuringsbedrijven etc Betrokken binnen lenW DGWB WOM BOW trekker RWS WVL Bodem

3
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ILT RWS CD [privaat opdrachtgeverschap van werken] en DGMI Overige ministeries indirect

vanwege kabinetsstandpunt rond conformiteitsbeoordeling en de Bouwproductenverordening EZK

en BZK via DGMI en de Raad voor Accreditatie die onder Europees rechts is aangewezen als enig
toezichthouder op de uitvoering van conformiteitbeoordelingen

Klankbordgroep
Voorafgaande aan en gedurende de Beleidsevaluatie is het veld betrokken geweest bij het proces

door middel van Klankbordgroepen Wij hebben diverse KBG bijeenkomsten georganiseerd v^aarin

de belangrijkste stakeholders zijn geinformeerd over de hoofdlijnen van het proces rond de

evaluatie De bijeenkomsten werden door gemiddeld 60 mensen uit het veld bezocht

Eind november heeft de Klankbordgroep ook een tussenconcept op feiten mogen checken

Sindsdien is het rapport aanzienlijk aangevuld Het veld is benieuwd naar de eindconceptversie
Daarom wordt in de planning voorgesteld om de eindconceptversie voor een laatste feitencheck toe

te sturen naar de Klankbordgroep In het Kwralibo stelsel speelt de private sector een grote rol

speelt Toezending van de eindconceptversie zal naar verwrachting het draagviak voor de te nemen

noodzakelijke maatregelen positief beinvioeden

Krachtenveld

De omvang en complexiteit van het stelsel is aanzienlijk Een deel van het veld is nog steeds

verdeeld over de mate van ernst en urgentie van de knelpunten en de mogelijke
opiossingsrichtingen Wei lijktals gevolg van de vele negatieve rapporten bij de private sector het

inzicht te ontstaan dat het vertrouwen in het stelsel dient te worden hersteld Hierbij gaat het niet

alleen om het onderlinge vertrouwen tussen publieke en private sector maarook om het

vertrouwen van de buitenwereld De onderlinge afhankelijkheid tussen de private en de publieke
sector is dusdanig grootdat veel maatregelen alleen in gezamenlijkheid kunnen worden

ontwikkeld

Voorstel vervoigstappen
In de beleidsevaluatierapportage wordt een groot aantal ruim 30 knelpunten en

opiossingsrichtingen beschreven De opiossingsrichtingen dienen zoveel mogelijk in samenhang te

worden aangepakt Alleen dan kunnen de opiossingen in voldoende mate de gerezen knelpunten
aanpakken en kan het vertrouwen in het doelbereik van het Kwalibo stelsel voldoende worden

hersteld De doorlooptijd voor het uitwerken van opiossingsrichtingen verschilt sterk Deze kan

varieren van relatief kort tot lang meerdere jaren Vanwege het publiek private karaktervan het

stelsel is het van belang dat voor sommige opiossingsrichtingen draagviak vanuit de private sector

onontbeerlijk is Uit het voorgaande voIgt dat het gehele verbeterproces een zaak van lange adem

IS

Verreweg de grootste knelpunten in het Kwalibo dossier zijn onvoldoende zicht op de

grondstromen de lage pakkans het hoge naleeftekort en het beperkte instrumentarium voor

handhaving en toezicht Het invoeren van een systeem van where abouts aanbeveling 1 een

grondstromenpaspoort aanbeveling 2 aanpakken van multi interpretabele normdocumenten door

invoering Basismilieukwaliteitseisen in de Regeling bodemkwaliteit aanbeveling 3 zien wij als de

belangrijkste aanbevelingen Deze sluiten ook aan bij de problematiek die naar voren komt bij
granuliet en de diepe plassen Voorgesteld wordt om in de aanpak van de knelpunten de focus te

leggen bij deze aanbevelingen

Gelet de grote complexiteit van het dossier wordt voorgesteld om de aanbevelingen uit het rapport

op korte termijn nader te onderzoeken op financiele organisatorische bestuurlijke en technische

haalbaarheid samenhang en consequenties Voorgesteld wordt om in juni te starten met dit

onderzoek De QuickScan levert tevens input voor de beleidsreactie ten behoeve van de brief aan

de kamer waarin de rapportages na de zomer worden aangeboden De uitkomsten van de

onderzoek door de heer Kuijken kunnen hier ook bij betrokken worden en eventueel tot nadere

aanpassingen leiden

Planning vervoigstappen
2® helft juni start QuickScan onderzoek naar de financiele organisatorische bestuurlijke en

technische haalbaarheid en consequenties prioritering en fasering van de aanpak
van de aanbevelingen
verzending concept eind rapportages aan veld Klankbordgroep voor feitencheck

verwerken feitencheck en opievering definitieve rapportages onderzoeksbureaus

opnemen beleidsreactie in brief aan de TK over bodemkwaliteit in samenhang met

uitkomsten op dit vlak uit rapportage van de heer Kuijken

aug

aug

na de zomer

4
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4® kwartaal nadere uitwerking voorstellen in overleg met stakeholders Tijdpad afhankelijk van

aanpassing en draagviak veld

5
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
_

l0X2e I DBO

Wed 7 1 2020 12 46 41 PM

Subject 20200701 Procesevaluatie granuliet
Wed 7 1 2020 12 46 41 PM

20200701 Procesevaluatie granullet docx

]@rmin ienw nl]I0 2e DGBlI 10 2eTo

From

Sent

Received

Beste I0 [2e | en Wim

Bijgevoegd een geheel geredigeerde versie van het rapport excl conclusies en aanbevelingen Wat is erallemaal veranderd ten

opzichte van de vorige versie

1 Het commentaar van ons begeieidingsteam ILT HBJZ RWS en DGWB is in vrijwei aiie gevallen overgenomen Dit heeft

tot gewijzigde en aanvullende teksten geleid Juridisch klopt alles Met name in het gedeelte dat de meldingen in 2018 en

2019 beschrijft
2 Hopelijk zijn aiie typo s eruit

3 Ontvangen informatie van GIB over productie hoeveelheden projecten andere producenten etc is opgenomen soms in

een bijiage
4 Informatie van GIB over het flocculant en het STOWA onderzoek is getoetst door RWS en grotendeels opgenomen

5 Naar conclusies neigende bevindingen zijn verwijderd
6 De voor ons onderzoek relevante bevindingen van de evaluatie Kwalibo zijn opgenomen in een separaat hoofdstuk

7 Omwille van de ieesbaarheid en herkenbaarheid [en het feit dat in openbare stukken dit ook gedaan wordt heb ik de

namen van GIB en Intron Certificatie gebruikt in de tekst

8 De input van GIB en Intron over de definitie van granietzand vs granuliet heb ik in de tekst opgenomen Ik heb omwille

van de Ieesbaarheid deze passage geheel herschreven Ik hoop dat dit beter te begrijpen is

9 Je had nog enkele vragen die nog niet beantwoord zijn
a Hoe staat het met granuliet in reeds bestaande plassen uitgezet bij DGWB en RWS

b Aanvullende vragen over de werking van het flocculant of dit als een bewerking kan worden gezien vraag uitgezet

bij GIB en RWS GIB heeft nog niet gereageerd
c Aan DGWB heb ikeen vraag gesteld over de nieuwe systematiek rond vergunningen ipv meldingen nog geen reactie

gehad
Groet

JIMS
buiten verzoek

134692 1736



Wim Kuijkenll iQ 2e |@gmail com]

J DBO

Thur 7 2 2020 10 43 21 AM

To

10X2eFrom

Sent

Subject onderzoek kuijken pdf
Received

onderzoek kuijken pdf

Thur 7 2 2020 10 43 00 AM

Beste Wim

De brief is gisteren verstuurd aan deTK

Groet

134691 1738



Wim Kuijkenll iQ 2e |@gmail conn

J DBO

Thur 7 2 2020 1 31 24 PM

Subject 20200701 Conclusies en aanbevelingen
Thur 7 2 2020 1 31 00 PM

20200701 Conclusies en aanbevelingen docx

]@nninienw nl]I0 2e DGBI 1DK2eTo

10X2eFrom

Sent

Received

Beste Wim

Wat kleine dingen Vender een helder verhaal

Groet

134690 1740



Wim Kuijken il iQ 2e l@gmail conn]
10X2e I DBO

Fri 7 3 2020 8 26 21 AM

To

From

Sent

Subject RE Titel

Received Fri 7 3 2020 8 26 22 AM

Mooie titel

Met vriendelijke groet

10 {2e

t0 2e

10 gteQ| ^2e

Oorspronkelijk bericht

Van Wim Kuijken 10 2e |@gmail com
Verzonden donderd^ 2 juli 2020 16 46

10 26 ] DBO j 10 2e ]@mmienw nlAan

Onderwerp Re Titel

in en

iPhone WJK

Op 2 jul 2020 om 16 35 heeft Wim Kuijken j 10 2e ~| a gmail com bet volgende geschreven

Zullen we de rapportage alsvolgt noemen

“Kleine konels grote discussie”

rapportage over granuliet in bet Besluit Bodemkwaliteit

Verstuurd vanaf mijn iPad

134689 1742



]@minienw nl]I0 2e 10 2e 10 2e DGRWiI I0 2e I@minienw nl1DGRWI
DBO

Sun 7 5 2020 10 21 58 AM

Subject Erkenningen in kader van Kwalibo

Received

To

10 2eFrom

Sent

Sun 7 5 2020 10 21 59 AM

Beste ^10 2e | eni|l0 2e[|
In het kader van onze kamerbrief van 31 maart hebben we e e a opgeschreven over de erkenningen in het kader van Kwalibo Ik

herinner me dat^10 2e[ toen een tekst heeft aangeleverd rond het intrekken van erkenningen Hebben we toe niet helemaal

overgenomen Het ging om deze tekst

Ik kan een erkenning intrekken of schorsen op basis van de volgende gronden
1 Op verzoek van de erkende persoon of instelling
2 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
3 Indien het bewijs van certificatie of accreditatie voor de desbetreffende werkzaamheid is ingetrokken of niet meer geldig is

4 Indien de erkende persoon of instelling in staat van faillissement verkeert of surseance van betaling heeft verkregen of

5 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

Graag even een check Wat ik me ervan herinner is datOok Min EZ heeft hier een rol heeft

Dhr Kuijken heeft nog een paar vragen hierover

1 Graag nog even de juridische grondslag voor het intrekken van erkenningen volledig op een rijtje
2 Informatie van Bodem het aantal ingetrokken erkenningen in de afgelopen 5 jaar per jaar Als er gegevens over

langere periode zijn vanaf begin Bbk dan die graag

3 We zijn vooral op zoek naar gegevens t a v grond 2 3 en 5

Met vriendelijke greet

f101f2e^

I0 24d be

134985 1743



iBSirino 2^@rws n I]
I db6 T

Mon 7 6 2020 2 07 55 PM

Subject Bezwaarsehrift GIB januari 2019

Received

20190606 Bob GIB docx

10 2« 10 2e HBJZn I0 2e I@minienw nl1To

10X2eFrom

Sent

Mon 7 6 2020 2 07 55 PM

Best^ oj 2^0n |IO 24^
Naar aanleiding van de melding in ON ondernam GIB juridische stappen

Op 5 december 2018 antwroordde RWS ON naar de advocaat van GIB dat men niet voornemens was aan het verzoek te voldoen

Op 7 januari 2019 diende de advocaat namens GIB een bezwaarschrift in

Ik was in de veronderstelling dat op 6 6 2019 dit bezwaar niet ontvankelijk was verklaard Bij nader inzien bleek het om een

conceptstuk te gaan Weet jullie wat nu de stand van zaken is Is er nog contact geweest met de advocaat

Met vriendelijke groet

10 4P 2e

134981 1744



10 2eVan

Aan

Onderwerp

Datum

DBQ

10V ^e M2e BSKT

bespreekpunten

dinsdag 7juli 2020 10 05 00

Hoi I 10K2e

Alvast op de mail

• Gesprek dhr Kuijken donderdag 9 juli voortgangsgesprek onderzoek Het vorige

overleg was begin juni en toen is de opdracht uitgebreid door kwalibo te betrekken bij

bevindingen Welke stand van zaken kunnen we over kwalibo aan de staatssecretaris

meegeven

o Lukt het om vandaag een paar punten op papier te hebben

o Geen hele gespreksnota nodig

t5S2^

igsie

buiten verzoek

Met vriendelijke groet

f1QK2e

10 2e I

10 2e

132137 1746









]@rws nl]I0 2e DGRWiI [I0 2e I@minienw nl1 I0 2e 10 2eTo BS 1
I0 2e | BS [| I0 2e |@rws nl1

~

io 2e I DBO

Tue 7 7 2020 8 39 29 AM

Subject label toepassingen granuliet vanaf 2009

Tue 7 7 2020 8 39 30 AM

From

Sent

Received

2020706 label Word docx

Beste|i0K^
Zoals besproken hierbij de tabel met toepassingen granuliet De gegevens zijn een combinatie van het Meldpunt Bodem GIB

en Deltares

Nogmaals de volledigheid kan ik niet garanderen
Kuijken vroeg mij bij welke verondieping van een diepe plas voor het eerst granuliet is gebruikt Dat zijn de Kraaijenbergse
Plassen vanaf 2012 zoals uit het overzicht blijkt

1|0 2^ je gaf eerder aan dat de meldingen hiervoor in de Wob stukken van RWS ZN zouden zitten Ik kan ze echter niet vinden

Wim heeft het idee om een aanbeveling te doen vi aarbij een grondvi ateronderzoek in de Kraaijenbergse Plassen wfordt gedaan
om iets meer te kunnen zeggen overde mogelijke effecten op langere termijn van het flocculant

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

134980 1748



Plaats

Toepassingslocatie

Adres

toe passinqslo catie
Omschrijving
Toepassingslocatie

Toepassingsgebied Hoeveelheid in

ton

Jaar

Toepassing

Naam Toepasser

RIjkswaterstaat Raasdorp Toepassingslocatie
werkvak B

Haarlemmermeer

Landbodem2009 100 000

RIjkswaterstaat Raasdorp Toepassingslocatie
werkvak B

Haarlemmermeer

Landbodem2009 10 000

Amsterdam Landbodem2010 RIjkswaterstaat Toepassingslocatie
werkvak E Kluut

15 000

Amsterdam Landbodem2010 RIjkswaterstaat toepassingslocatie
werkvak F

10 000

VopakTerminal Europoort Rotte rda m E u ropoo rt Moezelweg Bodem tankput fase 8

Cnieuwbouwiocatle}
Landbodem2010 7 000

De Kwakel Uithoorn Banken Legmeerdijk Steunberm

en onderbaan voor de

Legmeerdijk

Landbodem2011 Waternet 5 000

Ulst Friesland Proefdijk Ulst Landbodem2011 Wetterskip Fryslan 3 000

BAM Wegen Noordwest Noordbeemster N509 Oosthuizerweg Landbodem2012 Provinclaleweg
N509 oosthulzerweg mbt

locatle betreft wegvak 2

3 van bijgevoegde
bijlage

5 000

Boskaiis Usselmeer Waterbodem2012 Luwtezone

onderwaterberm

geleidedam

100 000

Burggolf Holding B V Badhoevedorp Oude Haagseweg toepassing betreft het

aanleggen van een

parkeervoorziening

Landbodem2012 10 000

2012 De Waard BV Genemuiden TAG West Ophoging
bouwrijp maken

woonwHk

Landbodem 100 000

Martens a Van Oord Uitdam Marina Resort Ophoging
bouwrijp maken

Landbodem2012 60 000

Port of Amsterdam Amsterdam Danzigerkade Danzigerkade Tijdelijke
oeverbescherming
afslultlng langs vaargeui

ophoging onder weg

Waterbodem2012 3 000

De Kwakel Banken De klei wordt toegepast
op het project Zuider

Legmeer tussen de

wegen Dwarsweg en

Kalslagerweg te De

Landbodem2012 Waternet 3 300

136396 1749



Kwakel

Wetterskip Frysfan Gersfoat Heafeartswei Grond zal worden

toegepast in de kade

langs de Hooivaart

Landbodem2012 30 000

Westzanerpolder Landbodem2012 Westzaan Hoogtij
Ophoging bouwrijp
maken terrein

625 000

Cuijk Kraaijenbergse Plassen

Verondieping zandwinput

Waterbodem2012 260 000

Boskalis Roelofsarendsveen Landbodem2013 De Oevers Ophoging
bouwrijp maken

50 000

2013 Boskalis bv Creil Rotterdamse Hoek Betreft toepassing als

kernmatehaal van de

GBT van de

Scheepvaartveiligheidvoo
rziening Rotterdamse

hoek

Waterbodem 100 000

Boskalis bv Creil Rotterdamse Hoek Betreft toepassing als

kernmatehaal van de

GBT van de

Scheepvaartveiligheidvoo
rziening Rotterdamse

hoek

Waterbodem2013 50 000

Boskalis bv Creil Rotterdamse Hoek Betreft toepassing als

kernmatehaal van de

GBT van de

Scheepvaartveiligheidvoo
rziening Rotterdamse

hoek

Waterbodem2013 50 000

Gebr Reimert B V Badhoevedorp Schipholweg Aanbrengen fundering Landbodem2013 2 000

Gemeente Amsterdam Amsterdam Vredenhofweg Vredenhofweg en de

aansluiting met de

Haarlemmerweg en de

Zeebergweg

Landbodem2013 96

Graniet Import Benelux Amsterdam Australiehavenweg Toepassing in de

rioolsleuven t b v aanleg
Containerwisselplaats op

het voormalige depot 1

van het

Afvalenergiebedrijf in

Amsterdam

Landbodem2013 600

Haven Amsterdam Amsterdam Danzigerkade Onbekend2013 1 500

136396 1749



Provincie Utrecht Parallelweg Weglichaam N421 vanaf

Parallelweg In Bunniktot

Binnenweg in Houten

Landbodem2013 Bunnik 6 000

Rutte Wegenbouw Amsterdam Zwanenburgwal Landbodem2013 6 043

Nootdorp Lichtstraat Nieuwe bedrijvenpark
Heron

Landbodem2013 Ten Bos BV 3 000

Amsterdam Polonceaukade Afdeklaag te creeren om

de verontrelnigde bodem

na de

saneringswerkzaamhede
n af te dekken

Landbodem2013 Waternet 30 000

Amsterdam Waterdichte afsiuiting
kanaalbodem

Waterbodem2013 Waternet 25 000

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Amsterdam Noord

Amsterdam Demping Insteekhaven Landbodem2014 Grasweg 2 900

Provincie Flevoland Lelystad Trekweg Ophoog materiaal tbv

reallsatle landhoofd

fietsbrug over A6 zijde
Lelystad Almere

Landbodem2014 30 000

Provincie Flevoland Zeewolde Ibisweg Ophoog materiaal tbv

reallsatie landhoofd

fietsbrug over A6 zijde
Zeewolde

Landbodem2014 30 000

Badhoevedorp Omiegging A9 Landbodem2014 Rijkswaterstaat toepassingslocatie
binnen de gbt s nog te

bepalen Toepassing ook

binnen project buiten gbt
toegestaan gezlen het

klasse AW materiaal

betreft

35 000

Badhoevedorp Omiegging A9 Landbodem2014 Rijkswaterstaat toepassingslocatie
binnen de gbt s nog te

bepalen Toepassing ook

binnen project buiten gbt
toegestaan gezien het

klasse AW materiaal

betreft

72 869

Boele Sl van Eesteren Alphen ad Rijn Planetensingel t b v 25cm

bodemafsluitinq

Onbekend2015 1 450

Brabob Dreumel GBT Over de Maas

Verondlepinq zandwinput

Waterbodem2016 125 000

Graniet Import Benelux Amsterdam Onbekend2016 Hornweg 8 000

136396 1749



Akkrum Nije Skou De Deelen deel 2

Akkrum Boezemkade

Onbekend2016 Wetterskip Fryslan 120 000

Kockengen Bouwrijp maken

bouwlocatie 4e Kwadrant

Kockengen

Landbodem2017 BPD 5 500

Hoofddorp Nelson Mandeladreef Landbodem2017 GEM A4 Zone West C V 22 000

Hoofddorp Nelson Mandeladreef Landbodem2017 GEM A4 Zone West C V 10 000

AEB Amsterdam Amsterdam Australlehavenweg Onbekend2018 200

Heuff Van der Kamp BV Tull en t Waal Lekdijk Waterbodem2018 75 000

Heuff Van der Kamp BV Tull en t Waal Lekdijk Waterbodem2018 75 000

Boskalis Nederland BV Lelystad Markerwadden Materlaal wordt

toegepast In de

natuurontwikkeling
Markerwadden

Waterbodem2019 1 500

Brabob Dreumel Waterbodem2019 750 000

Winkel Korte Groetpolderweg Onbekend2019 Spaansen Groep 5 000

Ophogen diverse

rijkswegen A5 A9

LandbodemRijkswaterstaat 300 000

3 339 958

136396 1749



I| 10 2e | BS |[
10 2e I DBO

Tue 7 7 2020 9 47 32 AM

I0 2eTo @rws nl]
From

Sent

Subject RE Kruse Advies Bronnenonderzoek polyacrylamide flocculant in Noordse Leem pdf
Tue 7 7 2020 9 47 32 AMReceived

Dank

Metvriendeiijke groet
10 2e

10 2aj^ ^e
1 10 2e BSVan

Verzonden dinsdag 7 juli 2020 10 47

Aan

Onderwerp RE Kruse Advies Bronnenonderzoek polyacrylamide flocculant in Noordse Leem pdf
Ha tl0 2ej bedoel er mee dat deze wellicht niet breed bekend is wij kregen m alleen langs vanwege behorende bij de

rechtzaken

Groet poj^

Van

10 {2e DBO

DBO
_

Verzonden dinsdag 7 juli 2020 10 45

{BS

Onderwerp RE Kruse Advies Bronnenonderzoek polyacrylamide flocculant in Noordse Leem pdf

