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

10 29 I DBO

To

Cc @minienw nl]
From

Sent Tue 5 19 2020 8 31 11 AM

Subject RE 20200518 Vragen
Received Tue 5 19 2020 8 31 12 AM

Akkoord Ik zet het uitvia ons teatn

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden dinsdag 19 mei 2020 09 21

Aan 10 2e I DBO

DGB

Onderwerp Re 20200518 Vragen

Oke doe 6 en 7 dan maar alleen aan DGWB en HBJZ

Ik zou aan een persoon sturen {In ons team

10 2eCC

Verstuurd vanaf mijn iPad

10 2e DBO 10 2eOp 19 mei 2020 om 09 10 heeft

geschreven

@minienw ni hetvoigende

Beste| 10 2e | en Wim
Ik heb je suggesties meegenomen Er staan nu veel vragen op RWS WVLterwijI een aantal van deze issues ookdoor

juristen zijn bekeken Dat geldt met name voor de vragen 6 en 7 De juridische argumentatie dat granuliet grond is

tref je aan in het bijgevoegde besluit op het handhavingsverzoek van de gemeente Ik ben wel benieuwd hoe

RWS WVL daarop gaat antwoorden Wil je de vragen bij een leidinggevend persoon uitzetten of bij meerdere

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Van Wim Kuijken I0 2e aemail com

Verzonden maandag 18 mei 2020 21 48

Aan I0 2e I DBO^j 10 2e |@minienw nl

I0 2e dGB 10 2e ^minienw nl

Onderwerp Re 20200518 Vragen

Ik snap niet altijd het onderscheid ts D6WB HBJZ en WRS WVL vraag 1 t m 5 kan je evt ook aan WVL voorleggen

Vraag 21 ook aan DGWB HBJZ

Vraag 14 kan beter ook bij deel Flocculant m i

Vraag 18 en 19 hetzelfde Lijkt wel zo

Toevoegen Heeft de Toetsingscommissie Stichting Bodemkwaliteit Granuliet onder BRL9321 als grond wel goed

gekeurd Was dit nodig

Wim

Verstuurd vanaf mijn iPad

CC

10 2e DBO 1 10 2eOp 18 mei 2020 om 20 44 heeft

volgende geschreven

@minienw nl het

Beste | 1Q 2e en Wim

Ik heb nog een keer naar de vragen gekeken en hier en daar wat aangevuld Tevens heb ik ze geclusterd
een aangegeven wie ze moet beantwoorden binnen lenW De externe toewijzing moet ik nog even
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bedenken

Graag jullie reactie

Groet

i0 2e

Dit b0richt kan informatie bevatten die niet vooru is bestemd Indian u niet da gaadresseerde bent of dit berioht abusievelijk aan u is

toegezonden wordt u verzocht dal aan de afzenderte maiden en hat berichlteverwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeljjkheid voor

schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichlen

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

electronic transmission of messages

20200518 Vragen docx

20200422 RWS 2020 27973 Besluit handhavingsverzoek Over de Maas pdf
20200518 Vragen docx
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] HBJZ^ 10 2610 2eTo @minienw nl]
10 2e I HBJZ

Tue 5 19 2020 11 41 10 AM

Subject GRANULIET FW Vragen van Wim Kuijken
Tue 5 19 2020 11 41 11 AM

From

Sent

Received

20200518 Vragen fiov2e docx

Hallo p 2^J
Wederom de nodige vragen 10 2e heeft al een voorzetje gedaan cursieve toevoegingen

Kun jij aanvullen corrigeren

Ik heb zo ook hieronder opgenomen

Mijn idee

Vr 2 hebben we al beantwoord 11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

Raakt aan Vr 3 hier moeten we duidelijk maken dat 11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

Vr 5 en 6 beide onderdeel van de definitie van grond dus zeer zeker relevant

GK^^
Juridische aspecten DGWB en HB3Z]

1 Bleden opname van granuliet of granletzand in de afspraken zoals verwoord in de Monitorlngsvenslagen van het

Implementatieteam uit 2008 2009 en 2010 voldoende juridische basis voor het onderbrengen van granuliet onder BRL

9321

11 1 en 10 2 g

2 Waarom is in 2008 2009 er niet voor gekozen om granuliet in het Rbk en toelichting op te nemen Zou dan de huidige
discussie voorkomen zijn

11 1 en 10 2 g

3 Biedt een beleidstandpunt van een beleids DG voldoende juridische basis voor vergunningverlening en hand having van

RWS Zou hiervoor opname in de Regeling bodemkwaliteit nodig of beter zijn

HBJZ

4 Heeft de Toetsingscommissie Stichting Bodemkwaliteit Granuliet onder BRL9321 als grond goedgekeurd Was dit nodig
10 2e[t hier hadden we toch geen notulen van

5 Granuliet bevat vrijwel geen organisch materiaal Voldoet het daarmee aan de definitie grond Is dat relevant

Bbk definitie van grond vast materiaai dat bestaat uit mineraie deien met een maximale korrelarootte van 2 millimeter

en oraanische stofin een verhoudina en met een structuur zoals deze in de bodem van nature warden aanaetroffen

alsmede van nature in de bodem vaorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter niet

zijnde baggerspecie

11 1 en 10 2 g

6 Komt granuliet voor in een verhouding en een structuur zoals die in de bodem van nature wordt aangetroffen Is dat

relevant

Moeten we een bodemkundige vragen voor een exact antwoord Maar lijkt me beperkt relevant zie antwoord vorige

vraag

DGRW10K2eVan

Verzonden dinsdag 19 mei 2020 10 16

Aan {10 2e DGRW 10 2e HBJZ

{10 2e BSCC

Onderwerp RE Vragen van Wim Kuijken

Mijn eerste reactie op de vragen aan DGWB HBJZ

Graag aanvullen verbeteren

Groeten
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10 2e I DBO 10 2e

Verzonden dinsdag 19 mei 2020 09 45

Aan

@ minienw nlVan

10 2e DGRW 10 2e ^tninienw nl [ 10 2e

10 2e I DGRW

| 10 2e |^minienw nl 10 2e | BS | 10 2e |@rws nl 10 2e | HBJZ | 10 26 ^minienw nl

Onderwerp Vragen van Wim Kuijken

Beste collega s

Voor jullie is het weer een tijdje stil geweest rond Wim Kuijken maar de gesprekken zijn in de afgelopen periode in hoog tempo

doorgegaan

In deze gesprekken is een groot aantai inhoudeiijke issues aan de orde gekomen in de verschiiiende gesprekken komen hier op

sommige punten verschiiiende antwoorden uit Niet verwonderiijk gezien de interne discussie over granuliet Een probieem is het

onderscheid tussen mening en feit

Wim wii graag wat meer duideiijkheid krijgen en beantwoording van vragen met autoriteit

De vragen heb ik geciusterd naar thema en daarbij aangegeven welke partij naar mijn idee het beste een antwoord kan geven

Een groot aantai vragen komt denk ik op het bordjevan RWS WVL Ik zoi i10 2 illen vragen deze bij WVL uit te zetten bij een

gezaghebbend persoon Ik dacht zelf daarbij aan

waarop je vanuit jouw expertise eveneens een antwoord wilt geven voel je dan daartoe vrij

Graag zou ik de antwoorden uiterlijk 27 mei tegemoet willen zien

a crroet

10 2e ®ILenTjTl 1 10 2e 10 2eIBS @rws nl

10 2e maar laat dat graag aat |l|0 2^ver Mochten er vragen bij zitten

1 f r i a n a I i i L

I0 2e

10K2e
10 H^P 2e

141992 1338



10 2e I0 2e l@kiwa conn]
10X26 |@kiwa conn1

To

1Q 26Cc @kiwa com]10 2e I0 2eI0 2e

i|lOX2^
From

Sent

Subject RE Openstaande vragen

Tue 5 19 2020 4 02 57 PM

10 2e iCTKiwa cqml
10 2V I DBO

Tue 5 19 2020 4 02 57 PM

Received

20200519 BRL 9321 vragen docx

Best^p^
Zoals ik al aangaf dank voor de antwoorden Ik realiseerde me niet dat zoals je aangaf BRL 9321 al uit het jaar 2000 stamt

Ik heb cursief nog wat aanvullende vragen gesteld Voor de overige antwoorden zal ik me tot SBK richten Wie is daar de meest

geschikte persoon is dat

Met vriendeliike groet

I0 2e

10 2e

I0 2e

10 2e

Van 10 26

Verzonden maandag 18 mei 2020 10 25

Aan 10 {2e DBO

CC 10 2e

Onderwerp RE Openstaande vragen

Beste [I0 2e

Hierbij onze antwoorden Kiwa kan niet alle vragen beantwoorden De ontbrekende antwoorden kunnen worden gegeven door SBK

het implementatieteam van l W en of SGS Intron

Mochten er vragen zijn over de antwoorden dan kan je contact met mi] opnemen
Met vriendeiijke groet

iopip^j ^26

1 e

DBO

Sent Monday 18 May 2020 09 25

To 10 2e 10 2e tSkiwa com

SuujeLL wperistaande vragen

10 2e 10 2e @minienw nlFrom

Best^10 2

Ik heb je op 8 mei een aantal vragen toegestuurd die betrekking hebben op KiWA Heb je kans gezien de vragen te beantwoorden

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 2e

DBO10 2eVan

Verzonden vriidag 8 mei 2020 13 26

Aan 10 2e | 10 2e |@kiwa com

DGB | 1Q 2e |@ minienw nl

Onderwerp RE voorzitter CvD grondstoffen en Milieu

Best^[l0 26|
Namens dhr Kuijken zeer bedankt voor het gesprek

Zoals hij in het gesprek al aankondigde heb ik nog een reeks detailvragen waarvan ik hoop dat ik via jullie in jullie rol als secretaris

van het College van Deskundigen Korrelvormige Materialen een antwoord kan krijgen

Ikga er maar vanuit dat alle vragen over BRL 9321 en 9324 bij jullie aan het juiste adres zijn Voor BRL 9344 zal ik me tol10 2eD^
I0 2e richten

Dezetref je bijgevoegd aan ikheb zelf aangegeven welke vragen waarschijnlijk via KiWA kunnen worden beantwoord en welke

eventueel via SBK

Graag verneem ikjullie reactie

10 2eCC
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Met vriendelijke greet
10 2e

Van 10 2e q
lQ Pe |^kiwa com

Verzonden vrijdag 8 mei 2020 12 13

Aan

CC I0 2e | Sinanne com

Onderwerp voorzitter CvD grondstoffen en Milieu

Beste ti0 2e

□e onafriankelijke voorzitter van het CvD Grondstoffen en Milieu i

Telefoon 06 | io 2e ~|
Met vriendelijke groet

I0 2e DBO 10 2e ^minienw nl

Onder dit CvD valt de BRL 934410 2e

1O0aa§pp|2 1O|2e

1 e

10 2e
10 2e

Dit bericht kan inftirmatie bevaffen die nietvooru is besfemd Indian u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is toegezonden wordt u verzocht daf aan de

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

elektronisoh verzenden van berichten

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

sender and deiete the message The State accepts no liabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronic transmission of messages

134561 1340



BRL 9321

Wanneer is BRL 9321 voor het eerst besproken in de Toetsingscommissie Bodemkwaliteit

KIWA en SBK

Het Bouwstoffenbesluit is overgegaan in de Regeling bodemkwaliteit 2007 2008 Ook

onder het Bouwstoffenbesluit was een stelsel van erkende kwaliteitsverklahngen opgesteld
om aan te tonen dat grand schoon is Het Bouwstoffenbesluit is gefaseerd vanaf 1995 in

werking getreden Dezelfde structuurals bij het RBK toetsingscommissie
Bouwstoffenbesluit was actief om private BRL en te beoordelen of wordt voldaan aan de in

de tripartie overeenkomst opgenomen richtlijnen

1

Graag antwoord op de vraag wanneer BRL 9321 voor het eerst besproken is Graag een

verslag hiervan overleggen

Wanneer is BRL 9321 voor het eerst vastgesteld door het College van Deskundigen

Korrelvormige Materialen Is dat in 2008 Is daareen verslag van KIWA

De BRL 9321 is in dit kader vastgesteld op 31 oktober 2000

2

Graag een verslag hiervan averleggen

3 Wanneer is BRL 9321 voor het eerst aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van

de Stichting Bouwkwaliteit Is dat in 2008 Is daar een verslag van Sbk antwoord door

SBK

4 Wanneer is deze BRL 9321 vervolgens voor het eerst bindend verklaard door

schemabeheerder KIWA BMC Op 2 8 2008 KIWA

De datum van bindend verklaren wordt gelijk gesteld aan de datum van aanvaarding door

de HCB zodat iederCI naar hetzelfde document verwijst op het certificaat De eerste

datum van BRL 9321 was 31 oktober 2000

Wanneer is deze BRL 9321 voor het eerst besproken in het Implementatieteam
Hierover heeft Kiwa geen informatie Kiwa wordt niet gelnformeerd welke onderwerpen en

wat er in het implementatieteam wordt besproken

5

Wanneer is BRL 9321 op voor het eerst in de Regeling bodemkwaliteit opgenomen

De BRL 9321 is in het kader vastgesteld op 31 oktober 2000 en opgenomen in het Besluit

bodemkwaliteit Deze richtlijnen zijn overgenomen in het Besluit bodemkwaliteit Hiervoor

is de BRL 9321 aangepast voor juiste terminologie verwijzingen etc versie 8 februari

2008

6

Vanaf welk moment is granuliet als grond toegepast onder verwijzing naar BRL 9321 Is

dat vanaf 2008 of na november 2014 KIWA

De BRL 9321 industriezand en grind in de periode van het Bouwstoffenbesluit beschrijft de

beoordeling van dit zand en grind als schone grond en als categorie 1 bouwstof

Nadere informatie over de afgifte van de certificaten moet worden nagevraagd bij SGS

Intron kan u hierover informeren Uit uw documentatie blijkt dat het granuliet certificaat in

2008 is afgegeven onder de BRL 9321 door SGS Intron Na de overgangsfase van

Bouwstoffenbesluit naar het BBK is granuliet dus als grond beschouwd

7

De huidige versie van BRL 9321 dateert van november 2014 Welke wijzigingen zijn er

tussen 2008 en 2014 doorgevoerd in de BRL Zijn deze wijzigingen besproken in de

Toetsingscommissie er is een verslag van 21 9 2009 KIWA en SBK

De BRL 9321 d d 8 2 2008 is van kracht vanaf 1 juli 2008 Wijzigen in een BRL worden

vastgelegd in een Wijzigingsbiad behorende bij de BRL Wijzigingsbiaden zijn vastgesteld

op 9 juli 2008 23 mei 2012 en 3 juli 2014

8

Graag aangeven welke wijzigingen er op 9 juli 2008 23 mei 2012 en 3 juli 2014 zijn

doorgevoerd Graag een verslag van de vergadehngen van de CvD waatin deze wijzigingen
aan de orde zijn geweest Graag een afschrift van de wijzigingsbiaden
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9 Wanneer is BRL 9321 besproken in het Implementatieteam Zijn daar verslagen van Kiwa

heeft geen direct contact met het implementatieteam Zie ook vraag 5

BRL 9324

10 Is granuliet ooit gebruikt als bouwstof onder BRL 9324 Zo ja tot op welk moment

KIWA^ Kiwa kan deze vraag niet beantwoorden omdat de producent gecertificeerd is door

SGS Intron

11 Wat wordt bedoeld met granuliet wordt uit de reikwijdte van BRL 9324 geschreven zoals

aangegeven in 2009 en latere jaren Wat is er daartoe gewijzigd in 9324 Betreft dat de

korrelgrootte KIWA

Een BRL dient een eenduidig beschreven toepassingsgebied te hebben Principieel is voor

een product een BRL van toepassing Als er specifiek voor het product Granuliet een BRL

wordt opgesteld mag dat niet in conflict zijn met andere BRL en zoals BRL 9321 De BRL

9324 is van toepassing op gebroken groevesteen c q steenslag dat als een bouwstof

wordt beoordeeld De opmerking heeft dus betrekking op het gegeven dat granuliet als

grond moet worden beschouwd en dus geen onderdeel kan uitmaken van BRL 9324

waarbij het product als bouwstof wordt beoordeeld

Heeft dit tot een formele aanpassing van het toepassingsgebied van BRL 9324 geleid zie

12}

12 Wanneer heeft die uitschrijving plaatsgevonden Is dat in de versie van 13 5 2015 van

BRL 9324 of eerder KIWA

De term granuliet komt niet voor in BRL 9321 of BRL 9324 Het betreft een interpretatie
van het toepassingsgebied Kern van de vraag of granuliet als grond kan worden

beschouwd is gerelateerd aan de definitie van grond

Betekent dit dat er met het uitschhjven van granuliet uit BRL 9324 geen formele wijziging
van deze BRL hoefde plaats te vinden

13 Is de gewijzigde BRL 9324 besproken in het College van Deskundigen
KIWA Ja ieder wijziging van een BRL wordt besproken in het Collega van Deskundige

Dit is een standaard werkwijze van het geaccrediteerde proces

Als er zie 11 en 12 wel sprake is geweest van een formele wijziging door het uitschrijven
van granuliet wanneer heeft dat plaatsgevonden Is daar een versiag van Graag dit

verslag overieggen

14 Is de BRL 9324 besproken in de Toetsingscommissie SBK

ledere BRL en of wijzigingsbiad die in de RBK wordt opgenomen moet worden getoetst
door de Toetsingscommissie van SBK

Zie opmerking bij vraag 13 Wanneer was dat het geval Is hier een verslag van Graag dit

verslag overieggen

15 Is de BRL 9324 besproken in het Implementatieteam
Hierover heeft Kiwa geen informatie Kiwa wordt niet gei nformeerd welke onderwerpen en

wat er in het implementatieteam wordt besproken

16 Was het voor de datum van de uitschrijving al toegestaan om granuliet als grond aan te

bieden zie vraag 6 KIWA

Uit het door SGS afgegeven certificaat BRL 9321 blijkt dat het product als grond is

beoordeeld en dus niet zover Kiwa bekend onder BRL 9324 certificaat is geleverd

BRL 9344

17 Is het initiatief voor BRL 9344 uitgegaan van KIWA of SGS Intron
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Het initiatief is uitgegaan van de producent die SGS Intron heeft gevraagd om de BRL op

te stellen

18 Wanneer heeft KIWA kennis genomen van concept BRL 9344

SGS Intron heeft op 16 oktober 2014 de aanmelding vooreen nieuwe BRL bij SBK gemeld
SBK heeft hiervoor het nummer 9344 gereserveerd Bind 2014 is Kiwa hierover

geinfomneerd Op 24 februari 2015 ontvangt als secretaris van het CvD een concept 9344

BRL voor bespreking in het CvD Het concept wordt op 26 maart 2015 besproken

Is ereen verslag van de bespreking van 26 maart 2015 Graag dit verslag overleggen

