
To: (10)(2e) ) - BSK~ (10)(2e) 1@m inienw.nl]; ~I ___ (1~0)_(2_e)~-~l) -
DGRW (10)(2e) minienw.n l] 
From: (10 )(2e) ) - DGRW 
Sent: Wed 3/11 /2020 9:27:36 AM 
Subject: FW: Retour: opm. M MenW TK vragen granuliet 
Received: Wed 3/11/2020 9:27:38 AM 
Opm . M MenW TK vragen granu liet.pdf 

Hoi ~10)(2ej en 1 (10)(2e) 1, 
Ik ga ernaar kijken ! Ik zie ook in de onderstaande mai l dat de minister voor het debat een brief aan de TK wil stu ren waarin de 
bevoegdheden wo rden verduidelijkt. 
Met vriendelijke groet , 

(1~) 

- ------j (10)(2e) 
1 

1 
(10)(2e) 

1 1 
(10)(2e) 

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

(1~e) 
1 

(10)(2e) 
1 

1 
(10)(2e) 

1 

Reeds beoordeeld Zylab ID 127462 

1 (10)(2e) 1 

143366 0234 



To: ~~-(1_0--'----)(2_e)_-L..L., 
( BS).,__ __ (_10_)(2~e_) -~ 

(BS)"--------'----( 1-+o)-'----(2---'-e )____,,"""-'----'-rw-'----"s-'--'---. n=I ~ 
From: (10 )(2e) ) - DGRW 
Sent: Wed 3/11/2020 9:36:45 AM 
Subject FW: Retour: opm. M MenW TK vragen granuliet 
Received: Wed 3/11 /2020 9:36 :46 AM 
Opm . M MenW TK vragen granu liet.pdf 

~10)(2ef, 

(1(10)(2e) 

Gezien de opmerkingen van de minister lijkt het mij voor de hand liggen dat jullie 
hier eerst naar kijken. Jullie hebben denk ik het beste zicht op de 
ontgrondingenvergunningen en de relatie met de verondieping, leeflaag, etc .. Ik 
beschik niet over die informatie. Jij was ook bij het overleg met de gemeente 
aanwezig. De gevraagde omschrijving bij vraag 4 kan jij dan ook het beste 
verzorgen. Ik verneem graag van jou of jullie dit kunnen doen. 
Groet (10 l(20l 

1 (1 0)(2e) 

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

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

Reeds beoordeeld Zylab ID 127462 

1 (1 0)(2e) 1 

143365 0236 



To: (10)(2e) ) - BSK~ (10)(2e) 1@m inienw .nl]; ~I ___ (1~0)_(2_e)~-~I) -
DGRW (10)(2e) minienw .nl ] 
From: (1 0)(2e) ) - DGRW 
Sent: Wed 3/11/2020 10:44:04 AM 
Subject: Review onderzoek granul iet 
Received: Wed 3/11/2020 10:44:05 AM 
Eerste aanzet ten behoeve van review .docx 

Hallo 1 ( 1 □J(2e ) 1 en 1 ( 1 □J(2e ) 1, 

Ik heb de mail nog eens goed bekeken van ~ 1 □ l ( 2ef. 1 ( 1 □ l (2e ) 1 heeft mij gevraagd om het 
traject voor de review te trekken. Gezien de rol van RWS lijkt het mij ook goed om 
dat vanuit DGWB te doen. Ik zie nu dat RWS het initiatief neemt en dat is 
aangegeven dat 1 ( 1 □J(ze ) 1 de contactpersoon is voor de gemeente. 110H2e) gaat daarbij 
niet in op mijn rol. Die moet naar mijn mening wel duidelijk zijn en door RWS 
worden geaccepteerd anders is het lastig voor mij om de zaken te organiseren, 
juist omdat zij nu het initiatief nemen. Ik zie in de aanpak van 1 1 □ l(2 e) ook niet dat er 
een overleg met de gemeente is voorzien. Ook geeft hij (nog) niet aan met wie ik 
van RWS contact kan opnemen. ( 1 □ J( 2e J wellicht moet jij hierover even met j 1 □ l(2 e ) 
schakelen. \10l(2e) heeft immers een an ere voorstelling van de uitkomst van het 
overleg met de gemeente en de afspraken daarover. 
Met vriendeliike q roet, 

(10)(2e) 

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

Verzonden: woensdag 11 maart 2020 09:~37 ____ ~ 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DGRW ; (10)(2e) ) - DGRW 

CC: 1 (10)(2e) I) - BSK; (10)(2e) (BS); ~--(~1 (_10_)(_2e~)-~ (BS) 

Onderwerp: RE : Rev iew onderzoek granuliet 
Da n heb ik blij kbaa r bij een ander ges prek gezeten. 
Laten we op letten dat hier geen ru is over ontstaat ! 

i) er ~ t ij dens het gesprek afgelopen maa ndag al een eerste opzet voor de rev iew gedeeld met de gemeente (bij gevoegd) . 
De gemeente gaat hier op reageren (evt . aa nvullen); 

ii) de bes proken scope van het onderzoek is : 
a) de mil ieu-hygiënische eigenschappen van gra nuliet en de effecten va n de toepassing va n dit mate ri aa l, en 
b) de v raag of het toepassen va n gra nuliet aan het bereiken van de natuu rdoe lste llingen - opgenomen in het her in richt ings plan bij 

de ontg rond ingsverg unn ing en bes tem mingsp lan - in de weg staa t. 
Daa rnaas t is het aa nbod aan de gemeente gedaa n om hu n gr ieven bij het Bb k systeem (ro l en inv loed op bes luitvorming) aa n te 
dragen. 
De gemeente heeft aa ngegeven graag te willen dat de rev iew door Antea wordt uitgevoerd . Net als de door de gemeente 
geïnit ieerde ext ra monste rname. 
Va n de zij de va n Ien'A'. is aa ngegeven dat hier geen bezwaar tegen bestaat en da~K10)(2e j (1o)d (10)(2e) 1 ~onta ct persoo n is voo r de 
gemeente voor de rev iew. . . 

in de bege leiding va n de rev iew. RWS _ (10)(2e) !heeft hierover in midde ls contact met de gedeputeerde gehad en wij 
Afspraak is ook dat zowel de gemeentj als RWtS de pro vincie benadert met de v raag wie namens de prov incie kan meedenken 

wachten nu op een naa m va n de provincieam tenaa r . 

f11~j~~l~I ---(1-□ )-(2-e)--~I) - DG RW ~~--(-10-)(-2e-J-~l@minienw.n l> 

Verzonden: woensdag 11 maart 2020 09:10 
Aan: (1 0)(2e) (BS)< (10)(2e) rws.nl >; (10)(2e) ) _ D;::.G.:::.:..:RW.:_:___i___:_,---:_:.___:__,=-:.:.:.:.:.:.:.:::.:~~ 
CC: (10)(2e) ) - BSK (1 0)(2e) 

'-----'----------

(BS ) (1 0)(2e) rws.nl> 

Onderwerp: RE : Rev iew onderzoek granuliet 
Ja 
Van: 1 (1 0)(2e) 1 (BS) <I (10)(2e) l@rws.nl> 

Verzonden: woensdag 11 maart 2020 09:09 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) minienw.n l> 

CC: (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) minienw.nl>; ~I ___ (_1_0)_(2_e) __ ~I) -BSK 

143364 0238 



Onderwerp: RE : Rev iew o nderzoe k granuliet 

Dag ~10)(2e~ 
Benjii_,door ~10 )(2ej geïnfor meerd over het ges prek met de gemeente van afgelopen maa ndag?? 
Gr{,1~ ) 

Van: ~I --(1-0)-(2-e)-~I) - DGRW 4 (10)(2e) l@m inienw.n l> 

Verzonden: woensdag 11 maart 2020 08:59 
Aan: (1 0)(2e) (BS) < (1 0)(2e) rws .n l> 

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

Onderwerp: Review o nderzoek granu liet 

Ha 11 o j10i(2ef, 

Ik ben vanuit DGWB aangewezen voor het review onderzoek Granuliet. Hiervoor 
moet op korte termijn (is mij gevraagd) een opdrachtomschrijving worden 
gemaakt, overleg worden gevoerd met provincie/gemeente, offerte worden 
aangevraagd, etc" Het is een traject wat jij samen met jullie, de gemeente en de 
provincie doorlopen. Zover als ik nu begrijp is de verwachting dat het onderzoek 
uit twee onderdelen zal bestaan; de toepassing van g ra nu liet en de mogelijke 
gevolgen op de lange termijn en een analyse van het functioneren van het huidig 
wettelijk kader. Ik zal het e.e.a. later deze week verder uitschrijven. Wij willen 
proberen om volgende week een eerste overleg met de gemeente en de provincie 
te plannen. Mijn vraag is wie van jullie neemt deel aan de be eleidin van het 
onderzoek? Ik zou overigens ook graag gebruik maken van 
voor de ana lyse van het totale wettelijke kader voor Over de._________.__a_a_s_. ----~ 
Groet, 

1 (10)(2e) 1 

143364 0238 



To: DBO-stas (10)(29) min ienw.nl · SecretariaatSG-lenWd (10)(29) l@min ienw.nl]; D80-mind (10)(29) l@minienw.n l] 
Cc: (10)(2e) - DBO (10)(2e) @minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 3/11/2020 12:57:39 PM 
Subject RE: NIEUW GEPLAND: Gesprek iz. Granuliet dd. 16/3 
Recelved: Wed 3/11/2020 12:57:40 PM 

Excuus van mijn kant, ik had dit specifiek moeten doorgeven. Tot nu toe zat 10.2.ebij alle overleggen over granuliet, dus 
lijkt me dat dat voor dit overleg ook geldt. ~ eens? 

Verzonden met BlackBen-y Work 
( www.bl ackbeny.com) 

Van: DBO-stas <I (10)(29) l@minienw.nl> 
Datum: woensdag 11 mrt. 2020 12:47 PM 
Aan: secretariaatSG-Ienw (10)(29) @minienw.nl>, DBO-min <I (10)(29) l@minienw.nl>, DBO-scas <I (10)(29) l@minienw.nl>, 

(10)(2e) - DBO (10)(2e) inienw.nl> 
Kopie: (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) wminienw.nl> 
Onden\'erp: RE: NIEUW GEPLAN D: Gesprek iz . Granuliet dd. 16/3 

Hl10)(2ej 
Heb ik niets cifiek doorgekregen anders had ik natuurlijk even afgestemd. 

(10)(2e) kun j ij di t aangeven? 
Groet, 

(i:Qill) 

Van: Secretar iaatSG-lenW 

Verzonden: woensdag 11 maart 2020 12:43 
Aan: DBO-min ; DBO-stas 

CC: 1 (10)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: FW: NIEUW GEPLAND: Gesprek iz. Granu liet dd. 16/3 

Urgentie: Hoog 
Hl (10)(2e) 1 
Is het de bedoeling dat f0.2.e3ansluit? Ik heb wel een SVD gesprek met een heel DT.. .. 

Hartel ijke groet, 
(10)(2e) 

Van: (10)(2e) ) - D80 4 (10)(2e) l@minienw.nl> 

Verzonden: woensdag 11 maart 2020 12:41 
Aan: SecretariaatSG-lenW 1 (1 0)(29) l@minienw.nl> 

Onderwerp: RE: NIEUW GEPLAND: Gesprek iz. Granu liet dd. 16/3 

Hal(10)(2e)! 
Het lijkt me heel goed als 10.2.ehier ook b ij zit. 

Met vriendelïke roet, 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Van: Secretar iaatSG-lenW 4 (10}(2g) l@minienw.nl> 

Verzonden: woensda 11 maart 2020 12:40 
Aan: (10)(2e) ) - DBO 1 (10)(2e) l@minienw.nl> 

Onderwerp: FW: NIEUW GEPLAND: Gesprek iz. Granu liet dd. 16/3 
H{~ 0)(2~)dit is ionder 10 2 e 

Hartelijke groet, 

1c10)(2ei1 

Van; DBO-stas 4 (10}(2e} l@minienw.nl> 

Verzonden: woensdag 11 maart 2020 12:38 
Aan: I (10)(2e) I) - DBO (10)(2e) minienw.nl>; DBO-Adviseurs ~ (10)(29) l@minienw.nl>;I (10)(2e) 

(10)(2e} - DGRW (10)(2e) minienw.nl> (1 0)(2e) - DBO 

(10)(2e) minienw.nl>; Post bus DGWB (10)(2g) minienw.nl>; Sec retariaatSG-lenW 

(10)(2g) frd.shsdir.nl>; 1 (10)(2e) l(BS) 4 (10)(2e) l@rws.nl>I (1 0)(2e) 

127431 
1 

0240 



(~S) ~ (10}(2e) l@rws .nl>; (10)(2e) (BS)~ (10)(2e) l@rws.n l>; I (10)(2e) IBS) (10)(2e) rws.nl>; 

-.====~--~I( BS) (10)(2e) rws. n I>; 1 ( 1 o )(2e) kB S) L_____:(_10..:...)(:_2e....:.)_----"'.:....:...;rwc:,;s:.:..=n l.>!.__(1_0_)(2_e_) ____.~ BS) 
(10)(2e) rws.nl>; HBJZ postbus wetgeving 1,--__ ....:.(T'"10.:..)(:...2_e:.._) __ ___i;=.:.m.:..:.:.:.in:.:.ie~n~w:.:.:.:..n.!.!I> 

CC: DBO-stas (1 0)(2g) m inienw.nl>; DBO-min (10)(2g) minienw.nl> 

Onderwerp: NIEUW GEPLAND: Gesprek iz. Granuliet dd. 16/3 
Ter informatie : In de agenda van minister lenW en minister MenW is maandag 16 maart van 16.30 tot 17.00 uur een gesprek inzake granuliet gepland. 
He t gesprek kan plaatsvinden in de Maaszaal. 
Graag doorgeven aan betrokkenen en voorbereiden voor beide minister. 
Met vrie ndelïke roet 

(10 ~ 

127431 

(10)(2e) 
e) 

0240 



To: (10)(2e) ) - DGRW ..... ~ -~(_10~)(_2e-'-)-~1@minienw.nl]; ~I ----'(_10-'--)(2_e_) --~I) -
BSK 10)(2e) 
Cc: 2e) 

:1~s) rws.nl]; 

minienw.nl] 
- DG RW (10)(2e) @mr'-i'""n i-'-en'"'"'w--'.'"'"'nl......_;.,__~--'--(1'-'--(1---'0)-'-(2---'e).,__ _ _, ( BS).._~ __ __c(_10-'-')(_2e-'-) __ _.l@rws.nl ]; ~10)(2e~ 

(10)(2e) (BS) (10)(2e) rws.nl] 
From: ) (BS) 
Sent Wed 3/11/2020 1 :46:29 PM 
Subject RE: Retour: opm. M Menw TK vragen granuliet 
Received: Wed 3/11/2020 1:46:44 PM 
Opm. M MenW TK vragen granu liet.pdf 
Vragen van het lid Lacin (SP) antwoorden ER DEF aanpassing M ER 11 maart 2020.docx 

~10)(2e1, 
Riin.:l.:!nrl rle naar aanleid ing van de opmerk ingen van de M aangepaste antwoorden op de vragen van Lacin . 

10.2.e (10)(2e) 1 is akkoord met deze antwoorden . 
Zorgen jullie weer voor doorgeleiding van de M 
G Ç o 2 ) 

(10)(2e) 

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

(10)(2e) 

(10)(2e) 

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

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

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

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

(10)(2e) 

143363 

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

Reeds beoordeeld Zylab ID 143365 

(10)(2e) 

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

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

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Reeds beoordeeld Zylab ID 127462 

0241 



To: (10)(2e) ) - BSKd (10)(2e) l~minienw.nl] ; ~I --~(~10~)(_2e~) __ ~I) -
DGRW (10)(2e) m inienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Wed 3/11/2020 2:53:46 PM 
Subject reactiál 0)(2♦) 
Recelved: Wed 3/11/2020 2:53:48 PM 
Opm. M Menw TK vragen granu liet.pdf 
Vragen van het lid Lacin (SP) antwoordet§EF aanpassing M1met)1 maart 2020.docx 

Hallo I poJ(2ei I en 1 (to)(2ei 1, 
Zie onderstaand mij n vraag aan l10i(2ef. Ik kriio vervolgens geen rechtstreekse 
reactie, hij stuurt dan een reactie naar 1 ( 10l(2e) • Toevallig keek ik net in mijn cc bak 
en kan ik zien dat er wat binnen is. l 10)(28~ 11.1 en 10.2.e en 10.2.g 1 

(10)(2e) 

Groet, 
(10)(28) 

(10)(2e) 

Van: (10)(2e) (BS) 

11.1 en 10.2.e en 10.2.g 

11.1 en 10.2.e en 10.2.g 

Verzonden: woensdag 11 maart 2020 13:~46 ______ ~ 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW; (10)(2e) ) - BSK 
CC: (10)(2e) ) - DG RW ; ~----''-"-(1~(1-0-)(2-e~) --~,-B-S)_;.,.........('-10-)(-2e-)~ (BS) ; ~I __ (1_0_)(2_e_) -~I ( BS) 

Onderwerp: RE: Retour : opm. M MenW TK vragen granu liet 

~10)(2eJ, 

1c1oi(2e>1 

Biiaaand de naar aanleid ing van de opmerkingen van de M aangepaste antwoorden op de vr agen van Lacin. 
J 0.2.e (10)(2e} l isakkoordmetdezeantwoorden. 
-Zorgen JU iiie weer voor doorgeleiding van de M 

îtWl 
vartC-(1-0-)(2_e_)-~I} - DGRW ~ (10)(2e) l@rninienw.nl> 

Verzonden: woensdag 11 maart 2020 09:37 
Aan: (10)(2e) (BS)< (10)(2e) rws.nl>; (10)(2e) (1 (10)(2e) (BS) 

1 

(10)(2e) minienw.nl>; (10)(2e) (BS) 
(10)(2e) 

Onderwerp: FW: Retour: opm. M MenW TK v ragen granuliet 

~10)(2e~, 

Gezien de opmerkingen van de minister lijkt het mij voor de hand liggen dat jullie 
hier eerst naar kijken. Jullie hebben denk ik het beste zicht op de 
ontgrondingenvergunningen en de relatie met de verondieping, leeflaag, etc .. Ik 
beschik niet over die informatie. Jij was ook bij het overleg met de gemeente 
aanwezig. De gevraagde omschrijving bij vraag 4 kan jij dan ook het beste 
verzorgen . Ik verneem graag van jou of jullie dit kunnen doen. 
Groet, (1oi(2e> 

Van: (10)(2e) ) - D BO ~L __ ...:...(1_0):..:..(2_e...:...) __ .J>l@~ m~i n~ie~n~w~·~n I> 

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 12:23 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) min ienw. nl >; .___(_10~)(_2e_) _ L,!(_BS_,_)__._~ __ __,,__---,,=-=....__ ___ (1_0)_(2_e )~ _ __,) - BSK 

m inienw.nl>; (10)(2e) ) - D80 (10)(2e) ~--(1_0)_(2_e)_~) - BSK 

( 1 o )(2e) ) .-- D=.G=.R:..:..W::...:...._L_ _ _:_...;.,:__:_~___1,:a.;.;.;_.;,;_,;,;~ 

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

Onderwerp: Retour : opm. M M enW TK vragen granu liet 

Allen, 

De minister van M MenW heeft gevraagd de beantwoording van de TK v ragen g ranuliet aan te passen. Zie bijgevoegd haar 

143362 0244 



opmerkingen/suggest ies. Haar voornaamste verzoek is om in de beantwoording van de vragen heel helder (getrapt) de 

bevoegdheden van RWS en van provincie uit te schrijven. Daarnaast gaf de m inister aan dat het goed is om voorafgaand aan het 

(nog in te plannen) debat, een TK-brief te versturen waarin de bevoegdheden worden verduidelijkt . Inz. de ondertekening, stelt de 

min ist er voor dat zij ondertekent, maar 'mede namens' M l&W. 

M l& W had de versie van gisteravond nog niet bekeken, zodoende heb ik die versie terug gezet bij DBO. Ik stel voor dat de nieuwe 
versie van de beantwoording - in track changes -weer wordt toegevoegd aan beide rondzend mappen en we de nieuwe versie aan 

beide BWP weer aanbieden. 

Geven ju llie een seintje als de nieuwe versie van de beantwoording in HPRM staat? 

Dank ! 

Groet 
1 (10)(2e) 

143362 0244 



To: -~----,--~--~)- DBO~ (10)(2e) @minienw.nl); ~I ___ (_10~)(_2e~) --~b. -
BSK (10)(2e) 

Cc: (10)(2e) BS @rws.n l) 
From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Wed 3/1 1/2020 4:07:33 PM 
Subject FW: Retour: opm. M Menw TK vragen granuliet 
Recelved: Wed 3/11/2020 4:07:35 PM 
Opm. M MenW TK vragen granu liet.pdf 
Vragen van het lid Lacin (SP) antwoorden 102 eoEF aanpassing rv10·2 e11 maart 2020.docx 

Hoi 1 (10)(2e) !, 
Ik vind op zich de antwoorden prima, vraag me wel af of de opmerkingen van M voldoende zijn opgenomen. 
Groeten, 

(10)(2e) 

,....,_I ___ (10_)_(2~e) __ __,I ~---'-1 ~-~(1_0)_(2_e}~_.,......... __ ~ 
1 (10)(2e) 1 1 {1I(10)(2e)I (10)(2e) (10)(2e) 

Reeds beoordeeld Zylab ID 143363 

(10)(2e) 

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

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

(10)(28) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) 

(10)(2e) 

Reeds beoordeeld Zylab ID 143365 

(10)(2e) 

(10)(2e) =i [ (10)(2e) J 
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) 

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

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

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

Reeds beoordeeld Zylab ID 127462 

(10)(2e) 

143361-----------------------------0247 



To: (10)(2e) ) - DCO~ (10)(2e) 
DBO (10)(2e) min ienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 3/11 /2020 4:09:16 PM 
Subject: FW: Kamervragen lacin granuliet versie 3 
Received: Wed 3/11/2020 4:09:00 PM 
Kamervragen lacin granuliet versie 3.DOCX 
Kamervragen lacin granuliet versie 3.tr5 

1@minienw. nl]; ~I ____ (_10~)_(2~e) ___ ~I) -

Zie bijgevoegd nieuwe versie 1K vragen Lacin . Beleid wil ze vandaag de tas in doen. Vragen 1 en 4 zijn aangepast, S had gister vrijwel woordelijk 
opgeschreven hoe ze de tekst wilde hebben. Ga nu even scherp de beantwoording lezen. Lezen jullie mee? Ik zou iig willen adviseren om deze 
vragen, samen met de an dere set vragen en de uitgebreide 1K brief in één keer begin volgende week (vóór stemmingen) naar buiten te doen, ipv deze 
nu al eerder te versturen. 

Groet 

1 (10 )(2e) 

----- Oors ronkelï k berich t-----
Van : (10)(2e) - DGRW 1 (1 0)(2e) l@minienw.nl> 
Verzonden: woensd 11 maart 2020 16:05 
Aan : (10)(2e) - DBO ~--(-10- )-(2_e_) -~@minienw.n l>; ~I --~(_10~)~(2_e~) --~D -BSK <j~_~(1_0~)(2_e~J-~l@minienw.n l>; 

(10)(2e) - DGRW (10)(2e) @minienw.nl> 
Onderwerp: Kamervragen lacin granuliet versie 3 

Hallo 1 (10)(2e) 1, 1 (10)(2e) 1 en t10)(2ej, 

Ik heb in HPRM de aangepaste beantwoording van de vragen van lacin gezet. Ik kon de oude versie niet meer bewerken, daarom moest ik een 
nieuwe versie maken. De gewijzigde tekst is aangeleverd door10)(2 0)(2e) n de tekst is goedgekeurd door 1 (10)(2e) 1. Ik heb het alleen in 
de het format voor de brief gezet. Zie de bijgevoegde mail vim 0)(2.) 

Met vriendelijke groet, 

127560 0250 



To: (10)(2e) Il -DGRWU (10)(2e) 1@minienw.nl ] 
From: (10)(2e) 1) - DGRW 
Sent: Wed 3/11 /2020 4:1 2:27 PM 
Subject RE: Kamervragen lacin granuliet versie 3 
Received: Wed 3/11 /20 20 4:12:27 PM 

Mooi. Mijn reactie richtin~n DBO is wel dat niet alle opmerkingen van M zijn overgenomen, maar moet DBO maar bek ijken of dat 
bezwaarlijk is. 
Ben ï " er morgen? Moeten aan de slag met Kamerbrief en de nieuwe vragen gaan als bijlage, gaan in de weekendtas ... 
10)(2e maakt de brief , R WS en wij leveren stukken aan. 
Gr 10)(2e 

----- Oors ronkelï k berich t-----
Van : (10)(2e) - DGRW 1 (10)(2e) l@minienw.nl> 
Verzonden: woensd 11 maart 2020 16:05 
Aan : (10)(2e) - D_B_0~=====(1=0=)(_2-e=)===-=@minienw.n l>; ~I --~(1_0~)(2_e~) __ ~D -BSK <j~_~(1_0~)(2_e~)-~l@minienw.n l>; 

(10)(2e) - DGRW (10)(2e) @minienw.nl> 
Onderwerp: Kamervragen lacin granuliet versie 3 

Hallo 1 (10)(2e) 1, 1 (10)(2e) 1 en t1 0)(2ej, 

Ik heb in HPRM de aangepaste beantwoording van de vragen van lacin ezet. Ik kon de oude versie niet meer bewerken, daarom moest ik een 
nieuwe ver sie maken. De gewij zigde tekst is aangeleverd do (10)(2 J))(2e) en de tekst is goedgekeurd door 1 (10)(2e) 1. Ik heb het alleen in 
de het format voor de brief gezet. Zie de bijgevoegde mail vmi 0)(2.) 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

258321 0252 



To: (1 0)(2e) - DBO (10)(2e) minienw.nl 
Cc: (1 0)(2e) (10)(2e) @rws.nl]; (1 0)(2e) ) - DGRWU (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (10)(2 e) ) - DG RW 
Sent: Wed 3/11/2020 4:38:02 PM 
Subject: Nota RTG TB en pers granu liet 
Received: Wed 3/11/2020 4:38 :03 PM 
Nota RTG TB en pers granuliet.docx 

Hierb ij de toevo eg ingen. 
I k heb quote u itsp raa k Deltares over g rond o pgenom en, ik ken rapport/ant woord dat ze voor ons zouden hebben gemaakt over 
deze ques t ie niet . 
Groeten, 
~10 )(2ej 

258320 0253 



~T_o: __ ~_:(_10~)(_2e;)~ S) ( ( 10)(2e) rws . n 1 10 (2e) ~rwc'...:s~-~n l'J.l;.l__ __ _',(_1 o:._,_,_:;:.2e:._,___~-1L---'=B~S'..'..:K~_--'-(1_:0-'-')(,=_2e:_.!_)~__p""'-'-'u..u..uu.<LL1L..Lli..L,__-----i 
(10)(2e) (10 (10)( (10)(2e) inienw .nl (1 0)(2e) 

HBJZ (10)(2e) ~-E-N-□----~-~-~ . r----,(c:;"'.10;:;-;)~(2,;::-;--~~~--_J 
~~-------, 

~□-G~R_W~ __ (1_o_J(_2e_)~~@min i - DGR 
, ,--,_~ __ (1_0_)(_2e_)_----r'@ minienw .nl e) BS).__--'-.--'-'--'----"='-':..:...=..:.:..:.; rws.nl ] ; 

(1 0)(2e) - DBO (1 ienw.nl O.__(.;-1-'0)~(2_e'--) --==..:...:=.:...::...:...:...:.c'-'-'-'-'<' ~_(1_0_)(2_e_) ~ 
(10)(2e) - DCO (10)(2e) 10)(2e) DBO minienw.nl]; 

(10)(2e) ~-~~-'--~@minienw.nl]; ~ _____ (1_0_)(-'2e-') ____ ~ ) -
DBO (10)(2e) minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 3/11/2020 5:30:37 PM 
Subject 20200311 Outline kamerbrief over granu liet 
Received: Wed 3/11 /2020 5:30:00 PM 
20200311 Kamerbrie f over granuliet.docx 

Best e col lega's, 

Naa r aan leiding van het overleg met Min. MenW van hedenmiddag is een out line van een kamerbr ief opgeste ld. 

Deze br ief zal naast de beantwoording van de kamervragen van 6 en 10 maart gestuurd worden. 

Dit betekent dat de kamervragen van Lac in van 6 maart niet deze week beant woord zu llen worden. Er za l één totaa lpa kket 

gestuu rd wo rden . 

Bi j de beantwoord ing van de kamervragen kan desgewenst verwezen worden naa r de t ekst van de brief . 

Gest reefd moet worden deze brief en de beantwoord ing op zo kort mogeli j ke te rm ijn ge reed te hebben (u iter lijk voor het 

wee kend). 

Zoa ls bi j de vorige kamerbrief zal ik de eind redactie en het ve rsiebeheer op me nemen. Dus graag alle t ekstvoo rst ellen naar mij. 

Groet 
(10)(2e) 

266445 0255 



~T_o: __ ~ ___ (1_0)_(2_e-'--r) -~) - BSK (1 D)(2e) 
(1 0)(2e) - OGRW (10)(2e) 

From: (10)(2e) ) - OGRW 
Sent: Wed 3/11/2020 5:45:52 PM 

minienw.nl] ; ~I --~(1_0)_(2_e~) --~Il -BSK~~ __ (_1~0)_(2_e)~~1@min ienw.nl]; 
@m inienw.nl] 

Subject: FW : 20200311 Nota Rondetafelgesprek en techn ische brie fing granu liet 
Received: Wed 3/11/2020 5:45:54 PM 
20200311 Nota Rondetafe lgesprek en tech nisch e briefing granul iet. docx 

Lijkt het verstandig om deze nota zo naar de bewindslieden te sturen of hebben jullie nog op- en of aanmerkingen? 
Groet, 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) i) -DBO 1 (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: woensda 11 mrt. 2020 5:06 PM 
Aan: (1 0)(2e) (B S (10)(2e) rws.nl> , (10)(2e) - D GRW ~ (10)(2e) l@minienw.nl> , 1 (10)(2e) 1 (BS) 

(10)(2e) rws.nl> , (1 0)(2e) ) - DGRW (10)(2e) inienw.nl> 

Onderwerp: 202003 11 Nota Rondetafel gesprek en technische briefing granuliet 

Besté~èn(~) 
Voorafgaand aan het gespre k met min M en W van hedenm iddag hadden w ij(fl0)(2~j(1 0)(2e)I en ik) al een informat ieve not a 

voorbereid waar in het bespro kene t ijdens de t echnische br ief ing en het ron det afelgesp rek w erd t oegelicht . 

Daa r in komt ook de ge lekt e not a van jan uari 2020 aan de orde. 

Tevens heb ik een ko rt e verw ijzing opgenomen naa r het ges pre k van hedenm iddag. 

Ik zou w illen voorste llen deze z.s.m. aa n beide bew indspe rso nen t e st uren. 

Uit eraa rd alleen als ju llie akkoord zijn ! 

Groet 
(10)(2e) 

143360 0257 



To: -~--~--r---'-~-~) - DGRW~ (10)(2e) l@minienw.nl]; ~I --'-(_10~)(2_e_) --~I) -
BSK (10)(2e) min ienw.nl 
Cc: (10)(2e) BS ·i-'-'-'--'-'-'(1..,..,o)~(2~e)~@rws.n l]; ._! -----'('-10--'--)('-2e--'--) _ __,b -DB0.._0 _ __c(_10-'-')(_2e--'--) _ _.!@min ienw.nl) 

From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 3/1 1/2020 5:56:58 PM 
Subject RE: Retour: opm. M Menw TK vragen granuliet 
Recelved: Wed 3/11/2020 5:56:59 PM 
Kamervragen lacin granuliet versie 3 10.2.eJoCX 

Hi I(10)(2e~, 

Zoals al met je gewisseld, is er (ook vanuit de minister) de voorkeur om deze set vragen als één pakket/gelijktijdig te versturen met 

de andere set TK vragen en vooral ook de out line van de TK brief. Zie bijgevoegd alvast een paar aandachtspunten bij de 
beantwoording. 

Groet 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

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

1 (10)(2e) 
Reeds beoordeeld Zylab ID 143361 

(10)(2e) 

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

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

(10)(2e) 

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

(10)(2e) (10}(2e) (10)(2e) Zylab ID 143363 

~10)(2ej 

(1 0)(2e) 

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

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

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

(10)(2e) 

~10)(2e~ 

Reeds beoordeeld Zylab ID 143365 

(10)(2e) 

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

(10)(20) (10)(2e) (10)(28) (10)(28) (10)(28) 

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

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

(10)(2e) (1 O)(Ze) (1 O)(Ze) 

14335::1-----------------------------0259 



Reeds beoordeeld Zylab ID 127462 

(10)(2e) 

143359 0259 



To: (10)(2e) 

From: (10)(2e) 1) - DBO 
Il -DBO~U ___ (_10~)(_2e~) __ ~1@m in ienw .nl] 

Sent: Wed 3/11 /2020 8:07:38 PM 
Subject RE: 20200311 Outline kam erbrief over granuliet 
Received: Wed 3/11 /2020 8:07 :38 PM 

Goed plan. Loop morgen even langs .. . 

Met vriendeli ike groet 

(10)(2e) 

Van: ~I _____ (1_0)_(2_e) ____ ~ll - DBO 
Verzonden: woensdag 11 maart 2020 18:26 
Aan: 1 (10)(2e) Il - DBO 

Onderwerp: RE : 20200311 Out line ka m erbr ief over granu liet 
Ik heb wel een aanta l tekstvoorste lleh1Wf:~at die lenen zich niet voor de mail(, want w ie weet waa r ma ils a llemaa l op het bureau 
kunnen belanden ;-).) 

Van: 1 (10)(2e) Il - DBO '9 (10)(2e) l@m inienw. nl> 

Verzonden: woensda 11 maart 2020 17:31 
~-------~ 

Aan: L__ __ '----1__,__---'-----1.,-----'"------,,,,---'-.J. ____ (1_0-'----)(_2e_) __ __J ,....:::..:...:_:......J__--.---.:..._:..:_.:.._ _ _J.>,";:=m=i n=i=e=n=w=·=n::...I>-'----; L-__ (:....1....:0)...:-(2_e.:_) _ __Jl -

H;..=B..:..:J ::........L--'----'-'--------'---r----'-'.....:..;.'-'-'-'-'-"-'-'-:..;..;..;.,'"'"-----'-L__--'(-10....:...)('--2e--'-)~__Jl - BS K (10)(2e) HBJZ 

~--(1_0)_(2_e) __ "--,) -CE N D-DC .---'---------------~~-'-',-.............. ---'--l...---(-10_)_(2---'e) __ _____,) - DG RW 

~ __ (,_10---'-)..'.._(2-'e)'.__~___J.lo,i:..!.!.!.:..:.=::.!..!.!::..:.!.!.!.~ __ (,_10---'-)..'.._(2~e)~_Jl - DGRW )( 0)(2 ) 

.l---_'_( 1~0 )_._(2_e,_) - ------1"..:....:..:..:..:.:..:..:.=-:,;= n.:.:_I >_,_; L___'__'_'_----:--_J (BS) 

L,_ _ _._( 1_0_-;)(,_2e_.) __ ~----=~=------:,___,__..:..__,__ _ _.,__..:..:m..:..:i.:...:n.:..::ie:..:..n:.,.:.w.;...;.~n~l>_,_;_j___.:..__-_-__.,_ _ _ll_---=--:BO ,__.:_( 1__;_-__.___J~.;..;..;..;.;..;..;;..;..;....;..;.;..;..;..:~ 1_,_,__,.__.___J 
(10)(2e) ) - DCO ) - DBO 

Onderwerp: 20200311 Outline kamerbrief over gran uli et 

Best e co llega's, 

m inie nw.nl>; ~-----(1_0_)(2_e_) _____ ~ 

Naa r aan leidi ng van het overleg m et M in. M enW van hedenm iddag is een out li ne va n een kam erbr ief opgeste ld. 

Deze br ief za l naast de beantwoord ing van de kam ervragen van 6 en 10 maart gest uu rd w orden. 

Dit betekent dat de kamervragen va n Lac in van 6 maart niet deze wee k bea ntwoord zu llen w orden. Er za l één tot aa lpa kket 

gestuu rd wo rden. 

Bij de beant w oord ing van de kam ervragen kan desgewe nst verwezen w orden naa r de t ekst van de brief . 

Gest reefd moet wo rden deze brief en de bea ntwoord ing op zo ko rt mogelij ke te rm ijn ge reed te hebben (u iter lij k voo r het 

weeke nd ). 

Zoa ls b ij de vorige kamer brief za l ik de eind reda ct ie en het versiebeheer op me nemen. Dus graag alle t ekstvoorst e llen naar mij . 

Groet 
(10)(2e) 

266444 0261 



To: (10)(2e) 1 (WVL)~ (10)(2e) 

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

Sent: Wed 3/11/2020 8:53:14 PM 
Subject RE: Kamerbrief Granul iet - SPOED 
Received: Wed 3/11 /2020 8:53:14 PM 

Ik heb 1 ( 10)(2e) 1 vanochtend gesproken over het laatste lek. Dat kan bij ons ofRWS zitten. Hij gaat het met 10.2.e 
bes reken. Ik weet niet of er gesproken is over de eerdere lekken. Bij gelegenheid zal ik eens informeren. 
Gr (10)(2e) 

V erzonden met BlackBerry Work 
( www.blackbeny.com) 

Van:! (10)(2e) l(WVL) <l (10)(2e) l@rws.nl> 
Datum: woensdag 11 mrt. 2020 8:17 PM 
Aan:I (10)(2e) 1) - DGRW <J (10)(2e) l@minienw.nl> 
Ondenverp: RE: Kamerbrief Granuliet - SPOED 

Toch vraag: heeft JenW al (op allerhoogste niveau) RWS aangesproken op ' lekgevoeligheid' ? 
(Ik merk aan me dat het me behoorlijk begint te frustreren) 

Verzonden met BlackBerry Work 
( www.blackbeny.com) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DGRW <l (10)(2e) 1@minienw.nl> 
Datum: woensda 11 mrt 2020 5:1 0 P~•f 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW 1 (1 0)(2e) l@minienw.nl>, 1 (10)(2e) 1 (WVL) 1 (10)(2e) 1@rws.nl>, ._I __ (1 _0)_(2_e) _ ____.,b _ 
ILT (10)(2e) ILenT.nl> 
Onderwerp: Kamerbrief Granuliet - SPOED 

Begin volgende week komt er een nieuwe Kamerbrief over granuliet. Deze gaat de weekendtas van de m inisters in. 
Wordt korte brief waar w e op aanta l punten ingaan; met de beantwoording van de nieuwe Kamervragen als bij lage; waarbij we naar de brief verwijzen als 

nodig. 
(~ J'ioudt de pen vast; DGWB en RWS leveren aan. Ik benader jul lie over o nderdeel BRL. 
Gezien discussie in de Kamer moeten we kort schetsen: 

- Hoe ziet stelsel in elkaar, w ie houdt t oezicht waarop? Wat is privaat en wat is publiek? 
- Wat betekent dat je een BRL hebt, hoc kun je dat zien, is dat publiek gemaakt? 
- Voor granuliet, sinds wanneer hebben ze BRL, waarom de discussie erover, is dit ook in IT besproken of elders, is hiermee BRL o ngeldig 

(gedoogconstruct ie zoals Kröger suggereerde)? 
- Waaro m een nieuwe BRL, waarom nog niet geaccepteerd? 
- Relatie tot kwalibo evaluat ie 

Zouden j ullie hiervoor morgen t ijd kunnen vrijmaken, of een collega? 
Gezien lekgevoeligheid dit dossier, graag niet te veel over de mail w isselen. 
Groeten, 

~10)(2e~ 

258317 0262 



To: (1 D)(2e) - DBO (10)(2e) @minienw.nl ] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 3/11 /2020 9:33:13 PM 
Subject FW: Aantekeningen PFAS overleg vanm iddag 
Received: Wed 3/11 /2020 9:33 :00 PM 
PFAS overleg 11 maart.docx 

Ha 1(10)(2e)~ 

Ook voor jouw info. Zie bijgevoegd mijn aantekeningen van het ovF>rleg met Stientie vanmiddag wat hoofdzakeliik over gra □ 11leit 

ging. Er is een overleg met beide BWP ingep land voor a.s. maandagj buiten verzoek 1 

1 buiten verzoek 1 

Heb nog geen meuwe versie vd TK vragen. Ik heb met be leid afgesp roken dat de set van afgelopen wee kend {SP) en de nieuwe set 
(18 vragen) van gister met de oplegbr ief waa r St ientje om heeft gevraagd, worden gebundeld als één pakketje voor de 

wee kendtas. 

Morgen even bijkletsen? 

Groet 
1 (10)(2e) 1 

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

Verzonden: woensdag 11 maart 20~_20_2_1_:3_1 _____ ~ 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO ; (10)(2e) ) - BSK ; ~I ___ (1_0)_(2_e) __ ~I) - DGRW ; ~I __ (_1D_)_(2_e)_~I) - BSK ; 

(10)(2e) {WVL); (10)(2e) (BS); (10)(2e) - HBJZ 

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

Onderwerp: Aantekeningen PFAS over leg vanm iddag 

Ha allen, 

Voor j ull ie eigen gebruik, b ijgevoegd mi jn aanteken ingen van het over leg met de minister van vanm iddag {voor wat het waard is; -). 

Ik beg reep van[10)(2e)dat er een nota in de lijn zit met een aanta l vragen d ie t ijdens de techn is che briefing/RTG zijn geste ld. Lijkt 

me goed om de vragen van de m inister die ze vanmiddag heeft geste ld, voor zove r die niet in d ie nota al zijn opgenomen, hier in 

mee te nemen zie vra en onder unt 2 + unten 7 t/m 10 . 

bu iten verzoek 

1 (10)(2e) 1 

(1 0)(2e) 

127503 0263 



127827 

PFAS over-leg 11 m aart 

Granuliet: 

1. Techn ische briefi ng ➔ afspraak om in het vervolg powerpoint slides van te voren te delen 
met bewindspersonen. 

2. Min ister wil snel helderheid op de volgende zaken: 
a. Certificaat - gedoogconstructie? Welke rol speelt zo'n certificaat, hoe zit dit? 
b. Punten pos ition papers; hoe gaan we om met advies Deltares dat grond wel 

bouwstof is? 
c. Zie powerpoint slides voor aanvu llende vragen . 

3 . Redenering op 3 onderdelen : 
a. Proces : heeft iedereen zijn logische rol gespeeld7 Is er volgens afsp raken 

gehandeld? Is er volgens juridische kaders juist gehandeld? 
b. Inhoud: is er m il ieuprobleem aan het materiaal / floculant? 
c. Cf ontgrond ingsvergunn ing➔ is granu liet nuttige toepassing / is er een probleem 

met het gewenste result aat? 
-+ In ons eigen verhaa l deze lij nen goed scheiden . 
4 . Oproep: wees advocaat van de duivel; kijk scherp naar de position papers 
5. Uit komst en kwalibo kan benut worden om met verbeterprogramma te komen vóór de 

zomer. S : redenering omdraaien - we zijn bezig met kwalibo evaluatie, deze casus za l 
daarin wo rden meegenomen. 

6 . Tij d: v ragen over rolverdeling moeten beantwoord kunnen worden . Vragen over of er cfm 
afspraken gehandeld is en over positie certificaat moet zsm beantwoord kunnen worden. 
Vragen over technische beoordeling of granuliet milieuprobleem i s ➔ rev iew ➔ moeten we 
opdracht van de review met de brief meesturen ('wat gaan we bekijken met de review'/ 
contouren wat we wil len meenemen in de review). 

~ ! Alle stappen in proces moet helder uiteengezet worden in de br ief. Werk met een plaatje 
over het (ju ridische) systeem. 

Overige v ragen m inister: 

7 . Rol natuurmonumenten: zijn er afspraken over gemaakt waar de stroom aan moest 
voldoen, tbv ecologische verbeteri ngen waar afspraken over zijn gemaakt met 
natuurmonumenten? 

8. hoe / wie kan de facto op toezien of afspraken tussen gemeente en bedrij f worden 
nageleefd/ of bedrij f zijn afspraken nakomt? Graag jur idisch advies . 

9. ➔ Check afspraken tussen gemeenten en bedrij f. Welke m iddelen heeft gemeenten om te 
controleren dat afspraken worden nagekomen? Welke handhavingsmiddelen staat 
gemeente open (privaatrechterl ij k) . 

10. Hoe waarborg je dat er geen dingen gebeuren die er niet zouden mogen gebeuren? 
Zorg plicht. 

Afspraak : maandagmiddag over leg met M I&W en M MenW. 
7 : _J ? 

bulten verzoek 

0264 



200784 

Va n: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

(10)(2e) 

FW: Concept kamerbrief en eantwoor ing 

donderdag 12 maart 2020 20:06:52 

20200312 Kamerbrief over granuliet docx 
20200312 Vragen van de leden Kröqer {GroenLinks) Lacin {SP) en Van Brenk {SOPLUS) aan de minister voor 
Milieu en Wonen over oranuHet pocx 
20200312 Vragen van het lid Lacin (SP).docx 

Tk 

Verzonden met BlackBen-y Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) 1)- DBO <! (10)(2e) j'(_i:minienw.nl> 
Datum: donderdag 12 mrt. 2020 7:09 PM 
Aan: 1 (10H?e) 1 (BS) <I (10)(2e) Jyrws n)>, (10)(2e) ) - DBO 

1 (10)(2e) ttîminielfil.Jll> (10)(2e) ZN (10)(2e) l'[t'rn:s nl>, l-(-10_)_(2_e_) ~1, 
l@2@(WVL) 1 (10)(2~> @rws nl>. ) <1 (1öJ(2eJ Jrrws ui>, 
1 I10)(2e/ 1) - BSK ( ' 1111 v >, 1 (10)(2€;) 1) - HBJZ 
<I (10)(2e) 17)minicnw nl>. I , D - BSK <I (10)(2e) Ülminienw nl>,~l -<1_0_)(-2e-)~ 

1 (10)(2e) ~ HÈjz <1 (1ó)(ie) tgminicnw nl>,I (10)(2e) 1) -CEND-DCO 
<l (10)(2e) IT'minicnw.nl>, 1 (10)(2e) , 1) - DGRW 

~--~ 
<I (10)(2e) l~'minienw n1>, (10)(2e) - DGR 
1 (1 0J(2e) l)-DBO L,_ _ ___..:.'.(1~0)~(2::e~) ~-~~~~ 
(BS) <I (10)(2el lrnvs ui>, (10)(2e) 

(10)(2e) ! ·: · · - )>, 1 (10)(2e) 1 (BS) il-~D::::.:L-...JWrU:..WLl.l (10)(2e) 1 

(BS) (10)(2e) 1 (WVL) (10)(2e) 1-

~ - DBO ' nl>,I (1 e ~ 1) -
(10)(2eJ L-~i..:..::..=4-___J) - DGRW 1 (10)(2e) g)minicnw n)> 

Ooclerwer1J: Concept kamerbrief en beantwoording kamervragen 

Beste collega's, 

Bijgevoegd een eerste concept van de kamerbrief zoal afgesproken met Min Men W. Tevens de 

beantwoording van de kamervragen van 6 maart en 10 maart. 

Graag ontvang ik jullie opmerkingen uiterlijk vrijdagochtend 10 uur. Dit teneinde de stukken 

voor de weekendtas van de bewindspersonen gereed te hebben. 

Ik zal morgen vanuit thuis werken, maar ben uiteraard telefonisch en via mail bereikbaar (als dat 

blijft werken ... ). 

Met vriendelijke groet, 

(1 0)(2e) 
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Agenda tafel granuliet 18-3-2020, 15:00 uur 

1. Terugbli k op overleg met bewindspersonen op 17-3 en te leveren 
memo's: 
a. Uitspraak RvState (HBJZ) 
b. Standpunt ILT (DGWB) 
C. Procesonderzoek ivm motie Moorlag cl (10)(2e ) 1) 

2. Overleg met gemeente en provincie: 
a. Stand van zaken mil ieuhyg iën ische review 
b. Stand van zaken monstername gemeente 

3. Kamerbrief en kamervragen cl (10)(2e) 1) 

4. Wob-verzoeken 

Ik za l daartoe een telefonisch groepsgesprek openen met de volgende 
deelnemers: 

1 (1 0)(2e) 1, I(10)(2e)f, [10)(2ej, f10)(2ej, 1 (10)(2e) 1 

0266 



To: (10)(2e) - DGRWU (10 )(2e) 1@ minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 3/12/2020 8:49:45 AM 
Subject RE : 20200311 Nota Rondetafe lgesp rek en technische briefing granu liet 
Received: Th ur 3/1 2/2020 8:49 :00 AM 

Ga ik doen. 

Met vriendelïke roet , 

(10)(2e) 

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

Verzonden: donde rd ag 12 maart 2020 06:51 
Aan: 1 (1 0)(2e) i) - DBO 

Onderwerp: FW: 202003 11 Nota Rondetafe lges prek en techn ische b riefing granu liet 

Ha 1(10)(2e)I, 

Hierbij ook nog een opmerking vaN.110)(2F.JLijkt mij gemakkelijk te verwerken. 
Groet, 

~10)(2e~ 

Verzonden met BlackBerry Work 
www.blackberr .com) 
Van: (10)(2 e) ) - B SK 4 (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: w oensdag 11 mrt. 2020 9:59 PM 
Aanf 0)(2 , (1 0)(2e) - DGRW (10)(2e) minienw .nl> , ) -BSK r-1----'--.:.::..._-'---==~"--'--'----'=> , 1 (10)(2e) 

(10)(2e) ) - BSK (10)(2e) minienw.nl>, (10)(2e) ) - DGRW inienw.nl> 
Onderwerp: RE : 202003 11 N ota Rondetafelgesprek en techn ische briefing granulie t 
l-( ~0 )(23) 
Hele heldere nota. 

Onder punt 8, vind ik de tekst minder sterk. l 11.1 en 10.2.g 
1 

11.1 en 10.2.g 

Van: 1 (10)(2e) b-DGRW 4 (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: w oensdag 11 mrt. 2020 5 :45_P_M __ ~ 
Aan: (10)(2e) ) - BSK (10)(2e) minienw.nl> , 1 (10)(2e) 1) - B SK 4 (10)(2e) l@minienw .nl> , 

(10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) minienw .nl> 
Onderwerp: FW: 202003 11 N ota R ondetafelgesprek en technische briefing granuliet 

Lij kt het verstandig om deze nota zo naar de bewindslieden te sturen of hebben jullie nog op- en of aanmerkingen? 
Groet, 

~10)(2e~ 

Verzonden met BlackBerry Work 
www.blackberr .com) 
Van: (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) inienw.nl> 
Datum: w oensdag 11 mrt. 2020 5 :06 PM 
Aan: (10)(2e) (B S) (10)(2e) rws.nl> , (10)(2e) ) - DGRW 4 (10)(2e) l@minienw .nl>, I (10)(2e) 1 (BS) 

(10)(2e) s .nl>, (10)(2e) ) - DGRW (1 0)(2e) minienw .nl> 
Onderwerp: 202003 11 Nota Rondetafelgesprek en technische briefing granuliet 

BestEi~J!n(~) 
Voorafgaand aan het gesp rek met min MenW van hedenm iddag hadden w ij(fl0 )(2~j(1 0)(2e)I en ik) a l een informat ieve nota 

voorbereid waar in het bespro kene t ijdens de techn ische b rief ing en het rondetafe lgesp rek we rd toegelicht. 

Daa r in komt oo k de ge le kte nota van jan ua ri 2020 aan de o rde. 

T<>H <>M heb ik een ko rte verw ijzing opgenomen naa r het ges prek van hedenm iddag. 
266442 0267 



Ik zou willen voorstellen deze z.s.m . aan beide bewindspe rsonen te sturen. 

Uite raa rd alleen als ju llie akkoord zijn! 

Groet 
(10)(2e) 

266442 0267 



To: (10)(2e) (10)(2e) @rws.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 

Sent: Thur 3/12/2020 9:23:19 A M 
Subject RE: Review onderzoe k granu liet 
Received: Thur 3/1 2/2020 9:23 :00 A M 

Is het daarmee opgelost? 

Met vriendel ï ke roet, 

(10)(2e) 

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

Verzonden: do nderdag 12 maart 2020 09:08 --------~ 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1 (BS };! (1 0)(2e) 1 (BS) ; 1 (1I(10)(2e)I 1 (BS) ; ~I __ (_10_)(2_e_) -~I) - DBO 

Onderwerp: FW: Rev iew onde rzoe k granu liet 

Zie onders taa nde ema il 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DGRW 4 (10)(2e) l@minienw.nl> 

Verzonden: do nderdag 12 maart 2020 09:05 
Aan: (1 0)(2e) (BS)< (1 0)(2e) rws.nl >; (10)(2e) 

CC: (10)(2e) ) _ BSK (1 0)(2e) m inienw.n l>; 

(BS) (1 0)(2e) rws.n l> 

Onderwerp: RE : Rev iew onderzoe k granu liet 

) - DGRW 

(10)(2e) (BS) 
minienw.n l> 

(1(10)(2e) 

Hallo j10J(2ef, 

In vervolg op jou mail heb ik e.e.a. met I r10J(2e) 1 besproken. Hierbij heeft 1 (
10J(2eJ 1 

aangegeven dat ik voor nu het aanspreek ben voor het reviewonderzoek. Ik heb 
ook vernomen dat jij hiervoor binnen RWS het aanspreekpunt bent. Wï ~~ en nu 
ook een contactpersoon bij de gemeente en de provincie, 1 (

10l(20 l 1 (1 0)(2eJ en 1 (10)(2e) 1 

(10J(2eJ IIk ben voornemens om een afspraak te maken me emeente en 
de provincie en zal natuurlijk ook jou uitnodigen voor het overleg. 

~--~ 

informeer ik verder over het verloop van het proces en de uitkomsten. Fijn dat er 
nu duidelijkheid 1s. 
Met vriendeli "ke roet 

(1 0)(2e) 

Van: (1 0)(2e) (BS)< (10)(2e) rws.n l> 

Verzonden: woensdag 11 maart 2020 09:~37 ______ ~ 

Aan: ( 1 O )(2e) ) - DG-;:..:R'..:...W:...:_i.._ _ ___:____:_~ __ ___i.,..a:....:m..:..:..:..:.i n:.:,;ie;;,;,n,;,,;w,;,;·,;,;n,;::_I>_,_; 1..-___.:('.__10~).:_(2_e )'.__---,1) - DG RW ,i_..:____'._'.____:__~,;,,;,m;,,;,;i n,;;,i,;;,;e n;;,w;,;,,·;,;,;n~I >~ 
CC: (10)(2e) ) - BSK (1 0)(2e) m inienw.n l>; (10)(2e) (BS) (10)(2e) 

(BS ) (10)(2e) rws.n l> 

Onderwerp: RE : Rev iew onderzoek granu liet 

Da n heb ik b lij kbaa r b ij een ander ges prek gezet en . 
Laten we op letten dat hier geen ru is over ontstaa t ! 

i) e r 1§. t ij den s het gesprek afgelope n maandag a l ee n eers t e opzet voor de rev iew gedeeld met de gemeente (b ij gevoegd ) . 
De gemeent e gaa t h ie r op reageren (ev t . aanv u llen ) ; 

ii) de bes proken scope van het onderzoek is : 
a ) de m il ieu- hyg iënisc he e igenschappen va n gra nuliet en de effect en va n de toepass ing va n d it mate ri aa l, en 
b) de v raag of het toepassen va n gra nuliet aan het bere iken van de natuurdoe lste llingen - opgenomen in het he r in r icht ings plan b ij 

de ontgro nd ings ve rg unn ing en bes tem m ingsp lan - in de w eg staa t. 
Daa rnaas t is het aa nbod aan de gemeente gedaa n om hu n grieven b ij het Bb k systeem (ro l en inv loed op bes luitvorm ing ) aa n te 
d rage n . 
De gemeent e heeft aa ngegeven graag te willen dat de rev iew door Ant ea word t u itgevoerd . Net a ls de door de gemeente 
geïn it ieerde ex t ra monstername. 
Va n de z ijde va n Ien'A'. is aa ngegeven dat hie r geen bezwaar tegen bestaat en datI~(10)d (10)(2e) 1 conta ctpersoo n is voo r de 
gemeent e voor de rev iew. 
Afspraak is oo k dat zowe l de gemeente, a ls RWS de ro v incie benadert met de v raag wie namens de prov incie kan m eedenken 
in de bege le id ing va n de rev iew. RWS (10)(2e) eeft hi erover in m idde ls contact met de gedeputeerde gehad en wij 
wach ten nu op een naa m va n de provirrrT....,.,TTTTrF'Tlr><,J",..,.... 

266441 0268 



Hl~~~~ l~I ---(-1D-)(2_e_) --~I) -DGRW 1~--(1-D)-(2-e)-~l@min ienw.n l> 

Verzonden: woensdag 11 maart 2020 09:10 
Aan: (1 0)(2e) (BS)< (1 0)(2e) rws .nl>; (10)(2e) 

CC: (10)(2e) ) - BSK L___(_1D_)(2_e_) _ _____ _ 

(BS) (1 0)(2e) rws.nl> 

Onderwerp: RE : Review onderzoek granu liet 

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

Verzonden: woensdag 11 maart 2020 09:09 
(10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) m inienw.nl> 

(10)(2e) ) - DGRW (1D)(2e) ) - BSK 
,.:....:....____j___~----=---'-----,..:__------"':"~=.c..~';""'-'...J.__-~:._____:_'----r-'----~_J 

(10)(2e) L___~ rws.n l>; L__ __ (~1 (_1D_)(_2e~)-~ (BS) 

Onderwerp: RE : Review onderzoek granu liet 

Dag ~10)(2e~ 
Benjii_,door~10)(2ej geïnformeerd over het ges prek met de gemeente va n afgelopen maa ndag?? 
Gr{,1~) 
Van: r=I ~-(1-0)-(2-e)-~I) - DGRW 1 (10)(2e) l@m inienw.n l> 

Verzonden: woensdag 11 maart 2020 08:59 
Aan: (1 0)(2e) (BS)< (1 0)(2e) rws.nl > 

CC: (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) m inienw.n l> 

Onderwerp: Review o nderzoek gran u liet 

Hallo j10J(2ef, 

Ik ben vanuit DGWB aangewezen voor het review onderzoek Granuliet. Hiervoor 
moet op korte termijn (is mij gevraagd) een opd rachtomschrijving worden 
gemaakt, overleg worden gevoerd met provincie/gemeente, offerte worden 
aangevraagd, etc" Het is een traject wat jij samen met jullie, de gemeente en de 
provincie doorlopen. Zover als ik nu begrijp is de verwachting dat het onderzoek 
uit twee onderdelen zal bestaan; de toepassing van g ra nu liet en de mogelijke 
gevolgen op de lange termijn en een analyse van het functioneren van het huidig 
wettelijk kader. Ik zal het e.e.a. later deze week verder uitschrijven. Wij willen 
proberen om volgende week een eerste overleg met de gemeente en de provincie 
te plannen. Mijn vraag is wie van jull ie neemt deel aan de beaeleidina van het 
onderzoek ? Ik zou overigens ook graag gebruik maken vanl (10l(20) 

voor de ana lyse van het totale wettelijke kade r voor Over de Maas. 
Groet, 

1 (10)(2e) 1 
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To: (1 0)(2e) BSK 
DBO (10)(2e) min ienw.nl]; 

(10)(2e) min ienw.nl]; 1 (10)(2e) 1) -
(10)(2e) ) -~D_C_O_Û~--(~10~)(-2e~)--~1@-m~ inienw.n l] 

From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 3/12/2020 10:58:45 AM 
Subject: FW: 20200312 Agenda tafel granu liet 12-3-2020 
Received: Thur 3/1 2/2020 10:58:00 AM 
20200312 Agenda tafel granul iet 12-3-2020.docx 

Te r info, wat process info inz TK brief en vragen granuliet. Vanavond eerste vers ie vd TK vragen en brief. 

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

Verzonden: donderdag 12 maa rt 2020 10:08 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: 2020 03 12 Agenda t afel gran uliet 12-3-2020 

T. i. 

127502 0269 



127834 

Agenda tafel granuliet 12-3-2020 

1. Beantwoording kamervragen en opstellen begeleidende kamerbrief 
2. Stand van zaken review 
3. Stand van zaken monstername Over de Maas 

Draaiboek brief en kamervragen 

Donderdag 
17:00 uur: eerste concept brief en kamervragen aan leveren 1 (

10J(2e) 1 

19: 00 uur: eerste concept brief en kamervragen voor intern 
commentaar 

Vrijdag 
10: 00 uur: aanleveren commentaar aan 1 (

10l(2e) 1 

14:00 uur: tweede concept kamervragen en brief in tas 
bewindspersonen 

Maandag 
Verwerken schriftelij k commentaar bewindspersonen 
12: 00 uur derde concept kamervragen en brief naar 
bewindspersonen 
16:30: overleg met bewindspersonen 
19:00: defin it ieve versie in tas bewindspersonen 

Dinsdag 
Verwerken laatste schrifte lij k commentaar bewindspersonen 
11: 30 kamervragen en brief naar TK 

0270 



To: (10)(2e) - DBO~ (1 0)(2e) 1@m inienw.nl]; 1 (10)(2e) 
(l(1 0)(2e)I) - DBO (1 0)(2e) minienw.nl] 

1) - DBO~O __ (_10~)(_2e~)-~1@m inienw.nl]; l(10)(2e)I. 

From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 3/12/2020 1 :22:1 6 PM 
Subject: RE: In formatieve nota voor bewindspersonen ove r granu liet. 
Received: Thur 3/1 2/2020 1 :22 :00 PM 

Fijr(~ O In principe doet zij op donderdag geen stukken af, maar ik vermoed dat ze deze graag wel vandaag (geprint idd ) wi l 

hebben. Ik zal haar h ier ook op attenderen. 

Groet 
1 (1 0)(2e) 1 

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

Verzonden: donderdag 12 maart 2~0_2_0_1_3_:1_4 ______ _ 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO ; 1 (10)(2e) I) - DBO ; 1 (10)(2e) I) - DBO 

~----~ 

Onderwerp: RE : Informatieve nota voor bew indspersonen ove r granu liet. 
Ik plaats deze stukken in een DBO rondzendmap en stuur de rzm naar de postbussen van de adv iseurs. 

~2~ l (10)(2e) 1) - DBO ~L _ _:_( 1_0__:__:)(_2e_:_) _ ___i.:,,l@....:m..;.;.;.;..in=ie~n;...;.w;...;.•=n I> 
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 13:10 
Aan: (10)(2e) ) - DBO < (10)(2e) m inienw. nl>; 1 (10)(2e) I) - DBO ~ (1 0)(2e) l@minienw. nl>; 

(10)(2e) ) - DBO (10)(2e) m inienw .nl> 

Onderwerp: Informat ieve nota voor bewindspersonen over granu liet . 

Best e co llega's, 

Bijgevoegd de toegezegde inform at ieve nota over granuli et. Deze is afgestem d en akkoord RWS e n DGWB . 

Er zit te r toe licht ing een oplegmemo bij . Daarnaast een fli nk aantal docu menten waar M in MenW naar gevraagd had . 

Het betreft gevoe lige inform at ie graag deze st ukken p laatsen in een afgescherm de m ap binnen HPRM. 

Kunnen de stukken gepr int worden voor M in Men W ? 

Als j u ll ie v ragen hebben hoor ik het! 

,--;':~::=:':~~~~roet , 
(10)(2e) 

127427 0271 



To: DBO-SPZ Postbus (10)(2g) @minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 3/12/2020 1 :28:20 PM 
Subject FW: Informatieve nota voor bewindspersonen over granul iet. 
Received: Thur 3/12/2020 1:28 :21 PM 
01 2020031 1 Oplegmemo.docx 
02 20200312 Nota Rondetafelgesprek en technische briefing granu liet defin itief.docx 
03 20200117 01. Granuliet informatieve nota ministe r versie 4.pdf 
04 20181119 Jur.advies over granu liet ILT 19.1 1.201 8.docx 
05 20190613 01 Memo Granuliet vers ie 13 juni 2019.pdf 
06 20190620 01a ve rslag 20 jun i 2019 concept.pdf 
07 20190702 Reactie op memo Granuliet versie 13 juni 20 19- response GIB v1 .3.pdf 
08 20190729 IENW BSK-2019 167238 notitie LIZ granuliet versie 2.DOCX 
09 20190815 06 Notit ie granul iet ter voorbe reiding directeurenoverleg dd 21 aug 2019.pd f 
10 20190816 02 Bijlage bij memo granu liet 16-8-2019 tijdslijn vanu it ON.pdf 
11 20190816 05 Memo Arno granu liet.pdf 
12 202190821 Terugkoppeling dire cteu renoverleg.pdf 
13 20191002 verslag 2 oktober 2019 concept lmplementatieteam.docx 
14 20191010 07 Brief aan DG RWS van DGWB d.d. 10-10-2019 over certificatie granuliet als grond. pdf 
15 20191023 08 Reactie brief aan DGWB van DG RWS d. d.23-10-2019.pdf 

Verzonden met BlackBerry Work 
( www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) i) -DBO <1 (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: donderda 12 mrt. 2020 1: 10 PM 
Aan: (10)(2e) - DBO (1 0)(2e) minienw.nl>, 1 (1 0)(2e) (10)(2e) l@minienw.nl>(10)(2î) 

(10)(2e) ) - DBO (10)(2e) minienw.nl> 
Onderwerp: Infonnatieve nota voor bewindspersonen over granulie t. 

Beste collega's, 
Bijgevoegd de toegezegde informatieve nota over granuliet. Deze is afgestemd en akkoord RWS en DGWB . 
Er zit ter toe licht ing een oplegmemo bij. Daarnaast een flink aant al document en waar Min MenW naar gevraagd had . 
Het bet reft gevoe lige informatie graag deze stukken plaatsen in een afgeschermde ma p binnen HPRM. 
Kunnen de stukken gepr int worden voor Min Men W? 
Als j ull ie vragen hebben hoor ik het ! 
Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

(10)(2e) 
(1 O)(J:étj)(pe) 

127554 0272 
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T.a.v . Bewindspersonen 

memo Stukken inza ke g ra n ui iet 

Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

Bij gevoegd t reft u een aa ntal documenten aa n inza ke gra nuliet 

1. Zoa ls bekend vonden op 9 maart de technische briefing en het 
rondetafelgesprek granu liet plaats . 
I n bijgevoegde nota (stuk 02) word t ingegaa n op hetgeen daa r aa n de 
orde is geweest inclus ief een app rec iat ie va n de door betrokkenen 
gemaa kte opmerkin gen. 

2. I n de nota wo rdt tevens aa ndac ht geschonken aan de interne nota va n 
j anuari 2020 waa ruit het NRC heeft gec iteerd . Volled ighe idshalve is deze 
nota toegevoegd (stuk 03 ) . 

3. I n het overleg met de m iniste r MenW op 11 maa rt is gevraagd inzage te 
krij gen in een aan tal in te rne stukken ro nd de bes luit vorm ing over het 
v raagstu k of gra nuliet als grond of als bouwstof moet worden gezien. I n 
de kamerbrief va n 5 maart is verwezen naa r deze 
stukken/ beslismomenten . In kamervragen van 6 maart en 10 maart 
wo rdt naar deze intern e st ukken gevraagd . De afgesproken lij n is dat 
deze stukken niet worden gedee ld met de Kamer, maar als dat re levant is 
eruit wordt gec iteerd of geparafrasee rd. 

Het gaat om de volgende stukken : 

Stuk 04, datum 20181119 
Een j uridisch advies van een medewerker va n de ILT in het kader va n de 
disc uss ie over granuliet. 
Op verzoek va n de SG heeft de I LT recent de status van dit doc ument 
ged uid: 'de inspecteur ILT is destij ds (eind 20 18) door een " co llega" 
ha ndhaver bij Rij kswate rstaat (Oost Neder land) gevraagd om adv ies 
vanui t de ILT ta v gran ul iet. Zo'n vraag om adv ies komt regelmatig voor, 
er zij n korte lij nen t ussen ha ndhavers van RWS en de ILT. 
De inspecteur I LT heeft toen de cas us aa n Jur id ische Za ken va n I LT (JZ) 
voorge legd en JZ heeft advies gegeven aa n de inspecteur . Va nuit JZ 
bez ien is dit daa rmee een inte rn j ur idisch advies en geen officieel 
sta ndpunt va n het IG-team/ de I G. De inspec teur heeft vervolgens d it 
advies aa n zij n co ntact va nu it handhav ing RWS gestuurd . Hierbij is het 
mogelij k wel zo, dat voo r buitenstaa nders (RWS ) niet meteen duidelij k is 
geweest dat het om een intern j urid isch advies ging . 