Ha^ioj^
Jazeker Wat bedoel je ermee

Met vriendelijke groet

10 {2e 10 2e ^minienw nl

1 10 2e 10 2e @rws nlAan

10 2e

1 10 2e BS 10 2e g rws nlVan

Verzonden dinsdag 7 juli 2020 10 24

Aan 10 2e DBO q lOjiSe |@minienw nl

Onderwerp Kruse Advie3 Bronnenonderzoek polyacrylannide flocculant in Noord3e Leem pdf
Wellicht nog niet bekend

Groet

134978 1750



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

Tue 7 7 2020 9 54 24 AM

Subject RE Tussenstand rapportage
Tue 7 7 2020 9 54 24 AM

To

From

Sent

Received

Monitoringsverslag 2008 Tweede Kamer vergadenaar 2008 2009 30015 nr 32 BLG20917

Op 5 juni 2009 aan TK gestuurd
Tekst

163 Definitie van granietzand
De fijne fractie van granietzand wordt als

grand gezien Product is tot op heden

gecertificeerd onder de BRL voor

steenslag dat als bouW stof wordt gezien
Anders certificeren leidt tot meerkosten

Intron gaat aan de slag met een

aanpassing van de BRL 9324 waarbij
de keuringsinspanning is afgestemd op

de contante en schone samenstelling
van het materiaal en dus ook bepeikt
Punt behoort eigenlijk op agenda

werkgroepen bouwstoffen en grond en

bagger maar is vanwege link met

Geadresseerd

in jan feb

2009

Met vriendelijke groet

10 {2e

10 2e

10 ^4d be

Van Wim Kuijken

Verzonden dinsdag 7 juli 2020 10 08

Aan 10 2e DBO

10 2eCC DGB

Onderwerp Ke lussenstand rapportage

Dank Nog checkvraag Monitoringrapport met granietzand grond is inderdaad naar Tw Kamer gegaan in 2008

Wim

iPhone WJK

10 2e DBOOp 7 jul 2020 om 09 42 heeft g minienw nl het volgende geschreven

Beste| 10 2e |
Hierbij een tussenstand van onze rapportage

1 Rapport

11 1 en 10 2 g

I0 2e

134686 751



11 1 en 10 2 g

2 Uitstaande vragen

erkenningen en intrekking | lope |
Nomnblad 8001 8002 | I0 2e |
tekst over vergunningverlening onder OW | 1D 2e ]
afwikkeling bezwaarschrift GIB l|0 2^
vraag over producenten granietgranulaat{1|0 2^
de vraag over een besluit tot bouwstof wil ik bespreken met | 10 26 | Die is met vakantie Ik zal het

met1|0j ^^bespreken Die is er morgen weer

Met vriendeiijke groet

10 2e

10 2e

□it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u

verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaartit geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

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

messages

20200707 Procesevaluatie granuliet docx

134686 1751



Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
10X2e

To

From

Sent

Subject RE label toepassingen granuliet vanaf 2009
Tue 7 7 2020 10 11 53 AM

DBO

Tue 7 7 2020 10 11 53 AM

Received

Ik west niet of je dat kunt zeggen

11 1 en

Ik zou iete zeggen zoals

11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

I0 ^eip ^

Van Wim Kuijken

Verzonden dinsdag 7 juli 2020 11 06

Aan DBO

Onderwerp Re label toepassingen granuliet vanaf 2009

En zin in mijn c en a bij zinsnede over voorzorgbeginsel {externe deskundigen]

10 2e

11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

UT ZOI6IS

iPhone WJK

Op 7 jul 2020 om 11 03 heeft Wim Kuijken 10 2e @ gmail com het volgende geschreven

Oke Bron vermelden

iPhone WJK

10 2e DBO ^ 10 2eOp 7 jul 2020 om 11 02 heeft

geschreven

@minienw nl het volgende

Prima Info komt van RWS RWS is bevoegd gezag voor het deel van de Kraaijenbergse Plassen waar

granuliet is toegepast

Met vriendelijke groet

10 2e

M0k2e1

10 4P 2e

10 2e g gmail comvan wim KuijKen

Verzonden dinsdag 7 juli 2020 11 01

Aan I0 2ej I DBO ^ 10 2e |@minienw nl

Onderwerp Re label toepassingen granuliet vanaf 2009

Deze ervaring opschrijven Wei nuttig wellicht Bron

iPhone WJK

10 2e DBO 10 2eOp 7 jul 2020 om 10 55 heeft

het volgende geschreven

^minienw nl

t i

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

I0 2 ap 26

134683 1752



10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

reeds beoordeeid 134682

i0 2e

■

T^0 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 {2e

10 2e 10 2e 10 {2e

1^ reeds beoordeeid 134380

10 2e

10 ep 2e

eleklronisch verzenden van berichten

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

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

134683 1752



Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
10X2e

To

From

Sent

Subject FW label toepassingen granuliet vanaf 2009
Tue 7 7 2020 11 15 47 AM

DBO

Tue 7 7 2020 11 15 47 AM

Received

t i

Metvriendelijke groet

10 2e

10 2e BSVan

Verzonden dinsdag 7 juli 2020 12 02

Aan DBO

Onderwerp RE label toepassingen granuliet vanaf 2009

HapOK^
Hoe het bij Over de Maas precies geohydrologisch in elkaar steekt na ontgronden en vervolgens herinrichten is eerder

uitgewerkt t b v onder andere de ontgrondingenvergunning en ws ook de achtergronddocumenten bij de MER behorende bij
streekplan en bestennmingsplan Hetligt hiervolgens nnij iets connplexer
E e a zal expliciet nneegenomen worden in de nnilieuhygienische review

10 {2e 10 2e DGRW 10 2e {BS

GroeUppi
Van rf0 2e | DBO 10 2e

Verzonden dinsdag 7 juli 2020 10 59

{BS 1 10 2^

@minienw nl

10 2e 10 2e DGRW q 10 2e |@ minienw nl@rws nlAan

{BS

Onderwerp RE label toepassingen granuliet vanaf 2009

Beste | l0 2e |
Helder Wat weten we over het grondwater bij Over de Maas

Met vriendelijke groet

10 2e 10 2e @rws nl

10 2e

{BS
Verzonden dinsdag 7 juli 2020 09 48

Aan

BS ^ 10 2e

10 2e 10 2e g rws nlvan

10 2e DBO 10 2e 10 2e DGRW 10 2s @ minienw nl 10 2e@ minienw nl

@rwsuil

Onderwerp RE label toepassingen granuliet vanaf 2009

Dag 10 2e]
De Kraaijenbergse Plassen worden gevoed door grondwater kwel mede daaronn hebben ze een goede zwem waterkwaliteit

Er infiltreert geen water uit de plas naar het grondwater Een onderzoek als hieronder wordt gesuggereerd heeft derhalve geen

nut

Groet

■{0 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 {2e 10 2e

reeds beoordeeld 1349S0

®

10 2e

10 ^4 P 2e

134682 1753











10 2e
■ DBOd I0 [2e l@tminienw nl]

□ DBO

Wed 7 8 2020 7 56 38 AM

Subject RE Opdrachtbriefverlenging Inhuur Wim Kuijken kennnerk 31159244 0001

Received

To

10X2eFrom

Sent

Wed 7 8 2020 7 56 39 AM

Ha 10 2e

Reuze bedankt voor alle moeite Een tweede verlenging zal er niet meer komen

Metvriendelijke groet

10 2e

10 2e

Van 1 DBO10 2e

Verzonden woensdag 8 juli 2020 08 52

10 2e I DBOAan

Onderwerp FW Opdrachtbriefverlenging Inhuur Wim Kuijken kenmerk 31159244 0001

Hoi 10 2e

Brief aan Wim is gisteren verzonden

Groetjes
10 2e

}IBI Feni 10 2e ^minienw nlVan

Verzonden dinsdag 7 juli 2020 17 32

Aari]^ 10 2e SEmail com

10 2e

Onderwerp Opdrachtbriefverlenging Inhuur Wim Kuijken kenmerk 31159244 0001

Beste heer Kuijken

Bijgaand treft u de getekende opdrachtbrief met betrekking tot bovengenoemd onderwerp Ik vertrouw erop u

voldoende te hebben gemformeerd

10 2e

DBO 10 2e ^minienw nlCC

Met vnendeiiike oroet

10 2e

H^l f10 2e

I 1Q mN2e
10 2e

10 2e I

135120 1755



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

Wed 7 8 2020 10 21 42 AM

Subject FW Proces van grond naar bouwstof

Received

biilaae 01 bsb certificaat aranuliet lak pdf

biilaae 2 araniet import benelux bv amsterdain beschikkina bal 19066 23462 pdf

To

From

Sent

Wed 7 8 2020 10 21 42 AM

Beste Wim

Zoals ik aangaf is [Hj 10 2e net vakantie Ik heb met | 10 2e | 2e

uitgelegd Ik heb e e a in onaerstaanae mail naar hem verwoord

gebeld en hem de vraag

Met vriendeliike gnpet
10 2e

10 2e

10 aaj^ ^e
DBO

Verzonden woensdag 8 juli 2020 11 20

Aan 10 29 ^ BS

Onderwerp Proces van grond naar bouwstof

Best^j^
Wim vroeg me na te gaan welke handelingsmogelijkheden er zijn voor de minister stas als er naar aanleiding van herziene

inzicht door het ministerie wordt geoordeeld dat een bepaalde stof niet langer als grond maar als bouwstof moet worden gezien
In de casus granuliet was zoals bekend een groep mensen van oordeel dat het materiaal ten onrechte als grond werd

beschouwd In de casus granuliet in ON was er sprake van een melding die ontoereikend werd verklaard Er is geen handhaving
geweest naar aanleiding van overtredingen nadat de toepassing heeft plaatsgevonden
Achtergrond van de vraag van Wim is in hoeverre er vanuit het publieke deel van het Kwalibo stelsel dwingend kan worden

ingegrepen in zaken die belegd zijn het private deel certificerende instellingen Raad van Accreditatie en colleges van

Deskundigen
De uitkomst van de casus granuliet was dat de beleids DG bevestigt heeft dat granuliet als grond moet worden beschouwd Die

bevestiging had betrekking op hetgeen in 2008 2009 door het Implementatieteam is besloten en doorde Cl in overleg met het

college van Deskundigen is uitgevoerd In deze tijd had het Implementatieteam deze rol en bevoegdheid samen met een aantal

werkgroepen Op dit moment heeft het Implementatieteam een adviserende rol Omdat er geen afwijkend besluit werd genomen

waarbij van bovenaf werd ingegrepen in het stelsel was dit een pijnloze ingreep
De vraag van Wim heeft betrekking op een situatie waarbij als uitkomst van een intern traject inclusie beleid tot nieuwe

inzichten wordt gekomen over een bepaald materiaal Heeft de publieke kan van het stelsel hiertoe juridische bevoegdheden of

kan dit alleen in goed overleg met de private kant van het stelsel

Ik heb de volgende vragen

1 Welke formele route zou in zo n situatie gevolgd moeten worden en welke onderdelen van lenW zouden daarbij betrokken

10 2eVan

zijn

2 Kan in zo n geval door het ministerie de erkenning van de bodemintermediair ingetrokken worden

3 Kan in zo n geval het ministerie de certificerende instelling opdragen het productcertificaat in te trekken

4 Kan het ministerie zelf aangeven onder welk BRL het materiaal wel zou moeten vallen

5 Kan het ministerie eenzijdig in een herziene Rbk een dergelijke beslissing een juridische basis geven

van 22 mei 2019 Daarin werd een proces geschetst waarbij deOnderstaand tref je de tekst uit een mail aan van [
veronderstelling was dat granuliet als bouwstof zou worden qekwalificeerd Dit geeft een idee van de denkwijze hierover

Nadat de notitie definitief is is afgesprokeji_dat

10 2e

zal informeren en^10 2e[ en ik zullen het IT Bbk infomneren

Ikzal mijn college s van RWS informeren 10 2e|^Tr| 10 2e jzullen vervolgens de notitie gebruiken als basis voor de handhaving
en het verzoek van GIB om een uitspraaloteTio
notitie contact opnemen met de Cl en aangeven dat het huidige certificaat niet gebruikt kan worden als EKV voor granuliet
10 2e en ik zullen indien een nieuwe normdocument waarschijnlijk de BRL

9344 van SGSj wordt ingediend voor opname in de RBK aangeven dat granuliet een bouwstof is

De notitie zal door ILT ook richting Brabob gebruikt worden om aan te geven dat toepassing van granuliet als grond niet

mogelijk is

Voorde volledigheid Bodem kan de erkenning van GIB niet intrekken Onze bevoegdheid tot intrekken van een erkenning is

beperkt tot administratieve redenen zoals genoemd in art 11 van de Rbk Indien de Cl het certificaat intrek kunnen we in actie

komen In alle andere gevallen is ILT leading

van Granuliet | 10 2a | zal op basis van de

Met vriendelijke greet

I0 2e

10lf2e1

10 R4d ^e

134681 1756



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

Wed 7 8 2020 12 53 22 PM

To

From

Sent

Subject RE Proces van grond naar bouwstof

Wed 7 8 2020 12 53 22 PMReceived

11 1 en 10 2 g en 10 2 e

Metvriendeliike groet

10 2e

10 {2e

10 24d be

Van Wim Kuijken

Verzonden woensdag 8 juli 2020 11 28

Aan 10 2e DBO

^nHprwprn Rp‘ Prnrfaq \ an arnnH naar

11 1 en 10 2 g en 10 2 e

Verstuurd vanaT mijn iPad

10 2e DBO 1 10 2eOp 8 jul 2020 om 11 21 heeft ^minienw nl het volgende geschreven

Beste Wim

Zoals ik aangaf is

vraag uitgelegd I

Met vriendelijke groet

1 | 10 2e I met vakantie Ik heb met

de mail naar hem verwoofdT

gebeld en hem de10 2e

\ lieu e e d Ill uriueibLddii

10 2e

10 {2e

10 «4P ^

DBO

Verzonden woensdag 8 juli 2020 11 20

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

Onderwerp Proces van grond naar bouwstof

Best^l^
Wim vroeg me na te gaan welke handelingsmogelijkheden er zijn voor de minister stas als er naar aanleiding van

herziene inzicht door het ministerie wordt geoordeeld dat een bepaalde stof niet langer als grond maar als bouwstof

moet worden gezien In de casus granuliet was zoals bekend een groep mensen van oordeel dat het materiaal ten

onrechte als grond werd beschouwd In de casus granuliet in ON was er sprake van een melding die ontoereikend

werd verklaard Er is geen handhaving geweest naar aanleiding van overtredingen nadat de toepassing heeft

plaatsgevonden

Achtergrond van de vraag van Wim is in hoeverre er vanuit het publieke deel van het Kwalibo stelsel dwingend kan

worden ingegrepen in zaken die belegd zijn het private deel certificerende instellingen Raad van Accreditatie en

colleges van Deskundigenj
De uitkomst van de casus granuliet was dat de beleids DG bevestigt heeft dat granuliet als grond moet worden

beschouwd Die bevestiging had betrekking op hetgeen in 2008 2009 door het Implementatieteam is besloten en

door de Cl in overleg met het college van Deskundigen is uitgevoerd In deze tijd had het Implementatieteam deze

rol en bevoegdheid samen met een aantal werkgroepen Op dit moment heeft het Implementatieteam een

adviserende rol Omdatergeen afwijkend besluit werd genomen waarbij van bovenaf werd ingegrepen in het

stelsel was dit een pijnloze ingreep
De vraag van Wim heeft betrekking op een situatie waarbij als uitkomst van een intern traject inclusie beleid tot

nieuwe inzichten wordt gekomen over een bepaald materiaal Heeft de publieke kan van het stelsel hiertoe

juridische bevoegdheden of kan dit alleen in goed overleg met de private kant van het stelsel

Ik heb de volgende vragen

1 Welke formele route zou in zo n situatie gevolgd moeten worden en welke onderdelen van lenW zouden

daarbij betrokken zijn

2 Kan in zo n geval door het ministerie de erkenning van de bodemintermediair ingetrokken worden

3 Kan in zo n geval het ministerie de certificerende instelling opdragen het productcertificaat in te trekken

4 Kan het ministerie zelf aangeven onder welk BRL het materiaal wel zou moeten vallen

5 Kan het ministerie eenzijdig in een herziene Rbk een dergelijke beslissing een juridische basis geven

Onderstaand tref je de tekst uit een mail aan van | 10] 2e | van 22 mei 2019 Daarin werd een proces

geschetst waarbij de veronderstelling was dat granuliet als bouwstof zou worden gekwalificeerd Dit geeft een idee

10 2eVan

134680 1759



van de denkwijze hierover

Nadat de notitie definitief is is afgesproken dat

infomneren Ik zal mijn collega s van RWS informeren |io 2e| en
basis voor de handhaving en het verzoek van GIB om een uits

Granuliet | 10 2e | zal op basis van de notitie contact opnemen met de Cl en aangeven dat het huidige certificaat

niet gebruikt kan v^orden als EKV voor granuliet I0 2e en ik zullen indien een nieuwe nomndocument

iwaarschijnlijk de BRL ——

9344 van SGS wfordt ingediend voor opname in de RBK aangeven dat granuliet een bouwstof is

De notitie zal door ILT ook richting Brabob gebruikt worden om aan te geven dat toepassing van granuliet als grond
niet mogelijk is

Voor de volledigheid Bodem kan de erkenning van GIB niet intrekken Onze bevoegdheid tot intrekken van een

erkenning is beperkt tot administratieve redenen zoals genoemd in art 11 van de Rbk Indien de Cl het certificaat

intrek kunnen we in actie komen In alle andere gevallen is ILT leading
Met vriendeliike groet

10 2e zal infomneren en||10 2e[ en ik zullen het IT Bbk

10 2e zullen vervolgens de notitie gebruiken als

van

10 2e

□it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden word u

verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welkeaard ook die

verband houdt met risioo s verbonden aan het elektronisoh verzenden van berichten

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

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

messages

134680 1759



BS | 10 2e I@rws nl1

I DBO

Thur 7 9 2020 12 46 25 PM

Subject RE Bezwaarschrift GIB januari 2019

Received

10 2«To

10X2eFrom

Sent

Thur 7 9 2020 12 46 00 PM

Dank

Metvriendelijke groet

10 2e

10 2e IBSVan

Verzonden donderdag 9 juli 2020 13 38

Aan 10 {2e DBO | 10 2e HBJZ

{1{10 2e BSCC

Onderwerp RE Bezwaarschrift GIB januari 2019

Dag jl0 2ej
GIB heeft het bezwaarschrift afgelopen dinsdag 7 juli ingetrokken
Groeten

1^
Van 10 2e DBO 10 2e ^minienw nl

Verzonden maandag 6 juli 2020 15 08

Aan BS

Onderwerp Bezwaarschrift GIB januari 2019

Best^j0j i^^n |0 24^
Naar aanleiding van de melding in ON ondernam GIB juridische stappen

Op 5 december 2018 antwoordde RWS ON naar de advocaat van GIB dat men niet voornemens was aan het verzoek te voldoen

Op 7 januari 2019 diende de advocaat namens GIB een bezwaarschrift in

Ik was in de veronderstelling dat op 6 6 2019 dit bezwaar niet ontvankelijk was verklaard Bij nader inzien bleek het om een

conceptstuk te gaan Weet jullie wat nu de stand van zaken is Is er nog contact geweest met de advocaat

Met vriendeliike groet

10 {2e 10 {2e 10 2e I HBJZ | 10 2e |@minienw nl@rws nl

10 2e

134975 1760



BS | 10 2e I@rws nl1

I DBO

Thur 7 9 2020 2 48 30 PM

Subject RE Proces van grand naar bouwstof

Received

10 2«To

10X2eFrom

Sent

Thur 7 9 2020 2 48 00 PM

H41®
Ik begrijp je reactie daarom was de vraag ook bedoeld voor HBIZ omdat we een juridische onderbouwd antwoord zoeken en

niet vanuit de verschillende rollen Helaas is f0 2i met vakantie

Viet vriendeliike sroet

10 2e

10 2e BSVan

Verzonden donderdag 9 juli 2020 15 35

Aan DBO

Onderwerp RE Proces van grond naar bouwstof

Dag
Ik wil je niet van het kastje naar de muur sturen maar los van wat wij gisteren al telefonisch bespraken rol RWS als handhaver

bij concrete toepassingen en de definities van grond en bouwstof \n het Bbkj lijkt mij de beantwoording van onderstaande

vragen eerderop het pad van ILT te liggen
Groeten

10 2e

10 2e I DBO 10 2e

Verzonden woensdag 8 juli 2020 11 20

Aan 10 2e ] BS | 10 2e l@rws ni

Onderwerp Proces van grond naar bouwstof

@ minienw nlan

Best^l[^
Wim vroeg me na te gaan weike handelingsmogeiijkheden er zijn voor de minister stas ais er naar aanleiding van herziene

inzicht door het ministerie wordt geoordeeld dat een bepaaide stof niet langer ais grond maar ais bouwstof moet worden gezien
In de casus granuliet was zoals bekend een groep mensen van oordeel dat het materiaal ten onrechte als grond werd

beschouwd In de casus granuliet in ON was er sprake van een melding die ontoereikend werd verklaard Er is geen handhaving
geweest naar aanleiding van overtredingen nadat de toepassing heeft plaatsgevonden
Achtergrond van de vraag van Wim is in hoeverre er vanuit het publieke deel van het Kwaiibo stelsei dwingend kan worden

ingegrepen in zaken die beiegd zijn het private deel certificerende instellingen Raad van Accreditatie en colleges van