19 Wanneer is BRL 9344 voor het eerst besproken in de Toetsingscommissie bodemkwaliteit

Is daar een verslag van SbK

20 Wanneer is concept BRL 9344 besproken in het College van Deskundigen Is daar een

verslag van KIWA

BRL 9344 voor het eerst besproken in de CvD vergadering van 26 maart 2015

21 Wie stelde vast dat concept BRL 9344 strijdig was met het Bbk omdat het document zowel

op grond als op bouwstof betrekking had

De BRL 9344 is goedgekeurd doorde toetsingscommissie Besluit bodemkwaliteit Daarna is

de BRL 9344 door de schemabeheerder SGS Intron aangeboden voor opname in de RBK

Dat is niet gebeurd Kiwa is hierover niet geinfomneerd waarom en door wie dit besluit is

genomen
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□ DGRWI
BSK

lOK2e 10 2eTo @min ienw nl]
10 2eFrom

Sent Tue 5 19 2020 6 45 18 PM

Subject Opiegger stafstas rapportages en vervoigstappen beleidsevaluatie Kwalibo concept 19 05 20 v2 002

Received

Opiegger stafstas rapportages en vervoigstappen beleidsevaluatie Kwalibo concept 19 05 20 v2 002 docx

Tue 5 19 2020 6 45 00 PM

Ha| 1QK2e |
Heb er zelf nog wat in zitten sleutelen en het ook nog even aan |l0 2e| voorgelegd Zie opmerkingen
Graag ook aan het einde nog lets meer nadruk leggen dat we gezien grote hoeveelheid aanbevelingen en het verwachte rapport

Kuijken moeten gaan prioriteren en stappenplan moeten maken Het wordt een zaak van lange adem alle aanbevelingen door te

voeren^
Groet I 10K2e
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] CD10 2e

j CDVan

Verzonden

Aan

10 2e

woensdaq 20 rnei 2020 08 08

I 10 2e I CD I 1Q^ 2ei i|Q 2h^S
10 2e10 2e ICD 10 2eCC BS ILT

Onderwerp

Bijiagen

RE Enkele vragen van dhr Kuijken
20200519 Mandaat handhaving toepassen grand in Maasplasseh |0 2tecx

Hoi | io 2e ] en io 2¥]

Omdat de vraag was Waar is vastgelegd wat het handhavingsmandaat is van de handhavers in het kader van

het Bbk heb ik de vraagsteliing daarop aangepast en de notitie aangevuld

De handhaving in het kader van het Bbk betreft enerzijds het toepassen van grond en baggerspecie of

bouwstoffen door RWS en anderzijds toezicht op bodemintermediairs en certificerende insteiiingen door ILT

firnpt

10 2e

CDVan io 2e

Verzpnden dinsdag 19 mei 2020 17 44

Aan

10 2e

10 2e

ccl 10 2e CD BS

Onderwerp RE Enkele vragen van dhr Kuijken

Hail [o^fen l0 2e]|

Bijgaand een uitgebreid antwoord op de vraag Het antwoord is uitgebreid maar anders is het systeem van

mandaatverlening gekoppeld aan taak RWS en waar het is vastgelegd lastig uit te leggen te volgen Hoop dat het

zo te volgen is Mocht het te gedetailleerd zijn dan kan er altijd nog geschrapt worden

Ik ben deze week verder vrij dus ik stuur dit nu

@ 1 10K2e | check Hi nog of ik het inhoudelijke waterdeel correct heb weergegeven en kun jij dan rechtstreeks naar

[iOK2^feMeren
Met greet■

10 2e

M 06 10 2e

Van ^ iQ 2g lffl2|^BS | I0 2e l 5 rws nl

Verzonden dinsdag 19 mei 2020 16 15

Aanj io 2e ^D eg
Cef 10 2e ntCDl

_

10 2e 10 2e CDirws nl 10 2e i rws nl

10 2e
g rws nl BS10 2e

3twsjtI
Onderwerp RE Enkele vragen van dhr Kuijken

1Q 2e

Da^ 10 2e |en 10 2e

Hebben jullie misschien al een antwoord op de onderstaande vraag 1 voor mij Wim Kuijken rappeiieert

Groetenj^0 2e

Van io 2e CD

Verzonden maandag IS mei 2020 08 39

Aanj 10 2e TcD 10 2e

rw5 nl10 2e

J 5 rws ni 10 2^7I|0 2| BS J5 rws nllOKZe

1
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10 2e 10 2e 3rws nlCC

Onderwerp RE Enkele vragen van dhr Kuijken

Hoi | 1Q 2e |er |lO 2e|

I 1Q 2e

Voor de inhoud van het Bbk kan je bij mij terecht

Zullen we morgenmiddag even overleggen

10 2e

Op vraag 2 zou ZN handhaving io 2eUntwoord kunnen geven

Groet

10 2e

Van | | CD
Verzonden maandag 18 niei 2020 08 32

Aan | I0 2e | CD | io 2e |^rwsjTl
Onderwerp RE Enkele vragen van dhr Kuijken

10 2e Prws nl

Hoi 10 2e

Ik kan uitleg geven t a v vraag 1 maar dan wel samen met iemand die het Besluit inhoudelijk kent ben jij dat

Mandaat is namelijk niet specifiek geregeld per onderwerp het moet binnen onze taak horen in het

Instellingsbesluit met iemand van de inhoud samen kan ik wel beredeneren hoe we dan bevoegd zijn via

mandaat

Vraag 2 kan ik niet bij helpen daar weet ik niets van

Ik heb vandaag weinig tijd wanneer is het antwoord nodig

Met groet

10 2e

10 2e CDVan [5 rws nl10 {2e

Verzonden maandag 18 rhei 2U2U u by

10 2e I CD \ 10 2er~ Prws nlAan

1Q 2^P]ra^ BS 10 2e

10 2e

10 2e 5 rws nl rws nlCC I

10 2e | 10 2e ^nA S nl [
Onderwerp RE Enkele vragen van dhr Kuijken

Urgentie Hoog

1^ ^rws nlfD10 2e10 2e

Ho 10 2e

Zou jill io 2e kunnen helpen met de beantwoording van de vragen onder 1 en 2 in zijn onderstaande

mailbericht

10 2e

Van I i0 2^®i2^BS ^ io 2e ^rws nl

Verzonden vrijdag 15 mei 2020 14 00

Aan| I0 2e | CD I 00x2^ [ rws nl f

Onderwerp FW Enkele vragen van dhr Kuijken

p rws nl10 2eCD ^10 2e

CC 10 2e fl0 2e Srws nl10 2e

2

291564 1345



Dag io 2e en I0 2e

Hieronder weer een aantal nieuwe vragen van Wim Kuijken
Kunnen jullie s v p een voorzet doen voor de beantwoording van vraag 1 en 2

Alvast bedankt

Groeten

10 2e

10 2e DBO 1 io 2e pminienw nl

Verzonden vriidag 15 mei 2020 11 41

Aan | ioK2^ME BS j tl0 2e nrws nl | 10 2e ^ HBJZ lQ 2e

Onderwerp Enkele vragen van dhr Kuijken

Van

iminienw nl

Bestl0 2ifeni|l0 2e

In de gesprekken is een aantal onderwerpen aan de orde gekomen die dhr Kuijken graag op een rijtje gezet hebben

1 waar is vastgelegd wat het handhavingsmandaat is van de handhavers in het kader van het Bbk

2 welkefunctionele afspraken zijn binnen RWSgemaaktover de invulling van deze rol

Met vriendelijke groet

10 2e

3
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
10 2e ll DGBd 10 2e

10 2e I DBO

To

Cc @minienw nl]
From

Sent Wed 5 20 2020 7 44 22 AM

Subject RE Bedrijven
Received Wed 5 20 2020 7 44 22 AM

Ik ga eerst even zelfkijken of ik erachter kan komen

Met vriendelijke groet

10 2el

10§2e

Oorspronkelijk beridit

Van Wim Kuijken j lOjiSe |@gmail com
Verzonden dinsdag 19mei 2020 22 35

10 2e ^ DBO i 10 2e |@mmienw nl

CC | 10 2e | DGB 10 2e |@minienw iil

Onderwerp Bedrijven

Aan

Kunnen wij in kaart laten biengen hoe bedrijven in de keten GIB OverdeMaas met elkaar samenhangen bvb als het gaat om eigendom aandelen

Hoor bvb naanj iQ 2e j en suggestie van ketens V bedrijven die zijn ontstaan zijn als tussenschakels Interzand en Bontrup hoorde ik Wat denk

je Expliciet vragen aan| 10 2e |en| 10 2e |
Wim

iPhone WJK

134845 1346



iOK2e \i I0 2e I@upcmail nl1
I0 2e ll DGBfl I0 2e ncaiminienw nll
I0 2e \ DBO

Sent Wed 5 20 2020 7 59 04 AM

Subject RE granuliet
Received

20090802 commentaar TBbk op wiiziainasbiad BRL 9321 d d 02 08 2009 pdf

To

Cc

From

Wed 5 20 2020 7 59 04 AM

20090802 emailcorrespondentie rondom wiiziainasbiad BRL 9321 d d 02 08 2009 pdf

Beste I5K3

Helder verhaal Ik heb nog wat aanvullende vragen die ook in het gesprek met dhr Kuijken aan de orde zullen komen

Bijgevoegd tref je jouw commentaar op een wijzigingsbiad voor BRL 9321 uit 2008 aan Het Implementatieteam had kort daarvoor

besloten van vanaf 2008 granuliet als grond kon worden beschouwd en derhalve moest worden uitgeschreven uit BRL 9324

Weet jij nog wat er destijds met jouw opmerkingen is gedaan Welke wijzigingen zijn destijds aangebracht in BRL 9321 en BRL

9324 Wanneer was dat afgerond

In deze periode werd GIB met partijkeuringen aangeboden als toepassing Ik begrijp dat het dan niet zoveel uitmaakt wat er in het

BRL staat zolang de partijkeuring aan de hand van het standaarpakket eisen als grond wordt getoetst Klopt dat

Met vriendelijke greet

10 2e

Van 10 2e

Verzonden woensdag20 mei 2020 06 47

Aan 10 2e DBO

Onderwerp granuliet

Bestefio^
De voortgang van BRL 9344 loopt ondanks corona voorspoedig en zou eind mei door het CvD kunnen worden vastgesteld De

kwaliteit daarvan is zeer grondig {Intron oude stiji en is geheel toegespitst op het betreffende materiaal Daarom hier bijgevoegd

het voorstel tot het administratieve wijzigingsbiad BRL 9321 volgens de koninklijke weg

Met vriendelijke groetl io 2e

Scanned by McAfee and confirmed virus free

134560 1347



10 29To DBO Secretariaat[ @minienw nl]
10X2e I DBO

Wed 5 20 2020 8 42 30 AM

From

Sent

Subject 20200504 Overzicht gesprekken granuliet
Wed 5 20 2020 8 42 31 AM

20200504 Overzicht gesprekken granuliet docx

Received

Ha 10K2e

Zou je de nieuwe afspraken in het overzicht willen opnemen

Dank

Groet

10 2e

134458 1350



Naam Organisatie mailadres telefoonnummer

06^ 10 ae n
bijzonderhedenDatum

01 mei

10 00 uur

06 mei

10 00 uur

I 10 2e 1@stupers nl

10 2e[10 24ipi westmaasenwaal nlGemeente West

Maas en Waal

10 2e

10 2e Bwestmaasenwaal nl neemt ook deel

HIj zij is

kantoor

I 10 2e l@bontrup com 06^ 10 2e 1 seer07 mei

11 00 uur

08 mei

10 00 uur

10 2e

10 2e I aikiwa com I eKiwa

1 @kiwa com10 {2e
10 2e e

10 2e1 Brva nl 06^ 10 2e I seer10 2eRaad voor

accreditatie

08 mei

12 00 uur 10 2e leemt

ook deel

Via Teams 10 2e

10 2e LC I L

OP

I 10 2e 1 aaraniet import nl 06 10 2e

06 10K26 seer

11 mei

13 00 uur

11 mei

15 30 uur

10 2e

I 10 2e 1 ainederzand nlNederzand

Projectmanagement

e

BV

1®^ei
10 00 uur

1 Slei

10 00 uur

1 5 rws nl 06^ I0 2e nI0 2eMin lenW RWS

Handhaver

Min TpnW RW I 10 2e ~| ai rws nl 1 ^ecr

10 2e

10 2e

10 2e I 5 hotma il com 06^ I0 2e 115 mei 12 00 College van

Deskundigen
Min lenW RWS

uur

1 5i rws nl 06^ 10 2e 1 seer10 2e18 mei

09 30 uur 10 2e

l g rws nl 06^ 10 2e I10 2e18 mei

13 00 uur

19 mei

10 00 uur

Min lenW RWS

I0 2e

1 01 rws nl 1^1 10 2e10 2e

10 2e I

Burgercollectlef dreumelQSburaercollectlef dub e [10 2e komen19 mei

135899 1351



10 2eDreumelsche Waard bij elkaar voor dit

gesprek Daarom is

een mailadres

voldoende

14 00 uur

10 2e

10 2e

10 2e en

il0 2e^“h
nuj 2e

Min lenW lQ Pe 10 2e06 10 2e25 mei

16 30 uur

10 2e @niimenw nl

06^ 10 2e 1 Seer10 2e

06^ 10K2e II 10 2e l@deltares nlDelta res 10 2e ^i|

uiraruKKelijk geen

gesprek via zoom

Webex is goed en

anders Skype

26 mei

10 00 uur

10 2e

135899 1351



10 2e | CD P 10 2e

10 2e UbSMI QQ 26

~

10 2e

To @rwsjiJ]
@rws nl1 10 2e |LT[| iQ 2e |@ILenT nl1 1 iQK2ej
CD [| 10 2e I@rws nl1

Cc

CD | 10 2e

From

Sent

Subject RE MM_ODM_2020_03_04_297 Bezwaar op besluit handhaving 6 mei Zaaknummer RWSZ2020 00005457

Wed 5 20 2020 11 54 58 AM

10 {2e HBJZ

Wed 5 20 2020 11 54 58 AM

Received

Dank ^0 2^
Ik had dat inderdaad gezien

Bedenk wel dat hetverhaal in de bezwaarfase anders in die zin dattegen dit besluit beroep bij de rechter open staat

Je kunt er inderdaad voor kiezen om geen slakken op de formaliteiten te leggen maar het is wel zo netjes om in elk geval de

belanghebbendheid te onderzoeken en niet voor het gemak aan te nemen Niet alleen richting de rechter die je het anders zelf

maar letterlijk laat uitzoeken maar ook richting de vereniging zelf hoe komt het over als de rechter zegt dat ze geen

belanghebbende zijn terwiji lenW daar tot 2 keer toe overheen is gestapt

Het ligt nu dus lets genuanceerder

GK^^
10 2e CDVan

Vpr7nnrlpn wnpn^Hag 2fl mei 2020 12 00

I0 2eAan

CC | 110 2e | BS 10 2e ^|LT | 10 2e | CD 10 2e CD

Onderwerp RE MM_ODM_2020_03_04_297 Bezwaar op besluit handhaving 6 mei Zaaknummer RWSZ2020 00005457

Ik kreeg jouw onderstaande mailwisseling doorgestuurd vatti1|0 2^tingt het verzoek je te informeren over heteerder ingenomen

standpunt inzake de ontvankelijkheid van het Burgercollectief en het passeren van gebreken inzake het handhavingsverzoek
zoals dat is gecommuniceerd naar de bewindspersonen in bijgaande nota

Daarin wordt te dien aanzien gesteld

Belanghebbendheid en indieningsvereisten

Voor beide handhavingsverzoeken van het Burgercollectief geldt dat er in juridische zin vragen kunnen worden gesteld
bij de belanghebbendheid\STL het Burgercollectief en dat men zich niet aan de wettelijke indieningsvereisten geen

ondertekend verzoek en geen adresgegevens vermeld voor het doen van een verzoek houdt Echter vanwege de

praktische beperkingen die het Corona virus met zich brengt ook voor het Burgercollectief in combinatie met

Jurisprudentie waaruit volgt dat voor dit soort collectieven een vrij lage drempel naar belanghebbendheid wordt

gehanteerd is ervoor gekozen het Burgercollectief toch als belanghebbende aan te merken en over de tekortkomingen
ta v de indieningsvereisten heen te stappen Daamaast geldt dat een beroep op formeel juridische argumenten

indieningsvereisten geen belanghebbende waarschijnlijk op veel onbegrip zal kunnen rekenen Tot slot is de ins chatting
dat hoewel hun verzoeken worden afgewezen een inhoudelijke reactie de kans op herhaalde verzoeken van het

Burgercollectief verkleint
We hebben er om vorenstaande redenen voor gekozen bij het bezwaar tegen het handhavingsverzoek dezelfde lijn te volgen
Uiteindelijk kan natuurlijk mocht het zo ver komen de rechter nog tot het oordeel komen dat het Burgercollectief niet

ontvankelijk is

Afgezien van de bevoegdheidsvraag kent het bezwaarschrift twee summier aangevoerde gronden voor bezwaar

Vhet betrof wel degelijk een verwijdering van afval zonder nuttige toepassing in een Grootschalige Bodem Toepassing GBT

V mogelijk met gebruikmaking van een ongeldig bevonden milieu hygienische verklaring
Deze betreffen in feite een herhaling van het eerder gestelde in het handhavingsverzoek zie bijgevoegd verzoek en het besluit

dienaanfgaande
Ik hoop je hiermee te hebben bijgepraat
Als je nog vragen hebt bel me dan gerust
Harteliike groet
10K2e I
P S In bijgevoegde mail van het Burgercollectief staat dat deze email ook nog per aangetekende post verstuurd gaat worden

naar de in het besluit aangegeven adressen

Bij RWS Zuid Nederland is men voor mij aan het achterhalen of dat aangetekend schrijven daar is binnengekomen
Als ic pn W hph Tgt st

~ Hah

Van 10 2e HBJZ ■0 2e 5 minienw nl

Verzonden woensdag 20 mei 2020 09 38

dgrwF

BS | 10 2e ^@ rws^

JDBO| lQ 2e Bminienw nl

Onderwerp RE MM_ODM_2020_03_04_297 Bezwaar op besluit handhaving 6 mei Zaaknummer RWSZ2020 00005457

Hallcj 10 2er
Dit wordt door RWS samen met ILT en HBJZ opgepakt

10 2e ^minienw nl@minienw nl 10 2e110 2eAanl HBJZf101f2e^

10 2e10 2e 10 2e telLenT nlILT

CC 10 2e

141991 1352



Eerste check of het bezwaarschrift aan alle fomialiteiten voldoet op schrift handtekeiiing en bewijs van

vertegenwoordigingsbevoegdheid ondertekenaar en belanghebbendheid bewonersvereniging
Zo nee dan bieden van herstelmogelijkheid herstel verzuim

Daarbij kan dan tevens onder verwijzing naar de mandaatregeling worden gezegd dat de briefnamens minister bevoegd is

ondertekend

Ook kan bij hei^tel verzuim gelijk worden gevraagd om de gronden van het bezwaar

NB het is de bewonersvereniging kennelijk niet duidelijk dat minister stas als bestuursorgaan zich via mandatering laten

vertegenwoordigen en dat het besluit door de HID namens de minister is genomen Aan het feit dat de

bewonersvereniging zich nu uitdrukkelijk richt tot de minister stas zelf en niet tot de HID moet dus geen enkele

betekenis worden toegekend

Van I0 2e DGRW

Verzonden dinsdag 19 mei 2 p20 21 3£

Aan I0 2e HBJZ || 10 2e

DBO

HBJZ 10 2e BS

10 2eCC

Onderwerp FW MM_ODM_2020_03_04_297 Bezwaar op besluit handhaving 6 mei Zaaknummer RWSZ2020 00005457