Bestuurskern 
Directie 
Bestuursonderst eun ing 

Bestuursadv ies 

Den Haag 
Postbus 2090 1 

25 00 EX Den Haa g 

conta ct ersoon 

Datu m 

1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

11 m aart 2020 

Pagina 1 van 2 
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N.B. : Om een rec htsoordee l te geven, is van be lang dat het j uridisc h 
advies gepub liceerd wo rdt. Dat is in d it geva l niet gedaan . De ILT heeft 
dus geen rechtsoordeel gegeven. Het is overigens de vraag of er officieel 
" een rechtsoordeel" gevraagd is aan de ILT of dat het meer " co lleg iaa l 
advies" is geweest. We hebben overigens de ma ils nog opgevraagd 
waa r in RWS de vraag ste lt aa n de I LT, hier wac hten we nog op. ' 

Stuk 05, datum 20190613 
Dit betreft de definit ieve versie van de in terne Memo Gra nuliet welke 
onder reg ie van RWS WVL tot stand is gekomen . 
Deze memo concludeert dat gra nul iet bou wsto f is. 

Stuk 06, datum 20190620 
Dit betreft het vers lag va n het Imp lementatieteam waa r de Memo 
Granu liet besp roken is. Conc lusie van het IT is conform de memo. 

Stuk 07, datum 20190702 
Dit is de Memo Gra nuliet met in rood schrift het comme ntaar va n de 
producent GIB. De memo was aan GIB toegestuu rd op 16 j uni 20 19. Deze 
react ie werd ontva ngen daags na het gesprek van dhr. Z ij lstra en Bontrup 
met vertegenwoo rdigers van het m inisterie op 1 ju li 2019. 

Stukken 08 t/m stuk 12 
Dit zij n stukken die zij n ingebracht in het d irecteurenoverleg van 21-8-
2019. Uit deze stu kken b lij ken de versc hillende interne opvattingen . 
Van d it d irecte urenover leg is geen formeel vers lag gemaa kt . Wel is een 
terug koppeling v ia mail (RWS) besc hi kbaar. De conclus ie van het overleg 
was dat gra nuliet als g rond besc houwd moest worden . 

Stuk 13, datum 20191002 
Vers lag van het Imp lementat ieteam 

Stuk 14, datum 20191010 
Memo van DGWB aa n DGRWS met sta ndpunt over g ranu liet 

Stuk 15, datum 20191023 
Memo van DGRWS aan DGWB, reactie op standpunt DGWB. 

1 (10)(2e) i(1o)(2e) 

Bestuurskern 
Directie 
Be stuursonderst eun ing 
Bestuursadv ies 

Datum 
11 m aart 2020 
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0273 



To: ( 10)(2e) ) - ;::D_:::G:....:_R-'--'W'---'--"-~-...:...( 1_0-'--'-J(_2e...:...)_~~"--'m_:_::in:..:.:ic::.e'--'-nw:.:...:.:..:.n:.:..1I '----. 
Cc: (10)(2e 10)(2 ) - HBJZ (10)(2e) @minienw.nl]; (10)(2e) ) - HBJZ~~ __ (1_0)_(2_e)_~1@min ienw.nl]; 1 (10)(2e) I, 

(10)(2e) - BSK (10)(2e) @minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - HBJZ 
Sent: Thur 3/12/2020 4:28:13 PM 
Subject Ontgrondingvergunning ed 
Received: Thur 3/12/2020 4:28 :13 PM 
Gron d of bouwstof.docx 
Toepassen gron d of nuttig toepassen atval.docx 

Hallo 1(10)(2e)I, 

Wat granuliet bet reft he bben we een paa r zaken uitgezocht. 
Ik weet niet w ie nu waa r mee bez ig is, en we llicht voor ju llie bekende kost , maar hierbij het vo lgende. 
1: voor toepassen grond is niet de Ontgrond ingenvergunning het kade r maa r de Bbk-meldplicht 
2: "grond" kan volgens het Bbk ook mater iaa l zijn dat vrijwel niet organ isch is 
3: er is een essent ieel ve rschil t usse n de woorden "n utt ig t oepassen" (van afva l )en "t oe passen" (van grond) 
Zie hieronder meer uitgebreid. 

Grt~) 

1. Ontgrondingenvergunning en Bbk 
In de vergunn ing uit 2009 en de wijziging daarvan in 20 18 is niets te vinden over granu liet. 
In de zienswijze-proced ure in 2018 zij n aller lei zo rgen geu it over het mater iaa l dat gebru ikt wordt voor het ve rond iepen . 
Door de provinc ie is hierb ij steeds gezegd dat dit bu iten het toets ingskader van de Ontgrond ingenwet va lt en valt onder het Bbk, 
zie citaten hieronder. 
Het BBk met de meldp licht is dus het kader en RWS is daarvoor bevoegd gezag. 
Samenvatting en behandeling ingebrachte zienswijzen : 
a) Er wordt impliciet toestemming gegeven voor het verondiepen/aanvull en van dit project met 
zogenoemd 'reconstructiemateriaal'. 
Ad. a: 
Het op ve rantwoorde wijze toepassen van lich t veron treinigde grond ter verondiep ing van plassen 
ebeurt volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk ). Bevoegd gezag en toezichthoudena 

nstantie is in dit geval Rijkswaterstaa t. Dit onderwerp valt buiten de reikwijdte van de 
ntgrondingenwet en onderhavig beslu it. Er is dan ook als zodanig geen sprake van een impliciete 

ltoestemming. 
d) Er liggen kleidepots die verkocht en afgevoerd moeten worden. Daarnaast wordt klei van elders 
aangevoerd om de plas te verondiepen . Het vraagt veel minder transportbewegingen en overlast om 
de aanwezige klei in de plas te storten . Al met al is het aan de aanvrager te wijten dat een verlenging 
nodig is met alle overlast en schade van dien voor de bewoners. 
e) In het ontwerp besluit worden all een de be langen van de aanvrager gewogen . Gezien de nodige 
commotie rondom het onderwerp verondiepen met (buiten landse) zwaar verontreinigde grond had van 
de provincie tenminste verwacht kunnen worden dat zij de belangen van haar bevolking zou 
meenemen in de belan genafweging. 
f) Ve rvolgens bevatten de zienswijzen een opsomming van nadelige gevolgen van het storten van 
verontrein igd slib voor bodem en waterkwaliteit en het bewust verkee rd interpreteren van het Besluit 
Bodemkwaliteit. Het BBK en de handreiking verondieping diepe plassen van het STOWA mogen niet 
zo geïnterpreteerd worden. Hierdoor is de ve ilige en gezon de leefomgeving voor inwoners van 
Dreumel en omgeving in het ged ing. 
g) Het maatschappelijk draagvlak ontb reekt. Er is bij de totstandkoming van de 
ontgrondingsvergu nning nooit gesproken over verond ieping met vervuild slib. Provincie en gemeente 
hebben 'gedwaald' bij het verlenen van de vergunning. Er is geen en kel draagvlak voor de import van 
maximaal vervuilde grond . 
h) Het project levert een grote bijdrage aan de plastic soep die niet ophoudt in Dreumel maar ook 
kilometers natuu r- en recreatiegebieden benedenstrooms verontreinigd . 
i) Verwezen wordt naar een verondiepingsproject in Limburg waar het mis is gegaan bij het storten 
van vervuilde specie . Bij Over de Maas zijn miljoenen tonnen zwaar verontreinigde grond gestort. De 
gemeente hee ft toegezegd hiernaar onderzoek te doen . Bewoners vragen zich af of bemonstering 
afdoende is. De resu ltaten daarvan moeten worden afgewacht alvorens de vergunning te ve rlenen. 
Ad . d, e, f, g, h en i: 
Hiervoor geldt hetzelfde als verme ld onder 'Ad. a.' : Het op verantwoorde wijze toepassen van gron 
lter verondieping van plassen gebeurt in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk). Bevoeg 
@ezag en toezich thoudende instantie is Rijkswaterstaat. Dit onderwerp va lt bu iten de reikwijdte van cl 
Ontgrondingenwet en onderhavig beslu it. Overigens is de klei in de depots hoogwaardige klei die zeer 
geschikt is voor dijkverzwaring en waaraan de komende jaren in de directe omgeving veel behoefte is . 
De vergunn ing uit 20 18 is hier te vinden: 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/extemebijlagen/exb-2018-53698/1/bijlage/exb-2018-53698.pdf 
2. Grond of bouwstof: orga nisch materiaal? 
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Zie b ij gevoegd memo waarin verwezen wordt naa r de defin it ies u it het Bbk en de toe licht ing. 

Conc lus ie is dat "g rond" ook kan bestaan uit materiaal dat v rijwel n iet o rgan isch is . 

3. Nuttige toepassing van afval of toepassen grond 

Zie b ij gevoegd memo. 

Conc lusie is dat voor het Bbk het n iet uitmaakt of iet s afva l is of niet. Vandaa r dat het zaak is niet meer te spreken ove r nut tige 

toepass ing van afva l, maa r van het toepassen van grond . 

Nuttige toepassing is nl een ju r id ische term d ie bet rekking heeft op afva l. 

Bij de tot standkom ing van het Bbk was op bas is van de t oenma lige rechtspraak de veronde rst ell ing dat doorgaans sp rake zou zij n 

van af va lstoffen . 

Inmiddels is, door latere rechtspraak en wijz iging van de Kade rr ichtlijn afva lstoffen, het moge lijk om mat eriaa l dat gebruikt wordt 

voor het verond iepen niet als afval maar als b ij product te zien (en dus niet a ls afval). 

Voorwaa rde daa rvoor is wel dat de t oepass ing gesch iedt conform regels Bbk. 

Grt~) 
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Bbk: grond of bouwstof? 

~ Er kan volgens het Bbk ook sprake zijn van · grond' als er vrijwel geen organische 
stof in zit. 

Bouwstof materiaal waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen 
meer dan 10 gewichtsprocent van dat materiaal bedragen, uitgezonderd vlakglas , metallisch 
aluminium, grond of baggerspecie, dat is bestemd om te worden toegepast; 

Grond: vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 
millimeter en organische stoü in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem 
van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en 
grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie; 

Bouwstof- Steenachtig materiaal bedoeld om te worden toegepast in een werk. Het gaat 
hierbij dus niet om grondstoffen of halffabrikaten. Die vallen buiten di t beslui t. Ook 
bouwstoffen die zijn vervaardigd, maar die niet aan de eisen blijken te voldoen en die 
vervolgens worden afgevoerd, zijn niet bedoeld om te worden toegepast. 

Grond - Zie paragraaf 4.3. 1. 

4.3.5 Defmities grond en baggerspecie 

De definities van grond en baggerspecie hebben betrekking op het fijne bodemmateriaal 
(maximale korrelgrootte van 2 millimeter) alsmede op van nature in de bodem voorkomende 
schelpen en grind (2- 63 mm). Ook natuurlijke mengsels van fijn bodemmateriaal en schelpen 
en grind vallen onder de noemer grond en baggerspecie. Het fijne bodemmateriaal bestaat 
doorgaans uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische 
stof. [n uitzonderingsgevallen komt ook grond voor met vrij wel geen organische stof 

ijvoorbeeld dekzanden) of vrijwel ~ n minerale delen (bijvoorbeeld mineraalarrn veen). 
Schelpen en grind zijn in de definities opgenomen omdat zij regelmatig in de bodem 
voorkomen, en toepassing ervan als bodem geen bezwaren uit milieuoogpunt kent. 
Uitslui ting van deze materialen zou het toepassen van grond en baggerspecie nodeloos 
beperken. Natuurlijke bodemmaterialen groter dan 63 mm worden in de bodemkunde 
beschouwd als stenen en worden niet gerekend tot de grondmatrix. Overigens komen stenen 
van nature slechts sporadisch voor in de Nederlandse bodem. Stenen worden gekwalificeerd 
als een bouwstof van natuurlijke oorsprong. Voor situaties waarin stenen voorkomen in grond 
of baggerspecie wordt ver.vezen naar de passage hierna over vermeng ing van grond en 
baggerspecie met ander materiaal. 

De definities hebben een lange voorgeschiedenis. Tijdens een Algemeen Overleg met de 
Tweede Kamer op 27 juni 2002 heeft de toenmalige minister van VROM aangekondigd dat 
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opnieuw zou worden gekeken naar de definitie van «grond». Hij doelde daarbij op het begrip 
«grond» zoals dat voorkomt in een aantal milieuregelingen, waaronder - toentertijd - het 
Bouwstoffenbeslui t. Ter uitvoering hiervan zijn in de ambtelijke notitie «Naar een uniforme 
definitie van grond in de bodem- en afvalstoffenregelgeving» van mei 2004 voorstellen 
gedaan voor een nieuwe definitie. Nader overleg, onder meer in het kader van de Stuurgroep 
Bodem, heeft geleid tot aanpassing van de voorgestelde definitie. In hetzelfde kader is tevens 
een definitie van «baggerspecie» ontwikkeld. De aldus totstandgekomen definities zijn thans 
opgenomen in het onderhavige besluit. Eerder is de nieuwe definitie van «grond» reeds 
opgenomen in de «Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden 
afvalstoffen». 

De nieuwe definities hebben betrekking op grond en baggerspecie die niet is vermengd met 
ander materiaal. Zij worden daarom ook aangeduid als de «basisdefinities» van grond en 
baggerspecie. In grond en baggerspecie wordt doorgaans ook ander materiaal aangetroffen, 
zoals minerale bestanddelen (puin, vlieg as, slakken), en niet-minerale, niet-natuurlijke 
bestanddelen (glas, plastic, behandeld en onbehandeld hout). Daarom moet ook worden 
geregeld in hoeverre dergelijk gemengd materiaal wordt aangemerkt als grond of 
baggerspecie. Hiertoe wordt een maximaal gewichtspercentage ander materiaal gehanteerd. 
Dit percentage kan per regeling verschillen, aangezien het afhankelijk is van de strekking van 
de regeling.1. Het percentage maakt daarom geen deel uit van de basisdefinitie. In dit besluit 
is het percentage gesteld op 20%. Dit percentage heeft betrekking op het gewicht. Indien 
grond is vermengd met meer dan 20% ander materiaal kan deze voor de toepassing van dit 
besluit niet worden aangemerkt als grond. Evenmin kan het materiaal worden gekwalificeerd 
als een bouwstof (zie artikel 26, vierde lid van dit besluit). Door middel van zeven of 
scheiden kan voor dergelijke partijen het percentage ander materiaal in de grond worden 
teruggebracht tot onder de 20 gewichtsprocenten, zodat de partij kan worden aangemerkt als 
grond in het kader van di t besluit. 

Voor bouwstoffen geldt een aanvullende eis dat deze maximaal uit 20 gewichtsprocenten 
grond en baggerspecie mogen bestaan (zie artikel 26, vierde lid), tenzij deze grond een 
functioneel onderdeel uitmaakt van de bouwstof (zie artikelsgewijze toelichting bij artikel 
26). Dit betekent dat er producten zij n die geen grond en tevens geen bouwstof betreffen. 
Deze producten dienen bewerkt te worden met als doel een hoogwaardig gebruik als grond of 
bouwstof mogelijk te maken. 

Het begrip baggerspecie is nevengeschikt aan het begrip grond. Baggerspecie is dus niet 
opgevat als een categorie grond maar als een zelfstandige categorie. Baggerspecie is 
bodemmateriaal dat vrijkomt uit het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte. 
Zie hieromtrent nader paragraaf 1.6. 

Een gevolg van het feit dat er een koppeling wordt gelegd tussen oppervlaktewater en het 
begrip baggerspecie is dat het zand dat wordt gewonnen uit zandwinputten die zij n gelegen in 
het oppervlaktewater in juridische zin wordt beschouwd als baggerspecie. Dit laat onverlet 
dat de producenten van dit zand het materiaal onveranderd als zand op de markt kunnen 
brengen. De juridische benaming van dit zand als baggerspecie doet verder ook niets af of bij 
aan de status van het materiaal als primaire grondstof of afvalstof. Dat wordt bepaald door de 
feitelijke handelingen met het materiaal. 

De basisdefinities zijn gebaseerd op de san1enstelling van het materiaal. De directe herkomst 
van het materiaal is daarmee niet be alend voor de vraa of ers rake is van grond of 
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baggerspecie. Ook materiaal dat aan de samenstellingskenmerken voldoet, maar dat niet 
rechtstreeks vrijkomt uit de bodem bi ·voorbeeld omdat het eerder is toege2ast kan derhalve 
onder de defi nities vallen. Wel zal het steeds gaan om materiaal dat oorspronkelijk afkomstig 
is uit de bodem. Het moet immers gaan om materiaal «in een verhouding en met een structuur 
zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen». Met «van nature worden 
aangetroffen» wordt niet zozeer gedoeld op de directe herkomst van de gronddeeltjes , maar 
op de samenstelling van het materiaal. Het gaat erom dat het toe te passen product 
gronddeeltjes bevat (een samenstelling heeft) welke overeenkomt met gronddeeltjes die van 
nature in de bodem voorkomen en daarmee dat het toe te passen product dus ook geschikt is 
om als bodem te kunnen worden toegepast. Het materiaal hoeft dus niet rechtstreeks uit de 
bodem te komen, maar moet wel vergelijkbaar zijn met materiaal dat rechtsreeks uit de 
bodem komt. 

De nieuwe definities sluiten goed aan bij de nieuwe regels voor het toepassen van grond en 
baggerspecie. Onder de nieuwe regels geldt dat het toe te passen materiaal duurzaam een 
bodemfunctie moet kunnen vervullen. Bij dit criterium is de herkomst irrelevant. Het gaat er 
om dat de toe te passen partij een samenstelling en structuur heeft zoals die ook elders in de 
bodem worden aangetroffen. Verder kan ook materiaal met een zeker aandeel ander fysisch 
materiaal duurzaam een bodemfunctie vervullen. 

De nieuwe definities wijken af van de definitie van «grond» zoals deze was opgenomen in 
het Bouwstoffenbes luit. De definitie in het Bouwstoffenbesluit luidde als volgt: «niet
iVormgegeven bouwstof met een vaste structuur, die van natuurlijke oorsprong is, niet door de 
mens is ge roduceerd en onderdeel van de Nederlandse bodem kan uitmaken» . Het 
Bouwstoffenbeslui t kende geen afzonderlijke definitie van baggerspecie. Baggerspecie werd 
voor de toepassing van het Bouwstoffenbesluit beschouwd als grond. De voornaamste 
verschillen met de defini tie ui t het Bouwstoffenbesluit zijn als volgt. 

In de eers te plaats is de relatie met het begrip «bouwstof» verbroken. In de tweede plaats 
heeft het begrip «baggerspecie» een afzonderlij ke defini tie gekregen. Daarmee wordt 
ingespeeld op het feit dat bepaalde toepassingen specifiek betrekking hebben op 
baggerspecie. In de derde plaats kende de definitie uit het Bouwstoffenbesluit 
herkomstelementen. Met name was bepaald dat het materiaal niet door de mens mocht zijn 
geproduceerd. Bovendien gold dat het materiaal onderdeel van de Nederlandse bodem moest 
kunnen uitmaken. De nieuwe defini ties kennen deze elementen niet meer. In de vierde plaats 
is nu een regeling opgenomen voor de aanwezigheid van ander fysisch materiaal in grond. 

Diverse materialen die onder het Bouwstoffenbesluit een grond waren, zijn dat onder deze 
rregeli rig wel. Vanzelfsprekend moet ook bij deze materialen worden gekeken naar het 
gewichtspercentage ander materiaal. Voorts blij ft altijd gelden dat het moet gaan om 
materiaal «in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden 
aangetroffen». In de inspraakreacties is voor onderstaande materiaalstromen gevraagd 
duidelij kheid te scheppen over de status van het materiaal in relatie tot de defini tie van grond. 

Woor de onderstaande materiaalstromen geldt dat deze in ieder geval voldoen aan het eerste 
gedeelte van de definitie van grond, het betreft namelijk vast materiaal dat bes taat uit 
minerale delen en organische stoff. Het gaat bij de beoordeling van de status van onderstaande 
materiaalstromen om de vraag of voldaan wordt aan de zinsnede «in een verhouding en met 
een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen» . 

0289 



De volgende stromen zijn genoemd in de inspraakreacties: 

- Rioolkolken en gemalenslib, veegzand (RKGV) 

- Zand uit de reiniging van RKGV 

- Zeefzand 

- Zand uit de reiniging van zeefzand 

- Teerhoudend Asfaltgranulaat (TAG) 

- Zand uit de reiniging van TAG 

- Boorgruis 

- Bentoniet 

- Gereinigde grond 

- T arragrond 

- Immobilisaten en stabilisaten 
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Bbk: Toepassen grond of nuttige toepassen van afval. 

➔ In de wettelijke syst ematiek van het Bbk maakt het niet uit of grond, bagge rspecie of bouwstoffen 

volgens de Wet milieubeheer (en de EU Kader richtlijn af va lstoffen ) af va lstoffen zijn of niet. De rege ls 

van het Bbk gelden gelijkelijk voor de situatie dat het materiaal een af va lstof is of niet . 

Dit betekent dat n iet ges proken moet worden van het dumpen, storten of nuttig toepassen van 

afvalst offen , maa r van het t oepassen va n grond, baggerspecie of bouwstoffen. 

➔ mater iaal dat conform de eisen van het Bbk wordt toegepast is overigens n iet alt ijd af va lstof, zoals 

bij de totstandkoming van het BBk nog we rd aangenomen op basis van de toenmalige rechtspraak, 

maar kan onder omstand igheden een ' bij product' zijn in de zin van de Wm en de EU Kader icht lij n 

afvalst offen. Een bijprod uct is geen afva lstof. Voorwaarde is o .a. dat voldaan wordt aan de eisen van 

het Bbk. 

Artikel 5 Bbk 

• 1 Dit beslu it is van t oepassing op het toepassen van bouwstoffen, grond of bagge rspecie, 

voo r zover : 

o a. geen grote re hoeveelhe id van d ie bouwstoffen, grond of baggerspecie wordt 

toegepast dan volgens gangbare maatstaven nodig is voor het funct ioneren van de 

toepassing, 

o b. de t oepass ing vo lgens gangbare maatst aven nod ig is op de plaat s waa r deze 

plaatsvindt, of onder de omstandigheden waa rin deze p laat svindt; en 

o c. ingeval van het toepassen van afva lstoffen sprake is van nuttige t oepass ing in de 

zin van art ike l 1.1, eerste lid, van de W et m ilieubeheer. 

Artikel 5 Kaderr icht lij n afvalstoffen 

Bijproducten 

1. Een stof die of een voorwerp dat het resultaat is va n een product ieproces dat niet in de eerste 

plaats bedoe ld is voor de product ie van die stof of dat voorwerp, kan alleen als een b ij prod uct en 

n iet als een afva lstof in de zin van artike l 3, punt 1), worden aangemerkt, indien wordt voldaan aan 

de volgende voo rwaa rden : 

a) het is zeker dat de stof of het voorwerp za l worden gebruikt; 

b} 

c) 

de stof of het voorwe rp kan onmidde llijk wo rden gebruikt zonder verdere andere behande ling dan 

d ie we lke b ij de normale productie gangbaar is; 
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d)verder gebruik is rechtmat ig, m.a.w. de stof of het voorwerp vo ldoet aa n alle voorschriften inzake 

prod ucten, m ilieu en gezondheidsbescherming voor het spec ifieke gebruik en za l n iet leiden tot 

over het geheel genomen ongunst ige effecte n op het mi lieu of de mensel ij ke gezond heid . 

5.4.8 Kaderrichtlijn afvalstoffen voor grond en baggerspecie 

De t oepass ing van grond en baggerspec ie in of o p de bodem moet in overeenstemm ing zij n met het 

Eu ropese recht . Eén van de belang rij kst e toet singskaders voor de t oepassing van grond e n 

baggerspec ie binnen het Europese recht is Richtli jn nr. 75/442/EE G van de Raad van de Eu ropese 

Gemeenschappen van 15 j uli 1975 bet reffende afva lstoffen (PbEG 1975, L 194), h ierna aanged uid als 

«de Kaderr icht lij n af va lst offen ». 

In de Kade rr ichtlij n zij n afva lst offen gedef in ieerd als: elke st of of elk voorwerp behorende t ot de in 

bij lage I genoem de categor ieën waa rvan de houder zich ontdoet , voornemens is zich te ontdoen of 

zich moet ontdoen. De cat egorieën in bij lage I zij n zeer ru im omsch reven en bovend ien is als laat st e 

cat egor ie omsch reven «a lle st offen, mater ialen of product en d ie niet onder de hierboven ve rme lde 

cat egor ieën va llen », zodat er vr ijwel niet s is dat niet in beginsel onder de Kaderr icht lij n afva lst offen 

kan va llen. 

Het doors laggeven de crit er ium is de vraag of de houde r {de prod ucent of de natu urli jke of 

recht spersoon d ie de afva lstoffen in bezit heeft ) zich van d ie stoffen ontdoet, voornemens is zich te 

ontd oen of zich moet o ntdoen. Dat cr it erium wordt in de ju risp rudent ie van het Eu ro pese Hof va n 

Just it ie en, in navo lging van dat Hof, door de Nede rlandse Afde li ng Best uu rsrechtspraa k van de Raad 

van St ate zee r ruim uitge legd . Als recent voo rbeeld daarvan kan de uit spraak van het Hof van Just it ie 

in de zaak Van de Wa lle (C-1/03) worden genoemd. Daarin oo rdee lde het Hof van Just it ie dat pe r 

onge luk door koo lwat erstoffen veront re inigde bodem ze lfs voordat d ie is ont graven als af va lstof 

moet worden beschouwd . In het licht van de richtlijn en deze ju risp rudent ie moet ervan uit worden 

gegaan dat grond en baggerspecie na het ont graven ervan in de meeste gevallen als afva lstof d ienen 

te worden bescho uwd. Om d ie reden zijn de voorschr if ten in d it beslu it opgest eld met als 

uitgangspunt dat d it bes luit aa n alle eisen vo ldoet d ie aan afvalstoffen worden gest eld: degene d ie 

grond of baggerspecie t oepast, hoeft zich dan niet (of in elk geva l zo m in mogelijk) af te vragen of hij 

al dan niet met een afval stof bezig is 

Er zij n t wee vormen van zich ont doen va n af valst offe n, t e wet en ve rw ijdering en nut t ige toepass ing. 

Het ondersche id tussen deze twee beg rippen is, zoa ls hierna za l blij ken , van belang in het li cht van 

art ikel 11 va n de Kader ichtli j n en d it bes luit . Ve rw ijder ing kan in het algemeen aldus worden 

geka rakt e riseerd dat een ve rw ijder ingshande li ng elke ve rdere t oepass ing van een st of uit sluit, 

hetgeen het meest du idelij k is in geva l van loz ing, verbrand ing of stort en op een stort plaat s. De 

jur idi sche t e rm «n utt ige toepass ing» roept niet ze lden vraagteken s op in de pra ktijk, maar mag niet 

worden verward met de taa lku ndige betekenis va n d ie woorden: er gelden specifi eke jur id ische 

crit er ia voor het beoorde len of een handeli ng als nutt ige t oepassing mag worden aangemerkt of niet . 

Een o nderbouwing dat een han deling m ili euhygiën isch ve rant woo rd of ze lfs nutt ig is voor het m ilieu, 

of andersz ins nutt ig, is dan ook niet zon der meer relevant . 

Het ondersche id tussen «verw ijdering» en «nutt ige t oepass ing» wordt gemaakt in art ike l 1 van de 

Kaderr icht lij n af va lst offen. De begr ippen ve rw ijder ing en nutt ige t oepass ing sluiten elkaa r uit: een 

handeling kan noo it be ide zijn, maa r alt ijd slecht s één van beide. Voo r de defin it ie van ve rw ijder ing 

wordt verwezen naar de ha nde li ngen d ie zij n opgesomd in bij lage II A bij de Kaderr r icht lij n 

af va lst offen , voor nutt ige toepass ing naa r bij lage 11B. De bij lagen zij n echt er niet uit puttend en dus 
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op zichze lf niet voldoende om van een bepaalde handeling eendu idig vast t e st ellen van welk begr ip 

sp rake is. Deze begrippen zij n daa rom verder ontwikke ld in de jur isp rudent ie van het Hof van Just itie. 

Uit de jurisp rudentie van het Hof van Just itie, met name het ar rest Abfall Service (C-6/00) zij n 

indicaties af te le iden, die in latere ar rest en steeds zij n herhaa ld. Indicaties die in elk geval in acht 

moet en worden genomen bij het toet sen van handelingen, zi j n: 

- Lij kt de hande ling meer op een hande ling die voorkomt in de lijst met ve rw ijder ingshande lingen of 

lij kt zij meer op een handeling uit de lijst met nuttige toepassingshandelingen? 

- Wat is het hoofddoe l van de handeling? Worden de afvalstoffen alleen toegepast om er vanaf te 

zij n (waarbij de t oe passe r er een nuttige bestemming voo r zoekt) of is de toepassing het hoofddoe l 

en worden afvalstoffen gebruikt om pr ima ire grondstoffen te vervangen? 

- Is e r voorafgaande behandeling nodig voordat de stof kan wo rden hergebruikt? 

De Kaderr ichtlijn afvalstoffen bevat een doel bepa ling (artike l 4) die de lidstaten ertoe verplicht de 

nod ige maatrege len te nemen om te waa rborgen dat hande lingen met afva lstoffen geen nadelige 

gevolgen hebben voor de gezondheid van de mens of het milieu; in het bijzonder zi j n onder meer 

wate r, lucht, bodem, fauna en natuu r genoe md. De eisen vastge legd in dit besluit en die bij 

ministe riële regeling geven invu ll ing aan art ike l 35 van dit besluit en daa rmee aan art ikel 4 van de 

Kade rr icht lijn afva lstoffen. Aan deze doelbepaling is invu lling gegeven bij het vaststellen va n de 

ve rplichtingen die bij d it bes luit zij n gesteld. Daarnaast is in art ike l 6 van dit besluit d it ve reiste 

explic iet opgenomen voor zove r dit bes luit de bevoegdheid bevat o m bij m in isteriele rege ling de 

noodzakelijke milieuhygiënische normste lli ng vast te stel len. Voor de volled ighe id wordt opgemerkt 

dat deze randvoorwaarde als uitvloe isel van artikel 4 van de Kaderr icht lij n afva lstoffen ook is 

opgenomen in artikel 12a, tweede lid, van de Wet bodembescherming. Op grond daa rvan is de 

randvoorwaarde van toepassing op de bevoegdhe id om als bestuursorgaan op grond van de 

art ikelen 44 en 46 van d it bes luit een geb iedsgericht toetsings kader te kunnen vaststellen. 

Het doel dat in art ikel 4 is omsch reven , krijgt een nadere uitwe rking in de art ike len 9 en 10. De 

Kade rr icht lijn af valstoffen ste lt een vergunning verp licht voo r handelingen met afvalstoffen. Volgens 

art ikel 9 dient de vergunning met name bet rekking te hebben op soort en hoeveelheid afvalstoffen, 

techn ische eisen , voorzorgsmaatregelen , de plaats om afva lst offen te verw ijde ren en de 

behandel ingsmethode, maar er kunnen ook andere voorwaarden aan worden ve rbonden die nod ig 

zij n uit oogpunt van mi lieu bescherming. De vergunning kan wo rden geweigerd indien de 

voorgenomen handeling uit m ilieubeschermingsoogpunt niet aanvaa rdbaar is. 

De lidstaat kan een beroep doen op artikel 11 van de Kaderricht li jn afvalst offen. Dat art ike l schept de 

moge lijkhe id om vrijste lling te ver lenen van de ve rgunn ingplicht binnen de in dat art ikel genoemde 

voorwaa rden . Ten ee rste is het artikel uitsluitend van toepassing op «nutt ige toepassing» of 

«verw ijde ring in eigen beheer» (van dat laatste is in dit bes luit geen sprake : het gaat dan om grote 

inricht ingen die in eigen beheer hun afval verwi jderen) . Een handeling die moet worden beschouwd 

als «ve rwi jdering» kan dus niet wo rden vr ijgeste ld van de vergunningplicht op grond van dit artikel. 

Bij het ve rlenen van een vrijstelling dient aan de volgende voorwaa rden in artikel 11 te worden 

voldaan : 

- het moet zoals gezegd gaan om nuttige toepassing als bedoe ld in de Kaderr icht lij n afvalstoffen; 

- de lidstaat moet pe r type act iv it eit algemene voorsch r if ten stel len , dus gediffe rent ieerd typen 

act iviteit en benoemen en reguleren; 
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- de soort afvalst offen benoemen; 

- rege len om welke hoevee lheid afva lstoffen het gaat ; 

- de aa rd van de afva lstoffen rege len (bijvoorbeeld samenste lling, verontreinigingsgraad, et cetera); 

- rege len onder we lke voorwaa rden de afva lstof fen mogen worden gebruikt. 

De rat io hiervan is dat de algemene rege ls naa r hun aard de vergunn ing moeten kunnen vervangen, 

maar dan voor een grot ere groep gevallen. Dat vo lgt uit het systeem van de Kader richt lijn (met name 

de art ike len 9, 10 en 11). Deze f iguu r is daardoor en igsz ins verge lij kbaar met de 8.40-amvb' s 

(besluiten met algemene rege ls op grond van art ike l 8.40 va n de Wet m ili eubeheer d ie de 

m ilieuve rgunn ing vervangen) in het Nede rlandse recht: in die amvb's kunnen alleen regels worden 

gesteld voo r inr icht ingen met een beperkte m ilieubelast ing en homogene kenmerken, zodat voor 

een grotere groep inricht ingen in fe ite deze lfde voorsch r if ten wo rden gegeven als in een 

m ilieuvergunn ing zouden zijn opgenomen. 

Van be lang is nog dat art ike l 11 de richt lij n over gevaa r lij ke af va lstoffen~ onver let laat. Die r icht lijn 

st elt aa nvullende voorwaarden ind ien sprake is van gevaar lij ke afva lstoffen, in verband met de 

st erke re schade lij khe id voor het milieu va n d ie categor ie afva lstoffen. In verba nd daa rmee is d ie 

categor ie afva lstoffen dan ook uitgezonderd van de reikwijdte van d it besluit. Dat betekent dat te 

allen t ijde van geva l tot geva l moet worden beoordee ld of - en zo ja onder welke voorwaa rden -

hande lingen met gevaar lij ke afva lstoffen toe laat baa r zij n. 

Tot slot en ook van groot be lang is dat de voorschr iften zo moet en worden opgeste ld dat is 

gewaa rbo rgd dat de vrijgeste lde act iv it eiten te allen t ijde in ove ree nstemming zijn met het doel van 

de Kaderricht lij n afva lst offen zoa ls dat naa r vo ren komt uit art ike l 4 en de cons iderans va n de 

r icht lij n (dat ve rgt kortom een milieuhygiënische o nderbouwing). 

Dit bes luit beoogt gebruik t e maken va n de mogelij khe id d ie art ike l 11 van de Kader richtlij n 

afvalst offen biedt. Als een li dstaat een beroep doet o p dat art ike l 11 {en dus, althans voor w at 

bet ref t dit besluit , ste lt dat sprake is van nut t ige toepass ing) heeft de lidstaat de vo lled ige bewij slast. 

Van somm ige hande lingen d ie in d it besl uit zij n geregu leerd, is niet op het ee rste gez icht du idelij k of 

het verw ij dering of nut t ige toepass ing is, omdat de bet reffende handeling zowe l o p een ha ndeling in 

bijlage IIA (verw ijder ing) als bij lage II B (n ut t ige toepass ing) lij kt. Als een li dstaat een hande li ng als 

nutt ige toepassing interpretee rt, d ie niet in bijlage II B staat, ligt de bewijslast vo ll ed ig bij de lidstaat. 

De vo lgende paragraaf bevat daa rom voor elke in d it bes luit geregu lee rde act ivit eit een 

gemot ivee rde beoordeling van de vraag of d ie act ivite it ka n worden gekwa lif icee rd als nutt ige 

toepassing. Daarb ij is tevens aangegeven waa rom een toepass ing die schij nt te lijken op een 

ve rw ijderingsha nde li ng in bij lage I IA desondanks niet als verw ijde ri ngs hande ling maa r toe h a Is 

nutt ige toepass ing moet wo rden gekwalificeerd. 

Er zij op gewezen dat de Eu ro pese Com miss ie en het Eu ropese Hof va n Just it ie gelet op hu n ro l in het 

toezicht op de naleving van het gemeenschaps recht met hun interpretat ie de doorslag geven in de 

beoordeli ng. 

Ter uit voer ing van de regist rat iep lichten vervat in de art ike len 11, tweede lid, en 14 van de 

Kade rr icht lij n is art ike l 42 in d it bes lu it opgenomen. 

5.4.9 Kaderrichtlijn afvalstoffen voor bouwstoffen 

Voo r bouwstoffen ge ldt dat in dit besluit geen ondersche id wo rdt gemaakt tussen primaire 

bouwstoffen en afvalstoffen. Beide moeten op dezelf de wijze voldoen aan de milieuhygiënische 
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eisen om als bouwstof te mogen worden toegepast. Voor zove r bouwstoffen tevens afvalstoffen zijn, 

moet daarnaast wel wo rden vo ldaan aan de eisen die de Kade rr ichtlijn afvalstoffen stelt. 

Afva lstoffen spelen op twee man ie ren een rol in de bouwstoffenstroom. Ten eerste worden 

afvalstoffen ge recycled tot nieuw toe te passen bouwstoffen of als grondstof toegepast voor de 

productie van nieuwe bouwstoffen. Ten tweede kunnen sommige bouwstoffen die vr ij komen uit een 

ouder werk d irect worden hergebruikt, zonder ve rdere bewerking tot nieuw prod uct. Op beide 

man ieren wo rdt het gebruik va n primai re hulpbronnen ve rminde rd en worden afva lstoffen nutt ig 

toegepast. Hier in heeft dit besluit voor het onderdeel bouwst offen deze lfde doe lste lli ng als de 

Kade rr icht lij n afva lstoffen. 

Een voorwaa rde voor het (opn ieuw) mogen t oepassen van bouwstoffen is dat het leven in de bodem 

{inclusief het grondwater) en in het opperv lakt ewate r hiervan geen noemenswaa rdige nadelige 

gevolgen ondervindt. Deze voo rwaa rde is de bestaans reden van het in dit besluit neerge legde be leid 

voor bouwstoffen. Hiervoor is risicogebaseerde normstelling ont wi kkeld en is een helde r kader 

opgeste ld. Dit alles komt overeen met de voorwaa rden die de Kade rrichtlij n afvalst offen stelt aan het 

nuttig toe passen van afvalstoffen. 

Voo r het voorkomen van risico's voor lucht, fauna en f lo ra, geluid- of stan khinder e n natuur- en 

landschapsschoon in gelden nationaal andere wet- en regelgevings kade rs, zoals bijvoo rbee ld de Wet 

milieubeheer, de Flora- en Faunawet en de Natuu rbesche rmingswet. 

De Kaderr ichtlijn afvalstoffen geeft aan dat algemene voorsch riften voor nuttige toepass ing mogen 

worden opgesteld (zoa ls dit bes luit), waar in soo rt en hoeveelheid afva lstoffen zijn vastgesteld en is 

aangegeven onder welke voo rwaa rden de activiteit kan wo rden vrijgest eld van een vergunning. Voor 

bouwstoffen geldt dat de soort afvalstof helder is gedefinieerd . Het gaat om afvalstoffen d ie kunnen 

voldoen aan de definitie van een bouwstof, o p grond waa rvan in een mater iaal meer dan 10% 

sil icium , calcium en/of aluminium aanwez ig d ient te zijn. De nuttige toepassing is het toepassen en 

houden van bouwstoffen in een wer k. Hieraan is een aanta l randvoorwaarden verbonden. 

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

ve rklar ing, op grond waa rvan het vert ro uwen mag bestaan dat de bouwstof voldoet aan de mil ieu

eisen. 

Ten tweede moet het we rk een aanwijs bare functie hebben. 

Ten derde moet het werk zodanig zij n ontworpen dat de uit loging beperkt blijft tot accept abele 

niveaus. Deze eis ge ldt met name voo r IBC-bouwstoffen, maar ook voo r andere bouwstoffen 

waarvoor toepassingsbeperk ingen gelden. Die toepassings beperkingen zij n aangegeven in 

beoordelings richt lij nen of o p het bij een bouwstof behorende certificaat. 

Ten slotte moeten bouwstoffen ve rwijderbaar worden toegepast en moeten ze ook worden 

ve rwijderd wanneer het we rk zi j n functie ver liest en (gedeeltelij k) wordt ges loopt. 

De hoeveelheid bouwstof die pe r activiteit mag worden toegepast versch ilt in de praktij k per werk, 

afhanke lijk van de aan een we rk te ste llen funct ionele eigenschappen. Hierb ij kan wo rden gedacht 

aan onder andere civielt ec hnische, bouwtechnische , ge luidstechnische of est het ische (bijvoorbee ld 

in relatie tot natuu rschoon )eigenschappen. In de praktijk kan de toe te passen hoeveelhe id bouwstof 

uiteen lopen van een kruiwagen tot een miljoen ton bouwstoffen. De hoeveelhe id t oe te passen 

bouwstof is in d it besluit daarom vastgesteld in relatie tot de f unctie d ie het werk ve rvu lt. Kan de 

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

funct ie van een werk, dan ge ldt de vrij ste lli ng van dit besluit van het verbod van art ikel 10.2 W m om 
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zich van afva lstoffen te ontdoen door deze - al dan niet in verpakking- buiten een inr icht ing 

anderszins op of in de bodem te brengen niet {meer) en brengt artikel 8.40 Wm niet met zich mee 

dat de algemene rege ls van dit bes luit de vergunningplicht op grond van art ike l 8.1, Wm ve rvangen . 

In dat geva l valt het toepas sen van afva lstoffen onder de vergunn ingplicht van artikel 8.1, of de 

ontheffingsp licht van artikel 10.63 Wm. 

Voo r wat bet reft me ld ing en reg ist ratie van afvalstoffen zij n voor bouwstoffen in dit bes luit geen 

extra regels opgenomen. Dit is reeds geregeld in de artikelen 10.38 tot en met 10.40 Wm . 

0290 



To: (10)(2e) b -DBOd (10)(2e) l@minienw.nl] 
From: (10)(2e) !) - DBO 
Sent: Thur 3/12/2020 6:58:44 PM 
Subject FW: Retour: opm. M MenW TK vragen granuliet 
Received: Thur 3/1 2/2020 6:58:00 PM 
Opm. M Menw TK vragen granu liet.pdf 
Vragen van het lid Lacin (SP) antwoorden °2 eDEF aanpassino 10.2.e, 1 maart 2020.docx 

(10)(2e) 

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

1 (10)(2e) 
Reeds beoordeeld Zylab ID 143361 

(10)(2e) 

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

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

(1 0)(2e) 

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

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) Zylab ID 143363 

K10J(2et 

(10)(2e) 

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

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

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

(10)(2e) 

~10)(2e~ 

Reeds beoordeeld Zylab ID 143365 

(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 

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

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

Reeds beoordeeld Zylab ID 127462 

127544 0291 



Reeds beoordeeld Zylab ID 127462 

(10)(2e) 

127544 0291 



To: (10)(2e) (1 0)(2e) ) - DGRWU (10)(2e) l@minienw.nl] 

Cc: >----~-~---, (BS)~-----~@rws.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DGRW 

Sent: Thur 3/12/2020 10:06:25 PM 
Subject: RE : Review Gran uliet Over de Maas 
Received: Th ur 3/12/20 20 10:06:26 PM 

Gra enrnakers; eerst laten ze zich niet horen, nu met twee. We bellen ze morgen wel even. 
Gr (10)(2e) 

Verzonden met BlackBerry Work 
( www.blackberry.com) 

Van: 1 (1 0)(2e) 1 (BS) <j (10)(2e) l@rws.nl> 

Datum: donderda 12 mrt. 2020 6 :3 6 PM 
Aan: (1 0)(2e) - DGR W (10)(2e) inienw .nl>, ~I __ (_1_0)_(2_e_) -~b-DGRW <j (10)(2e) l@minienw.nl> 

Kopie: (1 (1 0)(2e) (BS) '---------'-(1_0.:..:..)(2_e-'--) --~ "--'-'-'s=.n=l> 
Onderwerp: RE: R eview Granuliet Over de Maas 

Wij krijgen een andere naam door vanuit de provincie j (1 0)(2e) 

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

Verzonden: woensdag 11 maart 2020 17:17 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DGRW; 1 (1 0)(2e) 1 (BS) 

Onderwerp: FW: Review Granuliet Over de Maas 

We hebben een naam! 

Van (10)(2e) 4 (1 0)(2e) l@gelderla nd. nl> 

Verzon en: woens ag 11 maart 2020 16:~18 _______ ~ 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DGRW 4 (1 0)(2e) l@m inienw. nl> 

Onderwerp: Rev iew Granu l iet Over de M aas 

Bestel (10)(2e) 1 (1 0)(2e) ~ 
Ik heb uw mailadres gekregen var( 0)(2 ~10)(2e) van de gemeente West M aas en Waal omdat u voo rlopig de contactpersoon bent voor de 

review zoals de mi nister noemt in haar brie aan de Tweede Kamer. 

M et dit be richt w il ik u lat en weten dat ik, in elk geval voor nu, het eerste aanspreekpunt ben voor de Provincie Gelder land . 

Zie hie ronder mijn contactgegevens . 
1\ JI ...... , ,. ; _, ,.. 1 • ~ 1 

(10)(2e) 
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Van: 
Aan: 
Cc: e . 10)(2e BJZj (10)(2e) ~ 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Kamerbrief en kamervragen over granuliet 
vrijdag 13 maart 2020 17:45:00 

Ja, ik las het, prima. 
Het is me overigens wel een verhaal, he? Enerzijds die stapeling van bevoegdheden (RO, 
ontgronding, Inrichtingsplan, waterwet etc.) met in dit geval ook nog een prlvaat rechtellJke kop 
erop van de gemeente en anderzij ds, helemaal aan het eind vd ket en, voor 'het toepassen' 
alleen een licht meldingssysteem, waar handhavingsverzoeken op afspringen .... Pfff . Dat wordt 
nog een hoop werk om debat voor te bereiden. 
Voor nu: fijn weekend! 

Van: I c10)<2e[:=J) - HBJZ 

Verzonden: vrij dag 13 maart 2020 17:17 

Aan: I (1óH2~> IJ - HBJZ 
CC:I (10)(2e) Il -HBJZ :l·---(1-0)-(2-e)-~I- HBJZ 

Onderwerp: FW: Kamerbr ief en kamervragen over granuliet 

Hallo TI.ID.@, 

Onze 2 opmerkingen zijn overgeno men : 

-Aanvul lende pr ivaatrechtelijke afspraken zijn toegestaan 

- Geen sprake van nuttige toepassing (van afval) maar toepassing van granu liet conform Bbk. 

Gr<~> 

Van: 1 (10)(2e) ) - D80 <11.-_~(1~0):.!.:(2:.::.e:-..l _ _ 1m"'--'-'-'-'in,_,_,je..,_n,_,_w ...... ...,_,nl.> 

Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 16:45 
Aan: 1 (10Hfe) 1 (BS) <I (10J(2e) Evrws ol>; 1 (10)(2e) Il - DBO '.======~--:=.=======----< . ._I ___ .... < ... 10 .... >._<2 .... e> ______ ~a..1.m.u.win...,.je..,_n._.w ..... ,.1.1.1.ol.> (10)(2e) ZN >; 

(10)(2e) ! (WVL) ;:'.~~(1~0;'.;:)(2~e;:) _1_----,,_;~~r:->~ ~~::-:-.:.,;.;.aT.~-:-'° .................. 

<J {10)(2e) @rws.nl>; 1 (10)(2e) 1) - BSK'-r----,.,=-=--__._- nl>; 

(10)(27} 1) - HBJZ <l (1ID(2e) @minienw.nl>;I (10)(2e) ~ c~1o=}=c2~e~} ~I) - DBO 

<I (10)(2e) @rninicnw.nl>; I , (10)(2eJ , 1)- BSK <I (10)(2e) Euminicnw.nl>; 

! (10)(2e) 1- HBJZ <I (to)(2e) @mjnjenw al>; 1 c1og2e j , 1) -CEND-DCO 

<(:=J'10J 2ëc::@minienw.nl>; I .f10)(2e) , 1) - DGRW 

(10)(2e) @mioienw ol>; 1 (10J(2e) D - DGRW <I (1 0)(2e) Dmioieow ol>; 
~----(1~0-)(~2e_) ___ ~ I) - DBO ~ /1 ö)/2e2 ©minienw nl>; 1 (1 0)(?◄(10)(2ell 

~ (BS) <I (10)(2e) Eurws .nl>; 1 (10J(2e) 1) 10
·
2

·
8 

1 (10)(2e) ~min ienw.n~l>_;.::-1 =~(~1_0_::-)~(_2_e_,_) __ ~_,I (BS) <I (10)(2e/ Prws.nl>; 1 (10)(2e) 

IBS) ~ (10)(2e) @rws ol>; 1 (10)(2e) 1 (WVL) <I (10)(2e) Prws ol>; 1 (10)(2e) 

(IIIDim) - DBOI (10)(2e) ~mjnjenw nl>; I (10){2e~ 1) - HBJZ 

1 (10)(2e) a>mjnienw ol> 

Onderwerp: Kamerbrief en kamervragen over granuliet 

Beste collega' s, 

Bijgevoegd de stukke n die zojuist naar de bewindspersonen zijn gestuurd. 

De nota over het rondetafelgesprek was al verstu urd, maar is volledigheidshalve nogmaals 

bijgevoegd. 

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

vraag 19. 
Ik wi l iedereen bedanken voor de grote inzet waarmee deze brief tot stand is gekomen. 

M et vriendel ïke roet, 

0295 
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132062 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

!(10&§eW (10)(2e) lliWl_ 
1 L l( e> Il · H

1

B,ll. 
RE: Concept kamerbrief en beantwoording kamervragen 
vrijdag 13 maart 2020 09:06:19 

Ja, klopt. Paar zinnen zijn wel bruikbaar) 11.1 en 102 g 

,_l ______ ~ ___ 11_.1_e_n_1_0_.2_.g _________ _,IF ijn dató10)(2e~nu zelf ook 
commentaar geeft. 

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

Van: I (10!(2ez 1)- HBJZ 4 (10)(2e) fvmjnjenw ni> 
Datum: vrijdag l3 mrt. 2020 9:03 AM ~----~ 
Aau: I (~0)(2e) 1)-HBJZ (1 0)(2e) ~--!,-1-W==:.ill' 
Onderwerp: RE: Concept kamerbne en eanlw oording kamervragen 

Gr10.2.e 
Van: 1 (jó)(2e) 1) - HBJZ 

<lföië2el) 
11 .1enîo.2.g en 10.2.e 

Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 09:00 

Aan: I ( 10 !(2ef =-:J) - HBJZ 

Onderwerp: RE: Concept kamerbrief en beantwoording kamervragen 

Hoi~} 

1 11.1 '" 10 .2.g 

Grt, 

(10)(2e) 

Verzonden met BlackBerry Work 

(www.blackberry.com) 

Van: ~ 10)(2e) 1) - HBJZ <I <1ö)(2eJ Ei?mioieow al> 
Datum: vrijdag 13 mrt. 2020 8:54 AM 

..____._(1_,0)..._(2_e._) __,Il - H BJZ 

<I (10)(2e) ~minienw.nl (10)(2e) @minienw.n l> 

Onderwerp: RE: Concept kamer ne en ean woording kamervragen 

~I 

11.1 en 10.2.g 

0296 



132062 

Gr 
(~) 

11.1 en 10.2.g 

11.1 en 10.2.g 

van: 1 (101(2~> 1) - HBJZ < c10Jcze> wminienw.nl> 

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 22:08 

Aan: 1 !10)!2e) D - HBJZ 1 !10)!2e) l?mioieow ol> 1 Q. 2. e H BJZ 
1 (10)(2e) @minienw.n l>; I (10)(2e~ I} HBJZ <l c1 og2eJ @minienw.nl> 

Onderwerp: FW: Concept kamerbrief en beantwoord ing kamervragen 

Tk 

Verzonden met BlackBerry Work 

[www .blackberry.com) 

Van: I (10)(2e) 1 (B~ (10)(2e) l@cws ol> 

Datum: donderdag 12 mrt. 2020 9:46 PM 

Aan: 1 (10)(2e) 1) • DB (10)(2e) >, '--1 ____ .,_(1_,0)c.s.(2_e,_) ___ __,I) -

DBO <I !10)(2e) ;::::::=~Pm::;io:ie:□:w::o:::::lh-~~r--:-~(~Z~N~) <..::1= ~11~0~)(2-:-e-> --@~c~w~s~ol>, 
1 ( 10)(2e) 1 (WVL) <IL_--!...:(1.::.,0)~(2:.:.e!....) - --"'lá)..,_ry.,,_v.,_,_s .,_,..nl> (10)(2e) WVL) 

<I (lO)(ZeJ @rws.nl>, c..l __ ...,,_(1'-"ö-'.>Cl(Z=e;.,..) __ _,I) - BSK'--<-;::::I =:::;:c;;:;;10;;:;:JCZ;.::;e=;=J ==-~@minienw.nl>, 1 (10)(2e) L 

(millm} - HBJZ <,._CJ'f1___,...;..ö:[= 2e;;..,.l_ -=fil=mw.iU.1oi-'--'enu..,w=· .L.llnl>. 1 <10HZel • 1) - BSK <C{fö]?e[Ji>minienw nl>, 
(10)(2e) f HBJZ <I (10J(2e) lwmioienw ol>, 1 (10l(2el 1) -CEND-DCO 

<l C10l(Ze> @roioieow nl>, 1 (1ól(2el , 1) - DGRW <I C10H2el @roioieow nl>, 
1 (10)(2e) IJ - DGRW <I ( 10 )(2e) Dminienw.nl>, '--1 ---~(1_0~)(_2e~) ___ _,ll - DBO 

1 (10)(2e) Pminienw_nl>, 1 (1[10)(2eI 1 (BS) <I <10/(Ze> !î>rws.nl>, 
(10)(2e) ..,__.,.>..;.;='-'----C:'..!.m'-"i"-'-ni,.,,_e.!.!.nw=.nl.>, 1 (10)(2el 1 (BS) 

<I (10)(2e) Drws nl>, (10J(2eJ (10)(2e) ~ON$ nl>,~1 - (~10~)=(2~e,-~1 (WVL) 

<I (10J(2eJ Pryvs.ni>, 1 (1og2e) 1) - HBJZ <[ c10)(2e) @mjnjenw.n l>, 1 (10l(2e) 1) -

DGRW <l (10)(2e) 11!roioieow al> 
Onderwerp: RE: Concept kamerbrief en beantwoording kamervragen 

Dag ~ hierbij mijn opm. 
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132062 

Verzonden met BlackBerry Work 

(www.blackberry.com) 

Van: ._I _ ___,_(1_,0)'-'-(2_,e)'--__,I) - D BO <IL_..!.( 1.:..:0~)(=-=2e:.!...) __ t m""'i._..ni.,._e n..,_,w=,...,_.n I> 
Datum: donderdag 12 mrt. 2020 7:10 PM 

Aan: CTflllîJë[l (BS) <I (1ÖJ(2e) @rws nl>, 1 (10)(2e) 1) - DBO 

<I t10J(2eJ flmjnjenw.nl> r1 0J(2e) ZN) <I (10)(2e) @rws.nl>, 1 (10J(2e) 

~ (WVL) <; (10J(2e) l@rws al (1 0)(2e) (WVL) <I (10)(2e) l@rws al>, ITf0X2"efl, 

(!0)(2e) 1) - BSK <1 (10)(2e) @minienw.nl>, 1 (10)(27) 1) - HBJZ 

<I (10)(2e) @mioieow ol>, ~ ) - BSK 1 (10)(2e> @mioienw ol>,I (10)(2e) 

1 (10)(2e) IHBJZ <I (10}(2e} @minienw.nl>, c==c10g2e1 1) -CEND-DCO 

<1 (10)(2e/ @mi□ ienw al>, 1 poicze> 1) - DGRW <1 c1og2e1 @rnioieow.nl>, 
10J 2e) - DGRW <j (1 0)(2e) Dminjenw.nl>, 1 (10)(2e) Il - DBO 

(10)(2e) · · ~ (10)(2e) _J~ ~10)(2e~(BS) <I (10)(2e) l@rws ol>, 

(10)(2e) ~§ 1 Q.2.e @minienw.nl>, I (10)(2eJ 1 (BS) 

<I (10)(2e) &rws ol>,I (10)(2e) 1 (BS) 1 (10)(2e) l@)octs ol>, ~I -(~1o~)=c2~e)-~I (vVVL) 

<I (10)(2e) Pn,vs.nl>, 1 (10)(2e) I) - DBO <I (10J(2eJ l rninienw.nl>, 1 !10!(2e/ IJ 

- HBJZ 1 (10)(2e) li> minienw.nl>, 1 (10)(2e) 1) - DGRW 1 (1 OJ(2e) ~minienw.nl> 

Onderwerp: Concept kamerbrief en beantwoording kamervragen 

Beste collega's, 

Bijgevoegd een eerste concept van de kamerbrief zoal afgesproken met Min Menw. Tevens de 

beantwoording van de kamervragen van 6 maart en 10 maart. 
Graag ontvang ik jullie opmerkingen uiterlijk vrijdagochtend 10 uur. Dit teneinde de stukken 

voor de weekendtas van de bewindspersonen gereed te hebben. 

Ik za l morgen vanuit thuis werken, maar ben uiteraard telefonisch en v ia mail bereikbaar (a ls dat 

blijft werken ... ). 

Met vriendelijke groet, 
1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(<{6fillj2e) 

0296 



Van: 1(70)(2e) I.I (10)(2e) IHBJZ 
Aan: 
Ondeiwerp: 

Datum: 

1 (10H2el 1) - HBJZ 
RE : 202003 12 Kamerbrief over granul@) 
vrijdag 13 maart 2020 10: 19:00 

Wil jij svp doen 

Van:I (1 0)(2el 1) - HBJZ 

Verzonden: vri jdag 13 maa rt 2020 10:16 

Aan: 1 (10)(2~) 1) - HBJZ 

Onderwerp: RE : 20200312 Kamerbri ef over granul iet~ ) 

Zoju ist gedaan. 

11 .1en10.2.g 

1 11 .1 en 102g !Heb iets toegevoegd in geel. 

Stuur j ij toe of ik? 

Grl (10)(2 e) 1 

11 .1 en 10.2.g 

Van: ~I -~(1~, 0~)(~2~- )-~I) - HBJZ < ... I ___ (1_0..._)(_2e __ ) __ tv=....m..,.in:.:.:i=e~nw,.._.,_,_.n,.,_1.> 

Verzonden: vri jdag 13 maart 2020 09:56 

Aan:I (10)(2e~ 1) - HBJZ <] (10)(2e) Wminienw.n!> 

132105 0297 



132105 

Onderwerp: RE: 20200312 Kamerbrief ove r granul ie\~) 
Eens. Stuur jij de aanpaste alinea? 