Deskundigen
De uitkomst van de casus granuliet was dat de beleids DG bevestigt heeft dat granuliet als grond moet worden beschouwd Die

bevestiging had betrekking op hetgeen in 2008 2009 door het Implementatieteam is besloten en doorde Cl in overleg met het

college van Deskundigen is uitgevoerd In deze tijd had het Implementatieteam deze rol en bevoegdheid samen met een aantal

werkgroepen Op dit moment heeft het Implementatieteam een adviserende rol Omdat er geen afwijkend besluit werd genomen

waarbij van bovenaf werd ingegrepen in het stelsei was dit een pijnloze ingreep
De vraag van Wim heeft betrekking op een situatie waarbij als uitkomst van een intern traject inclusie beleid tot nieuwe

inzichten wordt gekomen over een bepaald materiaal Heeft de publieke kan van het stelsei hiertoe juridische bevoegdheden of

kan dit alleen in goed overleg met de private kant van het stelsei

Ik heb de volgende vragen

1 Weike formele route zou in zo n situatie gevolgd moeten worden en weike onderdelen van lenW zouden daarbij betrokken

zijn
2 Kan in zo n geval door het ministerie de erkenning van de bodemintermediair ingetrokken worden

3 Kan in zo n geval het ministerie de certificerende instelling opdragen het productcertificaat in te trekken

4 Kan het ministerie zelf aangeven onder welk BRL het materiaal wel zou moeten vallen

5 Kan het ministerie eenzijdig in een herziene Rbk een dergelijke beslissing een juridische basis geven

van 22 mei 2019 Daarin werd een proces geschetst waarbij deOnderstaand tref je de tekst uit een mail aan van [
veronderstelling was dat granuliet als bouwstof zou worden gekwalificeerd Dit geeft een idee van de denkwijze hierover

Nadat de notitie definitief is is afgesproken dat

10 2e

zal informeren en^10 2e[ en ik zullen het IT Bbk informeren

Ik zal mijn collega s van RWS informereij 10 2e ^h| 10 2e zuiien vetVolgens de notitie gebruiken als basis voor de handhaving
en het verzoek van GIB om een uitspraak te doetl over ue toepassingsmogelijkheden van Granuliet | I0 2b | zal op basis van de

notitie contact opnemen met de Cl en aangeven dat het huidige certificaat niet gebruikt kan worden als EKV voor granuliet
I 10 2e len ik zullen indien een nieuwe normdocument waarschijnlijk de BRL

9344 van SGSj wordt ingediend voor opname in de RBK aangeven dat granuliet een bouwstof is

De notitie zal door ILT ook richting Brabob gebruikt worden om aan te geven dat toepassing van granuliet als grond niet

mogelijk is

Voorde volledigheid Bodem kan de erkenning van GIB niet intrekken Onze bevoegdheid tot intrekken van een erkenning is

beperkt tot administratieve redenen zoals genoemd in art 11 van de Rbk Indien de Cl het certificaat intrek kunnen we in actie

komen In alle andere gevallen is ILT leading
Met vriendelijke groet

1 26

10 2e

TV

134974 1761



10 2e

134974 1761



]@rws nl]10 2e BS | 10 2eTo

Wim Kuiikenll iO Pe |@qmail com1
I0 2e

Thur 7 9 2020 3 11 17 PM

Cc

From

Sent

Subject 20200709 Procesevaluatie granuliet
Thur 7 9 2020 3 11 00 PM

20200709 Procesevaluatie aranuliet docx

DBO

Received

Beste f^J
Zoals afgesproken een concept van het rapport Een aantal details wordt nog uitgezocht
de juridische mogelijkheden van de overheid om op het niveau van certificaten en materialen in te grijpen
de stand van zaken rond het intrekken van meldingen
de huidige stand van zaken rond normbladen 8001 8002

Groet

134430 1762



Wim Kuijkenll iQ 2e |@gmail com]

J DBO

Thur 7 9 2020 4 08 19 PM

To

10X2eFrom

Sent

Subject FW Proces van grond naar bouwstof

Thur 7 9 2020 4 08 00 PMReceived

Beste Wim

Aan dit antwoord hebben we helemaal niets

Ik aarzel om het bij de ILT te leggen
Met vriendeliike groet

I0 2e

10 2e BSVan

Verzonden donderdag 9 juli 2020 15 35

Aan

Onderwerp RE Proces van grond naar bouwstof

Dag
Ik wil je niet van het kastje naar de muur sturen maar los van wat wij gisteren al telefonisch bespraken rol RWS als handhaver

bij concrete toepassingen en de definities van grond en bouwstof \n het Bbkj lijkt mij de beantwoording van onderstaande

vragen eerderop het pad van ILT te liggen
Groeten

10 2e DBO

10 2e I DBO 10 2e

Verzonden woensdag 8 juli 2020 11 20

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

Onderwerp Proces van grond naar bouwstof

@ minienw nlan

Best^l[^
Wim vroeg me na te gaan welke handelingsmogelijkheden er zijn voor de minister stas als er naar aanleiding van herziene

inzicht door het ministerie wordt geoordeeld dat een bepaalde stof niet langer als grond maar als bouwstof moet worden gezien
In de casus granuliet was zoals bekend een groep mensen van oordeel dat het materiaal ten onrechte als grond werd

beschouwd In de casus granuliet in ON was er sprake van een melding die ontoereikend werd verklaard Er is geen handhaving
geweest naar aanleiding van overtredingen nadat de toepassing heeft plaatsgevonden
Achtergrond van de vraag van Wim is in hoeverre er vanuit het publieke deel van het Kwalibo stelsel dwingend kan worden

ingegrepen in zaken die belegd zijn het private deel certificerende instellingen Raad van Accreditatie en colleges van

Deskundigen
De uitkomst van de casus granuliet was dat de beleids DG bevestigt heeft dat granuliet als grond moet worden beschouwd Die

bevestiging had betrekking op hetgeen in 2008 2009 door het Implementatieteam is besloten en doorde Cl in overleg met het

college van Deskundigen is uitgevoerd In deze tijd had het Implementatieteam deze rol en bevoegdheid samen met een aantal

werkgroepen Op dit moment heeft het Implementatieteam een adviserende rol Omdat er geen afwijkend besluit werd genomen

waarbij van bovenaf werd ingegrepen in het stelsel was dit een pijnloze ingreep
De vraag van Wim heeft betrekking op een situatie waarbij als uitkomst van een intern traject inclusie beleid tot nieuwe

inzichten wordt gekomen over een bepaald materiaal Heeft de publieke kan van het stelsel hiertoe juridische bevoegdheden of

kan dit alleen in goed overleg met de private kant van het stelsel

Ik heb de volgende vragen

1 Welke formele route zou in zo n situatie gevolgd moeten worden en welke onderdelen van lenW zouden daarbij betrokken

zijn
2 Kan in zo n geval door het ministerie de erkenning van de bodemintermediair ingetrokken worden

3 Kan in zo n geval het ministerie de certificerende instelling opdragen het productcertificaat in te trekken

4 Kan het ministerie zelf aangeven onder welk BRL het materiaal wel zou moeten vallen

5 Kan het ministerie eenzijdig in een herziene Rbk een dergelijke beslissing een juridische basis geven

van 22 mei 2019 Daarin werd een proces geschetst waarbij deOnderstaand tref je de tekst uit een mail aan van [
veronderstelling was dat granuliet als bouwstof zou worden qekwalificeerd Dit geeft een idee van de denkwijze hierover

Nadat de notitie definitief is is afqesproken dat

Ik zal mijn collega s van RWS informeren^ 0 2 1 i0 2e Izullen vervolgens de notitie gebruiken als basis yoor de handhaving
en het verzoek van GIB om een uitspraak te^en overde toepassingsmogelijkheden van Granuliet | 10 2b | zal op basis van de

notitie contact opnemen met de Cl en aangeven dat het huidige certificaat niet gebruikt kan worden als EKV voor granuliet
[I0 2e |en Ik zullen indien een nieuwe normdocument waarschijnlijk de BRL

9344 van SGSj wordt ingediend voor opname in de RBK aangeven dat granuliet een bouwstof is

De notitie zal door ILT ook richting Brabob gebruikt worden om aan te geven dat toepassing van granuliet als grond niet

mogelijk is

Voorde volledigheid Bodem kan de erkenning van GIB niet intrekken Onze bevoegdheid tot intrekken van een erkenning is

beperkt tot administratieve redenen zoals genoemd in art 11 van de Rbk Indien de Cl het certificaat intrek kunnen we in actie

komen In alle andere gevallen is ILT leading
Met vriendeliike groet

10 2e

zal informeren en 10 2e en ik zullen het IT Bbk informerenM0 26

10 2e

lOXZe

134679 1764



10 W 2e

134679 1764



BS | 10 2e I@rws nl1

I DBO

Mon 7 13 2020 8 42 36 AM

Subject FW Normblad 8001 8002

Mon 7 13 2020 8 42 37 AM

Besluit handhavingsbeleidsplan rws pdf

10 2«To

10 2eFrom

Sent

Received

stb 2015 521 pdf

stcrt 2019 35817 odt

H4iS
Alweer een beetje uitgerust
Wim is aan het kijken waarom bij aanvang van het Bbk wel een kwaliteitsprogramma is opgezet naar genneenten en provincies
nu vooral de omgevingsdiensten om de uitvoering van taken te gaan certificeren maar dat kennelijk niet bij rijkstaken aan de

orde was De vraag van Wim is waarom daar destijds niet voor gekozen is

Zoals |10 2e^aangeeft was dat vanaf begin Bbk vooral gericht op taken in het kader van bodemsanering |10 2e| verwijst naar

RWS

1 Graag van jou de check of de verwijzing van |10 2e[ klopt
2 Tweede vraag is of er in het kader van het VTH stelsel specifieke eisen zijn opgenomen naar RWS en ILT in het kader van

de kwaliteit van de vergunningverlening lees meldingenj
Met vriendelijke greet

10 2e

10 2e

10 2e DGRWVan

Verzonden dinsdag 7 juli 2020 17 12

Aan 10 {2e DBO

DGRW

Onderwerp RE Normblad 8001 8002

Hoi l0 2ej
Onderstaande vraag heb ik uitstaan bij bodem Even n a v gesprek Volgens mij gaan de normbladen voor een belangrijk deel

over bodemsanering Naast de normbladen heb je ook nog het stelsel voor vergunningverlening toezicht en handhaving Voor

gemeenten provincies omgevingsdiensten geldt de wet vergunningverlening toezicht en handhaving Volgens mij is die wet

niet van toepassing op het rijk RWS beschikt voor de uitvoering van haar vergunningverlening en toezicht en handhavingstaken
over de volgende twee beleidsdocumenten

VBesluit vergunningbeleidsplan Rijkswaterstaat
VBesluit handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
Volgens mij gaan deze beleidsplannen ook over de kwaliteit van vergunningverlening en toezicht en handhavingstaken VHT Ik

concludeer voor mij zelf wel dat ook RWS kaders heeft voor de uitvoering van de VTH taken Zou je RWS verder over kunnen

bevragen Ik heb ook nog wat documenten voorje bijgevoegd
Als je dus wil kijken naar kwaliteitsborging rondom toezicht en handhaving ook Bbk dan moet je niet alleen kijken naar de

hieronder genoemde normbladen maar ook naar de algemene kaders voor de kwaliteitsborging binnen het VTH stelsel

Ik weet niet het fijne van de kaders Ik heb de klok horen luiden

Ik hoop dat dit je ook iets verder helpt

10 2eCC

[\ la \ rianiHaliiUa

10 {2e DBO 10 2e g minienw nlVan

Verzonden maandag 6 juli 2020 14 38

Aan

Onderwerp Normblad 8001 8002

Beste|i0 i^
In het SIKB normblad 8001 8002 voor gemeenten en provincies is omschreven welke eisen gesteld kunnen worden aan de

taakuitvoering door het bevoegd gezag in het kader van de Wbb In het kabinetsstandpunt Beleidsvernieuwing Bodemsanering
was opgenomen dat vanwege het grote risico van fouten onbewust en fraude bewust een pakket aan maatregelen nodig was

om de kwaliteit van de bodemsanering te borgen Alle eisen zijn vanaf 2003 opgenomen in de Normbladen SIKB bodembeheer

8001 en 8002 Met de integratie van bodemtaken in het Omgevingsrecht is de reikwijdte van de normbladen verbreed tot bodem

en ondergrond Voor gemeente provincies en omgevingsdiensten is een kwaliteitssysteem ontwikkeld op basis van de genoemde
normbladen In 2008 beschikten alle provincies en vrijwel alle bevoegd gezag gemeenten Wbb over een kwaliteitssysteem op

basis van deze normbladen Het feitelijk functioneren en de onderlinge leereffecten worden op vrijwillige basis bezien tijdens
onderlinge visitaties De voortgang van de implementatie en de gezamenlijke bevindingen en innovaties komen in het Platform

Overheid Kwaliteit Bodembeheer POKB aan de orde

Mijn concrete vraag is of er op dit moment iets bekend is het gemeenten provincies en omgevingsdiensten omgaan met

normblad 8001 8002 Ik heb gekeken op de site van POKB maar daar lijkt sinds 2015 geen activiteit meer te zijn
Kun jij dit voor me nagaan Misschien weet Bodem meer

Met vriendelijke greet

10 2e DGRW | 10 26 | g minienw nl

134973 1765



10 2e

10 2e

134973 1765



I0 2e ^WVL [| 10 2e |@rws nl1
~

I0 2e I DBO

Mon 7 13 2020 8 47 06 AM

Subject RE Normblad 8001 8002

Received

To

From

Sent

Mon 7 13 2020 8 47 06 AM

Beste 10 2e

Reuze bedankt

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 H4 P 2e

10 2e WVLVan

Verzonden donderdag 9 juli 2020 13 59

Aan J DBO

WVL

Onderwerp RE Normblad 8001 8002

Hallo |10XH
Je concrete vraag is of er op dit moment lets bekend is hoe gemeenten provincies en omgevingsdiensten omgaan met normblad

8001 8002 Op de site van POKB lijkt sinds 2015 geen activiteit meer te zijn
Antwoord

De doelgroep van POKE is de afgelopen jaren verschoven van de bevoegde gezagen naar de Omgevingsdiensten Die zijn
grotendeeis deelnemer

Bij de Omgevingsdiensten loopt een op de visitaties van POKE gebaseerd spoor namelijk de Coliegiale Toets CT gericht op de

VTH taken De logische samenvoeging van beide sporen is nog niet eenvoudig en ook niet gelukt vanwege faseverschil en scope

van de onderwerpen Er is ook een initiatief bij de waterschappen waarmee wordt afgestemd De watenschappen v illen in het

kader van hun VTH taken mogelijk ook starten met CT of visitaties

De activiteiten van POKE bijeenkomsten en visitaties Visitatieronde is gericht op eerste haifjaar 2020 De evaluatie voIgt dan

najaar 2020 Het normblad vormt de basis voor de visitaties gaan onverdroten door Er zijn 2x per jaar bijeenkomsten van het

piatform Dat kun je zien op

https WWW pokb nl deeinemers

https www pokb nl pianninqstabel

https www pokb nl verqaderdata verslaqen en presentaties

https www pokb nl veroaderino 3 oktober 2019

In die vergadering is het thema Grondwater voor de visitaties in 2020 besproken zie ook de stukken op die iaatste pagina
https www pokb nl upload documents 3oktober2019 POKB vsi 20191003 pdf

Daarin o a

Over POKE na 2020 is gesproken met RWSBodem i Er is financiering om 2020 door te zetten qua begeieiding In 2020 zai

evaiuatie volgen wat de behoefte is na 2020 en in hoeverre het ministerie van I W en de VNG en of IPO als opdrachtgevers
nog een opdracht willen verlenen om het POKE te faciiiteren en het Normblad 8000 te onderhouden VNG en IPO zouden

duidelijk moeten maken wat zij voor behoefte hebben zodat middelen kunnen worden gezocht Als de behoefte niet duideiijk
wordt aangegeven is de kans om een bijdrage vanuit rijksmiddelen veel iager

Mijn coiiega | 10 2e 2^
hem terecht

10 2e

10 26 10 2e 10 | 10 2e | WVLDGRWCC

begeieidt de Iaatste jaren vanuit Bodem dit platform Mochten er nog vragen zijn dan kun je bij

10X26

l 10 2e |

10 2e WVL 10 2e @ rws niVan

Aan 10 2e WVL ^ 10 2e |@rws nl

Onderwerp FW Normbiad 8001 8002

Hoi| 10X2e ]
Wil jij een kort antwoord dichten op onderstaande vraag van| i0 2e

Is assistent van Wim Kuijken in review granuliet en beleidsevaluatie kwalibo

134429 1769



Groet I0 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

DGRW 10 2e @mitiienw nlVan 10 2e

Datum diiisdag 07 juL 2020 4 12 PM

Aan 1@rws nlWVL

Onderwerp FW Nomiblad 8001 8002

Hoipj^
Heb jullie informatie hoe gemeenten provincies en omgevingsdienst omgaan met het normblad 8001 8002 Zie hieronder de

vragen van I0 2el
Met vriendeliike groet

10 2e 10 2e

10 2e

io p aae
K10 26

10 2e DBO 10 2» @minienw nlVan

Verzonden maandagS juli 2020 14 38

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

Onderwerp Normblad 8001 8002

BesteflOK^
In het SIKB normblad 8001 8002 voor gemeenten en provincies is omschreven w elke eisen gesteid kunnen vi orden aan de

taakuitvoering door het bevoegd gezag in het kader van de Wbb In het kabinetsstandpunt Beleidsvernieuwing Bodemsanering
was opgenomen dat vanwege het grote risico van fouten onbewust en fraude bewust een pakket aan maatregeien nodig was

om de kwaliteit van de bodemsanering te borgen Alle eisen zijn vanaf 2003 opgenomen in de Normbiaden SIKB bodembeheer

8001 en 8002 Met de integratie van bodemtaken in het Omgevingsrecht is de reikwijdte van de normbiaden verbreed tot bodem

en ondergrond Voor gemeente provincies en omgevingsdiensten is een kwaliteitssysteem ontwikkeld op basis van de genoemde
normbiaden In 2008 beschikten alle provincies en vrijwel alle bevoegd gezag gemeenten Wbb over een kwaliteitssysteem op

basis van deze normbiaden Het feitelijk functioneren en de onderlinge leereffecten worden op vrijwillige basis bezien tijdens
onderlinge visitaties De voortgang van de implementatie en de gezamenlijke bevindingen en innovaties komen in het Platform

Overheid Kwaliteit Bodembeheer POKB aan de orde

Mijn concrete vraag is of er op dit moment iets bekend is het gemeenten provincies en omgevingsdiensten omgaan met

normbiad 8001 8002 Ik heb gekeken op de site van POKB maar daar lijkt sinds 2015 geen activiteit meer te zijn
Kun jij dit voor me nagaan Misschien weet Bodem meer

roet^y1ot x rioniH^liilr o a

10 2e

10 2e

10 H^P 2e

134429 1769



10 2e DGRWiI I0 2e I@minienw nl1

DBO

To

10X2eFrom

Sent Mon 7 13 2020 8 55 07 AM

Subject RE Intrekkingen erkenningen
Received Mon 7 13 2020 8 55 07 AM

Dank

Metvriendelijke groet

10 2e

10 2e DGRWVan

Verzonden vrijdag 10 juli 2020 09 53

Aan 10 {2e DBO

DGRW

Onderwerp Intrekkingen erkenningen
Hoi tl0 2ej
Hierbij onderstaande infomnatie overde intrekking van erkenningen door bodem

Met vriendeliike groet

10 2eCC

10 2e

WVL10 2e 10 2e @rws nlVan

Verzonden woensdag 8 juli 2020 17 07

Aan DGRW 1 10 2» |@minienw nl

]WVL
@rws nl

Onderwerp juridische grondslag en mandaat intrekkingen erkenningen

Hoij10 2^
Hieronder het overzicht van aantal intrekkingen van erkenningen in periode 2015 2019 Schorsingen wforden niet apart

registreert in de UBB applicatie Het aantal schoirsingen hebben we handmatig geteld
De reden voor intrekking wrorden vanuit rechtswrege niet registreert in onze UBB applicatie In verrewreg de meeste gevallen
betreft het door de Cl afgemelde certificaten Een bedrijf stopt met certificering of heeft te wreinig wrerk om aan de audit

verplichtingen te voldoen Een klein er deel betreft intrekking op verzoek van de erkenninghouder en een deel betreft intrekking
vanwege faillissement

2015 intrekkingen 55 schorsing 1

2016 intrekkingen 63

2017 intrekkingen 84 schorsing 5

2018 intrekkingen 87 schorsing 2

2019 intrekkingen 62 schorsing 3

Vanuit ons collectieve geheugen kennen we 5 geschorste erkenningen op last van de ILenT In 2009 de erkenning
bodemonderzoek van BodemStaete in 2011 de erkenning bodemonderzoek van De Bodemonderzoeker en in 2016 zijn 3

erkenningen geschorst van Aannemer Dusseldorf De afgelopen 4 5 jaar zijn dus geen erkenningen meer ingetrokken op

aangeven van ILenT

Groet

10 2e

10 2e 10 2e WVL 1 10 2e |@rws nl 10 2e WVL@rws nlCC 10 2e

10 2e

0 2e DGRW |j10j 2e J@minienw nlVan

Datum dinsdag 07 juL 2020 2 46 PM

Aan 1@rws nl WVL j 10 2e |@rws nlWVL 10 2e10 2e 10 2e

@minienw nlKopie

Onderwerp juridische grondslag en mandaat intrekkingen erkenningen

10 2e DGRW 10 2e

Beste io 2e en io 2e

De heer Kuijken wil in het kader van het granuliet onderzoek de onderstaande vragen

beantwoord zien

l Graag nog even de juridische grondslag voor het intrekken van erkenningen volledig op een

rijtje
2 Informatie van Bodem het aantal ingetrokken erkenningen in de afgelopen 5 jaar per

jaar Als er gegevens over langere periode zijn vanaf begin Bbk dan die graag

3 We zijn vooral op zoek naar gegevens t a v grond 2 3 en 5

De eerste vraag kan ik metde bijgevoegde documenten voldoende beantwoorden Door artikel