Allen

Hii rbii een reactie van het burgercollectief zoals dat bij ons terecht is gekomen Heeft RWS dit ook ontvangen

graag advies hoer hiermee om te gaan

Groeten

BSK 10 2e @minienw nl10 2eVan

Verzonden dinsdag 19 mei 2020 21 26

DGRW10 2e 10 2e 10 2e DBO@minienw nlAan

10 2e @minienw nl

Onderwerp FW MM_ODM_2020_03_04_297 Bezwaar op besluit handhaving 6 mei Zaaknummer RWSZ2020 00005457

Met vriendelijke groet

Van DBO stas | 10 2g j@niinienw nL

Datum maandag 18 mei 2020 9 23 AM

Aan DBO SPZ Postbus lOK^g |@ Tniuieuw

Kopie DBO stas [ ’° P9 l@minienw nl^ 10 2e DBO | 10 2e |@niinienw nl J 10 2e | BSK

1 I0 2e ~|@niinienw nl

Onderwerp FW MM ODM 2020 03 04 297 Bezwaar op besluit handhaving 6 mei Zaaknummer RWSZ2020 00005457

Hoi collega’s

Tll

Willen jullie deze mail inboeken en uitzetten biiinen DGRW

Groetjes

10 2e

Oorspronkelijk bericht

Van Burgercollectief Dreumelsche Waard l 10 2g |@burgercollectief ctub

Verzonden zondag 17 mei 2020 12 21

Aan Veldhoven S van Stientje DBO j ^@mmienw nl

CC| fl0 2e ^ ZN d 10 2e n@rws nl | 10 2e | DGRW 10 2e |@mmienw nl

j I0 2e ggws nl

Onderwerp MM_ODM_2020_03_04_297 Bezwaar op besluit handhaving 6 mei Zaaknummer RWSZ2020 00005457

ZN10 2e

Aan

Ministerie van Inhastructunr en Waterstaat T av Staatssecretaris S

van Veldhovai Postbus 20901 2500 EX Den Ha^

Geachte Mevrouw van Veldhoven

Bijgaand vindt u ons bezwaar alsmede het besluit waartegen het bezwaar gericht is

Dit bericht is specifiek aan u gericht en niet aan de HiD ZN

Graag vememen wij uw antwoord op dit bezwaar

141991 1352



Met vriendelijke gioet

^0 [2^ [10K2e

Namens Burgercollectief Dreumelse Waard

141991 1352



ll no 2e l@upcmail nl]10 2eTo

10 2e I DGBfl 10 2e

J DBO

Cc @minienw nl]
10 2eFrom

Sent Wed 5 20 2020 12 19 16 PM

Subject RE granuliet
Received Wed 5 20 2020 12 19 16 PM

Beste |l0 2^
Dank voor je toelichting In de buitenwereld bestaat de indruk dat het wijzigingsbiad specifiek over granuliet zou gaan

Met vriendelijke groet

10 2e

Van

Verzonden woensdag20 mei 2020 13 17

Aan

Onderwerp RE granuliet

BestefioK^
Het wijzigingsbiad van BRL 9321 versie 2 augustus ging helemaal niet om granuliet maar om brekerzand onder definitie van grond

te laten vallen Brekerzand is een toeslagstof voor asfaltbeton en valt dus helemaal niet onder het Besluit bodemkwaliteit Met

andere woorden hier werd kennelijk heel iets anders beoogd en dat zou dan leiden tot een onderhandse wijziging de definitie van

bouwstoffen met ernstige gevolgen voor het hergebruik van secundaire bouwstoffen en het stimuleren van schone primaire

oppervlaktedelfstoffen Met goedkeuring van dit wijzigingsbiad kon dan het aanpassen van BRL 9324 administratief worden

geregeld zonder openbare tervisielegging buiten het CvD de toetsingscommissie en de HCB om Dat is natuurlijk niet gelukt

Met de kennis van nu is lijkt het er op dat dit wijzigingsbiad ook is geprobeerd om granuliet onderhands te regelen en dat is dan

wel erg goed gecamoufleerd

Onder de bezielende leiding van

valt met het verstrekken van de juiste gegevens dan wel met het verstrekken van onjuiste en onvolledige gegevens zoals

vastgelegd in artikel 23 eerste lid onder b van het Besluit bodemkwaliteit

Bij het ontwerp van BRL 9344 versie 2017 stelde het IP dat granuliet een bouwstof is Nu de productie van steenslag voor ZOAB in

gevaar dreigt te komen is het opeens weer grond Natuurlijk heeft dat niets met elkaar te maken maar dat is dan wel een

ongelukkige samenloa

Met vriendelijke groe

Van

Verzonden woensdag 20 mei 2020 08 59

1 10 2e ^@upcmail nl

10 2e

10 2e DBO

10 2e heeft het IP er meer dan 300 gemelde knelpunten opgelost maar alles staat of

omstandbheden Ik ga me daar echt niet mee bemoeienn wan

10 2e

10 2e DBO[ 10 2e @minienw nl1

I0 2eAan

I0 2e DGB 1 10 2e ^minienw nlCC

Onderwerp RE granuliet

BesHlO 2e

Helder verhaal Ik heb nog wat aanvullende vragen die ook in het gesprek met dhr Kuijken aan de orde zullen komen

Bijgevoegd tref je jouw commentaar op een wijzigingsbiad voor BRL 9321 uit 2008 aan Het Implementatieteam had kort daarvoor

besloten van vanaf 2008 granuliet als grond kon worden beschouwd en derhalve moest worden uitgeschreven uit BRL 9324

Weet jij nog wat er destijds met jouw opmerkingen is gedaan Welke wijzigingen zijn destijds aangebracht in BRL 9321 en BRL

9324 Wanneer was dat afgerond

In deze periode werd GIB met partijkeuringen aangeboden als toepassing Ik begrijp dat het dan niet zoveel uitmaakt wat er in het

BRL staat zolang de partijkeuring aan de hand van het standaarpakket eisen als grond wordt getoetst Klopt dat

Met vriendelijke groet

10 2e

Van

Verzonden woensdag 20 mei 2020 06 47

Aan

Onderwerp granuliet

Besteh0 2e

10 2e 10 2e @upcmailjTl

10 2e DBO^ 10 2e ^minienw nl

De voortgang van BRL 9344 loopt ondanks corona voorspoedig en zou eind mei door het CvD kunnen worden vastgesteld De

kwaliteit daarvan is zeer grondig Intron oude stiji en is geheel toegespitst op het betreffende materiaal Daarom hier bijgevoegd
het voorstel tot het administratieve wijzigingsbiad BRL 9321 volgens de koninklijke weg
Mat rjendelijke groet 10 2e

134558 1353



Scanned by McAfee and confirmed virus free

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

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

elektronisoh verzenden van berichten

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

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

134558 1353



10 2e I DGBf] 10 2e

10X2e I DBO

Wed 5 20 2020 12 42 16 PM

Subject 20200519 Interview] iQ 2e

Received

20200519 Interview 10 26 l docx

To @minienw nl]
From

Sent

Wed 5 20 2020 12 42 16 PM

Ha| 10 2e |
Wat aanvullingen met wellicht nieuwe typo s

Ik heb er verder geen gezien

Groet

10 2e

135224 1354



I0 2e

~

DGRWiI [10 26 I@minienw nl1
~

I0 2e | BS [| iQ 2e |@rws nl1
I0 [2e HBJZ

Wed 5 20 2020 12 55 56 PM

Subject RE Vragen van Wim Kuijken
Wfiri 5 20 7020 12 55 56 PM

20200518 Vraaen I I0 2e Jocx

DGRWf10 2e 10 2eTo @min ienw nl]
Cc

From

Sent

Received

Hallo 10 2e

Met dank aan l0 2e hier nog aanvullingen van HBJZ

10 2e DGRWVan

Verzonden woensdagZO mei 2020 11 46

10 2e 10 2e I HBJZDGRWAan

10J 2e BSCC

Onderwerp RE Vragen van Wim Kuijken
Hoi ^10 2e|
Hierbij mijn aanvullingen Stuur jij het later door naar ^10 2e]
Met vriendelijke groet

DGRW10 2e 10 2e ^minienw nlVan

Verzonden dinsdag 19 mei 2020 10 16

Aan 10 2e DGRW q 10 2e | Sminienw nl 10 2e HBJZ 10 2e ^minienw nl

CC 10 29 BS ^ 10 2e |^rws nl

Onderwerp RE Vragen van Wim Kuijken

Mijn eerste reactie op de vragen aan DGWB HBJZ

Graag aanvullen verbeteren

Groeten

Van
_

Verzonden dinsdag 19 mei 2020 09 45

Aan

10 2e DBO 10 2» @minienw nl

10 2e DGRW 10 2e @minienw nl 10 2e ILT

g rws nl | 10 2e | DGRW

| I0 2e |@minienw nl 10 2e |jBS | I0 2e |@rws nl 10 2e hbJZ J0 26 @minienw nl

Onderwerp Vragen van Wim Kuijken

Beste collega s

Voor jullie is het weer een tijdje stil geweest rond Wim Kuijken maar de gesprekken zijn in de afgelopen periode in hoog tempo

doorgegaan

In deze gesprekken is een groot aantal inhoudelijke issues aan de orde gekomen In de verschillende gesprekken komen hier op

sommige punten verschillende antwoorden uit Niet verwonderlijk gezien de interne discussie over granuliet Een probleem is het

onderscheid tussen mening en feit

Wim wil graag wat meer duidelijkheid krijgen en beantwoording van vragen met autoriteit

De vragen heb ik geclusterd naar thema en daarbij aangegeven welke partij naar mijn idee het beste een antwoord kan geven

Een groot aantal vragen komt denk ik op het bordje van RWS WVL Ik zoi£il0 2 ^illen vragen deze bij WVL uit te zetten bij een

gezaghebbend persoon Ik dacht zelf daarbij aan

waarop je vanuit jouw expertise eveneens een antwoord wilt geven voel je dan daartoe vrij

Graag zou ik de antwoorden uiterlijk 27 mei tegemoet willen zien

Met \ riendeliike groet^

10 2e @ILenT nl 1 10 2e Mi 10 2e

10 2e maar laat dat graag aatfi10 2sdiver Mochten er vragen bij zitten

I0 2e

141990 1356



In zijn onderzoek is dhr Kuijken tegen een aantal inhoudelijke issues opgelopen rond granuliet In

de tijd laat het dossier zien dat er op verschillende momenten met verschillende argumenten

inhoudelijk tegenaan wordt gekeken

Van belang is te bepalen op welke wettelijk gronden Besluit Bodemkwaliteit toelichting op Bbk

nomndocument productcertificaat deze argumenten zijn gebaseerd

Onderstaand treft u enkele vragen aan die in de gesprekken naar voren zijn gekomen Graag uw

reactie hoe u met de kennis van nu tegen deze aspecten aankijkt

Juridische aspecten DGWB en HBJZ

Bieden opname van granuliet of granietzand in de afspraken zoals verwfoord in de

Monitoringsverslagen van het Implementatieteam uit 2008 2009 en 2010 voldoende

juridische basis voor het onderbrengen van granuliet onder BRL 9321

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

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

implementadevragen Bbk aan de orde komen Dat dient voorde ondeiiinge

gedachtebepaling en discussie

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

nemen Zou dan de huidige discussie voorkomen zijn
Dat is tang geleden De overwegingen van die tijd kan wellicht WVL nog terughalen
Wanneer matehaal als granuliet expllcieter in bv de NvTzou zijn beschreven had dat

wellicht gehoipen bij latere discussies

HBJZ granuliet destijds niet in ziensvifijze genoemd en zienswfijze is ook niet verplicht Toelichting
heeft ook geen bepalende juridische status Lijst met voorbeelden is nooit volledig Zie eerder

gestuurd ant\woord

1

2

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

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

HBJZ het BBk werkt met definities en niet met lijsten Granuliet kan dus niet in het BBK worden

opgenomen Rond definities bestaan verderaltijd interpretatievraagstukken niet alleen extern

maar zoals hier ook intern gelet op discussie tussen RWS en DGWB DG RWS en DGWB handelen

beiden in mandaat dus namens de Stas Een intern beleids standpunt heeft op zichzelf dus geen

juridische status Deze status is er alleen als dit standpunt extern namens de Stas het

bestuursorgaan] wordt ingenomen En stas heeft dat standpunt inmiddels ingenomen in TK brief

en besluit op handhavingsverzoek op basis van het standpunt in feite intern advies van DGWB

dat granuliet grond is specifieker gezegd aan de definitie van grond voldoet

4 Heeft de Toetsingscommissie Stichting Bodemkwaliteit Granuliet onder BRL9321 als grond

goedgekeurd Was dit nodig

Volgens mij aanvaard de Harmonisatiecommissie bouw van de Stichting bouwkwaliteit een

BRL op advies van de Toetsingscommissie Besluit bodemkwaliteit voor aanwijzing in de

Regeiing bodemkwaliteit Mij is niet bekend dat de toetsingscommissie granuiiet als grond
heeft goedgekeurd Dit is mijns inziens een taak van de certiflcerende instelling Cl Het

toetsen of een matenaal onder een BRL valt is aan een Cl en niet aan de

toetsingscommissie

Ik kan het ook niet halen uit het document wat wij van de toetsingscommissie hebben

HSJZ Nomndocument moet worden toegepast door de certiflcerende instelling die heeft

dat gedaan en vond het grond Als het geen grond zou zijn kan RWS handhavend

optreden
5 Granuliet bevat vrijwel geen organisch materiaal Voldoet hetdaarmee aan de definitie

grond Is dat relevant

Bbk definitie van grond vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale

korrelarootte van 2 millimeter en oruanische stofin een verhoudina en met een structuur
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zoals deze in de bodem van nature warden aanaetroffen alsmede van nature in de bodem

voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter niet zijnde

baggerspecie

Redenering is dat oak bv dekzanden die van nature warden aangetroffen in NL en

daarmee ook onder grand vallen nauwelijks organisch materiaal bevatten Er hoeft dus

geen organisch materiaal in te zitten am toch grand te kunnen zijn Dit wijkt weilicht van

de bodemkundige defmitie van bodem waar impliciet vaak naar wordt gerefereerd maar

dat is hier niet relevant

HB3Z niet alle bodem zoals zand bevat organisch materiaal dus is niet relevant Zie ook de

voorbeelden die destijds in de toelichting bij het BBK zijn gegeven Het gehalte organisch materiaal

moet in het oordeel worden betrokken maar dat wil niet zeggen dat het geen grond kan zijn als

het organisch materiaal is Het gaat om het totaalplaatje of het materiaal overeenkomt met

natuurlijke bodem Z e ook reactie op het handhavingsverzoek

6 Komt granuliet voor in een verhouding en een structuur zoals die in de bodem van nature

wordt aangetroffen Is dat relevant

In artikel 1 van het Bbk is een defmitie opgenomen voor grond Een element hieruit is

organisch stof in een verhouding en een structuur zoals deze van nature in de bodem

voorkomt Het is dus relevant om ook aan dit dee van de defmitie te toetsen naast

bijvoorbeeld de maximale korrelgrootte Voor de ultleg en een nadere toelichting geeft de

Nvt van het Bbk zie paragraaf 4 3 5 de nodige informatie

HB3Z beide elementen zijn onderdeel van de definitie dus relevant Zie ook reactie op het

handhavingsverzoek

Eigenschappen en productie granuliet RWS WVL

7 Komt granuliet uit ongeroerde grond Is dat relevant

8 Als granuliet als grond wordt gezien moet het dan ook voldoen aan de gecorrigeerde

samenstellingsvereisten zoals opgenomen in Rbk artikel 4 2 1

9 Zijn de karakteristieken van granuliet als dichtheid korrelgrootteverdeling organische

stofgehalte structuur van de granuliet korrels en hetontbreken van een minerale

lutumfractie afwijkend Kan het dan toch Quridisch grond zijn
10 Granuliet komt voort uit een productieproces Kan het dan nog juridisch kwalificeren als

een afzettingsgesteente
11 Is granuliet een mengsel van 30 jaar oud materiaal uit Schotland en 15 jaar oud materiaal

uit Noorwegen of niet Is het daardoor homogeen
12 Is precies te achterhalen wat de bron van het materiaal is

13 Is granuliet een van nature in de bodem voorkomend sedimentair materiaal Is dat

relevant

14 Is granuliet een industrieel byproduct Is dat relevant

15 Is granuliet een afvalproduct Is dat relevant

16 Granuliet zou ontstaan door spoelwater te concentreren met behulp van cycloneren
flocculatie en persen Zijn dit verschillende vormen van ontwateren Is dat een wezenlijk
ander proces dan scheiden wassen of breken zoals in de BRL 9321 is genoemd

17 Heeft granuliet naast het in de BRL 9321 beschreven toegestane bewerkingen wassen

breken en zeven in het productieproces een andere niet omschreven productiebewerking

ondergaan waardoor granulietslijpsel is vrijgekomen Is dat relevant

18 Leidt het toepassen van granuliet tot sterke vertroebeling van het oppervlaktewater en is

dat afwijkend van bijvoorbeeld klei

Flocculant RWS WVL]

19 Kan granuliet grond zijn als het naast het in de BRL 9321 beschreven toegestane

bewerkingen wassen breken en zeven in het productieproces een in de BRL niet

omschreven productiebewerking met een flocculant heeft ondergaan
20 Het gebruik van een flocculant is niet omschreven in het norm document BRL 9321 Is dat

noodzakelijk in een algemeen geldend normdocument
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21 Het gebruik van een flocculant is niet omschreven in het productcertificaat granuliet Is dat

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

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

niet wordt genoemd Is dat relevant Waarom wel niet

Certificaten RWS WVL

24 Heeft granuliet zowel een certificaat gebaseerd op grond BRL 9321] als voor bouwstof

BRL 9324 Zo ja graag inzage in beide certificaten

25 Heeft de fabrikant granuliet of Moors leem of andere aanduiding voor hetzelfde product]
als grond en als bouwstof aangeboden in de afgelopen jaren of alleen als grond Zo ja de

meldingen en de daarbij behorende documentatie

26 Er is ook granuliet 2mm en 63 mm Zo ja wordt dit onder hetzelfde certificaat op

basis van BRL 9321 verhandeld
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XBS P I0 2e I@rws nl1

IhbjziI io 2^ I@minienw nl1

I DBO

Wed 5 20 2020 1 25 50 PM

Subject RE Enkele vragen van dhr Kuijken
Wed 5 20 2020 1 25 51 PM

10 2«To

]@rws nl]10 2e 1 1Q 2e 10 2eCc BS H
10 2eFrom

Sent

Received

Bedankt

Met vriendeliike groet

I0 2e

10 2e

BS10 2evan

Verzonden woensdag 20 mei 2020 14 12

Aan 10 2e I DBO

10 2a ^BJZ 1 10 2e BSCC

Onderwerp RE En^e vragen van dhr Kuijken

Dag pOK^
Bijgaand antwoorden op een aantal van de onderstaande vragen het antwoord op vraag 1 eerste Word bestand en de door

RWS Zuid Nederland opgestelde antwroorden op de vragen 2 en 3 tweede Word bestand

Het antwoord op vraag 4 stuurde ikje afgelopen maandag al

Groeten

DBO 10 2e10 2e @ minienw nlan

Verzonden vrijdag 15 mei 2020 11 41

Aan BS

Onderwerp Enkele vragen van dhr Kuijken

Bestl[0 2^rtSj
In de gesprekken is een aantal onderwerpen aan de orde gekomen die dhr Kuijken graag op een rijtje gezet hebben