11.1 en 10.2.g 

Van: 1 (10)(2el 1) - HBJZ <! (10)(2e) p.lm inienw.nl> 

Verzonden: v ri jdag 13 maart 2020 09:41 
~~~~~ 

Aan: 1 (J0)(2~) 1) - HBJZ <I (10)(2e) @minienw.nl> 

Onderwerp: 20200312 Kamerbrief ove r granuliEXtilOH2fl 

Zie mijn revisies . 

Gr(~) 

0297 



(10)(2e) ) - BS .n ~~ __ (1~0)_(2_e)~_-----,,) -
(10)(2 @minienw .nl IJ; ~~_(1_0_)(2_e_) __ ~-~ ~ 

-=-'~-'-'--r---~-'-'-------'-------"'=; in ie ;-""--'------~--~-----□-B~O (10)(2e) @ minienw .nl ]; ~ 
L,.,.,;.,:,..,....:..iri-~-;-:;--;,,\1%~~~®rw (10)(2e) @ rws. nl], --~~~-......... 

s. nl (10)(2e) in ienw .nl] ; ~------~ 
w .nl] (10)(2e) l @m inienw . -C END-

(1 'r'--!-'-'.='--'--'w~.c!..'n"..J.I Ll._-----.--'-==~---======;-~ 
(10)(2e 1 ).,___~..::...(1-----'--'----'-------'-'? (10)(2e) 

SG (10 (10)(2e) (10)(2e) @rw s.nl ]; 
(1 0)(2 rws.n l]; (1 0)(2e) ) - OG (2e) @ minienw.nl] 

From: 
Sent: AM 
Subject RE: Concept kamerbr ief en beantwoording kam ervragen 
Received: Fri 3/13/2020 10:25:09 AM 
20200312 Kamerbrie f over granuliet~ 

Hallo \10)(2e ), 

Nabrander: nog een zinnetje t oegevoegd 11.1en1 0.2.g 

11 .1en1 0.2.g 

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

(10)(2e) 

Verzonden: vr ij dag 13 maart 2020 09:32 
(10)(2e) ) - DGRW; (1 0)(2e) (10)(2e) ) - DBO ; (1 0)(2e) ) - DBO ; 

(10)(2e) {WVL); VL) ; 

HBJZ ; (10)(2e) ) - (10)(2e) 

{BS); (1 0)(2e) (1 0)(2e) 

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

Onderwerp: RE : Conce pt kamerbrief en beantwoord ing kam ervrage n 

En in aanvu ll ing daarop mijn opmerkingen en suggesties. 
Groet (10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

1 (10)((2~j}j e ) 
(1 0)(2e) 

(10)(2e) ) - HBJZ ; (10)(2e) ) - BS K ; 

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

{BS ) ; (10)(2e) {BS ) ; (1 0)(2e) {WVL); 

Van: ~I ___ (1_0_)(_2e_) __ ~I) -DG R W <jL __ .:_(1_:0)...:_(2_e:_) __ ..... l@'-'m"-"-'-i n=ie:;.;..n=--:.w=--:.·=nl> 
Verzonden: vr ï dag 13 maart 2020 08:37 ______ _ 

S) < (10)(2e) (10)(2e) 

-~---~___.._m_i_ni_e_nw_.n~l>~;~ __ (1_0_)(2_e_)~~)-BSK 

.-L---'--------------,-~....'....L------'-(1_0-'--)(_2e_) __ J!_) _-CE ND-DCO 
(10)(2e) - DBO 

(10)(2e) 

(10)(2e) {WVL) (10)(2e) l@m inienw.nl>; 

(10)(2e) (10)(2e) m in ienw.nl> 

Onderwerp: RE : Concept kamerbrief en beantw oord ing kam ervrage n 

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

Verzonden: donderdag 12 maa rt 2020 21:46 
Aan: (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) 

'-------~----'"----,----
) - DBO 

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

(10)(2e) (10)(2e) ) - BS K 
(1 0)(2e) (1 0)(2e) ) - BSK 

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) ) -CE ND-DCO 

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

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

(BS ) 

~-~--~ 
(WVL) < (10)(2e) rws.nl >; 

minienw.nl> 
0298 



Onderwerp: RE : Concept kame rbrief en beantwoord ing kam ervragen 

Dag [10 )(2ej hierbij mijn opm. 

Verzonden met BlackBerry Work 
www. blackberr .com) 
Van: (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) minienw.nl> 
Datum: donderda 12 mrt. 2020 7:10 PM 
Aan 10)(2e) .nl>, (1 0)(2e) - DBO (10)(2e) 

L__-,---------,-,--:-:-,-::-'----'-'----'-,--------r--"'--:..=..c=::-=-----'---i--------'-;-_'_ __ __J==~ ~= 
10 2e s.nl>, (10)(2e) 
(10)(2e) (2e) 

(10)(2e) l>, (10)(2e) 

rws.nl 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) .nl>, (10)(2e) l> , (10)(2e) 

(10)(2e) (1 0)(2e) ienw.nl>, ½--(1_0_)(_2_e)~~~-~ 
(10)(2e) nienw.nl> , (1 (1 0)(2e) 

(10)(2e) nw.nl>, (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) 

( 1 O )(2e) (WVL) ( 1 O )(2e) @rws.nl>, L____.(_1 0_,_)('-2e_,) _ _____u:= ==-'--'= 
HBJZ 4 (10)(2e) l@minienw.nl>, (10)(2e) ) - DGRW 4 (10)(2e) l@minienw.nl> 
Onderwerp: Concept kamerbrief en beantwoording kamervragen 
Best e co llega's, 

Bijgevoegd een ee rste conce pt van de kame rbrief zoa l afgesproken met Min Men W. Tevens de beantwoord ing van de 

kamervragen van 6 maa rt en 10 maart. 

Graag ontvang ik j ullie opme rkingen uite rlijk vrijdagochtend 10 uur. Dit t eneinde de stukken voor de weekendtas van de 

bewinds personen gereed t e hebben. 

Ik zal morgen vanuit t huis we rken, maar ben uit e raard te lefon isch en via mail bereikbaar (a ls dat bli jft werken .. . ). 

Met v r iende liike e: roet, 

(10)(2e) 

142028 0298 



To: (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) @minienw.nl] 
Cc: (1 0)(2e) - DBO (10)(2e) @minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Fri 3/13/2020 11 :07 :17 AM 
Subject: 20200312 Kamerbrief ove r granu liet 
Received: Fri 3/13/2020 11 :07:00 AM 
20200312 Kamerbrie f over granuliet.docx 

Haj10)(2e~ 

Zie bij gevoegd mijn opmerkingen en aandachtspunten bij de brief. Ik vraag me overall af of de passage ove r productcert if icaat niet 

meer vragen gaat op roepen dan dat het beantwoord, en of de pa ragraaf ove r de mot ies in deze vorm nod ig zijn. 
Ik lees nu ook de TK vragen en geef je daar zo een terugkoppe ling op. 

Groet 
1 (1 0)(2e) 1 

127533 0300 



To: (1 0)(2e) 

From: (10)(2e) 
I) - DBOU (10)(2e) 

1)- DBO 
1@minienw.nl] 

Sent: Fri 3/13/2020 12:41 :39 PM 
Subject 20200312 Vragen van het lid Lacin (SP) 
Received: Fri 3/13/2020 12:41:00 PM 
20200312 Vragen van het lid Lacin (SP).docx 

Haj10)(2e~ 

Zie bij gevoegd m ij n opmerkingen bij de eerste set TK vrage n. Bet reft met name verzoek om de teksten van de overkoepelende TK 

brief t e gebruike n (zijn accurat er). Well icht kan de TK brief zo ook wat inge kort worden. 

Groet 

127527 0302 



To: (10)(2e) 

From: (10)(2e ) 
I) - DBOU (10)(2e) 

1)- DBO 
1@min ienw.nl] 

Sent: Fri 3/13/2020 1:33:44 PM 
Subject 20200312 Vragen van de leden Kröger (Groen Links) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de minister voor Milieu en 
Wonen over granuliet 
Received: Fri 3/13/2020 1 :33:00 PM 
20200312 Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de min ister voor Mil ieu en Wonen over 
g ran ui iet. DOCX 

Hij 10)(2et 

Zie bijgevoegd mijn reactie op de TK vragen. Ik bel je even ook. 

Groet 

1 (10)(2e) 1 

127526 0304 



To: (10)(2e) Il -BSK~ (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (10)(2e) 1) - DGRW 
Sent: Fri 3/13/20201:47:29 PM 
Subject FW: Aanvul lende vragen naar aanleiding van eerste concept brief en kamervragen 
Received: Fri 3/13/2020 1:47:30 PM 
20200313 Kamerbrie f over qranul iet.docx 
20200313 Vragen van de leden Kröqer (GroenLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de min ister voor Mil ieu en Wonen over 
g ran ui iet. docx 

Dit is laatste vers ie die ik heb gezien van de Kamervragen, heb ik nog niet op gereageerd . 
Groeten, 

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

Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 10:59 
Aan: (10)(2e) @upcma il.n l' ; ~--(10-)-(2e-)-~(WVL) ;I (10)(2e) 1)- DGRW ;~I ___ (1 _0)_(2_e) __ ~I)- DGRW ; 

(10)(2e) (BS) ; (1 (10)(2e) (BS) 

Onderwerp: Aanvu llende vragen naar aan leid ing van eerste concept br ief en kamervragen 

Heren, 
Ik stuu r jullie even een t ussenvers ie van de brief en de vragen op basis de aangeleverde com mentaren. 
Kernvraag voor mij is: wat zijn de argumenten dat granuliet onder Brl 9321 valt. Waa rom heeft de ILT beslot en dat er een 
aan pass ing nod ig is. Wat is de opzet van 9344 en waarom duu rt dat zo lang. 

De argumentat ie van de oppos it ie is dat granuliet niet onder br l 9321 mag vallen, het ce rt if icaat ' vals' is en de minist er moet 

ingrijpen. 
~10)(2el)ik denk dat jij hiervoor aan de lat staat. Wellicht afstemmen met /LT. 

Kamerbrief: 
(110)(2~) We l afgeleid~ 11 1 en 10.2.g 

1~)e~10)(2 fiit oppakken 

Flocculant: 
1r10)(2e)I 

~ 11. 1 en 10.2.g 
10)(2e : 1 

11.1 en 10.2.g 

11.1 en 10.2.g 

11 .1 en 10.2.g 

11. 1 en 10.2.g 

(1 0)(2e) zit al deels in jullie aanpassingen, wat is de visie van Harmsen. 

1 

React ie 1 (10)(2e) I: Dank aan een ieder die hieraan zo snel heeft bijgedragen. Afgezien van een aantal typefouten een paar 
opmerkingen: 

11.1 en 10.2.g 

l 11.1en10.2.g (l~0)(2f~nl (1 0)(2e) I? 
l (10)(2e) I: , ..,_,.,_,...~ 1 

Heeft de gemeent e gereageerd op het streekp lan? 

Wet en we of de gemeente zienswij zen heeft inged iend? (z ie opmerking(j10)(2~)over 'slapen') 

Wie heeft de Wate rvergunn ing aan Over de Maas ve rst rekt 
(1 0)(2 n (10)(2e) ? 

11.1 en 10.2.g 
Vervangen oor 11 .1 en 10.2.g 
Ik beg rijp dat v ijfde bullit bij I LT lig t en de ee rste vier onder de po li t ieke veran t woordelijkheid van EZK valt. Wat 
kan Stient je hier da n mee? 

~10)(2e~wi/ jij dit bekijken? 

Kamervragen Lacin e.a. 

Antwoord op 1, 2 en op 3 : 
143358 0306 



11.1 en 10.2.g 

~zie hierbo.--v_e_n_h_e_tz_e~lf_1d_e ________________________________ c===-----. 
~ antwoord, nl 1 111 en 10.2.g l(10)(2e)I ~ 

1 11 .1 en 10.2.g 1 

Antwoord o p vraag 10: 
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Bewindspersonen 

nota ter informatie 
Tec hnische briefing en rondeta felgesprek gra nuliet 

Inleiding 

Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

Op maandag 9 maart 2020 vond in de Tweede Kamer een openbare 
ro ndetafelgesprek plaats ove r het dossier granuliet. Voora fgaa nd aa n d it 
rondetafelgesprek hebben DGWB, DBO en RWS een besloten technische 
briefing over hetze lfde onderwerp voor de Kamerleden verzorgd . De aa ndach t 
voor het doss ier granuliet heeft gezorgd voo r een aanta l recente persv ragen. 

I n deze nota wordt u op hoofd li j nen geïnform eerd over hetgeen is besp roken 
tijdens de tec hnische br iefing en het rondetafelgesprek, plus de daa rop 
vo lgende med ia-aa ndacht . Daartoe is deze nota onderverdeeld in een aa nta l 
hoofd punten die allemaa l ter spra ke kwamen in de techn ische br iefi ng, het 
ro ndetafelgesprek en/ of onderwerp zij n va n uit ingen in de pers. 

Aanv ullend hierop bevat deze nota een ad v ies over hoe o m te gaa n met de 
rece nt besc hikbaar gekomen onderzoeksrapporten. Deze (d rie) 
onderzoeks rapporten zijn opgesteld in opdracht van GIB / Bont rup. Ten slotte 
wordt kort ingegaan op de aa nvullende monstername op verzoek van de 
gemeente en de rev iew. 
De nota is afgestemd met DGWB en RWS. 

Op 11 maart spra ken wij over een opzet voor de aa n de Kamer te st uren br ief, 
ter bege leid ing van de op 6 maa rt en 10 maa rt ges telde kamerv ragen. 
Binnen deze opzet za l bez ien worden of onderstaa nde teksten daa rtoe gebru ikt 
ku nnen worden. Daa rnaast za l in de bri ef aa ndacht bes teed worden aan de 
v ragen en op merkingen t ij dens het VAO Leefomgev ing . 

A. Vragen uit technische briefing, rondetafelgesprek en media-uitingen 

1. Inspraak burgers bij toepassingen in het kader van het Besluit 
bodem kwaliteit (Bbk). Zie ook recente Kamervragen Lacin. 
Het Bes lui t bodem kwaliteit kent geen verg unni ngen, maa r werkt met zg n. 
algemene rege ls en meldingen . Dit beteken t dat aa n de toepass ing va n een 

Bestuurskern 
Di rectie 
Bestuursonderst eun ing 
Bestuursadv ies 

De n Haag 
Post bus 2090 1 
25 00 EX Den Haa g 

Conta ctpersoon 

M + 3 1(0 )6 -1 (10 )( 2e) 1 
1 (1 0)(2e) l@m rni enw .nl 

Datu m 
11 m aa rt 2020 

Kenmerk 
I enW/ BSK-2020/ 

Bij lage(n ) 
1 

Pagina 1 van 10 

0310 



127886 

pa rti j ma teriaa l (in d it geva l granuliet) in een diepe plas geen fo rmeel beslui t 
op bas is van het Bbk ten gronds lag ligt . Omda t er geen sp rake is va n een 
beslui t ( in de zin de Algemene wet bestuu rs recht) , is er geen fo rme le 
inspraa kmogelij kheid voor bu rgers en staat er ook geen direct bezwaa r en 
be roep open tegen de toepass ing van het ma teriaa l. Als de meld ing voo r een 
concrete toepass ing voldoet aa n de rege ls van het Bb k, heeft het bevoegd 
gezag (Rij kswaterstaat) geen andere mogelij kheid da n de melding toereikend 
bevinden en kan de daadwerke lij ke toepassing v ij f werkdagen na het ind ienen 
va n de melding sta rten. Het op leggen va n extra eisen / voo rsch r iften door 
bevoegd gezag (RWS) is niet moge lij k op basis van het Bbk. 

De ontg rond ing en verondieping van de a.g.v. de ontg rond ing ac hterblij vende 
d iepe plas worden mogelij k gemaa kt doo r o.a. de vergunning op bas is va n de 
Ontg rond ingenwet. De vergunning wordt ver leend door de provincie. Voo r de 
plas Over de Maas is d it de provincie Gelderland . De betreffende 
ontgrondingsvergunning is ver leend in 2009. In het bestemm ingsp lan va n de 
gemeente West Maas en Waa l is het bet reffend geb ied ruimteli j k aangewezen 
(zand winning / natuurontwikkeling) . Dergelij ke vergunni ngen en 
bestemmingsplannen staa n wél open voor inspraa k, bezwaa r en be roep. 

De initiatiefnemer (Over de Maas BV) kan de omgev ing / omwonenden 
bet rekken bij de uitvoe r ing van het projec t . Voo r de ontg ron d ingsvergu nning 
stelt init iat iefnemer (her) inri chtingsplan o p. I n d it plan staa t hoe het geb ied er 
na de ontg ronding uit ziet o.a. met het oog op de (natuur) doelste lli ng van het 
projec t. 
Jaa r li j ks leg t initiat iefnemer een concreet werkplan ter goed keuring voo r aa n 
de provincie. Verondiep ing van de plas is (goedgekeurd) o nderdeel van de 
(her)inri cht ing en verondieping kan plaatsvi nden met geb iedseigen ma ter iaa l 
en/of ma ter iaa l van buiten het gebied . Ook hierbij kan de initiat iefnemer, maa r 
ook de prov incie als bevoegd gezag, om wonenden betrekken. 

2 . Opm erking wethouder Ans Mol dat RWS niet alle informatie en 
onderzoeksresultaten aan haar ter beschikking had gesteld. 
Met goed keuring van be ide bew inds personen zijn vor ige week de besc hikba re 
informatie en onderzoeks rapporten aan de gemeente gestuurd, met 
uitzonder ing van de twee verfica tierapporten die in opd racht va n RWS waren 
opges teld. Voo r deze twee verificat ierapporten go ld da t deze toen nog niet 
publiekelij k waren c.q . met de Tweede Kamer waren gedee ld . 
De gemeente is daa rom toen in de gelegenheid gesteld deze twee rapporten in 
te kom en zien (geen kopi eën) . De gemeente heeft va n deze ge legenheid 
gebruik gemaa kt , de rapporten ingezien en een toelichti ng op de ra pporten van 
RWS ontvangen. I nmiddels zij n deze rapporten ook naa r de Kamer gest uu rd en 
daa rm ee open baa r . Een d igitale link naa r deze openba re st ukken is in midde ls 
met de gemeente gedeeld. 

Desonda nks me ldde de gemeente West Maas en Waa l bij monde van 
wethouder Ans Mol (zowel t ij dens het rondeta felgesp rek, als in het overleg met 
IenW daa rna), dat Rij kswaterstaa t nog zou besc hikken over een ander 
ver ificatieonderzoek, dat niet zou zij n gedeeld met de gemeente. Gistermiddag 
is gebleken da t d it op een misversta nd bij de gemeente berust . De gemeente 
verkee rde in de fo ut ieve veronderstelling dat er ook nog een veri fi ca t ierap port 
va n oktober 2019 zou moeten zij n, dat RWS niet gedee ld zou hebben. 
De dat um va n oktober 2019 duidt echter op het m oment va n de monstername 
(31 oktober 2019) dat heeft geleid tot een rapport van (Geonius) van 18 
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december 2019. Dit rapport is we l degelijk met de gemeente gedeeld (en aan 
de Kamer gestu urd) en het misverstand is inm idde ls opgehelderd met de 
gemeente. 

3. Zijn de ingezette onderzoeksbureaus wel onafhankelijk als zij werken in 
opdracht van de producent van granuliet, de initiatiefnemer van Over de Maas 
of Rijkswaterstaat? 
De onderzoeksbu rea us werken onder een erkenn ing. Deze wo rdt door 
Bodem plus namens de m iniste r gegeven en kan oo k weer worden ingetrokken . 
Het is vee lal het uitgangs pu nt bij algemene rege ls dat de in it iat iefnemer de 
lasten draagt van het bew ijzen dat aan de regels wordt vo ldaa n. Ook bij het 
Bbk is daarvoor gekozen. Middels de erkenningsrege ling wo rdt geborgd dat de 
onderzoeken onafhan kelij k zijn. 

4. Kamerleden vroegen tijdens de technische briefing of er ecologisch 
onderzoek als onderbouwing voor een specifieke toepassing onder het Bbk had 
plaatsgevonden en als onderbouwing van de normsteffingen uit het Bbk 
De norm en in het Bb k zijn zo berekend dat ze beschermend zijn voo r zowel de 
gezond heid van de mens als voor het m ilieu . Ind ien aan deze regels wordt 
vo ldaa n kan er in het algemeen va n worden uitgegaan dat de leefomgev ing 
vo ldoende is bes ch ermd. Daarnaast geldt de zo rgplicht . Dat verp licht de 
init iat iefnemer zich er va n te ve rgew issen of zij n ha ndelen niet een r isico voo r 
het leefm ilieu op levert. Dat kan gaan om niet -genormeerde stoffen die in het 
materiaa l aanwezig zij n maar bijvoorbeeld ook om de fys ische kwa li te it in 
re latie tot het beoogd gebruik. 

5. Wat betekent een detectielimiet, in het bijzonder voor de hoeveelheid 
acrylamide die in de plas gaat? 
Een detectielim iet is de laagste hoeveelheid van een stof die kan worden 
gemeten door het laboratorium . In het geva l van acry lam ide is deze grens 0,01 
mg/ kg droge sto f. 

6. Wat is de stand van zaken m.b.t. het onderzoek naar 'de mogelijke 
aanwezigheid van floccu lant (acrylamide (ZZS))' in granuliet dat in de nota van 
DGWB d.d. 17 januari 2020 wordt aangekondigd? Zembla is in het bezit van 
deze nota. 
In de nota van 17 jan uari 2019 bent u beiden geïnformeerd over o.a. de 
herb evest ig ing van DGWB dat granu liet moet worden besch ouwd als grond en 
dat Zemb la een uitzend ing over dit onderwerp voorbe reidde. Tevens is in deze 
nota opgenomen dat er nog onderzoek zou wo rden gedaa n naa r de 
aanwezigheid van acry lam ide. Op het moment van het versture n van de 
hiervoor genoemde nota ware n er al resu ltaten va n onderzoek bekend. Daaru it 
b leek dat de hoeveelheid acry lam ide niet meetbaa r aanwezig was in granuliet. 
Na jan uari is d it ook nogmaa ls bevest igd in ander onderzoek (onderzoek 11 
februari 2020) . Deze res ul ta ten zitten bij de onderzoeken d ie vorige week naar 
de TK zijn gestuurd. De in de nota gemelde kanttekening bij deze stoffen is 
hiermee dus weggeno men. 

7. Wat is de hoeveelheid die polyacrylamide die - door het toepassen van 
granuliet - in plas gaat (100 gram per ton granuliet volgens WVR) 
Het hoofd bestanddeel van de toegepaste floccu lant (v lokm iddel) , Ecopure P-
1715, is een vorm van poly-a cry lam ide. Po ly-acrylam ide is geen Zeer 
Zo rgwekkende Stof (ZZS) . Dit v lokm idde l wo rdt gebru ikt om de hele kleine 
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g ranietdeeltjes aa n elkaa r te laten hechten. Samen vormen deze 
g ranietdeeltjes het g ranuliet. 

Con form het bij beho rende Veiligheidsb lad bevat Ecopure P- 17 15 geen stoffen 
d ie na beoorde ling als een PBT- ofzPzB-stof w orden besc houwd. De term PBT
en zPzB-stoffen is de benaming in de Euro pese rege lgev ing over de reg ist rat ie, 
evaluat ie en autorisa tie van chemische stoffen (REACH ) die pers istent zij n, 
bioaccumu leren en toxisch zij n, dat w il zeggen dat ze in het milieu slechts 
langzaa m wo rden afgeb ro ken , dat ze zich kunnen op hopen in of gift ig zij n voo r 
planten en dieren. Om dergel ij ke stoffen gaa t het hier dus niet . 

Po ly-acry lamide hec ht zich in bepe rkte mate aa n g ranuliet. Het gehalte aan dit 
po ly-ac rylamide in gran uliet is zeer moeili j k te meten. Daarom is dit aa n de 
hand van de toegepaste dose ring en de stofeigenschap pen van het poly
ac rylamide via mode lberekeningen bepaa ld . Het berekende gehalte poly
ac rylamide in granuliet bed raagt circa 96 mg/ kg d roge stof . 

Uit poly-a crylamide kan in theorie op twee man ieren ac rylamide (wél een ZZS) 
vrij komen, namelij k i) als aa nwezige spore n van (vrij beschikb aa r) ac rylamide 
res idu in poly-acry lamide én ii) als gevo lg van de afbraak van po ly-ac rylamide. 
Na 1 jaa r is meer da n 90% van het poly-ac rylamide afgebroken . 
I n het Europea n Union Risk Assessment Repo rt 'ac ry lam ide' (European 
Chemica Is Burea u, I nstitute for Hea lth and Consum er Protect ion, 2002) is 
aa ngegeven dat het fysisc h-chemisch onwaarschij nli j k is dat acrylam ide 
v r ij komt bij de afb raa k van po ly-ac rylamide. Om deze reden wordt de 
max ima le concentratie van acry lamide als aanwezig res idu in poly -acry lam ide 
als norm gehan teerd bij het gebruik. 

Uit poly-a crylamiden kan d us acry lamide v ri j komen doordat er een klein 
pe rcentage vri j res idu aa nwezig is. Vanwege st renge EU-rege lgev ing ten 
aa nzien van ac rylam ide mag dat percen tage nooit hoge r zij n dan 0,1% (op 
gewichtsbas is) van het po ly -acry lamide. Dat geldt dus ook voor hier geb ruikte 
fl occ ula nt. 

I n het geval van granuliet zijn - zowel in opd rac ht van de toepasse r van het 
materiaa l (j uni 2019) als in opdracht van Rij kswaterstaa t ( resp. december 
2019 en feb ruari 2020) - meerdere monsters gea nalyseerd op de aa nwezig heid 
van acrylamide. I n alle geva llen is gebleken dat het gehalte van deze stof 
bened en de detect iegrens ligt; da t is de laagste hoevee lhe id van een stof die 
kan worden gemeten door het laboratorium. Voor acrylamide is deze g rens 
0,01 mg/kg droge stof . 

NB In de labo ratoriumonderzoeken wordt dus gekeken naa r acrylam ide. 
Het is natuurlij k het geha lte dat uitmaa kt of een stof wel of niet sc hade lij k is . 
Dat ge ldt ook voor acrylamide. Bij het branden van koffie komt bi jvoorbee ld 
oo k ac ry lamide vrij . Het is echter overdreven om te stellen dat het drin ken van 
koffi e daa rom kankerverwekkend is, tenzij iem and exorb itante hoeveelheden 
koppen koffie per dag dr inkt. 

8. Definit ie grond zoals verwoord door Deltares t ijdens rondetafelgesprek 
versus rapport Deltares. 
Vo lgens de spreker van Deltares is grond niets ande rs da n verstoo rde bodem . 
Definiti e van gro nd moet je betrekken op bodem. Bodem bestaat uit 
orga nische bes tandde len. Orga nische bestanddelen zitten niet in g ranuliet . 
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Voor een leek : in grond groe it een plantj e, in granuliet niet, aldus de bijd rage 
van de De lta res medewerker . 

Het lij kt dat hier wordt uitgegaa n van louter een bodemku nd ige benadering 
va n het beg r ip grond. Voor de toepass ing van het Bb k is ec hte r de in het Bbk 
opgenomen defi nit ie leidend. Deze definit ie lu idt (art ikel 1 Bbk): 

'Grond: vast materiaal dat bestaat uit minerale delen m et een maximale 
korrelgrootte van 2 miflimeter en organische stof in een verhouding en met een 
structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede 
van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte 
van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie'. 

Het Bbk stelt voo r het bepa len of iets als g rond wordt gekwalificeerd geen 
vereiste dat er orga nische stoffen in zitten . De defini t ie ste lt da t er 'organisc he 
stoffen in [ moeten zitten in] een verho ud ing en met een st ructuur zoa ls deze in 
de bodem van nature w orden aa ngetroffen ' . I n de Nota va n Toelichting van het 
Bbk (parag raaf 4 .3.5) staa t da t 'in uit zonderingsgevallen ook grond voo rkomt 
met vr ij wel geen orga nische stof (bij voorbeeld dekza nden)'. 
De aa nwezigheid va n orga nische stof an sich is geen criterium of een materiaa l 
als g rond kan worden aangemerkt of niet . 

9. Wie beoordeelt dat de kwaliteit van granuliet klasse 'Achtergrondwaarde / 
natuur' ( de schoonste klasse uit het Bbk) 
Het Bbk kent d rie kwaliteit sklassen: 
1. Ac hte rgrondwaa rde / natuur: d it is in feite schoon mater iaa l 
2 . Klasse Wonen / A: d it is li cht veront reini gd ma ter iaa l 
3. Klasse I ndustri e / B : meer licht veront reinigd materiaa l da n k lasse Wonen/A 

Alles wat meer verontreinigd is da n klasse I ndustrie/ B mag niet wo rden 
toegepast op grond van het Bbk, maa r moet worden gestort (bij voorbee ld in 
een baggerspec iedepot) of worden gereinigde (bij v . th erm isch gereinigde 
g rond) . 

Granu liet is kl asse Ac htergrondwaa rde / Natuur. Dit blij kt uit het ge ld ige 
cert ificaat dat voor granu liet is afgegeven door de cert ificerende instelli ng , SGS 
I nt ron . Op deze certifice rende inste ll ing wordt op grond van het KWALIBO 
stelsel toezicht gehouden in een pu bliek-p rivaa t arrangement. 
Om het ce rt ificaat te behouden wo rdt granuliet per iod iek bemonsterd om te 
contro leren of het nog steeds aa n kwa liteitse isen voor klasse AW/ Natu ur 
vo ldoet. Dit is bij granuliet het geva l. 

Het bevoegd gezag Bb k moet een ge ld ig certificaa t accepteren als bewijsm iddel 
voor de kwaliteit va n het materiaa l. Dit laat onve rlet dat het bevoegd gezag in 
het kader van toez icht nog monsters kan laten nemen en onderzoeken. 

10. Is Granuliet ook al eerder toegepast? 
Ja. Granu liet is al eerder toegepast. Granuliet wordt al en kele decennia in 
binnen- en buitenland voor verschillende toepass ingen gebru ikt , zo wel in het 
water als in de bodem . Dit is in de br ief va n 5 maa rt aa ngegeven. 
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In de a fge lopen jaren is gi-a nu liet op verschillende p laa tsen toegepast . Op basis 
va r1 een onderzoek va r\ Del tares is ind icatief ir1 kaart gebracht waar dat vanaf 
20 11 het geval is geweest. 

Ons kenrnerk 
ll:NW/8SK-2020/ 44866 

l« ~tle van het J.;i.1 r v;m ult\'~ ren Opdr~cht TOE!p ~$$hl !Z Gek!verde 
werk -gever hoeveelheid [ton ] 

W,e stzaan Hoogtij wiestzangrpoldtu 2017 Ophoging/ > 125.000 

bouwrijp m a kPn 

GBT OVer de Maa$ Dreumel 2016 Verondfepf 125.000 
ng 

De Deelen A k:!crum 2016 WiPtterd:ip Boezemlcade 120.000 

Dee l 2 Frysla ri (Van der 
Akkrum W ie l u lt1110,g rde1rJ 

Kraaijen bergse plassen Cu ijk 2012-2015 verondrepr 260.000 
ng 

TAG We:ió t Genemuiden 2012 De Waard BV Ophoging/ 100.000 
bouwri jp maken 

Luwt ezone IJ sselmeer 2012 Bos:lcalls Onderwat er be-rm in de 150.000 
W ln dp;:i rk luwte van een 

w esterm eerwind geleidedam 

Uitdam M ari na resort Uitdam 201 2 Martens & Ophoging f 60.000 
V,irn Oord bou11,·,rijp m aken 

Of!' Oe wers Roelo fsa rendsveen 2013 Bos.kalis Ophoging/ 50.000 
bo uw- bouwr ij p m aken 

Haar leinm erva Am-ster(lam 2013 w.aternet W aterdichte .afsluiti ng 30.000 
art kanaa lbodem 

Hooivaart De Tij nje, Frie5,lan d 2012 Wette r Boezemkade 15.000 
Delen Deel 1 skip 

Legmeerd ljk De Kwakel, Uithoorn 2011 waternet Steun be-rrn en ,.ooo 
ondEl'baa n vOOf de 

Le~m eerdiJk. 

Proefdijk IJ lst IJ lst , Friesland 20 11 Wetter Dij k 3.000 
skip 

Dam igerka de Amsterdam 2012 Po rt of Tlj de!!llfk. C!! 3.000 
Am:sterda o~erbescherming / 
m af-s luit ing langs 

Vtll,.lr@!eu l + ophog1ng 
onder wee 

Beekbekleding Veluwe Diver sen Beekbekledlng 

Voorbeelden van projecten in het buitenland waar granuliet is t oegepast 

Loca tie van het Jaar Toepassing 

werk 

A.nse de Portier M onaco 20 19 landa.anwinn inf!! 
Tuas Fing@r One Si ng,ipore 20 19 · landa.anwinn ing 

h@d e:n 

Crom.a rty Firth Service: lnvergo rdon, VK 20 19- landa.anw inn ing 

base heden 

Swinoujscie: Port Swinoujsc.ie, 2013 Aan leg (h aven)go lfbrek.e~ 
Breakwater Pohm 

Ook in de plas Over de Maas is eerder (2016) door de init iat iefnemer granu liet 
toegepast, zoa ls uit bovenstaa nde tabe l b lij kt. Dit is gebeurd zonder vee l 
d iscussie met bevoeg d gezag (over de kwali fica t ie grond of bouwstof) . 

B. Recent beschikbaar gekomen onderzoeksrapporten 
Op 5 maa rt j l. is een br ief aan de Tweede Kamer gestuu rd over het onderwerp 
g ranu liet. Bij deze brief waren naast het productcertificaat als bij lagen 10 
onderzoeks rapporten gevoegd . I nmidd els heeft de prod ucent van granu liet GIB 
/ Bontrup nog dr ie andere onderzoe ken op zij n website gepubliceerd . 
I n de voo rnoemde brief van 5 maart j l. is aan de Kame r toeg ezeg d dat mocht 
er nieuwe in form at ie beschikbaa r komen, die aan de Kamer za l wo rden 
toegestuurd. 
I n bij lage 1 zijn de onderzoeken weergegeven. Deze ondersteunen de 
kwalifi cat ie van granuliet als grond. Zie de beschrij v ingen daa r onder punt ii) 
en iii ) . 

TU De lft : 
Conclusie: 
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De granuliet, de fijne deeltjes die ontstaan door antropogene verwering en 
erosie van gesteenten, vertoont qua samenstelling sterke overeenkomst met 
de samenstelling van de ondergrond van Nederland. Mineralen als kwarts, 
veldspaten, calciet, muscoviet, biotiet en muscoviet - mineralen waar de 
granuliet uit bestaat - zijn eveneens de belangrijkste gesteentevorm ende 
m ineralen in onze ondergrond. Deze mineralen z ijn in het verleden ofwel door 
rivieren naar ons land gebracht, ofw el afgezet in de zeeën die Nederland in het 
verleden overspoelden. 
Granuliet wijkt dus niet af van de gangbare erosie- en verweringsprodukten die 
de rivieren naar ons land hebben gebracht en die de samenstelling van de 
Nederlandse ondergrond bepalen. 

Gera rd Kruse advies 
Be vindingen: 
Uit de kanttekeningen over de samenstelling ervan in relatie tot die van andere 
soorten grond volgt dat granuliet (oo k wel Noordse Leem genaamd) grond 
betreft in zowel de algemeen gebruikelijke zin als in de zin van het Besluit 
bodemkwaliteit. Er z ijn geen karakteristieken van granuliet die niet in 
overeenstemming zijn met die van het begrip grond en grond heeft geen 
kwalificaties die niet op granuliet van toepassing z ijn. Ook func tioneert 
granuliet als grond in velerlei functionele onderdelen van gro ndconstructies in 
Nederland. Het equivalent van granuliet wordt in het buitenland dan ook als 
grond toegepast. Waar in Nederland diepe plassen zijn gemaakt voor de 
winning van gro nd in de vorm van zand en grind ligt het voor de hand dat 
granuliet een geschikt materiaal is om, waar nodig, die plassen te vero ndiepen. 
Het advies is deze drie rapporten aan de Kamer te sturen. 

C. Stand van zaken review en monstername (op verzoek van de 
gemeente) 
Op 9 maa rt j l. heeft er een gesprek plaatsgevo nden tussen de min iste r va n 
Mili eu en Wonen, de w ethouder van de gemeente West Maas en Waa l, DGWB 
en Rijkswaterstaa t . Hier zij n de eerste afsp raken gemaa kt over de inhoud van 
en het proces rond de rev iew naa r de mil ieu hygiënisc he kwalite it van 
g ranuliet. 
Kort samengevat za l de review zich richten op : 

i) de milieu hygiën ische eigensch app en va n granu liet, en 
ii) de gesch iktheid van granu liet om de natu urdoe lste ll ingen va n het 

project (uit o.a. de ontg rondingsvergunning ) te bereiken. 
Daa rnaast is gesproken over het op een rij zetten van de versch illende 
verantwoorde lij kh eden en wettelij k instrumenten d ie er zij n bij de 
verond iep ing. Dit zowel als feitenrelaas als voo r mogelij ke leerpunten voor de 
toekomst . De ro l va n certifi cering, ook naa r aa nleid ing van de d iscuss ie in de 
Kamer, kan hiervan een onderdee l zij n. 

Een ee rste voorste l voo r een onderzoeksopzet - op verzoek van de gemeente 
op te dragen aa n het burea u Antea - is g iste ren door RWS meteen aan de 
gemeente ter becom menta ri ëring en aa nvu lling ges tuurd. Het wachten is nu op 
de reactie van de gemeen te. 
Ondertussen is door zowel de gemeente als RWS, de prov inc ie Gelder land 
benaderd met de v raag wie vanu it de provincie kan dee lnemen aan de 
fo rmuler ing va n de onderzoeksvraag en begeleiding van het onde rzoek. We 
wachten nog o p de naam van een provincie-medewerker. De gezamenlij ke 
inzet is om de review zo snel moge lij k af te ronden, maa r afronding ee rder da n 
voor de zomer li j kt op voorhand last ig haa lbaa r. 
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Ten aa nzien van de ext ra monsternam e op instigat ie van de provincie worden 
nu een aa ntal prakt ische za ken gerege ld . Ook deze monsternam e wi l de 
gemeente laten doen door het burea u Antea . Vanuit RWS is richt ing de 
gemeente het aa nbod gedaa n dat ten behoeve van de monstern ame de Antea 
m edewerker m ee kan gaa n met een RWS ha ndhaver teneinde het monster te 
nemen. 
Tussen het nemen van het monster en het beschikbaa r zij n van de resultaten 
zit naa r verwachting 2 - 4 weken. 

Met v riende lij ke g roet , 

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

Pagina 8 van 10 

0310 



127886 

Bijlage 1: Recente onderzoeken 

Het betreft de vo lgende rapporten (met daa rachter de be langr ij kste 
conclusies ): 

i) Evaluatie gebruik flocculant voor de granulietproductie", d.d. 9 juni 

2019. 
In opdracht van Graniet Import Benelux B. V., heeft Van der Koo ij Clean 
Technofogies onderzocht of er negatieve effecten zijn te verwachten op 
oppervlaktewater en (water) bodem bij normaal gebruik van de ffoccufant. 

Concfusies: 
Ecopure P-1715 is een pofyefectrofiet die grotendeels bestaat uit 
anionische polyacrylamides (PAM) . 
Anionisch PAM bindt voor 8-12% aan vaste delen. 
De geschatte NoEC van anionisch PAM is 1, 0 mg/I. 

Met de geschatte dosering van 0, 104 g Ecopure P-1715 per kg ds 
granuliet en de geringe hechting aan het granuliet zijn de concentraties 
PAM in het te lozen effluent 0,8 mg/ f. Het is daardoor onwaarschijnlijk 
dat de concentraties PAM in het oppervlaktewater boven de NoEC 
liggen, zeker als er nog eens grote verdunning is. 
Vanwege de geschatte afbraaktijd in water en bodem van 50% in 100 
dagen zijn binnen een jaar de concentraties van geloosd PAM van 0,8 
mg/f met meer dan 90% afgenomen. Dit geldt ook voor de 
concentraties anionisch PAM in het poriënwater van de ( water)bodem 
bij gebruik als (water)bodemtoepassing. 
PAM breekt af tot onder acryfamide, dat weer verder afbreekt tot 
water, C02 en ammonium. De omzetting is snel, waardoor in 
oppervlaktewater de concentraties onder de NoEC (acryfamide) of de 
norm (ammonium) liggen. 
Van wege de matige binding zijn de berekende gehalten anionisch PAM 
aan granuliet ca 96 mg/ kg ds. Bij gebruik van di t granuliet in de 
( water)bodem liggen de concentraties anionisch PAM en haar 
afbraakproducten binnen t wee weken onder de NoEC. Hierdoor is het 
onwaarschijnlijk dat negatieve effecten op organismen in water en 
(water)bodem kunnen worden waargenomen. 

ii) TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, Sectie 
Toegepaste Geologie. "Mineralogische samenstelling van de 
grondstoffen van Graniet Import Benelux", d.d. 27 februari 2020. 

De gesteenten die verhandeld worden door Graniet Import Benelux worden af 
enkele jaren, in het kader van onderzoek in opdracht van RWS, met regelmaat 
door de auteur bestudeerd en geanalyseerd op mineralogische samenstelling. 
Het betreft de graniet, afkomstig ui t de groe ve bij Glensanda in Schotland en 
de Bestane®, afkomstig uit de groeve bij Bremanger in Noorwegen. Het memo 
geeft een korte beschrijving van de gesteenten waarna ingegaan wordt op de 
samenstelling van 'granuliet'. 

Concfusie: 
De granuliet, de fijne deeltjes die ontstaan door antropogene verwering en 
erosie van gesteenten, vertoont qua samenstelling sterke overeenkomst met 
de samensteffing van de ondergrond van Nederland. Mineralen als kwarts, 
veldspaten, calciet, muscoviet, biotiet en muscoviet - m ineralen waar de 
granuliet uit bestaat - zijn eveneens de belangrijkste gesteentevormende 
m ineralen in onze ondergrond. Deze m ineralen zijn in het verleden ofwel door 
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rivieren naar ons land gebracht, ofwel afgezet in de zeeën die Nederland in het 
verleden overspoelden. 
Granuliet wijkt dus niet af van de gangbare erosie- en verweringsprodukten die 
de rivieren naar ons land hebben gebracht en die de samenstelling van de 
Nederlandse ondergrond bepalen. 

iii) Gerard Kruse Advies. "Memo. Kanttekeningen en bevinding naar 
aanleiding van de vraag of Granuliet, dan wel Noordse Leem, grond is", 
d.d. 5 maart 2020. 

Naar aanleiding van de recente discussie rondom de toepassing van granuliet 
in de verondieping van het GBT Over de Maas en de vraag of granuliet ( ook wel 
Noordse Leem genaamd) grond is, worden in deze memo een aantal 
kanttekeningen geplaatst bij de samenstelling van granuliet in relatie tot die 
van andere soorten grond en gesteente en de bevindingen daarover. Deze 
notitie is opgesteld door Ir. Piet Lubking, gepensioneerd Deltares adviseur en 
Associate Professor bij het UNESCO Institute for Hydraulic Engineering en 
thans docent en organisator van de PAO-cursus CGF-M (Masterclass "Handen 
aan de grond") en drs. Gerard Kruse, gepensioneerd Deltares specialist en 
thans zelfstandig adviseur. 

Bevindingen: 
Uit de kanttekeningen over de samenstelling ervan in relatie tot die van andere 
soorten grond volgt dat granuliet (ook wel Noordse Leem genaamd) grond 
betreft in zowel de algemeen gebruikelijke zin als in de zin van het Besluit 
bodemkwaliteit. Er zijn geen karakteristieken van granuliet die niet in 
overeenstemming zijn met die van het begrip grond en grond heeft geen 
kwalificaties die niet op granuliet van toepassing zijn. Ook functioneert 
granuliet als grond in velerlei functionele onderdelen van grondconstructies in 
Nederland. Het equivalent van granuliet wordt in het buitenland dan ook als 
grond toegepast. Waar in Nederland diepe plassen zijn gemaakt voor de 
winning van grond in de vorm van zand en grind ligt het voor de hand dat 
granuliet een geschikt materiaal is om, waar nodig, die plassen te verondiepen. 
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T.a.v. Bewindspersonen 

memo 

Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

Kamerbr ief en bea ntwoording kamervragen gran uliet 

Bij gevoegd t reft u een ee rste concept aa n van een kamerb rief over g ranuliet . 
Aan leid ing van de brief zij n de v ragen die gesteld zij n t ijdens het 
Rondetafelgesp rek (9 maa rt) en t ij dens het VAO Leefo mgeving ( 10 maa rt). 
Daa rnaast treft u een bea ntwoo rd ing van kamervragen aa n gesteld op 6 maart en 
10 m aa rt . Br ief en bea ntwoording van de kamervragen zij n afgestemd met DGWB 
en RWS. 
Bij de brief moet opgemerkt worden dat aa nstaande maa ndag de I LT nog een 
aa nvullende tekst za l aa nleveren alsmede de bean twoording op een van de 
kamervragen. Dit heeft bet rekking op Brl 9321. 
I n verband met stemm ingen in de Kamer dient de bri ef uiterlij k dinsdag 17 maa rt 
(voor 12 uur) verst uurd te worden. 

Tij dens het overl eg met Min MenW op 11 m aa rt zij n vragen gesteld naa r 
aa nleiding van de tec hnische brief en het rondeta felgesprek. 
Deze zij n bea ntwoo rd in een m emo op 12 maart. Volled igheidshalve voeg ik deze 
nogmaa ls toe. In het over leg is aa ndac ht gevraag d voor de rol van 
Nat uurmonumenten. Op dit mom ent is er nog geen zicht op de afsp raken d ie met 
hen gemaa kt zij n. 
I n het over leg is nade re u it leg gevraagd rond de werking en toepasbaa rhe id van 
cert ifi cer ing en de werking van een Brl. I n de br ief wo rdt in het bij zon der 
ingegaan op de toepasbaa rheid van Br l-932 1. 
Ten slot te is gev raagd naa r hoe de fac to kan worden toegezien op de 
privaa trechte lij ke afspraken t ussen gemeente en bed rij f. Ook h ieraa n wordt in de 
brief aa ndacht besteed . 

(10)(2e) 1 

(10)(2e) 

Bestuurske rn 
Directie 
Bestuursonderst eun ing 
Bestuursadv ies 

Den Haag 
Postbus 209 01 

25 00 EX Den Haa g 

conta ctpe rsoon 

M + 3 1(0 )6 -J (1~)(2e) 1 

1 (1 0)(2 e @m inie nw .nl 

Datu m 
13 m aa rt 20 2 0 
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To: (1 0)(2e) BS (10)(2e) @rws.n l) (10)(2e) '-r-----~1_0_)(_2e~)-~---~-~ 
DB (10)(2e) @minienw.nl];~_(1_0_)(_2_~~~--~-)~ .nl · (10)(2e) 
(W (10)(2e ) s. nl]; Brand sen, Cees rw (10)(2e) 
BS (10)(2e) ienw.nl]; (10)(2e) JZ (1 ·enw.n l] ; "---r-___ (_10_)(_2_e) __ ~_) -
DB (10)(2e) minienw.n l ; (1 0)(2 (10)(2e) ·enw .nl (10)(2e) 
HB (10)(2e) ienw.n l]; ~~----~~ (10) (10)(2e) ) -

g B (1~;~1~~e) @mini ~~====~=:~=:~=:~=:-_=~--=~--=~-~'--'--, 1._0_2_e_)~-'---'-'-----'-----""? .-----~(-10-)-(2_e_) _(_
1
_0)~(

2
_e~) __ ~ ) _ 

SG (10)(2e) r--""--'-~ __ (1_0)_(2_e_) ~~ (BS) (10)(2e) rws.nl]; 
(1 0)(2e) WVL) __ (_1_0)_(2_e)_~@min ienw.nl]; (10)(2e) ) -

HBJZ (10)(2e) minienw.n l 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Fri 3/13/2020 4:44:48 PM 
Subject Kamerbrief en kamervrag en over granuliet 
Received: Fri 3/13/2020 4:44:48 PM 
20200312 Nota Rondetafelgesprek en techn ische briefing granul iet defin it ief.d ocx 
20200312 Vragen van het lid Lacin (SP).docx 
20200313 Kamerbrie f over granuliet .docx 
20200313 Oplegmemo.docx 
20200313 Vragen van de leden Kröger (Groen Links) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de min ister voor Milieu en Wonen over 
g ran ui iet. docx 

Beste col lega's, 

Bijgevoegd de stukken d ie zojuist naar de bewindspersonen zijn gestuurd. 

De nota over het rondetafe lgesprek was al verstuurd, maar is volled ighe idsha lve nogmaals b ijgevoegd. 

Zoa ls aangegeven staat de inbreng van de ILT nog open, eveneens als de beantwoord ing van vraag 19. 

Ik w il iedereen bedanken voor de grote inzet waarmee deze brief tot stand is gekomen. 

266386 

(10)(2~ 
(1~ e) 
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To: (1 0)(2e) ~ - ILT~U ___ (1_0_)(2_e~) -~l@ilent. nl]; ~I __ (1_0~)(2_e~) -~Il -ILT~U _ (1~0)_(2~e)~1@ ILenT.nl ] 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Fri 3/13/2020 4:56:02 PM 
Subject FW : Kamerbrief en kamervragen over granuliet 
Received: Fri 3/13/2020 4:56:02 PM 
20200312 Nota Rondetafe lgesprek en technische briefing granul iet defin it ief.docx 
20200312 Vragen van het lid Lacin (SP).docx 
20200313 Kam erbrief over granuliet.docx 
20200313 Oplegmemo.docx 
20200313 Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de minister voor Mil ieu en Wonen over 
g ran ui iet. docx 

T. i. 

Met vriendelïke roet, 
1 (1 0)(2e) 1 

(1 0)(2e) 

(1 O)(J:étj)(~e) 

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

Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 16:45 
Aan: (1 0)(2e) (BS) ; (10)(2e) ) - DBO ; (1 0)(2e) (ZN) ; (1 0)(2e) (WVL) (10)(2e) 

L_--r-~~-~~~----i:----,~---:-:-":~--:-------i--_J 
(WVL) ; (10)(2e) ) - BS K; (1 0)(2e) ) - HBJZ ; (10)(2e) ) - DBO ; (10)(2e) ) - BSK 

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

(10)(2e) - HBJZ; ~--(1~0)_(2_e_) ----'i-)_-C_E_N_D~-_D_C_O~;,~_~_(_10_)(_2_e) ___ ~)~-DGRW ; (10)(2e) ) - DGRW ; 
(10)(2e) ) - DBO ; (1 (10 )(2e) (BS) ; ~-~(1_0_)(2_e_) __ ..,.) r1IOJ(2~ (10)(2e) (BS); 

(10)(2e) (BS ) ; (1 0)(2e) (WVL) ; (10)(2e) ) - DBO ; (10)(2e) ) - HBJZ 

Onderwerp: Kam erbr ief en kame rvragen over granuliet 

Beste col lega's, 

Bijgevoegd de stukken d ie zojuist naar de bewindspersonen zijn gestuurd. 

~----~ 

De nota over het rondetafe lgesprek was al verstuurd, maar is volled ighe idsha lve nogmaals b ijgevoegd. 

Zoa ls aangegeven staat de inbreng van de ILT nog open, eveneens als de beantwoord ing van vraag 19. 

Ik w il iedereen bedanken voor de grote inzet waarmee deze brief tot stand is gekomen. 

Met vriendeliike e:roet 

266383 

(1 0)(2e) 
(1~e) 
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To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) 

DCO.__~----'('----10-'-)-'---(2---'e)'--------'='-'--'--"-'--'=.:...:...:.:_.:..:..:..:.u,~---------~) - DB0~ __ (_10_)_(2_e) __ ~@minienw.nl] 
From: (10 - DBO 
Sent: Fri 3/13/2020 5:38:23 PM 
Subject: FW: Kamerbrief en kamervragen over granuliet 
Received: Fri 3/13/2020 5:38:00 PM 
20200312 Nota Rondetafe lgesprek en technisch e briefing granul iet defin it ief.docx 
20200312 Vragen van het lid Lacin (SP).docx 
20200313 Kamerbrie f over granuliet.docx 
20200313 Oplegmemo.docx 
20200313 Vragen van de leden Kröger (Groen Links) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de minister voor Mil ieu en Wonen over 
g ran ui iet. docx 

t.i. 

Vraag te r bespreking is sws de verhouding tussen de veelste lange TK br ief en de beantwoord ing van de TK vragen. Advies is om TK 

in te korten naar enke l rolverdeling+ review. 

Ciao! 
Van:~I --(1-0)-(2-e)-~l)-DBO 

Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 16:45 
Aan: (10)(2e) (BS); (10)(2e) ) - DBO; (10)(2e) (ZN); (10)(2e) (WVL) ;I (10)(2e) 

(WVL); (10)(2e) ) - BSK; (10)(2e) ) - HBJ_Z~;~ ___ (1 _0)_(2_e) ___ ~ ) - DBO; (1 0)(2e) ) - BSK 

( 1 O )(2e) - H BJ z ; L__ _ _:_( 1~0_:_:_)(2_e_:_) _ __JL----=C=--=Ec:....:N:-=D:..._-=-DC-=-O::...L,; ,L__ ___ (:..._1 0__:_)_:_(2_e ):__ __ --=~,r-'-.C...:.. ( 1 O )(2e) ) - DG RW ; 
(10)(2e) ) - DBO; (10)(2e) (BS); (10)(2e) (1 0)(2e) (BS) ; 

(BS) ; (10)(2e) (WVL}; (10)(2e) ) - (1 0)(2e) 
~----~ 

(10)(2e) 

Onderwerp: Kamerbr ief en kame rv ragen over granu liet 

Bes te col lega's, 

Bijgevoegd de stukken d ie zojuist naar de bewindspersonen zijn gestuurd. 

De nota over het rondetafe lgesprek was al verstuurd, maar is volled ighe idsha lve nogmaals b ijgevoegd. 

Zoa ls aangegeven staat de inbreng van de ILT nog open, eveneens als de beantwoord ing van vraag 19. 
Ik w il iedereen bedanken voor de grote inzet waarmee deze brief tot stand is gekomen. 

__ ~ _= _~ _~ _~ _~ _~ _~ _~ _=_~~..____.._ roet , 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(4étj)(pe) 
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Agenda tafel granuliet 25-3-2020, 13:00 uur 

1. Kamerbrief en kamervragen 

2. Brief I LT 

3. Status BRL 9344 

4 . Onderzoek in kader van motie Moorlag 

5. Gemeente en provincie : 
a. Handhavingsverzoek 
b. Stand van zaken review 

Ik za l daartoe een telefonisch groepsgesprek openen met de volgende 
deelnemers: 

1 (1 0)(2e) I, I(10)(2e)i, [10J(2ej, (110)(2~} 1 (10)(2e) 1 
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agenda 

Betreft 

Vergade rdatum 

Ve rgadertij d 

Vergaderplaat s 

Deelneme rs 

1. Open ing 

2. Mededelingen 

3. Kennismaking 

Overl eg 'Rev iew onderzoek' 

18 maart 2020 

10:00 - 12:00 

Te lefonisc h 

Ministerie van lnfrastru ctuur 
en Waterstaat 

1 (10)(2e) 1 (Minister ie van IenW) 
(10)(2e 0)(2e) (Rij kswaterstaat) 

10)(2 À 0)(2e) (Rijkswaters taa t) 

'-;==~~~~,-----~I (provin cie Ge Id e rl a nd ) 
--~~~~~Gemeente West Maas en Waa l) 

Gemeente West Maas en Waa l) 

4. Rev iew o nderzoek Granuliet 

• Doel 

• Onderzoeksvragen 

• Res ulta ten 

• Opzet en uitvoe ring 
• Ad v iesbu rea u 

• Etc . 

Bijlage: eerste korte concept omschnjving voor een aanzet to t review-onderzoek. 

Deze omschrijving is gemaakt na het bestuurlijk en ambte lijk overleg met de 

gemeente op 9 maart j ongstleden. Bijgevoegd voor de eerste gedachtenvorming, 

5. Proces : voo rbereiding, uit voeri ng , rapp ortage en comm unica tie Review 
on derzoek Granuliet 

Bestuurske rn 
Dir . Wate rk wali t eit, Ondergr 
en Marien 
Bodem , Onde rgrond en 
Wadden 

Den Haag 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

Conta ctpersoon 
I(1oj(2eJI 

1 (1 0)[2e) 

M + 3 1(0 )6 -1 (1 0)(2e) 1 
~ @minienw .nl 

Datu m 
16 m aa rt 2020 

Bijlage( n ) 
1 

Pagi na 1 va n 2 
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6. Het systeem van algem ene rege ls Bes lu it bodemkwali teit , de rol en inv loed 
van de gemeente op het bes luitvorm ingsproc es en waa rborgen voo r het 
toezicht 

7 . Vervo lga fspraken 

8 . Ro ndvraag 

9 . Slu it ing 

Be stuurskern 
Dir . Wate rk wali t eit, Onder gr 

en Man en 

Bodem, Ondergrond en 
Wadden 

Datu m 
19 m aart 202 0 
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Van: 
Aan: 

1(70H2el!i (1 0)(2e) • 

,------JI=""'< 1.,,u...,H ... 2 e.,.l=~~ -';'H.!.!<BsuJZ.,;f~-=-~~1 0~½2~e ~=:::;~H~ JZ~·
1
1L_~( 1'...'.'.0~)(_:_:2 e:.!_) _ _1LtifilZ 

(10)(2e) HBJ (10)(2e) - HBJZ Cc: 
Ondeiwerp: 
Datum: 

Dank,(~) 

RE : Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal 

maandag 16 maart 2020 22:42:20 

Hou svp vinger a.d. pols dat procedureel juiste stappen worden genomen door Rws/lL T 
(hoorzitting). 
Grt, 
1<1u)(2eJI 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - HBJZI (10)(2e ) @minienw n)> 
Datum: maandag 16 mrt. 2020 8:21 PM 
Aan: 1 (10)(2~) 1)- HBJZ <J~-(~1~0)~(2~e~) ~ @minienw nl>, I (10)(2e) 1)- HBJZ 

(10)(2e) V ini nw.n >,I (10)(2e) IHBJZ <J:==(;-,_1~0)c;;(2;:=e:;=) ====~:@~,11---:li~m-:-.e-11~w-.nl> 

(10)(2e) -HBJZI (10)(2e) ~ mi.nienwnl1 (10)(2e ) rHBJZ 
=~__.a::::== =cfüLn::--cii= · =-1=-v:---=n:,l.> 

: Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal 

Allen, 
Gemeente Maas en Waal heeft via advocatenkantoor SoppeGundelach bij IenW (RWS en 
ILT) een handhavingverzoek ingediend. 
Gevraagd wordt al binnen 1 week spoedeisende bestuursdwang toe te passen, wegens 
overtreding diverse zorgplichten uit de Waterwet, Wm en Bbk. 

Aanleiding is met name hetgeen is gezegd door aantal deskundigen tijdens de technische 
briefing aan de TK vorige week over de toepassing van granuliet in Over de Maas. 

Veel van hetgeen in dit verzoek staat is overigens ook door de TK gevraagd en inmiddels 
van een concept antwoord voorzien. Die brief is nog niet uit. Zaak dus beide stukken goed 
op elkaar af te stemmen. 

Gr<11 o )(2 ~l 

Verzonden metBlackBerry Work 
(www.blackberry .com) 

Van: 1 (10)(2e ) 1 (BS) <eric rnvestijn@rws nl> 
Datum: maandag 16 mrt. 2020 7:35 PM 
Aan: 1 (10)(2e), 1) - HBJZ <john tieman@minienw n)> 
Onderwerp: FW: Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal 

Dag~) 
Mogelijk al bekend. 
Groeteii1 [fille) 

Van: 1 . (10)(2e), 1) - DGRW 
Verzonden: maandag 16 maart 2020 17:01 
Aan: 1 p oJ(2el D - BSK; ~I --~,,1=o~J(2~e~l--~I) - DGRW; ~I - --+,(_10~J<_2e~l-~ 
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(~)- BSK ; (,1I(10)(2ell 1 (BS) ; 1 (10)(2e) 1 (BS) ; 
(10)(2e) (10)(2e) 1) - DGRW 

Onderwerp: Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal 
Beste Allen, 
B~jgaande handhavingsverzoeken worden door de gemeente ingediend. Ik ga ze nu lezen. Ik dacht ik infomm~r jullie 
snel. 

Met vriendelïke !!Toet. 
1 (10)(2e) 1 

~I ( ,-o~l(:ä-ê~@lè) 

vanl(~) (10l(2e) @westmaasenwaal nl> 
Verzonden: maandag 16 maart 2020 15:46 
Aan: 1 . (10)(2e), 1) - DGRW i (~e) @minienw nl> 
Onderwerp: Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal 
Dag(10)(2el, 

Vandaag diende de gemeente de bijgaande handhavingsverzoeken in. Ik stuur je ze ter 
informatie. 
Vriendelijke groet, 
~10}(2eD 
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To: (10)(2e) ) - BSK~ (10)(2e) 1@m inienw.nl]; ~I ___ (_10~)(_2e~) __ ~l) -
DGRW (10)(2e) minienw.nl ] 
From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Mon 3/16/2020 9:08:02 AM 
Subject: Aanvul lende vragen in z. granuliet 
Received: Mon 3/16/2020 9:08:04 AM 
PFAS overleg 11 maart.docx 
20200311 Presentatie granu liet opmerkingen min menW.pd f 

Hoi 1 (10)(2e) 1 en 1 (10)(2e) I, 

Bijgaand documenten die ik van 1 ( 1 □ l( 2e ) 1 heb ontvangen. Uit een latere mail begrijp 
ik dat l 1 □J(2 ef in een nota e.e.a. al heeft beantwoord. Kennen jullie die nota. Ik stuur 
de mail zo door. Ik neem overigens aan dat jullie de bijgevoegde stukken kennen. 
Twee puntjes zijn mij in het bijzonder opgevallen. Een opmerking van de minister 
gaat over de hoeveelheid toegepaste flocculant. Ze vraagt om een aparte review 
met advies van het RIVM. Dit kunnen wij bij het reviewonderzoek betrekken en 
het bureau advies laten vragen bij het RIVM. Moeten even kijken voor welke 
constructie wij dan kiezen. 
De tweede opmerking die ik interessant vindt gaat over het certificaat en de 
veronderstelde gedoogconstructie. Gaat natuurlijk over ons publiek/ private 
stelsel, etc" Komt nu ook terug in de brief. 
Ik ga zo even bij 1 ( 1 □ )(2e) 1 de stand van zaken na. 
Met vriendelijke groet, 

1 (10)(2e) 

Van: ~I __ (1_0)_(2_e)_~l)-DBO 
Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 14:24 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DGRW; 1 (1 0)(2e) 1 (BS) ; ~I ___ (1~1(1_0)_(2_e)~I -~I (BS) 

Onderwerp: FW: Aanvullende vragen inz. granu liet 

Heren, 

Ik ga zo meteen een op legmemo maken. Daa rin moeten nog wat on beantwoorde vragen van M MenW beantwoo rd wo rden. 

Kunnen jullie z.s.m. daa r naar kijken? 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

Van: 1~ ___ (_10_)(2_e_) --~I) -DBO ~L __ ..:_(1_:0)..:_(2_:e) ___ lf""'@--'-m'"'"'i-'-'-ni'-"-e'-'-nw'-'-.'-'-'-'nl> 
Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 14:12 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DBO ~~--( 1-□ )-(2-e)-~l@min ie nw . nl> 

Onderwerp: Aanvu ll en de vragen inz . granu liet 

Hïj10)(2e~ 

Zoa ls gemaild, m inister had nog aant al aanvu llende vragen gesteld . Zie bijgevoegd. Samengevat gaat het om het volgende: 

1. De vragen d ie ze in de ppt had gesteld 

2. Rol natuu rmonumenten : zij n er met hen afspraken gemaakt over waa r de st room moet voldoen, tbv eco logische 

verbeteringen? 

3. Ju r idisch advies op de vraag wie /hoe de facto kan worden toegezien op de pr ivaat rechte r li jke afspraken tussen gemeent e en 

bed rijf 

Groet 

1 (10)(2e) 1 
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1 
Hoe weten we dat materiaal aan de eisen voldoet? 

> Voordat kan worden toegepast moet bedrijf schriftelijk melding ·doen en hierbij 

aantonen dat aan de regels wordt voldaan. 

> Dat kan op twee manieren: Partijkeuringen ( onderzoek per aangeboden partij) 

en certificering 

> Beiden uitgevoerd door onafhankelijke bureaus, erkend door de minister 

> De certificerende instelling (Cl) houdt toezicht, Raad van Accreditatie houdt 

toezicht op Cl. ILT houdt toezicht op certificaathouder en CI 

> Bevoegd gezag kan verificatiecontroles uitvoeren 

144397----------------- 0338 



1 
Grond, bagger of bouwstof? 

> Volgt uit definities uit het Bbk: 

"Grond: vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale 
korrelgrootte van 2 millimeter®rganische stof in een verhouding en met een 
structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van 
nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 
tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie." 

> Grond die wordt toegepast moet duurzaam onderdeel yan 
__ ziiD. Structuur moet vergelijkbaar zijn, herkomst is niet Vë 

Bbk) 

> Toets aan Bbk vindt plaats op moment van voorgenomen 
toezicht 

144397--------------------~ 0338 



1 
Wat is een flocculant? 
> Flocculant == gangbare vlokmiddelen 

> Doel: Versnelt natuurlijke bezinkproces van granuliet uit waterfase 

> Type Ecopure P-1715 (polyelectroliet) 

> Ook gangbaar toegepast bij bijv. zuivering drinkwater, behandeling van 
afvalwater, grondreiniging of als bodemverbeteraar 

> Toegevoegd in zeer la e doseri 

> Snel afgebroken: 50% in 100 da 

_L 
-'> \o .oeo 

fwel 0,01% 
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1 
Milieu hygiënische effecten van dit flocculant: 

\ ul.iA \. Q. ~c;.1..Q. ~ ~"""" ~ 4 
> Goedgekeurd door Europese regelgeving (REACH) fój O,J __ .:.> \:OÄ ~""'- .. "d t..ü(l, 

\ ,1\. ~ ., 

> Niet persistent, niet bio-accumulatief, niet xisc (Scheurs Mi lieuconsult, ~~ 
Deltares) 

> Geen effecten op leefomgeving/ aquatische milieu (Royal Haskoning) 

> Geen effecten op leefomgeving/ aquatische milieu (waterspecialisten 
Rijkswaterstaat WVL) 
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1 
Wat zeggen de onderzoeken over granuliet? 

· Standaard grondonderzoeken: 

> Geen zware metalen (ook geen uitloging) 

> Geen PCB's 

> Geen PAK's 

> Geen minerale olie 

> pH neutraal (niet zuur, niet basisch) 

> Kwaliteitklasse: schoon/natuur ---, t.A)i L l:i,zoa"cl-llAQ.J. cJ.QM 1 ~ d.cJ.,Jr- oà4 

~ \...u.A)cul.,\ "--\..ti \- vld- '(J ~ ki .e,-.. ~ 
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1 
Wat zeggen de onderzoeken over granuliet? 

Naast de standaard onderzoeksparameters is vanuit zorgplicht 

extra onderzoek uitgevoerd naar: 

> PFAS : onder detectielimiet 

> Vluchtige aromatische koolwaterstoffen: onder detectielimiet 

> creosolen: onder detectielimiet 

> afbraak roducten flocculant : nde detectielimiet E:-) 

> chloride en sulfaat: voldoet 

> colloïdaal gedrag: geen probleem want kortstondige en geen blijvende 
vertroebeling 

144397-------------- - - 0338 



1 
Planning 

> 2006: provfu'lE Gelderland wijst in Streekplan Over de Maas aan voor 
zandwinninh--é'n natuurontwikkeling 

2007: milieueffectrapport voor bestemmingsplan en ontgrondingsvergunning ➔ ~ : 
- -------~~~ - -- d.a...G/l~ 

2008: opname in het bestemmingsplan West Maas en Waa l 

> 2009: ontgrondingsvergunning. (door provincie Gelderland) 

, 2009: planovereenk~ ente - Over de Maas 

> 2010 : start uitvoering 

~r ~ rJ,.a.t;/'vv,-, ~ (o~\.tv.t ? ~ 2À €A.A.Á~ 

\JQ,"'\. c:,.e_ ~ '-"-""~~ '2..o t8? 

n C>{J ~ ~ u. ~ ~/~Q~~ 
.\"'-0~ uÄ ~'>fo~Gl ~ ~ vt~~ '· 

11 \.le..~ t>ro vtA <--L>-- cJJL 5~ v~~~ 
~o~ "? 
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1 
Verondiepen 

o Voor de ontgrondingsvergunning stelt initiatiefnemer (her)inrichtingsplan op. 

o in dit plan staat hoe het gebied er na de ontgronding uit ziet o.a. met het oog op 
de (natuur)doelstell ing van het project. 

o Jaarli 'ks Ie n ter goedkeuring voor aan de 
p~ cie ~ \i c1-~ ~~d- ~ u ~ ~ 

o een verondieping van de plas is (goedgekeurd) onderdeel van de (her) inrichting 

o verondieping kan plaatsvinden met gebiedseigen materiaal en/of materiaal van 
buiten het gebied 

144397---------------------- -- 0338 



Il 
Materiaa l in Over de Maas 

► Gebiedseigen materiaal (NL'se stroomgebied van de Maas) 

► Niet gebiedseigen materiaal (binnen- of buitenlands): kwaliteit moet beter of 
geJJjk zijn aan kwaliteit sediment Maas ( =klasse B) 

► Aanvullingen in 201 in Planovereenkomst Over de Maas - gemeente: o.a. 
- scha ,,______ - elïk toe estaan maximum, 
- leeflaag - va □ 3 meter diep, 

~ - max. 50% materiaal gebiedsvreemd materiaal 

► Granuliet= grond klasse AW/Natuur (bevestigd door verificatie onderzoeken) 
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1 
Hoeveelheid materiaal Over de Maas 

> Voor de verondieping conform het inrichtingsplan is ca. 11 mln. m3 materiaal 
nodig 

> In Over de Maas toegepast tot en met begin 2020: 
~ 

o totaa l ca. 4,5 mln. m3 materiaal lt · s-oo · ooo """ 
'?. 

2\.S" . oo O IN'-- &°""'~ 
o waarvan ca. 538k ton (215.000 m3) granuliet. 

=) S"7o uc..... 
wei-{ .. <--~ 
~ i1 

> 27 februari 2020: bij melding door de initiatiefnemer verhoogd naar 750.000 ton 
granuliet 
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1 
~.-;,-,<. 

?rv->/ 
Meldingen Over de Maas ,~l)"t:r-~ 

/' .J 0-,.,..,. .,_ 

> Meldingen door RWS Handhaving in eerste instantie ontoereikend verklaa,ç,d ..,of!)~ 

, Melding d.d. 10 oktob~ -> 18 oktober 2019 toereikend '.)":, -='-9 ~sk.. , 
~ ~~""tl e.-. ..... . 

> Daarna toepassing granuliet in Over de Maas ~ Ol)V\·~e.u.~ uJ/W' 

~~SI~ ""'°' 
~"\\~ 
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To: (10)(2e) Il -BSKU (10)(2e) 
From: (10)(2e) 1) - DGRW 
Sent: Mon 3/16/2020 9:17:02 AM 
Subject RE: Aanvullende vragen inz. granuliet 
Received: Mon 3/16/2020 9: 17:03 AM 

1@m inienw.nl]; ~I __ (_10~)(2_e_) -~Il -DGRWU (10)(2e) l@m inienw.nl] 

Dit zij n vragen die Stientje op de print van de ppt technische briefing had geschreven. Die nemen we mee in de opleg nota voo r 
de brief. Er zij n overigens geen stem m ingen, Kamer heeft alles afgelast, beha lve debatten over Corona. 
Groeten, 

(~~ ___ (_10_)_(2_e) __ ~I) - BSK 

Verzonden: maandag 16 maart 20~2_0_0_9_:1_1 _____ _ 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DGRW; 1 (10)(2e) 1) - DGRW 

Onderwerp: RE: Aanvullende vragen inz . granu liet 

Ik zou he even bij ~ nagaan we lke nota dit is . 
1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

1 (10)(2e) 1 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DG RW 4 (10)(2e) l@m inienw.nl> 

Verzonden: maandag 16 maart 2020~0_9_:0_9 ____ ~ 
Aan: (10)(2e) ) - BSK <I (10)(2e) l@m inienw.n l>; ~I ___ (1_0_)(_2e_) __ ~I) - DGRW 

(10)(2e) m inienw.n l> 

Onderwerp: FW: Aanvu llende vragen inz . granu liet 
Hallo K10)(2ej en (10)(2e) , 
Hierbij de ma il va r010)(2 yvaarin wo rdt gesproken ove r de nota en de beantwoording . 
Met vriendelijke groet , 
(10)(2e) 

(1 O)((ail !é) 
(10)(2e) 

Van: (10)(2e) (BS) < (10)(2e) 
~---~ 

rws.n l> 

Verzonden: vrijdag 13 maart 2020~1_4_:_33 ___ ~ 
Aan: (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) m inienw.n l> 

CC: (10)(2e) ) - DGRW < (10)(2e) min ienw.n l>; (1 (10)(2e) 

Onderwerp: RE : Aanvullende vragen inz . granu liet 

Dag/10)(2et 

Zie hieronder. 

Gt-110)(2~) 

1. De vragen d ie ze in de ppt had gesteld 

(BS) ~L_ ___ (1_0_)(2_e_) __ _..l@_rw_s_.n_l> 

Die vragen heb ik voorzove r moge lijk beantwoord in de nota met daa rin de bevind ingen nav rondetafe lgesprek en techn ische 

briefing 

2. Rol natuu rmo nument en : zij n er met hen af spraken ge maakt over waa r de st room moet voldoen , tbv eco logische 

verbeteringen? 

Weet ik niet. Ken de (eventuele) afspra ken niet. Voor deze (eventuele) afspraken geldt t ro uwens precies hetzelfde als voor de 

afspraken tussen gemeente en de in it iat iefnemer Over de M aas (planovereen komst). Deze zijn niet re levant voor onze rol 

als bevoegd gezag. 

3. Jur id isch adv ies op de vraag wie /hoe de fact o kan worden t oegezien op de pr ivaat recht er li jke afsprake n tu ssen gemeent e en 

bed rijf 

Daa rove r moeten de gemeente en het bed rijf zé lf (a ls cont ractpart ijen ) afspraken over maken. W ij hebben daar geen rol in. 

Groet 
Van: ~I --( 1-□-)(2_e_) __ I) - DBO 1 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 14:24 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW 1 (10)(2e) l@m inienw.n l>; 1 (10)(2e) 1 (BS) 1 (10)(2e) l@rws.n l>; ~I ___ (~11(_10_)(_2e~)l_~I (BS) 

(10)(2e) rws .nl> 

Onderwerp: FW: Aanvullende vragen inz. granu liet 

Heren, 

Ik ga zo met een een op legmemo maken. Daa rin moet en nog wat on beant woorde vragen van M MenW beant w oord wo rden. 

143354 0339 



Kunnen jullie z.s. m . daa r naar kij ken? 

Met vriendelijke groet , 

(10)(2•) 1 

Van: ~I ____ (1_0_)(2_e_) ___ ~I) -DBO ~L __ _:_(1_0_:_)(_2e_:_) __ ____,...l@~m_i_n_ie_n_w_.n_l> 

Verzonden: vrijdag 13 maart 2020~1_4_:_12 ___ ~ 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO 1 (10)(2e) l@min ienw .nl> 

Onderwerp: Aanvu ll ende vragen inz. granu liet 

Hij 10)(2et 

Zoa ls gemaild, m inist er had nog aantal aanvu llende vragen gesteld. Zie bijgevoegd . Samengevat gaat het om het vo lgende: 
1. De vragen d ie ze in de ppt had gesteld 

2. Rol natuu rmonu menten : zij n er met hen afspraken ge maakt over waa r de st room moet vo ldoen, tbv eco logische 

verbeteringen? 

3. Ju r id isch advies op de vraag w ie /hoe de facto kan worden toegez ien op de pr ivaat rechte r li jke afspraken tussen gemeente en 

bed rijf 

Groet 

1 (1 0)(2e) 1 

143354 0339 



To: (1 0)(2e) 1) - DGRW~~ ___ (1~0)_(2_e~) -~l@m inienw.n l] 
From: (10)(2e) 1) - BSK 
Sent: Mon 3/16/2020 9 :25: 11 AM 
Subject RE: concep t agenda over leg Rev iew Onderzoek G ranuliet 19 maart 
Received: Mon 3/16/2020 9 :25:00 AM 

Had 10)(2e net aa n de lijn . Inderdaad telefonisch . Inzetten op woe nsdag om rws niet meteen in de gordij nen te jagen . 
(1 0)(2e) 

(1 0)(2e) 

(1 0)(2e) 

Van: (1 0)(2e) ) - DGRW 

Verzonden: maandag 16 maart 20~2_0_0_9_:_20 ____ _ 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DGRW ; 1 (1 0)(2e) I) - BSK 

Onderwerp: RE : concept agenda over leg Rev iew Onderzoek Granuliet 19 maart 

Verzoek van M was zo sne l mogelijk iets af te spre ken, dan gaan we het niet ve rschuiven omda t1I0)(2~~n l(10)(2e)I erb ij moeten zijn 
en ze dat niet voor elkaar k r ijgen op die dag. Ik zou ove r igens zeggen: teleconfe rentie. 
Groeten, 

(~ (10)(2e) 1) - DGRW 4 (10)(2e) l@m in ienw.nl> 

Verzonden: maandag 16 m aart 2020~0_9_:1_2 ___ ~ 
Aan: (1 0)(2e) ) - BSK <I (10)(2e) l@m inienw.n l>; 1 (10)(2e) 1) - DGRW 

(10)(2e) m in ienw.n l> 

Onderwerp: FW: concept agenda overleg Rev iew Onderzoek Granu liet 19 maart 

Hoi 1 (1 0)(2e) 1 en ~10)(2ej, 
Zie hieronder de m ail van l(10)(2eM0)(2~yvil nu b ij het ove r leg aanwezig zijn . Maar door fam ilie geregel kan het da n niet doorgaan . 
Ik denk dat het belangrijk is dat het overleg doorgaat. Of op loca t ie met afstand > 2 m of telefon isch . 

Met vriendelijke groet , 
(1 0)(2e) 

(1 O)(ÇMl a@) 
(10)(2e) 

Van:'---T-___ (1~(_10_)(_2e_)'---T-_~ (BS) <LI ___ (.:_10....:_).:_(2_:e) __ ___Jl@~rw-'-'--'-'s."'"'"'nl> 

Verzonden: maandag 16 maart 2020 09 :04 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) m in ienw.nl> 

CC: (10)(2e) (BS) (10)(2e) rws.n l> 

Onderwerp: RE : conce pt agenda over leg Rev iew Onderzoek Granuliet 19 maart 

Dag ~10)(2e~ toc h graag een andere datum . 
(1I0)(2~~n ik w illen h ie r be ide bij z ij n en donderdag gaat wegens fam il ie gerege l niet lukken. 
Groet(~ 
Van: l 1Vrt2f-Toi(2e) 1) - DGRW 1 (10)(2e) l@m in ienw.nl> 

Verzonden: vr ijdag 13 maart 2020 18~:_02 ______ ~ 
(10)(2e) rws.n l>; (1 0)(2e) Aan: (1 (10)(2e) (BS) < 

'---T----------r' 

L.--(.:_1 0_:_l.:_(2.:_e ).:__~i=-:.m~ i n,;;i e;;;n;,;;w;,;;. n;,;;l::...c> •~· ~ __ .:_(1.:_0 ):.2...(2_e.:_) __ __J) - DG RW <L __ ___:_( 1 _:0)..:_(2_e:_) __ i=-:m..:..:..:..:..i n:..:..:ie::.:.n!.!Cw:...:.·=n 1 > 
CC: (10)(2e) (10)(2e) rws.n l> 

Onderwerp: concept agen da over leg Rev iew Onderzoe k Granu liet 19 maart 

Beste 1 (10)(2eJ 1, 

Het overleg met de gemeente en de provincie is gepland op 19 maart aanstaande 
om 10:00 uur te Arnhem. Door het co rona virus kan het zijn dat het provinciehuis 
wordt gesloten. In dat geval moet de vergadering worden verzet. Van de kant van 
de provincie zul len 4 ambtenaren deelnemen (1 backup ivm corona) en van de 
gemeente 3 ambtenaren. Ik moet zeggen dat de eerste kennismakin met (10l(2e) 

1 (10)(2e) 1 van de provincie plezierig is verlopen. 1 (
10)(2e) len (10)(2e) 

van de gemeente heb ik eerder en onder andere omstandigheden gesproken. 
Bijgaand t ref je een concept agenda en een bijlage aan voor het overle Graa 
jouw reactie hiero . Ik wil de concept agenda maandag verzenden en '---T-----~ 

1 (10J(2eJ I en (10l(2e) 0J(2e) n de gelegenheid stellen om de agenda aan te vullen / 
142697 0340 



wijzigen. Dus het zou fijn zijn als je maandag op het agendavoorstel kan reageren. 
Bij voorbaat dank ! 

1 (
10l(2e) !heeft nog wel opmerkt dat zij niet kan uitsluiten dat een gedeputeerde 

aansluit. Zij verwacht het echter niet. Dinsdag vergadert het college, mocht de 
provincie toch een gedeputeerde willen laten aansluiten dan is het van belang om 
hier spoedig kennis van te nemen (heb ik aangegeven). Dan kan het namelijk niet 
meer op mijn niveau en zal een directeur of DG moeten worden ingezet (denk ik). 
Wordt vervolgd ! 
Met vriendeli 'ke roet 

(10)(2e) 
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To: (10)(2e) - DGRWU (10)(2e) 1 (10)(2e) ) - ;:cB=S.:....:IL---'---'--'-------'-----.J.>P 
(1 (10)(2e) Il -BSK (10)(2e) minienw .nl]; ~------~) - DGRW~---~ 

(10)(2e) 

From: (10)(2 e) ) - DGRW 
Sent: Mon 3/16/2020 11 :04:48 AM 
Subject: RE: tel overleg provincie Gelderland 
Received: Mon 3/16/2020 11 :04 :49 AM 

Ja, eens . Review gaat over mogelijke effecten op mens en milieu van toepassen granuliet in Over de Maas. Aan diepe plassen 
zitten veel meer aspecten. Zou goed zijn dat in gesprek van M met prov inc ie aan de orde te laten komen. Hierbij zou ik ook 
Ingensche Waarden apart zetten in kader van PFAS; hiervoor kunnen we specifieke afspra ken maken . Dan houden we over de 
algemene d iscuss ie over d iepe plassen; hiervoor zou je dan de botsproef kunnen voorstellen irt de maatregelen die we al 
aankondigden. 
Groeten, 

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

Verzonden: maandag 16 maart 2020 10 :52 
Aan:I (10)(2e) l)-DGRW ; ~l --(-10-)(-2e-)-~l) -BSK ;I (10)(2e) 1) -BSK ; I (10)(2e) 1)-DGRW 

Onderwerp: t el over leg prov inc ie Ge lder land 
Hallo K10)(2ej, 
Ik heb net overleg gehad met 1 (10)(2e) lover het overleg van donderda . Gaan wï roberen te verplaatsen naar 
woensdag of vrijdag en anders toch donderdag. Heb ik ook besproken met 10)(2e (1 0)(2e) 10)(2e zit noga l sterk op de 
afbakening van het reviewonderzoek, gaat alleen om granuliet en de onderzoeksvragen die daarmee samenhangen (is denk ik 
terecht). In het gesprek met de provincie merk ik dat voor hun het rev iewonderzoek van een wat minder belang is" Zij zitten 
meer op diepe plassen in algemene zin. I k stel mij voor dat wij daar gesc heiden trajecten van maken. Dus enerzijds een 
reviewonderzoek en anderzij ds een traject om nog een keer in algemene zin stil te staan bij diepe plassen. Zoa ls ik al heb 
aangeven zou dat bijvoorbeeld een grote botsproef kunnen zij n waarbij wij al rekening houden met het nieuw kader (OW) en het 
verbreden naar de ontgrond ingen en toezicht (b ijvoorbeeld rondom één casus). Dit zou dan een apart traject moeten worden 
waar DGWB voor aan de lat staat. Ik kan mij voorstellen dat voor het aanstaande overleg tussen provincie en m inister een bee ld 
te vormen van de moge lij ke trajecten. 
Met vriendelijke groet , 
(10)(2e) 

(10)(ÇMl (?li:) ) 
(10)(2e) 

Van: (1 0)(2e) )- DGRW 1L __ ...:...(1_0...:...)(2_e...:...) __ _j-l@_m_i_n_ie_n_w_.n_l> 

Verzonden: maandag 16 maart 2020 09 :47 
Aan: (10)(2e) ) - BSK (10)(2e) minienw.nl>; (10)(2e) ) - DGRW < .n l>; 1 (10)(2e) 

(10)(2e) ) - BSK (10)(2e) m inienw.nl>; (1 0)(2e) ) - DGRW minienw.nl> 
~-------~ 

Onderwerp: RE : br ief provinc ie Ge lderland 
Nog niet helder of afspraak met gedeputeerde doorgaat, ! (10)(2e) 1 houdt dat in de gaten. Gesprek gaat in eerste instantie over 
granu liet, maar zal volgens mij ook gaan over de diepe plassen iha en de Ingensche Waarden . 
Ik heb nog geen nota in de maak. Voor granuliet putten we uit de conceptbrief en nota, voor de Ingensche Waarden kij k ik naar 
10)(2e of RWS. 
q~ 1 )( e 

Van: (1 0)(2e) ) - BSK '9 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: maandag 16 maart 2020 08 :45 
Aan: (1 0)(2e) ) - DGRW (10)(2e) minienw.n l>; (10)(2e) ) - BSK (10)(2e) minienw.nl>; 

(1 0)(2e) ) - DGRW (10)(2 e) minienw.nl>; (10)(2e ) ) - DGRW 
~-------~ 

(10)(2e) minienw.n l> 

Onderwerp: RE : br ief provinc ie Ge lderland 

Hoi ~10)(2e~ 
~Staat ook op de agenda voor overleg met de Minister woensdag (a ls dat doorgaat; zo ja, dan m.b .v. inbellen Min ister). 
~ werkt aan een nota ter voorbereiding van overleg Minister MenW met Gedeputeerde Gelderland dat aanvankelijk deze 
week zou plaatsvinden. Op 30 maart zou overleg plaatsv inden tussen het bedrijf de Ingesche Waarden, de Gedeputeerde en een 
wethouder (ik neem aan van gemeente waar Ingensche Waarden onder valt). 
Groet 

(1 0)(2e) 

Van: ~-----~) - DG RW L.'._(1_0'..::.)(2_e_:_)___l.>i<c...:.m.:..:..:.:..in:..:.ie"-'n'--'-w:..:...:...:. n-'-'-1> 
Verzonden: maandag 16 maart 2020 08 :38 
Aan: (10)(2e) ) - B~S_K__j_----'(_10...:...)('----2e_)_____........,""""'\""__ (10)(2e) ) - BSK (10)(2e) 

(10)(2e) ) - DGRW min ienw.nl>; (1 0)(2e) ) - DGRW 
~-------~ 

Onderwerp: brief provincie Gelder land 
Bes te Allen , 

143351 

m i nienw. nl>; 1 (10)(2e) 

(10)(2e) minienw.nl> 

0341 



Hierbij de brief va n de prov incie Gelder land ter inform at ie. Wellicht kennen julli e deze brief al. Is v ia HPRM aa n mij en 1 (1 0)(2e) 1 

aa ngeboden. 
M et vr iende lij ke groet , 

(10)(2 e) 

143351 

(1 O)((Jlfl !!è) 
(10)(2e ) 

0341 



To: (10)(2e) 1) - DGRW~d -~(_10~)(_2e~)-~1@minienw.nl]; ~I -~(_10~)(_2e~)-~I) - DGRWd (10)(2e) l@min ienw.nl] 
From: (10)(2e) 1) - DBO 
Sent: Mon 3/16/2020 12:59:21 PM 
Subject FW: Kamerbrief en kamervragen over granuliet 
Received: Mon 3/16/2020 12:59:21 PM 
20200312 Nota Rondetafelgesprek en technische briefing granuliet definitief.docx 

Ha~10)(2epen 1(1 O)(Ze)I, 

Hierbij de nota die vorige week naar M MenW is gestuurd. 

Met vriendelïke roet, 

(10)(2e) 

(1 )( e) 

Van: (10)(2e) ) - D80 

Verzonden: vri ~--- 0 16:45 ~-----------~ 
Aan: (10)(28) ws .nl); (10)(28) - D80 j._ _ _,_(1_0-'--ic)(2=8=)==1i:(Z=.N.:..!)...!.;.J...._ __ (.:_1....:.0)...:...(2_8.:_) _ __J 

(WVL) ; ( (10)(2e) ) - BSK; (10)(2e) ) - HBJZ; (10)(2e) DBO ; ---------~~ 
(10)(2e) )- (10)(2e) (10)(2e) -CEND-DCO; '-r-___ (_10_)(_2_e) ___ ~,. RW ~ ) 

(10)(2e) - OGRW; (10)(2e) (1 (10)(2e) 1-B_S~ ___ (_10~)(_2_e) __ ~ (10) 

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

Onderwerp: Kamerbrief en kamervragen over granul iet 

Beste collega's, 

Bijgevoegd de stukken die zojuist naar de bewindspersonen zijn gestuurd. 

De nota over het rondetafelgesprek was a l verstuurd, maar is volledigheidshalve nogmaals bijgevoegd. 

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

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