23 te noemen en het mandaat aan jullie voor het intrekken van een erkenning namens de

minister Ik heb de mandaat regeling bij de ILT ook opgevraagd
Kunnen jullie verder helpen bij de beantwoording van vraag 2 en 3 Ik hoop dat jullie de vragen

134972 1770



snel kunnen beantwoorden

Met vriendelijke greet

10 2e

134972 1770



DGRWiI I0 2e I@minienw nl1

DBO

Mon 7 13 2020 9 04 24 AM

Subject Tekst over vergunningverlening toepassingen in diepe plassen OW
Mon 7 13 2020 9 04 24 AM

I0 2eTo

10 2eFrom

Sent

Received

Beste|i0 ^
Kun je mij een korte feitelijke tekst toesturen waarin wordt geschetst hoe straks de vergunningverlening eruit gaat zien voor

toepassingen in diepe plassen
Graag ook even aangeven welke verschillen er zijn ten opzichte van de huidige situatie En de planning
Met vriendeliike greet

10 2e

10 2e

134971 1771



Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
10 2e ll DGBd 10 2e

10 2e I DBO

To

Cc @minienw nl]
From

Sent Mon 7 13 2020 9 07 37 AM

Subject Stand van zaken

Received Mon 7 13 2020 9 07 38 AM

Beste Wim

Hier even een korte stand van zaken Vorige week donderdag heb ik je versie 2020709 van het rapport toegestuurd Deze heeft

jlO] 24 ook gehad Een aantal zaken moet nog verwerkt worden

1 erkenningen en intrekking informatie is binnen

2 Normbiad 8001 8002 informatie is binnen

3 tekst over vergunningverlening onder OW moet ik nog krijgen
4 afwikkeling bezwaarschrift GIB informatie is binnen

5 vraag over producenten granietgranulaat moet ik nog krijgen
6 de vraag over een besluit tot bouwstof wil ik bespreken met | 10 2e Die is met vakantie Ik zal het met1|0 2^j espreken
Heeft geen bevredigend antwoord opgeleverd Ik kijk zelf even in het Bbk

7 Input van

Zal ik voor deze week een afspraak plannen meH|l0 24
Naar aanleiding van zijn commentaar maak ik dan een vooriopige eindversie

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

134678 1772



DGRWiI I0 2e I@minienw nl1

DBO

Mon 7 13 2020 9 57 58 AM

Subject RE Vergunningplicht diepe plassen
Received

10 2eTo

10 2eFrom

Sent

Mon 7 13 2020 9 57 59 AM

Ha|[i0 ^
Sorry ik had overje mail heengekeken
Met vriendelijke groet

10 2e

00 ^

10 2e DGRWVan

Verzonden maandag 13 juli 2020 10 53

Aan

Onderwerp FW Vergunningplicht diepe plassen

Hoip0 ^
Ik heb je onderstaande mail en bijgevoegde tekst eerder toegezonden Is dat niet voldoende Gezien van je mail van zojuist

Met vriendelijke groet

10 2e DBO

Van |^^°^^ r o 2ey
Verzonden dinsdag 7 juli 2020 10 47

Aan

DGRW

10 2e I dBO q 10 2e |@minienw nl

@minienw nl

Onderwerp RE Vergunningplicht diepe plassen
Beste t10 2ej
Ik heb het stukje uit de nota van toelichting op het aanvullingsbesluit bodem over de vergunningplicht diepe plassen in het

bijgevoegde document opgenomen Volgens mij geeft deze tekst een goed beeld over hoe die vergunningplicht eruit komt te

zien

Naast de vergunningplicht komt er een mer beoordelingsplicht Wordt ook in het bijgevoegde stuk genoemd De

vergunningplicht met de mer beoordelingsplicht moeten er samen voorzorgen dat een integrale beoordeling op alle relevante

milieu aspecten van een voorgenomen verondieping plaatsvindt Met de vergunningplicht is ook de inspraak beter geborgd er

is dan een mogelijkheid tot bezwaar en beroep Onderde huidige algemene regels is die mogelijkheid er niet De

vergunningplicht geldt voor nieuwe initiatieven die na 1 januari 2022 datum inwerkingtreding Omgevingswet worden gestart
Daarnaast geldt voor lopende initiatieven een overgangsrecht van 3 jaar Dit betekent dat voor initiatieven die doorlopen na 1

januari 2025 alsnog een vergunning moet worden aangevraagd
Ik hoop dat je vraag hiermee voldoende is beantwoord

Met vriendelijke groet

10 2e DGRW

10 2e

DBO

Verzonden woensdag 1 juli 2020 09 30

Aan

Onderwerp Vergunningplicht diepe plassen
Beste ^10 2ej enflO^
Zouden jullie een tekst kunnen aanleveren waarin beschreven wordt hoe de vergunningplicht voor toepassingen in diepe plassen
eruit gaat zien welke gevolgen we daarvan verwachten

Met vriendelijke groet

10 2e 10 2e ^minienw nlVan

10 2e DGRW q
10 2e | aminienw nl 10 2e 10 2eDGRW @minienw nl

10 2e

10 2e

134970 1773



10 2e I DGBf] 10 2e

10X2e I DBO

Tue 7 14 2020 8 05 44 AM

Subject RE 20200707 Procesevaluatie granuliet
Tue 7 14 2020 8 05 44 AM

To @minienw nl]
From

Sent

Received

Ha| 10 2e |
Dank

Metvriendeiijke groet

10 {2e

10 2e

10 2e DGBVan

Verzonden maandag 13 juli 2020 21 16

Aan 10 2e I DBO

Onderwerp 20200707 Procesevaluatie granuliet
Ha 10 2e

Ik ben tot en met 7 3 gekomen
Ik heb een aantal typos eruit gehaald en nog wat vragen wanneer ik iets als inmiddels argeloze lezer niet kan volgen
Hoop dat je er iets aan hebt

Zal rest ook nog gaan lezen

Groet | 10 2e |

134969 1774



BS fl 10 2e ]@rws nl]I0 [2e l BSKlI I0 2e I@tninienw nl1

^ DGRW||

I0 2eTo

J@minienw nl]10X2e 1Q 2e 10 2eCc

10 2e |@minienwTiri
10 2e H DGRW

Tue 7 14 2020 8 06 54 AM

BSK[_
From

Sent

Subject RE Granuliet

Received Tue 7 14 2020 8 06 56 AM

Ik begrijp je reactie Het lijkt mij inderdaad verstandig om een reactie te geven en nog geen concreet plan van aanpak In de

reactie kan wel een aanpak worden geduid hoe een gedegen plan van aanpak gaan opstellen Dus eens met je voorstel Het

hangt natuurlijk wel een beetje af of er lets acuuts uit het stuk van Kmjken komt een smoking gun Als dat zo is dan

moeten we misschien sneller en gerichter acteren Het is goed om daarnaar te vragen

Groet

10 24

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

10 2e BSK J 10 2e |@minienw nlVan

Datum dinsdag 14 jul 2020 8 59 AM

Aan @rws nl I 10 2e [ DGRW j 10 2e |@minienw nl

@minienw nl

10 {2e 10 2eIBSl
10 2e 10 2e 10 2e BSKKopie DGRW

|@minienw iil10 2e

Onderwerp FW Granuliet

|l0 2e|]neeft mij hierover ookgBbeld Donderdag spreken wij de stas over de planning voor de fcomende maanden De evaluatie kwalibo en het rapport van Ktiijken
zullen we gezamenlijk naar de kamer sturen dit is ook eerder aan de kamer gemeld Kuijken zal immers in zijn rapportage ook op de evaluatie ingaan
Ik heb echter zorgen over de planning die nu lijkt te worden neergezet er werd gesproken over eind augustus Voor een goed PvA moeten we dat samen met de

betrokkenen maken met de koepels EN met de sector Kwalibo is immers een privaat publieke samenwerking Vanurt de laatste maanden hebben we geleerd dat

te weinig tijd voor het gezamenlijke proces niet werkt en de koepels zullen daar ook niet meer aan meewerken Daarnaast zijn mijn mensen open aan

welverdiende vakantie toe wat ook iedereen gaat doen Dus hoewel eind augustus ver weg lijkt is het met 4 weken vakantie van ons en de buitenwereld al bijna
zo ver Ik heb dit ook aart10 2^emeld maar ik weet niet in hoeverre dat echt overkwam

Natuurlijk beginnen we waar kan ei^ 0 24^n ik kunnen in augustus al wel eens goed nadenken over de evaluatie met beperkte input vanuit de medewerkers en

ik zal |lP 2e[lvragen voor eind augustus een meeting te beleggen met de buitenwereld hij is dan zelf nog op vakantie maar een PvA is dan natuurlijk niet gereed
zeker niet om te delen met de 2e kamer

Wat mij betreftgaat er dus in September een brief naar de kamer met een werkwijze maar niet een PvA En zinnen als in overleg met betrokken overheden kom ik

tot een aanpak van de aandachtspunten

Is dta akkoord

Met vriendelijke groet
1

t^0 24_
Datum maandag 13 jul 2020 1 38 FM

Aan

Kopie
DBO | 1Q 2e

Onderwerp Granuliet

10 2e 10 2e @niinienw nlVan

BSK ^ I0 2e |@mmienw til [
1 DGRW 10 26 |@minienw nl

@niLnienw nl

l@niLnienw nlI0 2e 10 2e DBO 10 2e

DGRW TTi0 26 |@mmienw nl

~

10 2e 10 2e
10 2e

Collega’s
De Stas heeft afgelopen donderdag nader met Wim Kuijken gesproken over de voortgang van zijn onderzoek
Het onderzoek zal de tweede helft van augustus worden afgerond

143184 1775



Graag wil de staatssecretaris het tegelijkertijd met de evaluatie Kwalibo aanbieden aan de Tweede Kamer begeleid met een

Plan van Aanpak hoe zij met de aanbevelingen wil omgaan

Lijkt me goed als dit de komende periode al in de steigers wordt gezet
Groet

10 2e

Verzonden met BlackBeny Work
www blackberry com

143184 1775



HBJZlI I0 [2e I@minienw nl1
I0 2e I@minien^l1

HBJZlI I0 2e I@minienw nl1To 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

®minienw nl]

\ HBJZ
^6 59 AM

HBJZI10 2e

rTumr

Sent

Subject FW Granuliet beslissing op bezwaar gemeente West Maas en Waal

Received

Beslissing op bezwaar gemeente West Maas en Waal 13 lull 2020 pdf

Biilage 2 RWS reactie op de gemaakte opmerkingen kanttekeningen door de beer Harmsen pdf

UC f O

Tue 7 14 2020 9 47 01 AM

Biilage 1 RWS reactie op de gemaakte opmerkingen kanttekeningen door de Omgevingsdienst Rivierenland pdf

Ter informatie de beslissing op bezwaar van ILT en RWS in het granuliet dossier

Het bezwaar tegen de afwijzing van het verzoektot handhaving wordt hierin ongegrond en deels niet ontvankelijk verklaard

De bob is beoordeeld door de LA

HBJZ heeft hierin een adviserende rol gehad

Dat advies had vooral betrekking op

het feit dat RWS en ILT nu 1 gezamenlijke bob hebben genomen ipv 2 aparte bobs

input op het deel van ILT over het ontbreken van een rechtsreeks belang

de teksten over het begrip afvalstof en verondiepen als nuttige toepassing van afvalstoffen

de interne status van allerlei memo s die de gemeente aanvoert als bewijs dat er lets mis zou zijn

Het is afwachten of de gemeente beroep zal aantekenen tegen deze bob en evt wederom om een vovo zal vragen

https www gelderlander nl dos5ier gr3nulietstort granuliet5tort niet te stoppen gemeente west maas en waal staat met lege

handen~ad527af7

Een teleurgestelde wethouderAns Mol ziet nog een mogelijke manier om vender te procederen De rechter zou dan moeten

oordelen of het storten van granuliet als een nuttige toepassing volgens de wet kan warden gezien

„Dat is een bodemprocedure die zeker een halfjaar duurt Dan is de plas al volgestort We wilden juist met spoed iets regelen zodat

het storten werd opgeschort

Over al dan niet vender procederen wil Mol met de gemeenteraad in discussie Ook omdat het veel geld en ambtelijke uren kost „En

je doethet eigenlijk voor degenen die na jou met granuliet te maken krijgen zelfheb je er niet veel meer aan

BS10 2eVan

Verzonden dinsdag 14 juli 2020 10 13

Aan ZN 10K2e |{qn
WVL

ZN | 10 2e {WVL | 10 2e WVL j

j DGRW I0 2e |] DGRW | 10 2e [pDGRW | 10 2e

10 26 | DB0 | 10 2e I BS j 10 26 jo]^S | 10K2e | BsjT
~

| DCO r^ I0 2e 1 BS

10 26 10 2e

I0 2e I0 2e

^0 2^ HBJZ[ l CD10 2e

10 2e 10 2e 10 2eDBO DBO

10 2e CD I10 2e CD I0 2eCC ■ILT ILT10 2e 10 {2e
10 {2e BSILT

Onderwerp Granuliet beslissing op bezwaar gemeente West Maas en Waal

Beste mensen

Bijgaand ter info de beslissing van RWS en ILT op de bezwaarschhften m b t granuliet van de gemeente West Maas en

Waal

Deze is zojuist verzonden

Groetsn

10 2e

10 2e

10 2e

141980 1776



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

Tue 7 14 2020 8 39 34 PM

To

From

Sent

Subject RE Granuliet beslissing op bezwaar gemeente West Maas en Waal

Tue 7 14 2020 8 39 34 PMReceived

Prima

Metvriendeliike groet

10 2e

van vvim MJijKsn

Verzonden dinsdag 14 juli 2020 17 39

Aan

Onderwerp Re Granuliet beslissing op bezwaar gemeente West Maas en Waal

Ik wil toch nog de c notitie van de rws medewerkers inci het gib commentaar als bijiage D opnemen

10 {2e DBO

iPhone WJK

Op 14 jul 2020 om 16 55 heeft[
geschreven

]j DBO 1 10 2eT ] Bminienw nl het volgende10 2e

Jazker ik doe een laatste check

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

io «ari tee

Van Wim Kuijken 10 2e Sgmail com

Verzonden dinsdag 14 juli 2020 16 32

Aan I0 2e DBO 1 10 2e | minienw nl

Onderwerp Re Granuliet beslissing op bezwaar gemeente West Maas en Waal

Klopt allemaal toch wel met onze c rapportage toch Argumenten staan in bijiage C

Wim

iPhone WJK

Op 14 jul 2020 om 15 54 heeft[
volgende geschreven

] DBO 1 10 2ej 1 a minienw nl het10 2e

Beste Wim

t i

Interessant is de reactie van RWS op Harmsen

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 2 d l^ ^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 10 2e
Tjwiordeeld

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

i0 2e 10 2e 1Q 2e 10 2e

f^ 10 2e 10 2e 10 26 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

34674 1780



10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

1®

10 2e

reeds beoordeeld 141980 ID

10 2e

toegezonden wordt u verzocht dal aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor

schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektrenlsch verzenden van benchten

This message may contain infbnnation that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested
to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the

electronic transmission of messages

134674 1780



Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

10 2e
Bestuurskern

Dir WaterkwalitEit Ondergr
en Marien

Bodeni Ondergrond en

Wadden

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

10 2e

Deslisnota M
_ 3_i o 6 10 2e

n0 2etem inienw nl

Opdracht reviewonderzoek granuliet Datum

IS ]ull 2020

Kenmerk

lenW BSK 2020 146967

Inleiding
Het afgelopen jaar is er veel discussie geweest rond het toepassen van

granuliet in een diepe plas in de gemeente West Maas en Waal project Over

de Maas j Hoewel uit milieu hygienisch onderzoek blijkt dat bij toepassing van

granuliet er geen negatieve gevolgen zijn te verwachten voor mens en milieu

blijfter ongerustheid bestaan bij omwonenden en de gemeente Daarom heeft

de Staatssecretaris op 31 maart 2020 de Tweede kamer geinformeerd^ dat in

overleg met de gemeente West Maas en Waal en de provincie Gelderland een

reviewonderzoek wordt uitgevoerd naar de kwaliteit van het granuliet Met de

provincie en gemeente is overeenstemming bereikt over de opdracht

omschrijving Deze opdrachtomschrijving is ookgedeeld met de Tweede

kamer Een offerte voor het reviewonderzoek is aangevraagd en een opdracht
voor het reviewonderzoek kan worden verleend

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd in te stemmen met een opdracht voor een

reviewonderzoek aan Arcades Hierna krijgt u binnen enkele dagen de

opdrachtbrief in SAP ter ondertekening aangeboden

Beslistermijn
In verband met vakantieperiode uiterlijk 23 juli 2020

Argumentatie
Voor de uitvoering van het reviewonderzoek zijn drie offertes aangevraagd
Arcades heeft n a v dit verzoek een offerte uitgebracht bijgevoegd Een

bureau heeft geen offerte uitgebracht omdat niet aan het criterium voor

onafhankelijkheid kan worden voldaan en een derde bureau had geen

interesse

^
Kamerstukken II 2018 19 30015 nr 63

Pagina 1 van 3
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Voor het reviewonderzoek was in het inkoopplan 70 000 euro begroot ex btw

De kosten voor het onderzoek blijken echter aanzienlijk hoger te liggen

namelijk 198 500 — euro ex BTW Met het onderzoek worden de

geformuleerde onderzoeksvragen voor het reviewonderzoek beantwoord Het is

een gedegen onderzoek en de kosten voor bemonstering en analyse zijn
substantieel Dit heeft o a te maken met het op diepte onder het

oppervlaktewater moeten bemonsteren van de waterbodem De offerte

voldoet uitgezonderd de prijs aan de gunningscriteria

Voor het onderzoek is binnen de begroting van de afdeling BOW budget
beschikbaar

De afronding van het reviewonderzoek was voorzien op 1 oktober2020 Gezien

het moment van opdrachtverlening en de komende vakantieperiode is de

planning bijgesteld en zal het onderzoek eind novemberzijn afgerond De

Staatssecretaris wordt hierover geinfomneerd

Politieke context

Rondom het verondiepen van de diepe plas project Overde Maas met

granuliet is veel maatschappelijke en politieke onrust Het reviewonderzoek is

toegezegd aan de Tweede kamer gemeente West Maas en Waal en de

provincie Gelderland Het reviewonderzoek heeft tot doel om de ongerustheid

bij omwonenden en de gemeente West Maas en Waal weg te nemen

Kader

Het kader voor het toepassen vangrond waaronder granuliet en

baggerspecie in een diepe plas wordt gevormd door de circulaire en de

handreiking voor het herinrichten van diepe plassen en het Besluit

bodemkwaliteit

Afstemming
De offerte is samen met RWS beoordeeld Ook deze nota is afgestemd met

RWS

Financiele implicaties
De kosten voor het reviewonderzoek bedragen 198 500 — euro ex BTW

Binnen de begroting van de afdeling BOW is budget beschikbaar voor het

onderzoek In de offerte is ook nog een stelpost opgenomen voor [art 2 57 lid 2 AW

art 2 57 lid 2 AW

10 2e

Pagina 2 van 3
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Toelichting

Granuliet

Bij de productie van granietgranulaat komt een heel fijne fractie vrij die door

Granuliet Import Benelux BV Granuliet wordt genoemd Dit fijne materiaal

wordtals grond afgezet Het materiaal wordt o a toegepast in diepe plassen

Pagina 3 van 3
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Van

Aan

iDGRW1U Ze

1Q] 2e 10 2e DGRW I itigitjaiBSK BSl

Cc 11 DGRW1Ull2el

Onderwerp
Datum

Belafspraak met Stupers over granuliet

woensdag IS juli 2020 15 22 12

Zojuist met Stupers gebeld hij vertegenwoordigt het bedrijf GIB de producent van granuliet
Hij maakt zich zorgen over de impact van het review onderzoek op het bedrijf mede vanwege
de rol van de gemeente in de klankbordgroep het risico van lekken onvolledige
tussenresultaten keuze opdrachtnemer etc Hem gedeeltelijk gerust kunnen stellen dat we GIB

goed meenemen in het onderzoek in de diverse fasen van het onderzoek Maar niet heiemaal

De risico s rondom dit onderzoek en de beheersing daarvan moeten we nog nader uitwerken

Dit zullen we ook in een of andere vorm samen met GIB en gemeente moeten doen De

belangen bij de onderzoek zijn groot en divers

Verder moeten we kijken naar de inhoud van het onderzoeksvoorste offerte Is nu erg

uitvoerig ziet er heel degelijk uit zover ik dat uit opperviakkige lezing kan beoordelen Maar

willen we zover gaan tio^ 2ejji|0 2 ten |i oxzei kijken hier vanmiddag naar Na hun analyse
moeten we nog goed kijken in licht van toezegging aan de Kamer en de onderzoeksdefinitie die

is vastgesteld door de staatssecretaris Groeten

|10 2e1

] BSK

Verzonden dinsdag 14 juli 2020 08 41

Aan | iQ 2e 1 DGRW | io 2e dGRW I

CC I0 2e
^

I BSK

Onderwerp RE Belafspraak
H12S3

Wil jij wel een gesprek voeren met deze persoon OF meoten we dat afhouden

fnU iZ^ er 1 UXZekunnen een antwoord maken I l0 2e | is nu op vakantie

Van 10X2e

] DGRWt1D 2e

t ri gar Hzali I I O

Van [10 2e | DGRWP 1Q 2e j^g miniemv n]