1 waar is vastgelegd wat het handhavingsmandaat is van de handhavers in het kader van het Bbk

2 welke functionele afspraken zijn binnen RWS gemaakt over de invulling van deze rol

3 uit de gesprekken is gebleken dat de vergunningverlening beoordeling toereikendheid meldingen is neergelegd bij Tauw Hoe

zien de werkafspraken met Tauw eruit Hoe is de rolverdeling tussen Tauw en de handhavers geregeld De

ontoereikendverklaringen naar de toepasser bijv ZN zijn door de handhavers gedaan Is er op dat moment strikt gezien sprake
van handhaving

4 er zou sprake zijn van een melding voor de toepassing van granuliet in 2013 mei onder de titel microzand Deze is

ontoereikend verklaard G raag hier een uitleg van

5 er wordt verwezen naar het Vlaamse Belgische systeem van meldingen waarbij milieurapporten met unieke nummers werken

Er zou sprake zijn van aanmelding en afmelding Kunnen jullie een uitleg geven over dat systeem

Met vriendelijke groet

10 2e 10 2e 10 2e HBJZ 10 2e ^minienw nl@rwsml

10 2e

10 2e

I0 24d be
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I0 2e | BS [| 10 2e I@rws nl1

J DBO

Wed 5 20 2020 2 31 37 PM

Subject Relevante Wob stukken BOTOVA toets

Wed 5 20 2020 2 31 38 PM

419 20191111 CD email RE Over qranuliet 2 pdf

BS t ]@rws nl]10K2eTo

10 2eFrom

Sent

Received

H^l^
Weer een mysterie opgelost Ik had in een eerdere vraag over de toetsing door ZN aan grenswaarden Met betreft de zg BOTOVA

toets

Zie mail uit Wob stukken Gaat over verhoogd barium

Blijft de vraag welke rol deze toets heeft bij de bepaling of lets als grond kan worden geaccepteerd Bijvoorbeeld ten aanzien van

lutum en organische gehalte

Met vriendeliike sroet

10 2e

10 2e

135042 1359





j@minienw nl]10K29To Parlementaire Zaken CEND DBOl
10 2e HI DBO^ 10 2e

] DBO

Thur 5 21 2020 7 47 58 AM

Cc minienw nl]
10 2eFrom

Sent

Subject RE Rapport Kuijken over granuliet
Thur 5 21 2020 7 47 58 AMReceived

Ha Dames

De afspraak met dhr Kuijken is dat zijn rapport rond 1 juli gereed zal zijn

Met vriendelijke greet

I0 2e

10 2e

10 H4d ^e
Van Parlementaire Zaken CEND DBO

Verzonden woensdagZO mei 2020 15 26

Aan 10 2e DBO

DBO

Onderwerp FW Rapport Kuijken over granuliet
h0 2ej Enig idee

10 2eCC

10} 2 @tweedekamer nlVan 10 2e

Verzoinden woensd^ 20 mei 2020 15 25

Aan

CC Parlementaire Zaken CEND DBO

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

10 2g @minienw nl

Onderwerp Rapport Kuijken over granuliet

Hallo| 10 2ej]
Tijdens het notaoverleg Bodem heeftde staatssecretaris toegezegd dat hetonderzoek en rapport van Kuijken over granuliet voor

de zomer klaar zou zijn en er nog voor het reces een gesprek met dhr Kuijken zou kunnen plaatsvinden Heb jij voor mij een

indicatie wanneer het rapport klaar is en naar de Kamer komt Dit met het oog op de mogelijkheid om het gesprek eventueel te

kunnen inplannen voor het reces

Met vriendelijke groet

10 2e

1 2e 10 2e

10 2e
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10 2e I DGBf] 10 2e

10X2e I DBO

Thur 5 21 2020 12 40 24 PM

Subject Steengroeven Mibau Holding GmbH
Thur 5 21 2020 12 40 25 PM

To @minienw nl]
From

Sent

Received

https WWW mLbau stema com nl steengioeven
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BS | 10 2e I@rws nl1

I DBO

10 2«To

10X2eFrom

Sent

Subject RE CORRECTIE Granuliet data behandeling verzoeken voorlopige voorziening bij Raad van State en rechtbank

Gelderland

Received

Fri 5 22 2020 8 09 53 PM

Fri 5 22 2020 8 09 53 PM

Is gelukt Blijkt dat ik de gelakte delen kan verwijderen lets meer werk dan dat ze vanzelf openklikken

Dank

Met vriendeliike groet

I0 2e

BS10 2eVan

Verzonden vrijdag 22 mei 2020 14 23

Aan

Onderwerp RE CORRECTIE Granuliet data behandeling verzoeken voorlopige voorziening bij Raad van State en rechtbank

Gelderland

Ben net bezig om een nieuwe poging te doen via Wetransfer Komt zo jouw kant op

Laat je even weten of deze wel leesbaar niet permanent gemarkeerd zijn Ik kan ze namelijk gewoon bekijken

Groetentl|0 2^
Van

10 2e DBO

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

Verzonden vrijdag 22 mei 2020 14 21

Aan 10K2e ] BS | 10 29 1@rws nl

Onderwerp RE CORRECTiE Granuliet data behandeling verzoeken voorlopige voorziening bij Raad van State en rechtbank

Gelderland

Klopt Zijn en blijven grijs

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e BS 10 2e @rws nlVan

Verzonden vrijdag 22 mei 2020 12 18

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

Onderwerp RE CORRECTiE Granuliet data behandeling verzoeken voorlopige voorziening bij Raad van State en rechtbank

Gelderland

Dag l0 2ej
Bedoel je dat je de gelakte stukken van WVL niet kunt lezen

10 2e DBO 10 2e @minienw nl

Verzonden vrijdag 22 mei 2020 12 00

Aan 10 2e BS 10 2e @rws nl

Onderwerp RE CORRECTiE Granuliet data behandeling verzoeken voorlopige voorziening bij Raad van State en rechtbank

Gelderland

Niet erg Dat worden blijven weer drukke tijden voor je

Ik ben zelf vanaf afgelopen woensdag bezig aan het rapport van Kuijken Dat is een taaie klus

Overigens zijn veel Wob stukken van WVL toch definitief gelakt Heeft nu geen haast

Ik heb van de overige diensten al een hoop bekeken

Met vriendelijke groet
10 {2e

10 2e

10 H^P 2e

BS 10 2e10 2e g rws nlVan

Verzonden vrijdag 22 mei 2020 09 22

Aan

Onderwerp FW CORRECTiE Granuliet data behandeling verzoeken voorlopige voorziening bij Raad van State en rechtbank

Gelderland

10 2e DBO^ 10 2e ^minienw nl

Dag pOK^
Ik was vergeten jou aan de cc toe te voegen
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Groeten

1®
Van I 10 2e |{BS

Verzonden woensdag 20 mei 2020 17 43

Aan | 10 2e | H BJZ H
@ILenT nl

10 {2e

Snninienw nl

IBS

10 26 CD 10 2e g rws nl 10 2e ILT

l| 10 2e | r DBO10 2e 10 2e^rws nl

@minienw nl

10 2e BS | 10K2e

10 2e | DBoj 1Q 2e

10 2e DCO 10 2e @minienw nl | l0 2e |l@rws nl

@minienw nl

CC

10 2e CD ^ 10 2e
_

|@ILenT nl | 10 2e | HBJZ f^ 10 f2e |@minienw nl

0 2e |@minienw nl 10 2e DGRW 10 2e @minienw nl

10 2e

^

|@rws nl C Q 26 1 65 | C 0 26 @rws nl

Onderwerp CORRECTIE Granuliet data behandeling verzoeken voorlopige voorziening bij Raad van State en rechtbank Gelderland

Beste mensen

Zojuist heb ik opnieuw een bericht van de Landsadvocaat ontvangen
De rechtbank Gelderland heeft nu i t t het bericht van eerder vandaag beslist dat de zitting over de VoVo op 11

juni a 5 plaatsvindt Dus NIET op 28 mei a s Het exacte tijdstip is nog onbekend maar het wordt 14 00u of later

Bovendien wordt hetgeen digitale zitting maar toch een Fysieke zitting in het gerechtsgebouw in Arnhem

De zitting bij de Raad van State vindt nog steeds op 9 juni 2020 plaats Het tijdstip is nog onbekend

Groeten

1»

@rws nl I0 2e

10 2e 10 2e J10 2e ILT

CDDGRW 10 2e

BS10 2eVan

Verzonden woensdag 20 mei 2020 13 39

Aan 1P 2e I H BJZ^ 10 2e

^ 10 2e l@iLenT nl

10 2e CD 10 2e@minienw nl

BS

@rws nl ILT10 2el

{1 10 2e 10 2e 10 2e r DBO@rws nl

10 2e @minienw nl

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

10 2e | DBO r 1Q 2e |@rninienw nl I 10 2e CD ^ 10 2e |@rws nl^

@ILenT nl I0 2e HBJZ 10 2e @minienw nW
DGRW ^ 10 2e |@minienw nl I 10 2e | DGRW 10 2e |@minienw nl J lQ 2e [CD

10 2e | BS ^ 10 2e

~

Onderwerp Granuliet data behandeling verzoeken voorlopige voorziening bij Raad van State en rechtbank Gelderland

Beste mensen

Vanmiddag ben ik gebeld doorde Landsadvocaat

10 2e DCO 10 2e @minienw nl 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e10 2e |LT

I0 2e @rws nl @rws nl

1 Het procedurele verzoek van beide partijen dus gemeente en de Staat tezamen om de verzoeken om voorlopige voorziening

gezamenlijk doorde Raad van State te laten behandelen is door de Raad van State afgewezen Er komen dus toch twee aparte

behandelingen van de verzoeken om voorlopige voorziening VoVo van de gemeente West Maas en Waal

2 de behandeling van de VoVo door Rechtbank Gelderland m b t de door de gemeente veronderstelde overtreding van de

Waterwet vindt plaats op

donderdag 28 mei a s in de middag Het wordt een digitale zitting via Skype For business

De behandeling van de VoVo door de Raad van State m b t de door de gemeente veronderstelde overtreding van Wm Wbb en

Bbk vindt plaats
op dinsdag 9 juni 2020 Het tijdstip is nog onbekend net als het karakter van de zitting digitaal of fysiek
Voor beide zitting geldt dat de formele bevestiging plus details over bijv het exacte tijdstip nog volgen
De Landsadvocaat ILT HBIZ en RWS werken verderaan de voorbereiding van de zittingen en het opstellen van

verweerschriften

Groeten

1®
Met vriendeliike oroet

10 2e

10 2e
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10 2e

10 2e

{BS10 2eVan

Verzonden dinsdag 19 mei 2020 15 57

10 2e DBO 10 2e @minienw nlAan

CCif 10 Ue BS | 10 2e | arws nl

10 2e | DBO r 1Q 2e |@minienw nl 10 2e ILT | 10 2e |@ILenT nl

Onderwerp RE vervoigstappen RvS

Dag I 10 2e [
Nee De Landsadvocaat heeft vandaag nog contact met de Raad van State gehad Met is nog niet duidelijk wanneer de zitting

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

behandeling van de VoVo ongeveer gaat plaatsvinden etc

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

Groeten

10 2e DCO 10 2e @ minienw nl 10 [2e |

DBO10 2e 10 2e @minienw nl^an

Verzonden dinsdag 19 mei 2020 15 50

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

10 2e 10 2e 10 2eDCO DBO@minienw nlCC

10 2e @minienw nl

Onderwerp vervoigstappen RvS

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

bodemprocedure vanuit gemeente Maas en Waal plaatsvindt
Hartelijke groeten

10 2b [
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DGB[] I0 2e ~l@minienw nl] tiO 2e|@ziggo nr[|iO 2e|i^ziggo nl]

J DBO

Sun 5 24 2020 12 51 42 PM

Subject 20200525 Procesevaluatie granuliet versie zondag
Sun 5 24 2020 12 51 42 PM

20200525 Procesevaluatie granuliet versie zondag docx

I0 2eTo

10X2eFrom

Sent

Received

Beste| 10 2e

Na heel veel werk is dit document eruit gerold Met is uiteraard nog verre van perfect maar biedt hopelijk voor Wim een basis voor

een eindrapport

Zou je kans zien er vandaag nog naar te kijken Dat hoeft geen grote inhoudelijke beoordeling te zijn maar concrete

tekstvoorstellen zijn welkom

Ik zou het stuk vanavond naar Wim willen sturen

Groet

io 2e
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[ no 2e ~l@upcmail nl]

| DBO

Sun 5 24 2020 1 00 51 PM

Subject 20090802 emailcorrespondentie rondom wijzigingsbiad BRL 9321 d d 02 08 2009 pdf
Sun 5 24 2020 1 00 52 PM

20090802 emailcorrespondentie rondom wiiziaingsblad BRL 9321 d d 02 08 2009 pdf

To 10 2e

10X2eFrom

Sent

Received

20090802 commentaar TBbk op wiiziaingsblad BRL 9321 d d 02 08 2009 pdf

20200520 RE aranuliet 2 pdf

Beste 10 2e

Ik korri nog even terug op je opmerkingen over het commentaar op het wijzigingsbiad Uit 2009 Ik heb nog wat oude emails

hierover gevonden

Wellicht kun je die nog voor me duiden Is geen haast bij boor

Groet

10 2e
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Van

Aan

Onderwerp

Datum

10 2e

TSS25 DBO

RE granuliet

woensdag 20 mei 2020 13 17 11

BesteGMIe

Het wijzigingsbiad van BRL 9321 versie 2 augustus ging helemaal niet om granuliet maar om

brekerzand onder definitie van grond te laten vallen Brekerzand is een toeslagstof voor

asfaltbeton en valt dus helemaal niet onder het Besluit bodemkwaliteit Met andere woorden

hier werd kennelijk heel lets anders beoogd en dat zou dan leiden tot een onderhandse wijziging

de definitie van bouwstoffen met ernstige gevolgen voor het hergebruik van secundaire

bouwstoffen en het stimuleren van schone primaire oppervlaktedelfstoffen Met goedkeuring

van dit wijzigingsbiad kon dan het aanpassen van BRL 9324 administratief worden geregeld

zonder openbare tervisielegging buiten het CvD de toetsingscommissie en de HCB om Dat is

natuurlijk niet gelukt

Met de kennis van nu is lijkt het erop dat dit wijzigingsbiad ook is geprobeerd om granuliet

onderhands te regelen en dat is dan wel erg goed gecamoufleerd

Onder de bezielende leiding van I0 2e | I0 2e heeft het IP er meer dan 300 gemelde

knelpunten opgelost maar alles staat of valt met het verstrekken van de juiste gegevens dan wel

met het verstrekken van onjuiste en onvolledige gegevens zoals vastgelegd in artikel 23 eerste lid

onder b van het Besluit bodemkwaliteit

Bij het ontwerp van BRL 9344 versie 2017 stelde het IP dat granuliet een bouwstof is Nu de

productie van steenslag voor ZOAB in gevaar dreigt te komen is het opeens weer grond

Natuurlijk heeft dat niets met elkaar te maken maar dat is dan wel een ongelukkige samenloop

van omstandigheden Ik ga me daarecht niet mee bemoeien

Met vriendelijke groet 10 2e

Van I0 2e | DBO f|

Verzonden woensdag 20 mei 2020 08 59

Aan | I0 {2e | [io 2e | a upcmail nl

DGB | I0 2e g minienw nl

}minienw nl]10 2e

CC 10 2e

Onderwerp RE granuliet

Beste io 2e

Helder verhaal Ik heb nog wat aanvullende vragen die ook In het gesprek met dhr Kuljken aan

de orde zullen komen

Bijgevoegd tref je jouw commentaar op een wijzigingsbiad voor BRL 9321 uit 2008 aan Het

Implementatieteam had kort daarvoor besloten van vanaf 2008 granuliet als grond kon worden

beschouwd en derhalve moest worden uitgeschreven uit BRL 9324

Weet jij nog wat erdestijds met jouw opmerkingen is gedaan Welke wijzigingen zijn destijds

aangebracht in BRL 9321 en BRL 9324 Wanneer was dat afgerond

In deze periode werd GIB met partijkeuringen aangeboden als toe passing Ik begrijp dat het dan
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niet zoveel uitmaakt wat er in het BRL staat zolang de partijkeuring aan de hand van het

standaarpakket eisen als grond wordt getoetst Klopt dat

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

USEUBPe

| I0 2e |@upcnnail nl

Verzonden woensdag 20 mei 2020 06 47

Aan

Onderwerp granuliet

Van 10 2e

] DBO }minienw nl10 2e 10 2e

Bestedora

De voortgang van BRL 9344 loopt ondanks corona voorspoedig en zou eind mei door het CvD

kunnen worden vastgesteld De kwaliteit daarvan is zeer grondig Intron oude stiji en is geheel

toegespitst op het betreffende materiaai Daarom hier bijgevoegd het voorstei tot het

administratieve wijzigingsbiad BRL 9321 volgens de koninklijke weg

Met vriendelijke groet 10 2e

Scanned by McAfee and confirmed virus free

DIt bericht kan informatie bavatten die niet veer u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

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

aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you if you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind

resuiting from the risks inherent in the eiectronic transmission of messages
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
l0X2e I DBO

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

From

Sent Sun 5 24 2020 1 20 37 PM

Subject Gesprekken op 25 mei

Received Sun 5 24 2020 1 20 38 PM

Beste| 10 2e |en Wim

Morgen hebben we twee gesprekken
Om 11 uur met 10 2e

]is sinds 2008 lid ven de Toetsingscommissie Besluit Bodemkwaliteit Dat is de laatste schakel in de private kant van

het stelsel voordat een BRL wordt aangeboden aan DGWB

Mogelijke thema s

kijk op het stelsel

betrokkenheid van de overheid

oordeel over schemabeheerders {KIWAvs SIBK

Specfiek in de casus

discussie over BRL 9321

afwijzend oordeel over wijzigingsbiad 9321 in 2008

discuss ie en ontstaan over BRL 9344

10 2e

Om 13 30 spreken we met twee heren van SGS Intron Deze hebben zich in de aanloop al beroepen op clientvertrouwelijkheid

jegens GIB

10 1c

Specifiek in deze casus

waarom certificering door GIB

waarom naast een productcertificaat door GIB ook partijkeuringen gedaan

is granuliet ook als bouwstof geleverd is daar een certificaat van

hoeveel andere producten van GIB hebben een productcertificaat {als Bouwstof

waarom de gekozen richting in BRL 9344

ervaringen met de ILT

Met vriendeliike groet

I0 2e
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
l0X2e I DBO

Sun 5 24 2020 9 02 26 PM

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

From

Sent

Subject 20200525 Procesevaluatie granuliet na opmerkingen | iQK2e

Sun 5 24 2020 9 02 26 PM

20200525 Procesevaluatie granuliet na opmerkingen 10 2e docx

Received

Beste Wim

Bijgevoegd een eerste versie van ons rapport Ik ben er woensdag aan begonnen en vanmiddag was het af

Voor de samenstelling heb ik gebruik gemaakt van de bronnen die we tot nu hebben Dat zijn documenten mails en de

gespreksverslagen Ik heb inmiddels ettelijke honderden Wob stukken bekeken Dat zijn vooral mails Voor zover interessant heb ik

ze verwerkt Ik zet de relevante stukken in een aanvullende tijdlijn Ik moet nog zo n 1000 stukken doorkijken Daarna zal ik de

oogst met je delen en waar nodig in het rapport verwerken

Het is nu een erg uitgebreid verhaal geworden dus de uitdaging zit erin het compacter te gaan maken Maar er zijn veel dingen die

we aan de orde hebben gesteld in de gesprekken Wellicht kunnen we nog veel naar de bijiagen verplaatsen