~~~~~~~et, 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

1 (10)(~é~)(pe) 

266372 0342 



buiten verzoek

To: (10)(2e) ) - BSK.___('----1----'-0)-'r-(2_e)'-------l=-=--:..:..:.:..:.:c.::..:.:_:.:...:..:..:c:.l.Ll._~----'('----10....:..)(:.,2----'-e) __ _jL.__-D=B--=-O--\l----'-(1----'0)'--'---(2_e:_) _ _J@m inienw .n l](~) 
(10)(2e) - DGRW (10)(2e) @minienw.nl]; ~------~) - BSK~ __ (1_0)_(2_e_) -~@min ienw.n l] 

From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Mon 3/16/2020 1 :21 :01 PM 
Subject: RE: Stand van zaken kamerbrie f en kamervragen over granu liet 
Received: Mon 3/16/2020 1 :21 :13 PM 

Het overleg gaat niet alleen over granuliet, maar ook over 
Groet, 

V erzonden met BlackBerry Work 
(www.blackbeny.com) 

Van: I (10)(2e) 1) - BSK <j (10)(2e) l@minienw .nl> 

Datum: maanda 16 mrt. 2020 1:07 PM 
Aan: (10)(2e) - DBO <j~--(1-0-)(-2e-)-~l@minienw.nl> , 1 (10)(2e) 

(10)(2e) ) -BSK (10)(2e) minienw .nl> 

Onderwerp: RE: Stand van zaken kamerbrief en kamervragen over granu l iet 

H~10)(2e~ 

en daar weet jij wel veel van afl,11DH2F.) 

1) - DGRW ~ (10)(2e) l@mini enw .nl>, 1 (10)(2e) 

- voor het ove rleg ben ik geen sleutelfiguu r momenteel. Ik denk dat{r0)(2~)en [10)(2ej dat wel zij n. Het is Het is handig l (10)(2e) 1 goed aangehaakt te 
houden voor de werkve rdeling en de coordinatie en ik hoor graag de terugkoppeling. 

- Ik heb overleg met RWS gehad over de samenwerking . Dat was een prima gesprek, maar het is fijn als jullie ind overleggen steeds helder maken 
wie erin de lead is. 

Met vriendelijke groet 

1@b~l 

(10)(2e) 

-B 
f-_'__'_'__'_~-===o.c.:.:..'-'-r....2..L-~~_'_(1_0~)(2_e~)~ __ _J~---=--c='--------L------;-_~_._ __ =;= in~ie~n~w'-'.~n~l>i,1_~_._(1_0~)('----2e....:.) __ _J) -B SK 

(10)(2e) (10)(2e) -CEN D -D CO 
(10)(2e) 

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

(BS) 
inienw .nl> 

ienw .nl> , (10)(2e) -DGRW 

L.__---'-( 1_0.:...:)(_2e....:..)_~---""===ie=n"-'-w'-'.n=l;...>_,_, L.__ __ ....:.(-1.1 ('----1--'0 )...:...(2_e.:.i.) _ __J (BS) 
(10)(2e) w.nl>, (10)(2e) (BS) 

(10 (10)(2e) rws .nl> , I (10)(2e) 

Onderwerp: Stand van zaken kamerbrief en kamervragen over granuliet 

Bes t e col lega's, 

Even een korte update. 

Min lenW is druk bezig met de luchtvaart problemat iek en zal geen t ij d hebben om op de kamerbr ief en kamervragen granu liet te 

reageren. 

Min MenW is de stukken nu aan het lezen. 1 k verwacht in de loop van de m iddag haar react ie te kr ijgen. Als dat leidt tot 

aanvul lende vragen zal ik de betrokkenen benaderen . 

Het gep lande over leg van vanmiddag 15 uur gaat niet door. In plaats daarvan is er morgen een telefon isch over leg gep land om 

15:30 uur. Daartoe zal een zo beperkt mogelijke groep voor wo rden u it genod igd. 

Het beeld ten aanzien van de stemmingen is nog niet helemaal duide lijk. Het lijkt onwaarsch ij n lij k dat morgen de stemmingen in de 

TK doorgaan. Er wordt gesproken ove r woensdag. Maar dit moet nog beves t igd worden. 

Tot zover! 

143350 0344 



Met vriendeliike groet , 
(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

1 (1 O)(J:étj)(~e ) 

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

Verzonden: vrijdag 13 maa rt 2020 16:45 
Aan:I (10)(2e) l (BS) O (10)(2e ) l@rw s.nl) ;~----------~ (10)(2e) ) - DBO ; 1 

(10)(2e) 

(WVL) ; (10)(2e) (WVL) ; (10)(2e) ) - BSK ; 
(1 0)(2e) ) - BSK; (10)(2e) - HBJZ ; 

(10)(2e) ) - DGRW; (10)(2e) ) - DBO ; 
(10)(2 BS ) ; (10)(2e) (BS ) ; (1 0)(2 e) (WVL) ; 

Onderwerp: Kamerbr ief en kame rvragen over granu liet 

Bes te col lega's, 

(10)(2e) ) - HBJZ ; 
(10)(2e) ) -CEND-DCO ; 

(1 (10)(2e) (BS) ; 
(10)(2e) ) - DBO ; 

Bijgevoegd de stukken d ie zojuist naar de bewindspersonen zijn gestuurd. 

(10)(2e) 

l(ZN) ; 
(10)(2 e) 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

) - HBJZ 

De nota over het rondetafe lgesprek was al verstuurd, maar is volled ighe idsha lve nogmaals bijgevoegd. 

Zoa ls aangegeven staat de inbreng van de ILT nog open, eveneens als de beantwoord ing van vraag 19. 

Ik w il iedereen bedanken voor de grote inzet waarmee deze brief tot stand is gekomen. 

Met vriendelijke groet , 
(1 0)(2e) 

(1 0)(2e) 

(1 0 )(J:étj)(~e) 

143350 

(10)(2e) 

) - DBO ; 
) - DGRW( 0)(2, ) 

)(~ (10)(2e) , 

0344 



To: (10)(2e) Il -BSK~ (10)(2e) 

From: (1 0)(2e) 1) - DGRW 
l@m in ienw. nl] 

Sent: Mon 3/16/2020 1 :56:50 PM 
Subject FW: Intrekken erkenn ing 
Received: Mon 3/16/2020 1 :56:51 PM 

Te r in fo ! 
Van: ~I - (-10-)(2-e)-~I) - DG RW 

Verzonden: maandag 16 maart 2020 13:56 
Aan: (10)(2e) ) - ILT 

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

Onderwerp: Int rekken erkenn ing 

Hallo 1 (1 0)(2e) I, 
In het debat over Granuliet doet zich de vraag voor of het certificaat op goede 
gronden is verleend en / of sprake is van een geldig wettelijk bewijsmiddel. Zoals 
je weet zijn wij van mening dat op dit moment sprake is van een wettig 
bewijsmiddel. Het bedrijf beschikt immers over een certificaat en een erkenning 
van de minister. De kans is aanwezig (ons inziens (jij en ik)) dat de kamer zal 
verzoeken om het certificaat in te trekken dan wel daar onderzoek naar te doen. 
De aanleiding hiervoor kan - gezien de wettelijke gronden - zijn: 
"Indien bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt, en kennis 
omtrent de juiste en volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben 
geleid". 
Ik denk dat dit zowel door de Cl als door de ILT zou kunnen worden vastgesteld. 
Vanuit de IL T kan ik mij voorstellen dat jullie bij een certificerende instelling het 
systeem van certificeren controleren. De Cl certificeert vaak verschillende 
processen en of producten. De ILT zou voor de BRL 9321 bij SGS intron kunnen 
controleren of bij de aanvraag voor het certificaat door GIB de juiste of volledige 
gegevens zijn verstrekt. Voor zover mij bekend moet voor het certificeren van een 
bedrijf een zogenaamd toelatingsonderzoek worden uitgevoerd. Hiervoor moet aan 
de Cl informatie worden verstrekt. Kan de ILT op basis van de toepasselijke BRL 
controleren - bij de Cl en/of het gecertificeerd bedrijf - of de volledige informatie 
is verstrekt. Indien niet de volledige informatie is verstrekt is er dan een grond 
voor de minister om de erkenning in te trekken of is dat in dit geval 
(waarschijnlijk) niet proportioneel (gezien alle informatie die nu beschikbaar is) ? 
Wie heeft hiervoor dan het mandaat, is dat de ILT of RWS (ik weet dat hier 
discussie over is) ? 
Zou jij het kunnen uitzetten hoe het zit en welke rol de ILT daarbij is. Ook om het 
systeem beter te beg rijpen en wellicht zien wij ook waar de 'witte vlekken' nog 
zitten. Wij willen graag voor het overleg met de minister (15 :30 uur) over de 
relevante informatie kunnen beschikken. Zou mooi zïn als wij het voor 12:00 uur 
hebben. Graag de antwoorden ook naar (10 l(2eJ ( 1 □ l( (10H2eJ zenden. Ik zit 
namelijk zelf morgenochtend veel in overleg. 
Bij voorbaat dank ! 
M et vr iende lijke groet , 

(10)(2e) 

(10)((J~ 
(10)(2e) 

143349 0345 



To: DBO-SPZ Postbus (10)(29) @min ienw.nl 
Cc: DBO-stas (10)(29) min ienw.nl); DBO-min (10)(2e) @minienw.nl]; 1 (10)(2e) 1) - DBOd (10)(2e) k@.minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 3/1 6/2020 2:35:21 PM 
Subject Voor in ibabs +hprm: 20200316 Agendavoorstel overleg granuliet 17 maart 
Recelved: Mon 3/1 6/2020 2:35:00 PM 
20200316 Agendavoorstel overleg granuliet 17 maart.docx 

Ha col lega's, 
Kunnen jullie dit in ibabs toevoegen, tbv overleg granuliet? (Stientje). Voor Cora gaat dit denk ik via secretariaat? 

Kunnen jullie dit stuk ook (bovenaan) in HPRM mappen 2020/2929 en 2020/2932 zetten? 
Dank! 
Groet 

(10)(2e) 

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

V erzonden: maandag 16 maart 2020 13:45 

Aan: 1 (10)(2e) Il -D80 

Onderwerp: 20200316 Agendavoorstel overleg granuliet 17 maart 

Beste 1 (10)(2e) l 

Ik heb de agenda zojuist afgestemd met 1 Q .2. e 
Zou jij dit stuk door kunnen zetten? 
Groet 
j10)(2e) 

127471 0346 



127767 

T.a.v. Bewindspersonen 

Ministerie van lnfrastru ctuur 
en Waterstaat 

memo Age ndavoorstel telefonisch overleg gra nuliet 

Op d insdag 17 maart is om 15: 30 uu r een te lefonisch overleg gep land ove r 
gra nuliet enl buiten verzoek 1 

I k ad visee r u de vo lgende onderwerp en aa n de orde te ste llen : 

A Gra nuliet 

1. Kamerbrief en bea ntwoo rding kamervragen 
A. Door de Ka mer gevraagde docu menten ro nd bes luit vorming in 

kamerv ragen Lac in e.a. (v raag 1, 15 en 19 ); 
B. Pr ivaatrec hte lijke vs publ iekrechte lij ke as pecten; 
C. Laats te sta nd va n za ken stemm ingen TK; 

2. Stand va n za ken review en monstername. 

B ~I ___ b_u_ite_n_v_e_rz_o_e_k __ ~ 

1 (10)(2e) 

(10)(2e) 

Bestuurskern 
Directie 
Best uursonderst eun ing 

Bestuursadv ies 

Den Haag 
Postbus 20901 

25 00 EX Den Haag 

M + 3 1(0 )6 j (10)(2e) 1 

1 (1 0)(2e) l@m in ienw .n l 

Datu m 
16 m aart 2020 

Pag ina 1 va n 1 

0347 



To: (10)(2e) ) - DBO~ (10)(2e) l@minienw.nl] ; ~I ___ (1 _0)_(2~e) __ ~I) -
DCO (1 0)(2e) min ienw .n l 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 3/16/2020 3:53 :19 PM 
Subject: RE: Signaal: West Maas en Waal zet juridische stappen om granu lietstorting 
Received: Mon 3/16/2020 3:53:00 PM 

Nee, aldus [10)(2e j heeft RWS die overeen ko mst niet en geeft gemeente d ie ook niet ... puntje voor ove rleg morgen. 

Groet 
1 (10)(2e) 1 (1 0){2e) 

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

Verzonden: maandag 16 maart 2020 15 :52 
Aan: 1 (10)(2e) 1) -DCO ; ~I ---(-10-)(-2e_) __ ~I) -DBO 

Onderwerp: RE : Signaa l: West Maas en Waa l zet j ur id isc he stappen o m granu liet st ort ing 
Dank. Opva llend dat nu niets meer vermeld word t over het monster dat gemeente wilde nemen . 
Overigens benieuwd of we al inzicht hebben in de specifi eke overeenkomst d ie gemeente West Maas en Waal zelf met de 
uitvoerende partij gemaa kt heeft? 
Hartelijke groeten, 

(1Hl)~~1(2e) 1 
Van: (10)(2e) I) - DCO ~L ___ (1_0_)(2_e_) __ _,.l@_ m_i_n_ie_n_w_._nl> 

Verzonden: maandag 16 maart 2020 15 :45 ~--------
Aan: (10)(2e) ) - DBO '9 (10)(2e) l@m inienw.n l>; ~I ____ (1_0_)(_2e_) ___ ~I) -DBO 

(10)(2e) minienw.nl> 

Onderwerp: FW : Signaa l: West M aas en Waal zet j urid ische stappen om gran uliet sto rt ing 

Zie onderste alinea, uitgaal van Mol richting S 
En TK wordt bestookt met mailbom 

Verzonden met BlackBerry Work 
www.blackberr .com) 
Van: 1 (1 0)(2e) ~ D CO (1 0)(2e) minienw.nl> 
Datum: maandag 16 mrt. 2020 15:40 
Aan: Woordvoering 4 (10)(2g) l@frd.shsdir.nl>, monitoring 4 (10)(2g) l@minienw.nl> 
Onderwerp: Signaal: West Maas en Waal zet juridische stappen om granuliets torting 
Gemeente zet juridische stappen om granulietstorting 
Milieu West Maas en Waa l w il de omstreden storting van gran ul iet laten st illeggen zo lang niet d uide lij k is wat de gevolgen zij n 
voo r de volksgezond heid. 
Jorg Leij ten 
16 maa rt 2020 om 14: 39 
De gemeente West Maas en Waa l heeft Rij kswaterstaa t maandag dringend verzoc ht de stort van gra nuliet in natu urp las Over de 
Maas te laten st illeggen. Steenbedrij f Bon t rup zou de lozing moeten sta ken tot duidelij k is wat het effect va n gra nuliet is op de 
vo lksgezond heid. 
Oo k bij de I nspectie Leefomgev ing en Tra nsport (ILT) is een dergelij k ' verzoek tot hand having ' neerge legd . De gemeente sluit 
verdere j ur id ische stappen niet uit . 
Lees ook : 'Rij kswaterstaat zette am btenaren onder dru k om afvalloz ing goed te keuren' 
Om va n gra niet gra nuliet te maken, bij voorbeeld voor de prod uct ie va n asfa lt, wordt de chem isc he stof floccu lant toegevoegd . 
Deskundigen zijn het er niet over eens of dat tot schadelij ke gevolgen leidt. Experts die vorige week in de Tweede Kamer werden 
gehoord , waa rsc huwden voor de onbekend heid met fl occ ulant . Ook is ond uidelij k of granuliet door de chem ische toevoeg ing 
' bo uwstof' is, of nog als 'zuivere grond' ge ldt. Voo r storten van afva l gelden andere regels. 
Bij de hoorzitt ing in de Kamer bl eek vorige week ook dat Bontrup mogelij k niet over de j ui ste cert ificaten besc hikt om gran uliet 
te lozen. Pog ingen om de r icht li j nen voor het verkr ij gen va n die certificaten aa n te passen, zouden zij n gestrand . Ministe r 
Stientj e va n Veld hoven (Mil ieu, D66) laa t nader onderzoek doen naa r de effecten va n granuliet. 
Daarop wi l vera ntwoorde lij k wethouder Ans Mol (openbaar beheer) in West Maas en Waa l niet wac hten. Ze ziet in de ve rklar ing 
van de deskun digen genoeg gronden om de storting te ku nnen stoppen. ,, Daarui t bleek voo r ons nog maar eens dat er gewoon 
een gevaarlij ke stof word t gestort. Va ndaar dat we genoodzaa kt zij n ve rdere stappen te zet ten ." 
Stort toegestaa n 
De gemeente gaa t daarmee in tegen het beleid va n Va n Veld hoven. Die me ldde onlangs dat gra nu liet geldt als grond en dat er 
geen rede n is de stort nu te verb ieden. Ee rder ste lden am btenaren va n de zuide lij ke afdeling van Rij kswaterstaat dat Bo nt rup 
geen toestemm ing kon krij gen voor de loz ing . Z ij werden ec hte r overruled door de ambte lij ke top, zo on t hu lde tv-programma 
Zemb la vo rige maand . Vervolgens werd de vergu nning alsnog geregeld . 
Voorma lig minister Halbe Z ij lst ra (Buitenlandse Za ken, W D) speelde daa rbij een belangrij ke rol. Als d irecteur va n bou wbed r ij f 
Vo lkerWesse ls bracht hij Bont ru p in co ntact met Rij kswate rstaat om de kwest ie op te lossen. Ook was hij bij een gesprek 
hierover t ussen Rij kswate rstaat, het mini sterie van Mil ieu en Bo nt rup . 
Lees ook : Steenbed rij f opnieuw be rispt voor illega le afva lloz ing 
Binnen het co ll ege va n West Maas en Waa l bestaat vee l irr itatie over de opste lli ng van ministe r Van Veldhoven. Een gesprek 
vo rige week maa ndag, na de hoorzitting, kl aarde de luch t niet. Wethouder Mol: ,, De minister houdt vol dat ze de stort niet ka n 
st illeggen. En am btena ren zeggen ook: desku ndigen kun nen wel zeggen dat het gevaarlij k is, maar wi j hebben ook andere 
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verhalen gehoord over gra nuliet . Dus zij zien geen reden tot ingr ij pen. Maa r ik heb een zorgplicht ri cht ing de inwoners , vandaa r 
da t we nu deze stap wel moeten zetten." 
nrc. nl 16-3-2020 
Mail bombardement over granuliet kan door corona langer aanhouden 
UPDATEBENEDEN- LEEUWEN - Bestook parlementa riërs die stemmen over de granu lietstort in Over de Maas met mails. Die 
op roep doet de po lit ieke partij Sociaa l Maas en Waa l (SMW) . 
Peter Deurloo 15-03-20, 18:46 Laa tste update : 14: 35 
De Tweede Kamer zou dinsdag stemm en over twee moties over de Maasplassen die beogen het storten van granuliet meteen te 
stoppen. De stem mingen zij n vanwege de coronacrisis uitges teld. De moties kom en mogelij k over twee weken weer in 
stemming, maa r ook dat is nog onzeker . 
De Staatssec retar is heeft de mot ies ontraden, maa r SMW w il da t ze toc h door de Tweede Kamer worden aa ngenom en. Want de 
part ij vin dt het toegezegde onderzoek naa r de veiligheid van gra nuliet onvoldoende. Het storten van het o mstreden res tprod uct 
gaa t in de tussentij d namelij k onverkort door. 
Standaa rdmail met mot ies 
SMW heeft een standaa rdmail gemaa kt met daa rin de moties waa rover het gaat . Daa rbij levert de part ij de mailad ressen van de 
bet reffende pa rl ements leden van WD (Ziengs), PW (Van Aa lst) , CDA (Von Martels), D66 (Van Eijs), Christenu nie (Bruins) en 
Forum Voor Democra tie ( Hidd em a) . 
Beda nkj e aa n indieners moties 
De moties zij n van de hand van GroenLinks, SP, PvdA, Pa rtij voor dd Dieren, 50PLUS. Deze part ijen hoeven volgens SMW niet te 
worden gemaild , maa r hun par lementa r iërs kunnen wel worden beda nkt, suggereert SMW. 
De standaa rdma il en de mailad ressen heeft SMW op zij n Faceboo kpag ina gezet. 
ge lderlander.nl 16-3-2020 

127485 0348 



To: (10)(2e) ) - BSK~ (10)(2e) 1@minienw.nl]; ~I ___ (1~0)_(2_e)~-~l) -
DGRW (10)(2e) minienw.nl ] 
From: (10 )(2e) ) - DGRW 
Sent: Mon 3/16/2020 5:27:17 PM 
Subject: FW: Handhavingsverzoek gemeen te West Maas en Waal 
Received: Mon 3/16/2020 5:27:19 PM 
20 03 16 verz IL T brf handhavingsverzoek toepassing granuliet Over de Maas.pdf 
20 03 16 verz RWS brf handhav ingsverzoek toepassing granu liet Over de Maas.pd f 

Hoi ~10)(2e~ en 1 (1 0)(2e) 1, 

Ik heb het verzoek net doorgelezen . Aan het slot wordt bij de zo rgplicht weer verwezen naar mijn nota en ze lfs m ijn naa m 
genoemd. Kijk maa r even. Gaa t weer fors wat werk betekenen . 

(10)((J® 
(10)(2e) 

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

Verzonden: maandag 16 maart 2020~1_7_:0_1 ______ ~ 
Aan: (1 0)(2e) ) - BSK ; (10)(2e) ) - DGRW ; (1 0)(2e) ) - BSK ; 1 (1 0)(2e) 1 (BS); 1 (10)(2e) 1, 

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

Onderwerp: Handhavingsverzoek gemeent e West Maas en Waal 
Beste Allen, 

)- DGRW 

Bijgaande handhavingsverzoeken worden door de gemeente ingediend. Ik ga ze nu lezen. I k dacht ik informeer j ull ie snel. 
Met vriendelïke roet 

(1 0)(2e) 

10)(2e west maasenwaa l.nl> 
~-~---

Verzonden: maandag 16 maart 2020 15 :46 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DG RW '9 (10)(2e) l@m inienw.n l> 

Onderwerp: Handhavingsverzoek gemeent e West Maas en Waal 

Dag(1 □ ) (2e), 
Vandaag diende de gemeente de bij gaande handhavingsverzoeke n in . Ik stuur je ze ter informatie . 
Vriendelij ke groet, 
\10)(2e~ 

143347 0349 



To: (10)(2e "r---'-(1_0-'--'-)(2_e--'---)-------'-'=-:..:,·in ienw . .---"'~--~(1_0)_(2_e~) ---.---'~--~ 
DGRW (10 (10)(2e) - BSK (10)(2e) @minienw.nl · (10)(2e) 
BS (10)(2e) .......,_--~-~~~ (BS)_~_(_1_0)_(2_e)_~~@rws .nl ; (10)(2e) (BS) (10)(2e) 

(10)(2e) ______ @minienw.nl] ; (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) @minienw.nl] 
From: (1 GRW 
Sent: Mon 3/16/2020 5 :50 :50 PM 
Subject Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal 
Received: Man 3/16/2020 5:50:51 PM 
qemeen te-west-maa.pd f 

Beste Allen , 
Ter aanvu lling het persbericht van de gemeente. 
Met vriendelijke groet , 

(1 0)(2e) 

Van: ( 0)(2e) ) - DGRW 

Verzonden: maandag 16 maart 2020 17 :01 

@rws .nl]; 

~-------~ 
Aan: (1 0)(2e) ) - BSK; (10)(2e) )- DGRW ; (1 0)(2e) ) - BSK ; ~I _ (1_0)_(2_e)~I (BS) ; 1 (10)(2e) 1, 

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

Onderwerp: Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waa l 
Beste Allen , 

)- DGRW 

Bijgaande handhavingsverzoeken worden door de gemeente ingediend. Ik ga ze nu lezen. I k dacht ik informeer j u ll ie snel. 
Met vriendelïke roet 
(10)(2e) 

(1 □ )((Jill l!~rl 
(10)(2e) 

Van 10)(2e west maasenwaa l.nl> 

Verzonden: maandag 16 maart 2020 15 :46 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DGRW ~ (10)(2e) l@m inienw. nl> 

Onderwerp: Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waa l 

Dag(10)(2e), 

Vandaag diende de gemeent e de bijgaande hand havingsverzoeke n in . Ik st uu r je ze t er informatie. 

Vriendelijke groet, 

\1 0)(2e~ 

143346 0352 



To: (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) @m inienw.nl] 
Cc: (1 0)(2e) - DBO (10)(2e) @minienw .nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 3/16/2020 6:28:13 PM 
Subject: FW : Signaal: West Maas en W aal zet juridische stapp en om gra nu lietstorting 
Received: Mon 3/16/2020 6:28: 00 PM 

Hi j10)(2e~ 

Nav onze te lco, zie ber ich t hieronder. 

Verzoek S. is dus om de volgende aanvu llende informat ie: 

- Nadere informatie rondom certificaat : wa t is nu precies we l en niet in orde, is dit jurid isch getoetst {rechtzaak?) 

- N.a.v. motie Kröger over certificaat ('te ve rkennen of de accreditat ie van GIB voor BRL 9321 kan worden opgeschort , zodat de 

huid ige t oepass ing van granuliet met flocculant in het project Over de Maas pe r direct wordt st opgezet) 62is deze motie 

uitvoerbaar als we dit meegeven als onderdeel van de review? 

-Graag een korte memo over be r icht dat gemeent e nieuwe stappen zet inz handhaving (onde rstaand be r icht+ be richt wat je 

ze lf hebt ontvangen). 
Lijkt mij handig als bew indspersonen de memo uit erlijk rond luncht ijd (13h00?) morgen hebben, zodat ze voo rafgaand aan de telco 

kunnen lezen 

Dank! 

Groet 
1 (10)(2e) 

Van:~I ___ (1_0)_(2_e) __ ~l)-DCO 
Verzonden: maandag 16 maart 2020 15 :45 __________ _ 

Aan: 1 (10)(2e) Il -DBO ; 1 (10)(2e) Il -DBO 

Onderwerp: FW: Signaa l: W est M aas en W aal zet ju rid ische stappen om gran ulietsto rt ing 

Zie onderste alinea, uitgaal van Mol richting S 
En TK wordt bestookt met mailbom 

Verzonden met BlackBerry Work 
www.blackbe .com 
Va~ (10)(2e) 1- D CO (10)(2e) minienw.nl> 
Datum: maandag 16 mrt. 2020 15:40 
Aan: Woordvoering 4 (10)(29) l@frd.shsdir.nl>, monitoring 4 (10)(2g) l@minienw.nl> 
Onderwerp: Signaal: West Maas en Waal zet juridische stappen om granulietstorting 
Gemeente zet juridische stappen om granulietstorting 
Milieu Wes t Maas en Waa l w il de om st reden storting van gran ul iet laten st illeggen zolang niet d uide lij k is wat de gevolgen zij n 
voo r de volksgezondheid. 
Jorg Leij ten 
16 maa rt 2020 om 14: 39 
De gemeente West Maas en Waa l heeft Rij kswaterstaa t maandag dr ingend verzoc ht de stort van granuliet in natuurplas Over de 
Maas te laten st illeggen. Steenbed rij f Bont rup zou de lozing moeten sta ken to t duidelij k is wat het effect va n g ranuliet is op de 
vo lksgezond heid. 
Ook bij de I nspectie Leefomgev ing en Transport (ILT) is een dergelij k ' verzoek tot hand havi ng ' neerge legd . De gemeente sluit 
verdere j urid ische stappen niet uit. 
Lees ook : ' Rij kswaterstaa t zet te am btenaren onder d ruk om afvallozing goed te keuren' 
Om van g raniet gra nuliet te maken, bij voorbeeld voor de product ie van asfa lt , wordt de chem isc he stof floccu lant toegevoegd . 
Deskundigen zijn het er niet over eens of dat tot schadelij ke gevolgen leidt. Experts die vorige week in de Tweede Kamer werden 
gehoord, waa rsc huwden voo r de onbekend heid met fl occ ulant. Ook is ond uidelij k of granuliet door de chem ische toevoeg ing 
' bouwstof' is, of nog als ' zuivere grond' ge ldt. Voor storten van afval gelden andere regels. 
Bij de hoo rz itt ing in de Kamer bl eek vorige week ook dat Bont ru p mogelij k niet over de j ui ste cert ificaten beschikt om gran uliet 
te lozen. Pogingen om de r icht li j nen voor het verkrij gen van die ce rt ifica ten aa n te passen, zouden zij n gestrand . Minister 
Stientj e va n Veldhoven (Mil ieu, D66) laa t nader onderzoek doen naa r de effecten va n granuliet. 
Daa rop wi l verantwoo rde lij k wethou der Ans Mol (openbaa r beheer) in West Maas en Waa l niet wachten. Ze ziet in de verklar ing 
van de desku ndigen genoeg gronden om de storti ng te kunnen stoppen. ,, Daa ruit bleek voo r ons nog maa r eens dat er gewoon 
een gevaa r lij ke stof wordt gestort. Vandaa r dat we genoodzaa kt zij n verdere stappen te zet ten ." 
Stort toegestaa n 
De gemeente gaa t daa rm ee in tegen het beleid van Van Veld hoven. Die me ldde onlangs dat granu liet geldt als grond en dat er 
geen reden is de stort nu te verbieden. Ee rder ste lden am btenaren van de zuide lij ke afdeling van Rij kswaterstaa t dat Bo ntrup 
geen toestemm ing kon krij gen voor de loz ing . Z ij werden ec hte r overru led door de ambtelij ke top, zo onthu lde tv - prog ramma 
Zemb la vo rige maand . Vervolgens werd de vergu nning alsnog geregeld. 
Voo rm alig minister Halbe Z ij lst ra (Buitenlandse Za ken, W D) speelde daa rbij een belangrij ke rol. Als d irecteur va n bouwbed r ij f 
VolkerWesse ls bracht hij Bontru p in co ntact met Rij kswaterstaa t om de kwest ie op te lossen . Ook was hij bij een gesprek 
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hierover t ussen Rij kswaterstaat, het m inister ie van Mil ieu en Bo nt rup . 
Lees ook : Steenbed r ij f opnieuw be rispt voo r illega le afvalloz ing 
Binnen het co ll ege van West Maas en Waa l bestaa t vee l irr ita t ie over de opstelli ng van minister Van Veldhoven. Een gesprek 
vo rige week maandag, na de hoo rzit t ing, k laa rde de luch t niet. Wethouder Mol: ,,De minister houdt vo l dat ze de stort niet ka n 
st illeggen. En ambtena ren zeggen ook: desku ndigen kun nen wel zeggen dat het gevaa rlij k is, maa r wij hebben ook andere 
verhalen gehoord over gra nu liet . Dus zij zien geen reden tot ingr ij pen. Maa r ik heb een zo rgplicht ri ch t ing de inwo ners, vandaa r 
da t we nu deze sta p wel moeten zetten." 
nrc. nl 16-3-2020 
Mail bombardement over granuliet kan door corona langer aanhouden 
UPDATEBENEDEN-LEEUWEN - Bestoo k pa rlementa riërs die stemmen over de granulietstort in Over de Maas met mails. Die 
op roep doet de po lit ieke partij Soc iaa l Maas en Waa l (SMW) . 
Peter Deurloo 15-03-20, 18 :46 Laa ts te upda te : 14: 35 
De Tweede Kamer zou dinsdag stemm en over twee mot ies over de Maasplassen die beogen het storten van granuliet meteen te 
stoppen. De stem mingen zij n vanwege de coronacrisis uitges teld. De moties kom en mogelij k over twee weken weer in 
stemm ing, maa r ook dat is nog onzeker . 
De Staatssec retar is heeft de mot ies ontraden, maa r SMW w il da t ze toch door de Tweede Ka mer worden aa ngenom en. Want de 
part ij v indt het toegezegde onderzoek naa r de veiligheid va n gra nu liet onvoldoende. Het storten van het omstreden res t product 
gaa t in de tussentij d namelij k onverkort door. 
Standaa rdmail met mot ies 
SMW heeft een standaa rdm ail gemaa kt met daa rin de mot ies waa rover het gaat . Daa rb ij levert de part ij de mailad ressen van de 
bet reffende pa rl ements leden van WD (Ziengs), PW (Van Aa lst), CDA (Von Martels), D66 (Van Eijs), Christenu nie (Bru ins) en 
Fo rum Voor Democra t ie ( Hiddema) . 
Beda nkje aa n indieners mot ies 
De moties zij n van de hand van GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor dd Dieren, S0PLUS. Deze part ijen hoeven vo lgens SMW niet te 
worden gemaild , maa r hun par lementa r iërs kunnen wel worden beda nkt, suggereert SMW. 
De standaa rdma il en de mailad ressen heeft SMW op zij n Faceboo kpag ina gezet. 
ge lderlander.nl 16-3-2020 
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To: (10)(2e) - DGRW (10)(2e) (10)(2e) 

(WVL) (10)(2e) @ rws .n,.....I ·~ ___ (_10_)(_2e_)~------.~-_B_S_K~-~--~@min ienw .n l]; ~_(1_0_)(2_e_) _~) -
H B JZ (10)(2e) m in ienw .n l] ; (10)(2e) ) - ILT (10)(2e) 

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

Sent: Man 3/16/2020 9:20 :22 PM 
Subject RE : Kam erbrief en kam erv ragen ove r gran u liet 

Received: Man 3/16/2020 9:20:23 PM 

Hoi I(10)(2e)I, 

Ik zie het nu. Ik begin er morgenvroeg direct aan ! Moet denk ik w el lukken. Ga wel even een afspraak verplaatsen. 

Groet, 
(10)(2ej 

V erzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: " I (10)(2e) 1) -DGRW " 
Verzonden: 16 mrt. 2020 2 1: 06 
Aan: 11 (1 0)(2e) 11 ; "I (10)(2e) 

(10)(2e) ) -ILT" ; 1 (10)(2e) ) -DGRW" 
1)-BSK" ; l ~I __ (10_)(2_e_) ~I f HBJZ" ; " I (10)(2e) 1. 

Onderwerp: RE: Kamerbrief en kamervragen ov er granuliet 

Hol~ ) 
Onderstaande mail is niet naar jou gegaan. M wil op ee n aanta l vragen een antwoord voo rdat we morgenmiddag over leg hebben. Zijn eige nli jk dezelfde vragen 
waar we het va nmiddag al over hadden. Kun je met ILT en B+ dit uit schrijven,{~ ),Ni l ik het ca 12h hebben. 
Dank, 
10)(2e 

1 (10)(2e) 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

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

1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

(1 0)(2e) 

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

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

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

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

reeds beoordeeld 127428 

14334,1------------------------------'0355 



(10)(2e) 

(10)(3;é )( e) 

(1 0)(2e) 

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

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

143345 

1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

(1 0)(2e) 

reeds beoordeeld 127428 

(10)(2e ) 

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

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

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

(10)(2e) 

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

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

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

(10)(2e) (10)(2e) 
~--~-~--+---~--~~ 

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

(1 0)(2e) Reeds b (10)(2e) ID 127557 

0355 



To: (10 )(2e) Il - DGRWU (10)(2e) 1@min ie nw.nl ]; ~I ___ (_10~)_(2_e) __ ~ll - BSK~U __ (1 ~0)_(2_e~) -~l@m inie nw.nl ] 
From: (10)(2e) 1) - DG RW 
Sent: Mon 3/16/2020 9:24:30 PM 
Subject RE : Ha ndhaving s ve rzoe k ge m eente West Maas e n Waal 
Received: Mon 3/16/2020 9:24:31 PM 

Is voor de juristen van RWS en ILT. Die zullen analyse moeten maken. 
Groeten, 
1(10)(2e)i 

Verzonden met BlackBerry Work 
( www.blackberry.com) 

Van: I (10)(2e) 1) - D GRW ~ (10)(2e) l@m inienw .nl> 

Datum: maanda 16 mrt. 2020 5:27 PM 
Aan: (10)(2e ) ) - BSK <1~--(1-0-)(-2e-)-~l@ minienw .nl> , ~I ___ (1_0)_(2_e_) --~I) -DGR W 

(10)(2e ) inienw .nl> 

Onderwerp: FW: Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal 

Hoi~10)(2e~en 1(10)(2e)I, 
Ik heb het verzoek net doorgelezen. Aan het slot wordt bij de zorgplicht weer verwezen naar mijn nota en zelfs mijn naam genoemd. Kijk maar even. Gaat weer 
fors "-"<Ü werk betekenen. 
Me vrien elïke roe 

(10)(2e) 
(10)0C'J~ ~fl 
(10)(2e) 

Van: (10)(2e) ) - DGRW 
~-----~· 

V erzond en: maanda 16 maart 2020 17:0 1 
~-------~ 

Aan: (10)(2e) ) - B S K ; 
~~-~--~-~~· 

- DGRW ; ~~-(1_0_)(2_e_) -----'\) -BSK ;~I _ (_10_)(2_e_) _I (BS ) ; 
(1 (10)(2e) (BS) ; (10)(2e ) ~-----~--

(10)(2e) 

(BS) ; (10)(2e) - DBO , (10)(2e) - D GRW 

Onderwerp: Handhavingsverzoek gemeente Wes t M aas en W aal 
Beste Allen, 
Bijgaande handhavingsverzoeken worden door de gemeente ingediend. Ik ga ze nu lezen. Ik dacht ik informeer jull ie snel. 

V 10)(2e w estmaasenw aal.n l> 

V e 16 maart 2020 15:46 
Aa ~-----~ - DGR W '9 (10)(2e) l@ m in ienw .nl> 
Onderwerp: H andhavingsverzoek gemeente West M aas en W aal 

Dag 11 0)(2ef, 

Vandaag diende de gemeente de bij gaande handhavingsverzoeken in. Ik stuur je ze ter infonnatie. 
Vriendelijke groet, 

~1 0)(2e~ 

143344 0356 



132052 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

1 ( 1U){L8) 1) - HBJZ 
1 110)!2~1 1- HBJ~ lUJfZëJ::7) - HBJZ (10J(2e) -
1 (10)(2e) 7 HBJZj (10)(2e) ~ (10)(2e) 
RE: Granuliet terugkoppeling overleggen met BP en 102

e 

dinsdag 17 maart 2020 17:45:51 

Veel dank,(~0)(2q) Gaat nog hoop tijd en energie in zitten, vermoed ik. 

Probeer svp zoveel mogelijk te blijven afstemmen met Rws ( en nu dus ook lLT) want 
ervaring leert dat zij soms met 'verrassingen' komen: ni euwe fei ten of inzichten, die j e 
eerder in proces had verwacht. .. 

Grt 
!(10)(2e) 1 

Verzonden met BlackB eny Work 
(www.blackbeny.com) 

Van : 1 ( 1öl(2e > 1) - HBJZ L.I -.....:<l..:.1 ::..1.0>~(2:.::.et...l _ ,...ju .... 1 i ... o .... ie ... o, ..... v .... o •• l .. > 
D:1tum: dinsdag 17 mrl. 2020 5:34 PM 
A:m: 1 (10)(2el 1)- HBJZ~l --<1_0_)(-2e-)-~f@ minienw ol>,L.! _ _,(_10_,_).,_(2_e,_) _...,,D- HBJZ 

(10)(2e) 

Allen, 

Hierbij een terugkoppeling va n het overleg vandaag met102 8DG WB en 10.2.e en 

ve rvolgens met de 2 ministers. 

M M&W heeft voora l zorgen over passages uit de concept TK brief die gaan ove r het BRL, het 

normdocument op basis waarvan granuliet is gecertificeerd. 

Dat BRL zou ongeschikt zijn voor granuliet. 

Hierbij werden meteen kanttekeningen geplaatst, maar M w ilde van HBJZ weten wat dit 

betekent, als het waar, voor het dossier ook ge iet op het handhavingsverzoek dat is inged iend 

door de gemeente. 

Ze verwees daarbij naar de Certicon uitspraak van de ABRS van 7 augustus 2013 

(RVS:2013:2850). 

Hieruit zou volgen, althans op basis van een mij nog onbekend memo van ILT (zie hieronder) dat 

ook de certificaten ongeldig zouden zijn. 

(volgens mij is dat niet zo) 

Ik heb aangegeven hoe eea in elkaar steekt, hoe het zit met het handhavingsverzoek, maar dat 

het wel zaak is (nogmaals) van 1LT te vernemen hoe zij dit zien. 1LT nam geen deel aan het 

overleg. Afgesproken is dit vrijdag verder te bespreken op basis van input van 1LT. 

Tevens is besproken dat beide ministers een onafhankelijke review willen, niet zozeer op de 

milieuhygiënische aspecten (is ai toegezegd aan de TK) maarop het besluitvormingsproces. Dit 

omdat daarover vee1 ruis is en ka ns bestaat dat motie hierover wordt aangenomen. BP willen 

met korte review regie houden. 
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Vrijdag komt beleid rnet voorstel. 

TK wordt aangepast, met zaken die nu inhoudelijk wel aan de o rde moeten en kunnen komen en 

aspecten die met procesmatig antwoord kunnen worden doorgeschoven. 

@1!D)(2~Dnschakelen LA is niet besproken (zoals in vooroverleg nog wel door
10 2

ewas vermeld als 

mogelijke wens van M M&W). 
®f 10)[2elbuiten verzoek 

Gr 10.2.e 

Van: I (10)(2e~ 1)- HBJZ 
Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 16:50 
Aan: 1 pöl(2e) , 1) - DGRW ; i--(1-0-)(2_e_) ~ I (BS) ; ~I -~(1_0~)(_2e~)-~I> - D80 

Onderwerp: Uitspraak RvS over BRL 

Heren, 

Kennelijk staat ergens de opvatting dat als certificaten op basis van een ongeschikt BRL zijn 

afgegeven deze cert ificaten ongeldig oid zouden zij n. 

Kennelijk wordt dit gelezen in de 

Ik ontvang graag hierover de volledige stukken. 

Vvant als ik de uitspraak bekijk staat dit er niet. 

Uitspraak betreft niet handhaving jegens de certificaathouder maar jegens degene die de 

certificaten afgeeft (de door de minister erkende certificerende instelling). Raad van State volgt 

ILT dat deze instelling het BBk heeft overtreden door niet conform protocol te keuren en deze 

keuringsrapporte n aan derden beschikbaar te s-tellen. 

Ik kan het mis hebben ( maar ontvang graag de redenering) maar d it is wat anders dan de situatie 

die nu mogelijk aan de hand is, nl het ongeldig zijn van certificaten omdat het BRL als 

normdocument daarvoor ongeschikt is. 

Sterker: uit het BBk volgt dat de erkenning van een certificerende instellen kan worden 

ingetrokken of geschorst, maar dat de ce rt if icaten die zijn afgegeven nog 6 maanden geldig 

bl ijven. 

G r j(1 0)(2e)I 
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Van: 
Aan: 
Ondeiwerp: 

Datum: 

Zou maar even niet ingaan op wijze van contact. Feit dat dit nu op niveau Min ligt is uit 
nood geboren. 
Hoort ambtelijk 'responsief' te worden opgepakt. 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e), 1) - HBJZ 4 (10)(2e) [Qminienw nl> 

Datum: dinsdag 17 mrt. 2020 11 :54 AM 
Aan: 1 (10)(2e) 1)- HBJZI (1q(10)(2el l~ m inienw nl> , 1 (10)(2e) 

<I (10)(2e) 0 minienw.nl> 

Onderwerp: RE: Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal 

Precies. Minister zou trouwens zelf al contact opnemen met de wethouder. 
Gt~) 

Van: I (10)(2e) 1) - HBJZ 
Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 11 :53 
Aan: 1 (10)(2e), I) - HBJZ ; ~I -~(;=0)=(2~e)-~D - HBJZ 
Onderwerp: RE: Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal 

1)- HBJZ 

Beter dat contact dan niet via de advocaat te laten verlopen en los te koppelen van concrete handhavingsverzoek ... 

Van: 1 (10)(2e)_ I) - HBJZ <j (10)(2e) (z)minienw nl> 
Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 11 :52 
Aan: 1 (10)(2~) 1) -HBJZ~I --(-1-0)-(2_e_) -~~minienw nl>; 1 (10J(2e) 1) - HBJZ 

1 (10)(2e) l:mininjenw nl> 
Onderwerp: RÊ~ Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal 
Ik voeg dat toe, nl dat ook zonder wettelijke hoorplicht het verstandig is om contact op te 
nemen met gemeente om zorgen weg te nemen ( en te voorkomen dat we Vo Vo aan onze 
broek krijgen) 

Verzonden metBlackBerry Work 
(ww-w blackberry com) 

Van: 1 (~0)(2~) 1) - HBJZ <Heleen Dekker@mi.ni.enw nl> 
Datum: dinsdag 17 mrt. 2020 11 :49 AM 

- HBJZ \~)(2e) ~'glminienwnl>, 1 (10)(2e) 

vnl> 
n erwerp: : Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal 

(~) dank. Helder. 

1) - HBJZ 

Ik heb nog 1 punt. Tot voor kort is in dit dossier bestuurlijk nogal afstandelijk gehandeld 
richting gemeente. Min heeft - mede nav ons advies - relatie dmv recente contacten en 
toezegging tot een review weer wat op de rails gekregen. 
In dat licht: ook al is er geen harde hoorplicht, zou het niet goed zijn om advocaat uit te 
nodigen zijn verzoek toe te lichten voordat er een besluit wordt genomen op verzoek? 
Grt 

1 (10)(2e) 1 

Verzonden met BI ackBerry W ork 
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( www. blackberry . corn) 

Van: 1 (1D1(2e), 1) - HBJZ <j (10)(2e) 0minienw nl> 
Datum: dinsdag 17mrt. 2020 11 :28 AM 
Aan: 1 (10)(2e) 1)- HBJZ <1 (1 0)(2e) @,minienw.nl> 

Kopie: 1 (10)(2~) 1) - HBJZ <1 (10)(2e) @mi.nieuw nl> 
Onderweq>: RE: Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal 
Hallcf@illen 1(10)(2e)I, 

Hieronder mijn analyse. Heb ook met (10)(2e) esproken dat het verstandig is de TK-brief leidend 
te laten zijn en de reactie op het verzo u as te versturen ná deze brief. 
~ hoorzitting is niet aan de orde nu. 
Äis}u:Ini akkoord zijn stuur ik het naar [10)(2e] en RWS ~ ' 
Qi([Ql@) 

TK-brief en handhavingsverzoek 
• Het is verstandig de TK-brief leidend te laten zijn en daar in de reactie op het 

handhavingsverzoek zoveel mogelijk naar te verwijzen. 
• Doel van het handhavingsverzoek is dat IenW zelf "een onderbouwd standpunt inneemt 

over cruciale vragen in dit dossier" vanuit de "vrees dat wet- en regelgeving wordt 
overtreden". 

• Met de TK-brief, de daarin genoemde onderzoeken én de toegezegde review op deze 
onderzoeken, is bedoeld deze zorgen weg te nemen. 

• Reactie op het handhavingsverzoek kan dan ook kort zijn: op basis van huidige informatie 
staat vast dat toepassing Granuliet geschiedt conform BBk zodat geen sprake is van een 
overtreding waanroor bevoegdheid bestaat om handhavend op te treden. 

Beslistermijn en spoedeisende bestuursdwang 
• Gemeente vraagt om binnen 1 week (dus 23 maart) een handhavingsbesluit te nemen en 

spoedeisende bestuursdwang toe te passen. 
• Nu het standpunt is (onderbouwd met de TK-brief) dat geen sprake is van een overtreding 

(althans dat hier vooralsnog, vooruitlopend op de review niet van gebleken is) is er geen 
bevoegdheid om handhavend. Toepassen van spoedeisende of zelfs zeer spoedeisende 
bestuursdwang als bedoeld in de Awb is dus niet aan de orde 

• De Awb bepaalt dat binnen een "redelijke termijn" op het handhavingsverzoek moet 
worden beslist en dat die termijn in elk geval eindigt na 8 weken, tenzij binnen 8 weken 
een andere redelijke termijn wordt medegedeeld aan de gemeente. 

• Dit betekent dus dat we niet voor 23 maart hoeven te reageren maar vooralsnog op 11 mei. 
• Dit geeft dus ruimte om de TK-briefleidend te laten zijn. 

• NB: de Awb vereist niet dat we de ontvangst van de aanvraag om handhaving bevestigen. 
Juridisch hoeven we nu dus niet te reageren richting advocaat van de gemeente 

• NB: De Awb schrijft ook geen hoorplicht voor, maw vereist niet dat we de gemeente en de 
overtreder(s) eerst moeten horen nav het verzoek. Hoorplicht jegens overtreder(s) geldt 
alleen wanneer wordt besloten om wél tot handhaving over te gaan (waarbij geldt dat als 
sprake is van spoed een uitzondering geldt op de hoorplicht). 

Voorlopige voorziening 
• Het is mogelijk dat de gemeente bij de bestuursrechter een voorlopige voorziening vraagt 

gericht op het ( voorlopig) stilleggen van de werkzaamheden. 
• Een dergelijk verzoek kan ,vorden ingediend zodra bezwaar is ingediend. Vermoedelijk om 

die reden heeft de advocaat een termijn van l week gesteld, zodat na een week - bij 
uitblijven van een bevredigende reactie van IenW - bezwaar kan worden gemaakt en 
meteen een voorlopige voorziening kan worden gevraagd bij de bestuursrechter. 

• De voorlopige voorziening rechter bekijkt of sprake is van een spoedeisende situatie (bijv 
onomkeerbare situatie) er toe noopt dat gelet op alle belangen pro en contra de 
werkzaamheden moeten worden opgeschort. 

• Daarbij zal de rechter vooral kijken of er twijfel bestaat over de vraag of het toepassen van 
granuliet conform wet- en regelgeving geschiedt. Des te meer reden om hier in de TK-
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brief alle benodigde informatie over te geven en de TK-brief dus leidend te laten zijn. 
Wie beslist namens IenW? 

• De gemeente heeft 2 brieven gestuurd, 1 aan RWS en 1 aan IL T. 

• Vanuit IenW moet er 1 reactie komen. 

• In principe is RWS als bevoegd gezag veranhvoordelijk voor deze reactie namens de 
minister van IenW. 

• Omdat de gemeente meerdere wettelijke bepalingen noemt die mogelijk zijn overtreden 
(Waterwet, Bbk, Wet milieubeheer) moet wel worden gecheckt of alle het mandaat van 
RWS al deze overtredingen dekt of moet RWS voor het afdoen van dit verzoek 
zekerheidshave bijzonder mandaat worden verleend door de minister. 

Van: 1 (10)(2e) 1) - HBJZ 1 (10)(2e) @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 09:00 
Aan: 1 (10)(2e), 1) - HBJZ 1 (10)(2e) @minienw.nl> 
CC: 1 (10)(2e) D- HBJZ j (10)(2e) glminienwnl> 
Onderwerp: FW: Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal 

Van: 1 (10)(2e) 1)- DBOI (10)(2e) ~l,minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 08:55 
Aan: 1 (10)(2~_) 1) -HBJZ <1~-~(1~0)~(2~e)-~gl.minienw nl>; 1 (10)(2e) 1) - HBJZ 
1 (10)(2e) l@rninienw ui > 
CC: 1 (10)(2e) 1) -1 (10)(2e) r@roinienw nl> 
Ondenverp: FW: Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal 
Beste l(10)(2e)I ert~l 
Vanmiddag is er een telefonisch overleg met de bewindspersonen over granuliet. 
Zoals jullie weten zijn we bezig met de beantwoording van kamervragen en het opstellen van een 
begeleidende brief. 
De spoed die daarmee aanvankelijk gemoeid was, namelijk stemmingen in de TK over 
ingediende moties, is er niet meer. Stemmingen zullen voorlopig niet plaatsvinden. 
Gisteren heeft de advocaat van de gemeente bijgevoegde handhavingsverzoeken gedaan bij RWS 
en de IL T. De gemeente verzoekt binnen 7 tot handhaving over te gaan. 
De onderwerpen en argwnenten die de gemeente aanvoert komen alle aan bod in onze concept
kamerbrief Deze brief zal, zo denk ik, richtinggevende uitspraken doen in het licht van het 
handhavings verzoek. 
Dit zal vanmiddag ongetwijfeld aan de orde komen in het overleg. 
Hoe denken jullie dat we hiermee om moeten gaan? 
Procedureel denk ik aan een paar mogelijkheden: 
. kamervragen en conceptbrief in huidige vorm beantwoorden; 
. de kamervragen zo kort mogelijk beantwoorden en in de (korte) brief alleen ingaan op de 
ingediende moties; 
. kamervragen en conceptbrief beantwoorden met v oll edi ge juridische onderbouwing ( daarmee 
wordt het eigenlijk ook een reactie op het handhavingsverzoek). Ik denk dat dat wat extra tijd 
vergt; 
. eerst het handhavingsverzoek beantwoorden en vervolgens de TK met een brief op de hoogte 
brengen. 
Graag jullie reactie, kan ook telefonisch. 
Met vriendeli"ke roet 
1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 
(10)(~.ig)(~e) 

Van: 1 " (10)(2e), 1)- DGRWI (10)(2e) @minienwnl> 
Verzonden: maandag 16 maart 2020 17:0 1 
Aan: 1 ,(10)(2e) 1) - BSK <j~-~(1~0~)(2~e~)-~@minienw.nl>; 1 (10)(2e) 
~ - DGRW ~ van 1 (10)(2e) l@rninienw nl>; 1 (10)(2e) , ~ - BSK 

(10)(2e) l@mjnjenw n]>; 1 (10)(2e) 1 (BS) 1 (10)(2e) l(l)rws n]>; 1 (10)(~~(10)(2e)I 
[_j__Qj_@ (BS) 1 (10)(2e) @rws ni>; 1 (1 0)(~e) 1 (BS) 1 (1 0)(2e) ~IWs nl>; 
1 (10)(2e) D - DBOI (10)(2e) l@minienw ui>; 1 (10)(2e) D - DGRW 
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1 (10)(2e) l@mlnlenw.nl> 
Onderwerp: Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal 
Beste Allen, 
Bijgaande handhavingsverzoeken worden door de gemeente ingediend. Ik ga ze nu lezen. Ik dacht ik informeer jullie 
snel. 

Met vriendelijke groet, 
(10)(2e) 

1 (10)(~fJ]~~) 

Van: (l!Ql:llil (10)(2e) w stm waal .nl> 
Verzonden: maandag 16 maart 2020 15:46 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DGRW 1 (1ü)(2e) rominienw,nl> 
Onde1werp: Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal 
Dag (10)(2el, 

Vandaag diende de gemeente de bijgaande handhavingsverzoeken in. Ik stuur je ze ter 
informatie. 
Vriendelijke groet, 

~10)(2e~ 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Ondeiwerp: 
Datum: 

~-----.,,,,r,nn-,,urm=ri,oek gemeente West Maas en Waal 

di nsdag 17 maart 2020 09:22:18 

De dossierhouder Rws ( en IL T) zal m.i . als eerste een hoorzitting moeten organiseren. Op 
zoek naar argumenten die we nog niet kennen. En snel, gelet op termijn. 

Oordeel in Kamerbrief is ons huidige standpunt. Mogelij k veranderdert dat nav van deze 
procedure, ook al is dat theoretische mogelijkheid. 

Dit alles vergt nu vooral vooroverleg met juridisch Rws,(~~)-_(1_0_)(2_e_)_~ 

Enja,(~ lik zal melden dat jij mij vervangt. 

Dank & groet, 
1 (10)(2e) 1 

Verzonden metBlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e)_ 1)- HBJ~ (1 0)(2e) f@minienw nl> 
Datum: dinsdag 17 mrt. 2020 j'Q9 AM 
Aan: 1 (10 )(2e) 1) - HBJ (10)(2e) @minienw.nl> 
Kopie: 1 ('~0)(2~) 1) - HBJZ <I (10)(2e) @minienw nl> 
Onderwer1): RE: Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal 

Halld@0:en 1 (10)(2e) 1, 

Ik ga hier gelijk mee aan de slag. 
Belangrijkste alvast dat gevraagde termijn van 1 week niet de wettelijke termij n (de 
redelijke termijn van 8 weken) is die hiervoor staat. 
Uiteraard lopen we wel kans op een VoVo, maar die kan ook nu al worden gevraagd. 

Ik neem aan dat r10)(2e~ het telefonisch overleg met~an morgen bedoelt? Als het de 
bedoeling is dat alleen ik aanwezig ben vanuit HBJZ, geven jullie dat dan door? Kan me 
voorstel I en dat dit anders vragen oproept. 

Van: 1 (10)(2e) 1) - HBJ~ (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: dinsdag 17 mrt. 2020 8:59 AM 

Aan: 1 (10)(2e), 1)- HBJ~~10~2'::e::--:-~ =~~-
Kopie: 1 (10)(2e) 1)- HBJ (1 0)(2e) e '@mini n , nl> 
Onderwerp: FW: Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal 

Van: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO 
Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 08:55 
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Aan: 1 (10)(2e) 1) - HBJZ ; (10)(2e) ) - HBJZ 
CC: 1 (10)(2e ) D (10)(2e) 
Onderwerp: FW: Handhavingsverzoe gemeente West Maas en Waal 
Beste l(10)(2e)I ert@E$) 
Vanmiddag is er een telefonisch overleg met de bewindspersonen over granuliet. 
Zoals jullie weten zijn we bezig met de beantwoording van kamervragen en het opstellen van een 
begeleidende brief. 
De spoed die daarmee aanvankelijk gemoeid was, namelijk stemmingen in de TK over 
ingediende moties, is er niet meer. Stemmingen zullen voorlopig niet plaatsvinden. 
Gisteren heeft de advocaat van de gemeente bijgevoegde handhavingsverzoeken gedaan bij RWS 
en de IL T. De gemeente verzoekt binnen 7 tot handhaving over te gaan. 
De onderwerpen en argwnenten die de gemeente aanvoert komen alle aan bod in onze concept
kamerbrief Deze brief zal, zo denk ik, richtinggevende uitspraken doen in het licht van het 
handhavingsverzoek. 
Dit zal vanmiddag ongetwijfeld aan de orde komen in het overleg. 
Hoe denken jullie dat we hiermee om moeten gaan? 
Procedureel denk ik aan een paar mogelijkheden: 
. kamervragen en conceptbrief in huidige vorm beantwoorden; 
. de kamervragen zo kort mogelijk beantwoorden en in de (korte) brief alleen ingaan op de 
ingediende moties; 
. kamervragen en conceptbrief beantwoorden met volledige juridische onderbouwing ( daarmee 
wordt het eigenlijk ook een reactie op het handhavingsverzoek). Ik denk dat dat wat extra tijd 
vergt; 
. eerst het handhavingsverzoek beantwoorden en vervolgens de TK met een brief op de hoogte 
brengen. 
Graag jullie reactie, kan ook telefonisch. 
Met vriendeliike ~oet, 
1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 
1 (10)(~ég)(~e) 

Onderwerp: Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal 
Beste Allen, 
Bijgaande handhavingsverzoeken worden door de gemeente ingediend. Ik ga ze nu lezen. Ik dacht ik infonneer jullie 
snel. 