Datum vrijdag lOjul 2020 1 29 PM

Aan [ 1 DGRW 1 QXtpK^glminicTiw ii1 [ ] BSK10 2e10K2e

d 10 2e brrniweri®minteiiw nl

Kopie

OnderweiT FW Belafspraak
Zoals je kunt lezen in het antwoord aan 1 o 2e jieb ik niet beloofd om de mail

vandaag te beantwoorden maar de mail van vandaag eerst te beantwoorden Misschien wel

goed om die eerdere mail nu snel te beantwoorden

Gfroet

0O 2§

] BSK J 10 2e l£iminienw nl10 2e

Verzonden met Blackfierry Work
www blackberry com

Van I 10 2e | DGRV 10 2e @minienw ril

Datiirn Hinsflap SO inti n 0 ^ HM

Aanite 2§ io 2e I®

aak

Geachte

Van mijn medewerkers heb ik vemomen dat u vandaag een mail met uw kanttekeningen
bij de review granuliet hebt gestuurd Op 15 juni is hierover al tussen RWS en u is

gesproken Om te voorkomen dat te veel communicatielijnen door elkaar gaan lopen stel

ik voor dat eerst uw mail van vandaag door ons wordt beantwoord

Met vriendelijke groet
10 2e

10 2e

132762 1782



Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van fOK2^ 10 2e

Datum dinsdag 30 jun 2020 11

Aan lQ 2e DGRW I0 2e gniinieiiw nl

Onderwerp Belafspraak
^

Geachte io 2e |

VoorGraniet Import Benelux BV zou ikgraageen kort telefonisch overleg met u hebben

Met gaat over de Review Ivm de granulletkwestle waarvan de opzet enige weken geleden aan de

Tweede Kamer Is gestuurd

Ik heb niet uw telefoonnummer Het mijne Is 06] io 2e

Alvast danki

Met vriendelljke groet

@stupers iil^

■54AM

mm

2e

132762 1782



DGRWiI I0 2e I@minienw nl1

DBO

Wed 7 15 2020 9 48 46 AM

Subject Plaatje met overzicht totstandkoming BRL en

Wed 7 15 2020 9 48 47 AM

10 2eTo

10 2eFrom

Sent

Received

schema png

Beste|l0 ^
Ik ben op zoek naar een illustratie van de wijze een BRL tot stand komt Dus met alle betrokken partijen publiek en privaat
Tot nu toe heb ik alleen iets gevonden op biz 42 van de Evaluatie Kwalibo zie bijiage Heb jij wellicht een handzaam plaatje
Met vriendelijke groet

10 2e

10 4tJ be

134968 1783



r 1
Privaat

ij

gev ij2igde af

Piieume merl Fj e

in nofmdacumant

■ Kric Bnhih tMtnri willlril

■ Kl

Ijtvijnlriiiii KihhI i oiir AiiTrdH^llc

Al H nifCsJivnrildfjnifnl

liKl ck

bniluil i vmilnftlt
rmirjpi i oHf£ Tk

L

o Privaat

AfgittA
Certificaal

r I1
Privsat

soms] PubLiek

nie«w

Publiek

■ ■i i i

rormdocument in

fi gcling
6odem] v4alitelt

■JTjOi

of Hijziging
nonndocurnfint tjf
werk^a amh^id

i
J PublickL

Afgift4
• irijziflng IIPFVIIB r rkertningi

TvrjilkhriF fvbiuntl

nltuni [i rlinE^i ]i» iD^LfhtiD
dpor

hu lf L foutl’ll

136395 1784



BS | 10 2e ]@rws nl] BSK[| I0 2e I@minienw nl110 2eTo

10X2eFrom

Sent

DGRW

Thur 7 16 2020 1 01 28 PM

Subject FW Offerte Review Granuliet datum 16 juli 2020
Received

Aanbieding PvA Granuliet 16 iull2020 pdf

Biilaae B Inschiriivinasstaat 16iul2020 GetMR16072022 pdf

Thur 7 16 2020 1 01 28 PM

Verklaring geen betrokkenheid Arcadis pdf

Omschriiving opdracht definitief versie 2 pdf

offerte traiect docx

Beste I0 2e

10 2e I op mijn verzoek heeft verzameld Hoeven jullie niet te lezen als referentie

Goed om in gedachten te houden dat we uitgebreid voortraject hebben gehad met gemeente en stas over de vraagstelling waar

uiteindelijk de offerte uitvraag op is gebaseerd
Gr

Van ] 10 2e | DGRW

Verzonden donderdag 16 juli 2020 12 43

Aan

Onderwerp FW Offerte Review Granuliet datum 16 juli 2020

Beste alien

Net de laatste aangepast versie van de offerte ontvangen

Met vriendelijke groet

I0 2e 1 10 2e 10 2sBS BS DGRW

10 2e

10 2^10 2e| 10 2e @arcadis comVan

Verzonden donderdag 16 juli 2020 12 34

Aan ] DGRW 1 1Q 2e |@minienw nl10 2e

10 {2e 10 2eCC 10 Ue @arcadis com @arcadis com10 2e

Onderwerp Offerte Review Granuliet datum 16 juli 2020

Geachte | 10 2e | bestei|l0 2 e|
Afgelopen vrijdag 10 juli hebben wij met plezier ons Plan van Aanpak Review Granuliet toegelicht en jullie vragen beantwoord Met

overleg gaf op een aantal punten meer duiding en context van de onderliggende onderzoeksvragen Uw aanvullend commentaar

van 15 07 op de tussentijds doorgevoerde wijzigingen in het voorstel hebben wij meegenomen in bijgevoegde offerte Onze

ecotoxicoloog hebben we helaas op punten niet meer kunnen betrekken in relatie tot het aanvullend commentaar van 15 07

Door de aankomende vakantieperiode is het niet mogelijk meer gebleken om een efficiente gezamenlijke start te maken met elkaar

□aarbij komt dat met de bouwvak ook externe partijen veelal niet slecht bereikbaar zijn Concreet betekent dit dat wij de

werkzaamheden direct na de bouwvak kunnen opstarten zoals nader beschreven in ons bijgevoegde Plan van Aanpak De totale

doorlooptijd is echter onveranderd gebleven

Bijgevoegd voorstel van 16 07 2020 bestaat uit de volgende separate onderdelen waarbij alleen het Plan van Aanpak en

Inschrijvingsstaat tussentijds is gewijzigd
• Het kwaliteitsdeel bestaande uit

o Plan van Aanpak
o Kennis en Ervaring
o De CV s van de medewerkers die wij voor deze opdracht in willen zetten

• De gewijzigde inschrijvingsstaat bijiage B

• De ongewijzigde verklaring van geen betrokkenheid bijiage D

Onze aanbieding gaat uit van een doorlooptijd van 14 weken In het geval dat gezamenlijk met u als opdrachtgever wordt gekozen
voor uitbreiding van de scope of verlenging van de doorlooptijd dan heeft dat vanzelfsprekend effect op onze kostencalculatie

Verder is tijdens het overleg van 10 juli ’20 gevraagd om een verrekentarief voor de bemonstering van de waterbodem in geval van

uitbreiding van de werkzaamheden Hierbij worden onderstaande verrekentarieven afgegeven bedragen per dag excl BTW excl

10 1c

258157 1786



10 1c

Wij vertrouwen erop u hiermee een passend voorstel te hebben gedaan en zien uw reactie met belangstelling tegemoet
Met vriendelijke greet
Mede namens het team ‘review granuliet’

tl0K2e 10 2e 10 2e

Enl iEngiEa1

10 2e

CORONA v^ilighefd mensen^^
prioriteit nummer ee©

Lggs wat Arcadis hiGr voor doGt

Arcadis Update Coronavirus

Arcadis Nederland B V Registered office Arnhem Registered number 09036504

This email and any lies transmitted with it are the property of Arcadis and its affiliates All rights including without limitation copyright are reserved This email

contains information that maybe confidential and may also be privileged It is for the exclusive use of the intended recipient s If you are not an intended recipient
please note that any form of distribution copying or use of this communication or the information in it is strictly prohibited and may be unlawful If you have received

this communication in error please return it to the sender and then delete the email and destroy any copies of it While reasonable precautions have been taken to

ensure that no software or viruses are present in our emails we cannot guarantee that this email or any attachment is virus free or has not been intercepted or

changed Any opinions or other information in this email that do not relate to the official business of Arcadis are neither given nor endorsed by it

258157 1786



Betreft Een korte analyse van ofFertetraject graniet Betreft een

persoonlijke beleidsopvatting van

Aanleiding

De Staatssecretaris heeft de Tweede kamer en de gemeente toegezegd een reviewonderzoek uit te

voeren naar het toegepaste granuliet

Afstemming gemeente provincie RWS

In overleg met de gemeente provincie en RWS is een opdrachtomschrijving gemaakt voor het

reviewonderzoek Het heeft inspanning gekost om met de gemeente overeenstemming te

bereiken de gemeente was kritisch op de onderzoeksvragen en de doelstelling van het onderzoek

De Tweede kamer is geinformeerd over deze opdrachtomschrijving bijgevoegd

Opdrachtomschrijving

Doel van het reviewonderzoek is Het review onderzoek geeft inzicht in 1 de milieu

hygienische effecten van de toepassing van granuliet in het project Over de Maas

volksgezondheids humane risico s en ecologische risico s en 2 de on bruikbaarheid van

granuliet voor de verondieping van de plas in relatie tot de beleidsmatig of wettelijk vastgelegde
doelen van het project Over de Maas

In het verlengde van de doel van het reviewonderzoek zijn 9 onderzoeksvragen geformuleerd en is

ook met een omschrijving inhoud gegeven aan de opzet en inhoud van het onderzoek

De onderzoeksvragen richten zich onder andere op het in beeld brengen van de locatie van

toepassing verificatie van de kwaliteit de milieu hygienische effecten in brede zin zowel tijdens
de uitvoering als daarna analyse kwaliteit versus beoogde milieudoelen etc

In de opdrachtomschrijving is ook duidelijk storing gegeven aan de uitvoering van het onderzoek

Zo is o a aangegeven dat een schip moet worden bemonsterd het toegepaste granuliet het

oppervlaktewater onderzoek met Bioassays etc Hiermee is de opzet niet beperkt tot een review

van de reeds uitgevoerde onderzoeken

Offertetraject

Op basis van de opdrachtomschrijving zijn bij drie bureaus offertes aangevraagd binnen

raamovereenkomst Uiteindelijk is er maar 1 offerte uitgebracht Het betreft de offerte van

Arcades De prijs voor het onderzoek is substantieel Een eerste versie voldeed niet aan de

verwachtingen Hieroverzijn nu twee gesprekken gevoerd Gisteren zijn de laatste wijzigingen

doorgevoerd en vandaag verwachten wij een aangepaste versie Als ik op hoofdlijnen kijk naar de

onderzoeksvragen en de offerte dan komen deze met de aanpassingen voldoende overeen met

oorspronkelijk gemaakte opdrachtomschrijving Een negatief punt binnen het offertetraject is dat

wij geen andere offerte hebben waarmee wij het voorstel kunnen vergelijken

Wanneer alsnog wordt besloten om de review te beperken tot een verificatie van de reeds

uitgevoerde onderzoeken dan zal dit naar mijn opvatting leiden tot een sterk gewijzigde offerte en

wijziging van de opdrachtomschrijving Hiermee moet het offertetraject met Arcades worden

afgebroken en een nieuw offertetraject worden gestart

Risico s

16 juli 202010 2e

Bij opdracht op basis van offerte Arcades

• Betreft een grondig onderzoek Het onderzoek omvat meer dan een reguliere toets op basis

van het bbk Er wordt met dit onderzoek nadrukkelijk gekeken naar de effecten

• Niet is uit te sluiten dat hiermee feiten worden vastgesteld die met een reguliere toets aan de

orde komen

• Dit kan leiden tot nieuwe onderzoeksvragen over het toegepaste granuliet en het stelsel

• Echter wanneer geen op basis van het onderzoek geen bijzonderheden worden geconstateerd
dat hoeft er geen twijfel meer te zijn over de gekozen opzet en uitkomsten wellicht is dit meer

wensdenken dan ook een feit straks

259000 1790



Herscbrijven opdracht en gewijzigde offerteaanvraag

• Op dit moment is er overeenstemming met de gemeente en de provincie over de

opdrachtomschhjving en de opzet van het onderzoek

• De gemeente v^eet dat er bij ons een offerte binnen is Er is overigens nog geen

klankbordgroep bijeenkomst geweest
• Het openen van een discussie over de opdrachtomschrijving zal veel discussie met zich

meebrengen Niet alleen met de gemeente maar ook met de Tiweede kamer Het

burgercollectief kijkt over de schouder van de gemeente mee

• De vraag is of het onderzoek dan nog kan rekenen op voldoende draagviak
• Met een gewfijzigde aanpak is het risico op nieuv e feiten en omstandigheden kleiner die

vender gaan dan reguliere toets Bbk

• Met een gewfijzigde offerteaanvraag moet het lopende aanbestedingstraject worden gestopt
• Na de zomer kan dan een nieuw traject worden gestart

Hoe verder

Ik denk dat het afbreken van het offertetraject moet worden voorgelegd aan de stas

Hoewel wij een richting is gedeeld zit aan elke keuze positieve en negatieve kant

Belangrijk om deze in gezamenlijkheid af te wegen

259000 1790
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ILTlI 10 2e l@ILenT nlll ] ILT[| 10 2e

WVUfI I0 2e l@rws nl1

J DGRWiI I0 f2e n@minienw nl1

10 2e 1@ilent nl] 10 2eI0 2eTo

I f10 2e l ILTlI I0 2e n@ILenT nll

BSKll 10 2e l@Wienw nll [Z
10 2e \ DGRW

Thur 7 16 2020 5 45 11 PM

10 2e 1Q 2e D
10 2e

From

Sent

Subject Verslag managersoverleg bodem 14 juli
Received Thur 7 16 2020 5 45 13 PM

Best© Allen

Hierbij het verslag Het is een tweede versie De eerste versie had ik namelijk net

na het overleg gemaakt maar vergeten op te slaan Nu dus voor de tweede keer

Mochten aanvullingen of opmerkingen hebben dan verneem ik dat graag

1 Beleidsevaluatie kwalibo ketenregierol ILT stand van zaken en vooruitblik na

de zomer

Het Kwalibo onderzoek is opgehouden ivm onderzoek van Kuijken Kuijken
betrekt het kwalbo onderzoek bij zijn onderzoek Er is namelijk sprake van een

samenhang Kuijken rond eind augustus zijn onderzoek af De verwachting is nu

dat de onderzoeken in September aan de Tweede kamer zal worden

aangeboden In overieg met de stas zai de beleidsreactie worden bepaaid In

September is er nog geen verbeterprogramma Deze voIgt later Hiervoor is ook

afstemming met de sector nodig Afgesproken is dat wij eind augustus een

bijeenkomst plannen waarin de onderzoeken in samenhang met de

ketenregierol van de ILT wordt besproken Hiervoor wordt een afspraak
gemaakt

2

BRW

10 2e

3 Review Granuliet stand van zaken

In het overleg is kort stilgestaan bij de stand van zaken van het

reviewonderzoek granuliet Dit onderzoek bevindt zich in de aanbestedingsfase
Afronding is op 1 oktober voorzien Enige vertraging wordt verwacht

BRW

10 2e

BRW

143183 1792



BRW

BRW

Met vriendelilke oroet^

10 2e

ILT10 2eVan

Verzonden maandag 13 juli 2020 16 49

Aan [ 10 2e 10 2e10K2e WVL BSK10 2e^ ILT
_

DGRW

Onderwerp managersoverleg bodem 14 juli
Hoi allemaal

Morgen staat er weer een managersoverleg bodem gepland |10 2e| en ik kwamen tot de volgende onderwerpen

h LT

DGRW10 2e 10 2e

BRW

Groeten lamejl

Van 10 2e |] |LT

Verzonden donderdag 28 mei 2020 22 43

Aan 10 2e 10 2e ILT^ 10 2e |@ILenT nl | 10 2e I10 2e@ilent nlILK

10 2e | BSK

DGRW 10 2e @minienw nl

Onderwerp Managersoverlegbodem 25 mei afspraken lijst
Hoi allemaal

Zie bijgaand het afspraken actielijstje van het managersoverleg bodem 25 mei 2020

10 2e WVL

ILT | 10 2e |@ILenT nl

10 2e 10 2e 10 2e@minienw nl @rws nl

10 2e

BRW

Groeten 10 2e

10 2e

143183 1792



10 2e

1^^ 10 2e

10 2e I

143183 1792



BS ^ I0 2e I@rws nl1

I db6
Tue 7 21 2020 8 12 13 AM

Subject FW 20200705 Producenten granietgranulaat voor ZOAB

Tue 7 21 2020 8 12 14 AM

20200705 Producenten aranietgranulaat voor ZOAB docx

I0 2eTo

10X2eFrom

Sent

Received

H41^
Heb je hier nog naar kunnen kijken
Met vriendelijke groet

10 {2e

10 ^4p 2e

10 2e I DBO

Verzonden zondag 5 juli 2020 11 39

Aan 10 2e ^ BS

Onderwerp 20200705 Producenten granietgranulaat voor ZOAB

Best^j^
Winn heeft van GIB een overzicht bijgevoegd gekregen van andere producenten van granietgranulaat voor de productie van

ZOAB in Nederland Dit naar aanleiding van een gesprek nnet GIB \waarin wrerd gesproken over het aandeel van GIB in de markt

1 Is bekend wrat het marktaandeel van GIB is binnen de ZOAB productie in opdracht van RWS In mails etc wrerden erg

hoge percentages genoemd maariwaarwras datop gebaseerd
2 Kun je binnen RWS laten checken of dit bij RWS bekende leveranciers van granietgranulaat zijn voor NL Tenminste als

daar al zicht op is Zo ja kan iets gezegd worden over hun aandeel

3 Wat zijn de belangrijkste producenten van ZOAB voor RWS projecten Hoe groot is bijvoorteeld Volker Wessels

Groet

|lOK2ej

134965 1793



Producenten granietgranulaat voor ZOAB productie

Dit zijn conform opgave van GIB Er is met deze bedrijven geen contact gelegd in het

kader van dit onderzoek Het betreft een niet uitputtende lijst

Breedon Group Whitemountain lerland

https whitemountain breedonaroup com products aqqreqates

Conexpo lerland http www conexpo co uk

Mibau Stema Jelsa Noorwegen https www mibau

stema com nl steenqroeven ielsa

Group De Cloedt NSE Noorwegen https www nhm be en Norwav

CUP Bierghes Belgie http www cup be nl presentatie de steenqroeve van

bierqhes rebecq

Group De Cloedt S E C Y CARRIERES D YVOIR Belgie

Sagres Heidelberg Quenast Belgie https www saqrex be nl quenast

Rotim Gres d Ardennes Belgie https www rotim com nl products gres

dardennes

Eurovia Lasbeck Duitsland https www eurovia de niederlassunqen 14702

steinbruch lasbeck

Van Nieuwpoort Clemens Duitsland https www van

nieuwpoort nl bouwarondstoffen over ons installaties schotterwerk clemens

duitsland

BAG diverse groeves Duitsland

https WWW basalt de vertrieb produktionsstaetten produktionsstaetten

deutschland

Holcim Klein Hammer Duitsland http5 www holcim de de standorte holcim

qrauwackesteinbruch klein ham mer klein hammer 8473

Bouwstoffenunie diverse groeves oa in Duitsland

https WWW bouw5toffenunie nl producten steenslag

NNG diverse groeves Duitsland https www nnq de

H B grondstoffen Listertal Duitsland https hb

qrondstQffen nl producten toeslaqmaterialen qrauwacke

136366 1794



BS | 10 2e I@rws nl1

DGRWII I0 2e I@minienw nl1

I DGRW

10 2eTo

10 2eCc

10 2eFrom

Sent Tue 7 21 2020 4 09 35 PM

Subject Opdracht granuliet
Received

Omschriiving opdracht definitief versie 2 pdf

Tue 7 21 2020 4 09 36 PM

IENW BSK 2020 146971 Aanbiedina PvA Granuliet 16 lull 2020f2 pdf

lENW BSK 2020 146967 Nota opdrachtf61 DOCX

Beste |lO 24j
Hierbij de finale offerte van Arcadis voor de review granuliet Ik heb ook oorspronkelijke vraag zoals die aan de Kamer is

gestuurd bijgesloten en een begeleidende nota aan[l0 2ejdie in aanwezigheid de opdracht moet verlenen

offerte en de bijstellingen daarvan Ik vind dat het er nu goed uit ziet Het is

maar we hebben ook meer dan dat gevraagd in de opdrachtomschrijving
Zoals afgesproken goed als jij gezien hoogte van het bed rag en de politieke gevoeligheid hier nog laatste blik op werpt

Wanneerjij akkoord bent wellicht handig dat jij io 2e infornneert van onze afspraak met^S
Groeten