Ik heb er per onderwerp gekozen eerst een feitelljke beschrijving te geven en daarna onze bevindingen weer te geven Aan

conclusies ben ik nog niet toe gekomen Wei tref je op twee plaatsen aanbevelingen aan deze zijn overgenomen uit een

gespreksverslag

CI0 2e | heeft het stuk een eerste keer gelezen en typo s erult gehaald en commentaar gegeven Dank

Laten we er morgen even over hebben Ik heb er geen enkele moeite mee dat het op de kop gaat

Groet

i0 2e
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10 2e
CD

10 2^10 2e^ CD

maandaq 25 mei 2020 13 59

Van

Verzonden

Aan

Onderwerp

Bijiagen

10 {2e BS

RE Vragen van Wim Kuiiken

20200518 VragenI 10 2e docx

Urgentie Hoog

Categorieen Categorie Geel Werk Belangrijk

Hot10 2e

Ik zie dat| iQ 2e |de antwoorden var I0 2e [met mijn toevoegingen heeft toegestuurd
Ik heb in bijgaand document de oorspronkelijke nummer weer toegevoegd en een nog een enkele tekstuele

aanvulling gedaan

Vraag 25 vraagt om beantwoording door ILT

Ik zou daar ook de beantwoording van vraag 20 t m 22 nog eens voorleggen omdat die vragen hen aangaan

Gr

10 2e

Van iQ 2e i|o ^s
Verzonden maandag 25 mei 2020 13 19

Aan

Onderwerp FW Vragen van Wim Kuijken
jCD10 2e

10 2eWVL rws nl10 2eVan

Verzonden maandag 25 mei 2020 12 36

Aan

Onderwerp FW Vragen van Wim Kuijken

10 2e~ rws nl10 2e

Ho| 10 2e

10 ^ 10 2eBijgaand de conceptantwoorden door WVLyCD
10 2e ]

Ik heb de renvooiering en opmerkingen bewust iaten staan zodat traceerbaar is wie weike input heeft geieverd

Groetl I0 2^n

Van I io 2e ^ CD
Verzonden maandag 25 mei 2020 11 51

AanI 10 2e I WVL ] 1Q 2e

WVL

Onderwerp RE Vragen van Wim Kuijken

rws nl

WVlj 10 2~^arw5 nl l 10 2e I0 2e rws nl

rws nl10 2e10 2e

Coilega s

Hierbij een aantal aanvuiiingen en opmerkingen toegevoegd aan de inbreng va 10 2e

1
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Groet

10 2e

10 2e

] WVL [
Verzonden maandag 25 mei 2020 10 31

1wVL [~
5 rws nl^

Onderwerp RE Vragen van Wim Kuijken

1 rws nl10 2e 10 2eVan

10 2e 10 2e Srws nl l 10 2e WVL

10 2e 10 2e
cD10 2e rws nl

Ha iGilberd

Zie bijgaand mijn opmerkingen en aanvullend de welbekende zanddriehoek uit de MEN 5104

Gr l 10 2e |

iwVL
Verzonden zondag 24 mei 2020 20 56

Aan I0 2e I WVL 4nichiel gadellal@rws nl

rws nl ^ I0 2e ^CD ifeiaakil 10 2e

Onderwerp Vragen van Wim Kuijken

10 2e rws nlVan 10 2e

10 2e
WVL

10 2e rws nl

Hoi 10 2e I0 2e I 10 2e |

Graag jullie hulp bij beantwoording van bijgaande vragen van Wim Kuijken
Ik heb een eerste aanzet beantwoording gemaakt voor vragen die zijn uitgelijnd voor WVL

Graag jullie AANVULLINGEN en CORRECTIES

Is een spoedkiusje BS zou graag maandagmiddag 25 mei onze reactie willen

Svp in renvooi op elkaars antwoorden voortborduren dat maakt bundeling voor mij het makkelijkst

Groet I0 2e

Van i0 2^1g]^^BS ^ I0 2e frws nl

Verzonden vrijdag 21 mei 2020 13 42

Aan ferws nlWVL I 10 2e10 2e

bsL
I0 2e rws nl tlQ 2e H WVL ^ 10 2e

10 2e

i rws nl10 2e Ibs10 {2e 10 2eCC

rws nl | io 2e | CD

kws nl

Onderwerp FW Vragen van Wim Kuijken

Dag I0 2e

2
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Wim Kuijken stuit n a v de gevoerde gesprekken op een aantal vragen zie bijgaand De vragen 7 18 19 23 en

24 26 zijn vrij technisch van aard en voor de beantwoording daarvan kijkt hij naar RWS

Zou lil s v p een voorzet willen doen voor de beantwoording eventueel in afstemming met i iO ^e

10 2e

Lukt het jou om uiterlijk 26 mei a s rond het middaguur de conceptantwoorden biih°X^g | en mij aan te leveren

RWS CD

Een deel van de vragen wordt mogelijk al beantwoord in de reactie op het handhavingsverzoek van de gemeente
West Maas en Waal Ik voeg deze formele reactie bij zodat je daar eventueel bij de beantwoording uit kunt

putten

Alvast bedankt

Groeten

10 2e

] DBO

Verzonden dinsdag 19 mei 2020 09 45

DGRW [

10 2e @minienw nVan 10 2e

minienw nl [10 2e 10 2e10 2eAan

rnarit| de ion^lLenT ni

DGRW j I0 2e | minienw nl jr lOK2e |e

10 2e

Onderwerp Vragen van Wim Kuijken

ILT

n^i ^rws nl [10K2e^ 10 2e10 2e

kws nl10 2e 10 2e HBJZ

minienw nl

Beste collega s

Voor jullie is het weer een tijdje stil geweest rond Wim Kuijken maar de gesprekken zijn in de afgelopen periode in

hoog tempo doorgegaan

In deze gesprekken is een groot aantal inhoudelijke issues aan de orde gekomen In de verschillende gesprekken
komen hier op sommige punten verschillende antwoorden uit Niet verwonderlijk gezien de interne discussie over

granuliet Een probleem is het onderscheid tussen mening en feit

Wim wil graag wat meer duidelijkheid krijgen en beantwoording van vragen met autoriteit

De vragen heb ik geclusterd naar thema en daarbij aangegeven welke partij naar mijn idee het beste een antwoord

kan geven

Een groot aantal vragen komt denk ik op het bordje van RWS WVL Ik zogfopkivillen vragen deze bij WVL uitte

zetten bij een gezaghebbend persoon Ik dachtzelf daarbij aan I0 2e | io 2e [maarlaatdat graag aaiiio 2ebver

Mochten er vragen bij zitten waarop je vanuit jouw expertise eveneens een antwoord wilt geven voel je dan daartoe

vrij

Graag zou ik de antwoorden uiterlijk 27 mei tegemoet willen zien

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

3
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ILT^ 10 2e l@ILenT nl1To nOH2el

10 2eFrom

Sent Mon 5 25 2020 8 43 14 AM

Subject RE Controle door ILTin 2013 bij GIB
Received

20130605 04 WNN BBKBriefHAaranuliettoepassinaRWS 2013 29400 f0031 pdf

DBO

Mon 5 25 2020 8 43 15 AM

Ha 10 2e

Heett waarschijnlijk lets met bijgevoegd stukte maken

Met vriendeliike groet

I0 2e

10 2e

10 «4jP 2e

Van ILT10 2e

Verzonoen maanoag 20 mei 2020 09 37

Aan DBO

Onderwerp RE Controle door ILT in 2013 bij GiB

BestefioK^
Dat dit bezoek heeft plaatsgevonden is mi] bekend ikvraag het vandaag morgen na bij de betrokken collega Mg woensdag

antwoord

10 2e

10 2e

10 2e dBO j 10 2e |@minienw nl

yprzpndpn zondag 24 mpi 7070 14 23

Aan

Onderwerp Controle door 111 in 2013 bij GIB

Beste| io 2e

In de gesprekken en mails wordt gemeld dat er in 2013 door de ILT een bedrijfsbezoek aan GIB Bontrup is gebracht

Kun je voor mij nagaan wat daarvan de reden was en wat de uitkomsten waren

Met vriendeliike groet

Van

ILT 10 2e @ILenT nl10 2e

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

I DBO

Mon 5 25 2020 9 55 42 AM

Subject Wob stukken 2018 05 14 50 WVL email pdf
Received

2018 05 14 50 WVL email pdf

10 2«To

10X2eFrom

Sent

Mon 5 25 2020 9 55 42 AM

H^l^
Ik heb helaas nog steeds een probleem met de WVL stukken Zie als voorbeeld bijgevoegd bestand

Groet

i0 2e
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
10X2e

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

From

Sent

Subject FW samenstelling toetsingscommissie Bbk

Received

DBO

Mon 5 25 2020 12 15 11 PM

Mon 5 25 2020 12 15 11 PM

t i

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Van 10 2e

Verzonden maandag 25 mei 2020 12 46

Aan 10 {2e DBO

i0 2e| I0 2e l@kersentuin net |lO 2^jg daanXperience nl10 2eCC 10 2e 10 2e

silicaat bericht

Onderwerp samenstelling toetsingscommissie Bbk

Beste 10 2e

Zoals hedenochtend de rol van de toetsingscommissie besproken in casus granuliet mail ik hierbij de samenstelling van de

toetsingscommissie Besluit bodemkwaliteit

Voorzitter 10 2e

Secretaris

Lid I

10 2e

10 2e

Lid | 10 2e

Reserve lid | 10 2e

Oud lid I lOK2e |

buiten verzoek

De gelederen zijn behoorlijk uitgedund Van de oorspronkelijke vijf leden waren er rond 2014 twee leden overleden

Met is erg moeilijk om goede mensen voor dit werk te krijgen

Met vriendelijke groet 10 2e

Scanned by McAfee and confirmed virus free
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
l0X2e I DBO

Mon 5 25 2020 12 22 19 PM

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

From

Sent

Subject 20200513 Reactie op vragen tbv gesprek Wim Kuijken met

Mon 5 25 2020 12 22 20 PM

20200513 Reactie op vragen tbv gesprek Wim Kuijken met i0 2e

10K2e

Received

docx

Beste Wim

Bijgevoegd een stuk met een aantal inhoudelijke opmerkingen

gelegd Later is daar nog een correctie op gekomen Gesproken wordt over het toevoegen aan de M v Toelichting op het Besluit

bodemkwiaiteit

Dan kan echter niet toelichtingen kunnen niet met terugwerkende kracht aangepast worden Wei is opname in de bijiage en in de

toelichting van de geactualiseerde Regeling bodemkwaliteit een optie

Groet

10 2e die ik aan de bodemspecialist van HBJZ heb voor

io 2e

134841 1385



10 2eReactie op vragen tbv gesprek Wim Kuijken met

bodemkwaliteit

toetsingscommissie

1 Ztjn opmerking Made om die reden is er in de nota van Toelichting van het Besluit

bodemkwaliteit 2007 een concrete lijst van materialen gepubliceerd welke onder de

definitie bouwstofdan wel grand vallen In die lijst schittert het zogenoemde granuliet

door afwezigbeid Een gemiste kans voor de bonder van dit materiaal om het verondiepen

van diepe plassen tegen stratificatie als functionele toepassing als bedoeld in artikel 5 en

met in acbt naming van de zorgplicht van artikel 7 van het Besluit bodemkwaliteit nog voor

de inwerkingtreding op 1 juii 2008 van het besluit te laten legaliseren Is dot een valide

argument en bad dit de latere problematiek kunnen voorkomen Is bet alsnog mogelijk

granuliet in deze lijst te laten opnemen

Antwoord

Het BBk bevat geen lijst met materialen die grond of bouwstof zijn Of sprake is van grond of

bouwstof in de zin van het Bbk wordt bepaaid door de definities Die zijn doorsiaggevend Hetgeen

in de nota van toeiichting staat kan hooguit niet meer en niet minder een hulpmiddel zijn bij de

interpretatie van de definities De wettekst zelf is en blijft bepalend

Of sprake is van grond of bouwstof of baggerspecie is in de systematiek van het BBk van belang

omdat er naar gelang de status van het materiaal verschillende voorschriften en eisen gelden

bouwstoffen vallen onder hoofdstukS grond en baggerspecie onder hoofdstuk 4

Paragraaf 4 3 5 uit de nota van toelichting is hierna integraal opgenomen Hierin worden inderdaad

specifieke materialen genoemd in relatietot de definitie van grond Het is geen wettelijke lijst van

grondstoffen en de lijst is ook niet limitatief Met de opsomming is beoogd om naar aanleiding van

inspraakreacties voor die materialen meer duidelijkheid te creeren over e status van deze

materialen Voor een aantal materialen is aangegeven dat ze in ieder geval voldoen aan het eerste

deel van de definitie van grond vast materiaal uit minerale delen en organische stof Voor een

aantal materialen uit deze lijst is vervolgens beoogd duidelijkte maken dat waarom ze wel of niet

voldoen aan het tweede deel van de definitie van grond in een verhouding en met een structuur

zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen

Granuliet wordt in de toelichting niet genoemd Dat kan verschillende oorzaken hebben bestond het

materiaal al in 2007 zo ja waarom heeft de producent ervoor gekozen want niet verplicht om niet

in te spreken op het onwerp Bbk maar dat is dus niet bepalend voor de vraag of granuliet gelet op

de definities als grond of als bouwstof moet worden aangemerkt

Overigens is het mogelijk om granuliet alsnog aan de toelichting van het Bbk uit 2007 toe te voegen

2 Zijn opmerking Vanaf de inwerkingtreding van bet Besluit bodemkwaliteit op 1 juli 2008 was er

helemaal geen noodzaak om gebruik te maken van BRL 9321 voor hetfunctioneel gebruik van

granuliet

Paragraaf4 3 Milieuhygienische verklaring voor grond en baggerspecie van de Regaling

bodemkwaliteit biedt de mogelijkbeid om volgens artikel 4 3 3 gebruik te maken van partijkeuring

dan wel om volgens artikel 4 3 6 gebruik te maken van de erkende kwaliteitsverklaring Voor het

functioneel verontdiepen van diepe plassen kan het granuliet dus gewoon worden afgeieverd
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volgens partijkeuring totdat BRL 9344 de voUedige procedure heeft doorlopen en uiteindelijk wordt

opgenomen in bijiage C van de Regeling bodemkwaliteit Vanafdat moment kan bet granuiiet

worden geleverd volgens de erkende kwaliteitsverklaring

Ongeacht volgens welke kwaliteitsverklaring wordt geleverd zijn artikel 37 verbod tenzij} en

artikel 42 {melden} van bet Besluit bodekwaliteit onverkort van toepassing Op grand van bet

vijfde lid van artikel 42 kan aan de vereiste lijst van te verstrekken gegevens worden toegevoegd

bet gebruikte viokmiddela

b een kopie van bet geologiscb dossier van bet actuele winningsgebied op basis waarvan

kostbaar onderzoek naar asbest acbterwege kan blijven

Hier bijgevoegd de tekst van artikel 37 en 42 van bet Bbk en artikel 4 3 3 van de Rbk

Begrijp ik bet nu goed dat je een materiaal voor toepassing in de bodem kennelijk mag aanbieden

zander dat er normdocument aan ten grondslag ligt Maar dat er dan een partijkeuring

plaatsvindt Aan welke vereisten moetde partijkeuring dan voldoen

Antwoord

In de systematiek van het BBk is het inderdaad mogelijk om langs verschillende wegen aan te tonen

dat aan de wettelijke kwaliteitseisen wordt voldaan waaronder de erkende kwaliteitsverklaring

EVK of de partijkeuring Aan een partijkeuring zitten een aantal nadelen die je als bedrijf met een

EVK niet hebt Maar het klopt dat ook zonder EVK toe passing mogelijk is als via de methode van

partijkeuring wordt aangetoond dat aan de kwaliteitseisen is voldaan Punt is hier dat van de

methode van EVK gebruik mag worden gemaakt als het granuiiet aan het daarvoor geldende

normdocument voldoet Daarover is discussie maar het standpunt van lenW richting de TK en in de

reactie op het handhavingsverzoek is dat het huidige BRL voldoet

Paragraaf 5 1 uit de nota van toelichting op het BBk is hierna integraal opgenomen Zie 5 1 2 en 5 1 3

over het verschil tussen de EVK en partijkkeuring
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Bijiage

Nota van toelichting Besluit bodemkwaliteit Stb 2007 469

4 3 5 Definitiesgronden 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 In uitzonderingsgevallen komt ook

grond voor met vrijwel geen organische stof bijvoorbeeld dekzanden of vrijwel geen minerale delen

bijvoorbeeld mineraalarm veen Schelpen en grind zijn in de definities opgenomen omdat zij

regelmatig in de bodem voorkomen en toepassing ervan als bodem geen bezwaren uit

milieuoogpunt kent Uitsluiting van deze materialen zou het toepassen van grond en baggerspecie

nodeloos beperken Natuurlijke bodemmaterialen groterdan 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 verwezen naar de passage hierna over vermenging van grond en baggerspecie

met ander materiaal

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

Kamer op 27 juni 2002 heeft detoenmalige minister van VROM aangekondigd dat 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 Bouwstoffenbesluit Ter

uitvoering hiervan zijn in de ambtelijke notitie «Naar een uniforme definitie van grond in de bodem

en afvalstoffenregelgeving» van mei 2004 voorstellen gedaan voor een nieuwe definitie Nader

overleg onder meer in het kader van de Stuurgroep Bodem heeft geleid tot aanpassing van de

voorgestelde definitie In hetzelfde kader is tevens een definitie van «baggerspecie» ontwikkeld De

aldus totstandgekomen definities zijn thans opgenomen in het onderhavige besluit Eerder is de

nieuwe definitie van «grond» reeds opgenomen in de «Beleidsregels verontreinigde grond Besluit

stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen»

De nieuwe definities hebben betrekking op grond en baggerspecie die niet is vermengd met ander

materiaal Zij worden daarom ook aangeduid als de «basisdefinities» van grond en baggerspecie In

grond en baggerspecie wordt doorgaans ook ander materiaal aangetroffen zoals minerale

bestanddelen puin vliegas slakken en niet minerale niet natuurlijke bestanddelen glas plastic

behandeld en onbehandeld hout Daarom moet ook worden geregeld in hoeverre dergelijk

gemengd materiaal wordt aangemerkt als grond of baggerspecie Hiertoe wordt een maximaal

gewichtspercentage ander materiaal gehanteerd Dit percentage kan per regeling verschillen

aangezien het afhankelijk is van de strekking van de regeling4 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
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teruggebracht tot onder de 20 gewichtsprocenten zodat de partij kan worden aangemerkt als grond

in het kader van dit besluit

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

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 zijn die geen grond en tevens geen bouwstof betreffen Deze producten dienen bewerkt

te worden met als doel een hoogwaardig gebruik als grond of bouwstof mogelijk te maken

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

een categorie grond maar als een zelfstandige categorie Baggerspecie Is bodemmaterlaal dat

vrijkomt uit het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte Zie hieromtrent nader

paragraaf 1 6

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

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

oppervlaktewater in juridische zin wordt beschouwd als baggerspecie Dit laat onverlet dat de