Met vriendelijke groet, 
1 (10)(2e) 1 

~1(=10=>1-:u:J""1>""'ii2e) 

Van:(~) (10H2e) @'vvestmaasenwaal.nl> 
Verzonden: maandag 16 maart 2020 15:46 
Aan: 1 (10)(2e), 1) - DGR'h1 (10)(2e) @minienw nl> 
Onde1werp: Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal 
Dag i10)(2e~, 
Vandaag diende de gemeente de bijgaande handhavingsverzoeken in. Ik stuur je ze ter 
informatie. 
Vriendelijke groet, 

~10)(2e~ 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Ondeiwerp: 
Datum: 

Ha f 10)(2ej 
' 

RE: Han avingsverzoe gemeente West Maas en Waal 

dinsdag 17 maart 2020 12:09:45 

(10)(2e) 1 is bezig met een voorzet voor een antwoord en stemt af met jou en Rws . Hij 
kan vanmiddag ook aansluiten bij gesprek, indien gewenst. Ik ga me terugtrekken uit 
dossier ivm mijn aanstaande afscheid.c~is ook inhoudelijk op de hoogte. 

hgrt, 
1(10)(2e) 1 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: DBOI (10)(2e) 
Datu'--:-m:-c:-.-----,,--..,.,.---.------,,...,.,.,..., 8:55 AM 

l@miniem;v nl> 

Aan: JZ <1~-~(1~0~)(~2e~l-~]mjnjenw nI>,I (10)(2e) 1)- HBJZ 
~----~· 

Kopie: 1 (1 0)(2e) 1) - S 
Onder\verp: FW: Hru1dhavingsverzo~e_g_e_m_e_e1-1te~-~--' 

Beste l(10)(2e) I erf~) 
Vanmiddag is er een telefonisch overleg met de bewindspersonen over granuliet. 
Zoals jullie weten zijn we bezig met de beantwoording van kamervragen en het opstellen van een 
begeleidende brief. 
De spoed die daarmee aanvankelijk gemoeid was, namelijk stemmingen in de TK over 
ingediende moties, is er niet meer. Stemmingen zullen voorlopig niet plaatsvinden. 
Gisteren heeft de advocaat van de gemeente bijgevoegde handhavingsverzoeken gedaan bij RWS 
en de IL T. De gemeente verzoekt binnen 7 tot handhaving over te gaan. 
De onderwerpen en argumenten die de gemeente aanvoert komen alle aan bod in onze concept
kan1erbrief. Deze brief zal, zo denk ik, richtinggevende uitspraken doen in het licht van het 
handhavingsverzoek. 
Dit zal vanmiddag ongetwijfeld aan de orde komen in het overleg. 
Hoe denken jullie dat we hiermee om moeten gaan? 
Procedureel denk ik aan een paar mogelijkheden: 
. kamervragen en conceptbrief in huidige vorm beantwoorden; 
. de kamervragen zo kort mogelijk beantwoorden en in de (korte) brief alleen ingaan op de 
ingediende moties; 
. kamervragen en conceptbrief beantwoorden met volledige juridische onderbouwing (daarmee 
wordt het eigenlijk ook een reactie op het handhavingsverzoek). Ik denk dat dat wat extra tijd 
vergt; 
. eerst het handhavingsverzoek beantwoorden en vervolgens de TK met een brief op de hoogte 
brengen. 
Graag jullie reactie, kan ook telefonisch . 
Met vriendelijke groet, 
10)(2e 

(10)(2e) 
1 (10)(~~g)(~e) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DGRW 
Verzonden: maandag 16 maart 2020 17:01 
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Aan: 1 (10}(2e) D - BSK : 1 (10)(2e) 

(~)- BSK , (10)(2E!)film BS) ;I (1~ 

1) - DGRW ; 1 ,(10)(2e) 

l(BS) ; 1 (1 O)(?e} 1 (BS); 
(10)(2e) (10H2t)P.R ~) - DGRW 

Onderwerp: Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal 
Beste Allen, 
Bijgaande handhavingsverzoeken worden door de gemeente ingediend. Ik ga ze nu lezen. Ik dacht ik itüom1eer jullie 
snel. 
Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

~I (1-□~j(:3~~~()]~) 

Van: ~) (10)(2e) a m nl> 
Verzonden: maandag 16 maart 2020 15:46 
Aan: 1 , (10)(2e), 1) - DGRW 1 (10)(2e) ri:)minienw nl> 
Onderwerp: Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal 
Dag(10)(2e), 

Vandaag diende de gemeente de bijgaande handhavingsverzoeken in. Ik stuur je ze ter 
informatie. 
Vriendelijke groet, 

~10)(2e~ 
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To: (10)(2e) 1) - BSK (10)(2e) 

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

@minienw.n l] 
From: 
Sent: 
Subject: 
Received: 

(10 )(2e) 1) - DGRW 
Tue 3/17/2020 8:53:26 AM 
17 maart 2020 

Tue 3/17/2020 8:53:27 A M 

Was nog wat vergeten. Puntje t oegevoegd 

17 maart 2020 
dinsdag 17 maart 2020 
07 :37 

Bila 17 maart 2020 

\i Granu liet 

o Bijd rage brief/ vragen 

buiten verzoek 

o Rev iew onderzoe k, overleg, offert e, opdracht, klan kbordgroep 

o Hand hav ingsverzoeken ILT/RWS 

o WOB verzoek 

buiten verzoek 

143343 ~-------------------------------1!361 



buiten verzoek 

Gemaakt met Microsoft OneNote 2016 
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To: (10)(2e) - DGRW (10)(2e) minienw.nl 
Cc: (10)(2e) ) - DG RW (10)(2e) min ienw.n l · (10)(2e) 

DGRW (10)(2e) min ienw.nl]; (10)(2e) - DG RW (10)(2e) @m inienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - BSK 
Sent: Tu e 3/17/2020 9:44:49 A M 
Subject FW: Rappel Toezegg ing over Gevaarlijke stoffen 
Received: Tue 3/17/2020 9:44:00 A M 

Ha ~10)(2e~ 
Zie onder. Betreft rev iew. 

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

(10)(2e) 

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

Van: Post bus DGWB 

Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 09:32 

Aan: (10)(2e) - DG RW ; Postbus DGW B ; (10)(2e) DGRW ; (10)(2e) - DGRW; I (10)(2e) 1 

(10)(2e) - DG RW; (10)(2e) ) - BSK ; Post bus DGW B ; 
(10)(2e) ) - DGRW 

Onderwerp: RE : Ra ppel Toezegg ing over Gevaar li j ke stoffen 

Toezegging staat op WOM. 

(1 0)(2e) 

Groetj (10)(2e) 1 

Van :I (10)(2e) 1- DG RW <LI __ (_1_0)_(2_e_) __ _)-'l@_m_i_n_ie_n_w_. _n I> 
Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 07:24 

) - BS K; (10)(2e) ) - BSK; 

Aan: Post bus DGWB (10)(2g) minienw.n l>j (10)(2e) r DG RW '9 (1 0)(2e) l@min ienw.nl>;~l __ (_10_)_(2_e_) -~ 
DGRW (10)(2e) minienw.nl> ~------~ 

Onderwerp: FW : Rappel Toezegging over Gevaar lijke stof fen 

Urgentie: Hoog 

Ha dames, 
Dit rappel komt binnen en ik zie in Delphi op WKB staan, dat klopt toch n iet? moet toch WOM zijn? 
Graag in onder ling overleg even goed zetten. 
grtjes 

(10)(2e) 

(10)(2e) 1 

Van: 1 (10)(2g) l@minienw.nl ~ L __ ___:(_10_:_)(.:_2.:..:g) ___ _j-l@""--'-'m""'"'i"'""'"n'"""ie""'"'n""'"'w""".n""""I> 

Verzonden: dinsdag 17 ma,rt 2020 0~2_:0_0 _____ ~ 
cel (10)(20) _ DG RW (10)(2e) minienw.nl>; Par lementa ire Za ken - CE ND-DBO L___~_L_L ____ ,,,,,,,..~~~ 

(10)(2g) (1 0)(2e) ) - DGRW '9 (10)(2e) l@minienw.nl>~----(-10-)(-2e_) ____ ~ 

DGRW (10)(2e) minienw.n l>; I (10)(2e) 1- BS K (10)(2e) minienw.nl> 

Onderwerp: Ra ppel Toezegg ing over Gevaa r lij ke stoffen 
Bes te co ll ega , 

Er is een toezegg ing aa n j ou toegewezen, het betreft de toezegg ing link naar deta ilrapport met als omsch rijv ing Daa ro m za l - om 
onrust bij omwonenden weg te nemen - in overleg met de prov incie en de gemeente een rev iew ui tgevoe rd worden, door een 
niet eerder bij dit doss ier bet rokke n burea u, naa r de m il ieukwaliteit van granuliet. Uw Ka m er za l daa rover worden geïnfo rmeerd .. 

De Kamer heeft gev raagd om afdoening van de to ezegg ing uite r li j k o p 31-0 3-2020. Dit is over twee weken. 

I k w il j e vra gen om con tact op te nemen met DBO ove r de plann ing ro ndom de afdoening van deze toezegg ing . 

Mocht je v ragen hebben over het pro ces, dan kun je die ons v ia de mail ste llen of neem te lefonisch contact met ons op . We 
beantwoorden ze g raa g . 

Nb . dit ber icht is automa t isch door Delphi verzonden. Moc ht j e over de afdoen ing van de toezegg ing al met DBO afspraken 
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hebben gemaa kt, da n kan d it ber icht als niet verzon den worden beschouwd. 

met vriendelij ke groet , 
d irect ie Best uursondersteuning 
St ukkenst room en Parlemen taire za ken 
0 6~ (10)(4é8)(~e) 

1 (10)(2g) l@minienw .n l 

142781 0362 



To: (1 0)(2e) - DBO"----~-'--(1_0.!.--'J('----2e-'-)------1=m'--'-i:.:..;n ienw.nl ] 
Cc: (1 0)(2e) ) - DCO (1 0)(2e) @min ienw.n l]; ~I ____ (_10_)_(2_e) ___ ~I) -
DBO (10)(2e) min ienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Tue 3/17/2020 11 :27:42 AM 
Subject RE: Kamerbrief en kamervragen over granuliet 
Received: Tue 3/17/2020 11 :27 :00 AM 

~--~ 
heeft een aanta l scherpe en terechte aandachtspunten bij de br ief en TK vragen. Kun je deze meenemen in de vo lgende 

slag? Zie hierb ij: 

Nav brief 
Take out bij mij is : minister heeft geen staatsrechtelijke middelen om storten stop te zetten. Is aan provincie om 
vergunning te verlenen danwel in te trekken en aan gemeente en bedrijf en gemeente (privaat) als t gaat om nakomen 
afspraken. (kortom: ik kan het juridisch niet, en op basis v onderzoeken zie ik ook noodzaak nu niet toe) 
Voor onze info: Je kan dus niets maar als j e t echt zou willen - wat kan j e WEL? Ihkv nood breekt wet? 
Plus uitkunnen leggen sinds wanneer waarom dit aan de provincie is - met welke redenen is dit bij provinciies neergelegd 
destijds? 
Kamervragen Kroger 
Antw 1 

• uit leg toevoegen: wat is WE L bepalend voor defin itief van grond, staat nu all een watt niet is 

Antw7 
• Gedoe ld wordt in vraag van Kroger m i o p de *redenen* van afwijzing. Herhalen wat h ierover in br ief staat va n 5 maart. 

Waarom wilde RWS Z medewerker t n iet meer toestaan? Uit leggen dat dat begr ijpe lijkerw ijs onrust heeft teweeggeb racht 

maar d iscussie is bes lecht en ... 

Antw 10 
• beginnen met po lyacro lamide is n iet te meten, acro lam ide wel, dan onderste alinea van antwoord 10 en dan de rest, de 

uitleg 

Antw 11 
• W at betekent het voor mens/milieu dat het relat ief sn el afbreekt, maakt dat het ook onschade lij k voo r mens/milieu? 

Antw 13 
• De st renge norm dwinkwater klinkt zorgerli jker dan nod ig. Want waarom wel voor d r inkwater en n iet in de diepe p las? 

Uit leg toevoegen - Is deze strenge norm {flocculant polyaccry lam ide d rinkwate r) ook van toepass ing in de diepe plas/ 

waarom we l/n iet? 

Ant24: 
• nee dat is onju ist . +uitleg waarom haa r reke nsom met conclus ie 75 ton niet k lopt. 

Van:~I __ (1_0)_(2_e)_~l)-DBO 

Verzonden: maandag 16 maart 2020 18:55 
Aan: (1 0)(2e) {BS); (10)(2e) ) - DBO (1 0)(2e) {ZN ) ; {WVL); (10)(2e) 

l__,---~__J~~~---,----,-'-~-~'-------i-~ 
WVL · (10)(2e) ) - BS K; (1 0)(2e) ) - HBJZ; (1 0)(2e) (1 0)(2e) ) - BSK 

~~---------~ 
(10)(2e) - HBJZ; (1 0)(2e) ) -CEND-DCO; (10)(2e) (10)(2e) ) -DGRW; 

'---~~--__Jl!...._ ____ .:._,L_~--------=='--~ 

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

(10)(2e) (BS); (1 0)(2e) (WVL); (1 0)(2e) (10)(2e) 
~-----~ ~---(1_0_)(2_e_) ___ ~)-
DBO 

Onderwerp: Kamerbr ief en kamervragen over granu liet 

Bes te col lega's, 
Zoj uist heb ik v ia 1 (1 0)(2e) 1 een eerste te rugkoppel ing gekregen van min MenW. Er is nog geen tekstuele reactie op de 

aangeleverde stukken, maa r wel een aanta l vragen. 

Zo w il m in MenWvoorafgaand aan het overleg van 17 maart {15:30) over de vo lgende vragen een memo ontvangen: 

1. Wat was er rond cert ificaat Br l 9321 eventuee l wel en n iet in orde rond de toepasbaarheid op granuliet. Is dit ooit bij de 

rechter get oetst? 

Is het productcertif icaat van SGS Intron correct? - trekker DGWB 

127428 0363 



2. Is het een optie het certificaat dat door Int ron aan GIB is ve rstrekt eventueel op te schorten? Dit wo rdt in een motie van 

Kröger gevraagd. Is deze motie uitvoerbaar? Kan het opschorten onderdee l uitmaken van het aanbod over de review?

trekker DGWB 

3. Er zijn handhavingsverzoeken ontvangen van de gemeente (r ichting RWS en ILT). Graag w il m in. MenW de strekking van deze 

verzoeken kennen op welke redenering deze verzoeken op gebaseerd zijn. Zij zal op korte termij n nog contact hebben met 
de wethouder.- trekker RWS 

Punt 1 en 2 kan in één memo van DGWB. Punt 3 in een memo van RWS. 

Beide memo's graag morgenochtend 12 uur aan mij aanleveren. Dan kan MenW er tijdig kennis van nemen. 

Voor zover ik kan zien gaan de handhavingsverzoeken in op de bekende thema 's en verwijzen o.a. naar deskundigen tijdens het 

rondetafelgesprek: 

. grond of bouwstof (gemeent e meent bouwstof ); 

. indien bouwstof dan niet toegestaan in p las; 

. geen sprake van nutt ige toepassing (want niet gebiedseigen materiaal); 

. certificaat is ongeldig. 
Al deze thema 's komen aan de orde in de te versturen kamerbrief. De inhoud van deze brief zal ongewild onderdeel worden van de 

ju r idische procedure en loopt eigenlijk vooruit op de formele react ie op het handhavingsverzoek. Het is van belang dat al le teksten 

die nu in de brief staan juridisch standhouden. 

Dus daar nogmaals heel scherp op lezen! 

,;'::~~~~~~-"r roet, 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2'.é )( e) 

(10)(2 e) 

(1 0)(2e) 

(10)(2 e) 

(10)(2 e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

127428 

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

(1 0)(2e) 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

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

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

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

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

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

(10)(2e) 

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

0363 



To: (10)(2e) - HBJZU (1 0)(2e) 1@m inienw .nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Tue 3/17/2020 12:19:1 5 PM 
Subject FW: W IJZIGING TIJDSTIP: Gesprek inz. Granu liet 17 maart 
Received: Tue 3/17/2020 12:1 9:16 PM 
20200316 Agendavoorste l overleg granuliet 17 maart.docx 

Bes t~ ~ .) 
Kun jij van m iddag inbellen i.p.v. l(1 0)(2eJI? 

Zie hie ronder. 

Met v r iendelijke groet, 

(1 0)(2e) 

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

Verzonden: maandag 16 maart 202~0_1_4_:2_9 __ ~ 
Aan: (10)(2e) }( 0)(2 (10)(2e) ) - DGRW ; (10)(2e) ) - BSK ; (10)(2e) (BS) ; 1 (10)(2e) 1 (BS) ; 

~---~ 

(1 0)(2e) ) - HBJZ ; (10)(2e) ) - DBO ; L__ ____ (1_0)_(2_e_) ---~) - DBO 

Onderwerp: FW: W IJ ZIGING TIJDSTIP: Gesprek inz. Gran uliet 17 maart 

Bes te collega's, 

Morgenmiddag staat een telefonisch overleg gepland over granul iet. 

Ik ste l voor dat morgen de volgende pe rsonen deelnemen : 

(.~ ) 

. DGW r--'-~~ ~onderdeel zeetoegang) 

. RWS ( 

. (10)(2e) ; 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

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

(10)(2e) 

Van: DBO-m in (1 0)(2g) minienw.nl> 

Verzonden: maanda 16 maart 2020 11 :35 
Aan: DBO-st as m inienw.nl>; ,-----(-10-)-(2_e_) -~ r-1----__ (_10--'--)(_2_e)_--'_...m_in_ie_n_w_._nl>; DBO-Adviseu rs ~ ) 

10)(2g) I@ . (10)(2e) ~-~:........:_.:__'---r--_ _j.l,~m~in:..:..:i..:::e.:..:.n..:..:wc.:..:.n.:..:.11 (10)(2e) 

(1 0)(2e) min ienw.nl>; Postbus DGWB '-----=---'----'--_::_-_..... ...... m_i_n_ie_n....,.w'-'."'"'"'nl>; Secret ariaatSG-lenW 
I>; Woordvoering (10)(2e) frd.shsd ir.n l (BS) (1 0)(2e) ,----(1-0-)(~2e_)_~ 

,-l--,---,------------,---
rL.:..'..~~...:i________::........:__:______::_____,_J.l,.:...!...!~ S;,;,. n;,;,;l,:__>!_.l; ___:_( 1_0:..:.)(2_e.:_) --1.l(=-::; ( 1 o )(2 e) S) rws.n l>; 

L__ _ ___:(___:10...:...)_:_(2_:e ) __ --'î"',,;,,;,;,~,;:__,J_ _ _____;_(_:_:1 0:..!.è)(,::2e:.!.)r-__J BS L___(1_0--'--)(2_e-'--) - -f""==,,_, L------'-:...::..!.:'.::..::..!.___JI (BS) 
rws.n l>; HBJZ post bus wet gev ing (10)(2g ) m in ienw.n l>; DBO-min '---------- '------------'------

O n der werp: WIJZIGI NG TIJDSTIP: Gesprek inz . Granuliet 17 maart 

Beste allemaa l, het gesprek over Gr;;:i:11lie~~ nrdt ve1plaatst naa r morgen, dinsdag 17 maart om 15.30 uu r. 
Op dit momen~ kan telefoonnu mme j (rnj2g) j w~rd~n geb~ ld . Door dit nummer op het genoemde tijdstip te be llen komt 
de deelnemer in een conference-ca l erec . t:en cocle Is niet nodig . 
Graag een zo bepe rkt mogelijke deelname aan de teleco nferentie . 
Groeten, (10)(2e 

'--'----'--'------r-"-----:-:--, 
Van: DBO-stas (10)(2g ) m inienw.nl> 

Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 11:22 ~-----~ 
Aan: DBO-st as '9 (10)(2e) l@m inienw.nl>; 1 (10)(2e) ,.J__...:...(_10...:...)(_:_2--'--e):____J~ .:..:..:.;_c.:..:ie::..:n.:...:w~.:..:..:..:nl>; DBO-Adviseu rs ~ ) 

~~(=1_0=)(=2g=;)__l.>ii"--'-'-'C:..:..:,.:.::..:..:..:..:....:..:.=--,L__ __ _,___:'...:(1-=-00:)(2::..::e"..!...) ____ _J ~ __ __:__:_:_____:_,. __ .i=..:..:..:..:.:inc.:..:i-=e.:..:.n..:..:wc.:..:. n.:..:.I >;I ( 10)(2e) 
m in ienw.nl>; Postbus DGWB I> · Secret ariaatSG-lenW 

~.:::..!..Y.:.::.J......L.....:::..-=--:::........J,----'---.:....:___:__ _ _J.>,.....:..:..;C.:..:..:..:..::..:...:..::..:....:..:.. '---------,=~=====,- ------~ 

~a:a;--__:__:_;-.:::..:__~,;,;,m,;,;,i;,;,ni;,;;;er'n..:..:wc.:..:.nc.:..:I.>; Woordvoering (10)(2g) frd.shsd ir.n l>; 10 2e S} 
( rws .nl>; (10)(2e) (BS) (10)(2e) (10)(2e) BS 

(10)(2e) 

rws.n l>; 
2e) (BS ) (10)(2e) rws .n l (1 0)(2e) (BS) 

~ ,----,-----~ 
(10)(2e) BS) 

'------""'""'r-'-w;..;;s-. n- 1..._!_,>; H BJZ postbus wet geving i,..._ __ ..:..,(1_0:....:.)(2--=g:..:.) __ __j=-:..:..:..:.;_:..:..:::..:.:....:..:...:..:..:..: 

CC: DBO-min (10)(2g) m inienw.n l>; DBO-stas (10 )(2g) m inienw.n l> 

Onderwerp: WIJZIGI NG TIJDSTIP: Gesprek iz. Granuliet dd. 16/3 
T<>r info rm atie : Op maa ndag 16 maart vindt het overleg Granuliet plaats van 15.00 tot 15.45 uur. 

266322 0364 



Graag doorgeven aan betrokkenen. 
Met vriende lij ke groet, 

Verzonden: do nderdag 12 maa rt 2020 10_:5_3 _____ _ 
Aan: DBO-st as '9 (10)(2g ) l@m inienw.nl>; 1 (10)(2e) inienw.n l>; DBO-Adv iseurs ~ ) 

(1 0)(2e) (10)(2e) m in ienw.nl>j (10)(2e) 

;_.:::.J.'.c=..=.!'..__l_=-=----+--_:____:_:___:__ _ ___J:..:....:..m:..:..:ic:..:n.:..::ie::..:.nc.:.w::....: . .:..:..:nl>; Post bus DGW B (10)(2 w.n l>; Secret ariaat SG- lenW 
'9 (1 0)(2e) l@frdL.-sh_s____.:_____:_---==':""::::==:::::--(B-S) ( rws.n l>--(1 -0)-(2-e)--

( rws.n l (10)(2e) )(2e) (10)(2e) 

~--"--'--S) L__ __ .:.___ __ __,.... __ 1 (1 0)(2e) l (BS) l(BS ) 
(10)(2e) l@rws.n l>; HBJZ post bus w et gev ing L___ ___ (1_0_)(2_e_) __ __,~----

CC: DBO-m in '9 (10)(2e) l@m inienw.nl> 

Onderwerp: WIJZIGING TIJ DSTIP: Gesprek iz. Granuliet dd . 16/ 3 
Te r informatie: Het ove rleg van a.s. maandag za l nu van 16.30 tot 17. 15 uur plaatsv inden + Zeetoegang I jmuiden za l besp roken 
worden . 
Graag doorgeven aan betrokkenen. 
Met vriende lij ke groet, 

Verzonden: woensdag 11 maart 2020 12:38 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) m in ienw.n l>; DBO-Adviseurs <1 (10)(2e) l@minienw.n l>;I (10)(2e) 

(10)(2e) DGRW (10)(2e) nw.n l> (1 0)(2e) DBO . 

(1 0)(2e) inienw.nl>; Postbus D m inienw.n >; Secret ar iaat SG-lenW 

.---J~__:___:_;..._:::_:_ _ _-.;.;.;.;,;,;,;,;;;,;-:-:.;:..:.:.:.:1>; Woordvoerin frd.shsd ir.n l> (1 0)(2e) S) (10)(2e) rws.n l (10)(2e ) 

( s.nl>; (10)(2e) rws.n l>; (1 0)(2e) BS) < (10)(2e) rws.n l>; 
10 2e) (10)(2e) rws .n l>; (10)(2e) BS (10)(2e) rws.nl> (10)(2e) 

(10)(2e) rws.n l>; HBJZ post bus w et gev ing (10)(2g ) m in ienw.n l> 

CC: DBO-st as '9 (10)(2g) l@minienw.n l>; DBO-m in (1 0)(2g) m inienw.n l> 

Onderwerp: NIEUW GE PLAND: Gesprek iz. Granuli et dd. 16/ 3 
Ter info rm atie : I n de agenda va n m inister I enW en m inister MenW is maandag 16 maart van 16.30 tot 17.00 uur een 
gesprek inza ke granu liet gepland. 
Het gesp rek kan plaa tsvinden in de Maaszaa l. 
Graag doorgeven aa n bet rokkenen en voo rbereiden voor be ide m inister. 

266322 0364 



To: (1 <"-'--'-_____ (_10~(2~e'---~---~-_D_B~O~---.-----'-~~------,-,@m in ie n w.n l] ; 

'------=-(1_0~)(_2e~)-----'---'-'=-=-l..lL..,----'-___:__:_---=-~=c...:..:....=c:..:..c.:.LLJ__------'(-10~)(~2~e) __ ~~:...:....:..=--~'--'--r---'----__J@r 
(10)( l - BSK m in ie n 

in ien ; (1 0 )(2e) Ze) 

"-r----'-----''--'----..:..._= in ienw .n l] ; (10)(2e) - H mienw. 

(10)(2e) 

-CEND-

) -

"'----r--~~@m inienw. (10)(2e) (10)(2e) ; '----T-(1_0_)(_2e_)_~---~ 

DG m in ie (10)(2e ) (10)(2 r-'--".n~~--~(~1~0)~(2_e~) --~ 

'f------'--.:...::.--'------,i=.:...:..:...:::..:..:..:.:"'1..J... __ -,----:...(1_0.:..::.)(2~e_:__) __ __JL--====i"•"'-------'--;.:....--'------'-""'--'-'mc:..:.:...:..; (1 O )(Ze) 

='-'--"-r----=-------'----'-----',------""""'--'---'--'---"--'--'--'-'l '----'---------'--'------'------r---'---'--"'B=S'--'-"--------'-----'-'-,----C---"='---'--'---''--'--'--'--'.LLL_~----'-------'---'---------'-----------J----'---'---''----'---"'--LIL_------'('----1 O__c_)-'---(2~e )'---------"""'L_rw=s. n 1]; 1 ( 1 O)(Ze ) 1 1 

'-r--__ (1_0_)(_2e_)_.-----l - r------~~@ ILenT. n l (10)(2e) ) -
(10)(2e) )(Ze) @m in ien w .n l] 

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

Sent: Tue 3/17/2020 12:31:36 P M 

Subject Kamerb rie f en kame r vrag en over granul ie t 

Received: Tue 3/17/2020 12:31 :39 PM 

20200316 verz RWS brf han d havingsv erzoek toepassing gran ul iet O ver d e Maas.pdf 

20200317 Nota M hoofd pun ten verzoek tot h an dhaving.docx 

20200317 Beantwoording DGWB vragen minister. d ocx 

Bes te col lega's, 

Gisteren is door m in. MenW een aantal vragen gesteld. In b ijgevoegde memo's worden deze vragen beantwoord. 

Deze worden, in het kader van het overleg om 15:30, doorgezet naar de bewindspersonen. 

Met vriendelijke groet , 

(10)(2e ) 

(10)(2e) 
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Rijkswaterstaat 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Minister Mil ieu en Wonen 

nota ter ·nformatie 
Granuliet : verzoek tot handha ving gemeen te West 
Maas en Waa l 

Inleiding 
Op 16 maa rt 2020 ontving Rij kswaterstaa t het bij gevo egde handhavin gs verzoek 
namens de gemeente West Maas en Waa l met betrekkin g tot de toepass ing va n 
g ranuliet in de plas Over de Maas . I LT heeft een gelij kluidend handhavingsverzoek 
ontvangen. 
U heeft gevraagd wat de st rekking van d it handhavingsverzoek is en waa ro p de 
stellingen van de gemeente zij n gebaseerd. In deze nota ga ik hier nader op in. 

Samenvatting 
De gemeente geeft aa n met dit verzoek tot ha ndhaving te wil len bereike n: 
i) da t er door het bevoegd gezag (RWS na mens de mini ster van IenW) zo snel als 
moge lij k een fo rmee l bes lu it ( in de zin va n de Algemene wet best uurs recht ) wordt 
genomen n.a .v. dit verzoek tot handhaving; 
ii ) zo 'n fo rmeel besluit (of het uitblij ve n va n een gevraagd besluit) is vervolgens 
va t baa r voor (bezwaa r en) be roep bij de rec hter en de gemeen te kan ha ngende de 
be roepsproced ure da n de rechter verzoeken om een voorlopige voorziening voor 
het (t ij delij k) stopzetten va n de toepassing van granuliet in Over de Maas 1

• 

Informatiedeling 
I n het verzoek tot handhavin g geeft de gemeente aa n va n mening te zij n dat 
IenW / RWS ( te) terughoudend omgaa t met het delen van informa t ie en da t I enW 
zich voo ral baseert op informat ie afkomstig van de prod ucent van granuliet . 

De onderzoeksrapporten (10 stuks) zij n wel degelij k gedee ld met de gemeente 
(en de Ka mer). Hierb ij zit ten ook twee onderzoeken d ie in opd racht van RWS 
zij n uitgevoerd (labo rato ri um onderzoek). 
Dit zij n all e onderzoeksrapporten, behalve de rapporten die de afgelopen dagen 
besc hikbaa r zijn gekomen en die als bij lagen bij de vo lgende Ka merbr ief 

1 Kracht ens 8:SSb Awb is er geen bezwaarfase als het gaat om niet tijdig besluiten. 
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meegestuurd kunnen worden. Na verzending aa n de Ka mer kunnen da n ook 
deze rapporten met de gemeente worden gedeeld. 
De gemeente li j kt nu vo ora l - net als de Ka mer - op zoek te zij n naa r 
ambtelij ke st ukken (zoa ls verslagen en ad v iezen). Deze zij n niet met de 
gemeente gedee ld . Hiervoor heeft de gemeente op 21 feb ruari j l. en Wob 
verzoek inged iend bij IenW. 

Belangrijkste punten handhavingsvetzoek 
NB Bij vrij wel alle namens de gemeente aa ngevoerde punten gaat zij u it van de 
j uist he id van hetgeen in de uitzending van Zemb la d.d. 6 fe bruari j l. werd gesteld 
en wat er door een aa ntal deskund igen in het rondetafe lgesp rek op 9 maa rt j l. is 
betoogd . 

o Geen 'grond: m aar 'bou wstof ' 
Be langr ij kste anker waa r de gemeente voo r gaat liggen is dat gran uliet geen 
grond is, maa r een bouwstof. Hierb ij wordt vooral gewezen op de bijd ragen 
van Jos Vink (Deltares ) en Joop Ha rmsen (m ilieuchem icus) t ijdens het 
ro ndetafelges prek op 9 maa rt j l. gekoppeld aa n de NvT bij het Bbk. De 
bijd rage van hoo gleraa r Wij brands (Vrije Universiteit Am sterda m ), die stelde 
dat g ranu liet wel degelij k g rond is, schu ift de gemeente terzijde. 
De ste ll ing van de gemeente is vervo lgens da t - omda t g ranu liet geen g ron d, 
maa r een bouwstof zou zij n - er sprake is van een overtred ing van (het 
lozingsverbod uit) de Waterwet en het Bbk (bouwstoffen mogen niet worden 
toegepast bij de vero nd ieping van een diepe plas) . 

o Geen nuttige t oepassing 
De toepass ing van granu li et is geen ' nu t t ige toepass ing ' in de zin van het 
Besluit bodem kwali teit , maa r zou moeten worden besc houwd als een 
'verwijderingshandeli ng ' van afvalstoffen. De gem eente li j kt zich hierbij vooral 
te base ren op de not ie da t de producent van het g ranu liet g raag van het 
mater iaa l af wil. 

o Certificaat niet geldig 
Het voor granuliet verst rekte ce rt ifi caa t zou onge ld ig zij n, omda t de BRL 
(beoo rde lingsr icht ing 9321) waa r deze op in gebaseerd onterecht is gebruikt 
(zou niet van toepassing zij n op granu liet , want geen grond). Hierm ee zou de 
kwalite it en eigenscha ppen van het g ranuliet n iet / onvoldoende zij n 
aa ngetoon d en zo u er sprake zij n van een overtred ing van het Bbk. 

o Gevolgen onvoldoende onderzocht 
De (m ilieu hyg iënische) gevo lgen van het to epassen van granuliet in Over de 
Maas zou den onvoldoende zij n onderzoc ht en de beschikbaa r gestelde 
onderzoeksra pporten zouden onvolkomen heden bevatten (die overigens niet 
nader wo rden ged uid). Hierm ee zou de zorg plicht van onder meer het Bb k 
worden overt reden. 

De punten van de gemeente zij n in fe ite niet nieuw (want gebaseerd op Zembla en 
rondetafelgesprek) . I n de conceptkam erbrief en de con ce ptantwoorden op de set 
Ka mervragen van Kroger, Lac in en Van Bren k wo rdt inhoude lij ke ingegaa n op 
dezelfde onderwerpen en het stand punt van de zijde van bevoegd gezag 
verwoo rd. 

Hoo gachtend, 
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Minister van MenW 

memo 

Vraag 1 

BRL 9321 

Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

Wat was er rond certificaat BRL 9321 eventueel we l en niet in orde rond 
de toepasbaarheid op granu liet? 

Antwoord 1 
Het certificaat va n SGS Intron voor Granuliet Import Benelux is in orde . 
Een ce rt ificaat wordt name lij k door een private organ isatie verleend, in 
d it geval doo r SGS Intron . SGS I ntron werkt onder accred ita t ie en wordt 
geacht deskundig en onafhanke lijk te zijn . Op het moment dat een 
certificaat is ver leend, wordt de min ister verzocht om een e rkenn ing . 
Hierbij wordt door bodem+ getoetst of het bedrij f integer is en niet failliet 
en nie t in su rseance van betaling verkeerd . Hierbij wordt niet getoetst of 
het certificaat op juiste g ronden is ver leend, wel wordt gekeken of het 
certificaat past bij de BRL. Met het productcert ificaat wordt verklaa rd dat 
granuliet vo ldoet aan de re levante eisen van het Bes luit bodemkwali teit. 
Dit is met de uitgevoerde onderzoeken naar de kwalite it van het granuliet 
bevestigd . 

Op he t moment dat het certificaat door SGS I ntron is afgegeven, is 
gebruik gemaakt van de BRL (BRL 9321) . De BRL is van toepassing op 
industriezand en/of (gebroken) industrieg rind van natuu rlijke herkomst, 
u it de 'ongeroerde bodem'. Het moet daarbij gaan om een industriële 
winning uit een beheerst proces . Verder mag er niet sprake zijn van een 
andere bewerking dan sche iden, wassen of breken . Deze 
bewerkingsstappen passen bij de productie van Granu liet . Het toevoegen 
van flocc ulant wordt ech ter niet genoemd in de BRL 9321. Op het 
moment dat het toepass ingsgebied van de BRL 'eng' wordt 
geïnterpretee rd of wordt bepleit dat Granuliet geen grond is dan kan de 
toepasselijkheid van de BRL worden betwist. De I LT houdt toez icht op de 
certificerende inste lling (SGS Intron) a ls op de certificaathouder (in dit 
geval Granuliet Import Benelux) . 

Een in trekking of schorsing van een erken ning biedt overigens geen 
oplossing . Imme rs wanneer het bed rijf n iet meer besch ikt over een 
erkenning dan kan ook met een pa rt ijkeuring worden aangetoond da t 
wordt vo ldaan aan de eisen van het Beslu it bodemkwaliteit. Ook een 
pa rt ijkeuring is een wett ig bewijsmiddel. 
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Vraag 2 
Is dit oo it bij de rechter getoetst ? 

Aantwoord 2 
Nee 

Vraag 3 
Is het productcertificaat van SGS Intron correct? 

Antwoord 3 
Ja, zie beantwoording vraag 1 

Vraag 4 
Is het een optie het certificaat da t door Intron aa n GIB is verstrekt 
eventueel op te schorten? Dit wordt in een mot ie van Kröger gevraagd? 
Is deze motie uit voerbaar? 

Antwoord 4 
Schorsing 
Op grond van art ikel 23 lid 2 ( bij lage 1) is er een moge lijkheid om een 
erkenning voor maximaa l twee j aar te schorsen. De gronden hiervoor 
kunnen zijn: 
A. Het bewijs van cert ificatie is voor geschorst; 
B. Sprake van overtreding als bedoeld in artike l 23, onder e, eers te li d. 

Dit art ike ll id lu idt: 
"indien de erkende persoon of instelling of de natuurlijk persoon, 
bedoeld in artikel 9, tweede lid, een wettelijk voorschri~ heeft 
overtreden dat is gesteld bij of krachtens dit besluit, bij of krachtens 
de in artikel 21 of 22 genoemde wetten of artikel 225 van het 
Wetboek van Strafrecht, voor zover de overtreding verband houdt 
met een werkzaamheid. ,, 

Voor de onder 'A' genoemde grond moet het ce rt ificaa t zij n gescho rst 
door de certificerende instelli ng. Onderzocht kan worden of de toepass ing 
van flocc ulant hiervoor een grond kan zijn. 

Bij de onder ' B' genoemde grond moet sprake zijn van de overt reding 
van wettelijk voorschrift . Door de ILT zijn op d it moment nog geen 
overtredingen vastgesteld. 

Intrekking 
Naast de mogelijkheid tot schors ing is er ook een mogelijkheid tot 
intrekking van een erkenning. I n bij lage 1 zijn hiervoor de gronden voor 
intrekking genoemd. Mogelijke gronden voor intrekking kun nen in d it 
geval zijn: 
A. Verstrekken van onju iste of onvolled ige gegevens (artike l 23, lid 1 

onder b) 
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B. Sprake van overtreding als bedoeld in artike l 23, onder e, eers te li d. 
Dit art ike ll id lu idt: 
"indien de erkende persoon of instelling of de natuurlijk persoon, 
bedoeld in artikel 9, tweede lid, een wettelijk voorschri~ 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." 

Zoals hierboven is aangegeven zou voor het floccu lant kunnen worden 
onderzocht of er een grond is om de erkenning in te trekken. De ILT 
houdt toezicht op de ce rtificaathouder en de certifice rende instelling . 

Vraag 5 
Kan het opschorten onderdeel uitmaken van het aanbod over de rev iew? 

Antwoord 5 
Indien uit de rev iew alsnog blij kt da t het Granuliet niet aan de wettelijke 
eisen voldoet. Dan kan er sprake zijn van een overtreding en een grond 
voor intrekking van de erkenning. Geadviseerd wordt om de mogelijkheid 
van een schoring niet onderdeel te laten zijn van de rev iew, maar dit 
eventueel door de ILT te la ten onderzoeken en toetsen. 

1 (1 0)(2e) 

1 (10)(2e) 
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Bij lage 1 

Art 23 Bbk 

1 Onze Ministers ku nnen een erken ning gehee l of gedee ltelij k intrekken : 

a. op verzoe k van de erkende persoon of instell ing; 

b. ind ien bij de aa nv raag onj uiste of onvolled ige gegevens zij n vers trekt, en 
kennis om trent de j ui ste en volled ige gegevens tot een andere bes liss ing zou 
hebben geleid ; 

c. indien het bewij s van cert ifica t ie of accred itat ie voo r de desbetreffende 
werkzaa m he id is ingetrokken of niet meer ge ldig is; 

d. ind ien de erkende pe rsoon of instell ing in staa t va n fa illissement verkeert of 
sursea nce van betaling heeft verkregen, of 

e. ind ien de erkende pe rs oon of instelli ng of de natuurlij k persoon, bed oeld in 
art ikel 9 , tweede lid, een wettelij k voorschrift heeft overtred en dat is geste ld bij 
of krachtens dit besluit, bi j of krachtens de in artikel 21 of 22 genoemde wetten 
of art ikel 225 va n het Wet boek van Strafrecht, voo r zover de overtred ing verband 
houdt met een werkzaa mheid. 

2 Onze Ministers ku nnen een erken ning voor een pe riode van ten hoogste twee 
ja ren, gehee l of gedee ltelij k schorsen, indien: 

a. het bewijs van ce rt ifica t ie of accred itatie voor de desbet reffende werkzaa m he id 
is geschorst , of 

b. spra ke is van een overtred ing als bedoeld in het eers te lid, onder e. 

3 Onze Min isters ku nnen een erken ning intrekken in het geval en onder de 
voorwaa rden, bed oeld in art ikel 3 van de Wet bevo rder ing 
integ r iteit sbeoordelingen door het open baa r bes tuur. 

4 Vo ordat toepass ing wordt gegeven aa n het derde lid, kan het Bureau 
bevorder ing integ riteit sbeoordeli ngen door het openbaa r bes t uur, bed oeld in 
art ikel 8 van de Wet bevo rdering integ r iteitsbeoordeli ngen doo r het openbaa r 
bes t uur, om een adv ies als bedoeld in artikel 9 van die wet worden gev raagd . 

5 I ndien een bes luit tot intrekking of sc horsing betrekki ng heeft op een 
cert ifi ce r ings instelling blij ven de door deze instelli ng afgegeven cert ifica ten 
ged urende zes maanden ge ldig. 

6 I ngeval va n aa nw ijz ingen dat er spra ke is van een overtred ing als bedoeld in 
het eerste lid, onderdeel e, kunnen Onze Ministers de desbet reffende persoon of 
instelli ng ve rzoeken binnen een redelij ke term ij n een verkl aring omtrent het 
ged rag als bedoe ld in art ikel 28 van de Wet j ust it iële en strafvorderlij ke gegevens 
over te leggen , d ie niet ouder is da n twee maa nden . Ind ien de desbetreffende 
perso on of instelli ng niet binnen de geste lde term ij n aa n dit verzoek vo ldoet of 
kan vo ldoen, kunnen Onze Ministers de erkenning voor een per iode van ten 
hoogste twee ja ren geheel of gedee lteli j k schorsen. 
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Minister van MenW 

memo 

Vraag 1 

BRL 9321 

Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

Wat was er rond certificaat BRL 9321 eventueel we l en niet in orde rond 
de toepasbaarheid op granu liet? 

Antwoord 1 
Het certificaat va n SGS Intron voor Granuliet Import Benelux is in orde . 
Een ce rt ificaat wordt name lij k door een private organ isatie verleend, in 
d it geval doo r SGS Intron . SGS I ntron werkt onder accred ita t ie en wordt 
geacht deskundig en onafhanke lijk te zijn . Op het moment dat een 
certificaat is ver leend, wordt de min ister verzocht om een e rkenn ing . 
Hierbij wordt door bodem+ getoetst of het bedrij f integer is en niet failliet 
en nie t in su rseance va n betaling verkeerd . Hierbij wordt niet getoetst of 
het certificaat op juiste g ronden is ver leend, we l wordt gekeken of het 
certificaat past bij de BRL. Met het productcert ificaat wordt verklaa rd dat 
granuliet vo ldoet aan de re levante eisen van het Bes luit bodemkwaliteit. 
Dit is met de uitgevoerde onderzoeken naar de kwalite it van het granuliet 
bevestigd . 

Op het moment dat het certificaat door SGS I ntron is afgegeven, is 
gebruik gemaakt van de BRL (BRL 9321) . De BRL is van toepassing op 
industriezand en/of (gebroken ) industrieg rind van natuu rlijke herkomst, 
u it de 'ongeroerde bodem ' . Het moet daarbij gaan om een industriële 
w inn ing uit een beheerst proces . Verder mag er niet sprake zijn van een 
andere bewe rking dan sche iden, wasse n of breken . Deze 
bewerkingsstappen passen bij de productie va n Granu liet . Het toevoegen 
van flocc ulant wordt ech ter niet genoemd in de BRL 9321. De I LT houdt 
toezich t op de certificere nde instell ing (SGS Intron) als op de 
certificaathouder ( in dit geval Granuliet Import Benelux ) . 

Een in trekking of schorsing van een erken ning biedt overigens geen 
oplossing . Imme rs wa nneer het bed rijf n iet meer besch ikt over een 
erkenning dan kan ook met een pa rt ijkeuring worden aangetoond da t 
wo rdt vo ldaan aan de eisen van het Bes lu it bodemkwaliteit. Ook een 
pa rt ijkeuring is een wett ig bewijsmiddel. 
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Vraag 2 
Is dit oo it bij de rechter getoetst ? 

Aantwoord 2 
Nee 

Vraag 3 
Is het productcertificaat van SGS In t ron correct? 

Antwoord 3 
Ja, zie beantwoording vraag 1 

Vraag 4 
Is het een optie het certificaat dat door Intron aan GIB is verstrekt 
eventueel op te schorten? Dit wordt in een mot ie van Kröger gevraagd? 
Is deze motie uitvoerbaar? 

Antwoord 4 
Schorsing 
Op grond van art ikel 23 lid 2 (bij lage 1) is er een moge lijkheid om een 
erkenning voor maximaa l twee j aar te schorsen. De gronden hiervoor 
kunnen zijn: 
A. Het bewijs van cert ificatie is voor geschorst; 
B. Spra ke van overtreding als bedoeld in artike l 23, onder e, eers te li d. 

Dit art ike ll id lu idt: 
"indien de erkende persoon of instelling of de natuurlijk persoon, 
bedoeld in artikel 9, tweede lid, een wettelijk voorschri~ heeft 
overtreden dat is gesteld bij of krachtens dit besluit, bij of krachtens 
de in artikel 21 of 22 genoemde wetten of artikel 225 van het 
Wetboek van Strafrecht, voor zover de overtreding verband houdt 
met een werkzaamheid." 

Voor de onder 'A' genoemde grond moet het ce rt ificaa t zij n gescho rst 
door de certificerende instelling . 

Bij de onder 'B' genoemde grond moet sprake zijn van de overt reding 
van wettelijk voorschrift . Door de ILT zijn op d it moment nog geen 
overtredingen vastgesteld. 

Intrekking 
Naast de mogelijkheid to t schors ing is er ook een mogelijkheid tot 
in t rekking van een erkenning. In bij lage 1 zijn hiervoor de gronden voor 
in t rekking genoemd. Mogelijke gronden voor intrekking kunnen in d it 
geval zijn: 
A. Verstrekken van onju iste of onvolled ige gegevens (art ike l 23, lid 1 

onder b) 
B. Spra ke van overtreding als bedoeld in artike l 23, onder e, eers te li d. 

Dit art ike ll id lu idt: 
"indien de erkende persoon of instelling of de natuurlijk persoon, 
bedoeld in artikel 9, tweede lid, een wettelijk voorschri~ heeft 
overtreden dat is gesteld bij of krachtens dit besluit, bij of krachtens 
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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." 

De ILT houdt toezich t op de cert ificaa thouder en de ce rtificerende 
ins telling . 

Vraag 5 
Kan het opschorten onderdeel uitmaken van het aanbod over de rev iew? 

Antwoord 5 
Indien uit de rev iew alsnog blij kt da t het Granuliet niet aan de wet telijke 
eisen voldoet . Dan kan er sprake zijn van een overtreding en een grond 
voor intrekking van de erkenning . Geadviseerd wordt om de mogelijkheid 
van een schoring niet onderdeel te laten zijn van de rev iew, maar dit 
eventueel door de ILT te la ten onderzoeken en toetsen . 

(1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 
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Bij lage 1 

Art 23 Bbk 

1 Onze Ministers ku nnen een erken ning gehee l of gedee ltelij k intrekken : 

a. op verzoe k van de erkende persoon of instell ing; 

b. ind ien bij de aa nv raag onj uiste of onvolled ige gegevens zij n vers trekt, en 
kennis om trent de j ui ste en volled ige gegevens tot een andere bes liss ing zou 
hebben geleid ; 

c. indien het bewij s van cert ifica t ie of accred itat ie voo r de desbetreffende 
werkzaa m he id is ingetrokken of niet meer ge ldig is; 

d. ind ien de erkende pe rsoon of instell ing in staa t va n fa illissement verkeert of 
sursea nce van betaling heeft verkregen, of 

e. ind ien de erkende pe rs oon of instelli ng of de natuurlij k persoon, bed oeld in 
art ikel 9 , tweede lid, een wettelij k voorschrift heeft overtred en dat is geste ld bij 
of krachtens dit besluit, bi j of krachtens de in artikel 21 of 22 genoemde wetten 
of art ikel 225 va n het Wet boek van Strafrecht, voo r zover de overtred ing verband 
houdt met een werkzaa mheid. 

2 Onze Ministers ku nnen een erken ning voor een pe riode van ten hoogste twee 
ja ren, gehee l of gedee ltelij k schorsen, indien: 

a. het bewijs van ce rt ifica t ie of accred itatie voor de desbet reffende werkzaa m he id 
is geschorst , of 

b. spra ke is van een overtred ing als bedoeld in het eers te lid, onder e. 

3 Onze Min isters ku nnen een erken ning intrekken in het geval en onder de 
voorwaa rden, bed oeld in art ikel 3 van de Wet bevo rder ing 
integ r iteit sbeoordelingen door het open baa r bes tuur. 

4 Vo ordat toepass ing wordt gegeven aa n het derde lid, kan het Bureau 
bevorder ing integ riteit sbeoordeli ngen door het openbaa r bes t uur, bed oeld in 
art ikel 8 van de Wet bevo rdering integ r iteitsbeoordeli ngen doo r het openbaa r 
bes t uur, om een adv ies als bedoeld in artikel 9 van die wet worden gev raagd . 

5 I ndien een bes luit tot intrekking of sc horsing betrekki ng heeft op een 
cert ifi ce r ings instelling blij ven de door deze instelli ng afgegeven cert ifica ten 
ged urende zes maanden ge ldig. 

6 I ngeval va n aa nw ijz ingen dat er spra ke is van een overtred ing als bedoeld in 
het eerste lid, onderdeel e, kunnen Onze Ministers de desbet reffende persoon of 
instelli ng ve rzoeken binnen een redelij ke term ij n een verkl aring omtrent het 
ged rag als bedoe ld in art ikel 28 van de Wet j ust it iële en strafvorderlij ke gegevens 
over te leggen , d ie niet ouder is da n twee maa nden . Ind ien de desbetreffende 
perso on of instelli ng niet binnen de geste lde term ij n aa n dit verzoek vo ldoet of 
kan vo ldoen, kunnen Onze Ministers de erkenning voor een per iode van ten 
hoogste twee ja ren geheel of gedee lteli j k schorsen. 
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To: (1 0)(2e) <"-'--'-_____ (_10~(2~e-'----~---~-_D_B~O~--,.......;..~----'--------,----,@m in ien w.n l] ; 

L__~------------=Z~N:..L.IL~'-----'-..:_=-----r----=...:....:..:_=.:...:.:..LLL __ -'---(1_0~)(2~e-'---) --J,...L:-.:....:....:::.L.U..._-----'----'-'-r---'--_J@r 
(10)(2e) l - BSK m in ie n 

in i r--,_~~~----'---(1_0'--'-)(2_e,_) --~___JL_--=-=--=---"-----~-'----'---'-2-e-'---) --,--C='-'--'--'--'-'--'--'--"-'-'----'--"-'--'--'--""---'-~--'---(1_0)'---'-(2_e-'----) _ __J) -
"-r----'-----''--'----..:..._= in ienw . (10)(2e) - H mienw. -CEND-

"'----r--~~@m inie (1 0)(2e) (10)(2e) ; '----T-(1_0_)(_2e_)_~---~ 
DG m in ie (10)(2e ) (10)(2 r-'--".n~~--~(-'----1----'0)-'---(2_e~) __ __,_ 

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

L___J'-------'-~~__,__,._,B=S'°--'-"------'--------'-'--r-'---"=----'--'---"="----'----~~--'--'----------+-''---'---'-'---=--'"------- ('----1 0-'-)-'----(2----'e )--"'=-'-'rw_,_,sc_c;. n IJ; Il ( 10)(2e) 1 1 

'-r--__ (1_0_)(_2e_)_.-----l - r------~~@ILenT. n l (10)(2e) ) -
(10)(2e) )(2e) @m in ienw.n l] 

From: (1 0)(2e) ) - DBO 

Sent: Tue 3/17/2020 1:48:52 PM 
Subject RE : Kam erbrief en kam er vragen ove r granuliet 

Received: Tue 3/17/2020 1 :48:54 PM 
20200317 Beantwoordin g DGWB vragen min ister aangepast.docx 

Bes t e col lega' s, 

In de memo van DGWB bleek een onju iste passage te staan. Ik heb van DGWB een correcte vers ie ontvangen. 

Met vriendelïke roet, 
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Minister van MenW 

memo 

Vraag 1 

BRL 9321 

Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

Wat was er rond certificaat BRL 9321 eventueel we l en niet in orde rond 
de toepasbaarheid op granu liet? 

Antwoord 1 
Het certificaat va n SGS Intron voor Granuliet Import Benelux is in orde . 
Een ce rt ificaat wordt name lij k door een private organ isatie verleend, in 
d it geval doo r SGS Intron . SGS I ntron werkt onder accred ita t ie en wordt 
geacht deskundig en onafhanke lijk te zijn . Op het moment dat een 
certificaat is ver leend, wordt de min ister verzocht om een e rkenn ing . 
Hierbij wordt door bodem+ getoetst of het bedrij f integer is en niet failliet 
en nie t in su rseance va n betaling verkeerd . Hierbij wordt niet getoetst of 
het certificaat op juiste g ronden is ver leend, we l wordt gekeken of het 
certificaat past bij de BRL. Met het productcert ificaat wordt verklaa rd dat 
granuliet vo ldoet aan de re levante eisen van het Bes luit bodemkwaliteit. 
Dit is met de uitgevoerde onderzoeken naar de kwalite it van het granuliet 
bevestigd . 

Op het moment dat het certificaat door SGS I ntron is afgegeven, is 
gebruik gemaakt van de BRL (BRL 9321) . De BRL is van toepassing op 
industriezand en/of (gebroken ) industrieg rind van natuu rlijke herkomst, 
u it de 'ongeroerde bodem ' . Het moet daarbij gaan om een industriële 
w inn ing uit een beheerst proces . Verder mag er niet sprake zijn van een 
andere bewe rking dan sche iden, wasse n of breken . Deze 
bewerkingsstappen passen bij de productie va n Granu liet . Het toevoegen 
van flocc ulant wordt ech ter niet genoemd in de BRL 9321. De I LT houdt 
toezich t op de certificere nde instell ing (SGS Intron) als op de 
certificaathouder ( in dit geval Granuliet Import Benelux ) . 

Een in trekking of schorsing van een erken ning biedt overigens geen 
oplossing . Imme rs wa nneer het bed rijf n iet meer besch ikt over een 
erkenning dan kan ook met een pa rt ijkeuring worden aangetoond da t 
wo rdt vo ldaan aan de eisen van het Bes lu it bodemkwaliteit. Ook een 
pa rt ijkeuring is een wett ig bewijsmiddel. 
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Vraag 2 
Is dit oo it bij de rechter getoetst ? 

Aantwoord 2 
Nee 

Vraag 3 
Is het productcertificaat van SGS In t ron correct? 

Antwoord 3 
Ja, zie beantwoording vraag 1 

Vraag 4 
Is het een optie het certificaat dat door Intron aan GIB is verstrekt 
eventueel op te schorten? Dit wordt in een mot ie van Kröger gevraagd? 
Is deze motie uitvoerbaar? 

Antwoord 4 
Schorsing 
Op grond van art ikel 23 lid 2 (bij lage 1) is er een moge lijkheid om een 
erkenning voor maximaa l twee j aar te schorsen. De gronden hiervoor 
kunnen zijn: 
A. Het bewijs van cert ificatie is voor geschorst; 
B. Spra ke van overtreding als bedoeld in artike l 23, onder e, eers te li d. 

Dit art ike ll id lu idt: 
"indien de erkende persoon of instelling of de natuurlijk persoon, 
bedoeld in artikel 9, tweede lid, een wettelijk voorschri~ heeft 
overtreden dat is gesteld bij of krachtens dit besluit, bij of krachtens 
de in artikel 21 of 22 genoemde wetten of artikel 225 van het 
Wetboek van Strafrecht, voor zover de overtreding verband houdt 
met een werkzaamheid." 

Voor de onder 'A' genoemde grond moet het ce rt ificaa t zij n gescho rst 
door de certificerende instelling . 

Bij de onder 'B' genoemde grond moet sprake zijn van de overt reding 
van wettelijk voorschrift . Door de ILT zijn op d it moment nog geen 
overtredingen vastgesteld. 

Intrekking 
Naast de mogelijkheid to t schors ing is er ook een mogelijkheid tot 
in t rekking van een erkenning. In bij lage 1 zijn hiervoor de gronden voor 
in t rekking genoemd. Mogelijke gronden voor intrekking kunnen in d it 
geval zijn: 
A. Verstrekken van onju iste of onvolled ige gegevens (art ike l 23, lid 1 

onder b) 
B. Spra ke van overtreding als bedoeld in artike l 23, onder e, eers te li d. 

Dit art ike ll id lu idt: 
"indien de erkende persoon of instelling of de natuurlijk persoon, 
bedoeld in artikel 9, tweede lid, een wettelijk voorschri~ heeft 
overtreden dat is gesteld bij of krachtens dit besluit, bij of krachtens 
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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." 

De ILT houdt toezich t op de cert ificaa thouder en de ce rtificerende 
ins telling . 

Vraag 5 
Kan het opschorten onderdeel uitmaken van het aanbod over de rev iew? 

Antwoord 5 
Indien uit de rev iew alsnog blij kt da t het Granuliet niet aan de wet telijke 
eisen voldoet . Dan kan er sprake zijn van een overtreding en een grond 
voor intrekking van de erkenning . Geadviseerd wordt om de mogelijkheid 
van een schoring niet onderdeel te laten zijn van de rev iew, maar dit 
eventueel door de ILT te la ten onderzoeken en toetsen . 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 
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Bij lage 1 

Art 23 Bbk 

1 Onze Ministers ku nnen een erken ning gehee l of gedee ltelij k intrekken : 

a. op verzoe k van de erkende persoon of instell ing; 

b. ind ien bij de aa nv raag onj uiste of onvolled ige gegevens zij n vers trekt, en 
kennis om trent de j ui ste en volled ige gegevens tot een andere bes liss ing zou 
hebben geleid ; 

c. indien het bewij s van cert ifica t ie of accred itat ie voo r de desbetreffende 
werkzaa m he id is ingetrokken of niet meer ge ldig is; 

d. ind ien de erkende pe rsoon of instell ing in staa t va n fa illissement verkeert of 
sursea nce van betaling heeft verkregen, of 

e. ind ien de erkende pe rs oon of instelli ng of de natuurlij k persoon, bed oeld in 
art ikel 9 , tweede lid, een wettelij k voorschrift heeft overtred en dat is geste ld bij 
of krachtens dit besluit, bi j of krachtens de in artikel 21 of 22 genoemde wetten 
of art ikel 225 va n het Wet boek van Strafrecht, voo r zover de overtred ing verband 
houdt met een werkzaa mheid. 

2 Onze Ministers ku nnen een erken ning voor een pe riode van ten hoogste twee 
ja ren, gehee l of gedee ltelij k schorsen, indien: 

a. het bewijs van ce rt ifica t ie of accred itatie voor de desbet reffende werkzaa m he id 
is geschorst , of 

b. spra ke is van een overtred ing als bedoeld in het eers te lid, onder e. 

3 Onze Min isters ku nnen een erken ning intrekken in het geval en onder de 
voorwaa rden, bed oeld in art ikel 3 van de Wet bevo rder ing 
integ r iteit sbeoordelingen door het open baa r bes tuur. 

4 Vo ordat toepass ing wordt gegeven aa n het derde lid, kan het Bureau 
bevorder ing integ riteit sbeoordeli ngen door het openbaa r bes t uur, bed oeld in 
art ikel 8 van de Wet bevo rdering integ r iteitsbeoordeli ngen doo r het openbaa r 
bes t uur, om een adv ies als bedoeld in artikel 9 van die wet worden gev raagd . 

5 I ndien een bes luit tot intrekking of sc horsing betrekki ng heeft op een 
cert ifi ce r ings instelling blij ven de door deze instelli ng afgegeven cert ifica ten 
ged urende zes maanden ge ldig. 

6 I ngeval va n aa nw ijz ingen dat er spra ke is van een overtred ing als bedoeld in 
het eerste lid, onderdeel e, kunnen Onze Ministers de desbet reffende persoon of 
instelli ng ve rzoeken binnen een redelij ke term ij n een verkl aring omtrent het 
ged rag als bedoe ld in art ikel 28 van de Wet j ust it iële en strafvorderlij ke gegevens 
over te leggen , d ie niet ouder is da n twee maa nden . Ind ien de desbetreffende 
perso on of instelli ng niet binnen de geste lde term ij n aa n dit verzoek vo ldoet of 
kan vo ldoen, kunnen Onze Ministers de erkenning voor een per iode van ten 
hoogste twee ja ren geheel of gedee lteli j k schorsen. 
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To: (1 0)(2e) Il - BSK~ (10)(2e) 1@minienw.nl] ; ~I __ (1~0)_(2~e)_~ll - DGRWU (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (10)(2e) 1) - BSK 
Sent: Tue 3/17/2020 2: 12:39 PM 
Subject FW: beantwoording vragen min ister 
Received: Tue 3/17/2020 2:12:00 PM 
vragen m inister 3.docx 

H(:i ™Al10)(2~) 
Is een lastig proces wa t m ij betreft nu met granu liet. Gaa n nu stukken (zoa ls b ijgevoegde) naar Minister via t10)(2ej die ik n iet (e 
jull ie we llicht ook niet) heb gezien en waar ik dus oo k niet mijn ha nd voor in het vuur steekt . Verlies overz icht daardoor en 
samenhang evt. met andere onderwerpen . Is niet altijd even ha ndig volgens m ij . Is aa n de ene ka nt fi j n dat r10)(2ej dingen doet 
maar heeft wel bepaa lde effecten die wa t mij betreft n iet altijd gewenst zijn . 
Lij kt me wel aan bevelenswaardig dat voor de za ken waar we als DGWB voo r aan de lat staan (mag ook explicieter wa t m ij 
bet reft ) de gewone lijn te volgen . 
Hoe zien j ul lie dit? 
Groet (1 0)(2e) 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

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

Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 12:23 

Aan: 1 (10)(2e) I) - BSK 

Onderwerp: FW: beant woording vragen ministe r 

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

Verzonden: dinsdag 17 maart 202~0_1_2_:2_1 ___ _ 
Aan: (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) L___~---------...,....-
CC: (10)(2e) ) - DGRW L__ _ ___:_-------'-'---'---------"'--.;.;..m;.;.;in..;.;i..;;.e.;..;.nw..;.;..;.;.n..;.;l> ___ 1_1_.1_e_n_1_0_.2_.g~-~ - ILT (1 0)(2e) ILenT.n l>; 

11 .1 en 10.2.g ILT (10)(2e) ILenT. n l>; (10)(2e) (WVL) (10)(2e) ~ __ (_10_)_(2_e) __ ~ ) -

BS K < (10)(2e) min ienw.n l>; (1 0)(2e) (BS) <L__-_(1_0_,_,)(_2e_,_)_ i=..:r....:.w:...::s:.:..:.n..::.I·> 

Onderwerp: beant woord ing v ragen m inist er 

Ha llo r10)(2ej, 
Hierbij de bea nt woo rding va n de vragen van de m inister. Ik heb het in één ronde gedaa n, consu ltat ie Bodem+ en ILT. I k heb 
opm erkingen verwerkt . Eigenlij k zou een t weede ronde nod ig zij n. Ook geen t ijd gehad om BS RWS te bet re kken. Gaa t nu net 
even te sne l 
Met vrïemleliïke groet, 
(10)(2e) 

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

142745 

(1 0)(2e) 
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To: (1 0)(2e) 1) - DGRW~~ ___ (1~0)_(2_e~) -~l@minienw.nl] 
From: (10)(2e) 1) - BSK 
Sent: Tue 3/17/2020 2: 13:13 PM 
Subject FW: Handhavingsverzoek gem eente West Maas en Waal 
Received: Tue 3/17/2020 2:13:00 PM 

(1 0)(2e) 

(1 0)(2e) 

1 (10)((2!éÏj)j2e 
(10)(2e) 

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

Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 13: 58 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1) - BS K 

Onderwerp: Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal 
Hoil (10)(2e) 1 

Hieronder een heldere uiteenzetting van 1 (1 0)(2e) 1 n.a.v. de brieven van de gemeente. IenW heeft 8 weken om te reageren. 
De gemeente vraagt om binnen één week een beslu it za l nemen . Verwacht wo rdt da t de gemeente na een week bezwaar za l 
aa ntekenen en vragen om een voorlop ige voorziening . Moet één reactie van I enW ko men. RWS staat h iervoor aa n de lat. Zie 
hieronder. 
Met vriendelïke roet, 

(10)(2e) 
(10)((2!1!l 
(10)(2e) 

c_____,....,....,m~ __ (_10_)_(2_e) __ ~·-DBO~L-_:_(_10~)(.::._2_:_e)_ ----"l@""-'-'m~i~n=ie~n~w~.n~I> 
Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 12:18 
Aan: ( 1 O )(2e) (BS ) ,1-~('.__1 O_:_).::._( 2-'e )~ ____i,:,;...,;,.;=:.;,;,:; L__:__:_:_-.-'.-_.U.::'.=!___l____:____:_::_____:,_.i=..:....:rw..:..:s::..:. . .:..:..:.n I, >; ( 1 O )(2e) ) - DG RW 

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

Onderwerp: FW: Hand havingsverzoek gemeente West Maas en Waal 

t.i. 

Va HBJZ 4 (10)(2e) l@minienw.nl> 
L....'c=a===a=====ec_J 

Verzonden: dinsdag 17 maart 202~0_1_2_:0_9 ___ ~ 

(10)(2e) ) - DGRW 

(10)(2e) ) - ILT 

Aan: ( 1 O )(2 e) ) - DB o-;'.....:::l _ ____:_( 1:_:0~)(::2e:!..)_ ----1\:~~~~ ~====::::7 
CC: (10)(2e) ) - HBJZ (1 0)(2e) m in ienw.n l>; (1 0)(2e) HBJZ 1 (1 0)(2e) l@minienw.nl> 

Onderwerp: RE : Handhavin gsverzoek gemeent e West M aas en aa 

Hallo (1o)(2e), 

Hieronder de analyse van HBJZ: eerst en zo volledig mogelijk de TK-b r ief ma ken, dan pas de react ie op het handhavingsverzoek. 

G r( ~ ) 

TK-brief en handhavingsverzoek 

v Het is verstandig de TK-brief leidend te laten zijn en daa r in de reactie op het handhavingsverzoek zovee l mogelijk naar te 

verw ijzen. 

v Doe l van het handhavingsverzoek is dat lenW zelf "een onderbouwd standpunt inneemt over cruc iale vragen in dit dossier" 

vanuit de "vrees dat wet- en regelgeving wordt overtreden". 

v Met de TK-b r ief, de daarin genoemde onderzoeken én de toegezegde review op deze onderzoeken, is bedoeld deze zorgen 

weg te nemen. 

v React ie op het handhavingsverzoek kan dan ook kort zijn: op bas is van huid ige informatie staat vast dat toepass ing Granuliet 

gesch iedt confo rm BBk zodat geen sprake is van een overtred ing waarvoor bevoegdheid bestaat om handhavend op te 

treden. 

Beslistermijn en spoedeisende bestuursdwang 

v Gemeente vraagt om binnen 1 week {dus 23 maa rt ) een handhavingsbesluit te nemen en spoedeisende bestuursdwang toe 

te passen. 
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\;/ Nu het standpunt is {onderbouwd met de TK-brief) dat geen sp rake is va n een overtreding {a lthans dat hier vooralsnog, 

vooruitlopend op de review niet van gebleken is) is er geen bevoegdheid om handhavend. Toepassen van spoedeisende of 
ze lfs zeer spoedeisende bestuursdwang als bedoeld in de Awb is dus niet aan de orde. 

\;/ De Awb bepaalt dat binnen een "redelijke termijn" op het handhavingsverzoek moet worden beslist en dat d ie t erm ijn in elk 

geval eindigt na 8 weken, tenzij binnen 8 weken een andere rede lij ke term ij n wordt medegedee ld aan de gemeent e. 

\;/ Dit betekent dus dat we niet voor 23 maart hoeven te reageren maa r voora lsnog op 11 mei. 