1|0 2^n | 10 2e | hebben intensief nneegelezen met de

veel meer dan een review van bestaand onderzoek

258155 1795



10 2« | BS | 10 2e I@rws nl1

J DBO

Thur 7 23 2020 12 09 38 PM

To

10 2eFrom

Sent

Subject Documenten

Received

20190816 02 Biilage bii tmenno granuliet 16 8 2019 tiidsliin vanuit ON pdf

Thur 7 23 2020 12 09 39 PM

20191101 12 Feitenrelaas dossier granuliet RWS ZN docx

20200110 1 HHMA200 Ovder Maas Granuliet v2 docx

20200110 11 2020 1 HHMA200 Ovder Maas Granuliet v3 1 docx

20200210 Tiidliin granuliet aeaevens ILT DOCX

t i

Metvriendelijke greet

I0 2e

134964 1801



Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
10 2e ll DGBd 10 2e

10 29 I DBO

To

Cc @minienw nl]
From

Sent Mon 7 27 2020 10 38 48 AM

Subject RE 20200817 Procesevaluatie granuliet
Mon 7 27 2020 10 38 48 AM

20200817 Procesevaluatie granuliet DEF docx

Received

20200817 Procesevaluatie granuliet DEF pdf

Beste Wim

Ik heb biz 48 even aangepast En zal het stuk op de 18® afleveren bij de Stas

Fijne vakantie

Met vriendeliike groet

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden maandag 27 juli 2020 08 53

Aan I DBO

DGB

Onderwerp Re 20200817 Procesevaluatie granuliet

Dank 10 2e Kijk nog even naar de toegevoegde passages op biz 48 Vaak een spatie te veel en zijn alle zinnen goed NLs

Verder akkoord Stel

Voor 18 8 bezorgen bij Stas Niet meteen eerste dag na vakantie toch

Fijne vakantie

Wim

10 2e

10 {2eCC

iPhone WJK

10 2e dbo L_io^Op 27 jul 2020 om 00 00 heeft minienw nl hetvolgende geschreven

Beste I 10 2e | en Wim

Allereerst| 1Q 2e bedankt voor het nauwkeurige doorlezen en haar correcties en opmerkingen De correcties heb ik

alle overgenomen en haar opmerkingen verwerkt

De vragen en opmerkingen van Wim heb ik eveneens verwerkt in de tekst

Tenslotte heb ik nog twee aanvullingen gedaan
l Ik heb het gespreksverslag van het overleg tussen GIB en DGWB RWS in de tekst ingevoegd Dit voor de

volledigheid biz 48j
2 1k heb een lijst met afkortingen ingevoegd na de leeswijzer

Ik zou willen voorstellen deze versie gedateerd 17 8 2020 te bevriezen en als jij akkoord bent Wim deze versie op

17 augustus aan de staatssecretaris voor te leggen
Zoals afgesproken zal dat een fysiek exemplaar zijn Ik zal dan haar voorstellen een overleg te plannen zodait we in

de week van 24 augustus de laatste hand aan het rapport kunnen leggen We kunnen dan ook nog naar de lay out

kijken
Omwille van het gemak van leesbaarheid op tablets heb ik ook een PDF vensie bijgevoegd
ledereen een heel fijne vakantie toegewenst
Mocht het nodig zijn ben ik gewoon bereikbaar via de app

Met vriendelijke groet

10 2e

DGB 10 2eI0 2e @minienwjT]Van

Verzonden vrijdag 24 juli 2020 19 14

Aan 10 2e DBO ^ 1Q 26 ^minienw nl Wim Kuijken q I0 2e | Sgmail com

Onderwerp 20200722 Procesevaluatie granuliet ds

Beste Wim en I0 [2ej
Bijgevoegd mijn correcties op de laatste versie die Wim gisteren heeft gestuurd

VIk heb getracht de gebruikte terminologie en schrijfwijze gebruik van afkortingen zo consistent mogelijk te

maken

V Ik heb wat typo s er uit gehaald niet lopende zinnen aangepast leestekens gecorrigeerd

V Ik heb daar waar ik de inhoud nog onlogisch vind een opmerking in de tekst geplaatst
Tenslotte stel ik voor de lay out pas aan te passen als alle wijzigingen zijn geaccepteerd omdat je anders geen

134664 1807



overzicht hebt

Groet en goed weekend

| 10 2e |

□it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u

verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met tisico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

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

messages

20200817 Procesevaluatie granuliet DEF docx

20200817 Procesevaluatie granuliet DEF pdf

134664 1807



■ HBJZ^ iOK2e I@minienw nl1I0 2e HBJZH 10 2e |@minienw nl1

I0 2s HBJZH I0 2e I@minienw nl1

I0 2e
~

I0 2e n HBJZ

Fri 8 21 2020 10 27 02 AM

Subject hoger beroep Granuliet

Fri 8 21 2020 10 27 07 AM

FW Beslissing op bezwaar aemeente West Maas en Waal

10 2e 10 2eTo

HBJZ 10 2e ]@minienw nl]
From

Sent

Received

FW Beslissing op bezwaar

HallAl^^jf^fen ^I0 2e|
Ter informatie

Door de gemeente West Maas en Waal is {pro forma beroep ingesteld bij de ABRS en de Rb Gelderland tegen de beslissing op

bezwaar van RWS en ILT van 13 juli 2020 in het granuliet dossier

Komt niet helemaal onverwacht maar kans bestond ook dat de gemeente zou afzien van vervoigstappen Dit gelet op de voor de

gemeente teleurstellende eerdere uitspraken van de voorzieningenrechters van de ABRS en de rechtbank

Wordt vervolgd dus

Zaken liggen overigens bij RWS ILT en zullen worden gedaan door de LA HBJZ heeft adviesrol

Stas en M worden geinformeerd

nota bene ik zie dat wethouder Mol van de gemeente een link legt met onderzoek van NVWA naar dioxine in runderen langs de

Waal mogelijk door toepassen van verontreinigd slib bij afgravingen https www bnnvara nl zembla artikelen gif in runderen

mogelijk afkomstig van bagger en slib Granuliet is wat anders dan verontreinigd slib maar ik sluit niet uit dat deze ontwikkeling

aanleiding was voor de gemeente om toch naar de rechter te stappen

Tevens ter info de beslissing op bezwaar van RWS van 28 juli gericht aan het burgercollectief Dreumelse Waard

Ook door dit collectief is gevraagd om het stilleggen van de toepassing van granuliet in de de pas Over de Maas

Het bezwaar tegen het afwijzen van dat verzoek is afgewezen

Ook hier heeft HBJZ een adviesrol

Groet

141979 1810





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

Wed 8 26 2020 11 22 00 AM

Subject RE Granuliet Mijn reactie op menno GIB

Wed 8 26 2020 11 22 00 AM

]@rmin ienw nl]I0 2e DGB[ 10 2eTo

From

Sent

Received

Beste Wim

Met probleem in 2008 2009 is dat in de stukken nergens expliciet over granuliet wordt gesproken behalve op het in 2009 door

Intron venstrekte productcertificaat Daarom hebben we aan de hand van de gesprekken en de uitleg die daarin werd gegeven

gereconstrueerd over welke producten van GIB de besluitvorming discussie in 2008 2009 over ging Dat bleek zoals je nog

weet nogal een verwarrende zoektocht Het blijft lastig
Ik heb een en ander even op een rijtje gezet

Redenering 1 granietzand heeft alleen betrekking op materiaal met een korrelgrootte tussen 63 micrometer en 500

micrometer en dat het een onderdeel is van het microzand van GIB Dit is de zienswijze van Harmsen Mails uit 2008 2009 lijken
dit te ondersteunen IK heb zelf ook een tijdje op dit spoor gezeten Tegen deze redenering pleit dat alle betrokkenen Intron

GIB en Bodemplus verklaren dat het besluit uit 2008 2009 om het product te scharen onder BRL 9321 nadrukkelijk betrekking
heeft op al het materiaal dat kleiner is dan 500 micrometer dus inclusief granuliet

Redenering 2 Intron hetoordeel waaraan ik in deze discussie de meeste waarde hecht heeft naarons verklaard Tn de

documenten uit 2008 2009 wordt afwisselend gesproken over granietzand fijne fractie van steenslag over fijne fractie

granietzand en over granietzand en kwartsietzand Dit betreft steeds zowel het microzand als het granuliet Wat wij hebben

willen aangeven in onze beantwoording die u hieronder heeft aangehaald is dat de oorspronkelijke discussie zich niet beperkte
tot granuliet en ook het grovere microzand betrof waarmee het oorspronkelijk dus een bredere discussie

was dan de op dit moment in 2020 gevoerde maatschappelijke discussie Wij hebben zeker niet willen aangeven dat granuliet
oorspronkelijk van de discussie was uitgesloten
Wat mij betreft wordt deze invalshoek onderschreven door het afgekeurde wijzigingsbiad van BRL 9321 uit 2009 en het concept
van BRL 9344 Deze spreken niet over granietzand of granuliet maar richten zich op producten met een maximale korrelgrootte
van 500 micrometer Dat betreft zowel het granuliet als het microzand van GIB Deze producten werden als grond beschouwd

op basis van de uitspraak van het IT

Dat Intron in 2009 van mening was dat granuliet onder het begrip granietzand valt blijkt ook uit het in door Intron in 2009

verstrekte productcertificaat voor granuliet
In de verslagen van het IT uit die tijd wordt gesproken over granietzand en de fijne fractie van granietzand
Bodemplus verklaarde maar mij in een mail Zowel de fractie 0 0 063 mm als de fractie van 0 063 0 5 mm valt onder de

fractie minerale delen kleiner dan 2 mm en dat was het

doorslaggevende argument destijds om iets als grond te beschouwen zie ook de toelichting op de definitie van grond in het

Besluit bodemkwaliteit

Conclusie granietzand is containerbeorip voor de producten granuliet en microzand dus materiaal kleiner dan 500 micrometer

Redenering 3

Alleen GIB voIgt de redenering dat granietzand en granuliet een en hetzelfde product zijn Pas in recente stukken vanaf mei

2020 wordt door GIB ook de term granietzand als zijnde granuliet gebruikt In het gespreksverslag met Bontrup heeft hij het

ook weer over industriezand Dat helpt niet

In een uitleg van Stupers is het volgende verwoord

GIB produceert twee soorten microzand beiden met dezelfde korrelverdeling max 500 micrometer

1 Graniet microzand afkomstig uit de granietgroeve in Schotland en

2 Bestone® microzand uit de groeve in Bremanger Noorwegen
Microzand is dus iets anders dan granietzand Granietzand is een ander woord een van de andere woorden voor granuliet
De drie producten dus granuliet graniet microzand en Bestone microzand zijn grond conform het Besluit bodemkwaliteit

Tegen de uitleg dat granuliet en granietzand hetzelfde zouden zijn pleit de procesbeschrijving die GIB geeft bij de productie van

granuliet en de bijbehorende illustratie Daarin wordt gesproken over zand maar alleen in de korrelgrootte tussen 63

micrometer en 1 mm en granuliet of Noordse Leem kleiner dan 63 micrometer Overigens is die in het plaatje genoemde 1

mm niet correct dit zou 500 micrometer 0 5 mm moeten zijn Maar dit terzijde
Op onze vraag wat dan de status van het microzand was stelde GIB Op basis van de uitspraak uit 2008 2009 beschouwt

Bontrup microzand wegens de korrelgrootte ook als grond In tegenstelling tot granuliet heeft het product geen

productcertificaat In het

geval van microzand wordt gewerkt met partijkeuringen Met die laatste opmerking lijkt GIB zich weer tegen te spreken Die

uitspraak in 2008 2009 ging over granietzand maar in deze uitleg van GIB zou het gaan over granietzand en microzand

Conclusie granietzand is volqens GIB hetzelfde als granuliet Daarnaast is er microzand dat een iets qrotere korrelgrootte heeft

maar ook grond zand is

Alles overziend denk ik dat redenering 1 het minst aannemelijk is 2 en 3 zijn het meest plausibel is Erzit een nuanceverschil

tussen Waarbij redenering 2 op grond van de venschillende en betrouwbare bronnen voor mij het meeste gewicht in de schaal

legt
Met vriendelijke greet

10 2e

Van Wim Kuijken
Verzonden dinsdag 25 augustus 2020 13 04

Aan 10 2e DBO

Onderwerp Re Granuliet Mijn reactie op memo GIB

argumenten tov 1 en 3

134661 1814



iPhone WJK

10 2e DBO 10 2eOp 25 aug 2020 om 13 00 heeft

geschreven

g minienw nl hetvolgende

Wij volgen redenering 2

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 «4p 2e

Van Wim Kuijken I0 2e @gmail com

Verzonden dinsdag 25 augustus 2020 11 47

Aan I0 2e 10 2eDBO

Onderwerp Re Granuliet Mijn reactie op memo GIB

Dank En welke redenering volgen wij

Of laten we het in het midden

^minienw nl

iPhone WJK

Op 25 aug 2020 om 11 19 heeft

volgende geschreven

10 2e DBO 10 2e ^minienw nl het

Beste Wim

De analyse van Harmsen is dat het om twee verschillende producten gaat granuliet en granietzand
Die gedachte hebben wij onderkend Harmsen schaart zich met zijn redenering onder punt 1 van onze

bevindingen zie hieronder

Waarde analyse van Harmsen niet helemaal klopt is de korrelgrootte van wat hij granietzand noemt

Hij gaat uit van een korrelgrootte tussen 63 micrometer en 1 millimeter De onjuiste illustratie van

GIB geeft daartoe aanleiding Het microzand heeft een korrelgrootte tussen 63 micrometer en 500

micrometer halve millimeter

We stellen daarover op biz 26 van ons rapport het volgende
In de besluitvorming in 2008 2009 werd gesproken over granietzand Deze naann kan op

verschillende manieren worden gemterpreteerd
1 Granietzand is naast kwartsietzand onderdeel van het microzand van GIB Deze

betekenis lijkt in de eerste mailwisselingen in 2008 aan de orde te zijn
2 Granietzand is een begrip dat zowel microzand als granuliet alles met een korrelgrootte
kleiner dan 500 micrometer omvat

Deze zienswijze werd vanaf 2008 gehanteerd door Intron Certificatie In gesprekken heeft

Intron Certificatie aangegeven dat bij de behandeling in de werkgroep Kwalibo en in het

Implementatieteam in 2008 2009 niet is gesproken over producten met een bepaalde

korrelgrootte Er is ook niet gesproken over granuliet en evenmin over microzand maar

daar ging het wel over stelde Intron Certificatie Ook Bodem heeft aangegeven deze

redenering te volgen aangezien het materiaal kleiner dan 2 mm is

3 Granietzand is hetzelfde als granuliet met een andere benaming Daarnaast bestaat er

microzand Beide producten voldoen aan de definitie grond en vallen onder BRL 9321 Deze

zienswijze voIgtGIB
v ri^nH^liinmet

10 2e

1 6

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

reeds beoordeeld ID 134962

10 2e

134661 181 4



reeds beoordeeld ID 134962

134661 1814



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

Thur 8 27 2020 8 28 07 AM

Subject RE Granuliet Mijn reactie op menno GIB

Thur 8 27 2020 8 28 07 AM

To

From

Sent

Received

Zullen we even bellen

Metvriendeliike groet

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden woensdag26 augustus 2020 16 05

Aan

Onderwerp Re Granuliet Mijn reactie op memo GIB

Ik weet t niet Is inhoudelijke man We kunnen toch onze analyse delen

Wim

10 {2e DBO

iPhone WJK

Op 26 aug 2020 om 14 39 heeft

geschreven

10 2e DBO ^ 10 2e g minienw nl het volgende

Ik denk niet dat het zinvol is om Harmsen hiervoor te benaderen Die heeft in de juridische procedure van de

gemeente zijn stelling betrokken en zal niet geneigd zijn dit punt uit handen te geven

Ik zal een zo eenvoudig mogelijke redeneerlijn voor je opstellen gebaseerd op redenering 2

roetIVylpt \ rionHoI iiIfo o

10 2e

Van Wim Kuijken 10 2e @gmail com

Verzonden woensdag26 augustus 2020 13 31

Aan 10 2e I DBO^ 10 2e

10 2e dGB 1 1Q 2e |@minienw nl

Onderwerp Re Granuliet Mijn reactie op memo GIB

Het blijft moeilijkte begrijpen
We moeten een goed te begrijpen redeneerlijn hebben want Zembla zal ongetwijfeld Harmsen volgen en mij

daarmee confronteren

Is het nog een idee met Harmsen te bellen navzijn memo aan ons En eaa open te bespreken

Wim

@ minienw nl

CC

Verstuurd vanaf mijn iPad

I0 2e 10 2e

Reeds beoordeeld Zylab ID 134661

134659 1815



Reeds beoordeeld Zylab ID 134661

10 2e

10 2[4p 2e

10 2e

10 2e 10 2e

134659 1815



10 2e

10 2e

10 2e

10 3[dp 26

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 {2e

Reeds beoordeeld Zylab ID 134661

10 2e

34659 1815



Oojw^e
10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 26

10 2e

Reeds beoordeeld Zylab ID 134962

134659 1815



BS ^ I0 2e I@rws nl1

Wim Kuijken fl I0 2e |@gnnail com1
I0 2e

Thur 8 27 2020 8 45 05 AM

j BS t ]@rws nl]I0 2e 10 2e 10K2eTo

Cc

From

Sent

Subject FW Granuliet Mijn reactie op memo GIB

Received

Qpmerklnaen op memo GIB mei 2020 docx

Reactie GIB op bezwaren teaen toepassina aranullet pdf

DBG

Thur 8 27 2020 8 45 06 AM

zanddriehoek ipg

Best^fOk^^n | 10 2e |
Alles goed metjullie
Ik heb een vraag naar aanleiding van een stuk dat Harmsen ons heeft toegestuurd Zie opmerkingen op memo GIB

Daarin gaat hij in op de naamgeving van granuliet een kwestie waar Wim en ikook mee hebben gewoi^steld
In zijn stuk stelt Harmsen dat leem en zand niet hetzelfde is Hij stelt dat materiaal kleiner dan 63 micrometer in dit geval

granuliet geen zand maar leem is Pas als het materiaal groter is dan 63 micrometer maar kleiner dan 2 mm voldoet het

volgens hem aan de definitie zand

In zijn optiek is de besluitvorming in 2008 2009 over zand en niet over het leem lees granuliet gegaan

Bestaat er een dergelijke harde geologische grens

Bestaat er dergelijke grens op basis van het Bbk

Ik voeg nog een illustratie bij die ik van | 10 2e ] heb gekregen de zogenaamde zanddriehoek

Metvriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 2e @gmail comVan

Verzonden vrijdag 7 augustus 2020 17 30

Aan DBO Wim Kuijken

Onderwerp Granuliet Mijn reactie op memo GIB

10 2e

Geachte heren Kuijken en| lQ 2e |
Ik heb u notities van mijn kant toegestuurd die door de gemeente West Maas en Waal zijn gebruikt GIB heeft gereageerd op mijn

notitie die gebruikt is in de rechtszaken Zoals ik zeg in bijgesloten reactie heb ik weinig zin om in detail te reageren op de vele

opmerkingen Ik heb voor mezelf wel een aantal belangrijke punten genoteerd die ik baseer op feitelijke informatie in de memo

van GIB

Ik wil u graag deelgenoot laten zijn van deze punten Belangrijkste het door elkaar halen van de begrippen zand en granuliet en

stellen dat ze hetzelfde zijn Dit is zorgt voor veel verwarring ook in de memo van GIB In de memo van GIB staat bij de

procesbeschrijving van hun productie ook dat het twee verschillende producten zijn De verwijzing van GIB en ook het ministerie

dat granuliet al sinds 2008 grond is heeft betrekking op het product zand zonder polyacrylamide en niet op het granuliet met

polyacrylamide dat nu in de plas wordt gestort

Mocht dit niet duidelijk zijn laat het dan even weten

Metvriendelijke groet

Joop Harmsen

Bijgesloten zijn mijn reactie en voor de zekerheid ook de memo van GIB

134962 1816



Opmerkingen naar aanleiding van Memo van GIB aan de landsadvocaat van

27 mei 2020

Joop Harmsen 7 augustus 2020

Ikvind GIB in de memo weinig serieus omgaan met stukken geschreven door anderen en ook met de

door mij geschreven notitie voor de gemeente Ik voel me dan ook niet geroepen om in te gaan op de

vele commentaren Een paar punten wll Ik echter wel vermelden

Is granuMet grond

GIB is erg verwarrend met betrekking tot naamgeving Op pg 2 schrijven ze Granuliet ook wel

Noordse teem of Granietzand genoemd is de fijnste gradering die ontstaat bij het proces van

breken zeven en wassen van het primair gesteente Zoals ik al eerder heb vermeld is leem en zand

niet hetzelfde Leem is de fractie kleiner dan 63 pm en zand de fractie tussen 63 pm en 2 mm

Gelukkig wordt in de bijiage bijiage 5 geschreven door Kruse duidelijk welk productstromen GIB

heeft Naast de steenfracties zijn er twee fijnere fracties zie figuur 2 1 in bijiage 5

1 Zand met deeitjes tussen 63 pm en 1 mm Deze fractie wordt verkregen door cycloneren

Voor dit proces is het niet nodig een deflocculant polyacrylamide toete voegen

2 Granuliet verkregen na bezinken toevoegen van polyacrylamide en een filterpers

HET GAAT DUS OM TWEE PRODUCTEN ZAND EN GRANULIET

Deze beide fracties worden in de rest van het document door elkaar gehaald en er wordt zelfs

gesteld dat zand en granuliet hetzelfde zijn

Kijken we met de wetenschap dat er twee restfracties zijn naar bijiage 2 dan kun je concluderen dat

in 2009 gezegd is dat de zandfractie als grond wordt beschouwd Tot in 2018 maar ook nu nog wordt

dit nader gedefinieerd als de fractie kleiner dan 2 mm De afzet van dit product door GIB is denk ik

geen probleem omdat storten in een diepe put voor zover ik weet niet is gebeurd Los van de naam

granuliet kom ik geen tekst tegen die verwijst naar het tweede product Ik ben geen specialist op het

gebied van BRL s maar toe passing van BRL 9321 voor dit product door Kruse zand genoemd lijkt me

niet onlogisch Het product bevat niet de milieuvreemde stof polyacrylamide en hiermee gepaard

gaande onzekerheden met betrekking tot risico s

In afgelopen jaren is er geen afzet geweest voor het tweede product granuliet en wordt getracht dit

te storten in diepe putten In mijn ogen wordt erten onrechte verwezen naar de toestemming die

verleent is voor het product zand beschreven in voorgaande alinea Er wordt ook voorbijgegaan aan

het feit dat granuliet polyacrylamide bevat

Overig

Ikga niet in op de rest van de memo en commentaar op mijn eerdere notitie Twee zaken illustreren

wel het verschil in zienswijze van mij en GIB

Citaat uit Memo GIB waarin wordt ingegaan op gestelde in mijn notitie

Position paper Wijbrans

136387 1817



Granuliet bestaat voor meer dan 99 uit minerale delen Het is niet meer dan logisch dat