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

juridische benaming van dit zand als baggerspecie doet verder ook niets af of bij aan de status van

het materiaal als primaire grondstof of afvalstof Dat wordt bepaald door de feitelijke handelingen

met het materiaal

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

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

materiaal dat aan de samenstellingskenmerken voldoet maar dat niet rechtstreeks vrijkomt uit de

bodem bijvoorbeeld omdat het eerder is toegepast kan derhalve onder de definities vallen Wei 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

aangetroffeni Met «van nature worden aangetroffen» wordt niet zozeer gedoeld op de directe

herkomst van de gronddeeitjes maar op de samenstelling van het materiaal Het gaat erom dat het

toete passen product gronddeeitjes bevat een samenstelling heeft welke overeenkomt met

gronddeeitjes 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

Bouwstoffenbesluit De definitie in het Bouwstoffenbesluit luidde als voIgt «niet vormgegeven

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

geproduceerd en onderdeel van de Nederlandse bodem kan uitmaken» Het Bouwstoffenbesluit

kende geen afzonderlijke definitie van baggerspecie Baggerspecie werd voor de toepassing van het

Bouwstoffenbesluit beschouwd als grond De voornaamste verschillen met de definitie uit het

Bouwstoffenbesluit zijn als voIgt
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In de eerste plaats is de relatie met het begrip «bouwstof» verbroken In de tweede plaats heeft het

begrip «baggerspecie» een afzonderlijke definitie gekregen Daarmee wordt ingespeeld op het felt

dat bepaalde toepassingen specifiek betrekking hebben op baggerspede 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 definities 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 geen grond waren zijn dat onder deze regeling

wel Vanzelfsprekend meet ook bij deze materialen worden gekeken naar het gewichtspercentage

ander materiaal Voorts blijft 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 duidelijkheid te scheppen over de status van het

materiaal in relatie tot de definitie van grond

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

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

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

materiaalstromen om de vraag of voldaan wordt aan de zinsnede «in een verhouding en met een

structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen»

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 Asfaitgranulaat TAG

Zand uit de reiniging van TAG

—

Boorgruis

Bentoniet

Gereinigde grond

Tarragrond

— Immobilisaten en stabilisaten

RKGV

RKGV betreft het materiaal dat via verwaaiing en oppervlakkige afspoeling in onze riolen terecht

komt Het betreft bodemmateriaal dat afhankelijk van de seizoensinvioeden in meer of mindere

mate is vermengd met bijvoorbeeld bladeren en ander straatafval Het materiaal is te beschouwen

als grond voorzover de 20 grens qua bijmengingen niet wordt overschreden Evenzeer geldt dit

voor het gereinigde zand uit RKGV waarbij uiteraard geldt dat daarbij vanwege de toegepaste

scheidingstechnieken geen sprake is van bijmengingen
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Sorteer en breker Zeefzand

Zeefzand is een verzamelnaam voor een product dat vrijkomt bij het proces van sorteren broken en

afzeven van met name bouw en sloopafval en heeft als zodanig geen relatie met bodemmateriaal

Het kan afkomstig zijn van bouw en sloopafval maar ook van overig afval Vanuit de oorsprong kan

het materiaal belast zijn met allerhande niet bodem gerelateerde bestanddelen zoals o a gips

piepschuim glas keramiek en metaaldeeitjes etc Zeefzand is derhalve in het algemeen een volledig

bodemvreemd product

De enige overeenkomst tussen grond en zeefzand is gelegen in de korrelgrootteverdeling dit komt

omdat het hoofdaandeel van bouw en sloopafval afkomstig is van steenachtig materiaal welke direct

natuursteen of indirect klei voor bakstenen zand voor beton afkomstig is uit de bodem

Op basis van het bovenstaande kan gesteld worden dat zeefzand geen grond betreft Zeefzand zal in

de regel een niet vormgegeven bouwstof betreffen tenzij het aandeel grond in die niet

vormgegeven bouwstof groter is dan 20

Een uitzondering op het bovenstaande wordt gevormd door de situatie dat met het afzeven is

beoogd om bodemdeeitjes af te zeven bijvoorbeeld bij het uitzeven van een bodemlaag waarin veel

puin aanwezig is In dergelijke gevallen heeft het zeefzand wel een relatie met bodemmateriaal en

dient het als grond te worden beschouwd

Zand uit zeefzand

De situatie is anders bij de beoordeling van het zand dat vrijkomt bij de afscheiding in een

zandscheidings of reinigingsinstallatie Dit zand voldoet aan de definitie van grond het zand is

immers gebruikt om beton en bakstenen te maken waarbij het zand dus in een product is

opgesloten en het zand komt na een bewerkingsproces weer vrij Dit zand kan normaliter gewoon

een bodemfunctie vervullen Aandacht daarbij is wel noodzakelijk voor de voorgeschiedenis van het

zand afkomstig uit de reiniging van zeefzand Vanwege de vermenging met allerhande soorten

materialen is het noodzakelijk meer parameters te onderzoeken dan de parameters die regulier

worden onderzocht met name de uitlogingvan sulfaat isvaakeen probleem bij gereinigd zand uit

zeefzand Dergelijke elementen moeten onderdeel zijn van een beoordelingsrichtlijn of de procedure

bij partijkeuringen waarbij de voorgeschiedenis van de partij ook aanleiding kan zijn voor het

aanpassen van het analysepakket en voor het zonodig apart bewerken van de stroom zeefzand ten

opzichte van andere materiaalstromen ook grond en RKGV worden in dergelijke installaties

gereinigd Het apart reinigen van deze stroom kan noodzakelijk zijn indien de kwaliteit van het

gereinigde zeefzand anders is dan de kwaliteit van de overige gereinigde materialen

TAG

TAG is een verzamelnaam voor een product dat is ontstaan door opbreken of affrezen van asfalt en

heeft als zodanig geen relatie met bodemmateriaal TAG is daarom een bodemvreemd materiaal De

enige overeenkomst tussen grond en TAG is gelegen in de korrelgrootteverdeling Dit komt doordat

een onderdeel van TAG afkomstig is van steenachtig materiaal dat direct of indirect afkomstig is uit

de bodem Op basis van het bovenstaande wordt gesteld dat TAG geen grond betreft

Zand uit TAG
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Het zand dat bij de reiniging van TAG vrijkomt is hetzelfde zand dat is gebruikt voor het maken van

het asfalt Dit zand voldoet aan de definitie van grond Het zand is immers gebruikt om het zand te

vervaardigen en komt na een bewerkingsproces weer vrij Dit zand kan normaliter gewoon een

bodemfunctie vervullen Daarbij is wel aandacht noodzakelijk voor de voorgeschiedenis van het zand

afkomstig uit de reiniging van TAG Daarom is het noodzakelijk om meer parameters te onderzoeken

dan de parameters die regulier worden onderzocht Dergelijke elementen moeten onderdeel

uitmaken van een beoordelingsrichtlijn of de procedure bij partijkeuringen waarbij de

voorgeschiedenis van de partij ook aanleiding kan zijn voor aanpassing van het analysepakket en

voor het zonodig apart bewerken van TAG ten opzichte van andere materiaalstromen In de praktijk

worden namelijk ook grond en RKGV in dergelijke installaties gereinigd Het apart reinigen van deze

stroom kan noodzakelijk zijn indien de kwaliteit van het gereinigde zand uit TAG anders is dan de

kwaliteitvan de overige gereinigde materialen

Boorgruis Bentoniet

Boorgruis is niets anders dan grond die is ontgraven door middel van een boortechniek Ter

voorkoming van het instorten van het boorgat wordt boorspoeling gebruikt Voor de ondiepe

boringen is dat vaak bentoniet natuurproduct en voor de diepere boringen wordt vaak een

oliehoudende boorspoeling gebruikt De olie in het oliehoudende boorgruis wordt na het vrijkomen

gedestilleerd waarna dus feitelijk de oorspronkelijk ontgraven bodem resteert Daar is de conclusie

dus dat het materiaal grond betreft Het Bentoniethoudende boorgruis dat tevens grootschalig

vrijkomt bij het horizontaal boren van tunnels en leidingen wordt veelal teruggewonnen en opnieuw

als bentoniet ingezet en de resterende bentoniet grondmengsels worden ontwaterd en bevatten dus

gronddelen en bentoniet Aangezien bentoniet een natuurproduct is afkomstig uit de bodem betreft

deze materiaalstroom ook grond

Gereinigde grond

Gereinigde grond betreft grond die wordt ontdaan van zijn verontreinigingen en is na die

behandeling uiteraard gewoon nog grond

Tarragrond

Tarragrond is de aanhangende grond die vrijkomt bij het behandelen van gewassen na de oogst

Tarragrond kent ook andere benamingen zoals spoelgrond en zeefgrond en verschillende

verschijningsvormen afhankelijk van de oogstomstandigheden en de gehanteerde

scheidingtechnieken komt tarragrond vrij als droge of natte stromen Voor de toepassing van

tarragrond en de beoordeling daarvan onder dit besluit maakt dit geen verschil natte en droge

tarragrond zijn beide grond in de zin van artikel 1 van dit besluit

Immobilisaten en stabilisaten

Immobilisaten en stabilisaten betreffen producten waarin grond is vermengd met onder andere

cement om enerzijds de uitloging te beperken en anderzijds de constructieve eigenschappen van het

materiaal te verbeteren Immobilisaten en stabilisaten betreffen geen producten met een

samenstelling in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden

aangetroffen en zijn dus vormgegeven of niet vormgegeven bouwstoffen

Ten slotte wordt opgemerkt dat het residu van de reiniging van grond en baggerspecie zelfstandig zal

worden getoetst aan de definitie van grond respectievelijk baggerspecie Afhankelijk van de

samenstelling is het residu dus al dan niet grond of baggerspecie
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5 1 Milieuhygienische verklaringen

5 1 1 Algemeen

Op grond van het onderhavige besluit kunnen in totaal vijf soorten milieuhygienische verklaringen

van bouwstoffen grond en baggerspecie worden afgegeven partijkeuringen bodemonderzoeken

fabrikant eigenverklaringen bodemkwaliteitskaarten en erkende kwaliteitsverklaringen De

bodemonderzoeken en bodemkwaliteitskaarten zijn milieuhygienische verklaringen die specifiek

bestaan voor grond en baggerspecie Met een milieuhygienische verklaring wordt aangegeven of een

partij dan wel de ontvangende bodem voldoet aan de eisen met betrekking tot de

milieuhygienische kwaliteit

Voor het bevoegd gezag is de milieuhygienische verklaring een eenvoudige toets om te controleren

of aan de eisen van het onderhavige besluit wordt voldaan Wanneer het bevoegd gezag een

vermoeden heeft dat de eisen van dit besluit ondanks de verklaring toch niet worden nageleefd kan

het handhavend optreden door zelf onderzoekte verrichten naar de milieuhygienische kwaliteit van

de partij bouwstof

Onder het regiem van het Bouwstoffenbesluit hebben de meeste producenten en grondbanken

gekozen om gebruik te maken van certificering van hun product en daarmee van de erkende

kwaliteitsverklaring Partijkeuring blijkt vaak alleen interessant voor partijen die eenmalig of

kleinschalig worden geproduceerd of die incidenteel voor hergebruik vrijkomen

In het onderhavige besluit zal naar verwachting voor een groot aantal producenten ook het gebruik

van een fabrikant eigenverklaring mogelijk worden Verwacht wordt dat hiervan in de toekomst in

toenemende mate gebruik zal worden gemaakt

In het Bouwstoffenbesluit werd nog gesproken over «andere bewijsmiddelen» naast de in dat

besluit genoemdeformele milieuhygienische verklaringen Deze «andere bewijsmiddelen» werden

echter veelvuldig onterecht gebruikt en leidden tot onduidelijkheid Dergelijke verklaringen worden

daarom in het kader van het onderhavige besluit niet meer geaccepteerd als middel om de

milieuhygienische kwaliteit van een bouwstof aan te tonen

5 1 2 Partijkeuringen

ledereen in de keten kan de milieuhygienische kwaliteit van een partij vaststellen door middel van

een eenmalige partijkeuring Hierbij wordt de partij bemonsterd en gekeurd volgens de voorschriften

vastgelegd in de ministeriele regeling bij het onderhavige besluit door een op grond van hoofdstuk 2

van dit besluit erkende monsternemer en een dito erkend laboratorium Hierbij worden alle

relevante parameters onderzocht Op basis van deze keuring wordt vervo I gens veelal door een

adviesbureau een verklaring afgegeven dat de partij voldoet

5 1 3 Fabrikant eigenverklaringen

Wanneer sprake is van een beheerst productieproces en van een product dat voldoet aan de

samenstellings en emissie eisen van het onderhavige besluit kan een producent kiezen voor een

fabrikant eigenverklaring Dit is een milieuhygienische verklaring van de producent zelf dat het

product aan de eisen van het onderhavige besluit voldoet Voordat een producent een fabrikant

eigenverklaring mag afgeven moet hij aantonen dat zijn product aan de hieraan gestelde eisen

voldoet Dit gebeurt door middel van een toelatingskeuring die overeenkomt met een deel van de

toelatingskeuring in het kader van certificering zie 5 1 4 Na succesvolle afronding van de
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toelatingskeuring is de producent niet gebonden aan een Rationale beoordelingsrichtlijn {NBRL en

hoeft hij geen overeenkomst af te sluiten met een certificeringsinstelling voor verdere controle Dit

betekent dat de producent nog meer dan voorheen zelf verantwoordelijk is voor bet bewaken van de

kwaliteit van zijn product Hij kan hierop ook worden aangesproken

Het gebruik van dit type milieuhygienische verklaring als afdoende verklaring voor het bevoegd

gezag is nieuwten opzichte van het voormalige Bouwstoffenbesluit

Het gebruik van de fabrikant eigenverklaring sluit aan bij de systematiek van de Europese Richtlijn

Bouwproducten en dan specifiek ten aanzien van conformiteitsniveau 3 Vanuit de markt was hiertoe

een sterke wens uitgesproken mede omdat een dergelijke systematiek voor een aantal bouwstoffen

ook mogelijk zal worden voor de civieltechnische eigenschappen op basis van het Bouwbesluit

Het was bij het maken van het onderhavige besluit niet mogelijk om volledig over te stappen op de

systematiek van de Europese Richtlijn Bouwproducten De relevante technische documenten voor

het bepalen van emissies {de geharmoniseerde EN normen en de daarop gebaseerde keuzes

omtrent de borging zullen de komende jaren pas worden gemaakt Daarom is gekozen voor een

systeem dat hierop zoveel mogelijk vooruitloopt

5 1 4 Erkende kwaliteitsverklaringen

Wanneer sprake is van een beheerst productieproces kan een producent kiezen voor het gebruik van

een erkende kwaliteitsverklaring om de milieuhygienische kwaliteit van zijn product aan te tonen Dit

is een certificaat dat is afgegeven door een door de Ministers van VROM en van V en W erkende

certificeringsinstelling Dit certificaat is vervolgens door Onze Ministers erkend op grond van

hoofdstuk 2 van dit besluit

5 1 5 CE markering

Op dit moment zijn de geharmoniseerde Europese normen voor bouwproducten mogelijk inclusief

grond en baggerspecie in het kadervan de Europese Richtlijn Bouwproducten nog nietvoorzien van

eisen en meetmethoden voor samenstelling en emissies naar bodem en oppervlaktewater Tot die

tijd stelt de richtlijn dat daarvoor in Nederland de nationale regelgeving geldt Dat betekent dat deze

bouwproducten in Nederland alleen mogen worden aangeboden en verkocht wanneer de

voorgeschreven informatie over de kwaliteit van de bouwstof wordt verleend die nodig is om te

toetsen aan de Nederlandse eisen op gebied van samenstelling en emissie Deze informatie moet zijn

verkregen op de wijze en volgens de bepalingsmethoden zoals vastgelegd in het onderhavige besluit

zie ook5 4 1 Ook moet zijn voldaan aan soortgelijke eisen die in andere nationale of internationale

wetgeving zijn vastgelegd voor toepassing in Nederland

5 1 6 Verklaring op grond van een bodemkwaliteitskaart

Het onderhavige besluit maakt het mogelijk om de kwaliteit van de toe te passen grond of

baggerspecie en de beoordeling van de kwaliteit van de ontvangende bodem te baseren op een

milieuhygienische verklaring van het bevoegd gezag op grond van de van bodemkwaliteitskaart De

voorwaarden verbonden aan een dergelijke verklaring worden nader uitgewerkt bij ministeriele

regeling

Op grond van de Vrijstellingsregeling grondverzet was het mogelijk licht verontreinigde grond of

baggerspecie als bodem toe te passen voor zover dit gebruik plaatsvond in een gebied waarvoor het

bevoegd gezag een bodemkwaliteitskaart had opgesteld Voor het opstellen van dergelijke kaarten

kon het bevoegd gezag gebruik maken van de interimrichtlijn «Opstellen en toepassen van
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bodemkwaliteitskaarten in het kader van de Vrijstellingsregeling grondverzet» die richtlijnen bevatte

voor het opstellen en het toepassen van bodemkwaliteitskaarten bij grondverzet op de landbodem

De toepasser kon de vereiste kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie van de

bodemkwaliteitskaart afleiden Deze interimrichtlijn wordt vervangen door voorschriften in de

ministeriele regeling bij het onderhavige besluit die niet alleen zien op bodemkwaliteitskaarten voor

de landbodem maar ook voor de waterbodem

5 1 7 Verklarlng op grond van bodemonderzoek

Dit besluit maakt het mogelijk om de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie en de

beoordeling van de kwaliteit van de ontvangende bodem te baseren op een milieuhygienische

verklarlng van het bevoegd gezag op grond van een bodemonderzoek De voorwaarden verbonden

aan een dergelijke verklarlng waaronder de betreffende onderzoeksprotocollen worden nader

uitgewerkt bij ministeriele regeling
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BSKl I0 2e I@tninienw nl1

DBO

Mon 5 25 2020 12 26 19 PM

Subject RE Afspraak met dhr Kuijken
Mon 5 25 2020 12 26 20 PM

I0 [2eTo

10X2eFrom

Sent

Received

nage
Niet zo veranderlijk Wim wil toch graag op korte termijn met je praten Ik laat een afspraak plannen
Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 «4 P 2e

BSKVan 10 2e

Verzonden donderdag 14 mei 2020 11 34

Aan 10 2e I DBO

DGB Postbus directiesecretariaat WOMI0 {2eCC

Onderwerp RE Afspraak met dhr Kuijken

Prima ik vroeg me al af waar hij was ©
Mpt vripnHpliike groet

1 §^^10 j^ [
^

Van 10 2e DBO 10 2e g minienw nl

Verzonden woensdag 13 mei 2020 16 52

Aan 10 2e I bSK 1 10 2e |^minienw nl

10 2e I dGB 1 1Q 2e @minienw nl

Onderwerp Afspraak met dhr Kuijken

Bes«@e
Ik heb je afspraak met Wim Kuijken even uit de agenda gehaald Bij nader inzien vindt dhr Kuijken het gesprek nu niet zo nodig

We kunnen beter een afspraak plannen als er een conceptrapport van Wim ligt Dat doen we ook met |l0 2e[l Vind je dat een

bezwaar

CC

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 24d be
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[10 26 I io 2e I@deltares nl1