\;/ Dit geeft dus ruimte om de TK-brief leidend te laten zijn. 

\;/ NB: de Awb vereist niet dat we de ontvangst van de aanvraag om handhaving bevestigen. Ju r idisch hoeven we nu dus niet te 

reageren rich t ing advocaat van de gemeente 

\/ NB: De Awb schrijft ook geen hoorplicht voor, maw vereist n iet dat we de gemeente en de ove rtreder(s) eerst moeten horen 
nav het verzoek. Hoorplicht jegens overtreder(s) ge ldt jurid isch alleen wanneer wordt bes loten om wél tot handhaving 

over te gaan (waarbij ge ldt dat als sprake is van spoed een uitzonder ing geldt op de hoorplicht) . Dit laat onverlet dat het 

wel verstand ig kan zijn om met de gemeente contact op te nemen ivm zorgen die er daar zijn . 

Voorlopige voorziening 

\;/ Het is mogelijk dat de gemeente bij de bestuursrechter een voorlopige voo rziening vraagt gericht op het (voorlopig) 

stilleggen van de werkzaamheden. 

\;/ Een dergel ij k verzoek kan wo rden ingediend zodra bezwaar is ingediend . Vermoedelijk om d ie reden heeft de advocaat een 

termijn van 1 week gesteld, zodat na een week- bij uitb lijven van een bevredigende reactie van lenW- bezwaar kan 

worden gemaakt en meteen een voor lopige voorziening kan worden gevraagd bij de bes t uursrechter. 

\/ De voorlopige voo rziening rechter bekijkt of sprake is van een spoede isende situatie (b ijv onomkeerba re situat ie) die er toe 

noopt dat ge let op alle belangen pro en contra de werkzaamheden moeten worden opgeschort. 

\;/ Daarbij za l de rechter ook kijken of er (enige) twij fel bestaat over de vraag of het toepassen van granuliet confo rm wet- en 

rege lgeving geschiedt. Des te meer reden om hier in de TK-brief alle benod igde informatie over te geven en de TK-br ief dus 

leidend t e laten zijn. 

Wie beslist namens lenW? 

\;/ De gemeente heeft 2 brieven gestuurd, 1 aan RWS en 1 aan ILT. 

\;/ Van ui t lenW moet er 1 reactie komen. 

\;/ In princ ipe is RWS als bevoegd gezag verantwoordelijk voor deze reactie namens de ministe r van lenW. 

\;/ Omdat de gemeente meerdere wett elijke bepalingen noemt d ie mogelij k zijn overtreden {Waterwet, Bbk, Wet milieubeheer) 

moet wel worden gecheckt of het mandaat van RWS al deze overtred ingen dekt. Zo nodig kan aan RWS voor het afdoen 

1=-=='-~LLJ_-::'_-':'_-':::_--"_-':_-'-::'_'--':_-,'-'='--\\ zekerheidshave bijzonder mandaat worden ver leend door de minister. 

Van: HBJZ '9 (10)(2e) l@minienw.nl> 

aa rt 2020 09:00 

BJZ 
CC: (10)(2e) HBJ m inienw.nl> 

Onderwerp: FW: Hand havingsverzoek gemeente W est Maas en W aal 

Van: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO '9 (10)(2e) l@minienw.nl> 

Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 08:55 
Aan: (1 0)(2e) ) - HBJZ (10)(2e) minienw.n l>~I (10)(2e) 1 f HBJZ '9 (10)(2e) l@minienw.nl> 

CC: (1 0)(2e) (10)(2e) minienw.nl> 

Onderwerp: FW : Hand havingsverzoek gemeente W est M aas en W aal 

Bes te 1(1 0)(2eJI er(i110)(2p) 

Vanm iddag is er een telefonisch over leg met de bewindspersonen over granu liet . 

Zoa ls jullie weten zijn we bezig met de beantwoord ing van kamervragen en het opste llen van een begeleidende brief. 

De spoed d ie daarmee aanvankelijk gemoe id was, namelij k stemmingen in de TK ove r ingediende mot ies, is er niet meer. 

St emm ingen zu ll en voorlop ig niet plaatsvinden. 

Gisteren heeft de advocaat van de gemeente bijgevoegde handhavingsve rzoeken gedaan bij RWS en de ILT. De gemeente verzoekt 

binnen 7 tot handhaving over te gaan . 

De onderwerpen en argumenten die de gemeente aanvoert komen alle aan bod in onze concept-kamerbrief. Deze brief zal , zo 

denk ik, richtinggevende uitspraken doen in het li cht van het handhavingsverzoek. 

Dit zal vanmiddag ongetwijfeld aan de orde komen in het ove r leg. 

Hoe den ken jullie dat we hiermee om moeten gaan? 

Procedureel denk ik aan een paar mogelijkheden: 

. kamervragen en conceptbrief in hu id ige vorm beantwoorden; 

. de kamervragen zo kort mogelijk beantwoorden en in de (korte) brief alleen ingaan op de ingediende moties; 

. kamervragen en conceptbrief beantwoorden met voll edige j urid ische onderbouwing (daarmee wordt het eigenlijk ook een reactie 

op het handhavingsverzoek). Ik denk dat dat wat ext ra tijd vergt; 
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. ee rst het handhavingsverzoek beantwoorden en vervolgens de TK met een brief op de hoogte brengen. 

Graag j u lli e reactie, kan ook te lefonisch. 

Met vriendelïke roet , 
1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

(1 O )(J:étj)(~e) 

Van: (10)(2e) ) - DGRW '9 (10)(2e) l@m inienw.nl> 

Verzonden: maandag 16 maart 2020 17 :01 
~-----~ 

Aan: (10)(2e) ) - BSK < (10)(2e) ) - DGRW 
L__, _ _:___:__c___:__ _ _,_..'==;------;=---'_J__ __ -.------:-___:_:______: __ ~_j'_ ___ ~ 

(10)(2e) m inienw.n l>; (10)(2e) (BS) 
(10)(2e) (1(10)(2e) ( BS) ( BS) < (10)(2e) 

(1 0)(2e) (10)(2e) min ienw.n l>; (10)(2e) ) 
~----~ 

Onderwerp: Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waa l 
Beste Allen, 

rws.n l>; 

Bijgaande handhavingsverzoeken wo rden door de gemeente ingediend. Ik ga ze nu lezen. I k dacht ik informeer j u ll ie snel. 

V c.===---~_J 10)(2e west maasenwaa l. n l> 
_____ a~g"--,16 maart 2020 15 :46 

(10)(2e) 1) - DGRW '9 (10)(2e) l@m inienw.nl> 

Onderwerp: Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waa l 

Dag(10)(2e), 

Vandaag diende de gemeent e d e bijgaand e handhavingsverzoeken in . I k st u ur je ze t er infor matie . 

Vriendelijke groet , 

\1 0)(2e~ 
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To: (10)(2e) - BSK~ (10)(2e) 1@minienw.n l] ; 1 (10)(2e) Il -DGRWU (10)(2e) 1@min ienw.n l]; 1 (10)(2e) 

(1 (10)(2e) Il -BSK (10)(2e) m in ie nw.~n l~l -----~ 
Cc: (10)(2 e) ) - DGRW~ (10)(2e) l@ m inienw .n l] 

From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Tue 3/17/2020 3:22 :58 PM 
Subject RE : b ean twoording v ragen m in ister 

Received: Tue 3/17/2020 3:22:59 PM 

De temperatuur stijgt in dit dossier. We moeten gewoon via de lijn proberen te werken; als het anders moet is dat een 
uitzondering waar de schakels die worden overgeslagen mee in moeten stemmen. 
Groet, 

Verzonden met BlackBerry Work 
( www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - BSK ~ (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: dinsda 17 mrt . 2020 3 :2 1 PM 
Aan: (10)(2e) - DGRW ~ (-1-0)-(2-e)~ minienw.nl>, (10)(2e) ) -B SK <1~ __ (_10_)_(2_e_) -~l~®~m_1_·n_ie_n_w_._nl> 
Kopie: (1 0)(2e) ) - DGRW L__ __ (.:...1-'0)'-'-(2_e.:....) __ .Jl:;;:.cm=in=i=en=w'-'--'-=.nl> 
Onderwerp: RE: beantwoording vragen minister 

~10)(2+~a 
Dat betekent da( 0)(2 ~aken ui t zet via l(10)(2e) lmet cc aan~10)(2e~(!t4file) 
Dat aanleveren aar{ 0)(2 )Jia l(1 0)(2e) I en mij plaatsvind. 

(~ ~ il jij t usser{ 0)(2 ~n mij in of in CC? 

Met vriendelijke groet, 

(1 )( e) (11 0)(2 ) 

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

Verzonden: d insdag 17 m aart 2020 1~5_:1_9 _____ _ 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) -BSK ; 1 (10)(2e) I) -BS K; ~I _ (_10_)(2_e_) ~I) -DGRW 

CC: 1 (10)(2e) I) - DGRW 

Onderwerp: RE : beant woord ing v rage n m in ist e r 

Ik z ie dat precies zo. Ik heb h ierover al even contact gehad met I(10)(2e) I nav de n ot it ie va n 110)(2e)ove r BRL. 

Verzon den met BlackBerry Work 

(www.blackberry.com) 

Van:I (10)(2e) 1)- BSK <I (10)(2e) l@min ienw.n l> 

Datum: d in sdag 17 m rt . 2020 2:12 PM 

Aan: 1 (10)(2e) Il-BS K 1~-(1-0-)(2_e_) ~l@m in ienw.n l>, 1 (10)(2e) I) -DGRW "'1 (1 0)(2e) l@ m inienw.n l> 

Onderwerp: FW: beant w oo rd ing vragen m i nist e r 

~~) 
Is een last ig proces wat mij betreft nu met granu liet. Gaan nu stukken (zoa ls bijgevoegde) naar Minister vié( ~ ,:l ie ik niet (e jullie we llicht ook niet) heb 
gezien en waar ik dus ook niet mijn hand voor in het vuur steekt . Verli es overzicht daardoor en samenhang evt. met andere onderw erpen. Is niet alt ijd even 
handig vo lgens mij . Is aan de ene kant fi jn da( ~0)(2~:t:linge n doet maar heeft wel bepaalde effecten die wat mij bet reft niet alt ijd gewenst zij n. 
Lijkt me we l aanbevelenswaardig dat voo r de zaken w aar we als DGWB voor aan de lat staan (mag ook expli cie ter wat mij betreft) de gewo ne lijn te vo lge n. 
Hoe zien jul lie dit? 
Groet (10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Van: (10)(2e) ) - DG RW 4 (10)(2e) l@m in ienw.nl > 

Verzonden: d insdag 17 maart 2020 12:23 
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Aan: ~I ___ (_10_)_(2_e) __ ~I)-BS K <LI __ (1_0)'----(2_e_) _ -----"l@_m_i_ni_e_n_w_.n_l> 

Onderwerp: FW : bea nt w oord ing v rage n m in iste r 

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

Verzonden: d insdag 17 m aart 202~0_1_2_:2_1 ___ ~ 
Aan: ( 1 o )(2 e) ) - DB O L_____:(~1 0...:...)(:___2_:_e ) _ ___bl...,,;,;,;,;,;,;,;,;;,;,;,~..:.: 

CC: (10)(2e) ) - DGRW m inienw.n l>; (10)(2e ) ILT 
f-------~-~ 

(10)(2e) ILT ILenT.n l>; 

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

Onderwerp: bea nt w oord ing v ragen m in ist er 

Hall e( ~ ,) 

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

(BS) <L__:_( 1_0_:_:)(_2e...:...)_ i=..:r..!.w:...::s:.:..:. n..:.:I.> 

(1 0)(2e) ILenT.n l>; 

~ __ (_10_)_(2_e) __ ~ ) -

Hierbij de beantwoording van de vragen van de m inister. Ik heb het in één ronde gedaan, cons ul tat ie Bodem+ en ILT. Ik heb opmerkingen verwerkt . Eigenlijk zou 
een tweede ronde nodig zijn. Ook geen t ijd gehad om BS RWS te bet rekken. Gaat nu net even te sne l 

Met vr iende lijke groet, 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

143339 0377 



~T_o_: --~--~(1~0)_(2_e~) ~-~~--□_G_R_W-----"-r-___ (1~0)~(2_e~) -~@minienw.nl]; 1 

(1 0)(2e) - DBO (10)(2e) @minienw.nl] 
(10)(2e) 1 (BS)~ (10)(2e) l@rws.nl] ; 

From: (1 0)(2e) ) - HBJZ 
Sent: Tue 3/17/2020 4:50 :19 PM 
Subject: Uitspraak RvS over BRL 
Received: Tu e 3/17/2020 4:50:20 PM 

1(1 0)(2e~ 

Kennelij k staat ergens de opvatt ing dat als cert ificaten op bas is van een ongesch ikt BR L zijn afgegeven deze cert ificaten onge lding 

oid zouden zijn. 

Kennelij k wordt dit ge lezen in de Cert icon uit spraa k van de AB RS van 7 augustus 2013 (RVS:2013:2850). 

Ik ontvang graag hierover de vo lled ige stukken. 
Want als ik de uitspraa k be kij k staat d it er niet. 

Uitspraak betreft niet handhaving jegens de cert ificaathoude r maa r jegens degene die de cert ificaten afgeeft (de door de m iniste r 

erkende cert ifice rende inst elling). Raad van State vo lgt ILT dat deze inste lling het BBk heeft overt reden door niet conform protocol 

te keu ren en deze keurings rapporten aan derden besc hikbaa r te ste ll en. 
Ik kan het m is hebben (m aar ontvang graag de redenering) maar dit is wat anders dan de sit uat ie d ie nu mogeli j k aan de hand is, nl 

het onge ld ig zijn van cert ificat en omdat het BRL als normdocu ment daa rvoor ongesch ikt is. 

St erke r: uit het BBk vo lgt dat de erkenn ing van een cert ifice rende inste llen kan worden ingetrokken of geschorst, maar dat de 

ce rt if icaten die zijn afgegeven nog 6 maande n geldig bli jven. 

G r( ~ ) 
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To: (1 0)(2e) 
From: (10)(2e) 

I) - DBOU (10)(2e) 
1)- DBO 

1@minienw.nl] 

Sent: Tue 3/17/2020 5:49 :39 PM 
Subject RE: Telefonisch overleg inz. Granu liet 17 maart 
Received: Tue 3/17/2020 5:49:00 PM 

Ha j10)(2et 

Dank. Naar m ijn mening is ook duidelijk afgesproken dat BWP een voorstel krijgen over de opzet van de inhoudelijke/ externe 

review. Kort samengevat zijn er 3 t rajecten, waarbij ik zou voorste llen om duide lijk te maken wat /we lke vragen precies in welk 

traject aan bod kom t : 

1. Externe review J2m ilieu hyg iën isch aspect granul iet + vraag of dit nuttige toepassing is 

2. ILT 62 formeel st andpunt over BR: 9321 

3. Review door ona f part ij besluitvo rmingsproces 
Ad 3.; St ientje noemde (1 0)(2e) als voorbee ld voor een mogel ij ke voorzitte r. Vo lgens m ij is hij ook één van de voorzitte rs van het 

OH. Lijkt mij ook gezien de opmerking van(l10)(2~)om strekking besche iden, sne l en kort t e houden, wel li ch t een idee om het OFL t e 

benaderen dit op te pakken? 

Tbv TK brief en vragen had ik nog de vo lgende aanteken ing: opn ieuw doorheen gaan. Wat is voo r nu t e beant woo rden, en wat in 
proces wegschu iven met review? BRL bv niet met grot e zekerhe id beantwoord, tot dat we van ILT zekerheid hebben. Vr ijdag 

aangepast e TK brief+ vragen. 

Groet 
1 (10)(2e) 1 

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

Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 16:17 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO 

Onderwerp: FW: Telefon isch overleg inz. Gran uliet 17 maart 

Ha 1 (10)(2e) ~ 
Spoort onders t aand met jouw beeld? 

Beste col lega's, 

Zoj uis t is via een conference-call gesproken met de be ide bewindspersonen ove r granu liet. 

1. HBJZ gaat na wat de uitspraak van de Raad van State behe lst. - act ie HBJZ 

2. Aan de ILT wordt gevraagd wa t het offic ië le standpunt is ten aanz ien van BRL-9321. - act ie~10)(2er 

3. Min. MenW vraagt na t e denken over een 'review' naar de gang van zaken rond de beslu itvorm ing ove r het vraagst uk of 

granuliet als 'grond' of als 'bouwstof' moet worden gezien. Daarbij is de opd racht te k ij ken naa r het proces en niet de inhoud. Doel 

is de 'ruis' weg te nemen. Graag onderzoeksvoorste l en mogelijke kandidaat - act ie j10)(2e) 

Over de acties wo rden de bewindspersonen uiter lijk aanstaande vrijdag geïnformeerd. 

4. Kamerb r ief en kamervragen. Afgesproken is op de ingezette koers door t e gaan. Nieuwe of aanvullende informatie uit 

bovenstaande act ies worden in de kamerbrief verwerkt. Aanstaande vrijdag krijgen de bewindspersonen een nieuwe ve rsie van de 
stu kken. Actie (10)(2e) 

~::'.:::'.::::'.'.::'.::::'.'.::'.::'.:~'.::'.:'.:'.::'=.---ïoet, 
(1 0)(2e) 
(10)(2e) 

(10)(2e) 1 

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

Verzonden: dinsda 17 maart 2020 15:07 
Aan (10)(2e) ~--(1-0-)(-2e_)_~ minienw.nl>; (1 0)(2e) ) - DGRW (10)(2e ) m inienw.nl>t~) 

(1 0)(2e) ) - BSK '----;..------'-----""'===,,-- (10)(2e) (BS) (10)(2e) (1 0)(2e) (BS) 

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

(10)(2e) (10)(2e) ) - DBO minienw.n l>; (10)(2e) 

(10)(2e) ) - DCO minienw.n l>; (1 0)(2e) (BS) ~---(1_0_)(_2e_) __ ~) -
DGRW (10)(2e) minienw.nl> 

Onderwerp: Telefon isch ove rleg inz. Granu liet 17 maart 

Bes te col lega's, 

Even een rem inder voor het telefon isch over leg met de bewindspersonen. 

Graag zelf om 15:30 inbe llen op dit nummer! (1 0)(2e) 1 

Door dit nummer op het genoemde t ijdstip te be llen komt de deelnemer in een confe rence-ca ll te recht. Een code is niet nod ig. 
Groet 
j10)(2e) 
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~T_o: __ ~ ___ (1_0)_(2_e-'--r) -~) - BSK (1 D)(2e) 
(10)(2e) - OGRW (10)(2e) 

From: (10)(2e) ) - OGRW 
Sent: Tu e 3/17/2020 7:39:45 PM 

minienw.nl] ; ~~--('---1 o_)_(2_e---'-) -------.--' 
@m inienw.nl]; ~ __ (1_0)_(2_e_) -~ 

Subject: FW: Afspraken naar aanleidin g van telefon isch overleg inz. Granu liet 17 maart 
Received: Tu e 3/17/2020 7:39:47 PM 

Ter informatie 
Groet, 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackbeny.com) 

Van: I (10)(2e) 1) - DBO 1'------'-(_10---'---)('---2---'-e)_ ------"l@=m=in=i~en=w~.=nl> 
Datum: dinsda 17 mrt . 2020 7:02 PM 

(1 0)(2e) @min ienw.n l]; 
(10)(2e) @m inienw.nl ] 

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

(10)(2e) (10)(2e) s.nl> , (10)(2e) 
, 1 (10)(2e) 1, 

minienw.nl> , 
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) ) - DBO 

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

DGRW (10)(2e) in ienw.nl>, (10)(2e) ) - DBO 
minienw .nl> , 

(10)(2e) 

Onderwerp: Afspraken naar aanlei ding van telefonisch overl eg inz. Granuliet 17 maart 

Best e co llega's, 

Vanm iddag is vi a een conference-ca ll met de beide bewindspersonen ove r gran uliet gespro ken. 

Daa r in zijn de vo lgen de afs praken gemaakt : 

1. HBJZ gaat na w at de uit spraak van de Raad van St ate behelst. - act ie HBJZ 

2. Aan de ILT w o rdt gevraagd wat het offi cië le st andpunt is t en aanzien van BRL-932 1. - act ie~10)(2el) 

(10)(2e) 

m inienw.nl> 
) -

3. Min . M enW vraagt na t e denke n over een 'review' naa r de gang van za ken rond de beslu itvorm ing over het vraagstuk of 

granuliet als 'grond' of als 'bouwstof' moet worde n gezien. Daa rbij is de o pd racht t e k ij ken naar het proces en niet de inhoud . Doel 

is de ' rui s' w eg t e neme n. Graag o nderzoeksvoorst e l en mogelijke onafh ankelij ke kand idaat {gedac ht w ordt aa n ~ (1 0)(2e) 1-
act ie (10)(2e) 

4. Deze 'review' komt naast de ee rder besproken review naa r de milieuhygiënisc he kw alite it en van granuliet en de vraag of het een 

nuttige toepassing is gelet o p Over de M aas. - act ie DGWB/RWS 

Over deze act ies w o rden de bew indspersonen uiterli jk aanstaande vrijdag per memo geïnformeerd. 

5. Kamerbr ief en kamervragen. Afgesproken is op de ingezett e koers door t e gaan. Nieu w e of aa nvullende informat ie uit 

bovenstaa nde act ies w orden in de kamerbrief verw erkt . De br ief en kamervragen wo rden o pnieuw doorgeno men om, ind ien aan 

de orde, t e verwij ze n naar afgespro ken proces sen. De passages over het brl zijn mede afhankelijk van het antwoord van de ILT. 

Aanstaande vrij dag krijgen de bew indspe rsonen een nieu w e versie van de stukken.- act ie [10)(2e) 

M et vr iende lijke groet, 

M et vr iende lijke groet, 

E 
Van: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO 

Verzonden: dinsdag 17 maart 2020~1_5_:_07 ___ ~ 
Aan: (10)(2e) f 0)(2 (10)(2e) ) - DG RW; (10)(2e) ) - BSK ; (10)(2e) (BS); (10)(2e) (BS); 

'-----------~--~------~~~----~ 
(1 0)(2e) ) - HBJZ ; (10)(2e) ) - DBO ; ~ ____ (1_0)_(2_e_) ---~) - DBO ; ~---(1_0)_(2_e) __ ~ ) -

DCO ; (1 0)(2e) (BS); (10)(2e) ) - DGRW 

Onderwerp: Telefonisch overleg inz . Granu liet 17 maart 

Bes te col lega's, 

Even een rem inder voor het t elefon isch over leg met de bewindspersonen. 

Graag zelf om 15:30 inbe llen op dit nummer:! (10)(2e) 
Door dit nummer op het ge noemde tijdst ip te be llen komt de deelnemer in een confere nce-call terecht. Een code is niet nodig. 
Groet 
(10)(2e) 

143337 0380 
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Toepassing van granuliet in diepe plassen 

Schema geeft de achtereenvolgende stappen weer. Geel gema rkeerd zou eruit va llen als BRL 9 321 
niet va n toepassing zou zij n, om dat granuliet niet onder indust r ieza nd valt . Blau gemarkeerd is 
da n de overtred ing d ie het gevolg zou zij n. gemarkeerd is een andere moge lij ke overtred ing . 

Accred itat ie (door de Raad voor accred itat ie) van certificerende instelling : 

- Certifi ceren van personen ( ca t. 6 bij lage C BBK) 

- Certificeren van producten (cat . 2 bijlage C BBK) 

Erkenning van cert ifice rende inste lling (door de minister) voo r: 

- Cert ifi ceren van personen (op grond van de accred itat ie) 

- Certifice ren van prod ucten (op g rond van de acc red itati e) 

ertificatie van i:1 r:od ucent vang anu liet voor: 

mede o i:1 basis van cert ificaat voor roduct granu liet (cat. 2 bïla 

Erkenning van reducent van granu liet voor : 

- het reduceren van granu liet (cat. 10 bïlage C BBK) (o 

Producent geeft erkende kwaliteitsverklaring af voo r 

odu ceren va n g a uliet. 

Het granu liet wordt door roducent of levera ncier met een erkende kwa li te itsverklaring 

aan de toepasser geleverd. 

De toepasse r past het granu liet toe in de diepe plas. 

Dat mag omda t : 

- sprake is van 

- de g rond voldoet aa n de kwalite itse isen 

- de mili euverklaring erkende kwalite itsverk lar ing erbij zit 

Die d ient ook als bewij s dat aa n de kwaliteitseisen wordt voldaa n. 

Er is geen aan leiding, tot nu toe, da t granuliet niet aan de eisen voldoet . 
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Toelichting 

Systematiek van het BBK 

Er moeten twee zaken goed uit elkaar worden gehouden bij de toepass ing van het Besluit 
bodemkwalite it (BBK) . 

Het is een co mbinat ie van een privaa t stelse l en een publiek ste lsel. 

Het pr ivate stelsel omvat 'accred ita tie' en ' certificatie'. Accred itat ie gebeurt doo r de Raad voo r 
Accred itat ie. De eis van accred itatie geldt voor certifi cerende instellingen (c. i.) d ie certifi caten 
will en afgeven. De certificaten worden afgegeven aa n bed rijven (cert ifi caathouders) d ie bepaa lde 
werkzaa mheden verri chten , of voor prod ucten d ie aa n bepaa lde kwaliteitseisen voldoen . 

Het pu blieke stelsel omvat all een de ' erkenning '. De erkenning heeft alleen bet rekking o p personen 
die werkzaa mheden wi llen verrichten en, anders da n ce rt ifi caten, niet op prod ucten . 

De reden dat d it naast het pri va te ste lsel is opgetuigd is da t het private stelsel onvo ldoende 
waa rborgen bevat da t de regels worden nageleefd. Dat was dest ijds al bekend en wordt doo r 
lopende eva luat ies weer beves tigd . Bij de erkenn ing wo rdt het werk va n accredita tie/ cert ificat ie 
echter niet wee r com pleet overgedaa n. Er v indt alleen een co ntrole plaa ts dat er een acc red itatie 
of cert ifica t ie heeft plaa tsgevonden en daa rnaas t gaat er nog een Wet Bi bob-sa usj e overheen om 
te contro leren dat het geen criminele bed ri j ven bet reft . 

Treurig da t het pr ivate sys teem onvoldoende ga ranties geeft, maa r daa rom zitten we dus met 
dubbelop regelgeving waa rbij de Raad voor Acc red itat ie de c. i. 's moeten co ntro leren en de minister 
(I L T) eveneens de c. i .'s contra lee rt en daa rnaas t de c. i.'s de certificaa thouders contro leert en de 
minister (I LT ) dat eveneens doet. Bovend ien is het zo dat het sa nctiea rsenaa l in het pr ivate 
systeem zee r beperkt is (schorsing of intrekking va n accred itatie of cert ifi catie), terwi j l de overheid 
vee l meer sa nct ies heeft (ook best uursd wang en dwangso m en daarnaast het st rafrec ht v ia de Wet 
econom ische de licten) . 

Certificatie voor produceren van granuliet en het product granuliet 

Wat granuliet bet reft is niet slechts één certificaa t/ accred itatie/ erkenning relevan t . 

Ce rt ificaat/ erkenning voo r het produceren van gran uliet 

Het certificaa t en de erkenning ge lden voor het produceren van granuliet (categ orie 10 van bij lage 
C BBK; op gron d va n BRL 9321). Het cert ifi caa t en de erkenning worden verleend aa n de 
producent van granuli et . Daa rnaast v inden er audits plaa ts door de cert ifi cerende instelling om te 
controleren dat de producent blij ft voldoet aa n de vereisten om va n het cert ificaa t gebruikt te 
mogen ma ken. 

Cert ificaat voor het product granuliet 

Om da t cert ificaa t voo r het prod uceren te krij gen moet er tevens een certificaa t zijn voo r het 
product granuliet (categ or ie 2 van bij lage C BBK, op g ro nd va n BRL 9321) . Er is dus (zie 
voo rgaa nde) geen erkenning voor het prod uct voorgesc hreven. Daa rnaast vinden ook hier weer 
audits plaa ts doo r de certificerende instelling om te co nt roleren dat het prod uct blij ft vo ldoen aa n 
de vereisten om voo r het certificaa t in aa nm erking te komen. 

Verlening van cert ifi ca ten voo r het prod uceren van granuliet, onderscheidenli j k het prod uct 
granuliet 

De cert ificaten voo r het produceren van een bouwstof, gron d of baggerspecie (ca tegor ie 10 van 
bij lage C BBK, in d it geval granuli et ) , onderscheidenlij k het product (categor ie 2 va n bij lage C BBK, 
in d it geval granuliet ) worden ver leend door een certifi cerende inste lling (c.i. ) . De c.i. moet zij n 
geaccred iteerd (door de Raad voo r Acc red ita tie) en erkend (door de minister) voo r het afgeven 
van certificaten aa n pe rson en d ie daa rm ee een werkzaam heid mogen verrichten (categorie 6 va n 
bij lage C BBK, in d it geval een certifi caa t aan de producent van granul iet) en voor het product (ook 
ca teg orie 2 van bij lage C BBK, in dit geval het prod uct g ranuliet) . 
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Kortom , de c.i. moet twee accred itat ies hebben en twee erkenningen. 

Overz icht van het voorgaande 

Producent Product 
Certificaat Ja (voor het produceren Ja (voor het product 

van qranuliet) qranu liet) 
Acc reditatie 

Erkenning Ja (voor het produceren n.v.t. (geen erkenning 
van granuliet) nodig) 

Re lat ie met de mili euverklar ing voor het toepassen va n granuliet 

Certificerende inst ellinq 

1 . Ja (voor certificeren 
van prod ucenten ) 
2 . Ja (voor certificeren 
van prod ucten) 
1 . Ja (voor certificeren 
van prod ucenten ) 
2 . Ja (voor certificeren 
van prod ucten) 

I n het geva l va n granu liet is de commot ie ontstaa n over het toepasse n in een diepe plas. 

Hier kom t dus de toepasser in beeld. Dat is niet alleen de aa nnemer d ie granuliet feitelij k toepast, 
maa r ook de opdrachtgever va n de aa nnemer (de initiat iefnemer voor het verondiepen van de 
diepe plas, veelal de eigenaa r). De toepasser moet zich daarb ij houden aa n de voo rschriften van 
het BBK over het toepassen va n bouwstoffen, grond en baggers peci e. Deze ho uden onder meer in 
dat er een m ilieuhyg iënische verklar ing (h ierna : milieuve rklaring ) moet zij n waa ru it blij kt dat de 
bouwstof, g rond of baggerspec ie voldoet aa n de kwaliteitse isen die daa raa n in het BBK met het 
oog op het toepassen zij n gesteld. Als vang net ge lden daa rn aas t zorg plic hten, op gro nd van de 
Wet bodem bescherm ing (toepassen op de landbodem) en de Waterwet en het Bes luit 
bodemkwalite it (toepassen op de waterbodem ). 

Tussen de producen t en de toepasser zich even tueel nog de leverancier, in d it geval levert de 
producent d irect aa n de toepasse r. 

Wat voo r eisen gelden er voor de toepass ing 

Als we het eenvoud ig houden gelden er 3 eisen: 

1. Granuliet mag alleen in een diepe pl as wo rden toegepast als het als grond kan worden 
gekwalifi cee rd. Bouwstoffen mogen niet worden to egepas t . 

2 . Granuliet moet vo ldoen aa n de kwaliteitse isen va n het BBK voo r toe te passen grond . 
3. Dat moet blij ken uit een mil ieuverklaring. 

De kwaliteitse isen ge lden ook voo r het mogen afgeven van een mi lieuverkl aring voor de 
bouwstoffen, grond of baggerspec ie. 

Er is een complica t ie. De toepasser moet in goed vertrouwen afgaan op de j ui stheid en 
volled igheid van de mi lieuverklarin g die hoort bi j de part ij bouwstoffen, gro nd of baggerspecie d ie 
hij wil toepassen. Hiern a komt aa n de orde wat de situat ie is als de verklar ing niet bl ij kt te 
kloppen . 

Soorten milieuverklaringen 

Een milieuverklar ing heeft betrekking op afzonderl ijke pa rtijen. Bij het mogen afgeven van een 
mil ieuverklar ing voor part ij en kun nen verschillende situa ties worden ondersc heiden. 

Er is een m il ieuverklaring die worden afgegeven op g rond van een onderzoek va n de kwaliteit van 
elke pa rt ij afzonder lij k (de verklar ing op grond van een pa rti j keuri ng) . Hieraa n zij n hoge 
adm inistrat ieve lasten verbo nden. 

Als er sp rake is van gewaa rbo rgde constante kwaliteit van de bouwstof, grond of bagge rs pec ie, 
blij kens een onderzoek van het product ieproces en het systeem van interne kwaliteitscont role en 
ook een onderzoek, in de vorm van pa rtij keuri ngen, van de kwaliteit van de produ cten waa ru it 
blij kt dat de producten vo ldoen aa n de kwaliteitse isen van het BBK, dan mogen erkende 
kwaliteitsverklaringen wo rden afgegeven. Het is da n niet meer vereist da t elke pa rt ij afzonder lij k 
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wordt gekeurd via een partij keuring. De erkende kwaliteitsverk laring is als het ware een standaa rd
mil ieuverklar ing d ie bij elke gep roducee rde part ij kan w orden gevoegd . Deze mogelij kheid wordt 
voo ral voor bouwstoffen benut. Daa r is sp rake va n een bepaa ld productiep roces , waa rbij invloed 
kan worden uitgeoefend op de kwaliteit va n het prod uct , door de keuze van de grondstoffen. Dat is 
bij grond en bagger maa r ze lden het geval. De bodem waa r gro nd en bagger uit komt is maa r 
zelden van gega randeerde co nsta nte kwali teit . Er zij n echter toc h uitzonderi ngen : za nd en grind en 
grote hoeveelheden g rond of baggers pec ie die bij een proj ect vrij kom en op deze lfde loca tie. I n het 
geva l van g ranuliet is sprake van een mate riaa l dat wo rdt geproduceerd (vr ij kom t bij ) een proces 
waa rb ij dezelfde g rondstoffen worden gebruikt (gran iet korrels voor asfa lt prod uctie) . Daa rom kon 
voo r granuli et gebruik worden gemaa kt van de moge lij khe id van een erkende kwalite itsverklaring. 
Voor gra nuliet is een erkende kwaliteitsverklar ing afgegeven omdat de c.i. kennelij k tot het 
oo rdeel is gekomen dat is gewaa rborgd dat een materiaa l van gewaa rborgde constante kwaliteit 
wordt geprod uceerd. 

Z ie verder onder: is granuliet gro nd of een bouwstof? 

Voor het mogen bli jven afgeven van erkende kwaliteitsverklarin gen moet de prod ucent 
gecertificeerd en erkend zij n voo r het vervaa rdigen van bouwstoffen , gron d of baggerspecie 
(ca teg orie 10 BBK, zie voorgaande) . 

Om een erkende kwalite itsverklar ing te mogen afgeven moeten ver ifica tiekeuri ngen plaats vinden 
waa ruit blij kt dat nog steeds worden voldaa n aa n de voo rwaa rden om. 

De toepasser mag granuliet toepassen om dat er een erkende kwaliteit sverklar ing is waaruit blij kt 
dat de granuliet aa n de kwalite itse isen van het BBK voldoet . 

Producent die erkende Toepasser Eis voor de toepasse r 
kwali teitsverklarin g wil 
afqeven 

Certificaa t Ja (voor het produceren Nee Er moet een ve rklari ng 
van qranuliet) op g rond van een 

Erkenning Ja (voor het produceren Nee partij keuring of een 
van granuliet) erkende 

kwalitei t sverklaring bij 
e lke partij granuliet 
zitt en . 

is granuliet grond of een bouwstof? 

Gran uliet niet in een diepe plas mag worden toegepast als sprake is van een bouwstof. 

Een bouwstof is alles wat silica ten bevat. Dat geldt voor granuliet . Granuliet is dus een beg inse l 
een bouwstof. I n beginsel, want de definit ie van bouwstof in het BBK zeg t ook da t geen sprake is 
va n een bo uwstof als sp rake is va n grond . Het gaat er dus om of granu liet gron d is. 

Grond is datgene wat de eigenschappen van grond heeft. Het hoeft dus niet uit de bodem te 
komen, maar kan ook een afvalstof of een bij product zij n, zoals granuliet dat vri j komt bij de 
productie van asfalt uit g ran iet korrels. Granuliet lij kt op pu ur za nd. Het heeft een sa menstelling en 
structu ur die in de bodem wordt aa ngetroffen. Het gaat hierbij t ro uwens niet per se om de 
Neder landse bodem, laa t staan de bodem op de plaa ts va n toepass ing. Dat er geen orga nisc h 
mater iaa l in zit , is op zich niet zo releva nt , da t zit in puur za nd ook niet. 

Gran uliet wordt d us sinds jaa r en dag gekwalificeerd als g rond en is als zoda nig ook in 
ve rs chillende proj ect en in op pervlaktewater toegepast . 

Granuliet moet aa n de milieueisen voo r gron d vo ldoen. Het vo ldoet ze lfs aa n de eisen voor sc hone 
grond (achtergrondwaa rde; landbo uw/nat uur) . 

Hoe zit het als er iets mis is met een certificaa t of de erke nde kwaliteitsverklaring? 

I n het geva l va n granu liet doet zich de v raag voo r wat de sit uat ie is als er iets mis zou zij n met 
een certificaa t da t aan de prod ucent van de granuliet is ver leend, bij voorbee ld omdat gran uliet n iet 
onder BRL 9321 valt of de granuliet niet aa n de kwaliteitseisen voo r gro nd voldoet . 
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De aa nname is nu da t de prod ucent va n granuliet terecht is gecert ifi cee rd en erkend . Op d ie grond 
moch t hij een erkende kwaliteitsverklaring voo r partijen gra nuliet afgeven en heeft dat ook 
gedaa n. Stel de aan name is verkeerd, da n is het gevolg dat geen erkende mil ieu verklaring had 
mogen worden afgegeven . Da n had elke part ij afzonderlij k moeten worden gekeurd en een 
verklaring op g ro nd va n een partij keuring moeten worden afgegeven. Daa rvoo r hoeft geen BRL 
van toepass ing te zij n, maa r moet wel een geaccred iteerd laborator ium de ana lyse van de 
bemonsterde partij grond hebben gedaa n. Het gevolg van het ten onrec hte afgeven va n een 
certificaat kan zijn dat de c.i. d ie da t heeft gedaan wordt aa ngesproken op de overtred ing. 
Even t ueel wordt zij n acc red itat ie of erkenning gesc horst of ingetrokken. Dat za l meestal niet 
gebeuren. Als dat wel gebeurt mag de c.i. niet langer cert ificate n voor het prod ucere n va n 
gra nuliet aa n de prod ucent afgeven. Het gevolg daarva n is dat de prod ucent geen erkende 
mil ieuverklar ingen meer mag afgeven maa r een pa rti j keuring va n elke part ij afzonderlij k moet 
laten verr ichten en alleen granuliet ka n leveren met een verklari ng op gro nd va n een part ij keur ing. 

De toepasser heeft g ran ul iet toegepast waa r de vereiste m ilieuverklar ing bij zit (een erkende 
kwalite its verklaring). Als de erkende kwalite itsverklar ing ten onrechte is afgegeven, had er een 
verklaring op grond va n een partij keuring bij moeten zitten en is spra ke va n een overtred ing . 

Als de accred itat ie va n de c.i. wordt ingetrokken of geschorst en de c.i. geen cert ifi caten meer mag 
verlenen, da n bli j ven alle door hem al ee rder ve r leende certifi caten gewoon ge ld ig. Nergens is 
namelij k bepaa ld dat die ko men te vervallen. Wel is in art. 23, l id 3, BBK geregeld dat cert ificaten 
van een c.i. waa rvan de accred itat ie is inget ro kken of geschorst, 6 maa nden ge ld ig blij ven. Dat is 
een onhandig opgeschreven bepaling die blij kens de toe licht ing heel wat anders beoogt te rege len 
da n lij kt . Een cert ifi caa t vervalt zoa ls gezegd sowieso niet. Maa r er is wel een verplic ht ing dat 
geregeld audits worden verr icht door de c.i. d ie het certificaa t heeft verleend. Dat kan de c. i. niet 
meer doen als zij n accred itatie of erkenning is inget rokken of geschorst. Het is een perma nente 
verp li ch t ing voo r in dit geval de produce nt va n g ranu liet als cert ificaathouder dat hij de audits laat 
doen , dat staat in het certificaat. Hij heeft vo lgens art . 23, lid 3, BBK 6 maa nden de t ij d om een 
andere c.i. in te sc hakelen om voo rtaa n de audits te laten doen. Als hij dat doet kan hij het 
certificaat blij ven gebruiken. Kortom , een slechte geformuleerde bepa ling d ie verwarr ing zaa it , 
maa r de toelicht ing is duidelij k. Zoals gezegd , tot nu toe is niet geb leken dat de c. i. voor granul iet 
en het prod uceren va n gra nuliet een certificat ie had mogen afgeven, dus de vraag over de 
ge ldigheid va n het cert ificaa t is hier niet aan de orde. Omdat de prod ucent is gecertificeerd en 
erkend zij n ook de erkende kwaliteitsverklaringen die hij b ij de partij heeft afgegeven, ge ld ig. 

De Cert icon-ui tspraa k va n de Afde ling bestuu rs rec htspraa k w ijst niet in een andere r ichting. Het 
fe it dat een c.i. of ce rt ificaathouder (in dit geval de prod ucen t van granuliet) een overtred ing heeft 
begaa n, betekent over igens niet dat hij niet meer mag certifi ce ren of gran ul iet mag prod uce ren. 
Da n moet eerst de accred itatie of cert ifi cat ie en/of erkenning worden ingetrokken of geschorst. 

Da n is er ook nog art . 16 BBK. Daa rin staa t dat iemand, in d it geval de prod ucent van zij n 
certifi caat voo r het prod uceren van granuli et, geen gebruik mag ma ken van een cert ificaat, als hij 
redelij kerwi j s had moeten weten dat dit cert ificaat geen goed beeld gaf van het product granul iet. 
Ook een enigsz ins on hand ig geformu lee rde bepa ling, want in dit geva l gaat het om het certificaat 
voo r het prod uceren van granuliet, niet zo zeer direc t om het certi ficaat voo r gra nuliet als zoda nig. 
Dat laatste certifi caa t is slechts een voo rwaa rde om het eerste cert ifi caat te mogen afgeven. 

I n dit geval zij n er tot nu toe geen aan wij zingen dat er iets mis was met gra nuliet. Het is gro nd , 
het vo ldoet aa n de eisen van schone g ron d, terwi j l het ze lfs all een maa r aa n de eisen voor 
ind ustri eg rond hoeft te voldoen om in een diepe plas te worden toegepast. Kortom, van een 
sit uatie waa r in st r ij d is met art. 16 BBK is geen sp rake. 

Stel dat nu toch blij kt da t de g ranu liet niet vo ldoet aa n de kwaliteitse isen, ook al za t er een 
erkende kwalite itsverklari ng (of evt . verklar ing op g rond van een pa rt ij keuring) bij waa ruit zou 
blij ken dat dit wel zo zou zij n. Wat gebeurt er da n? De toepass ing is da n in strij d met het BBK. De 
toepasse r moet de gevo lgen va n de onrec ht mat ige toepass ing ongedaa n maken en dus de grond 
weer ui t de diepe plas halen. De sc hade moet hij cont ractueel op de leverancier of prod ucent 
verhalen. De toepasse r kan er in d it geva l niks aan doen, want hij moet afgaa n op de 
mil ieuverklar ing , maa r bestu ursd wang en dwangsom zijn gericht op de overtreder d ie het feitelij k 
in zij n mac ht heeft aan de illega le toepass ing een eind te maken. Dat kan alleen de toepasse r va n 
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granuliet in de diepe plas . De leverancier of producent van gra nuliet kan d it n iet, hij heeft geen 
bevoegd heden omdat hij geen eigenaar van de d iepe plas is. 

Als wordt geoordee ld dat de flocculant in st r ij d met de zo rgplicht is toegepast. Da n is er sprake 
geweest van t ij de li j ke gevolgen d ie niet wenselij k zi j n. De t ij delij ke gevo lgen van toepass ingen die 
al hebb en plaa tsgevonden, hebben zich echter al voo rgedaan en kun nen niet meer ongedaan 
worden gemaa kt. I n dat geva l kan een boete op grond va n de Wet econom ische delicten worden 
opge legd voor wetsovert red ing maar bestuursdwa ng heeft geen zin meer want zij kan niet tot de 
door de wetgever gewenste sit uat ie leiden dat de t ijdelij ke gevolgen zich niet voordoen . Dat ka n 
wel betekenen dat deze toe passing , met fl occulant, voortaan niet meer mag . 
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To: (10)(2e) - BSK~ (10)(2e) 1@m inienw .nl]; ~I __ (_1_0)_(2_e)~-~I) - BSKU (10)(2e) 1@m inienw.nl]; 
(10)(2e) - BSK (10)(2e) @minienw .nl] 

From: (10)(2 e) ) - DGRW 
Sent: Wed 3/18/2020 9:33:40 AM 
Subject: RE: lngensche Waarden 
Received: Wed 3/1 8/2020 9:33:41 AM 

Met de wethouder heeft Stientj e afgesproken dat we snel een ontwerp maken voo r een onderzoek naa r risico's van toepassen 
van granuliet in de Over de Maas en dat we dat samen met gemeente en provincie doen. Gesprek met de prov incie zou zo snel 
mogelijk worden gepland . Volgens 1 (10)(2e) 1 wordt gesprek nu iets later gezien wens I LT naar de BRL te laten kijken (Zie app 
die ik doorstuurde). 
Ges rek met de prov incie zou verder moeten gaan over de weigering de vergunning Ingensche Waarden aan te passen (brieven 
die (10)(2e) doorstuurde) - dat is een diepe plas met een WM-vergunn ing waarvoor we hoopten dat er ju ist wat hogere PFAS 
waa rden in konden. Daarnaast heeft prov incie aangegeven in de brief over de diepe plassen in het algemeen te wi llen spreken . 
Ons adv ies zou zij n dat gesprek natuurlijk ook aan te gaan, maar dan meer op de toekomst ger icht: nieuwe vergunningen met 
de Ow, nieuwe normen etc. Lijkt me goed dit beeld te toetsen bij Stientje vanm iddag. 
Groeten, 

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

Verzonden: woensdag 18 maart 2020 09:16 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - BSK ; 1 (10)(2e) 1) - BSK; 1 (10)(2e) 1) - DG RW 

Onderwerp: RE : lngensche Waarden 
Die vraag kan r10)(2ej het beste beantwoorden. Die is bij het gesprek geweest. Volgens mij in ieder geval de afspraken over 
review en de betrokkenheid van gemeente verder dat ze in staat worden geste ld om monsters te nemen. Gesprek met 
gemeente ambtel ij k is vandaag. Doed1 □)(2~~ met1I0 )(2~ ) Ben ben ieuwd of Stientje overleg met prov inc ie nog gaat doen deze week. 
Moeten we dan no voorbereiden. 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

Van: (1 0)(2e) ) - BSK m inienw. nl> 

Verzonden: woensdag 18 maart 2020~0_9:_1_3 ___ ~ 
Aan: (1 0)(2e) ) - BSK <I (10)(2e) l@m inienw.n l>; 1 (1 0)(2e) I) - BSK '9 (10)(2e) l@minienw.n l>;~1 0)(2e~ 

(10)(2e) ) - BS K m inienw.nl> 

CC: (10)(2e) GRW '9 (10)(2e) l@m inienw. nl> 

Onderwerp: RE : lngensche Waarden 
Vroeg me af of er nog iets specifieks is afgesprken met die w ethoude r en Cora . 

Met vriendelijke groet 

1~))H§E1l 
Van: (10)(2e) ) -B SK (10)(2e) minienw .nl> 
Datum: w oensda 18 mrt. 2020 9:10 A1vf 
Aan: (10)(2e) - BSK ==(=1 □=)=(2=e=) == ,m= in~ie;:;,;n;;,;w,;,,;-~nc;:_l>_,_,.L,__-'('---10_,)-'----(2_e,_) _ __J) - BSK 4 (10)(2e) l@minienw .nl> 
Kopie: (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) minienw .nl> 
Onderwerp: FW : Ingensche Waarden 

(1W3e) 
Dit is dee l van de info (~ ) stuur jij W3Eàndere gevraagde informatie ove Gelderland? 
Hebben we de nota van DGMI ontvangen over moederme lk en PFAS? 
Stukken overleg zijn gestuurd. Za l ik je nog een keer sturen. 
Groet (10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

1 (10)(\2~pj2e) 
(1 0)(2e) 

Van: 1 (1 0)(2e) 1) - BSK '9 (10)(2e) l@minienw. nl> 
~-----~ 

Verzonden: donderdag 27 fe bruari 2020 16:45 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW '9 (10)(2e) l@m inienw .nl>; ~I ____ (1_0)_(2_e_) ---~I) -DBO 

CC: (10)(2e) ) - BSK '9 (1 0)(2e) 
~-------~ 

l@m inienw. nl>; I (10)(2e) 1) - DG RW <I (10)(2e) l@m inienw.n l>; I (10)(2e) 1, 
~-----~ 
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rws.nl >; ~ (10)(2e) l(CD) '9 
~------~ 

Onde rwerp: lngensche W aa rden 
Dag(l10)(2~)en 1 (10)(2e) 1, 

(10)(2e) l@rws. nl>;I (10)(2e) l(WVL) 
~-----~ 

Jullie vroegen beiden naar de casus I ngensche Waa rden, n.a.v. bijgevoegde nieuwssignalering+ brief van GS Provincie 
Gelderland. 
Wat is er aan de hand? 
- De Ingensche Waa rden is een meestromende diepe plas in open verbinding met rijkswater, die als stortplaats voor 

baggerspecie wordt gebru ikt. I n het THK is bepaald dat het in deze categorie plassen verantwoord is om PFAS houdende 
bagger tot HVN of storten. 

- Niettemin heeft GS een aanvraag van Ingensche Waarden afgewezen om bagger tot HVN te storten. GS betoogt dat I ngensche 
Waa rden niet onde r deze catego rie plassen valt omdat deze niet is aangedu id op het kaartje bij het THK met de 16 diepe 
plassen. Daarmee zou enke l bagger tot 0,1 mogen worden gestort (de facto niets). I ngensche Waarden heeft bezwaar 
aangetekend bij GS. 

- Daarnaast heeft GS een last onder dwangsom opge legd ter voorkoming dat Ingensche Waarden toch PFAS houdende bagger 
accepteert. Ingensche Waa rden heeft ook daartegen bezwaar aangetekend bij GS + bij de rechtbank een voorlopige 
voorz iening gevraagd. 

Ons standpunt 
-GS is eigenstand ig bevoegd maar de afwij zing is vo lgens ons gebaseerd op een verkeerde interpretatie van het THK. Het gaat 

erom dat Ingensche Waarde classificeert als een meestromende diepe plas in open verb ind ing met r ijkswater. 
- Bevoegd gezag voor Ingensche Waa rden zi j n GS (startvergunning Wabo) én RWS (lozingsvergunn ing Wate rwet). RWS heeft 

eerder aangegeven dat acceptatie van bagger tot HVN vergund is en milieuhygiënisch verantwoord. 
- RWS heeft van Ingensche Waarden een aanvraag in behandeling om bagger boven HVN toe te mogen passen of storten (lokale 

max imale waarde). Bij die beoordeling wordt gekeken naar de geohydro logische isolatie en het effect op de kwa liteit van het 
ontvangende opperv laktewater. Deze aanvraag past binnen onze lijn om te zoeken naar de verantwoorde ruimte. RWS voert 
voor toepassingen van baggerspecie 3 pilots in andere diepe plassen uit om deze verantwoo rde ruimte nader te bepa len . 
Bedoeling is dat particuliere initiatiefnemers de lessons learned en method iek uit deze pilots kunnen gebruiken. 

Wat is besproken met Minister 
1 (10)(2e) 1 heeft deze casus toegelicht tijdens het PFAS ove r leg met de Ministe r op 12 februari. Tijdens het PFAS ove rleg van 
vo rige week is afgesproken: 
- Factsheet en QenA in AO dossier (bi j gevoegd). 
- RWS treedt in overleg met de Provincie Gelder land. Insteek: aangeven dat de afwijzing is gebaseerd op verkeerde inte rpretatie 

van het THK + indruist tegen de li jn om verantwoord ru imte te zoeken. 
N.B. te r voorkoming verwarring: we noemen de I ngensche Waarden ook een particu lie r baggerdepot omdat het van een bedrijf 
is en besch ikt over een Wabo-vergunning voo r stort. 
Groet, 

( 0)(2 ) 

(10)(2e) 

Van: ~----~· - DGRW (10)(2e) m inienw.n > 
Verzonde n: donderdag 27 februa r i 2020 08:49 

Aan: 1 (10)(2e) 1) - BSK <I (10)(2e) l@minienw.nl> 

Onderwe rp: FW: Nieuwssign aler ing lenW - 27 februa ri 2020 

Ha l (10)(2e) 1, 

Weet jij wat er precies aan de hand is bij de Ingerdensche Waarden 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 1(10)(2g)1@news room-ienw .nl 4 (10)(2g)1@newsroom-ienw.nl> 
Datum: donderdag 27 feb. 2020 7:52 AM 
Aan: 1(10)(2g )l@ news room-ienw .nl 4 (10)(2g )l@newsroom-ienw.nl> 
Onderwerp: Nieuwssignalering IenW - 27 februari 2020 

Hierbij de Nieuwss ignalering Ien W met een selectie van artikelen uit landelijke en regionale kranten. 
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(10)(2e) ) ~- _H_B_JZ~ --~~~ nienw.nl 
(10)(2e) . HBJZ_"--:---'--(1_0)'--'--(2:--:-e:...,.} ~~:.:..:.:.::.:.:..:, :r.-,~,:----:--:::::'":(1-=0)-t-(2-:-e)::-::-:-:=-:--; HBJZ (10}(2e) 

- HBJZ (1 0)(20) @minienw.nl); )- HBJZ (10)(20) m inienw.nl]; 
min ienw.nl : 1 (10)(2e) !. 

(10)(20) 
(10)(20) min ienw.nl] .__ _____ __, 

From: (10)(20) ) - HBJZ 
Sent Wed 3/1 8/2020 12:57:22 PM 
Subject RE: Granuliet memo over rechtsgeldig certificaat 
Received: Wed 3/1 8/2020 12:57:23 PM 

Ha lld~ 0)(2~) 
Nav je voicemail (ik zat in PFAS-overleg met de M): 
Dank, jij pakt dit dus op. Wanneer denk je het klaar te hebben, lukt dit vandaag al? 

Kies dus voora l de juridische insteek: wat betekent deze uitspraak voor het toepassen van het Granuliet? 

Maar ook (want dat is eigenlijk de kernvraag): wat áls het BRL niet geschikt is voor granuliet, levert dit dan een overtreding op die 
bevoegdheid geeft om de toepassing van Granuliet stil te leggen/ te handhaven? 

GJ(~) 

Van:,=I =--(1-0)-(2-e)----,~) - HBJZ 

Verzonden: woensdag 18 maart 2020 11:41 ~-------~ 
Aan: (10)(2e} - HBJZ; (10)(2e) ) - HBJZ; (10)(2e) ) - H BJZ 

CC: (10)(2e) ) - HBJZ ;I (10)(2e) r HBJZ ; ,...._ __ (1_0)_(2_e) _ _.) - HBJZ 

Onderwerp: RE: Granu liet memo over rechtsgeldig certificaat 
Ha: 0)(2 j 
AI S( 0)(2 )zich aanbiedt doe ik een stapje terug © Heb net alsl (10)(2e) !nog genoeg om me mee te vermaken. 
Groet, 
Van: r/1'1o@tf~1-0-)(-2e-)---, HBJZ 4 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: woensdag 18 maart 2020 ~11_:_3_9 ____ ~ 
Aan: (10)(2e) ) - HBJZ 4 (10)(2e) l@minienw.nl>;I (10)(2e) 1) - HBJZ <l (10)(2e) l@minienw.nl>~) 

(1 0)(2e) 10)(2 ) - HBJZ L...:.(1_0.:.;.)(_2e...:..)-ll!!i;,,;,;,,;,;;,;,;,;::..:...:...:..::..:..:.!:. 

CC: (10)(2e) ) - HBJZ minienw.n l>;I (10)(2e) ~ HBJZ 4 (10)(28) l@min ienw.nl>; I (10)(2e) b -
HBJZ (10)(2e) m inienw.nl> 

Onderwerp: RE: Granu liet memo over rechtsgeldig cert ificaat 

Hallcx\°)(2~ . . . . . buiten verzoek 
(~ ) ee hier inderdaad de meeste kennis van en dan kan 1k pno geven aar 
buiten verzoek en afronding Aanvullingsbesluit bodem (om ook weer de handen vrij te hebben voor crisisadvisering 
ind ien nodig) . 
Groet 
(10)(2e) 

Van: (10)(2e) ) - H BJZ ~L _ __:_(1_0~)(_2e....:.) _ __Jll"'@'-'m..;.;.;.;.in;.;.i e.;;.;n"'-w=.nl> 
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 11:33 

Aan: (10)(2e) ) - HBJZ 4 (10)(2e) l@minienw.nl>; 1 (10)(2e) !(110)(2~ - HBJZ ~ (10)(2e) l@m inienw.nl>; j '-__ (_10_)(_2e_)_~I-
HBJZ (10)(20) m inienw.nl> 

CC: (10)(2e) - HBJZ~ (1 0)(2e) l@minienw.n l>;'-I ----'-(1_0 __ )(2_e--) _ __,IHBJZ ~ 
HBJZ (10)(2e) m inienw.nl> 

Onderwerp: RE: Granu liet memo over rechtsgeldig cert ificaat 

HallQ'.~0)(24) 

(10)(2e) l@min ienw.nl>; '-! __ (1_D_)(2_e_) __ b-

Ik kan wel wat doen maar moet dan even met Ellen overleggen, dat zou andennaal ten koste gaan van de voortgang van het 
BSSA, maar dat moet dan maar zou ik zeggen. 
Het is inderdaad zo dat et feit dat een laboratorium of bedrijf een overtred ing heeft begaan b ij het certificeren, niet betekent dat 
afgegeven certificaten vervallen . Ze kunnen zelfs niet worden ingetrokken. Laat staan dat dit automatisch gebeurt. 
Daarnaast is voor zover m ij bekend niet gebleken van ten onrechte afgegeven certificaten voor granuliet. Dit zit overigens heel 
ingwikkeld, er is h ier sprake van een samenspel van 1 erkenning en een dubbel-certificaat en die worden afgegeven voor een 
producent, onderscheidenlij k een product, door een instantie d ie zelf weer moet zijn erkend en geaccred iteerd. 
Vervolgens is ook niet gebleken dat het certificaat zelf in dit geval niet klopt. 
Ik vind deze zaak echt raa r : granu liet is het enige schone materiaal dat in diepe plassen wordt toegepast, het is te vergelijken 
met puur zand zonder b ijmengingen. 
Verder verdwijnt er vooral grond en bagger van de kwaliteit industrie en matig verontrein igd in . 
We zouden wel willen dat er al leen maar granuliet de diepe plassen in ging, een zegen voor het m ilieu ! (afgaande op de 
informatie die ik nu heb, d it voorbehoud maak ik er wel even bij). 
Voor zover alle informatie die ik nu heb feitelijk klopt, is hier geen overtreding begaan. Er valt dus n iets in te trekken of te 
schorsen, iedereen mag gewoon aan het werk. 

!~~ : ~-(1_0)_(2_e)_~I) • HBJZ 4 (10)(2e) l@minienw.nl> 

Verzonden: woensdag 18 maart 2020 11:24 
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Aan: ~--(1_0)_(2_e)_~I- H BJZ <j (10)(2e) l@minienw.nl>; ~l _ (1_0_)(_2e_)~ 

(10)(2e) 

CC: (10)(2e) ~--(1_0)_(2_e)_~I- HBJZ <j (10)(2e) l@min ienw.nl>;~I __ (_10_)_(2_e)_~I} -

HBJZ (10)(2e) m inienw.nl> 

Onderwerp: Granuliet memo over rechtsgeldig certificaat 

Urgentie: Ho~og~-~ 

Hall~ ! (10)(2e) pff~ ) 
Weer een spoedklusje. Graag hoor ik wie dit het beste met mij kan oppakken? Er moet voor vrijdag een memo liggen voor de beide 

BWP. 

Gisteren besprak ik in overleg met de 2 ministers dat HBJZ uitzoekt wat de betekenis is van de Certicon uitspraak {RVS:2013:2850) 
voor het dossier Granuliet. Zie verslag hieronder. 

Dit gelet op de oproep in de TK om het gebruik van granuliet stil te leggen in Over de Maas en (inmiddels) 2 handhavingsverzoeken 

aan lenW (van de gemeente Over de Maas en een bewonerscollectief). 

Voor stilleggen/handhaven is, zo heb ik aangegeven, een overtreding nodig. 

Een van de vragen die in dat verband speelt, bij de BWP, is wat de Certion uitpsraak betekent waar in bijgevoegd memo van ILT (die 

ik nog niet kende) naar wordt verwezen. 
Kennelijk meent M M&W dat op basis van deze uitspraak het zo is dat áls een certificaat niet op de juiste wijze is afgegeven 

(omdat het BRL niet geschikt is voor granuliet) dan het certificaat niet geldig is en dus (ook) de toepasser in overtreding is. 

Graag van w ie hier de expertise over heeft (en tijd ) een analyse die we kunnen inbrengen voor nader overleg met de BWP vrijdag. 

Zie hieronder. 
Ik lees zelf, maar ben geen expert, overigens niet in die uitspraak dat de certificaten ongeldig zijn. 

Volgens mij gaat die uitspraak over een handhavingsactie jegens de erkende instelling die certificaten afgeeft (of keuringen doet). 

Het is - in m ijn eigen woorden - een afzonderlijke overtreding om niet conform de regels te keuren/certificeren en op basis 

daarvan certificaten/rapporten aan derden te verstrekken. Dat zegt nog niets over de geldigheid van de certificaten zelf. 

Zie ook art 23 lid 5 BBk: erkenning instelling kan worden ingetrokken maar certificaten blijven 6 maanden geldig! 
Maar als ik het memo van ILT (uit 2018) lees dan staat er, verwijzend naar art 28 Bbk, dat niet alleen de producent maar ook de 

toe passer over een geldig certificaat moet beschikken: 

- De producent moet beschikken over een milieuhygiënische verklaring waaruit blijkt dat wordt voldaan aan 
onderdeel a en b van art ikel 28 Bbk. Hier voldoet het bedrijf niet aan. De MHV verklaring zij nde een 
productcert ificaat op basis van de BRL 9321 waarover Graniet Import BV beschikt, had eigenlijk niet op basis 
van de BRL 9321 mogen worden afgegeven omdat de BRL 932 1 daar niet over gaat. Er is dus sprake van 
overtreding van artikel 28 Bbk. 

- De MHV zijnde een productcertificaat op basis van de BRL 9321 waarover Graniet Import BV beschikt is terecht 
geweigerd door RWS Oost Nederland. (Graniet I mport Benelux is er kend voor de BRL 9321 en de BRL 9324 
(zie bovenstaande lijst)). 

- Eigenlijk zou de erkenning voor de BRL 9321 moeten worden ingetrokken maar zolang dit niet is gebeurd heeft 
de kwaliteitsverklaring in ieder geval zijn werking verloren omdat de bouwstof niet onder de BRL 9321 valt. 

- Overigens dient in het kader van het m ilieubelang, de flora en fauna onder water, te worden voor komen dat 
het granuliet wordt toegepast in versch illende voormalige zandputten zoals de Honswijker plas. Hier rust in 
het kader van de zorgplicht van artikel 7 Bbk de verantwoordelijkhe id bij de toepasser zoals terecht is 
geconstateerd door RWS. 

- Graniet Import Benelux B.V., zijnde de toepasser, de redener ing die hierboven is opgeste ld voor de 
producent , geldt ook voor de toepasser. 

Maar als dit al klopt (ik twijfel) : art 28 Bbk gaat over bouwstoffen en standpunt lenW is dat geen sprake is van een bouwstof maar 

een grondstof (in IL T memo staat het precies andersom ... ) 

Over grond/baggerspecie bevat het Bbk zo is mijn indruk niet een soortgelijke bepaling als art 28 en is alleen vereist dat er een 

certificaat (MHV) moet zijn die door een erkende instelling is afgegeven. Er staat niet (zoals in art 28 wellicht kan worden gelezen) 

dat het certificaat pas geldig is als dat ook op de juiste wijze (conform passend BRL etc) is afgegeven. 

Ik denk kortom dat het Bbk er tenminste voor grond/bagger van uitgaat dat er vertrouwen is in de certifaten die worden afgegeven 

(door de publ iek-private borging van de wijze waarop deze worden afgegeven en degenen die dat mogen doen) en dat vervolgens 
gelet daarop degene die een certificaat heeft en grond/bagger toepast erop mag vertrouwen dat het certificaat geldig is. 

Hoe zien jullie dit? 

En wat betekent dit alles, juridisch, voor het al dan niet stillegen/handhaven mocht het zo zijn dat het BRL inderdaad niet geschikt 

is voor granuliet (is nog maar de vraag of dat zo is). 

Gr(~ ) 

Beste col lega' s, 

Vanmiddag is via een conference-call met de beide bewindspersonen ove r granuliet gesproken. 

Daarin zijn de volgende afspraken gemaakt: 

1. HBJZ gaat na wat de uitspraak van de Raad van State behelst. - actie HBJZ 
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2. Aan de ILT wordt gevraagd wat het of ficië Ie standpunt is ten aanzien van BRL-9321. - actie~10)(2e~ 

3. M in. MenW vraagt na te denken over een 'review ' naar de gang van zaken rond de besluitvorm ing over het vraagstuk of 

granuliet als 'grond' of als 'bouwstof' moet worden gezien. Daarbij is de opdracht te kijken naar het proces en niet de inhoud. Doel 

is de ' ruis' weg te nemen. Graag onderzoeksvoorste l en mogelij ke onafhankelij ke kand idaat (gedacht w ordt aan 1 (10)(2e) 1-
actie j10)(2ej 

4. Deze 'review ' komt naast de eerder besproken review naar de m ilieuhygiënische kw aliteiten van granuliet en de vraag of het een 

nuttige toepass ing is gelet op Over de M aas. - actie DGW B/ RWS 

Over deze act ies w o rden de bewindspersonen uiterl ij k aanstaande vrijdag per memo gelnformeerd. 

5. Kam erbrief en kamervragen. Afgesproken is op de ingezette koers door te gaan. Nieuw e of aanvullende informatie uit 

bovenstaande acties worden in de kamerbr ief verwer kt. De br ief en kam ervragen worden opnieuw doorgenomen om, indien aan 

de orde, te verw ijzen naar afgesproken processen. De passages over het brl zijn m ede afhankelij k van het antw oord van de ILT. 

Aanstaande vr ijdag krijgen de bewindspersonen een nieuwe versie van de stukken.- actie !10)(2e) 

M et vr iendelij ke groet , 

M et vr iendelij ke groet , 

(10)(2e) 

Van:7~ _ _ (1_0_)(_2e_)_~l) -DBO ~L--(1_0~)(_2e~) _ _ l@~m_in_ie_n_w_._nl> 

Verzonden: woensdag 18 maart 2020 10:28 
Aan: 1 (10)(2e) I} -HBJZ ~ (10)(2e) l@minienw.nl> 

Onderwerp: Advies ILT 

Há~ 
Hie r staat de verwijzing naar de Raad van State. 

1 

M et ,:::l~,::l;jke r•t. 
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To: (10)(2e) Il -BSK~~ __ (1~0)_(2_e~) -~l@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) 1) - DGRW 
Sent: Wed 3/1 8/2020 3:25:38 PM 
Subject FW: terugkoppeling gesprek met IL T over granuliet. 
Received: Wed 3/1 8/2020 3:25 :39 PM 

Ha llo 1 (10)(2e) 1, 

Hierbij een ma il van 1 (10)(2e) luit de bet reffende pe ri ode. Staat niet de gevraagde inform atie in 

1 

M et vc;en

1

~:,:;::: grnet, 

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

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

1 (1 0)(2e) 1 

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

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

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

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

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

zie besluit RWS granuliet 1, document Doe WVL 3.123 

1 (10)(2e) 1 (1el8e) 

14333,1------------------------------'0385 



zie beslu it RWS granuliet 1, doe WVL 3.120 

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

l@m in ienw. nl] reeds openbaa r" zie besll!lit granuliet 1, document 74 

Sent: Wed 3/18/2020 3:28:27 PM 
Subject RE: granul iet grond 
Received: Wed 3/18/2020 3:28 :28 PM 

Hallo 1 (1 0)(2e) 1, 

Hierb ij een ma il van 1 (1 0)(2e) luit de bet reffende periode. In deze ma il wordt wel een opmerking gemaakt die eraan raakt: 'Of 
en hoe de ILT evt. toezicht houdt op de bestaande erkende kwalite itsverklaring (9321) is uiteraard ook onderwerp van overleg 
maar daarvoor is ook belangrijk hoe de CI dit verder wil oppa kken. Communicatie met de CI lij kt me in eerste instantie echter 
ook een zaak van bele id.' 
Ook geen antwoord op de vraag. Ik ga nu naar de ma ils van 1 (10)(2e) 1 kijken. 