Prof Wijbrans zich hierop richt ook gezien zijn wetenschappelijke achtergrond De

aanwezigheid van 0 01 flocculant is irrelevant voor de vraag of het materiaal grond is of

bouwstof zie Bijiage 4

Rapportage van der Kooij

Het connmentaar van Harnnsen op de rapportage van Van der Kooij betreft nnet nanne de

uitgangspunten van het berekeningsmodel Helaas bleek bij navraag door GIB dat de auteur

van der Kooij eind april is overleden Een reactie van de auteur is derhalve niet meer

mogelijk In plaats daarvan is Kruse Advies gevraagd om het commentaar van Harmsen op

Van der Kooij mee te nemen in de literatuurstudie naar flocculant Kruse zegt hierover het

volgende Van der Kooij 2019 geeft een overzicht van polyacrylamide en de omzetting

daarvan en bevat een eenvoudige modellering van de omzetting om een indruk van de

milieuhygienische effecten voor de omgeving te geven op basis van enige aannamen En

verderop De afbraak van polyacrylamide in een grondlichaam en in open water is slechts

rudimentair te modelleren vanwege de complexiteit van de microbiele omzetting en overige

omstandigheden De courante beschikbare modellen gaan uit van aannamen die

aantoonbaar te kort schieten voor praktische doeleinden geschikte bepalingen Ookveel van

de zwaarwegende gegevens benodigd voor de berekeningen zijn niet dan bij zeer grove

benadering beschikbaar Resultaten van de berekeningen kunnen daarom slechts dienen

voor nader begrip van de processen en niet als representatie van de werkelijkheid

Position paper Wijbrans Dit zou ook een opiossing zijn van het milieuprobleem Kijk alleen naar het

schone deel en verwaarloos het kleine percentage verontreinigingen Ik heb hetgeen Wijbrans zegt

over de samenstelling van het gemalen gesteente nooit ter discussie gesteld Wei heb ik gezegd dat

hij ten onrechte de aanwezigheid van polyacrylamide niet heeft meegenomen

Rapportage van der Kooij Ikschroktoen ik las dat dat Aldert van der Kooij is overleden Ik ken hem

vanuit het verleden als een gedreven milieukundige en vriendelijke collega Van hem had ik dan ook

een gedegen reactie verwacht en zonodig ook een verdere discussie Helaas kan dat nu niet meer

Kruse is wat kort in zijn reactie en bevestigd in feite dat we nog weinig weten over het gedrag van

polyacrylamide Een rede die ik heb aangevoerd om granuliet niet te storten in een diepe put

136387 1817



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

Sent Thur 8 27 2020 9 41 59 AM

Subject 20200827 Memo voor gesprek O|j]i0 24
Received

20200827 Memo voor gesprek op 31 8 docx

]@min ienw nl]10 2e DGBlI 10 2eTo

From

Thur 8 27 2020 9 42 00 AM

Beste Wim en | 10 2e |
Mij is gevraagd voor de staatssecretaris een korte annotatie te schrijven voor het gesprek van aanstaande maandag Graag jullie
commentaar

Ik zal daarnaast ter voorbereiding van jouw contacten met de media het voigende gaan opstelien
een korte samenvatting in de vorm van een spreektekst
enkele redeneeriijnen
een set QandA s

Groet

134658 1820





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

Thur 8 27 2020 1 15 18 PM

Subject RE Granuliet Mijn reactie op menno GIB

Received

Biilage 2 RWS reactie op de gemaakte optnerkingen kanttekeningen door de heer Harrinsen pdf

To

From

Sent

Thur 8 27 2020 1 15 19 PM

Beste Wim

Ik heb nog geen antwoord ontvangen van RWS Vooruitlopend heb ik even gekeken naareen eerdere reactie van RWS in het

beroep van de gemeente wraar Harmsen een bijdrage aan heeft geleverd
Ookdaarin steit hij dat granuliet leem is en geen zand omdat het kleiner is dan 63 micrometer Zie biz 4 eerste tekstblok

De reactie van RWS is dat granuliet conformi de BRL 9321 korrelgrootte A kent

In de het Bbk en BRL 9321 staat geen ondergrens aangegeven qua korreigrootte
Met vriendeliike pmet

10 2e

10 2e

10 3ed |el
10 2e

10 2e 10 2e

l 10 2e |

10 2e

10 H4P 2e

10 2e 10 2e

reeds beoordeeld 134962

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

134656 1823







10 2eTo 10 2e DBO| @nninienw nl]
10X2eFrom

Sent Thur 8 27 2020 1 32 14 PM

Subject 20200827 Memo voor gesprek o|j o] 24
Received

20200827 Memo voor gesprek op 31 8 docx

DBO

Thur 8 27 2020 1 32 26 PM

Beste

Ter viL

jou gemaakt
Voordat ik deze aan de Stas voorleg verneem ik eer^t graag jouw commentaar

Ik zag dat er morgen nog een vooroverleg gepland is Daar kan deze memo ook behuipzaam bij zijn Als het je lukt graag op

korte termijn je eventuele opmerkingen
Groet

10 2e

het gesprek met Wim Kuijken op 31 8 heb ik in afstemming met Wim een gespreksnotitie voor de Stas en

134424 1826



nPH gtacr 10 2g |i T^nniniprny p|]

□ B0|
I0 2e J@minienw nl]

DBO

Thur 8 27 2020 8 50 15 PM

To

@minienw nl] Wim Kuiiken fj I0 2e j@gmail com1I0 2e 10 2e 10 2eCc

I 10 2e IryDBO]
From

Sent

Subject 20200827 Memo voor gesprek op 31 8

Thur 8 27 2020 8 50 16 PM

20200827 Memo voor gesprek op 31 8 docx

10 2e

Received

Beste|~7T0 26ri
Wil je ervoor zorgen dat bijgevoegde memo via de daamap bii de Stas komt

Met stuk is afgestemd met Wim Kuijken en

De memo is bedoeld voor het overleg dat op augusrus gepiana staat

Met vriendelijke groet

10 2e

I0 2e

134423 1828



Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteuning
Bestuursadvles

T a v Staatssecretaris

c c Loco SG

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

1 io 2e r

10 2e

memo H 3i o 6 | 10 2e |

Bespreking rapportage over granuliet met Win Kuijken asm J@minienw nl

Datum

27 augustus 2020

Op 31 augustus heeft u een gesprek met dhr Kuijken over zijn rapportage Kleine

korrels grote discussie U heeft dit rapport ter voorinzage van dhr Kuijken

ontvangen

Aanleiding
Het rapport is in uw opdracht door dhr Kuijken opgesteld De aanleiding voor het

onderzoek vormde de motie van de Tweede Kamer van het lid Moorlag c s d d

10 maart 2020 over onderzoek naar de kwaliteit van het besluit en de

totstandkoming van het besluit tot aanmerken van granuliet als grond bij de

toepassing bij het verondiepen van de zandwinningsplas Overde Maas

Scope
Het rapport beschrijft de gang van zaken rond de casus granuliet en de lessen die

daaruit getrokken kunnen worden In juni heeft u dhr Kuijken gevraagd zijn

opdracht lets te verbreden en de bevindingen van de evaluatie Kwalibo voor

zover relevant in zijn onderzoek te betrekken Dhr Kuijken doet in zijn
onderzoek geen uitspraak over wat granuliet wel niet is en of BRL 9321 wel niet

van toepassing was In de media zal deze discussie echter wel gevoerd blijven
worden

Gevoigde werkwijze
Dhr Kuijken heeft zijn werkzaamheden tussen 1 april en 1 September 2020

verricht Voor dhr Kuijken stond het verkrijgen van gevalideerde informatie

voorop Naast alle schriftelijke stukken en mails is veel informatie verkregen via

de 35 gevoerde gesprekken Tijdens het onderzoek en het opstellen van de

rapportage is gebruik gemaakt van door de betrokkenen geaccordeerde

gespreksvenslagen Deze informatie is [zo veel als mogelijk geanonimiseerd
verwerkt in het rapport

In het kader van het onderzoek heeft dhr Kuijken Wim gebruikt gemaakt van een

kleine groep van deskundige lenW ers die onder strikte geheimhouding een

eerdere versie van het rapport nog zonder de conclusies en aanbevelingen
hebben gecheckt op feitelijke juistheid
Het was van belang gelet op de ervaringen met externe partijen in het dossier

dat er geen conceptversies zouden gaan circuleren Daarom heeft dhr Kuijken

afgezien van ambtelijk hoor en wederhoor op een concept van het rapport

Pagina 1 van 2

135873 1829



Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteunlng

Bestuursadvies

Inhoudelijke aandachtspunten
Ik adviseer u in het gesprek met dhr Kuijken aan twee aspecten aandacht te

besteden

1 Inhoudelijk
a zijn er naar aanleiding van het onderzoek zaken naar voren gekomen

die een ander licht werpen op de wijze waarover tot nu toe overdeze

kwestie metdeTK is gecommuniceerd
b de kwetsbaarheid aangeven van de besluitvorming in 2008 9 t a v

granuliet en de kwetsbaarheid van de interne afweging m b t GIB en

het belang van de asfaltproductie
c de impact van het onderzoek op het Kwalibo stelsel

Datum

27 augustus 2020

2 Verdere gang van zaken

Nadat u het rapport op 1 September ontvangt is het zaak dat er zo weinig

mogelijk tijd verstrijkt tot de aanbieding van het rapport aan de TK Zoals aan de

TK is aangegeven zal het rapport van dhr Kuijken gelijktijdig met de evaluatie

Kwalibo worden aangeboden Het voortouw voor het opstellen van de

aanbiedingsbrief ligt bij DGWB

Ik stel voor met dhr Kuijken af te spreken dat in de periode tussen 1 September
en de aanbieding aan de TK het rapport een vertrouwelijk karakter heeft en geen

mededelingen over de inhoud gedaan zullen worden

Nadat publicatie heeft plaatsgevonden kan dhr Kuijken desgewenst een

toelichting aan diverse media geven

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

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

Fri 8 28 2020 8 44 59 AM

]@rmin ienw nl]I0 2e DGBlI 10 2eTo

From

Sent

Subject 20200901 Aanbiedingsbrief
Received

20200901 Aanbiedingsbrief docx

Fri 8 28 2020 8 45 00 AM

Beste Wim

Bijgevoegd een korte aanbiedingsbrief voor het rapport Graag je aanvuiiingen
Groet

134655 1830



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

Fri 8 28 2020 9 05 00 AM

To

From

Sent

Subject RE Granuliet Mijn reactie op menno GIB

Received Fri 8 28 2020 9 05 00 AM

BesteWim

Hierbij een eerste proeve van een reactie naar Flarmsen Ik khjg nog \«at aanvullende info van | 10K2^
hem gisteren al

nparhfp hppr H ^rmg pn

10 2e I Ik sprak

11 1 en 10 2 g

Met vriendelijke groet
10 2e

10 2e

10 H45 2e

10 {2e

10 2e

10 2e

reeds beoordeeld zylab id 134957

134654 1832



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

Fri 8 28 2020 6 17 35 PM

Subject RE Granuliet Mijn reactie op menno GIB

Received

To

From

Sent

Fri 8 28 2020 6 17 35 PM

Ik neem het op

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 H4 D 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden vrijdag 28 augustus 2020 12 07

Aan

Onderwerp Fwd Granuliet Mijn reactie op memo GIB

Misschien dit stukje nogopnemen in mail aan Harmsen

In Nederland zo bevestigen deskundigen mi] wordt grond naar de grootte en aard van de gronddeeitjes geclassificeerd volgens
lzNEN EN ISO 14688 Leem is een term die niet meer bij de indeling van gronden cf NEN wordt gebruikt de term is komen te

vervallen om beter aan te sluiten bij Internationale standaarden

iPhone WJK

Begin doorgestuurd bericht

10 {2e DBO

|bs
Datum 28 augustus 2020 om 11 57 09 CEST

Aan
’

Kopie Wim Kuijken | 10 2e |@em3il com

Onderwerp RE Granuliet Mijn reactie op memo GIB

10 {2e 10 2eVan @rws nl

10 2e DBO 1Q 2e 10 2e {BS ^ 10 2e@minienw nl @rws nl

Dag |l0 2e] hierbij een antwoord op de door jou gestelde vragen

De discussie leem zand is irrelevant De definitie van grond in het Bbk geeft alleen een bovengrens voor wat

betreft de korrelgrootte maximale korrelgrootte van 2 mm Daaronder is een verdere differentiatie niet relevant

Onderstaand ter illustratie maar is dus niet relevant voor de juridische duiding

In Nederland wordt grond naar de grootte en aard van de gronddeeitjes geclassificeerd volgens izNEN EN ISO 14688

Zand is een grondsoort van grotendeels minerale deeitjes waarvan minimaal 50 een korrelgrootte heeft tussen 63

pm en 2 mm en maximaal 8 een korrelgrootte kleiner dan 2 pm in theorie kan zand volgens deze classificatie

bestaan uit 50 deeitjes kleiner dan 63 pm

Leem is een term die niet meer bij de indeling van gronden cf NEN wordt gebruikt de term is komen te vervallen

om beter aan te sluiten bij Internationale standaarden Flet typische leem zal afhankelijk van de specifieke

samenstelling veelal als silt of als klei worden beschreven

De benaming leem wordt in het gebruik nog wel toegepast voor zowel materiaal dat uit 100 silt bestaat maar ook

voor materiaal dat heel kleiig is vette leem of materiaal dat een hoog percentage zand bevat schrale leem

Groet 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

1^
reeds beoordeeld zylab Id 1349B2

134652 1833



| 10 2e |

10 2e

10 H4p 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

reeds beoordeeld zylab id 134962

134652 1833



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

Fri 8 28 2020 6 29 32 PM

To

From

Sent

Subject RE Granuliet Mijn reactie op menno GIB

Received Fri 8 28 2020 6 29 33 PM

Ik heb nog even vermeld dat er voor microzand geen productcertificaat is

Dan wordt ie zo

Geachte heer Harmsen

11 1 en 10 2 g

Met vriendelijke greet

10 2e

10 2e

10 H4 P 2e
^

I0 2e I0 {2e

I0 2e 10 2e 10 2s

10 2e

reeds beoordeeld zylab Id 134957

134651 1834



]@minienw nl]I0 2e 10 2eTo DGRWI
10X2e I DBO

Sun 8 30 2020 10 27 56 AM

From

Sent

Subject RE Huidig concept Beleidsevaluatie

Received Sun 8 30 2020 10 27 56 AM

Weet je zeker dat dit een juli vereie is Staat gedateerd op maart

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 «4 P 2e

10 2e DGRWVan

Verzonden vrijdag 28 augustus 2020 19 54

Aan DBO

Onderwerp FW Huidig concept Beleidsevaluatie

Zoals toegezegd de laatste versie die ik heb

Die van P2 stuur ik apart
Groeten

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e
10 2e

[10 2^ C^ [2610 2e

10 2e DGRW 10 2e @mLnietiw nlVan

Datum dinsdag 21 jul 2020 3 27 PM

DGRW
_

Onderwerp Huidig concept Beleidsevaluatie

Dag j10 2ej
Ter voorbereiding van ons gesprek om 16 46 uur heb ik in de bijiage de laatste versie van de beleidsevaluatie rapportage

gevoegd
Het is alleen even de bedoeling dat je de inhoudsopgave even leest vooraf

De bedoeling is dat we er samen even kort doorheen lopen om te besluiten welke hoofdstukken onderdelen we niet meesturen

naar de KBG rond eind deze \week

Met vriendelijke groet

]@niinieiiw nlAan 10 2e 10 2e

10 2e

134422 1835



DGRWI 10 2sTo @minienw nl]10 2e

10 2e FDBO
Sun 8 30 2020 10 30 19 AM

From

Sent

Subject Laatste versie evaluatie Kwalibo

Received

20200326 Eindconcept rapportage Beleidsevaluatie Kwalibo docx

Sun 8 30 2020 10 30 20 AM

Beste I0 2e

Ik ben dit weekend bezig met de afronding van bet rapport van Wim Kuijken over granuliet Wim gaat in zijn rapport in op de

evaluatie Kwalibo Ik heb daarbij gebruikt gemaakt van een versie van maart Inmiddels zijn er nieuwere versies begreep ik van

Hi] stuurde me bijgevoegde versie toe als zijnde een versie van juli Deze is echter gedateerd op maart

Heb je voor mij de allerlaatste versie

Met vriendelijke groet

10 2e

no»2e1

10 34P 2e

134421 1836



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

Sun 8 30 2020 1 39 38 PM

Subject FW Rapport K

Received

To

From

Sent

Sun 8 30 2020 1 39 38 PM

t i

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 «sp 2e

10 2eVan

Verzonden zondag 30 augustus 2020 11 54

Aan

Onderwerp Rapport K

Urgentie Hoog

Beste ho 2et
Hierbij mijn opmerkingen op het concept rapport Het zijn dezelfde opmerkingen die ik in het gesprek van vrijdag jl
noemde

DBO

10 {2e DBO

11 1 en 10 2 g

Tot zover mijn inhoudelijke opmerkingen
Succes met de afronding van het rapport
Hart groet

10 2e

134650 1838



10 2eVeldhoven S van Stientje DBO[

H DBO

Sun 8 30 2020 1 49 45 PM

Subject FW Aanbiedingsmail concept rapportages Beleidsevaluatie Kwalibo

Received

Concept rapportage Beleidsevaluatie Kwalibo 20 07 2020 pdf

Rapport P2 Onderzoek ILT bevindinaen naleefaedraa Kwalibo conceptversie 23 07 20 pdf

To @minienw nl]
10X2eFrom

Sent

Sun 8 30 2020 1 49 45 PM

Beste Stientje
Afgelopen vrijdag vroeg je naar de evaluatie Kwalibo Met was even een speurtocht naar de laatste versie De contactpersoon
binnen DGWB is namelijknog met vakantie

Ik stuur je de meest rente versie Uiteraard krijg je de stukken in de loop van de week officieel aangeboden door DGWB Dan zal

er ook een duiding gegeven worden aan de evaluatie

Met vriendelijke groet

I0 2e

10 2e

I0 4d be

D6RW10 2eVan

Verzonden zondag 30 augustus 2020 14 46

Aan DBO

Onderwerp FW Aanbiedingsmail concept rapportages Beleidsevaluatie Kwalibo

Hierbij pdf versie waarop ook de datum goed staat

Als het goed is was de versie die ik je eerder stuurde bijna gelijk maar was de datum vermoedelijk niet aangepast ik kreeg die

op 20 7 van Willem als zijnde laatste versie]
Groeten

10 2e

e

10 2e @minienw nlDGRW10 2ean

Verzonden vrijdag 24 juli 2020 12 05

DGRW

BSK [

10 2e 10 2e @minienw nlAan

10 2e 10 2e 10 2e BSK ^ 10 2e |@minienw nl@minienw nlCC

Onderwerp FW Aanbiedingsmail concept rapportages Beleidsevaluatie Kwalibo

Dag j10 2ej
Bijgaand ter informatie zoals besproken de aanbiedingsmail voor de twee concept rapportages in het kader van de

Beleidsevaluatie aan ruim 120 geadresseerden
In de week van 17 21 augustus wordt zoals gezegd overleg ingepland met een beperkte groep stakeholders uit het bedrijfsieven
circa 10 externe personen Daarnaast wordt in deze week een overleg ingepland met overheden circa 8 externe personen

Tijdens deze overleggen worden presentaties gegeven door W B en P2 en wordt gelegenheid geboden voor een eerste globale
inhoudelijke reactie vooral gericht op vooruitkijken
Met vriendelijke groet
I0 2e

10 2e 10 2e @minienw nlVan

Verzonden vrijdag 24 juli 2020 11 42

^ DG RW

3GRW

10 2e 10 2eAar

10 2e @witteveenbos com 10 2e 10 2e 10 2e ^van waarde comCC 10 2e

Onderwerp Concept rapportages Beleidsevaluatie

Beste geadresseerde
Ter informatie treft u bijgaand twee concept rapporten aan die in het kader van de Beleidsevaluatie Kwaliteitsborging Bodem zijn

opgesteld
Het betreft

het concept rapport van Witteveen en Bos en AT Osborne conceptversie 20 juli 2020 Beleidsevaluatie Kwaliteitsborging
Bodem

het concept rapport van P2 conceptversie 23 juli 2020 Onderzoek kwantificering ILT bevindingen naleefgedrag Kwalibo

stelsel

U ontvangt deze mail omdat u vorig jaar bent uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomst in het kader van de

beleidsevaluatie Kwalibo Deze bijeenkomst heeft op 21 november 2019 in Rotterdam plaatsgevonden
Inmiddels is hard gewerkt aan de afronding van de rapportages en liggen er twee concepten die wij u graag aanbieden Wij
stellen u in de gelegenheid om voor beide rapportages een feitencheck uit te voeren Hierbij geven wij aan dat het

onafhankelijke onderzoeken betreffen en dat het aan de opstellers is om te bepalen welke opmerkingen zij wel of niet

meenemen Het gaat er op dit moment niet om of u het eens bent met de conclusies en aanbevelingen maar om een extra

feitencontrole Na de zomer wordt u in de gelegenheid gesteld om ook inhoudelijk te reageren