H DBO

Mon 5 25 2020 10 58 49 PM

To

10X2eFrom

Sent

Subject RE Interview met dhr Kuijken
Received Mon 5 25 2020 10 58 49 PM

Zojuist gedaan

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 34P 2e

Van 10 2e

Verzohden maandag 25 mei 2020 18 00

10 2e 1 DBOAan

CC 10 2e

Onderwerp RE Interview met dhr Kuijken

Geachte 10 2e

Ik zag de uitnodiging in mijn agenda verschijnen maar niet die van mijn collega
hieronder

Kunt u hem ook uitnodigen a u b

@delta res nl

Zie mijn verzoek10 2e

10 2e

10 2e

10 2e DBO 10 2e @minienw nlFrom

Sent vrijdag 8 mei 2020 11 45

To I0 2e I0 2e ^deltares nl

Subject KE Interview met dhr Kuijken

Geachte I0 2e

Fijn dat u bereid berit tot een gesprek Met is uiteraard prima dat er een collega van u deelneemt

Metvriendelijke groet
10 2e

Van 10j 2e c 10 2e @deltares nl

Verzonden vrijdag 8 mei 2020 11 36

Aan 10 2e DBO 10 2e ^minienw nl

10 2e @deltaresjTlCC 10 2e

Onderwerp RE Interview met dhr Kuijken

Geachte 10 2e

Bedankt voor uw uitnodiging voor een gesprek met dhr W Kuijken We gaan graag op uw uitnodiging in

U verwijst in uw uitnodiging naar de uitzending van Zembla over het storten van granuliet in de plas Over de Maas en de

politieke vragen en reactie die daarop voigden Dit maakt duidelijk dat het “granulietdossier” in het publieke en politieke
domein inmiddels vanuit meerdere kanten wordt belicht Als kennisinstituut staat Deltares voor de wetenschappelijke
borging van onze adviezen en onze onafhankelijke positie U zult begrijpen datwij gezien het huldige krachtenveld rond

dit dossier extra alert zijn op onze rol en positie Om die reden vinden wii het van belana om het aesorek rpet u met twee

personen te voeren Wij stellen daarom voor om ook

uit te nodigen voor het overleg

10 2e

I0 2e

vve zien graag uw rdactie op dit voorstel en kijken uit naar het gesprek op 26 mei

Metvriendelijke groet
10 2e

134554 1389



iD 2e

DBO

Sent woensdag 29 april 2020 11 08

To 10 2e I0 2e ^deltares nl

Subject Interview met dhr Kuijken

GeachteP 1Q 2e

Op 6 februari jl heeft Zembla een uitzending gewijd aan het storten van granuliet in de plas Over de Maas in Gelderland In reactie

op deze uitzending hebben de ministers voor Milieu en Wonen en van Infrastructuur en Waterstaat op 5 maart de TK gei nformeerd

in een brief

Na schriftelijke vragen van de TK is door beide bewindspersonen op 31 maart wederom een brief aan de TK gestuurd over deze

kwestie

In deze laatste brief stellen de bewindspersonen vast datde keten waarbinnen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit

invulling wordt gegeven aan detotstandkoming van een BRL accreditatie en de afgifte van productcertificaten complex is en dat

hier lessen uit getrokken moeten worden in de casus van granuliet De bewindspersonen hebben mij gevraagd hiernaar te gaan

kijken Daarbij zal mijn focus vooral liggen op het in kaart brengen van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden en hoe die

in deze casus hebben gefunctioneerd

In het kader van mijn opdracht wil ik graag met u een telefonische afspraak plannen In dat gesprek wil ik ingaan op uw ervaringen

met het huidige stelsel rond het Besluit bodemkwaliteit en de casus granuliet in het bijzonder Graag nodig ik u tevens uit om

suggesties te doen voor verbetering van de huidige procedure en werkwiize

Dit gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid van

worden Dit zal na afloop van het gesprek aan u ter goedkeuring toegestuurd worden

Mijn bevindingen en aanbevelingen zal ik uiterlijk 1 juli aan de bewindspersonen rapporteren

Graag verneem ik uw reactie

Metvriendelijke greet

Wim Kuijken
Nameng

10 2e 10 2e ^minienw nlFrom

10 2e 10 2e Van het gesprek zal een beknopt verslag gemaakt

10 {2e

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

DISCLAIMER This message is intended exclusively for the addressee s and may contain confidential and privileged
infonnation If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message

Unauthorized use disclosure or copying of this message is strictly prohibited The foundation Stichting Deltares which

has its seat at Delft The Netherlands Commercial Registration Number 41146461 is not liable in any way whatsoever

for consequences and or damages resulting from the improper incomplete and untimely dispatch receipt and or content

of this e mail

DISCLAIMER This message is intended exclusively for the addressee s and may contain confidential and privileged
information If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message

Unauthorized use disclosure or copying of this message is strictly prohibited The foundation Stichting Deltares which

has its seat at Delft The Netherlands Commercial Registration Number 41146461 is not liable in any way whatsoever

for consequences and or damages resulting from the improper incomplete and untimely dispatch receipt and or content

of this e mail

134554 1389



10M2ff

XCD
10 2e

10 2e I CD
dinsdaa 26 mei 2020 10 48

10 2e

Van

Verzonden

Aan

Onderwerp

Bijiagen

CD I I0 2e | CD
FW Vragen van Wim Kuijken

Beantwoording Bodem plus cd en bs vragen Wim Kuijken 26 mei 2020 docx

zanddriehoek jpg

Hoi i0 2e

Ook van belang bij de behandeling van het bezwaar van de gemeente

fin
ll0 2ej

10 2e BSVan

Verzonden dinsdag 26 mei 2020 10 27

Aanj
CC r ffWVL

Onderwerp RE Vragen van Wim Kuijken

DBO10 2e

1 BS 10 2e ^0 24 BS 1Q 2^10 ^ CD1 C10 {2e

Dag| 10 2e

BiiQ6V06Qd d6 van Dp ^n^wf^f^rf1pn 7iin nnnpi^tplrl nndpr rpgjp V3n[ 10 2e

io 2e jen ik hebben input geleverdOoi 10K2e10 2e mi 2e

Hoewel vraag 1 t m 6 niet op RWS zijn geletterd zijn daar in de kantlijn toch een paar opmerkingen bij gemaakt
Het plaatje waaraan wordt gerefereerd is als aparte bijiage bij deze mail gevoegd

Vraag 14 en 15 en de beantwoording daarvan zou je nog kunnen terugleggen bij HBJZ

De beantwoording van vraag 25 hoort ons inziens thuis bij ILT De beantwoording van de vragen 20 22 zou je
ook nog bij ILT kunnen terugleggen

jroeten

10 2e

DBO{ 10 2eVan 10 2e ninienw nl

Verzonden dinsdag 19 mei 2020 09 45

] DGRW [ 10 2e 10 2eAan [
j 1Q 2e ^|LenT nl rrTrrn 2e Hb 2e

DGRW 10 2e [minienw nl [ll0 2e |2e^ pS
I0 2e minienw nl

Onderwerp Vragen van Wim Kuijken

10 2e minienw nl ILT

iBsn rws nl [im 2ef|10 2^10 2e

Tl0 2e10 2e rw5 nl | ■HBJZ

Beste collega s

Voor jullie is het weer een tijdje stil geweest rond Wim Kuijken maar de gesprekken zijn in de afgelopen periode in

hoog tempo doorgegaan

In deze gesprekken is een groot aantal inhoudelijke issues aan de orde gekomen In de verschillende gesprekken
komen hier op sommige punten verschillende antwoorden uit Niet verwonderlijk gezien de interne discussie over

granuliet Een probleem is het onderscheid tussen mening en feit

Wim wil graag wat meer duidelijkheid krijgen en beantwoording van vragen met autoriteit

1

291566 1393



De vragen heb ik geclusterd naar thema en daarbij aangegeven welke partij naar mijn idee het beste een antwoord

kan geven

Een groot aantal vragen komt denk ik op het bordje van RWS WVL Ik zo^iQPlwillen vragen deze bij WVL uitte

zetten bij een gezaghebbend persoon Ik dacht zeif daarbij aan

Mochten er vragen bij zitten waarop je vanuit jouw expertise eveneens een antwoord wilt geven voel je dan daartoe

vrij

1 maar laat dat graag aaifif^^bver10 2e

Graag zou ik de antwoorden uiterlijk 27 mei tegemoet willen zien

Met vriendelijke groet

10 2e

2

291566 1393



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

Tue 5 26 2020 8 46 56 AM

Subject RE 20200513 Reactie op vragen tbv gesprek Wim Kuijken met

Tue 5 26 2020 8 46 56 AM

To

From

Sent

10 2e

Received

Ha Wim

Ik ga er achteraan

Metvriendelijke groet

10 2e

1 e

Van Wim Kuijken

Verzonden maandag 25 mei 2020 20 33

Aan I DBO

DGB

Onderwerp Re 20200513 Reactie op vragen tbv gesprek Wim Kuijken met

10 2e

10 {2eCC

10 2e

10 2e

Kan ik nog van de ienW deskundigen ons team een goed onderbouwd overzicht krijgen waarom en in hoeverre granuliet
1 Grond kan zijn of is onder bet Bbk standpunt DGWB

dan wel

2 Geen grond kan zijn en dus bouwstof is onder het Bbk {argumenten tegenstanders

3 Als grond wel of niet of in hoeverre wel niet als grond onder BRL3321 kan vallen Waar zit de spanning

Wim

iPhone WJK

10 2e DGB 1P 2eOp 25 mei 2020 om 13 27 heeft ^minienw nl het volgende geschreven

3a precies lijkt me veel beter een toelichting is ook geen regelgeving
Van DBO

Verzonden maandag 25 mei 2020 13 22

Aan Wim Kuijken 10 26 ^email com

Onderwerp 20200513 Reactie op vragen tbv gesprek Wim Kuijken met

10 2e 10 2e ^minienw nl

10 2e DGM Q0 2e @minienw nl

10 2e

Beste Wim

Bijgevoegd een stuk met een aantal inhoudelijke opmerkingen

HBJZ heb voor gelegd Later is daar nog een correctie op gekomen Gesproken wordt over het toevoegen aan de M v

Toelichting op het Besluit bodemkwiaiteit

Dan kan echter niet toelichtingen kunnen niet met terugwerkende kracht aangepast worden Wel is opname in de

bijiage en in de toelichting van de geactualiseerde Regeling bodemkwaliteit een optie

Groet

die ik aan de bodemspecialist vanI0 2e

i0 2e

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

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

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

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

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

messages

134836 1394



10 2« BS [| 10 2e I@rws nl1To

1@rws nl1 1| 10 2e | BS

I@rws nl1 1 I0 2e ] CD]^ I0 2e |@rws nl1

lQ 2e 10 2e 10 2eCc WVUI @rws nl]
10 2e 10 2eBS [

From

Sent

I0 2e I DBO

Tue 5 26 2020 1 48 46 PM

Subject RE Vragen van Wim Kuijken
Tue 5 26 2020 1 48 46 PMReceived

Beste collega s

Reuze bedankt voor de beantwoording

Met vriendeliike groet
10 2e

10 2e

10 H^j^ ^e
BS10 2eVan

Verzonden dinsdag26 mei 2020 10 27

Aan 10 2e I DBO

10 2e I WVL
Onderwerp RE Vragen van Wim Kuijken

Dag l0 2e]
Bijgevoegd de aptwoorden van RW5 De antwoorden zijn opgesteld onder regie van RWS Bodem 10 2e \ Ook

10 2e | 10 2e | 10 2e | en ik hebben input geleverd
Hoewel vraag 1 t m o met op kvvS zijn geletterd zijn daar in de kantlijn toch een paar opmerkingen bij gemaakt Met plaatje
waaraan wordt gerefereerd is als aparte bijiage bij deze mail gevoegd

1 10 2e 10 2e 10 2eBS BS CDCC

10 2e

Vraag 14 en 15 en de beantwoording daarvan zou je nog kunnen terugleggen bij HBJZ

De beantwoording van vraag 25 hoort ons inziens thuis bij ILT De beantwoording van de vragen 20 22 zou je ook nog bij ILT

kunnen terugleggen

Groeten

10 2e

10 2e

10 2e DBO 10 2e @minienw nl

Verzonden dinsdag 19 mei 2020 09 45

DGRW 1 10 2e

Van

10 2e @minienw nlAan ILT10 2e
^

| S rws nl | 10 26 | dGRW

| 10 2e |@minienw nl f10 2e | bS | 1Q 2e |@rws nl 10 2e hbJZ 10 2e @minienw nl

Onderwerp Vragen van Wim Kuijken

10 2e @lLenT nl 1 10 2e BS 10 2e

Beste collega s

Voor jullie is het weer een tijdje stil geweest rond Wim Kuijken maar de gesprekken zijn in de afgelopen periode in hoog tempo

doorgegaan

In deze gesprekken is een groot aantal inhoudelijke issues aan de orde gekomen In de verschillende gesprekken komen hier op

sommige punten verschillende antwoorden uit Niet verwonderlijk gezien de interne discussie over granuliet Een probleem is het

onderscheid tussen mening en feit

Wim wil graag wat meer duidelijkheid krijgen en beantwoording van vragen met autoriteit

De vragen heb ik geclusterd naar thema en daarbij aangegeven welke partij naar mijn idee het beste een antwoord kan geven

Een groot aantal vragen komt denk ikop het bordjevan RWS WVL Ik zoi i10 2^villen vragen deze bij WVL uitte zetten bij een

maar laat dat graag aat i^0 2^ver Mochten er vragen bij zitten10 2egezaghebbend persoon Ik dacht zelf daarbij aan

waarop je vanuit jouw expertise eveneens een antwoord wilt geven voel je dan daartoe vrij

Graag zou ik de antwoorden uiterlijk 27 mei tegemoet willen zien

Met vriendelijke groet

10 2e

135034 1395



Q0 2e n@nvlb nl1

DBO

Tue 5 26 2020 1 51 39 PM

Subject RE Onderzoek door dhr Kuijken
Received

20090802 commentaar TBbk op wiiziaingsblad BRL 9321 d d 02 08 2009 pdf

10 2eTo

10X2eFrom

Sent

Tue 5 26 2020 1 51 40 PM

Geachte 10 2e

Bijgevoegd alsnog het document

Met vriendelijke greet

I0 2e

10 2e

I0 2e

Van 10 2e

Verzonden dinsdag~26 mei 2020 10 52

Aan DBO

Onderwerp RE Onderzoek door dhr Kuijken

Geachte

Ik mis de bijlage bij vraag 4 Kunt u die mij nog toezenden

Met vriendelijke groet

I0 2e

10 2e

10 2e

lOf^feaHaeMAeXiq ^B§B§2e
iq 6 10j 2e

Disclaimer

De inhoud van dit e mailbericht is aitsluitend bestemd voor de geadresseerde n Gebraik vande inhoud daarvan door anderen of verzending aan anderen is

zonder toestemming van de afzender of geadresseerde nj onrechtmatig Mocht dit E mailbericbt ten onrechte bij a terechtgekomen zijn dan verzoeken wij u

onmiddellijk confacf mef ons op te nemen

The information contained in this e mail is intendedfor the person to whom it is addressed and may contain confidential and or privileged information You should

not copy retain forward or disclose its contents to anyone else ortake any action based upon it if it is not addressed to you personally If you have received this

f~Ai P cpnripr it

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

reeds beoordeeld zylab ID 134824

34552 1396



reeds beoordeeld zylab ID 134S24

10 2e

10 2e

134552 1396



]@minienw nl]I0 2e 10 2eTo DGRWI
10X2e I DBO

Tue 5 26 2020 3 44 59 PM

From

Sent

Subject RE Vragen van Wirm Kuijken
Tue 5 26 2020 3 44 59 PMReceived

Dank

Met vrienrlelilke prnet

10 2e

I0 2e

10 24P 2e

DGRW10 2eVan

Verzonden dinsdag 26 mei 2020 16 04

Aan DBO

Onderwerp RE Vragen van Wim Kuijken

10 {2e 10 2e DGRW

HoipOX^
Goed dat je ernaar vraagt we hadden we al klaar mag nog niet aan je verzonden Hierbij
Groeten

Van ] 10 2e DBO q 10 2e |^minienw nl

Verzonden dinsdag 26 mei 2020 14 54

DGRW ^ 10 2e10 2e 10 2e DGRW 1 10 2e |@minienw nl@minienw nlAan

Onderwerp RE Vragen van Wim Kuijken

Beste 10 2e en |l0 2e^
Hebben jullie al kans gezien naar deze vragen te kijken Morgen is de deadline

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

1Q a4 i^ ^e
DBO

Verzonden dinsdag 19 mei 2020 09 45

DGRW

10 {2eVan

10 2e 10 2e @minienw nlAan 10 2e ILT

[10 2e I DGRW

| 10 2e |@minienw nl 1Q 2e | BS | 1Q 2e |@rws nl tOKSe | hBJZ | tOKSe |@minienw nl

Onderwerp Vragen van Wim Kuijken

Beste collega s

Voor jullie is het weer een tijdje stil geweest rond Wim Kuijken maar de gesprekken zijn in de afgelopen periode in hoog tempo

doorgegaan

In deze gesprekken is een groot aantal inhoudelijke issues aan de orde gekomen In de verschillende gesprekken komen hier op

sommige punten verschillende antwoorden uit Niet verwonderlijk gezien de interne discussie over granuliet Een probleem is het

onderscheid tussen mening en feit

Wim wil graag wat meer duidelijkheid krijgen en beantwoording van vragen met autoriteit

De vragen heb ik geclusterd naar thema en daarbij aangegeven welke partij naar mijn idee het beste een antwoord kan geven

Een groot aantal vragen komt denk ik op het bordjevan RWS WVL Ik zoilil|0 2ftVillen vragen deze bij WVL uit te zetten bij een

gezaghebbend persoon Ik dacht zelf daarbij aan

waarop je vanuit jouw expertise eveneens een antwoord wilt geven voel je dan daartoe vrij

Graag zou ik de antwoorden uiterlijk 27 mei tegemoet willen zien

jroet

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

I0 2e maar laat dat graag aat iy 2^ver Mochten er vragen bij zitten

Met vriendeliike

10 {2e

1Q 2e

10 H4p 2e

135032 1398



I0 2e I DGBf] 10 2e |@minienw nl1

l0X2e I DBO

Tue 5 26 2020 10 01 03 PM

Subject voortgangsbrief duurzaam hergebruik grond pdf
Tue 5 26 2020 10 01 03 PM

voortaanasbrief duurzaann heraebruik arond pdf

To

From

Sent

Received

Klopt zou in 2021 in TK moeten liggen
i0 2e

135031 1399



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

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

From

Sent Tue 5 26 2020 10 02 05 PM

Subject voortgangsbrief duurzaam hergebruik grond pdf
Tue 5 26 2020 10 02 05 PM

voortaanasbrief duurzaam heraebruik arond pdf

Received

Beste Wim

Zie opmerking over MHT in bijiage Vender in de brief ook relevante info

Groet

i0 2e

134834 1401



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

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

From

Sent Wed 5 27 2020 8 27 26 AM

Subject Antwoorden op gestelde vragen 18 mei

Received

zanddriehoek ipg

20200526 Beantwoording Bodem plus cd en bs vraoen Wim Kuiiken 26 mei 2020 docx

Wed 5 27 2020 8 27 26 AM

20200518 Vragen | I0 2eii0 2k002 docx

Beste 10 2e | en Wim

Bijgevoegd de antwoorden die ik heb gekregen op de vragen die we op 18 mei gesteld hebben binnen ienW