1 

Met vrien;::i:
2

k•~ groet, 

Van:1 (10)(2e) 1- ILT 
Verzonden: maandag 15 j uli 2019 09:02 

--------
Aan: (10)(2e) ) - DGRW ; (10)(2e) - ILT ; 

CC: (10)(2e) (WVL) ; (1 0)(2e) 

(1 0)(2e) 

)- DGRW 

) - ILT 

Onderwerp: RE : granu liet grond 

Hoi ~1 0)(2e~ 
Ik heb net met ~10)(2e~ ven afgestemd of we op korte term ijn een manager kunnen laten aansluiten. Door de zomervaka ntie zijn 
onze opties beperkt. Ik zou zelf aan kunnen sluiten maar ook m ijn tijd l BRW lis beperkt. 
Morgen is er een moge lijkheid en woensdag zou ik we llicht wat kunnen schu iven in m ijn agenda. Is dat geen optie dan moeten 
we als ILT even passen . 
Op zichzelf hoeft dat niet direct een probleem te zijn want de lastigste vragen liggen niet op ons bord: hoe gaan we om met de 
pos itie die de stas heeft ingenomen in de HH procedure d ie bij RWS loopt (granuliet is een bouwstof en kan op basis van de 
zorgplicht Bbk niet worden toegepast in diepe plassen) en hoe kan zsm worden geregeld dat de BRL 9344 van een update wordt 
voorzien zodat deze in de Rbk kan worden opgehangen. Of en hoe de I LT evt. toezicht houdt op de bestaande erkende 
kwalite itsve rklaring (9321) is uiteraard ook onderwerp van overleg maar daarvoor is ook be lang rijk hoe de CI dit verder wil 
oppakken. Communicatie met de CI lijkt me in eerste instantie ec hter ook een zaak van beleid . 
Groet 

(1 0)(2e) 

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

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

1 
(10)(2e) 

1 

1 
(10)(2e) 

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

1 
(10)(2e) 

1 

1 (1 0)(2e) 1 

reeds openbaar" zie besluit granuliet 1, document 74 
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reeds openbaar" zie besluit granuliet 1, document 74 

1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(2e) (1 

(10)(2e) 
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To: (10)(2e) Il -BSK~ (10)(2e) 
From: (10)(2e) 1) - DGRW 

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

Sent: Wed 3/18/2020 4:39:14 PM 
Subject Granu lietoverleg 
Received: Wed 3/1 8/2020 4:39:15 PM 

H~1~ 
Onda nks alle pog ingen vat1é2Be:;)m de info rmatiestromen recht te trekken, had ik(10)(2 weer eens aan de lijn vandaag . Hierbij 
wat ik van hem terug kreeg over het granu liet ove rleg van vanmiddag (10)(2e) 10)(2e (10)(2e) ~l(10)(2e)' : 

"ll' Hij heeft m ij er graag bij , vraagt t10)(2ej m ij uit te nodigen 
V ILT za l vandaag een co nce pt memo sturen aan (l1 □ ) (2 ~) ove r hu n standp un t over de BRL 
"17' Motie Moor lag (eva luatie proces) : m inisters wil len d it graag (ove rleg giste ren) , 10)(2 )vindt het nog las t ig te positioneren . 

(10)(2ej za l nu een paa r varianten uitwerken die je zou kunnen hanteren.(1 0)(2 )zo rgt dat we mee lezen. 
"17' RWS maa kt m et de ILT een memo en concep t antwoo rdbrief over de handhavingsverzoeken gemeente 
"17' Bodemmonster gemeente : die w ilden op poly-acry lamide laten onderzoeken en dat is hee l lastig (zoa ls we ook in de brief 

betogen) . RWS droeg daarvoor het alternat ief bio essay's aan . Word t meegenomen in review 
"ll' Vr ij dag komt er schrij fte lij k voorste l rev iew op bas is van ambte lij k gesp rek vandaag; dit gaat dan naar 

ministe r/wet houder/ gedeputeerde. I ndien iedereen akkoord zsm opd rachttraj ect 
"17' Nieuwe vers ie Kamerb r ief vrij dag (NB met 1 (1 0)(2e) 1 afgesproken dat ~10)(2e~en ik onze opmerkingen aan 1 (1 0)(2e) 1 geven en 

zij naa:rtm~n [10)(2ej) 
V WOB: RWS is med io april klaa r; w ij n iet. Er ligt nl vee l bij de WOB un it (i n totaa l 30 verzoe ken, waaronder PFAS) .(J10)(2~) 

spreekt met J(10)(2e)J over pri oriter ing en mogelij kheid intensievere samenwerking met RWS. 
Groeten, 
~10)(2ej 
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To: (10)(2e) ) - BSKU (1 0)(2e) 1@m inienw.nl]; 1 (1 0)(2e) 1) - DGRWU (1 0)(2e) I@m in ienw.n lH ! □J(2~,) 
(10)(2e) - BSK (10)(2e) @min ienw.nl 

Cc: (10 )(2e) ) - DGRW (10)(2e) @minienw.nl ]; 1 (10)(2e) Il -DGRWU (10)(2e) l@min ienw.nl ] -------~ 
From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Wed 3/1 8/2 020 5:41 :53 PM 
Subject RE: ve rslag en stand van zaken granul iet 
Received: Wed 3/1 8/2020 5:41 :54 PM 

Dank!. Inmiddels is met de bewindslieden afgesproken dat ILT nog een separate nota aan de bewinds lieden over BRL 9321 
opstelt, die wij in concept nog eerst langs krijgen, waarschijnlijk vandaag nog. 
Groet, 

Verzonden met BlackBerry Work 
( www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - B SK <1L.._ __ (1_0'-'-)(2_e_) - --'-'1@=-=m=in=ie=n~w~.n=l> 
Datum: woensda 18 mrt . 2020 4 : 17 PM 

(10~2e) 

Aan: (10)(2e) - DGRW (10)(2e) minienw.nl>, ~ __ (1_0_)(_2e_) __ ~_-_B_S_K (10)(2e) 

Kopi e: (10)(2e) ) - D GRW (10)(2e) m inienw .n l>, (10)(2e) ) - D GRW 
Onderwerp: FW: verslag en stand van zaken granuliet 

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

1(111@~ ) 
Ik heb in het kader van de BRL/ ILT kwest ie (z in in memo va~~ ~an l(10)(2e~O~gevraagd na te gaan of er mailw isse li ng is geweest over de BRL 9321 met 
ILT. 
Onderstaand treffen ju llie die aan. 
ILT bevestiging dat product ie onder die BRL kan worde n voorgezet totdat de BRL 9344 is aangepast. 
Groet (10)(2e) 
Groet (10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Van: (10)(2e) ) - DG RW 

Verzonden: woensdag 18 maart 2020 15:35 

Aan: 1 (10)(2e) I) - BS K 

Onderwerp: FW: verslag en stand van za ken gra nuliet 
Hebbes, zie hieronder ! 

1 (10)(2e) 1 1 (1 0)(2e) 
~-------~ 

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

1 (10)((21ilp j2e 

1 

~1 □ )(2 e1) reeds beoordee ld . zie beslissing op bezwaar granuliet 1, document 122 

1 (10)(2e) 1 

~s beoordeeld. zie beslissing op bezwaar gran uliet 1, document 22 
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(1Q)(~(10)(2eJ I 
1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) . • r::;lisslng op b1 (10)(2e) lnu llet 1, document 122 

1 

(10)(2e) 

1 
(10)(2e) 

1 (10)(2e) 1 

1 (10)(ÇM>M2e) 
1 (10J(2e) I 

1 (10)(2e) 

(10)(2e) 

1(10)(2e) I 

1 (10)(2e) 1 

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

143330 

1 

1 

1 

1 (10)(2e) 1 

1 (10)(2e) 
1 

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

reeds beoordeeld, zie beslissing op bezwaar gran uliet 1. document 122 

1 (1 0)(2e) 1 

1 (10)(2e) 1 

reeds beoordeeld , zie beslissing op bezwaar granuliet 1. document 116 
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To: (10)(2e) ) - DGRW~ (10)(2e) 1@minienw.nl]; 1~ __ (1_0~)(2_e_) --~I) -
BSK (10)(2e) minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DGRW 
Sent: Wed 3/1 8/2020 10:29:54 PM 
Subject: Granu liet memo over rech tsgeldig certificaat 
Received: Wed 3/1 8/2020 10:29:55 PM 
Systematiek van het BBK.docx 

Hoi 

Bijgaand een memovari ~0)(2~Jover granuliet. Helder stuk volgens mij . Graag kennis van nemen. 

Groetl10)(2e) 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

V an: " I (10)(2e) 1) - HBJZ" 
Verzonden: 18 mrt. 2020 19:25 
A an: " I (10)(2e) 1) - D G R W " 

Onderwerp: FW: Granuliet memo over rechtsgeldig certificaat 

Ha ll ~J0)(2,J 
Misschie n vind je d it ook inte ressant, hoe het zit met granu liet. Als je d it a llemaa l snapt dan weet je meteen hee l wat va n BBK en RB K af. 

(@0,) 
Van: ~I ---(-10-)(-2e-) --~I) - HBJZ 

Verzonden: woensdag 18 maart 2020 18:40 
Aan: (10)(2e) ) - HBJZ ; (10)(2e) ~ ) - HBJ Z ; 
CC: (10)(2e) ) - HBJZ ; (1 0)(2e) - HBJZ ; 

(10)(2e) - HBJZ 
(10)(2e) ) - HBJZ ; ~I --(1-0)-(2-e)-~I {WVL) 

Onderwerp: RE: Gran uliet memo over rechtsgeldig certificaat 
Ha ll o a ll e maa l, 
Hmm, in de eerste ta be l za l ee n fo ut. Die heb ik ve rbete rd door een nieuwe rij in te voegen. Ik heb ook een be lofte dat ik op een pu nt zou ingaan niet 
waargemaakt, d us daarom moest e r aan het e ind nog een be langrijke a li nea worden toegevoegd . 
Nu ga ik het niet meer overleze n, d us nu is het goed © 

(@0,) 
Van: ~I ---(-10-)(-2e-) --~I) - HBJZ 

Verzonden: woensdag 18 maart 2020 18:19 

Aan: (10)(2e) ) - HBJZ 1 (10)(2e) l@minienw.n l>;I 
HBJZ (10)(2e) minienw.n l> 

CC: (10)(2e) ) - HBJZ<9 (1 0)(2e) l@m inienw.n l>; I 
HBJZ (10)(2e) m inienw.n l> 

Onderwerp: RE: Gra nuliet memo over rechtsgeldig certificaat 
Er waren 3 woorden aa n he t begin weggevallen 

Van: 1 (10)(2e) I) - HBJZ 
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 18:14 

(1 0)(2ejl10)(2ej)]- HBJZ 1 (10)(2e) l@m inienw.n l>; j (10)(2e) 

(1 0)(2e) f HBJZ '9 (1 0)(2e) l@m inienw.n l>; 1 (10)(2e) 

1-

1) -

Aan: (10)(2e) ) - HBJZ 1 (10)(2e) l@minienw.n l>; 1 (1 0)(2eJ~- HBJZ 1 (10)(2e) l@m inienw.n l>J~ ___ (1 _0)_(2_e) __ ~ 
HBJZ (10)(2e) minienw.n l> 

CC: (10)(2e) ) - HBJZ '9 (1 0)(2e) l@m inienw.n l>;l~ __ (1_0_)(_2e_)_~f HBJZ '9 (1 0)(2 e) l@m inienw.n l>; ~I __ (1_0)_(2_e) __ l) -
HBJZ (1 0)(2e) m inienw.n l> 

Onderwerp: RE: Gra nuliet memo over rechtsgeldig certificaat 
Ha ll (,m ) 
Ik heb in ee n no t it ie van 4 pagina's ee rst gewoo n eens uitge legd hoe het zit. 
Kon dat niet wat korte r? Vast we l, maar he t is zee r complex . Als je e r een paar stene n uittre kt sto rt het bo uwwerk in. De minister moet dus een comp leet en 
gedeta il leerd bee ld he bben want a nders gaat ze dinge n zeggen die niet kloppen. Voo r zover mijn fe ite li jke informatie st rekt hebben we het hie r ove r niks . 
Gra nu lie t is zo ongeveer het schoonste mate riaal dat in de diepe plas wordt toegepast. Degenen die daar bezwaar tege n he bbe n late n de ministe r in een fuik 
zwem men e n a ls ze het niet precies goed uit legt hoe het zit ko mt ze daar niet meer uit Ze zal zich d us toch, vrees ik, even moeten verdiepe n in de deta ils want 
ande rs zit ze al gauw vast in d ie fuik. 
We ku nne n na t uurli jk w e l kijken of mijn uit leg d uide li jk is e n a ls dat het geva l is kun nen we vanavond of morgenochtend samen kijken of het ko rte r kan. 

(10)(2f) 
Van: ~I --(1 -0)-(2-e)-~I) - HBJZ '9 (10)(2e) l@minienw.nl> 

Verzonden: woensdag 18 maart 2020 11:24 
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Aan: (10)(2e) ) - HBJZ < (1 m in ienw.nl>j (10)(2e) IHBJZ 1 
~-------~ 

(10)(2e ) l@m inienw.n l>; ~I _(10_)_(2_e)~ 
(10)(2e) ) - HBJ 

CC: (10)(2e) ~--(1_0)_(2_e)_~I- HBJZ 1 (1 0)(2e) l@m inienw.n l>; ~I __ (1_0)_(2_e)_~I) -
HBJZ (10)(2e) m inienw.n l> 

Onderwerp: Granu liet memo ove r recht sge ld ig cert ificaat 

Urgentie: Hoog 

Hallo~ ) 1~(1-0)-(2e~) lof<~ ) 

Weer een spoedklusje. Graag hoor ik w ie d it het beste met m ij kan oppakken? Er moet voor vrijdag een memo liggen voor de beide 

BWP. 

Gisteren besprak ik in over leg met de 2 m iniste rs dat HBJZ uitzoekt wat de betekenis is van de Certicon uitspraak (RVS:2013:2850) 

voor het dossier Granuliet. Zie verslag hieronder. 

Dit ge let op de op roep in de TK om het gebru ik van granuliet stil te leggen in Over de Maas en {inm iddels) 2 handhavingsverzoeken 

aan lenW (van de gemeente Ove r de Maas en een bewonerscollectief). 

Voor st il leggen/handhaven is, zo heb ik aangegeven, een overtred ing nodig. 

Een van de vragen d ie in dat verband spee lt, bij de BWP, is wat de Certion u itpsraak betekent waar in b ijgevoegd memo van ILT (d ie 

ik nog niet kende) naar wordt verwezen. 

Kennelijk meent M M&W dat op basis van deze uitspraak het zo is dat áls een certificaat niet op de juiste wijze is afgegeven 

(omdat het BRL niet geschikt is voor granuliet) dan het certificaat niet geldig is en dus (ook) de toepasser in overtreding is. 

Graag van w ie h ier de expertise over heeft (en t ijd) een analyse die we kunnen inbrengen voor nader overleg met de BWP vrijdag. 

Zie h ieronder. 

Ik lees ze lf, maar ben geen expert, overigens niet in die uitspraak dat de cert ificaten ongeld ig zijn. 

Volgens mij gaat d ie u itsp raak over een handhavingsactie jegens de erkende inste ll ing die certificaten afgeeft (of keuringen doet). 

Het is - in m ijn eigen woorden -een afzonderlij ke ove rtreding om niet confo rm de regels te keuren/certificeren en op bas is 

daa rvan certificaten/rapporten aan derden te verstrekken. Dat zegt nog niets over de geldigheid van de certificaten zelf. 

Zie ook art 23 lid 5 BBk: erkenn ing instelling kan worden ingetrokken maar certificaten blijven 6 maanden ge ld ig! 

Maar als ik het memo van ILT (uit 2018) lees dan staat er, ve rwijzend naar art 28 Bbk, dat niet alleen de producent maar ook de 

toepasse r over een ge ldig certificaat moet beschikken: 
- De producent moet beschikken ove r ee n milieu hygiënische verkla ring waa ruit bli jkt dat wo rdt voldaan aan onderdeel a en b van art ikel 28 

Bbk . Hie r vo ldoet het bedrij f niet aa n. De M HV ve rklaring zij nde ee n productcert ifi caat op basis van de BRL 9321 w aa rover Gran iet 

Import BV beschikt, had eigenlij k niet op basis va n de BR L 9321 mogen worden afgegeven omdat de BRL 9321 daar niet over gaat . Er is 
dus sprake van overtreding van artikel 28 Bbk. 

- De M HV zi j nde ee n prod uctcert ificaat op basis van de BRL 9321 waarover Graniet Import BV beschi kt is te recht geweige rd door RWS Oost 

Nede r land . {Gra niet Impo rt Be nelux is erkend voo r de BR L 932 1 en de BR L 9324 {zie bovenstaande lijst )) . 
- Eigen lijk zou de erken ning voor de BRL 9321 moet en wo rden ingetrokken maa r zolang dit niet is gebeu rd heeft de kwaliteitsverkla ring in 

ieder geval zij n werking verlore n omdat de bouw st of niet onder de BRL 932 1 valt . 
-Overigens d ient in het kade r van het milieubelang, de flora en fauna onder w ate r, te worden voorkomen dat het gran uliet w ordt t oegepast 

in verschillende voorma lige zandput ten zoals de Honsw ij ke rplas . Hier rust in het kader van de zorgpli cht van artike l 7 Bbk de 
ve rantwoordel ijkheid bij de t oepasser zoals t erecht is geconst at eerd doo r RWS . 

- Graniet Import Benelux B.V., zijnde de toe passer, de rede nering die hie rboven is opgesteld voor de producent, geldt ook voo r de 

t oe passer. 

Maar als dit al klopt (ik twijfel) : art 28 Bbk gaat over bouwstoffen en standpunt lenW is dat geen sprake is van een bouwstof maar 

een grondstof (in ILT memo staat het precies andersom ... ) 

Over grond/baggerspecie bevat het Bbk zo is mijn indruk niet een soortgelijke bepa ling als art 28 en is alleen vereist dat er een 

certificaat (MHV) moet zijn die door een erkende instelling is afgegeven . Er staat n iet (zoals in art 28 we llicht kan wo rden gelezen) 

dat het certificaat pas geldig is als dat ook op de juiste wijze (confo rm passend BRL etc ) is afgegeven. 

Ik denk ko rtom dat het Bbk er tenm inste voor grond/bagger van uitgaat dat e r vertrouwen is in de certifaten die worden afgegeven 

(door de pub liek-private bo rging van de wijze waa rop deze worden afgegeven en degenen die dat mogen doen) en dat vervolgens 

ge let daarop degene die een certificaat heeft en grond/bagger toepast erop mag vert rouwen dat het certificaat ge ld ig is. 

Hoe zien jullie dit? 

En wat betekent dit alles, jur id isch, voor het al dan niet stillegen/handhaven mocht het zo zijn dat het BR L inderdaad niet gesch ikt 

is voor granu liet (is nog maar de vraag of dat zo is). 

G r( ~ ) 

Best e co llega's, 

Vanm iddag is via een conference-ca ll met de beide bewindspersonen over granu liet gespro ken. 

Daa r in zijn de vo lgende afs praken gemaakt : 

1. HBJZ gaat na wat de u itspraak van de Raad van State behelst. - act ie HBJZ 

2. Aan de ILT wordt gevraagd wat het officië le stan dpunt is ten aanz ien van BRL-932 1. - act ie~10)(2er 

3. M in. MenW vraagt na t e den ken ove r een 'rev iew' naa r de gang van zaken rond de bes lu it vo rm ing over het v raagst uk of 

granu liet als 'gro nd' of als 'bouwstof' moet worden gezien. Daa rbij is de o pd racht te k ij ke n naa r het proces en n iet de inhoud. Doel 

143329 0389 



is de ' ruis ' w eg te nemen. Graag onderzoeksvoorste I en mogelij ke onafhankelij ke kand idaat {gedacht w ordt aan 1 (10)(2e) 1-
act ie (10)(2e) 

4 . Deze ' rev iew' komt naast de ee rder besp roken review naar de m ilieuhyg iën ische kwa lite iten va n granu liet en de v raag of het een 

nuttige toepass ing is gelet o p Over de M aas. - act ie DGWB/RW S 

Over deze act ies wo rden de bew indspersonen uiterlijk aanstaande vrijdag per memo geïnformeerd. 

5. Kamerbr ief en kame rvragen. Afgesproken is op de ingezett e koers door t e gaan. Nieuwe of aanvullende informat ie u it 

bovenstaande act ies worden in de kame rbrief verwerkt. De br ief en kamervragen wo rden opn ieuw doorgenomen om, ind ien aan 

de o rde, t e verw ijzen naar afgesproken processen. De passages over het brl zij n mede af hankelij k van het ant woord van de ILT. 

Aanst aande v rij dag krijgen de bew indspersonen een n ieuwe vers ie va n de st ukken.- actie (10)(2e) 

Met v r iende lij ke groet, 

Met v r iende lï ke roet, 
1 (1 0)(2e) 1 

(1 0)(2e) 

(10)(2:étj)(Fe) 

Van: (10)(2e) ) - DBO '9 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: woensdag 18 maart 2020 10:28 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - HBJZ 1 (10)(2e) l@minienw. nl> 

Onderwerp: Advies ILT 

Ha:~ 
Hie r st aat de verw ijzing naa r de Raad van Stat e. 

Met vr iende lï ke roet, 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

1 (10)(2'.étj)(Fe) 
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132078 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Ondeiwerp: 
Datum: 

Eén IenW! 

i1DH2el 1) - HBJZ 

RE : briefUe) aan gemeente n.a.v. HH verzoek granuliet Over de Maas 

donderdag 19 maart 2020 18:55:00 

Van:I (1 0)(2e) 1) -H BJZ 

Verzonden: donderdag 19 maart 2020 18 :07 

Aan: 1 (10)(2~) 1) - HBJZ 

C~ (10)(2e) 1- HBJZ; 1 (10)(2el 1) - HBJZ 

Onderwerp: RE : brief(je) aan gemeente n.a.v. HH verzoek granu!iet Over de Maas 
Stond nog op actielijst, soms gaan dingen al vanzelf goed als mensen verstandig nadenken © 
Grt-@@) 

Van: 1 (] 0)(2~) 1) - HBJZ <I (10)(2e) p)min ienw.n!> 

Verzonden: donderdag 19 maart 2020 17:39 

Aan:I (10)(2e~ 1) - HBJZ <I (10)(2e ) p)minienw.n!>; I (10)(2e) 1) - HBJZ 

<.GJ (10)(2e) ©mioienw.nl> 

CC: 1 (10)(2e) f HBJZ <I (1 0)(2e) l@minienw.n!> 

Onderwerp: RE: brief(je) aan gemeente n.a .v. HH verzoek granu!iet Over de Maas 
Wat een goed idee © 
Neem aan dat jij gebeld hebt(@@ 

Van: 1 (10){2el 1) - H BJZ <] (10){2e) ê m inie nw .n!> 

Verzonden: donderdag 19 maart 2020 17: 10 

Aan:I (1 0)(2e) 1) - HBJZ <I (10 )(2e ) lll m inienw.n!> 

CC: 1 (10)(27) 1) - HBJZ <I (10)(2e) 6? min ienw.nl>;I (10)(2e) 1 HBJZ 

<e!len .l (10)(2e) @minienw.n!> 

Onderwerp: FW: brief(je) aan gemeente n.a.v. HH verzoek gra nu!iet Over de Maas 

Ter info. 

Idee is (van RWS en ILT iom o::Q}@) om dit meer bestuurlijke briefje uit te doen. 

Gericht aan BenW van gemeente ze!f (dus niet aan advocaat). 

Waarbij M ze!f ondertekent. 

Latere reactie op de 2 handhavingsverzoeken (aan ILT en aan RWS) nog bezien wie dat besluit 

dan neemt, omdat ook RWS en ILT erachter kwamen dat niet duide!ij k is of de (algemene) 

mandaten RWS en ILTvo!led ig zij n. 

Mijn suggestie voor bijzonder mandaat is in bee ld maar is nu nog niet nodig. 

Heb we! gezegd dat afschrift brief in cc aan advocaat moet worden gestuurd . 

Briefje zegt dat er binnen de gevraagde 7 dagen geen besluit wordt genomen maar de wettelijke 

termijn wordt gehanteerd. 

Te verwachten va!t dat binnenkort bezwaar niet tijd ig beslissen+ vovo komt. 

Niet uit te s!uiten dat vovo-rechter de boel tijde lij k sti l zal leggen . 

Ik meen dat dit M niet slecht zal uitkomen. 

VoVo rechte r zal immers geen inhoudelijke uitspraak doen maar a!leen een belangenafweging 

maken en voorlopige maatregel treffen . 

Dat is precies waar ook de TK bij M op aandringt. 

G~[Qfil§) 

Van: 1 (10)(2e) 1 (BS) <I (1 0)(2e) Drws .nl> 

Verzonden: donderdag 19 maart 2020 16:13 

Aan:1 (10)(2e~ 1) - HBJZ <! (10)(2e) @m inienw.nl> 

cc~ (10)(2e) i lLT <I (10 )(2e) @Il enT nl> 

0391 



Onderwerp: brief(je) aan gemeente n.a.v. HH verzoek granuliet Over de Maas 
Dag mm) 
Ik kreeg gisteren een actie om in afstemming met IL Teen brief(je) aan de gemee te o te 
stellen n.a.v . hun HH verzoek . Zie bijgaand een concept dat ik met ILT collega (10)(2e) heb 
besproken. 
Heb jij nog puntjes bij dit concept? 
Groeten, 

(1[(J1@!) 

132078 0391 
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11. 1 en 10.2.g 
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200771 0392 



IJil11IIDl 

11. 1 en 10.2.g 

200771 0392 



207824 

Kort Verslag telefonisch extra MT HBJZ 19 maart 2020 

Aanwezig: Leden MT (Verslag: l( 10)(2e)I) 

Kopie: Medewerkers HBJZ 

Mededelingen 

Bijpraat rondje MT leden 
In dit MT zijn de bevindingen van de afgelopen dagen gedeeld. 
Er is geen agenda voor dit MT. Geïnventariseerd wordt welke onderwerpen besproken moeten 
worden: 

buiten verzoek 

(10)(2e) 

0393 
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bu iten verzoek 

Granuliet 
Er wordt een algemene kamerbrief voorbereid alsmede 2 brieven waarin specifieke 
kamervragen worden beantwoord . Het bl ijft een ingewikkeld geheel. Door de Stas zijn enkele 
specifieke vragen gesteld waarvoor memo's worden opgesteld. Een infographic is nog niet 
gemaakt maar kan verhelderend werken. Dit wordt meegenomen . 

buiten verzoek 

(10)(2e) 

0393 



To: (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) @min~ie_n_w_._nl~----~ 
Cc: (10 )(2e) - DGRW (10)(2e) @minienw.nl · (10)(2e) - DGRW~ (10)(2e) 

(10)(2e) - DGRW (10)(2e) @minienw.nl]; (10)(2e) ) - BSK (10)(2e) @m in ienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - BSK 
Sent: Thur 3/19/2020 10:04:07 AM 
Subject 20200318 Kamerbrief ove r gran uli~1~)gef 
Received: Th ur 3/19/2020 10:04:00 
20200318 Kamerbrie f over granuliEi~ cx 

Ha [10)(2ej, 
Bij deze de opm erkingen op de brief. 
Res t volgt zo. 
Groet 1 (10)(2e) 1 

142760 

l@min ienw .n IJ; 

0394 



To: (1 (10)(2e) (BS).,_____~(:_10---'---')(_2e-'----) _ __J=-:....:c.:...::..:..:_:.:..1.1.,L-------'------'---'-------'r-------'-'=B=S'-"---------'----(1-'-0)-'-(2e-'-) --,------J@rws.nl]; 1 (10)(2e) 1. 

(1 (10)(2e) Il -BSK (10)(2e) @minienw.n l]; (10)(2e) @minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DGRW 
Sent: Thur 3/1 9/2020 11 :33:09 AM 
Subject: Omschrijving opdracht ' Review-onderzoek' 
Received: Th ur 3/1 9/2020 11 :33:10 AM 
Omschri jving opdracht versie 1.docx 

Beste Allen, 
Gisteren hebben ~1Ol(2ef, 1 (

1Ol(2eJ I en ik gesproken met vertegenwoordigers van de 
gemeente over het 'review-onderzoek'. Dit hebben gedaan aan de hand van een 
eerde r door ~10l(2ef en 1 (

10lr2e) 1 gemaakte omschr ijving. Naar aanleiding van het 
overleg heb ik de omschr ijving aangepast. Een eerste nieuwe concept omschrijving 
treffen jullie bijgaand aan. I k be r ï van 1 (

10l(20l I dat de omschr ijving aan het einde 
van de dag aan de minister, via (10)(2eJ moet zijn aangeboden. Ik ontvang jullie 
reacties daarom graag zo spoedig as mogelijk. Ik begin zo met het verslag van 
het ove rleg. Het ve rslag kan dan later op de dag worden bijgevoegd. Met de 
gemeente en provincie hebben wij de afspraa k gemaakt dat zij v rijdag een eerste 
concept van de omschr ijving en het verslag ontvangen (moet er bij ons wel een 
akkoord zijn). Met de provincie en gemeente overeengekomen dat zij voo r 
woensdag reageren (ui terlij k dinsdag). 
Mochten jullie een toelichting willen dan kunnen jullie mij bellen. 
p.s. 
~ en 1 (

10l(20 l ~ net even met (10l(20l besproken dat ik de omschrijving ook gelijk 
even stuur naar 1 ,

1Ol(2eJ I en (10ll20l • Hiermee kunnen wij wellicht iets sneller een 
volgende stap zetten. 
Met vriendeliike q roet. 

(10)(2e) 

143328 0396 



To: (10)(2e) ) - DGRW~ (10)(2e) 

From: (10)(2e ) ) - DGRW 
Sent: Thur 3/1 9/2020 11 :59: 13 AM 
Subject FW: 20200318 Aanpak onderzoek granuliet 
Received: Thur3/1 9/2020 11 :59:14AM 
20200318 Aan pak onderzoek qranuliet. docx 

Ha 1(10)(2e) 1, 

Kan jij hier ook even naar kijken? Wat is j ouw advies? 

Groet, 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackbeny.com) 

Van: I (10)(2e) i) -D BO 1 (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: donderda 19 mrt. 2020 10:05 AM 

1@minienw.nl] 

Aan: ( 1 O )(2 e) ) -1 0-)(-2;~~~: (--=-1-0:":')-(=-2-e;)~_-,---_i;:;;;:.===7'-'--'=---::~--,---.:,.--:-'----'----__J) - D G R W <j ( 1 O )(2e ) l@minienw.nl>, 1 ( 1 O )(2e ) I, 
(~(BS) (10)(2e) rws.n >, (10)(2e) inienw.nl> 

Onderwerp: 20200318 Aanpak onderzoek granuliet 

Best e co llega's, 

Zoa ls afgesproken heb ik een memo gemaakt waa rin de verschillende o pt ies rond de mot ie Moor lag de revue passe ren. 

Graag j u lli e react ie. 

Groet 
(10)(2e) 

238882 0398 



To: (10)(2e) Il -BSK~ (1 0)(2e) 1@minienw.nl] 
From: Redactie ZEMBLA 
Sent: Thur 3/19/2020 12:39:54 PM 
Subject 'Te weinig beschermende materialen tegen coronavirus' , zembla op tv aangepast wegens corona 
Received: Th ur 3/19/2020 12:40:05 PM 

143327 

Bekijk de online versie van deze mailing. 

TE WEINIG BESCHERMENDE MATERIALEN 
TEGEN CORONAVIRUS 

Huisartsen staan in de fron tl in ie van de coronacrisis, maar hebben grote tekorten aan 

beschermingsmaterialen . De voorraad is er, beloofde de politiek gisteren . De Landel ijke 

Huisartsen Veren iging (LHV) heeft daardoor voorzichtige hoop, maar vreest ook dat het 

grootste deel bij ziekenhuizen terecht komt. 

Lees het nieuws 

Huisartsen in de 
frontlinie van corona
uitbraak: 'Ik zet elke 
nachtschortenin 
Dettol' 

Zembla heeft de afgelopen 

jaren meerdere uitzend ingen 

gemaakt over huisartsen . We 

spreken ze opnieuw ove r hoe 

hun werk is ve randerd sinds 

de coronac risis. 

_ Lees hun verhalen _ 

0400 
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VANAVOND AANGEPASTE UITZENDING OP TV 

Slachtoffer van het Wereld Natuur Fonds 

~ 

In ve rband met de ontwikkelingen rondom COVID-19 past Zembla naar gelang de 

omstandigheden haa r programmering aan. Vanavond he rhalen we een uitzend ing over 

de gevolgen van de strijd van het Wereld Natuur Fonds voo r het behoud van het w ilde 

die r. Om 20.25 uur op NPO 2. 

NIEUWS 

Lees alvast meer 

Brabantse zorginstelling regelt 
geen maaltijdvoorziening meer 
voor ouderen 

BrabantZorg gaat wegens de risico 's van 

het coronavirus geen maaltijdvoorz iening 

mee r regelen voor cl iënten. Dat liet de 

oude renzo rginstell ing weten via een brief 

aan de cliënten die in bezit is van Zembla. 

_ Lees meer _ 

Officieel handhavingsverzoek 
0400 
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PODCAST 

ingediend om granulietstort 
Over de Maas te stoppen 

De gemeente West Maas en Waal heeft 

bij Rijkswaterstaat en bij de Inspectie 

Leefomgeving en T ransport een officieel 

handhavingsverzoek ingediend om het 

storten van granu liet in natuurplas Over 

de Maas per direct stil te leggen. 

_ Lees meer _ 

De macht van 
Monsanto 

In deze podcast verte llen 

onderzoeksjournal isten E Is 

Knaapen en Norbert Re intjens 

over hun onderzoek naa r 

Monsanto en RoundUp. 

_ Beluister hier _ 

VOLG ONS OP: 

IXJXJXJXJ 
Je bent momenteel met 1 (10)(2e) 1@minienm .nl geabonneerd op de Zembla nieuwsbrief. 

Wi l je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 
Dan kun je je hier afmelden 

© BNNVARA. Alle rechten voorbehouden 

0400 



1 ndien dit bericht niet goed overkomt, klik dan hier. 
Of kopieer deze URL naar je webbrowser: 

http:/lcontent6-tc. temairsoftware. com/viewer?tid=TI D P7 46074XA2 DB39AE460A485EAF1938006202E085Yl6 

143327 0400 



To: BS)U (10)(2e) l@rws.n l];~I ___ (_10_)(_2e_) __ ~I- ILTU (1 0)(2e) 1@ ILenT .nl]; ~I ___ (1~0)_(2~e) __ ~l) -
DG RW"----,-~---'--___:___:_---'----~min ienw. n IJ 
From: - HBJZ 
Sent: : 5:02 PM 
Subject: Granu liet Ce rticon uitspraak 
Received: Thu r 3/1 9/2020 1 :35 :02 PM 
Beteken is certiconu itspraak granuliet.d ocx 

Hallo 1(1 0)(2e Jl1~1 0)(2eje riJ1I0)(2~) 

Graag stem ik bij gevoegd memo met ju ll ie af . M oet mo rgen met bw p bespro ke n wo rden. 

Kr ijg ik zs m ju llie react ie? 

@~1 0)(2e} besp ro ken is ook dat ILT gevraagd w o rdt om een sta nd punt over granuliet . Stemmen jullie dat ook af? 

G r( ~ ) 

142022 0401 
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Memo Betekenis Certicon-uitspraak Raad van State 

HBJZ 19 maart 2019 

In het overleg ove r het granuliet-dossie r op 17 maart 2019 is de vraag gesteld wat de betekenis is van 

de Ce rticon-uitspraak van de Afdeling bestuu rsrechtsp raak van de Raad van St ate van 7 augustus 

2013 (ECLI : NL: RVS:2013:2850). 

Deze zaak gaat over een door de ILT aan het bed rijf Cert icon Kwa liteitskeu r ingen B.V. opgelegde last 

onder dwangsom wegens overtreding van het Beslu it bodemkwal iteit . Cert icon is een bed r ijf dat 

onder meer partijen grond keu rt. Vo lgens de ILT zij n deze keu ringen geschiedt in st rijd met het 

daa rvoor geldende normdocument (het "Prot ocol 1001, Monsternem ing voor partijkeu r ingen grond 

en baggerspecie " ). Dit is ve rboden op grond van art 18 Bbk. Op grond van artikel 16 Bbk is het t evens 

ve rboden om rapporten af te geven aan derden wanneer deze geen getrouw beeld geven van de 

eigenscha ppen en de kwa lit eit van de gekeurde partijen grond. De Afdeling bestuurs rechtsp raak 

oordeelt dat Certicon deze overt red ingen inderdaad heeft begaan en dat ILT bevoegd was om tot 

hand having ove r te gaan : 

"Aangezien Certicon in strijd met het protocol heeft gehandeld, heeft de staatssecretaris zich terecht 

op het standpunt gesteld dat de rapporten van de desbetreffende partijkeuringen geen betrouwbaar 

beeld gaven van de eigenschappen, aard, hoedanigheid en samensteffing van de partijen. Nu de 

betrokken in het protocol neergelegde voorschriften naar het oordeel van de Afdeling duidelijk zijn, 

heeft de staatssecretaris zich op het standpunt kunnen steffen dat Certicon dit wist dan wet 

redelijkerwijs had kunnen vermoeden." 

Belangrijk is dat de uitspraa k gaat over de wijze waa rop een op grond van het BBk geaccred it eerde 

en erkende instelling {Cert icon ) keur ingen uitvoert en keurings rapporten afgeeft . De uit spraak gaat 

dus nad rukkel ij k niet ove r de bruikbaarheid (en rechtsgeld ighe id) van de rapporten voor degene d ie 

de rapporten vervo lgens gebruikt, dat wil zeggen degene die de grond t oepast. 

Dat betekent dat uit de Ce rticon-uitspraak voor het granuliet-doss ier dus niet kan worden af geleid, 

dat als {het geen nog niet is gebleken) vast zou komen te st aan dat het BR L dat is gebruikt voor het 

ve rlenen van cert if icaten voor het produceren van granu liet en het product granuliet niet op 

granu liet kan worden toege past , de aan de toe pas ser van het granuliet afgegeven erkende 

milieuverklaringen ook meteen ongeldig zouden zijn. Uit de Certicon-uitspraa k blij kt al leen dat in 

zo 'n geval door ILT mogelijk hand havend kan worden opget reden tegen de certificerende instelling. 

In bijgevoegd schema zijn te r informat ie de verschillende stappen opgenomen van het systeem van 

het BBk ove r het cert ifice ren van de prod uct ie van granu liet en het product granuliet. 

0402 
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Schema Besluit bodemkwaliteit 

Accreditatie (doo r de Raad voo r acc red itatie) van certifice rende instell ing : 

- Certificeren van pe rso nen (cat . 6 bij lage C BBK) 

- Certificeren van prod ucten (ca t . 2 bij lage C BBK) 

J. 

Erkenning (doo r de minister) van certificerende instelli ng voor : 

- Ce rt ifice ren van personen (op grond van de acc red ita tie) 

- Cert ifice ren van prod ucten (op grond van de acc red itatie) 

J. 

Certificatie van producent van g ran uli et voo r: 

- het produce ren van gran uliet (cat . 10 bij lage C BBK; BRL 932 1) 

mede op bas is van ce rt ifi caat voor product g ranuliet (ca t. 2 bij lage C BBK) 

J. 

Erkenning van producent van granuliet voo r: 

- het prod uce ren van granu liet (cat. 10 bij lage C BBK) (op g rond van de ce rtifica tie) 

J. 

Producen t geeft erkende kwaliteitsverklaring af voor part ij en granuliet 

Dat mag hij doen omdat hij erkend is voo r het prod uceren van granuliet. 

J. 

Het gran uliet wordt door producent of leveranc ier met een erkende kwaliteitsverkl aring 

aa n de toepasser geleverd . 

J. 

De toepasser past het granu liet toe in de diepe plas . 

Dat mag omda t : 

- sprake is van g ro nd 

- de grond vo ldoet aa n de kwaliteitse isen 

- de mil ieuverklarin g (erkende kwaliteitsverklaring) erbij zit 

Die dient ook als bewij s dat aa n de kwaliteit seisen wordt vo ldaa n. 

Er is geen aa nleid ing, tot nu toe, da t granuliet niet aa n de eisen voldoet . 

0402 



(10)(2e) - HBJZ (10)(2e) @minienw.nl]; ~I ___ (_10~)_(2~e) __ ~I) -HBJZ~U __ (1~0)_(2_e_) -~l@minienw.nl]; 
(10)(2e) - HBJZ (10)(2e) @min ienw .n l] 

From: (1 0)(2e) ) - HBJZ 
Sent: Thur 3/1 9/2020 1 :56:17 PM 
Subject: FW: Granu liet Certicon uitspraak 
Received: Thur 3/1 9/2020 1 :56 :18 PM 
Betekenis certiconu itspraak granuliet.d ocx 

Te r info. 
Heb 1-(-10-)-(2-e)-I gesproken en gezegd dat de Certicon-uitspraak net even de verkeerde alarm bel is d ie is afgegaan. 

Was ze mee eens. 
Ze vertelde wel dat M wil weten óf het BRL we l past op granu liet. Ik heb gezegd dat d it niet een vraag is die HBJZ kan 

beantwoorden. Was ze het ook mee eens. 
Enfin, wordt vervo lgd .. .. 

Ik ga nu eindelijk wat eten .... 
Gr{ 0)(2 ) 

r===------

Van: - HBJZ 

Verzo 19 maa rt 2020 13:53 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO ; -1 --(1-0)-(2e_) __ I) - DBO 

Onderwerp: FW : Granuliet Ce rt icon uit spraak 

Hallo (10)(2e)en 1 (1 0)(2e) 1, 

Zoals zojuist besproken (met l (10)(2e) 1) hierb ij het concept memo. Ligt nog voor afstem ming bij ILT, RWS en DGWB. 

Als ju ll ie nog opmerkingen hebben hoor ik dat graag. 

@ 10)(2e . d it zou toch morgen met de BWP besproken worden? Of ben ik abuis? 
Gr{ 0)(2 ) 

Van: 1 (1 0)(2e) I) - HBJZ 

Verzonden: donderdag 19 maa rt 2020 13:35 
Aan: (1 0)(2e) (BS)< (1 0)(2e) rws .nl>; 1 (10)(2e) ILT 1 (10)(2e) l@ILenT.n l>; ~I ___ (_10_)(_2e_) __ ~l) -

DGRW (10)(2e ) minienw.nl> 

Onderwerp: Granu liet Cert icon uit spraak 

Hallo 1(1 0)(2e)I, ~;ier(i110)(2~) 

Graag stem ik bij gevoegd memo met ju ll ie af . Moet morgen met bwp besproken worden. 
Krijg ik zs m ju llie react ie? 

@ Ma rit : besproken is ook dat ILT gevraagd w ordt om een st andpunt over granu liet . Stemmen jullie dat ook af? 

Gr{ ~ ) 

142020 0403 



To: (10)(2e) - HBJZ (1 0)(2e) @minienw.nl]; ~I __ (_10~)_(2~e) __ ~I) -DBO~~ __ (1~0)_(2_e~) -~l@minienw.n l] 
From: (10)(2e ) ) - DBO 
Sent: Thur 3/19/2020 2:29:34 PM 
Subject RE: Granuliet Cert icon uitspraak 
Received: Thur 3/1 9/2020 2:29 :00 PM 

Ha'.@0) 
Dank alvast voor het delen. Bij het lezen van het document kwamen de volgende vragen bij mij op, d ie wellicht de minis ter ook 
heeft - en denk ik goed zij n te verdu idelijken (het leest allemaa l we l hee l erg juridisch;- -- het schema is super topt rouwens !) : 

11.1en 10.2.g 

Dank! 
(10)(2e) 

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

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

1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 
Reeds beoordeeld Zylab ID 142020 

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

(10)(2e) 

1(1 0)(2 e)I 

127421 0405 



To: (1 0)(2e) ) - DCO~ (10)(2e) 1@minienw.nl]; 1 (10)(2e) l) -
DBO (10)(2e) min ienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 3/1 9/2020 2:42:13 PM 
Subject: FW: Kamerbrief en kamervragen over granu liet , versie 20200319 
Received: Thur 3/1 9/2020 2:42:00 PM 
20200319 Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de min ister voor Mil ieu en Wonen over 
granuliet schoon.docx 
20200319 Vragen van het lid Lacin (SP) schoon.docx 
20200319 Kamerbrie f over granuliet 19 maart 2020 schoon .docx 

Kunnen jullie j ullie input naar mij sturen? Dan bundel ik j ul lie commentaar met het m ij ne. Ik ga er later vanmiddag weer doorheen 
vlooien, maar heb nog niets gezien van ILT doe dus vraag me af of de beantwoord ing we l stevig genoeg is. 

Ciao! 
Van:~I --(1-0)-(2-e)-~l) -DBO 

Verzonden: donderdag 19 maa rt 2020 14:33 
Aan: (1 0)(2e) (BS); (10)(2e) (10)(2e) l(ZN); (1 0)(2e) (WVL} ~ (10)(2e) I 

(WVL}; (10)(2e) ) - BS K ; (10)(2e) - HBJZ ; (1 0)(2e) ) - DBO; 
.--.--------~~ 

(10)(2e) ) - BSK; 
1 (10)(2e) 1- HBJZ ; (1 0)(2e) ) -CEND-DCO ; (10)(2e) ) - DGRW ; 

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

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

(10)(2e) (WVL) (10)(2e) - HBJZ 
L'========='...J 

Onderwerp: Kamerbr ief en kamervragen over gran uliet , versie 20200319 

Beste col lega's, 

(10)(2e) ) - DGRW ; 
(1 0)(2e) (BS); 

De afgelopen dagen is wederom hard gewerkt om tot een nieuwe versie van de kamerbrief en kamervragen granuliet te komen . 

Deze stukken tref je hierbij aan . 

Bij de beantwoord ing van de kamervragen heb ik enkele antwoorden gee l gemarkeerd. Naar mijn idee wordt daar de vraag nog 

niet helemaa l beantwoord. Graag jullie suggesties daarvoor. 
Deze set stukken willen we dit weekend in de tas voor de bew indspersonen meegegeven. 

Daarom graag jullie commentaar uiterl ij k morgen (vrijdag) om 10 uur bij mij , in de vorm van concrete tekstvoorstellen. 

Met vriendelïke roet, 
1 (1 0)(2e) 1 

(1 0)(2e) 

1 (10)(2'.étj)(~e) 

127536 0406 



To: (10 )(2e) Il -DGRWU (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (10)(2e) 1) - DGRW 
Sent: Thur 3/19/2020 2:48:39 PM 
Subject RE: rol IL T granu liet 
Received: Thur 3/1 9/20 20 2:48 :39 PM 

Zie aangegee lde tekst, k lopt volgens mij niet. Is pas op moment van toepassen. 
Van: 1 (10)(2e) 1) - DG RW 

Verzonden: do nderdag 19 maart 2020 14:36 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DG RW ; 1 (10)(2e) 

Onderwerp: RE : rol lLT granu liet 

Hoi~) 

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

De beschr ijving klopt . De ILT heeft ook een mandaat voo r het int rekken van een erkenn ing of de schors ing. Ligt over igens ook voor 

een deel bi j bodem+. Wel licht kan de ILT daa r nog iets ove r aangeven. 

Met vriendelijke groet , 

(10)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DGRW 4 (10)(2e) l@minienw.nl> 

Verzonden: donderdag 19 maart 2020 14:31 
Aan: (10)(2e) ) - BSK (10)(2e) (10)(2e) ) - BS K 

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

(10)(2e) ) - DGRW minienw.nl>; ~_(_10_)_(2_e)_~ 

Onderwerp: FW: rol lLT granuliet 

Dit is nu wat ik van de ILT ontvangen heb. Hebben jullie daar nog commentaar op? 
Groet, 

~10)(2e~ 

Verzonden met BlackBerry Work 
www.blackberr .com) 
Van: (10)(2e) - IL T 4 (10)(2e) l@ilent.nl> 
Datum: donderdag 19 mrt. 2020 2:25 PM 
Aan: (10)(2e) - DGRW (10)(2e) inienw .nl> 

Kopie: (10)(2e) - IL T (10)(2e) ILenT .nl> 

Onderwerp: rol IL T granuliet 
Bes te~) 
Op jouw verzoek hierb ij een toe lichting op de rol van de I LT. 
Wa t is de rol va n de ILT m .b.t . het cert ifi caat? 
ILT heeft steeds gehandeld vanu it vo lgende pra ktij k : 

minienw.nl>; 

minienw.nl> 

V Granuliet dient voorzien te zij n va n een milieu hygiën ische verklaring voordat het op de ma rkt wordt gebracht. Dit kan op 
bas is van een certificaat of een partij keuring zijn. Een certificaa t wordt door een zogenoemde ce rt ificerende instelling 
afgegeven op basis van een normdocument. De ILT houdt toez icht op deze certifice rende inste lling en op de 
certificaathouder. De ILT ziet toe of de cert ificerende instell ing werkt co nform het norm doc um ent en of de 
certificaathouder hande lt co nform het normdocument. 

V De certifi ce rende inste lli ng bepaa lt b ij het certificeren of het betreffende product, in dit geva l g ran uliet , b innen de scope 
va n de BRL past. 

Voor de d iscuss ie d ie is onts taan over de toepass ing van het norm doc ument BRL 9321 heb ik niets toe te voegen aa n de br ief 
van de Minister van MenW aa n de TK van 5 maart 2020 " React ie o de uitzend in Zemb la over granuliet") . 

1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

239683 0410 



To: (10)(2e) 1) - DGRW~ (10)(2e) 
From: (10)(2e) 1) - BSK 

1@minienw.nl]; I~ __ (_10~)_(2~e) __ ~I) -BSK~ (10)(2e) 1@minienw .nl] 

Sent: Thur 3/1 9/2020 2:57:14 PM 
Subject 20200319 Verslag tafel Zembla granuliet 
Received: Thur 3/1 9/2020 2:57 :15 PM 
20200319 Verslag tafe l Zembla granuliet.docx 

Hoi 
Ten aanzien van de wo b verzoeken, ik heb tot nu geen bee ld va n wa t er va n ons word t verwac ht op d it v lak. Heb ze lfs verzoe ken 
niet gezien, geen beeld van omva ng etc. is vo lgens mij rechts t reeks va n t10)(2ej naar wo bu ni t gegaa n. Is geen co mm unicatie 
hierover richt ing m ij in iede r geval. Vind het gek daarmee da t wordt ges uggereerd da t we in gebreke zij n en dat(l10)(2~)gaa t 
zorgen voo r extra inzet (?) . va nwege ons. 
Is weer zo'n voo rbee ld van onduidelij ke comm unica t ie op dit vlak wat mij betreft . 
Wa t is j u llie bee ld? 
Groet 1 (10)(2e) 1 

238877 0411 
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verslag 

Betreft 

Vergaderdatum en -t ijd 

Vergaderpla at s 

De elnem ers 

Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

Ta fel n. a.v. u it zend ing Zembla over g ranul iet 

18 maart 2020 15:00 

Te lefoni sc h 

(10)(2e) 1, 1 (10)(2e) 1, ~I __ (1_0_)(2_e_) _~I, 
e====-(1-0)-(2-e)-,----I, :1 ===(----=1_0:_)(-2_e:_) ==~I 

• De opmerk ingen van Min MenW over de zaa k die bij de Raad van State 
heeft ged iend worden door HBJZ uitgezocht. Het b li j kt afkom st ig te zij n 
uit het advies van de I LT- medewerker. Vooralsnog lij kt dit geen gevo lgen 
te hebben voor de huidige cas us; 

• (l10)(2ej)heeft overleg gehad med10)(2 e~ van 1 (10)(2e) 1. Doo r de ILT wordt 
een doc um ent opgesteld m et daa rin de pos itie van de I LT ten aa nzien van 
de toepa sbaa rheid van BRL-932 1. Dit st uk dient v rij dag gereed te zij n 
voor de bewin ds personen. - Act ie(l10)(2ej} 

• Gesproken wordt over de motie Moo rlag en de scope van een onderzoek. 
Er is ook een sa m enhang met de inged iende Wob-verzoe ken en de 
hand havi ngsverzoeken van de gemeente. r1 0)(2ej komt m et een memo 
met daa rin de verschillende opties . - Act ie l10)(2ej; 

• (~ )g eeft een terugkoppeling van een telefoni sch over leg met de 
gemeente en de provincie. De vraag d ie de gemeente heeft gesteld en 
aa n meerdere labs heeft voorge legd b li j kt n iet t e bea ntwoo rden. Dit za l in 
de aa nstaa nde rev iew worden m eegenomen. Over de review is 
construct ief gesproken . Aans taa nde dinsdag wo rdt een best uur li j k 
akkoord verwacht. Vervolgens za l een burea u benade rd worden dat geen 
ee rdere bet rokkenheid heeft gehad . De exac te door loop t ij d van de rev iew 
is nog onbekend . Naa r verwachting worden de res ultaten voor de zomer 
verwacht. De bewindspe rsonen worden komende vrijdag per memo 
geïnformeerd- Actié~j 

• De ha ndhavingsverzoeken van de gem eente vragen om een react ie 
binnen 7 dagen. Daa r is uit juridische oogpu nt geen noodzaa k toe omdat 
er geen ris ico's of overtred ingen aa n de orde zij n. Het is wel goed d it in 
een ko rt br iefj e aa n de gem eente m ee te delen. RWS neem t hieri n het 
voortouw en stemt dit af met de I LT. - Act ie ~0)(24, 

• De afhandeling van de Wob-verzoeken laa t een versc hillende doorlooptij d 
zien . RWS gaat ervan uit da t bi nnen de gestelde termi j n (m ed io apr il) een 
beslu it genom en kan worden. De afhandeling van het verzoek binnen 

Bestuurskern 
Directie 
Bestuursonderst eun ing 
Bestuursadv ies 

Den Haag 
Postbus 20901 
25 00 EX Den Haa g 

conta ct ersoon 

Datu m 

1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

19 m aa rt 2020 

Pag ina 1 van 2 
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DGWB verloopt langzamer. Daa r kan med io april een deelbes luit genom en 
wo rden over de (ongeveer 70) doc umenten. De ma il s komen later aa n 
bod . Gekeken kan worden of overlappende ma ils t ussen DGWB en RWS 
bij de behandeling doo r DGWB eruit gehaa ld ku nnen worden . Deze zij n al 
beoordeeld door RWS. Dit kan de werkd ruk bepe rken. Ook za l gekeken 
wo rden naa r ext ra inzet binnen DGWB. - Acti d10)(2~l 

Vo lgende vergadering : donderdag 26 maa rt 2020, 13: 00 uur. 

(1 0)(2e) 

Be stuurskern 
Directie 
Be stuursonderst eun ing 
Bestuursadv ies 

Datum 
19 m aa rt 2020 

Pagina 2 van 2 
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To: (10)(2e) 
Cc: (10)(2e) 

"--~-'-( 1_0-'--'-)(2_e--'---) -------'-'='--'-m.:.::in_:__;ienw. nl ] 
~ __ (1_0)_(2_e_) -~@m inienw.nl] 

From: (10)(2e) 

Sent: Thur 3/1 9/2020 3:51 :00 PM 
Subject: RE: Kam erbrief en kam ervragen ove r granul iet , versie 20200319 
Received: Th ur 3/19/2020 3:51 :01 PM 

Hoi 1 (10)(2e) 1, 

Ik heb verder geen opmerkingen meer. Ik zie ook dat h ij een deel van eerder opmerk ingen heeft overgenomen. Is verder aan 
!10)(2ej . 

Met vriendelijke groet , 

(10)(2e) 

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

Verzonden: do nderd ag 19 maart 2020 14:39 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW 

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

Onderwerp: FW: Kam erbr ief en ka m erv ragen ove r granuliet , ve rsie 20200319 
Ha ~10)(2e~ 
Ook voor jou uiteraard, nog iets toe te voegen (op de geel gea rceerde kwesties ) ? 
Groet 1 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DBO ~L _ _:_(_1 0_:_:)(_2e_:_) _ __J->,l@'""'m-'--'-'-'-i n""'ie'-'-n'-'-w'""'".=n I> 

Verzonden: do nderd ag 19 maart 2020 14:~3_3 ___________ ~ 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1 (BS)< (10)(2e) rws.n l> ; (10)(2e) (10)(2e) 

(10)(2e) (ZN) (10)(2e) rws.n l>; (1 0)(2e) (WV L) rws.n l>; 

(1 0)(2e) rws.n l>; (10)(2e) ) - BS (1 0)(2e) 
~-------~~-~ 

min ienw.n l> ; 

(10)(2e) (WVL) 

) - HBJZ 

~~(1_0~)(2_e...:...)~...:...:..:..:..:..:..:=.:.:..:.:....:.=· ...:...-======(=10=)=(2=e=) ==a--~~~~_i_ __ ~__'._'.__'._ __ __l.l,a~m~ i~n~ie~n~w~.~n~l>~;1-_~(1_0~)(2_e...:...) _ __J) -BSK 
(10)(2e) (10)(2e) 1 H BJ (10)(2e) ) -CE ND-DCO 

(10)(2e) (1 0)(2e) (10)(2e) ) - DGRW 

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

(B;:..:S:..L)_J_ __ --.:-____:_:___:___-.-__.l,l...,;,,;rw= s.,;,;,n ;.:__I>~; L...,-----;(_:_10_:_)~(2--'e ):__ _ __Jl!....\-_ _JL_-,--:...(1_0.:..:.)(2_e...:...) _ __J~ m.:..:.i:..:..;nc:..::ie:..:..n:....:.w'+.,;,;,n ;.:__I>~; _:___:__....:..:_-;-__J (BS) 
(10)(2e) rws.n l> ; (10)(2e) (BS ) (10)(2e) (10)(2e) {WVL) < (10)(2e) 

~----~ 
rws.nl >; 

(1 0)(2e) ) - HBJZ (10)(2e) m in ienw.n l> 

Onderwerp: Kamerbr ief en kame rvragen over granu liet, ve rsie 20200319 

Best e col lega' s, 

De afgelopen dagen is wederom hard gewerkt om t ot een nieuwe versie van de kamerbrief en kamervragen granuliet t e komen. 

Deze st ukken tref je hierbij aan. 

Bij de beantwoord ing van de kamervragen heb ik enkele antwoord en gee l gemarkeerd. Naar mijn idee wordt daar de vraag nog 

niet helemaa l beantwoord. Graag jullie sugges t ies d aarvoor. 

Deze set stukken willen we dit weekend in de tas voor d e bew indspersonen meegegeven. 

Daarom graag jullie commentaar uiterl ij k morgen (vrijdag) om 10 uur b ij m ij, in de vorm van concrete tekstvoorstellen. 

Met vriendeliike e:roet , 

(10)(2e) 

143323 0413 



To: (10)(2e) - BSK.____-.-----'-(1_:__0)(:_2e---'----) -----'-=-'m-'--'-'i.:..:.;nienw.nl] 
Cc: (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) minienw.n l]; ~I ___ (1~I(1_0)_(2_e)~I -~ 
(BS) (10)(2 e) rws.nl]; (1 0)(2e) (BS) (10)(2e) @rws .nl] 
From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Thur 3/1 9/2020 4:48:21 PM 
Subject omschrijving opdracht 
Received: Thur 3/1 9/2020 4:48:22 PM 
Omschri jving opdracht versie 2. docx 

Hallo 1 (10)(2e) I, 

Bijgaand tref je aan de omschrïvin van de o dracht voor het 'review-onderzoek'. 
Ik heb de opmerkingen van ( 1 □ J ( 2e ) , (10H2e) 1 □ ) (2e ) en 1 ( 1 □ )(2 e J I verwerkt. Ik 
begrijp van 1 ( 1 □ l ( 2e ) 1 dat de omschrijving van de opdracht via de volledige lijn eerst 
naar de minister moet. Daarna kan de omschrijving voor commentaar naar de 
gemeente en provincie. In het overleg met de gemeente en provincie hebben wij 
aangegeven dat wij de omschrijving vrijdag willen verzenden. Nu wij eerst langs 
de minister moeten, is er een kans op vertraging. RWS heeft nadrukkelijk 
gevraagd om een kortere route te volgen door de omschrijving tegelijkertijd voor 
te leggen aan onze minister en de gemeente en provincie. Hiermee kan de 
snelheid erin worden gehouden. Ik heb begrepen dat wij van l ( 1 □ J( ze ) I de opdracht 
hebben dat het eerst via de lijn moet. Dit traject volgen wij nu. 
Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

143321 0414 



To: (10)(2e) - HBJZ~ (10)(2e) 1@minienw.nl]; ~I __ (1_0~)(2_e~)-~I) - HBJZ~ (10)(2e) 1@minienw.n l]; 
(10)(2e) - HBJZ (10)(2e) @minienw.nl] 

From: (1 0)(2e) ) - HBJZ 
Sent: Thur 3/19/2020 5:00:46 PM 
Subject: RE: Betekenis certiconuitspraak granul iet 
Received: Thur 3/19/2020 5:00:47 PM 

De toe passer is het bed rijf Over de Maas BV. Brengt granuliet in de diepe plas. 
Wist ik al, maar heb nog even bij1j0)(*~ 0)(2e) !nagevraagd. 
Kortom (schem ár 0)(2~) 
SGS Intron is de cert ifice rende inste ll ing 
Granuliet Benelux Import BV de certificaathouder 
Over de Maas BV de t oe passer 
En ILT handhaaft op SGS Int ron 
RWS (a ls waterbeheerder) op Over de Maas BV 
Wie handhaaft op Granuliet Benelux Import BV? Ook ILT? 
Van: 1 (10)(2e) I) - HBJZ 

Verzonden: donderdag 19 maa rt 2020 16:30 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - HBJZ ; 1 (1 0)(2e) 1) - HBJZ; 1 (10)(2e) 1- HBJZ 

~-----~ 

Onderwerp: RE : Betekenis certiconu it spraa k granu liet 
Korte mails vanwege compu terp roblemen 
Inderdaad, toepasse r is geen certificaathouder, maar de producent van het asfalt waarbij de granuliet vrij komt, die heeft 
certificaat nodig om erkende kwaliteitsve rklaring te mogen afgeven . Als certifcaat niet op grond van 932 1 kan worden 
afgegeven, da n mag producent we l granu liet ma ken maar moet hij elke partij apart laten keuren en mag hij niet generiek voor 
partijen de erkende kwaliteitsverklaring afgeven. 
Van: I (1 0)(2e) Il -HBJZ '9 (10)(2e) l@minienw.nl> 

Verzonden: donderdag 19 maa rt 2020 15:55 

A ) - HBJZ minienw.nl>; 1~ __ (_10_)_(2_e)_~I- HBJZ 1 (10)(2e) l@minienw.n l>; ~I __ (_1_0)_(2_e_) -~ 
(1 0)(2e) minienw.nl> 

Onderwerp: Betekenis certiconuitspraak granu liet 

Zie hier in geel aanpass ingen nav opmerkingen DBO. 
Heb het advies van ILT er nog even bij gepakt . Daa r lijkt een andere conclusie te worden getrokken, zie onder, maa r ik denk (los van 
het fe it dat opste ller van dat stuk ten onrechte zegt dat granuliet gee n grond is) dat ook een andere fout wordt gemaa kt, namelij k 
dat Bene lux Gran iet import BV "toe passer" is . Het schema dat(~heeft gemaakt maakt duidelij k dat dit bedr ijf de 
ce rtif icaathouder is, niet de toepasser. 
Weten we wie wel de toe passer is, namelijk degene die het granul iet de plas in brengt of laat brengen ? 
Co nclusie: 

- De producent moet beschikken ove r een m ilieuhygiënische verklaring waa ru it b lijkt dat wordt voldaan aa n 
onderdeel a en b van artikel 28 Bbk. Hier voldoet het bed r ij f niet aa n . De MHV verklari ng zijnde een 
productce rtificaat op basis van de BRL 9321 waa rover Gran iet Import BV beschikt , had eigenlij k n iet op basis 
van de BRL 9321 mogen wo rden afgegeven omda t de BRL 932 1 daar niet over gaa t . Er is d us sprake va n 
over t redi ng van a rt ike l 28 Bbk . 

- De MHV zij nde een prod uctcert ifi caat op bas is van de BRL 932 1 waa rover Graniet Import BV beschikt is terecht 
geweigerd door RWS Oost Nederla nd. (Gran iet Impo rt Bene lux is er kend voo r de BRL 932 1 en de BRL 9324 
(zie bovenstaande lijst)) . 

- Eigenlijk zou de erkenning voor de BRL 932 1 moeten worden ingetrokken maa r zola ng d it n iet is gebeu rd heeft 
de kwa li teitsverkla ring in ieder geva l zij n werking verlo ren omda t de bouwstof niet onder de BRL 932 1 valt. 

- Overi gens dient in het kader van het milieubela ng, de flora en fauna onder w ater, te worden voorkomen dat 
het gran uliet wo rdt toegepast in verschillende voo rma lige zandputten zoa ls de Honswijkerplas . Hier rust in 
het kader van de zo rgplicht van a rtikel 7 Bbk de verantwoorde lijkheid bij de toepasse r zoa ls te recht is 
geconstateerd door RWS. 

- Graniet Import Benelux B.V., zijnde de toepasser, de redenering d ie hierboven is opgesteld voor de 
producent, ge ldt ook voor de toepasser. 

- SGS-Intron, de certificerende instelling, ve rricht de aangewezen werkzaamhe id als bedoeld onder artikel 
2.1. , eerste lid onde r b. van de Regeling bodem kwa liteit: het 'afgeven van kwaliteitsverk la rin gen op g rond 
van een nationa le BRL' . De BRL op bas is waarva n SGS-lntron in dit geval een kwalite itsve rk larin g heeft 
afgegeven aa n de toepasse r is de BRL 9321 Milieuhygië nische kwa liteit van industrieza nd en (gebroken) 
industr ie -g rind, versie van 4 november 2014 . 

- SGS-lntron over t reedt artike l 18 Bbk o mdat ze in stri j d met de BRL 932 1 een cer ti fi caat afgeve n te rw ijl ze 
hadden moeten weten dat de BRL 932 1 hier n iet op van toepassi ng is . 
Doo r een certificaat af te geven dat in strij d is m et BRL 9321 (a rtikel 18 Bbk)omdat zij had moeten weten 
dat g ran uliet ee n bo uwsto f is en geen g rond heeft SGS-l nt ron eveneens gehande ld in strijd met artikel 16 

142018 0416 
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Bbk doordat ze het resu ltaat van de werkzaamheid (het afgeven van kwaliteitsverklaringen) dat geen 
betrouwbaar beeld verscha ft van de eigenschappen aan de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld . Z ie 
ook de redenering in de Certicon uitspraak (RVS:2013:2850) . 
Uit de Certicon uitspraak van de Raad van State blijkt dat aangezien Certicon in strijd met het protocol heeft 
gehandeld, de rapporten van de desbetreffende part ijkeu r ingen geen betrouwbaar beeld gaven van de 
eigenschappen, aard, hoedanigheid en samenste lli ng van de part ijen . Nu de betrokken in het protocol 
neergelegde voorschriften naar het oordeel van de Afde li ng du idelijk zijn, hee~ de staatssecretaris zich op 
het standpunt kunnen stellen dat Certicon d it wist dan wel rede lijkerwijs had kunnen ve rmoeden . 
Om het granul iet te mogen vervaa rd igen, invoeren, voor toepass ing in Neder land of voor handelsdoeleinden 
voor de Nederlandse markt voorhanden te hebben, te ve rvoeren, aan een ander ter beschikking stellen of 
toe te passen had de producent op g rond van artike l 28 Bbk moet een producent beschikken over een 
partijkeur ing waaruit blijkt dat wordt voldaan aan het eerste lid, onderdee l a en b van art ikel 28 Bbk. Dit 
staat in onderdeel c . 
Het kan dan gaan om een partijkeuring die is a fgegeven op bas is van protocol 1002 . Het gaat dan om de 
werkzaamheid genoemd onder artike l 2 .1., eerste lid onder i, van de Regeling bodemkwa li teit 
'monsterneming pa rtijkeur ing niet-vormgegeven bouwstoffen ' . 