Wij verzoeken u om eventuele bevindingen naar aanleiding van uw feitencheck uiterlijk 14 augustus rechtstreeks te mailen

naar

pwitteveenbos com cc naar mij voor wat betreft het rapport van Witteveen en Bos en AT Osborne

10 2e |Pvan waarde com cc naar mij] voor wat betreft het rapport van P2

Het streven is dat de definitieve rapporten begin September gereed zijn Opgemerkt wordt dat de conclusies en aanbevelingen
uit de rapporten niet noodzakelijkerwijs ook de mening is van het ministerie Na de zomer zal door het ministerie een aantal

10 2e

134420 1839



bijeenkomsten worden georganiseerd met vertegenwoordigers uit het veld waaronder een bijeenkomst met de Klankbordgroep
Daar zal door de opstellers een toelichting worden gegeven op de rapporten Tevens zal het ministerie daar in overleg gaan met

het veld om gezamenlijk te kijken hoe we het Kwalibo stelsel naarde toekomst toe kunnen verbeteren

Wij hopen dat u tijd kunt vinden de beide rapporten te controleren op de feiten en kijken uit naar uw reactie

U wordt vriendelijk verzocht om deze concept rapporten niet verder te ver^preiden
Met vriendeliike groet

10 {2e
19
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
l0X2e I DBO

Sun 8 30 2020 8 55 34 PM

]@rmin ienw nl]I0 2e DGBlI 10 2eTo

From

Sent

Subject Rapport versie 20200901

Sun 8 30 2020 8 55 35 PM

20200901 Procesevaluatie granullet docx

Received

Beste Wim

Bijgevoegd een aangepaste versie

Ik heb jouw correcties als uitgangspunt genomen
Zelf nog wat kleine layout correcties gedaan
Commentaar van Stientje e ti|^eijerwerkt kijk of je het hiermee eens bent

Laatste versie van de evaluati^walibo gecheckt op door ons gebruikte teksten Paar kleine veranderingen doorgevoerd
passage over Raad van State letterlijk overgenomen

Ik heb alles in trackchanges aangegeven en opmerkingen geplaatst
Graag hoor ik van je
Met vriendeliike groet

10 2e

10 3[i P 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden zondag 30 augustus 2020 15 35

Aan 10 2e DBO

Onderwerp Re Rapport K

Zie mijn suggesties
Wim

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 30 aug 2020 om 14 39 heeft

volgende geschreven

10 2e DBO 1 I0 2e @minienw iil het

t i

Met vriendeliike roet

f10X2ei

10 Hap 2e

10 2e Sminienw nl10 2e DBO

Verzonden zondag 30 augustus 2020 11 54

Aan

Onderwerp Rapport K

Urgentie Hoog

Beste | iO 2e L

Hierbij mijn opmerkingen op het concept rapport Het zijn dezelfde opmerkingen die ik in het gesprek van

vrijdag jl noemde

10 2e DBO^ 10 2e @minienw nl

11 1 en 10 2 g

134649 1842



11 1 en 10 2 g

Tot zover mijn inhoudelijke opmerkingen
Succes met de afronding van het rapport
Hart groek

11 1

□it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indian u niel de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u

verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

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

messages

134649 1842



DBOj I0 2e l@minienw nl]

] DBO

10 29To

10X2eFrom

Sent Mon 8 31 2020 9 05 48 AM

Subject RE Afronding rapport granuliet
Mon 8 31 2020 9 05 48 AMReceived

Heb ik eigenlijk dit weekend al gedaan Was niet veel

Nu nog even akkoord op Wim op al mijn tekstvoorstellen

rr\

10 2e

i0 ze

10 «4 P 2^

Van 10 2e DBO

Verzonden maandag 31 augustus 2020 10 04

Aan 10 2e DBO 10 2e DGB 10 2e DBO

Onderwerp RE Afronding rapport granuliet
Succes metde laatste loodjes
Van 10 2e I DBO 10 2e

Verzonden maandag 31 augustus 2020 10 00

DBO | I0 2e

^minienw nl

10 2e D6B ^ 10 2e10 2e g minienw nl @minienw nlAan 10 2e

1Q 2e DBO | 10 Ze |@minienw nl

Onderwerp RE Afronding rapport granuliet
Heb gehad
Met vriendeliike groet

10M2e

10 2e

I0 2e

10 2e DBO 10 2e ^minienw nl

Verzonden maandag 31 augustus 2020 09 17

BO 10 2e ^minienw nl 10 2e DGB 10 2e ^minienw nl 10K2e

DBO l 10 {2e |g minienw nl

Van

{10 2eAan

10X2a I DBO

Onderwerp Afronding rapport granuliet
Beste collega s

I0 2e | en ik kunnen morgen niet bij het FlexTeamoverleg zijn
bulten verzoek

Aan dat rapport leg ik vandaag de iaatste hand nadat ik er afgelopen vrijdag een overleg over hebben gehad met Stientje en

10X26 I
vanmioaag is er nog een afrondend gesprek gepland tussen Wim Stientje en

Morgen zal dan het definitieve rapport door Wim worden toegezonden aan Stientje
Deze weekga ik met Wim werken aan redeneerlijnen en QandA s ter voorbereiding op media aandacht

Met vriendeliike proet

10 2e @minienw nl 10 2e

bulten verzoek

10 2e

10 2e

10 2e

10 4d ^e
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
l0X2e I DBO

Mon 8 31 2020 10 08 19 AM

To

From

Sent

Subject 20200901 Aanbiedingsbrief
Mon 8 31 2020 10 08 20 AMReceived

20200901 Aanbiedingsbrief docx

Beste Wim

Een ingekorte aanbiedingsbrief
Groet

134648 1845



Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

1 September 2020

Geachte Staatssecretaris

De afgelopen maanden heb ik mij op Uw verzoek gebogen over de casus

granuliet in relatie tot het Besluit bodemkwaliteit 2008 Naast de casus heb ik

ook gekeken naar voor zover relevant het Kwalibo stelsel en de evaluatie die

uitgevoerd is

Mijn bevindingen conclusies en aanbevelingen treft u aan in het bijgevoegde
rapport Kleine korrels grote discussie

Hoogachtend

Wim Kuijken

136169 1846



Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Staatssecretaris

Minister

Bestuurskern

Directie WatErkwalitEit

Ondergrond en Marien

Afdeling Bodeni Ondergrond
en Wadden

Den Haag

Postbus 20904

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

10 2e

Deslisnota M 3i o e{
feminienw n

I

Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie

Kwaliteitsborging en rapport Kuijken
Datum

1 September 2020

Kenmerk

IENW BSK 202D 151135

Inleiding

Op 1 September jl heeft u het rapport van de heer Kuijken inzake Granuliet en

het Besluit bodemkwaliteit Kuijken Kleine korrels grote discussie ontvangen

Daarnaast is inmiddels een tweetal rapporten gereed gekomen die betrekking
hebben op de kwaliteitsborging in de bodemregelgeving Dit betreft het rapport
Beleidsevaluatie Kwaliteitsborging Bodem van 4 September jl zoals

aangekondigd in uw brief van 11 december 2018 en het Rapport Onderzoek

kwantificering ILT bevindingen naleefgedrag Kwalibo stelsel van 3 September

jl

In juni heeft u aan de heer Kuijken gevraagd in zijn onderzoek tevens het

Kwalibo stelsel te betrekken De heer Kuijken constateert dat zijn

aanbevelingen goed passen binnen de bredere aanbevelingen uit de

Beleidsevaluatie Bijgevoegde conceptbrief is afgestemd met RWS en ILT

Geadviseerd besluit

De staatssecretaris wordt geadviseerd om

• bijgaande drie rapporten ter kennisname aan de Tweede Kamer te

sturen middels bijgaande brief

• in deze brief een eenste reactie op hoofdlijnen te geven

De minister wordt geadviseerd om

• in te stemmen met het verzenden van de Kamerbrief door de

staatssecretaris mede namensde minister

Beslistermijn
Zo spoedig mogelijk

Argumentatie
De Kamer wacht al enige tijd op de uitkomst van de rapporten oorspronkelijke

toezegging was deze voor het zomerreces aan de Kamer te sturen In juli is bij
de Kamer aangegeven dat de heer Kuijken is gevraagd de rapporten met

Pagina 1 van 3
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betrekking tot de evaluatie van Kwalibo te betrekken Vorige week zijn er

Kamervragen gesteld overde rekenfout van RWS m b t granuliet De Kamer

heeft verzocht de antwoorden deze week te kunnen ontvangen Zoals

besproken in de staf DGWB van 3 September jl lijkt het raadzaam beide

Kamerbrieven gelijktijdig te versturen

Taskforce

Voorgesteld wordt om gezien de reikwijdte van de benodigde aanpassingen en

de diversiteit van de daarbij betrokken partijen binnen het ministerie van I W

een taskforce in te stellen om de voortgang en de samenhang tussen die

verschillende betrokkenen en aspecten te borgen

Quick scan

In September kan worden gestart met een QuickScan onderzoek naar de

impact en uitvoerbaarheid van de aanbevolen maatregelen uitde drie

rapportages Daarnaast is overleg noodzakelijk tussen het ministerie en onder

meerde koepels schemabeheerders en sector en met medeoverheden en

handhavers om ook gezamenlijk te kijken hoe wij de noodzakelijke

verbetermaatregelen naar de toekomst toe het beste kunnen vormgeven

Onderzoek van Aartsen

Vanwege het grote belang van het verbeteren van handhaving en toezicht in

het Kwalibo stelsel is het zinvol om tevens de uitkomsten van het lopende
onderzoek van Van Aartsen over het VTH stelsel mee te nemen De

verwachting is dat dit rapport mogelijk eind dit jaar wordt opgeleverd

Plan van Aanpak en planning

De uitkomsten van het QuickScan onderzoek het onderzoek van Kuijken het

onderzoek van Van Aartsen en de uitkomsten van het overleg met het veld

worden verwerkt in een Plan van Aanpak dat u voor eind dit jaar wordt

aangeboden Gelet op het vorenstaande wordt voorgesteld omi de brief met een

meer inhoudelijke beleidsreactie met tijdpad van verbetermaatregelen in het

eerste kwartaal volgend jaar naar de Kamer te zenden Dit is in de Kamerbrief

nog nietconcreettoegezegd

Eerste Kamer

Bij het debat in de Eerste Kamer over de Aanvullingswet bodem Omgevingswet
heeft u toegezegd de Eerste Kamer de brieven die met betrekking tot granuliet
aan de Tweede Kamer zouden worden verstuurd in afschrift aan de Eerste

Kamer te sturen Omdat deze toezeggingen pas in juni tussen de Eerste Kamer

en BZK zijn vastgelegd is dat nog niet gebeurd Voorgesteld wordt deze

toezegging in te vullen met het versturen van deze Kamerbrief in afschrift naar

de Eerste Kamer Nog niet bijgevoegd wordt separaat aangeboden

Politieke context

Veel aandacht voor bodemkwaliteit en granuliet naar aanleiding van onder

meer uitzendingen van Zembla Zembla heeft aangegeven een nieuwe

uitzending voorte bereiden vermoedelijke uitzenddatum 24 September

Kader

In maart 2020 heeft u de Kamer toegezegd onafhankelijk onderzoek te laten

verrichten naarde casus Granuliet Op 1 September heeft u het rapport van de

heer Kuijken ontvangen Daarnaast heeft u op 11 december 2018 een brief

naar de Kamer gestuurd waarin u de beleidsevaluatie heeft aangekondigd van
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het Kwalibo stelsel waarbij u heeft aangegeven dat deze eind 2019 zou

worden afgerond Naar aanleiding van vragen uit de Kamer heeft u

aangegeven dat de Beleidsevaluatie gelet op de complexiteit van het stelsel en

de benodigde zorgvuldigheid pas voor de zomer naar de Tweede Kamer zal

wforden verstuurd Tenslotte heeft de Staatssecretahs in april vanv^ege de

coronacrisis en vanwege de samenhang metde uitkomsten van het rapport

van de heer Kuijken besloten om de Beleidsevaluatie pas na de zomer naar de

Kamer te sturen

Krachtenveld afstemming financiele en juridische implicaties
communicatie

Krachtenveld Het veld is sterk verdeeld over de ernst en urgentie van het

naleeftekort en zal dit dus niet snel toegeven

Vergeiijkbare stelsels Bouvi kwaliteit mest en asbest Een punt dat in alle

casussen terugkomt is met name de capaciteit voor controle en toezicht

voldoende capaciteit is onontbeerlijk en eigenlijk overal te krap
Communicatie Het concept van de Beleidsevaluatie en het rapport inzake de

inventarisatie van de ILT bevindingen zijn in juli voor een feitencheck met de

meest betrokken partijen uit het veld gedeeld Hierbij is aangegeven dat de

uitkomsten van beide rapportages niet noodzakelijkerwrijs ook uw mening
betreffen Daarnaast is aangegeven dat deze concepten niet mochten worden

verspreid Dit is afgestemd met woordvoering van de directie Communicatie

Daarnaast heeft op 20 augustus een bijeenkomst plaatsgevonden met de

belangrijkste partijen uit het bedrijfsieven waarin presentaties zijn gegeven

over de inhoud van de twee rapporten betreffende de beleidsevaluatie en

waarin de gelegenheid was voor het bedrijfsieven voor het geven van een korte

voorlopige inhoudelijke reactie De voorlopige conclusie was dat het

bedrijfsieven zich grosso modo kan vinden in de bevindingen van de

Beleidsevaluatie en dat het grootste deel van het bedrijfsieven ook de ernst en

urgentie van de situatie deelt Men was wel kritisch op het rapport over de

bevindingen ten aanzien van de door de ILT geconstateerde naleeftekorten Dit

was echter te verwachten omdat deze tekorten ook zorgwekkend zijn
Juridische implicaties Om de versterking van de invulling van de

systeemverantwoordelijkheid goed in te vullen is naar verwachting in ieder

geval wijziging van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit noodzakelijk

10 2e
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HBJZ^ I0 2e I@minienw nl1

HBJZ

Wed 9 2 2020 9 22 52 AM

Subject FW Rapportage Wirm Kuijken Kleine korrels grote discussie

Received

20200901 Aanbiedingsbrief pdf

20200901 Procesevaluatie aranuliet pdf

10 2eTo

10 2eFrom

Sent

Wed 9 2 2020 9 22 53 AM

10 2e | DBO

Verzonden dinsdag 1 September 2020 15 08

1 DGRW

Van

10 2e 10 2e 1 10 2e BS | 10 2e DGRWAan ILT

HBJZ

Onderwerp FW Rapportage Wim Kuijken Kleine korrels grote discussie

Beste collega s

Allereerst wil ik jullie namens Wim bedanken voor jullie bijdragen aan zijn onderzoek En namens mijzelf voor de prettige

samenwerking
Bijgevoegd tref je het eindrapport aan Op bet rapport rust een embargo dus wees terughoudend met het verder verspreiden in

de organisatie

Met vriendelijke groet

10 2e | BS 10 2e

10 2e

10 2e

DBO

Verzonden dinsdag 1 September 2020 15 05

Aan Veldhoven S van Stientje DBO

DBO 1
10 P^ BS | I0 2e @rws nl Wim Kuijken | 10 2e |@gmail com

Onderwerp Rapportage Wim Kuijken Kleine korrels grote discussie

Beste Stientje
Namens Wim Kuijken stuur ik je zijn eindrapportage over de casus granuliet toe

Zoals afgesproken rust er een embargo op het rapport tot verzending naar de Tweede Kamer

Met vriendelijke groet

10 2evaTT7

10 {2e ^minienw nl

I0 2e 10 2e BS ^ 10 2e@minienw nl @rws nl10 2e

10 2e

10 2e

141978 1848



10 [2e l BSKlI I0 2e I@tninienw nl1

\ BSK[| I0 2e I@minienw nl1

1 DGRW

To

10 2eCc

10 2eFrom

Sent Wed 9 2 2020 10 11 03 AM

Subject RE Bericht Zembla

Received Wed 9 2 2020 10 11 03 AM

Geen idee laat ik even bij RWS het nu uit te zoeken

Van 10 2e I BSK

Verzonden woensdag 2 septem ber 2020 11 08

DGRW

BSK

10 2eAan

10 2eCC

Onderwerp RE Bericht Zembla

Lijkt me ookKlO 2ej|
Is er nu sprake van een rekenfout volgens jou

Makkelijk gemaakt met zoveel nullen

Met vriende ijk© gr06t

DGRW

Verzonden woensdag 2 septem ber 2020 10 56

I DCO

CEND DBO r
\ BSK 1

10 2e 10 2e @minienw nlvan

10 2e 10 2e 10 2e BSK q
10 26 |@minienw nl@minienw nlAan

10 2e 10 2e g minienw nl

10 2e 10 2e @minienw nlCC

Onderwerp RE Bericht Zembla

Ik neem aan dat informeren stas dan ook via RWS gaat en van ons nu geen actie vi ordt gevraagd

air DCO10 2e 10 2e @minienw nl

Verzonden woensdag 2 septem ber 2020 09 25

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

H DGRW |

10 2e CEND DBO 10 2e @minienw nl

10 2e 10 2e @minienw nl

10 2e DBO 10 2e @minienw nlCC

Onderwerp FW Bericht Zembla

Urgentie Fioog

Best^ ^0 2^fen 10 2e zie hieronder verzoek Zembla aan RWS over de zogenoemde rekenfout

Ik heb contact met woordvoering RWS komt met een voorstel voor reactie stemt met ons af ook

@bnnva ra nl10 2eVan

Verzonden woensdag 2 septem ber 2020 08 33

Bs

Onderwerp Bericht Zembla

10 2e

10 2e 10 2e @rws nlAan

Bests 10 2e

Zoals zojuist besproken zullen wij vandaag een artikel publiceren over een rekenfout die Rijkswaterstaat heeft

gemaakt in de risicobeoordeling van de toepassing van granuliet We willen Rijkswaterstaat graag de gelegenheid te

geven om te reageren

Het gaat om het volgende Rijkswaterstaat heeft op 3 juni 2020 een memo opgesteld met de titel Acrylamide en

Over de Maas In de memo wordt een berekening gemaakt van hoeveel acrylamide er in Over de Maas kan

vrijkomen in een worst case scenario Rijkswaterstaat rekent uit hoe 72 000 KG acrylamide zich verhoudt tot de

9 25 miljard liter water van Over de Maas en komt hierbij uit op een gehalte van 0 0078 mg L Hier is een rekenfout

gemaakt het corrects gehalte is 7 8 mg L

In de memo haalt Rijkswaterstaat de strengst bekende grens aan 2 04 mg L Het corrects gehalte in het worst

case scenario zit dus ver boven die strengste grens Wat is hierop uw reactie

Volgens milieuchemicus loop Harmsen most Rijkswaterstaat nu concluderen dat er een probleem is Gaat

Rijkswaterstaat actie ondernemen nu blijktdat er een risico is voor het waterleven

Voor de volledigheid heb ik de memo waar het over gaat meegestuurd als bijiage
Om uw reactie goed te kunnen verwerken in ons bericht hebben wij uw antwoord om uiterlijk 11 30 vandaag

nodig

Vriendelijke groet

iO 20jdK^®
10 2e

De informatie verzonden met en of in dit e mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde n Gebruik van deze informatie door anderen dan

258147 1851



geadresseerde n is verboden behoudens indien en voorzover anders is aangegeven Openbaarmaking vermenigvuldiging verspreiding en of

verstrekking van deze informatie aan derden is NIET toegestaan behoudens indien en voorzover anders is aangegeven BNNVARA staat niet in voor de

Juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e maii noch voor tijdige ontvangst daarvan

The information contained in this e maii is confidential and may be iegaily privileged It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is

addressed and others authorised to receive it If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure copying distribution or

taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful unless and as far as otherwise is indicated in

the contents BNNVARA is neither liable for the proper nor complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in

its receipt
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]@minienw nl]I0 2e 10 2e 10 2eTo DBO| J
|@nninienwTin10 [2eDCOI

10 2e DBO|1 10 2e

\ DBO

Cc @minienw nl]
From

Sent

Subject FW Rapportage Wim Kuijken Kleine korrels grote discussie

Received

20200901 Aanbiedinasbrief pdf

20200901 Procesevaluatie aranuliet pdf

10 2e

Wed 9 2 2020 10 26 04 AM

Wed 9 2 2020 10 26 00 AM

Zie bijgevoegd vertrouwelijk Begrijp van 10 2e dat morgen in de DGWB staf contouren van de TK brief zal worden besproken

Van } DBO Namens10 2e DBO10 2e

Verzonden dinsdag 1 September 2020 15 59

DB0 Q
Onderwerp FW Rapportage Wim Kuijken Kleine korrels grote discussie

Vertrouwelijk
Beste 10 2e ~| en | [1Q 2e |
Graag vertrouwe ijk mee omgaan

Mvq

10 {2e 10 2e DBOAan

10 2e

10 2e DBO 1Q 2e @minienw nlVan

Verzonden dinsdag 1 September 2020 15 05

Aan Veldhoven S van Stientje DBO 10 2e @minienw nl

10 2e 10 2e jBS ^ 10 2e S rws nl 10 2e@minienw nlCC [ ] DBO

10 26 BS | 10 2e |@rws nl Wim Kuijken | 10 2e |@gmail com

Onderwerp Rapportage Wim Kuijken Kleine korrels grote discussie

Beste Stientje
Namens Wim Kuijken stuur ik je zijn eindrapportage over de casus granuliet toe

Zoals afgesproken rust er een embargo op het rapport tot verzending naar de Tweede Kamer

Met vriendeliike proet

10X2e

10 2e

10 2e

10 H^P 2e

127556 1852
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