0416 



To: (10)(2e) Il -BSK~ (10)(2e) 

From: (10)(2e) 1) - DGRW 
Sent: Thur 3/19/2020 5:30:28 PM 
Subject FW: Granu liet Ce rticon uitspraak 
Received: Thur 3/1 9/2020 5:30 :29 PM 
Beteken is certiconu itspraak qranuliet.d ocx 

Te r info 
~n:~i---(1-□ )-~-~--~~-~RW 

Verzonden: donderdag 19 maa rt 2020 16:29 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DGRW 

Onderwer : FW: Granuliet Cert icon uit spraa k 

Van: 1 (1 0)(2 e) 1 - HBJZ '9 (10)(2e) l@minienw.nl> 

Verzon en: on er ag 19 maart 2020 16:06 

l@m in ienw. nl] 

Aan: (10)(2e) (BS)< (10)(2e) rws .nl>; ~I ___ (~10_)_(2_e) ___ l- 1LT '9 (10)(2e) l@ILenT.n l>; ~I ___ (_10_)(_2e_) ___ l) -
DGRW (10)(2e ) 

CC: (10)(2e) 

Onderwerp: RE : Gran uliet Cert icon uits praa k 

Dan k, zie in eel intussen wat verdu idelï ki n en. 

11.1 en 10.2.g 

(1 0)(2e) : wanneer kunnen jull ie reageren? 

Van: (1 0)(2e) (BS) <I (10)(2e) l@rws.nl> 

rws.n l> 

11. 1 en 1 0 .2.g 

11.1 en 10.2.g 

Verzonden: donderdag 19 maart 2020 15:57 
Aan: (10)(2e) ) - HBJZ (10)(2e) minienw.n l>j (10)(2e ) 1- ILT 1 (10)(2e) l@ILenT.nl>; ~I __ (_10_)(_2e_)_~ 

(10)(2e)) - DGRW (1 0)(2e) minienw.n l> 

CC: (10)(2e) (BS) rws.n l> 

Onderwerp: RE : Granu liet Cert icon uits praa k 

Dag(~,) 
Helder verhaa l. 

11.1 en 10.2.g 

Groeten, 
(~) 

Van: 1 (10)(2e) Il -HBJZ '9 (10)(2e ) l@minienw .nl> 

Verzonden: donderdag 19 maart 2020 13:35 
Aan: (1 0)(2e) (BS)< (1 0)(2e) rws.nl >; 1 (10)(2e) ~ ILT 1 (1 0)(2 e) l@ILenT.n l>; ~I ___ (_10_)(_2e_) ___ I) -

DGRW (10)(2e) minienw.nl> 

Onderwerp: Granu liet Cert icon uitspraak 

Hallo I(1 0 )(2e)i, I(10)(2e*riJ1I0)(2~) 

Graag stem ik bij gevoegd memo met ju ll ie af. Moet mo rgen met bwp bespro ken worden. 

Kr ijg ik zsm ju llie react ie? 

@{10 )(2e}. besp roken is ook dat ILT gevraagd wo rdt om een standpunt over granu liet . Stemmen ju llie dat ook af? 

Grt ~ ) 

143320 0417 
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Memo Betekenis Certicon-uitspraak Raad van State 

HBJZ 19 maart 201 9 

In het overleg over het granuliet-dossier op 17 maa rt 2019 is de vraa g geste ld w at de betekenis is van 

de Ce rt icon-u it spraa k van de Afde ling best uursrec ht spraa k van de Raad van State van 7 august us 

2013 (ECLI : NL: RVS:2013:2850). 

Belangrijk is alleree rst dat deze uitspraak niets te ma ken met het certificaat dat voor granu liet is 

afgegeven. Het gaat om twee versch il lende bedrijven: de certificaten voor granuliet zij n niet door 

Certicon afgegeven maar door het bed rij f SGS Int ron. Ook gaat het verschillende we rkzaa mheden 

waarmee op grond van het Bes luit bodemkwa lite it (BBk) kan worden aangetoond dat aan de 

kwaliteitseisen van het BBk wordt voldaan : certificaten voor granu liet en in de Cert icon-uitsp raak om 

partijkeu r ingen voor grond . De Certicon-uitspraak heeft tot slot geen bet re kking op granu liet. 

Waa r gaat de Ce rticon-uitsp raak dan wel over? Deze zaa k gaat over een door de ILT aa n het bedrijf 

Ce rt icon Kwalite it ske ur ingen B. V. opge legde last onder dw angsom w egens overt red ing van het BBk. 

Ce rti con is een bed rij f dat o nder meer part ijen grond keurt . Vo lgens de ILT zijn deze keuringen 

gesch iedt in st r ijd met het daa rvoor geldend e no rmdocument (h et "Protoco l 1001, M o nste rnem ing 

voor pa rt ij keu r ingen grond en baggerspeci e" ). Dit is verbode n op gro nd van art 18 Bbk . Op grond van 

art ikel 16 Bbk is het tevens verboden om rapport en af te geven aan derd en w anneer deze geen 

getrouw bee ld geven van de eigenschap pen en de kwalit eit van de gekeurde partij en grond. 

De Afdeling best uursrecht spraa k oo rdeelt dat Ce rt icon deze overt red ingen inderdaad heeft begaa n 

en dat ILT bevoegd w as om tot handhavin g over te gaa n: 

"Aangezien Certicon in strijd met het protocol heeft gehandeld, heeft de staa tssecreta ris zich terech t 

op het s tan dpunt ges teld dat de rappo rten van de desbetreffende partijkeuringen geen betrouwbaar 

beeld gaven van de eigenschappen, aard, hoedanigh eid en samenste ffin g van de partijen. Nu de 

betrokken in het pro to col neergelegde voorschriften naar het oordeel van de Afdeling duidelijk zijn, 

heef t de s taatssecretaris z ich op het s ta ndpun t kunnen ste ffen dat Ce rticon dit wist dan wet 

redelijkerwijs had kunn en vermoeden." 

Belangrijk is dat de uits praa k gaat over de wij ze w aa rop een o p grond van het BBk geaccred iteerde 

en erkende inste lling {Ce rt icon) keur ingen uit voe rt en keur ingsrappo rten afgeef t. De uit spraa k gaat 

dus nad rukke lij k niet ove r de bruikbaarheid (en recht sge ld ighe id) van de rappo rten voo r degene d ie 

de rapporten vervo lgens gebruikt , dat wil zeggen degene d ie de grond toepast. 

Wat betekent dit in het granuliet-doss ier voor het geva l dat (h etgeen nog niet is gebleken) vast zou 

komen te staan dat het BRL dat is gebruikt voor het ve rlenen van cert if icaten voor het produceren 

van granuliet en het product granu liet niet op granuliet kan wo rden toegepast? Vo lgt uit de Cert icon 

uitspraak dat dan de aan de toe pa sser van het granu liet afgegeven erkende mi lieuverklar ingen ook 

meteen onge ldig zouden zij n? Dat is niet het geva l Uit de Ce rt icon-u it spraa k blijkt alleen dat in zo 'n 

geval door ILT moge lijk hand havend kan worden opgetreden tegen de cert ificerende inste lling, in dit 

geva l SGS Int ro n. 

In bijgevoegd schema zijn ter info rm at ie de verschillende stappen opgenomen van het systeem van 

het BBk over het cert ificeren van de prod uct ie van granu liet en het product gran uliet. 
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Schema Besluit bodemkwaliteit 

Accreditatie (doo r de Raad voo r acc red itatie) van certifice rende instell ing : 

- Certificeren van pe rso nen (cat . 6 bij lage C BBK) 

- Certificeren van prod ucten (ca t . 2 bij lage C BBK) 

J. 

Erkenning (doo r de minister) van certificerende instelli ng voor : 

- Ce rt ifice ren van personen (op grond van de acc red ita tie) 

- Cert ifice ren van prod ucten (op grond van de acc red itatie) 

J. 

Certificatie van producent van g ran uli et voo r: 

- het produce ren van gran uliet (cat . 10 bij lage C BBK; BRL 932 1) 

mede op bas is van ce rt ifi caat voor product g ranuliet (ca t. 2 bij lage C BBK) 

J. 

Erkenning van producent van granuliet voo r: 

- het prod uce ren van granu liet (cat. 10 bij lage C BBK) (op g rond van de ce rtifica tie) 

J. 

Producen t geeft erkende kwaliteitsverklaring af voor part ij en granuliet 

Dat mag hij doen omdat hij erkend is voo r het prod uceren van granuliet. 

J. 

Het gran uliet wordt door producent of leveranc ier met een erkende kwaliteitsverkl aring 

aa n de toepasser geleverd . 

J. 

De toepasser past het granu liet toe in de diepe plas . 

Dat mag omda t : 

- sprake is van g ro nd 

- de grond vo ldoet aa n de kwaliteitse isen 

- de mil ieuverklarin g (erkende kwaliteitsverklaring) erbij zit 

Die dient ook als bewij s dat aa n de kwaliteit seisen wordt vo ldaa n. 

Er is geen aa nleid ing, tot nu toe, da t granuliet niet aa n de eisen voldoet . 
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To: (10)(2e) Il - BSK.___-'---(1_0'--'-)(2~e-'-)------"=m_:_::in:..::ic::e.:..:nw.:..:...:..:..n.:.:.l t...--, 
Cc: (10)(2e) 1) - DGRW (10)(2e) @ minienw .n l]; ~I __ (_1_0)_(2_e)_~I) - DGRWU (10)(2e) 1@minienw.n l] 
From: (10)(2e) 1) - BSK 
Sent: Thur 3/19/2020 5:36:12 PM 
Subject: FW: aangepaste versie werkomschrijvin g 
Received: Thur 3/1 9/2020 5:36 :00 PM 
Omsch ri jving opdracht versie 2. docx 

H1:i éR3.e) 
Bijgaand voorstel voo r omschrijv ing opdracht review granu liet. 
Is besproken met RWS en ook op bas is van gesprek woensdag met gemeente en prov incie. We hebben afgesproken vanmo rgen 
dat we het n t bij Stientje toetsen voordat het weer naar gemeente en provinc ie gaat. Doen we dat via de lijn of van jou 
naar groepje (10)(2 0)(2 ,iO)mg ranuliet? 
Als je nog opmer Ingen 

1

ne6Fhoor ik he graag. 
Groet (10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

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

Verzonden: donderdag 19 maa rt 2020 17:32 
Aan: (1 0)(2e) ) - BSK 

1 (10)((2~1* ) 

CC: (10)(2e) {BS) ; (1 (10)(2e) {BS) ;~I ___ (1_0)_(2_e) __ ~I)- DGRW 

Onderwerp: aangepast e ve rs ie we rkomschrijv ing 

Ha llo 1 (10)(2e) 1, 
Hierbij de aa ngepaste omschrij v ing, n .a.v . j e op merk ing , van de opdracht. I k zet de omschrij v ing ook in HPRM. Kan deze de lij n 
in . 
Met vr iende lï ke roet 

(10)(2e) 

(10)((2® j2e) 
(10)(2e) 
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To: (10)(2e) 1) - BSKd (10)(2e) l~minienw.nl] 
From: (10)(2e) 1) - DGRW 
Sent: Thur 3/19/2020 5:46:45 PM 
Subject RE: Omschrijving opdracht 'Review-onderzoek' 
Received: Thur 3/19/2020 5:46:46 PM 

Graag hele lijn volgen maild mmierop. 
Van: (10)(2e) ) :'7ssK 

Verzonden: donderdag 19 maart 2020 17:21 
Aan: I (10)(2e) 1)-DGRW 

Onderwerp: RE: Omschrijving opdracht 'Review-onderzoek' 

Hoi 
Is dat de afspraak? lk ben net met~10)(2e~door review gelopen. Ziet er gered uit. Ik zet m zo door naë(rt éR3e) 
Als zij het goed v indt dan doorzetten naar groepje SG? 
Groet (10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Van: (10)(2e) ) - DG RW L__~(1_0.'..::)(2_e..:....) __ ~ ..:..m:.:.;i.:...:n.:..:iec:..:n..:..w..:... n..:..I> 

Verzonden: donderda 19 maart 2020 13:44 
Aan: (1(1 0)(2e) (BS) <l~---(1-0)-(2-e)--~l@rws.nl>; ~I __ (1_0)_(2_e)_~I) - DBO ~ (10)(2e) l@minienw.n l>; 

(10)(2e) (BS)< (10)(2e) rws.n l> 

,-L---~---' 
( BS) ~ (10)(2e) 

(10)(2e) .nl>; (10)(2e) 

(10)( minienw.nl> 

Onderwerp: RE: Omschrijving opdracht ' Review-onderzoek' 

Allen, 
Even over het laatste punt: ik had daarover contact mt{tl )( á 0)(2e) 1 (10)(2e) 1 en met DBO. Gezien gevoeligheid van 
onderwerp en betrokkenhei~ ij traject granuliet hee (10)(2 )verzocht het onderzoeksvoorstel langs deze route te laten lopen. 
Praktisch voorstel van mïn Kant: ik neem aan dat dgwb en rws er vanmiddag wel uit kunnen komen. Dan sturen we het voorstel 
(bij ons viéiru3Eóf (10)(2e) ) naar de gehele SG-werkgroep granuliet. Dan ligt het op de plek waar alle acties m.b.t. granuliet nu 
besproken worden en kan het va daaruit naar de minister. 
Groeten, 

(~ Van( (11(10)(2e)I 1 (BS) <IL.. __ ..:...(1....;0)..:...(2--'e) __ __,_..l@~r_w_s._nl> 

Verzonden: donderdag 19 maart 2020 13:25 
Aan: (10)(2e) )- DGRW (10)(2e) minienw.nl>; (10)(2e) (BS) (10)(2e) 

L.--(:_1_:0).:....(2_e):___i;.;..;,;..:.:.:.;c:.:.:..=:;.;.::...c!,L_ __ _.:_(1_.:0):..;...(2_e:_J __ __J) - DGRW (10)(2e) 
CC: (10)(2e) (10)(2e) minienw.nl>;.___(_10_)_(2_e_) -~(BS) <.L___:__:_:...._: _ _J>..,_;_:rwc.:...s:.:.·=nl> 

Onderwerp: RE: Omschrijving opdracht 'Review-onderzoek' 

Dag ~10)(2e~ 
(1I0)(2p~n ik hebben deze omschrijving inmiddels bekeken. Hiermee zij n we er nog n iet. Wij komen vanm iddag met enkele 

aanpass ingen en aanscherpingen, zodat het onderzoek u itvoerbaar is en ook recht doet aan de afgesproken scope en 
onderzoeksvragen. 
Wij herkennen de afsp raak n iet dat deze technisch-inhoudelijk uitwerk ing (vandaag) via 1 o.2.enaar de M zou moeten gaan. Wij 
hebben dit ook nog even gecheckt bij t10)(2e1, 
Groet(~ 
Van: 1 ~ (2e) 1) - DGRW ~ (10)(2e) l@minienw.nl> 

Verzonden: donderdag 19 maart 2020 11:33 -------~ Aan: (1(10)(2e) BS (10)(2e) rws.nl>; (10)(2e) (BS)~<i..._...:.(1_0.:.,:)(_2e..:..)__J....,;..;.;.;;;;.:.,;,;_ (10)(2e) 

(10)(2e) ) - BSK m in ienw.nl>; (10)(2e) )- DGRW (10)(2e) minienw.nl> '-----------' 
Onderwerp: Omschrijving opdracht 'Review-onderzoek' 

Beste Allen, 
Gisteren hebben i10>(2e~, 1 (10>(2eJ I en ik gesproken met vertegenwoordigers van de 
gemeente over het ' review-onderzoek' . Dit hebben gedaan aan de hand van een 
eerder door !10><2e) en 1 <10J(2e> 1 gemaakte omschr ijving . Naar aanleiding van het 
overleg heb ik de omschrijving aangepast. Een eerste nieuwe concept omschrijving 
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treffen jullie bijgaand aan. Ik begrijp van 1 ( 10l(20l I dat de omschrijving aan het einde 
van de dag aan de minister, via~ , moet zijn aangeboden. Ik ontvang jullie 
reacties daarom graag zo spoediQalsmogelijk. Ik begin zo met het verslag van 
het overleg. Het verslag kan dan later op de dag worden bijgevoegd . Met de 
gemeente en provincie hebben wij de afspraak gemaakt dat zij vrijdag een eerste 
concept van de omschrijving en het verslag ontvangen (moet er bij ons wel een 
akkoord zijn). Met de provincie en gemeente overeengekomen dat zij voor 
woensdag reageren (uiterlijk dinsdag). 
Mochten jullie een toelichting willen dan kunnen jullie mij bellen. 
p.s. 
~ en 1 (10l(20) ~ net even met (1Dl(20l besproken dat ik de omschrijving ook gelijk 
even stuur naar 1 (

1D)(20l I en (1DJ(20) • Hiermee kunnen wij wellicht iets sneller een 
volgende stap zetten. 
Met vriendeli ·ke roet 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 
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To: (10)(2e) 1) - BSK.,__~-'-(1_0-'--'-)(2_e--'---) -------'-'='--'-m.:.::in_:__;ienw.nl] 
Cc: (10)(2e) 1) - DGRW (10)(2e) @ minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) 1) - DGRW 
Sent: Thur 3/1 9/2020 6:02:37 PM 
Subject: opmerkin gen brie f granul iet 
Received: Thur 3/19/2020 6:02:38 PM 
20200319 Kam erbrie f over granuliet 19 maart 2020 schoon opm(~ 

Hallo 1 (10)(2e) 1, 

Hierbij weer wat opmerkin en van de brief over gra nuliet. Is voor een be langrij k deel een herhaling va n eerde r gemaa kte 
opm erk ingen. Mocht 10)(2e nog niet overtuigd zij n, da n kan j e t10)(2ej aa nbevelen om het stukje over de BRL met m ijn 
wij zig ingen nog een kee r voo r te leggen aa n 1 (10)(2e) 1 van HBJZ. Heb ik ook als opmerking in de br ief opgenomen . 
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To: (10)(2e) Il - DGRWU (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) 1) - DGRW 
Sent: Thur 3/1 9/2020 6:56:48 PM 
Subject FW : Diverse stukken granuliet 
Received: Th ur 3/1 9/2020 6:56:49 PM 

Zie opmerking 1(10)(2e~ ov er v raag ~10)(2e~ w at k an hij hier bedoelen ? Jouw m ail op v r aag v an m ail tj e ILT w elli cht? 

Met v r i endel iik e e:roet 
(10)(2e)I 1 (1 0)(2e) 1 

(1 0)(2e) 
1 

(10)(2e) 

~e) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DBO 1~ __ (1_0_)(2_e_) - ~l@~ m_in_ie_n_w_.n_l> 
Datum: donderda 19 mrt. 2020 6:45 PM 
Aan: (1 0)(2e) ) - DGRW <1 (1 0)(2e) l@minienw.nl>, 1~ __ (1_0_)(2_e_) --~I) - BSK 

(10)(2e) .minienw.nl> 
Kopie: (1 0)(2e) ) - BSK ~ (1 0)(2e) l@minienw.nl> 
Onderwerp: Diverse stukken granuliet 

Ha 1(1 0)(2e)I, 

Ik ben van plan morgen deze st ukken te verzamelen zodat deze in de tas van Stient je gaan. De deadline is 12 uur. 

. Je eerste punt krijg ik van 1 (10)(2e) 1 

. Certicon heb ik al een concept gekregen van HBJZ, morgen defin it ief st uk 

. ILT levert 10)(2e morgen aan 

. Vraag 10)(2e)heb ik al het st uk van~10)(2e~ over gehad 

. Proces reciew verwacht ik van jou en RWS een voorzet 

. Motie Moorlag heb ik een stuk voor gemaakt in afstemming me~ J~ '.en HBJZ . 

. de kamerb rief en beantwoording kamervragen. 

Met vriendelijke groet , 
(1 0)(2 e) 

(10)(2e) 

(10)(2;é )( e) 

Van: 1 (1 0)(2e) 1) - DGRW 

Verzonden: donderdag 19 maa rt 2020 17:55 

Aan: (1 0)(2e) ) - DBO~-------
CC: (10)(2e) ) - BS K ; 1 (1 0)(2e) I) - BSK 

Onderwerp: Granuliet v ragen 
Ho( ~0)(2~,) 
Naast de Kame rbrief e n het reviewo nderzoek samen met de gemee nte en provincie lopen e r nog een paar a ndere vragen d ie bij dgwb/ hbjz/rws zijn uitgezet: 

- Hoe gaan we o m met het hand havingsve rzoek 
- Ana lyse Certico n uitspraak 
- ILT nota over gebruik BRL 
- Vraag~ 9Jver d e re la tie gebrui k BRL e n de grond/bouwstof vraag 
- Proces review ( ik zag voorzet van jou) 

Waa r gaa n we dat nu bij e lkaa r bre ngen? Is dat de SG-werkgroe p, zo ja , wanneer is dat en w ie is daar dan bij? 
Ook hie r moeten we zorgen dat we iedereen in de lijn goed bet re kken. 
Groe ten, 

~10)(2e~ 
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To: (10)(2e) Il - BSK~ (10)(2e) 
From: (10)(2e) 1) - DGRW 

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

Sent: Thur 3/1 9/2020 7:43:26 PM 
Subject RE: Diverse stukken granul iet 
Received: Th ur 3/1 9/2020 7:43:26 PM 

Hebben j u lli e nog naf m ijÏ opmerk ing en op v oorzet mot ie Moorlag kunnen k ij k en, anders gaat alles zo de tas i n zo te zi en. 
W at hï met stuk van 10)(2e v ood10)(2e~bedoeld i s (10)(2e) niet duidel ijk. 
Gr (10)(2e) 

Met v r i endel i ike 12:roet. 
(10)(2e)I 1 (10)(2e) 1 

(1 0)(2e) 
1 

(10)(2e) 

~e) 

Van: 1 (10)(2e) b -DBO 1~ __ (1_0_)(2_e_) - ~l@_,__m_in_ie_n_w_.n_l> 
Datum: donderda 19 mrt. 2020 6:45 PM 
Aan: (1 0)(2e) ) -DGRW <j (10)(2e) l@Jninienw.nl>, 1~ __ (1_0_)(2_e_) --~1) -B SK 

(10)(2e) minienw.nl> 
Kopie: (1 0)(2e) ) - B SK <I (10)(2e) l@Jninienw.nl> 
Onderwerp: Diverse stukken granuliet 

Ha 1(1 0)(2e)i, 

Ik ben van plan morgen deze st ukken te verzame len zodat deze in de tas van Stientj e gaan. De deadline is 12 uur. 

. Je eerste punt krij g ik van 1 (10)(2e) 1 

. Cert icon heb ik al een concept gekregen van HBJZ, morgen defin itief st uk 

. ILT levert 10)(2e morgen aan 

. Vraag 10)(2e heb ik al het stuk van~10)(2e~ over gehad 

. Proces reciew verwacht ik van jou en RWS een voorzet 

. Motie Moorlag heb ik een stuk voor gemaakt in afstemming me~J10)(24:en HBJZ . 

. de kamerb rief en beantwoording kamervragen. 

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

(10)(2'.é )( e) 

Van: (10)(2e) ) - DGR W 

Verzonden: donderdag 19 maa rt 2020 17:55 

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

Onderwerp: Granuliet vragen 

Ho( ~0)(2~) 
Naast de Ka me rbrief e n het reviewo nderzoe k samen met de gemee nt e en provincie lopen e r nog een paar a ndere vragen d ie bij dgwb/ hbjz/ rws zijn uitgezet: 

- Hoe gaan we om met het hand havingsve rzoe k 
- Ana lyse Certico n uitspraak 
- IL T nota over gebruik BRL 
- Vraag-[~E,~ver d e re la tie gebrui k BRL e n de grond/bouwstof vraag 
- Proces review (ik zag voorzet van jou) 

Waa r gaa n we dat nu bij e lkaa r bre ngen? Is dat de SG-werkgroe p, zo ja, wanneer is dat en w ie is daar dan bij? 
Ook hie r moeten we zorgen dat we iedereen in de lijn goed bet re kken. 
Groeten, 

~10)(2e~ 
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To: (1 0)(2e) Il -DBO~U -~(1 ~0)_(2_e~) -~l@minienw.nl ] 
From: (10)(2e) 1) - BSK 
Sent: Thur 3/19/2020 8:29:07 PM 
Subject RE: 20200318 Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (50 PLUS) aan de ministe r voor Milieu en 
Wonen over granul iet 
Received: Thur 3/1 9/20 20 8:29:00 PM 

Zal ik doen. 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

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

Verzonden: donderdag 19 maart 2020 18:48 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - BSK 

Onderwerp: RE: 202003 18 Vragen van de leden Kröge r (GroenLinks) Lacin (S P) en Van Brenk (SOPLUS) aa n de minister voor M il ieu 

en Wonen over granu liet 

Ha 1 (10)(2e) ~ 
Akkoord , ik neem je teksten ove r. 

Kij k je dan ook even met die bri l naar de brief? 

Met vriendelijke g:roet , 

(10)(2e) 

Van: 1 (1 0)(2e) 1) - BSK <I (10)(2e) l@min ienw.n l> 

Verzonden: donderdag 19 maart 2020 18:10 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) m inienw.n l>; (1 0)(2e) ) - BS minienw.n l>; 1 (10)(2e) 1, 

(10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) m inienw.nl>; (10)(2e) ) - DGRW min ienw.n l> 

Onderwerp: RE : 202003 18 Vragen van de leden Kröge r (Groe nLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (SOPLUS) aa n de minister voor M il ieu 

en Wonen over granu liet 

Ha r10)(2ej, 
Bij deze de punten tav BRL passages . Echt cruc iaa l dat dat goed wordt weergegeven en dat er niet meer gewicht wordt gegeven 
aan de diverse werkgroepen dan str ikt noodza kelij k. 
Groet (10)(2e) 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

Van: (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) m inienw.n l> 

Verzonden: donderdag 19 maart 2020 16:13 
Aan: (10)(2e) )- BSK (10)(2e) (10)(2e) )- DGRW < (10)(2e) m inienw.n l>; 

(10)(2e) ) - BSK < minienw.n l>; (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) m inienw.nl> 

Onderwerp: RE: 202003 18 Vragen van de leden Kröge r (Groe nLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (SOPLUS) aa n de minister voor M il ieu 

en Wonen over granu liet 

f-Kä @e) 
Ik ben het wel met je eens , maar dat we ze we l noemen is dat de Kamer expliciet naar deze stukken vraagt. In het groepje ron~ ™e) 

(~ ):! bben we het hier over gehad . Door ernaa r te verw ijzen hopen we weg te blijven van het {moeten ) meest uren van deze 

stukken. 

Je kunt ervan uitgaan dat sommige kamerleden al over deze stukken beschikken, zoals de rest van alle stukken waarschijnlijk al op 

straat ligt ... 

Via de Wob zul len de st ukken op t erm ijn {zonder de persoon lijke be leidsopvattingen) beschikbaar komen. 

Maar sowieso goed kijken naar de tekst waar in de rol wordt belicht. 

Met vriendelïke roet , 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

1 (10)(2:étj)(pe) 

142702 0426 



Van: 1 (1 0)(2e) Il - BSK '9 (10)(2e) l@m inienw.n l> 

Verzonden: donderdag 19 maa rt 2020 16~:0_5 ______ ~ 
Aan: (1 O )(2e) ) - DG~R...:_W.'.........] __ __:______:_:__:__ __ __).lo._m;.:.:.:.:i n..:.:i.=.e:.:.n w~ . n.:.:.l>::...c;'...]_ ___ (::_1 ___:0):..:...(2_e.:_) __ ---1)L-___:B::.:S:..:.K_::__~ 

minienw.nl>; ~--(1_0_)(_2e_) __ ~ (10)(2e) min ie nw.nl>; ~_(_10_)_(2_e_) -~) - DGRW 
(1 0)(2e) 

Onderwerp: RE: 202003 18 Vragen va n de leden Kröge r (Groe nLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (SOPLUS) aa n de m in ister voor M il ieu 

en W o nen over gran u liet 
Helemaal eens . Ik zou voorkeu r hebben om GEEN ambte lij ke grem ia te noemen, maar voor een tekst als : d it is in overleg met 
VNG, IPo e"d opgesteld (die dan in die werkg roep zetten) 
Met vriendelïke groet , 

(1 )( " ' 0~ 0)(2 ) 
(10)(2e) ) - DGR W '9 (10)(2e) l@min ienw.nl> 

Verzonden: donderdag 19 maa rt 2020 13:47 
Aan: (10)(2e) ~--(1-0-)(-2e_)_~ minienw.nl>; 1 (10)(2e) I) - DBO 1 (10)(2e) l@minienw.n l>; 

(10)(2e) ) - DGRW 

CC: (10)(2e) ) - BS m inienw.n l> 

Onderwerp: RE: 202003 18 Vragen van de leden Kröge r (GroenLinks) Lacin (SP) en Va n Brenk (SOPLUS) aa n de m in ister voor M il ieu 

en W o nen over gran u liet 
Dat was sowieso nog aa ndach tspunt dat m inister MenW had b ij overleg d insdag: ris ico is dat het lij kt dat we soms sche rm en we 
met werkgroepen om aan te tonen dat het a lt ijd grond was , soms zien we het wee r als persoon lij ke beleidsopvatting en daarom 
niet re levant. Dus goed k ijken wanneer we een gremium noemen en vervolgens hoe deze positioneren en wanneer niet. Ik den k 
da t we iedere keer goed moeten zien over te b rengen dat er geen sprake is van een toe latingsprocedure maa r dat de 
beoordeling plaa tsvindt aan de hand van de melding; een afstemming in het imp lementatieteam in 2008 en 2013 was er om 
onduidelijkheden weg te nemen . 
Groeten, 

(~ (10)(2e) 1) - BSK <LI -~(1_0)'._.:_(2_e.:_) _ ___..,l@......:..;m..;.;.i""ni=e.;..;.n..:.;;w"".n""I> 
Verzonden: donderdag 19 maa rt 2020 10:17 

(1 0)(2e) ) - DGRW minienw.nl> Aan: (1 0)(2e) ) - DBO L____:(~10---'---)('.._2___'.e) _ ___bl...,,,;,;,,;,;,;,;,;,;;,;,;,~..:.:, 

CC: (10)(2e) ) - DGRW m inienw. nl>; 
~------~ 

(10)(2e) (10)(2e) l@min ienw.nl>; 

(10)(2e) (BS)< (10)(2e) rws.n l> 

Onderwerp: 20200318 Vragen van de leden Kröger (Groen Links) Lac in (SP ) en Van Bren k (SOPLUS) aan de m iniste r voo r M ilieu en 

Wo nen over granuliet 

Ha t10)(2ej (en~10)(2e~) 
Zie een paa r pun tj es. I k z ie in tekst o peens werkgroep kwalibo opdoemen. Mij n v raag aa n ~10)(2e~ is om d ie tekst nog even t e 
ch ecken. Ook ergens du iden wat de sta tus daa r va n is. 
Risico is da t werkg roep kwali bo en implementa t ieteam (t e) vee sta t us krijgen door de b rieven, daa rom goed uitleggen. 
Groet 1 (10)(2e) 1 

142702 0426 



To: (10)(2e) 1) - DGRW~ (10)(2e) 
From: (10)(2e) 1) - BSK 

1@minienw.n l] 

Sent: Thur 3/19/2020 11 :23: 14 PM 
Subject RE: 20200318 Aanpak onderzoek granuliet 
Received: Thur 3/1 9/2020 11 :23:15 PM 

Sank, dach t dat het ande re onderzoek was . Ik k ij k er morgenoch tend meteen naa r . 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

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

Verzonden: donderdag 19 maart 2020 21:46 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - BSK 

Onderwerp: FW: 20200318 Aanpak onderzoek granu liet 

e vriend eli 'ke r e 

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

(10)(2e) (10)( 

Van: (10)(2e) ) - DGRW minienw .nl> 

Datum: donderdag 19 mrt. 2020 3:46 P~M _____ _ 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - BSK <j (10)(2e) l@minienw .nl>, 1 (10)(2e) 1) -BSK <j (10)(2e) l@minienw .nl> 
Onderwerp: FW: 202003 18 A anpak onderzoek granuliet 
Ha (1 0)(2e) e(1W3.e) 

(10)(2 ) legt dit nu aan mij voor, maa r lijkt me goed dat ju llie op zij n minst bet ro kken zijn . Z ien mijn opmerkingen in het 
document. 
Groeten, 

e (~ (10)(2e) 1) - DG RW '9 (10)(2e) l@m inienw.nl> 

Verzonden: donderdag 19 maart 2020 11~:5_9 ______ ~ 
Aan: I (10)(2e) I) - DG RW '9 (10)(2e) l@m inienw.n l> 

Onderwerp: FW: 20200318 Aanpak onderzoek granu liet 

Hal (10)(2e)i, 

Kan j ij hier ook even naar kijken? Wat i s jouw advi es ? 

Groet, 

~10)(2e~ 

Verzonden met BlackBerry Work 

(www.b l ackberry.com) 

Van: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO <jL_--'--(1_0:...:.)(2_e-'----) ----"l@._,_m_iru_·e_n_w_.n_l> 
Datum: donderdag 19 mrt. 2020 10:0_Sr_A_M ____ ~ 
;..:.A:.::a=n~: L__ _ ____:('--10..:.).è...(2--'e)'....._~-ll.......'=o=)=(2='--l...~___.è..(1_0..'._è)(_2e-'-)_----'==i=ni:..;;;e.;.;;.nw.;.;_;.=.nl>{10)(2~ (10)(2e) - DGRW <j (10)(2e) l@minienw.nl>, 

(10)(2e) (BS) ws.nl>, (10)(2e) ) -HBJZ L__(è.._1_:.0).è...(2_e'--) ~ ;::,.,m= in=i e=nc.cw.:...:..n=l> 
Onderwerp: 202003 18 Aanpak onderzoek granuliet 

Best e co llega's, 

Zoa ls afgesproken heb ik een memo gemaakt waa rin de verschillende opt ies rond de motie Moor lag de revue passe ren. 

Graag j u lli e react ie. 

Groet 
(10)(2e) 

238858 0427 



132050 

Van: 
Aan: 
Ondeiwerp: 

Datum: 

( 10H2eJ 1) - HBJZ 
(10)(2e) ~ 

RE: Concept Verslag telefonisch extra MT HBJZ 19 maart 2020 versif@}0i!61m) 
vrijdag 20 maart 2020 11:52 :25 

Niet via mij. Sluit jij svp even kort? 

Verzonden met BlackBerry Work 
(vvww.blackberry.com) 

Van: I (10)(2e) 1) - HBJZ <j (10)(2e) rminienwnl> 

Datum: vrijdag 20 mrt. 2020 11 :43 AM 
Aan: 1 (10)(2~) 1) - HBJZ <1~~(~10=1=<2~e)~~l@minienw nl> 

Ondenveql: RE: Concept Verslag telefonisch extra MT HBJZ 19 maart 2020 versie~10)(2e~en(l!:Qill]) 

Hoi~ 

Hê(dQilll~g gekeken naar de stukjes o~ranuliet? 

Groet, 

('!:film) 

Van:lr;:::I :::;::( 1;:::;;0:;:::;)(::::2e:::;::)::::;~-(2-e-) -~1- HBJZ 

Verzonden: vri jdag 20 maart 2020 11:39 

Aan: 1 (10)(2e) 1) - HBJZ 

Onderwerp: Concept Vers lag te lefonisch extra MT HBJZ 19 maart 2020 vers ie ~10)(2e~ en(l!:Qill]) 
Daar is ie weer. Dank! 

0429 



132060 

Van: 
Aan: 
Ondeiwerp: 

Datum: 
RE : Kamerbrief en kamervragen over granuliet, versie 20200319 
vrijdag 20 maart 2020 14: 19:00 

Als Rws onze vragen ter beantwoording krijgt zou dit punt wel (terecht) kunnen opkomen. Niet 
uit te sluiten is dat men in praktijk niet zo blij is met dit staaltje wetgeving . En dan drukken wij 
ook nog onze snor bij beantwoording van door onszelf opgeworpen vragen ... 
Nou ja, zo zou ik het zien vanuit hun perspect ief. 

Van:I (10)(2e) I)- HBJZ ~----~ 

Verzonden: v ri jdag 20 maa rt 2020 14 :03 
Aan: 1 (10)(2~) 1) - HBJZ 

Onderwerp: RE: Kamerbrief en kame rv rage n ove r gra nuli et, versie 202003 19 
Lijkt me niet nodig, zo ja horen we het wel. 
Ik heb de reacties waar jij op doelt grotendeels gelezen al suggestie ter verduidelijking en 
daarmee ter voorkoming van vervolgvragen. 
Daarnaast zijn er ook enkele te beantwoorden door RWS vanuit hun bevoegdheid (denk aan 
watervergunning). 
Grt@@) 

Van: ~I ~(1=0~)(2~e~_) _r;-:l-(_10_)(-2e- )~ ~BJZ <I (1 0)(2e) @minienw.nl> 

Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 12:57 

Aan:I (10)(2e) 1) - HBJZ <I (10)(2e) ©minienw.nl> 

Onderwerp: RE: Kamerbrief en kamerv ragen ove r granuli et, versie 202003 19 
(~) ik bedacht me nog dat sommige opmerkingen/vragen van ons door HBJZ zelf zouden 

moeten kunnen worden beantwoord als verantwoordelijke voor de wetgeving) . 
Wil jij dit intern uitzetten (event. via (1 0)(2e) ?) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - HBJZ <I (10)(2e) @minienw.nl> 

Verzonden: v r ijdag 20 maart 2020 09:51 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DBO <l~--(-1~0)-(2-eJ--tmjnienw.nl> 

CC: 1 (;0)(27) 1) - HBJZ <1 (10)(2e) Eil minienw.nl>; 1 (10)(2e~ 

<john . tie rtt;§ill@lTi in ie nw. n I> 

Onderwerp: RE: Kamerbrief en kamervragen ove r granuliet, ve rsie 20200319 
Ha ~ , 
Bijgaand reactie H BJZ op algemene kamerbrief. 
Grt 1I 0)(2~) 

Van: ~I __ (~10~)~(2_e)~-~ll - DBO < . ._I _ __..(1_0 ... )(2_e .... )~___.~-'-'m_...iw..n=ie.un_,_,w'-'-'.n'-'-'I> 

Verzonden: donderdag 19 maa rt 2020 14:33 

I) - HBJZ 

Aan: 1 (10)(?e) 1 (BS) <I (10)(2e) p)rws .nl>; 1 (10)(2e) 1) - DBO 

<U (10)(2e) @mioienw.nl>I (10)(2e) l(ZN) <I (10)(2e) !Prws.nl>; 

1 (10)(2e) 1 (WVL) <I (10)(2e) @rws .nl>; 1 (10)(2e) IWVL) 

<J (10)(2e) lvrws.nl>; 1 (10)(2e) 1)- BSK <1 (10)(2e) @minienw.nl>; 

(10)(2e) 1) - HBJZ <I (10)(2e) @min ienw.nl>; Doorn, A.B. van (1 (10)(2e) 1) - DBO 

<I (10)(2e) @mioienw ol>; 1 (10)(2e) , 1) - BSK <1 (10)(2e) tv min ienw ol>; 

1 (10)(2e) f HBJZ <I (10)(2e) @minienw.nl>; 1 (1 0)(2e) 1) -CEND-DCO 

<I (10)(2eJ @mjnjenw.nl> (10)(2e) ~) - DGRW 
----<I (10)(2e) @minienw.nl>; (10)(2e) ) - DGRW <I (10)(2e) Dminienw.nl>; 

(10)(2e) Il - DBO <I (10)(2e) ©minîenw. nl>; 1 (10)(2 j(10)(2e)I 

~ (BS) <I (10)(2e) cûrws .nl>; 1 (10)(2e) 1) - SG 

<I (10)(2e) @m injenw ol>; 1 (10)(2e) 1 (BS) <I (10)(2e) Drws ol>; 1 (10)(2e) 

(BS) <I (10)(2e) @rws.nl>; 1 (10)(2e) 1 (WVL) <I (10)(2e) Prws.nl>; I (10)(2e) 1. 

~~) - HBJZ <I (10)(2eJ p)mjnjenw nl> 

Onderwerp: Kamerbrief en kamervragen over granuli et, vers ie 20200319 

Beste co llega' s, 

0430 



132060 

De afgelopen dagen is wederom hard gewerkt om tot een nieuwe versie van de kamerbrief en 

kamervragen granu liet te komen. 

Deze stu kken tref je hierbij aan. 

Bij de beantwoording van de kamervragen heb ik enkele antwoorden geel gemarkeerd. Naar 

mijn idee wordt daar de vraag nog niet helemaa l beantwoord. Graag ju llie suggesties daarvoor. 

Deze set stukken wi llen we dit weekend in de tas voor de bewindspersonen meegegeven. 

Daarom graag j ul l ie commentaar uiterlij k morgen (vrijdag) om 10 uur bij mij, in de vorm van 

concrete tekstvoorstellen. 

Met vriendelijke groet, 

1 (10)(2e ) 1 

(10)(2e) 

1 (1 D)(:{áfj)(~e) 

0430 



132063 

Van: 
Aan: 
Ondeiwerp: 

Datum: 

ri (70)(2ê;~ l l 1U1l12é1&ï:aJZ 
RE : Kamerbrief granuliet en beantwoordi 11g kamervragen 

vrijdag 20 maart 2020 22:24: 10 

Zoals eerder meegemaakt: ons commentaar is - zo lijkt het - niet bepaald van invloed 
geweest op nieuwe versie. 

Grt 
1 (10)(2e) 1 

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

Van: 1 (10)(2e) 1) - HBJZ 1 (10)(2e) @miniemv nl> 

Datum: VTijdag 20 mrt. 2020 5:48 PM 
Aan: 1 (~0)(2~) 1)- HBJZ <l--(~10~)~(2-eJ-~@. minienw.nl> 

Onderweq): FW: Kamerbrief granuliet en beantwoording kamervragen 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) 1. 1 (10)(2e) ~ DBO 1 (10)(2e) 1~ minienw nl> 

Datum: vrijdag 20 mrt. 2020 5:21P l-'-1=vi.------~ 
------------~ 

Aan: 1 ( 1 O)(?e) 1 (BS) <1::..__( 1-::0'-'=~.,,.__..,c..i...u..c,-----,.-L_~~----,--'---'--=-~~---~ 
(10)(2e) (10)(2e) 

[ITQJ_Im] 
(10)(2e ) 1, 

~--~--:J_~-~-~~~~~---:~----:----~-= (10)(2e) 1 (10)(2e) l) -
~D_B_O~<l1-~-~-~-~--"""~__"'-~-:---'------"'l@-m ... it..,ü""e.._m=v..,.n.._l>, 1 , D - BSK(~I (10)(2 e) Jminienw nl>, 

r-'----'----'-"--'--_LJ_~-CEND-DCO ~ I (10)(2e ) @minienw nl>, 1 J10)(2e) , 1) - DGRW 

(10)(2e) !alminien nl>, 1 (10)(2e) 1) - DGRW 1 (10)(2e) @minienw.nl>, 1(10)(2e) I, 

(10)(2e) - (10)(2eJ 'IJ · i nl>, 1 (10)(2e) 1,J.W. -0 (10){2e) D- DBO 

1 (10)(2e) ~minienw n)>, 1 (1«1ój(2eJ I ,_.._.._.~-----~ 

~I ==~(1;:=0)~(2=e~) ==;:------:::~ ~~n':",y;-"s~n~l>----'''-hl~=~(1~0--'-')(=2'e:_,_)----:-----;====1'D'_-_'s~==;-:::::-(1=-0-r)(2_e_)--:-:-:-:-:=-_l!a)-t:"'.......,~·>, 
1 (10)(2e), 1) - DGR'-'1 (1 O)(áêror@ininienw nl>, 1 (10)(2e) 1 (BS) (10)(2e) "à) 

1 (10)(2e) 1) - DCO 1 (10)(2e) ~minienw.nl>, 1 1 (BS) 

1 (10)(2e) tw:ws nl 0;:':)(°:::2::":)~(WV;_;__;,;_L~) ~~(~10~)~(22.e)~ ---==--T::.---~~~-__J)-
DBO (10)(2e) @ ,1 (10)(2e), 1) - HBJZ 

Ondenverp: arner ne · granuliet en beanh;voording kamervragen 

Beste co llega's, 

Bijgevoegd de nieuwe versie van de kamerbrief en de bea ntwoo rd ing van de kamervragen. Deze 

zijn in de tas van de bewindspersonen gegaa n. Bedankt voor ieders medewerking ! 

Met vriendelijke groet, 

1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(1 ól(aiiAH~e) 

0431 
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(l~ ) 

11 1 en 10.2 .g 

c(1Q)(2:e)J 

200778-------~ 0432 



11. 1 en 10.2.g 

c(1Q)(2:e)J 

200778-------~ 0432 



11 .1 en 10.2.g 

200778-----------------~ 0432 



ize Modified 

11 .1 en 10.2.g 

200778 0432 



To: (10)(2e) - DBO (10)(2e) minienw.nl 
Cc: (10)(2e) ) - DBO~ __ (1_0)_(2_e_) -~@minienw.nl ]; ~I ___ (1_0)_(2_e) __ ~I) -
DCO (1 0)(2e) min ienw.nl 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Fri 3/20/2020 10:49:46 AM 
Subject 20200319 Kamerbrief ove r granu liet 19 maart 2020 schoon 
Received: Fri 3/20/2020 10:49:00 AM 
20200319 Kamerbrie f over granuliet 19 maart 2020 schoon .docx 

Haj10)(2et 

Zie bij gevoegd m ijn o pmerk ingen . Br ief is al echt flink verbeterd ! Vooral de ee rs t e alinea. Grote hamvraag is het ILT doe zelf 

hebben we deze inm iddels al? Daa rnaast gra ag aandacht voo r de vo lgende punten : 

- Review moeten we echt begin vo lgende week eerst besp reken/goed keu r ing hebben van de bew indspersonen. Ambtelij k 

procespassage zou ik niet in de brief zetten, maa r gew oon de volled ige opzet van de rev iew na akkoord BW P 
- Moties: kij k of dit ingeko rt kan wo rden. En mot ie Moorlag is aanvu lling o p nodig als de o pzet van dit onderzoek begin 

vo lgende week met min isters bes proken is 

-Overall; wellicht kan het hier en daar ietsje ko rter . Zie suggest ies. 

Veel dan k! 

Groet 
1 (1 0)(2e) 1 

127528 0433 



To: (10)(2e) - DGRWU (10)(2e) 1@minienw.nl ] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Fri 3/20/2020 11 :02 :42 AM 
Subject RE: 20200318 Aanpak onderzoek granul iet 
Received: Fri 3/20/2020 11 :02:42 A M 

Ha~10 )(2e~ 

Eens, onderzoek naar het he le ste lsel haal ik niet uit de motie, maar werd door Stientje geopperd. 

Ben het met je eens dat een onderzoek naar de besluitvorming het inhoude lij k we inig zal toevoegen. 

Met vriendelijke groet , 
l (10J(2e) 1 

(10)(2e) 
(1 O)(J:étj)(~e ) 

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

Verzonden: vrijdag 20 maart 2020~1_0_:5_7 ___ _ 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO; 1 (10)(2e) 1) - DGRW; ~I __ (1_0)_(2_e)_~I (BS) 

Onderwerp: RE: 2020 0318 Aanpak onderzoek granu liet 

H a 1(10)(2e)I, 

r--'D~a=nk~v~o~o=r~d=e=z=e~n=o~t=it~i e=·~I=k~l=e~e~s ~n=u~2:~e~e=n~d=U1=·~d~e=li~lik~a=dv~ i e~s=:l ___________ 1_1_.1_e_n_1_0_.2~.g~---------~J 

Groet, 

~10)(2e~ 

Verzonden met BlackBerry Work 

(www.blackberry.com) 

11 .1 en 10.2.g 

Van: 1 (10)(2e) 1)-DB O 4 (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: vrijdag 20 mrt. 2020 9:44 ~A_îv_1_~ 
Aan: 1 (10)(2e) b- DGRW <j (10)(2e) l@minienw.nl> , I (10)(2e) 1 (BS) <j (10)(2e) l@rws.nl> 
Onderwerp: FW: 202003 18 A anpak onderzoek granuliet 

Bes té ~ è n(l10)(2~) 

Kunnen ju llie hier voor 12 uur nog een blik op werpen? Ik vraag het ju ll ie omdat ik het stuk niet breed wil ve rspreiden. ! (10)(2e) 1 

heeft inmiddels gereageerd. 

Met vriendelïke roet , 
1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(1 O)(J:é )( e) 

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

Verzonden: donderdag 19 maa rt 2020 10:05 
A~a_n_J: ___ (_1--'0)_(2_e_) __ ----")-'.J( c...:0-1.0)(~2Cll.._ __ (1_0_)(2_e..:..) __ .....,,m= in=i=e=nw= .n=,I>; (10)(2e) ) - DGRW '9 (10)(2e) l@m inienw.n l>; 

(10)(2e) (BS ) rws.nl>; (10)(2e) ) - HBJZ (10)(2e) m inienw.nl> 

Onderwerp: 20200318 Aanpak o nderzoek granu liet 

Beste co llega's, 

Zoals afgesp roken heb ik een memo gemaakt waarin de verschillende o pties rond de motie Moor lag de revue passe ren. 

Graag j u lli e react ie. 

Groet 
(10)(2e) 

266261 0435 



To: f----(1_0'----)(_2e~)--~--~DBO"----~-'--(1_oé.--'J('----2e-'-)------1=m'--'-i:.:..;nienw .nl] 
Cc: ~~ ___ (_10_)(_2_e)~_~) - DCO (1 0)(2e) @minienw.nl]; ~I ____ (_10_)_(2_e) ___ ~I) -
DBO (10)(2e) min ienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Fri 3/20/2020 11 :34 :49 AM 
Subject 20200319 Vragen van de leden Kröger (Groen Links) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de minister voor Milieu en 
Wonen over granuliet schoon 
Received: Fri 3/20/2020 11 :34:00 AM 
20200319 Vragen van de leden Kröqer (GroenLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de min ister voor Mil ieu en Wonen over 
granuliet sch oon.docx 

Hij 10)(2e~ 
Zie bijgevoegd mijn opmerkingen. Ik denk dat we in de op legnota expliciet het punt van delen van stukken (en hoe dit in de vragen 
te beantwoorden) moeten voor leggen aan de bew indspersonen. We draa ien er noga l omheen, terwij l de Kamer echt expliciet naar 
een hoeveelhe id stukken heeft gevraagd. 

Groet 
1 (1 0)(2e) 1 

127529 0436 



To: (10)(2e) - DGRWd (10)(2e) l@minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Fri 3/20/202011:35:13 AM 
Subject RE: 20200318 Aanpak onderzoek granuliet 
Received: Fri 3/20/2020 11 :35: 14 AM 

Haq108(2~) 
Ik he heb ernaar gekeken en ook even naar! (1 0)(2e) 1 e(1 OOigestuurd. Ben nog even in afwachting reacti~e}B.ej<omt er zo aan. 
Groeten, 

(~ (10)(2e) l}- DGRW 

V erzonden: donderdag 19 maart 2020 11:59 
Aan: 1 (10}(2e) b - DGRW 

Onderwerp: FW: 20200318 Aanpak onderzoek granuliet 

Ha I(10)(2e)I, 

Kan jij hier ook even naar kijken? Wat is jouw advies? 
Groet, 

~10)(28~ 

Verzonden met B lackBerry W ork 
( www. blackberry._com) 

Van: 1 (10)(2e) b-DBO <IL_....:..(1_0:....:.)(2_e.:....) ---"l@_m_iru_·e_n_\\_'.n_l> 
Datum: donderda 19 mrt. 2020

0
1 ~-05 AM 

Aan: (10)(2e) ) 1 · .e·..----(,-ox_2_e_) --, W_minienw .nl>i i OJ(2t {10)(28) - DGR W <I (10)(2e) l@ minienw.nl>, 

(10)(2e) (BS) (10)(2e) rws.nl>, (10)(2e) -HBJZ L-(.:....1_:0)..:...(2_e.:....J __,..a;""'m= in=ie=n~w~.n=l> 
Onderwerp: 20200318 Aanpak onderzoek granuliet 
Beste collega' s, 

Zoals afgesproken heb ik een memo gemaakt waarin de verschi llende opties rond de motie Moorlag de revue passeren. 
Graag jullie react ie. 
Groet 
j10)(2e) 

239671 0438 



To: (10)(2e) 1) - BSK~ (10)(2e) l@tminienw.n l); ~I --~(_10~)(_2e~) __ ~il -DGRW~~ -~(_10~)(2_e~)-~@minienw.n l) 
From: (10)(2e) 1) - BSK 
Sent: Fri 3/20/2020 11 :52:08 AM 
Subject RE: Stukken granuliet voor weekendtas bewindspersonen 
Received: Fri 3/20/2020 11 :52:00 AM 

Hoi 
Qua acties : review zit in de lijn bij jou of al bij([i0){2eben punt ILî heb ik nog niet de nota van hen gezien. Is me niet duidelijk of 
en zo ja wat wij daar nog aan moeten doen behalve informeren en meelezen t .b .v .(~) 
Groet (10}(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

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

Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 08~:_26 _______ ~ 

Aan: I (10)(2e) 1)-BSK;I (10)(2e) IJ -DGRW 

Onderwerp: FW: St ukken granuliet voor weekendtas bewindspe rsonen 

H 1 (1 0)(2e) 1 en ~10)(2eJ 
1 akt ie voor deze. Lukt dat? 

=="~°"--==· = lijke groet 
1 ....._, ___ ......,__...__ ____ ~ 

(10)(2e) - DBO <I (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: donderda0 19 mrt. 2020 9:05 PM 
Aan: L,---'--'.....__.......... <I (10)(2e) rws.nl>, (10 (10)(2e) minienw.nl> (10)(2e) ) -
BSK inienw.nl (10)(2e) @minienw.nl> , ___ ~_(1_0_)(2_e_)_~~-~CEND-DCO 

( , (10)(2e) ~--'-'--'---.....-'-'---'---_,.@_m,,_iru_·_en_,_v ._nl_>...,_, ........,_(1_0-'-)(_2e_) _ _,, - DGRW 
( 10)(2 µ_ ___ (.:_1--'0 )"-(2_:,... __ -r-"-=""--"..__-....;..-..:...:.._....:....__,.-=::rru=·=ru:..:· e=nc.:...w.a.:· nl.::.>_:,; L___:_( 1_0.:...:.)(2_e.;...) _.u..::B:..::SCL......., 

(10)( (10)(2e) - HBJZ (10)(2e) a;minicnw.nl>, 
( 

Ondenverp: Stukken granuliet voor weekendtas bewindspersonen 
Beste collega' s, 

1
0 2 

In het telefonisch overleg met de bewindspersonen en aan de tafe l granu liet o.l.v. · .es een aantal afspraken gemaakt over de 

leveren producten. lk zet ze even op een r ijtje: 

1. HBJZ gaat na wat de u itspraak van de Raad van St ate behelst: memo - actie HBJZ 

2. Aan de ILT wordt gevraagd wat het officië le standpunt is ten aanzien van BRL-9321 : memo ILT- actie~ 

3. M in. MenW vraagt na te denken over een 'review' naar de gang van zaken rond de besluitvorming over het vraagstuk of 

granuliet als 'grond' of als 'bouwstof' moet worden gezien: memo - actie (10)(2ef 

4. Stand va n zaken review naar de milieuhygiënische kwal iteiten van granuliet en de vraag of het een nuttige toepassing is gelet op 

Over de Maas: memo - actie DGWB 

5. De handhavingsverzoeken van de gemeente vragen om een reactie binnen 7 dagen. RWS neemt voortouw en stemt dit af met 

de ILT: conceptbr ief-Actiá)0)(2') 

6. Nieuwe versie kamerbrief en beantwoord ing kam ervragen: actie !10)(2e) 

De bedoel ing is dat bovenstaande stukken in de weekendtas van de bewindspersonen gaan. 

Memo's 1 t/m 5 zou ik graag morgen {vrijdag) uiterl ijk 12 uur willen ontvangen . 
Punt 6 heb ik al voor commentaar u itgezet. Daarvoor geldt een dead line van 10 uur. 

Als ju llie vragen hebben bel me gerust even op! 

Met vriende lïke roet, 
(10)(2e) 

142728 0439 



To: (10)(2e) Il - HBJZ.,__-'-(_10-'-')(c.,..2e----'-)-=m_:_:_::_:inc:..::ie:..:_n:...::w:...:..:..;.nl]; 1 (10)(2e) 
Cc: (10)(2e) 1) - HBJZ (10)(2e) @minienw.nl] 

~ HBJZ~~ ~ (_10~)(_2e~)~l@minienw.nl] 

From: (1 0)(2e) 1) - HBJZ 
Sent: Fri 3/20/2020 12:00 :54 PM 
Subject: Beteken is certiconu itspraak granu liet 
Received: Fri 3/20/2020 12:00:54 PM 
Betekenis certiconu itspraak granuliet.d ocx 

Zie hier het memo. IK maak schone vers ie. 
Ju lli e aandacht voo r de ge le passage. Want(~)zegt dat art 16 BBk toch grond kan geven om handhavend op t e t reden tegen de 

toepasse r, als gebru iker van een ve rkeerd ce rt if icaat. 
Dat vo lt echter niet uit de Cert icon uitspraak, en roept bij mij ook allerlei vragen op en doet onnod ig alarm be llen rinkelen. 
Wie kan ik bellen,~10)(2Et~~ 

142017 0440 



To: (10)(2e) ) - DBOU (10)(2e) 1@minienw.nl ]; 1 
DBO (10)(2e) minienw.n l 

~~--~ 

Cc: (10)(2e) - HBJZ (10)(2e) @m inienw.nl]; 1 (10)(2e) 
(10)(2e) - HBJZ (10)(2e) @minienw.nl ] 

From: (10 )(2e) ) - HBJZ 
Sent: Fri 3/20/2020 12:26:51 PM 
Subject Beteken is cert iconuitspraak granu liet 
Received: Fri 3/20/2020 12:26:52 PM 
Beteken is certiconu itspraak qran uliet.d ocx 

Hallo\10)(2e)en 1 (1 0)(2e) 1, 

Hie rbij me en ige vert raging het antwoord op de vraag over de Cert icon-uitspraa k. 

(10)(2e) 1) -

f HBJZ~ (10)(2e ) l@min ienw.n l]; 1 (1 0)(2e) 

Zoa ls ik al met 1 (10)(2e) 1 besprak hebben we de vraag of deze uitspraak van toepassing is {antwoord: nee) sec beantwoord. 

Er zu llen vast nog nadere en andere j urid ische vragen op kunnen spelen na lez ing ervan . Als dat het geval is dan kijken we of en hoe 

we dit kunnen beantwoorden . 

G~~) 

142016 0442 



To: (10)(2e) ) - BSK"r~ __ (1_0~)(2_e~) -~l@...._____,m inienw .nl; (10)(2e) 
DGRW (10)(2e) minienw .nl ]; 1 (10)(2e) 1) - BSK (10)(2e) @ minienw.n l] 

) -

From: (1 0)(2e) ) - DGRW 
Sent: Fri 3/20/2020 12:55:52 PM 
Subject: verslag overleg met gemeente reviewonderzoe k 
Received: Fri 3/20/2020 12:55:54 PM 
Verslag overleg reviewonderzoek 2.docx 

Bes te A llen , 
Hierb ij het co ncept verslag van het over leg met de gemeente en provincie over het reviewonderzoek. I k h ier in al de 
opm erk ingen va n RWS verwerkt . Dit vers lag moet st raks samen met de opd racht omsch rijv ing naa r de gemeente en de 
provincie. I k beveel j u llie aan om~)van het concep t verslag in ken nis te stellen. 
M et vr iendelijke groet , 

(10)(2e) 

(1 O)((ail 
(10)(2e) 

143313 0444 



To: (10)(2e) - DGRW"----'---(1_0""""')(2_e,:_)~c.:..:mc:.:i'--'-ni:.::e_:_:n_:_:w-=--:.n.:..clL_~ 
Cc: (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) @minienw.nl ]; ~I ___ (1_0)_(2_e_) --~I) -
HBJZ (10)(2e) min ienw.nl ] 
From: (10)(2e) ) - HBJZ 
Sent: Fri 3/20/2020 2: 06: 13 PM 
Subject RE: vragen granuliet BRL 9321 
Received: Fri 3/20/2020 2:06:13 PM 

Hallo~10)(2e~en 1(1 0)(2e)I, 

Hieronder mijn react ie. 

@( ~ , vu l j ij aa n cq dee l j ij jouw memo hierover? 

G r(~ ) 

Van: ~I ~-(1-0)-(2-e)-~I) - DGRW 

Verzonden: donderdag 19 maart 2020 18:58 
Aan: (10)(2e) ) - H BJZ 

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

Onderwerp: vragen granuliet BRL 9321 
Bes te:r 0)(24) 
I n het kader va n de granuliet cas us zij n wij C(1 0)(2e~) verde r ingezoomd op de BRL en het cerificaat (samen met de erkenn ing) als 
bewijsm iddel, de rol va n de LT en de mogelij kheid tot omtrekk ing . Dit levert de vo lgende veronderstellingen op : 

V in de BRL 9321 wordt voor het toepassingsgeb ied van de BR L aangegeven dat industriezand en/of industr iegrind is bedoe ld o m te 
worden toegepast als grond . In de BRL st aat een definitie voor grond en deze is gelij k aan de definitie in het Bes luit 

bodemkwalite it. Onze veronderstel li ng is nu dat een cert ificaat alleen voor mater iaa l kan worden afgegeven op bas is van deze 

BRL als het materiaa l ook als grond kan worden toegepast. Dit impliceert dat wannee r een mater iaal met d it cert ificaat wordt 

t oegepast, de toepasse r ervanuit mag gaan dat het grond is en aan de eisen van het Bbk voldoet . Weet niet of ik het helemaal 

begrijp. Lijkt me een circelredenering: BRL zegt dat het grond moet zijn, op basis van het BRL wordt een cert ificaat afgegeven 

dus toepasser moet er vanuit kunnen gaan dat het grond is. Bepalend is uiteraard de definitie van grond in het BBk. Het 

systeem van het BBK gaat ervan uit dat cert ificaten die door de daartoe erkende bedrijven op basis van de daartoe 

voorgeschreven normdocumenten j uist zijn. Ik den k dus dat jullie in beginsel ge lij k hebben. Al zit er nog een (theoretische) 

escape in art 16 BBK, nl dat als degene die het certificaat afgaat of dat certif icaat gebruikt wist of behoorde te weten dat dit 
certificaat niet j uist is. Maa r{r0)(2~)kan dit vast vee l beter uitleggen. 

'v' Het cert ificaat is dan met een erkenn ing van de minist er een w ettig bew ijsmidde l. Het is niet aan RWS of een gemeente om d it 

certificaat ter discussie te stellen. Wanneer er wordt get w ijfeld aan de juisthe id van een cert if icaat dan kan RWS of een 

gemeente hierover een signaal afgegeven aan de ILT. De ILT is immers bevoegd voor het toez icht op de cert ificaathouder en de 

certificerende inst elling (Cl ). De ILTzou kunnen vaststellen dat een Cl ont erecht een ce rt ificaat aan bijvoorbeeld GIB heeft 

ve rleend. Dit leidt echte r niet tot een onm idde llij ke int rekking van een certificaat van GIB. Ik meen mij te her inneren dat het 

certificaat dan nog 6 maanden ge ld ig blijft. ILT zou dan ogv art 16 BBk kunnen handhaven bij de certificerende instelling en bij 

de certificaathouder. Maar art 16 BBK richt zich ook tot de gebruiker. Als die wist of behoorde te weten {hoge drempe l dus!) 

dat het certificaat niet klopt dan is ook de gebruiker (Over de Maas) in overtreding. Niet dat dit inhoudt dat het granul iet de 

plas dan weer uit moet. Maa r wel een last onder dwangsom ger icht op het alsnog met een wettig bewijsmiddel {b ijv. 

partijkeuring) aantonen dat aan de kwa liteitseisen wordt voldaan. 

'v' Er zijn mogel ij kheden tot intrekking of schorsing van een erkenning. De gronden hie rvoor zij n genoemd in arti kel 23 Bbk. Hie rin 

staat o.a. dat Ind ien bij de aanvraag onj uist e of onvo lled ige gegevens zijn verst rekt , en kenn is omt rent de juiste en volledige 

gegevens tot een andere beslissing zou hebben ge leid een erkenn ing kan worden ingetrokken. Wij ve ronderste llen nu dat het 

gaat om informat ie die voor het verkrijgen van de erkenn ing moet wo rden ve rst rekt en niet voor het verk rijgen van het 

certificaat. Lijkt mij ook. Mar 23 Bbk kent nog een bredere intrekkingsgrondslag, nl onderdeel e waar wordt gewezen op 

overtreding van wettel ij ke voorschriften bij of krachtens het BBk geste ld. Intrekking erkenning is natuurlijk een heel zwaar 
middel (sanctie) en daaraan worden hoge eisen gesteld. Betekent ook niet dat als erkenning van bijv. GIB wordt ingetrokken 

het cert ificaat ongeldig zou zijn. Zie lid 5: 6 maanden ge ld ig.(~ )heeft inmiddels het nodige ontdekt over deze bepaling, dus 

(~ )v ul gerust aan. 

~ )kan jij nagaan of deze ve ronderstel li ngen kloppen . Mede een ve rzoek va1 (10)(2e) 1 

Met vr iendelijke groet , 
(10)(2e) 

142015 0446 



To: (10)(2e) - DBO (10)(2e) minienw.nl 
Cc: (10)(2e) - D BO (10)(2e) @m inienw.nl]; ~I ____ (_10_)_(2_e) ___ ~I) -
DBO..___~('----1----'o)---'---(2_e-'----) ------'-"'-=m--'--'-'--'-in'-'---ie'---'-n-'--'-w-'---'--',.n IJ; ( 1 0)(2e) ) - D BO (10)(2e) @minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - D BO 
Sent: Fri 3/20/2020 3:52:04 PM 
Subject 20200320 Aanpak onderzoek granul iet 
Received: Fri 3/20/2020 3:52:00 PM 
20200320 Aanpak onderzoek granuliet. docx 

Haj1 0)(2et 

Ik bel je zo ook even d irect . Volgens mij is het goed d it document in te korten en t e object iveren . Ik zou daarbij een t abel bij de 

st ukken voegen, die aa ngeeft hoe de vijf hoofdelement en w aa r nu st eeds disc ussie over is, worden opgepakt. Zie hie rbij een he le 

snel le opzet : 

Intern getoetst Externe Betrokken Opmerkingen 
review /traj ect partijen bij 

review 

1. Milieueffecten Ja, doo r RWS in Ja, traj ect xxx, Gemeente, RWS Opzet lig t voor 

granuliet /flocculant X aa ntal door burea u X eet .. bij BWP 
onderzoeken 

2. Nuttige Nee, geen Ja, traj ect xxx, Opzet rev iew ligt 
toepassing in onderdeel van door burea u X voor bij BWP 
Over de Maas Bbk 

3. Wettelij k Ja, door DGWB ?? 
kader: grond of in de zomer va n 
bouwstof 2019 ahv ... , 

4. Certificaat/BRL Ja, door ILT in I L T toets li gt 
/ kwaliteitstoets 2019 voor bij BWP 

5. Gelopen proces Ja Ja, door Opzet lig t voo r 
OFL/ABD bij BWP 

127530 0447 



To: (10)(2e) ) - BSKd (10)(2e) l~minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Fri 3/20/2020 4:12:49 PM 
Subject RE: verslag(10)(2e~ 
Received: Fri 3/20/2020 4:12:50 PM 

Review heb ik rechtstreeks naa1110.2.e gestuurd nav je mail.staat in een beveiligde omgeving 
Concept verslag is alleen gedeeld met rws 
Concept versla gaat straks met review naar andere overheden voor akkoord en of wijzigingen. 
Beter om vers lag niet te delen dan 

Verzonden met BlackBe1ry Work(www.blackberry.com) 

Van: "I (10)(2e) 1) - BSK" 
Ver2onden: 20 mrt. 2020 16:00 
Naar: " (1 0)(2e) ) - DGRW" 
Cc: " (1 0)(2e) - DGRW" 
Onderwerp: RE: verslag 10)(2e 

1 k neem aan dat review viál0)(2qbij hem terecht is gekomen ook toch? 
Conceptverslag is gedeeld mei RWS neem ik aan. andere overheden ook? Wat hebben julie daar over afgesproken? Als iedereen dal deelt dan kan 
het breder worden gedeeld.Is niet per se een stuk via de 1 ijn. 1 s belangrijk om het zo p te stellen dat het wob proof is. 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

-----Oors ronkelïk berich t-----
Van: (10)(2e) - DGRW 
Verzonden: vri·dag 20 maart 2020 15: 14 
Aan : (1 0)(2e) - BSK 
CC: (1 0)(2e) - DGR W 
Onderwerp: verslag( 0)(2 ) 

Hoi 1 (10)(2e) I, 

Net even contact gehad met~en de omschrijving toegezonden. Ook nog even over het (concept) verslag gehad. Daarin staan ook de andere 
wensen van de provincie en de gemeentd10)(2e~wil ook graag beschikken over het concept verslag. Ik heb aangegeven dat dit via de lijn moet. Ik 
Iaat het even aan jou. 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

-----Oorspronkelijk bcricht-----
Van: 1 (10)(2e) D - DGRW 
Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 14:58 
Aan: 1 (1 0)(2e) D - DBO 

Onderwerp: HPE Records Manager DOCUMENT (BSK): IENW/BSK-2020/55 164 : Omschrijving opdracht versie 3 

143312 0449 



Hoi~10)(2eD 

Hierbij de omschrijving. 

Met vriendelijke groet, 

143312 0449 