Zoais afgesproken ben ik bezig met een tabel met daarin alle argumenten voor en tegen de steiling dat het grond bouwstof is

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

134833 1403
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In zijn onderzoek is dhr Kuijken tegen een aantal inhoudelijke issues opgelopen rond granuliet In

de tijd laat het dossier zien dat er op verschillende momenten met verschillende argumenten

inhoudelijk tegenaan wordt gekeken

Van belang is te bepalen op welke wettelijk gronden Besluit Bodemkwaliteit toelichting op Bbk

nomndocument productcertificaat deze argumenten zijn gebaseerd

Onderstaand treft u enkele vragen aan die in de gesprekken naar voren zijn gekomen Graag uw

reactie hoe u met de kennis van nu tegen deze aspecten aankijkt

lO Pe lO Pe 10 2eAntv^oorden van RWS Bodem

plus input van

26 mei 2020

en

10 2e IfRWS CDj l 10 2e^ 10 2e TfBSjenI 10 2b I fB^

Juridische aspecten DGWB en HBJZ

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

Monitoringsverslagen van het Implementatieteam uit 2008 2009 en 2010 voldoende

juridische basis voor het onderbrengen van granuliet onder BRL 9321

Waarom is in 2008 2009 er niet voor gekozen om granuliet in het Rbk en toelichting op te

nemen Zou dan de huidige discussie voorkomen zijn
Biedt een beleidstandpunt van een beleids DG voldoende juridische basis voor

vergunningverlening en handhaving van RWS Zou hiervoor opname in de Regeling
bodemkwfaliteit nodig of beter zijn
Heeft de Toetsingscommissie Stichting Bodemkwaliteit Granuliet onder BRL9321 als grond

goedgekeurd Was dit nodig
Granuliet bevat vrijwel geen organisch materiaal Voldoet het daarmee aan de definitie

grond Is dat relevant

Komt granuliet voor in een verhouding en een structuur zoals die in de bodem van nature

wordt aangetroffen Is dat relevant

Voorde formele indeling en benaming van grondsoorten naar de gehaltes aan organ sche

stof lutum en silt zand volgens NEN 5104 zie

https www bodemplus nl aanvraqen verklarino aanvraaen indelen qrondsoorten

1

2

3

4

5

6

Eigenschappen en productie granuliet RWS WVL

7 Komt granuliet uit ongeroerde grond Is dat relevant Ja granuliet komt van origine uit de

natuurlijke erts graniet die via mijnbouw wordt gewonnen in Noorwegen en Schotland

Nee het is niet relevant of een partij uit een ongeroerde bodem komt om toch grond te

kunnen zijn Ook bewerkte grond zoals gezeefde of gereinigde grond kent nog juridisch de

status grond Zie ook de notitie uit mei 2004 naar een uniforme definitie van grond in de

bodem en afvalstoffenregelgeving VROM SCG lust Heldring Grond is een

samenstellingsbegrip waarin de herkomst van het materiaal niet doorslaggevend is Ook

materiaal dat een met de bodem vergelijkbare samenstelling heeft miaar niet rechtstreeks

uitde bodem komt kan voldoen aan het beg rip grond
8 Als granuliet als grond wordt gezien moet het dan ook voldoen aan de gecorrigeerde

samenstellingsvereisten zoals opgenomen in Rbk artikel 4 2 1 Artikel 4 2 1 is ook van

toepassing op granuliet en is ook toegepast bij de toetsing Artikel 4 2 1 is een artikel dat

geldt voor alle grond en baggerspecie en bevat een methode om de aangetroffen
concentraties aan verontreinigingen om te rekenen naar een standaardbodem zodat de

omgerekende concentraties kunnen worden getoetst aan de normen die zijn opgenomen in

bijiage B van de Regeling bodemkwaliteit De standaardbodem gaat uit van een

lutumgehalte minerale delen 2 um van 25 en een organisch stofgehalte van 10 Er

is een zekere relatie tussen de bindingscapaciteit van verontreinigingen aan de

bodemmatrix en het percentage lutum en organische stof Om die reden bevatten onbelaste

gebieden met een hoog lutum en organisch stofgehalte van nature licht hogere
concentraties aan van nature voorkomende verontreinigende stoffen dan bodems met

weinig lutum en organische stof De bodemtypecorrectie houdt met dit verschijnsel

rekening

136280 1405



9 Zijn de karakteristieken van granuliet als dichtheid korrelgrootteverdeling organische

stofgehalte structuur van de granuliet korrels en het ontbreken van een minerale

lutumfractie afiwijkend Kan het dan toch juridischj grond zijn Opgemerkt moet worden

dat er duizenden typen grond zijn allemaal met hun eigen karakteristieken Granuiiet is

kenmerkend door een hoog soorteiijk gewichten iaag organische stofgehalte Juridisch

gezien kan granuliet grond zijn conform artikel 1 van het Besiuit bodemkwaiiteit zoals

uitvoerig er toegelicht in de kamerbrief van 31 maart 2020 Aanvuilend daarop kan worden

opgemerkt dat in granuliet er wel degelijk een lutumfractie aanwezig is Het feit dat

organische stof vrijwel afwezig is is erg vergeiijkbaar met grond die bij zandwinning

vrijkomt en grond die bij strandsuppletie wordt gebruikt
10 Granuliet komt voort uit een productieproces Kan het dan nog juridisch kwalificeren ais een

afzettingsgesteente Deze vraag is niet relevant Wel relevant is de vraag of granuliet na

een bewerking juridisch nog als grond gekwalificeerd kan worden Hetantwoord is ja zie

ook antwoord 9 Zie ook de notitie genoemd bij vraag 7 Het begrip grond is een

samenstellingsbegrip Het feit dat een partij niet rechtstreeks uit de bodem komt maar

tussenstappen heeft ondergaan maakt niet dat het geen grond meer is

11 Is granuliet een mengsel van 30 jaar oud materiaai uit Schotland en 15 jaar oud materiaal

uit Noorwegen of niet Is het daardoor homogeen Nee graniet is gesteente dat

honderdduizenden jaren oud is en granuliet is het fijne bijproduct van gebroken graniet
Ja door de homogene samenstelling van het gewonnen graniet primair materiaai dat niet

is belnvioed door menselijk handeien en het homogene bewerkingsproces is de

samenstelling van granuliet ook homogeen
12 Is precies te achterhalen wat de bron van het materiaai is Ja uit groeves in Noorwegen en

Schotland

13 Is granuliet een van nature in de bodem voorkomend sedimentair materiaai Is dat

relevant Granuliet is een benaming voor de fijnste fractie die vrijkomt bij het breken van

graniet De term granuliet wordt dus niet gebruikt voor sedimentair materiaai het is een

term die de producentaan zijn product heeft gegeven De mineralen die in granuliet
voorkomen behoren tot de mineralen die zeeralgemeen zijn in de gesteenten die onze

aarde opbouwen Het zijn mineraien die zeer veei voorkomen in de ondergrond van

Nederland Het granuliet vertoont qua samenstelling sterke overeenkomst met de

samenstelling van de ondergrond van Nederland Mineralen als kwarts veldspaten calciet

muscoviet en biotiet dit zijn de mineralen waar de granuliet uit bestaat zijn eveneens de

belangrijkste gesteentevormende mineralen in onze ondergrond Deze mineralen zijn in het

verleden ofwel door rivieren naar ons land gebracht ofwel afgezet in de zeeen die

Nederland in het verleden overspoelden Granuliet wijkt dus niet af van de gangbare erosie

en verweringsproducten die de rivieren naar ons land hebben gebracht en die de

samenstelling van de Nederlandse ondergrond bepalen Zoals eerdere bij vraag 7 en 10

aangegeven het begrip grond is een samenstellingsbegrip Het feit dat granuliet qua

samenstelling sterke overeenkomsten vertoont met de samenstelling van de ondergrond in

Nederland draagt bij aan de stelling dat granuliet als grond moet worden beschouwd

14 Is granuliet een industrieel bijproduct Is dat relevant Ja het is een bijproduct van het

breekproces van graniet Nee dit is niet relevant zie antwoord 9 In termen van

afvalstoffenrecht is er een verschil tussen afval en bijproducten Dat onderscheid is

ingewikkeld en moet van geval tot geval worden bekeken Daarbij speelt een rol of iemand

zich wel of niet ontdoet van een materiaai en of er een marktconforme prijs voor een

materiaai wordt bepaald Voor het Besiuit bodemkwaiiteit en dus ook voor de vraag of iets

wel of niet als grond kwalificeert is het niet relevant of het materiaai als product bijv

zandwinning of afval bijv vrijkomende overtollige grond bij een rioolrenovatie moet

worden gezien Het gaat er bij het Bbk om dat de grond die wordt toegepast voldoet aan de

kwaliteitseisen die zijn gesteld met het oog op voorkomen van bodemverontreiniging en

bevorderen van hergebruik Daarbij speelt de afvalstatus dus geen rol De regels in het Bbk

zijn dusdanig opgesteld dat ze voldoen aan de vereisten van de EU Kaderrichtlijn afval

KRA voor het nuttig en functioneel toepassen van afvalstoffen zodat Nederland in alle

gevallen heeft verzekerd los van de vraag of een materiaai afval is of niet dat voldaan

wordt aan de KRA

15 Is granuliet een afvalproduct Is dat relevant Dat is voor de status of het materiaai wel of

niet als grond kan worden gezien niet relevant daarbij is het toetscriterium artikel 1 van

het Bbk relevant Of het materiaai afvalstof is of een bijproduct is voor de vraag of het
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grand is niet relevant Het kan wel relevant zijn voorde vraag of allerlei regels rondom

bijvoorbeeld melden van afvalstoffen aan de orde zijn Granuliet is op het moment dat het

in het project Over de Maas wordt toegepast geen afvalstof Op grond van Europese

jurisprudentie hangt de kwalificatie als afvalstof vooral af van het gedrag van de houder en

van de betekenis van de uitdrukking zich ontdoen van HvJEU 12 december 2013

ECLI EU C 2013 821 gevoegde zaken C 241 12 en C 242 12 en HVJEU 4 juli 2019 zaak C

624 17 ECLI EU C 2019 564 Granuliet wordt in het project Over de Maas niet toegepast

omdat de houder Over de Maas CV zich daarvan wil ontdoen maar omdat het granuliet
daarter plekke een nuttige functie vervult namelijk verondieping van de plas] Om die

reden geldt dat het granuliet bij toepassing geen afvalstof is als bedoeld in artikel 1 1

eerste lid Wm

16 Granuliet zou ontstaan door spoelwater te concentreren met behulp van cycloneren
flocculatie en persen Zijn dit verschillende vormen van ontwateren Is dat een wezenlijk
ander proces dan scheiden wassen of breken zoals in de BRL9321 is genoemd Ja dit zijn
alle drie technieken om vaste delen uit de waterfase te scheiden Door Granuliet Import
Benelux BV worden al deze drie technieken in serie achter elkaar gebruikt In die zin is het

ontwateren een onlosmakelijk onderdeel van het proces van scheiden wassen en breken

Het zijn gebruikelijke technieken die worden gebruikt binnen de grondreinigingsbranche en

veelal van origine afkomstig uit de mijnbouw en zandwinning ingeval er sprake is van een

proces waar grovere en fijnere delen van elkaar moeten worden gescheiden en daarvoor

cyclonage wordt gebruikt
17 Heeft granuliet naast het in de BRL 9321 beschreven toegestane bewerkingen [wassen

breken en zeven in het productieproces een andere niet omschreven productiebewerking

ondergaan waardoor granulietslijpsel is vrijgekomen Is dat relevant Voor zover ons

bekend niet Er komt geen granulietslijpsel vrij
Het is niet relevant voor de vraag of het materiaal al dan niet als grond kan worden

beschouwd tenzij de bewerking daadwerkelijk de samenstelling van het materiaal dusdanig
verandert dat geen sprake meer zou kunnen zijn van grond Dat is bijvoorbeeld het geval
als cement wordt toegevoegd aan grond en een betonproduct ontstaat Zie daarvoor ook

antwoord op vraag 7

18 Leidt het toepassen van granuliet tot sterke vertroebeling van het oppervlaktewater en is

dat afwijkend van bijvoorbeeld klei Toepassing van granuliet in oppervlaktewater
resulteert tot tijdelijke vertroebeling Bij elke toepassing in oppervlaktewater treedt

vertroebeling op dat is onvermijdelijk In vergelijking met klei levert granuliet een

beperktere vertroebeling op zie rapport Kruse Het is zaakom bij de toepassing erzorg

voor te dragen dat die vertroebeling zoveel mogelijk wordt voorkomen en de duur van de

vertroebeling wordt verkort bijvoorbeeld door de wijze van inbrenging van de grond of

baggerspecie Fijnkorrelig materiaal levert in algemene zin meer vertroebeling op

Flocculant RWS WVL

19 Kan granuliet grond zijn als het naast het in de BRL 9321 beschreven toegestane

bewerkingen wassen breken en zeven in het productieproces een in de BRL niet

omschreven productiebewerking met een flocculant heeft ondergaan Ja Hierbij moet

worden opgemerkt dat het flocculant in zeer kleine hoeveelheden van 0 1 mg kg ds

toegevoegd Er is een parallel te trekken met grondreinigingsresidu dat ook met flocculant

en vervolgens kamerfi I terpens wordt ontwaterd en vervolgens de juridische status van

grond volgens het Besluit bodemkwaliteit behoudt Zie ook antwoord op vraag 7 De

samenstelling van het materiaal wordt niet gewijzigd doorde beperkte hoeveelheid

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

noodzakelijk in een algemeen geldend normdocument Zie antwoord op vraag 16

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

inziens wenselijkom dergelijke relevante processtappen additieven in het

bewerkingsproces te beschrijven in het normdocument productcertificaat met het oog op

de zorgplicht
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21 Het gebruik van een flocculant is niet omschreven in het productcertificaat granuliet Is dat

noodzakelijk Het productcertificaat moet aangeven wat de kwaliteit is van het materiaal

Alleen als het gebruikte flocculant daarop invioed heeft moet dat worden vermeld

22 Kan het nieuwre BRL 9344 voorzien In het gebruik van een flocculant In de nieuwe concept
BRL 9344 is het gebruik van een flocculant en benoeming van het soort flocculant eveneens

nIet vermeld

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

niet wordt genoemd Is dat relevant Waarom \wel niet Nee dat is niet in strijd met het

Bbk Het Bbk kent normen voor een aantal veel voorkomende stoffen Daar waar

ongenormeerde stoffen aanwezig zijn in grond of baggerspecie geldt de zorgplicht ten

aanzien van die stoffen Op grond van de zorgplicht wordt beoordeeld of een

ongenormeerde stof toelaatbaar is in de specifieke toepassing

Certificaten RWS WVL

24 Heeft granuliet zowel een certificaat gebaseerd op grond fBRL 9321 als voor bouwstof [BRL
9324 Zo ja graag inzage in beide certificaten Nee zie het zoekmenu voor de erkenning
Granulaten worden als bouwstof geleverd onder de BRL 9324 Dit betreft dan de fractie

groter dan 63 mm Granuliet heeft een samenstelling kleiner dan 2 mm

25 Heeft de fabrikant granuliet of Noons leem of andere aanduiding voor hetzelfde product
als grond en als bouwstof aangeboden in de afgelopen jaren of alleen als grond Zo ja de

meldingen en de daarbij behorende documentatie Vraag aan ILenT

26 Er is ook granuliet 2mm en 63 mm Zo ja wordt dit onder hetzelfde certificaat op

basis van BRL 9321 verhandeld Nee de term granuliet wordt voor zover bekend

uitsluitend gebruikt voorde fijnste fractie van gebroken graniet
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In zijn onderzoek is dhr Kuijken tegen een aantal inhoudelijke issues opgelopen rond granuliet In

de tijd laat het dossier zien dat er op verschillende momenten met verschillende argumenten

inhoudelijk tegenaan wordt gekeken

Van belang is te bepalen op welke wettelijk gronden Besluit Bodemkwaliteit toelichting op Bbk

nomndocument productcertificaat deze argumenten zijn gebaseerd

Onderstaand treft u enkele vragen aan die in de gesprekken naar voren zijn gekomen Graag uw

reactie hoe u met de kennis van nu tegen deze aspecten aankijkt

Juridische aspecten DGWB en HBJZ

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

Monitoringsverslagen van het Implementatieteam uit 2008 2009 en 2010 voldoende

juridische basis voor het onderbrengen van granuliet onder BRL 9321

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

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

implementadevragen Bbk aan de orde komen Dat dient voorde ondeiiinge

gedachtebepaling en discussie

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

nemen Zou dan de huidige discussie voorkomen zijn
Dat is tang geleden De overwegingen van die tijd kan wellicht WVL nog terughalen
Wanneer matehaal als granuliet expllcieter in bv de NvTzou zijn beschreven had dat

wellicht geholpen bij latere discussies

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

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

voUedig Zie eerder gestuurd antwoord

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

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

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

opgenomen Rond definities bestaan verder altijd interpretatievraagstukken niet alleen

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

DGWB handelen beiden in mandaat dus namens de Stas Een intern beleids standpunt
heeft op zichzelf dus geen juridische status Deze status is er alleen als dit standpunt
extern namens de Stas het bestuursorgaan wordt ingenomen En stas heeft dat

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

van het standpunt in feite intern advies van DGWB dat granuliet grond is specifreker

gezegd aan de defrnitie van grond voldoet

4 Heeft de Toetsingscommissie Stichting Bodemkwaliteit Granuliet onder BRL9321 als grond

goedgekeurd Was dit nodig

Volgens mij aanvaard de Harmonisatiecommissie bouw van de Stichting bouwkwaliteit een

BRL op advies van de Toetsingscommissie Besluit bodemkwaliteit voor aanwijzing in de

Regeling bodemkwaliteit Mij is niet bekend dat de toetsingscommissie granuliet als grond
heeft goedgekeurd Dit is mijns inziens een taak van de certificerende installing Cl Het

toetsen of een materiaal onder een BRL valt is aan een Cl en niet aan de

toetsingscommissie

Ik kan het ook niet halen uit het document wat wij van de toetsingscommissie hebben

HBJZ Normdocument moet worden toegepast door de certificerende installing die heeft

dat gedaan en vond het grond Als het geen grond zou zijn kan RWS handhavend

optreden

5 Granuliet bevat vrijwel geen organisch materiaal Voldoet het daarmee aan de definitie

grond Is dat relevant
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Bbk definitie van grand vast materiaal dat bestaat uit minerals delen met sen maximale

korrelarootte van 2 millimeter en oraanische stof in een verhoudina en met een structuur

zoals deze in de bodem van nature warden aanaetroffen aismede van nature in de bodem

voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter niet zijnde

baggerspecie

Redenering is dat oak bv dekzanden die van nature warden aangetraffen in NL en

daarmee oak ander grand vallen nauwelijks organisch materiaal bevatten Er haeft dus

geen organisch materiaal in te zitten am toch grand te kunnen zijn Dit wijkt wellicht van

de bodemkundige definitie van bodem waar impliciet vaak naar wordt gerefereerd maar

dat is hier niet relevant

Niet alls bodem zoals zand bevat organisch materiaal dus is niet relevant Zie ook de

voorbeelden die destijds in de toelichting bij het BBK zijn gegeven Met gehalte organisch
materiaal most in het oordeel warden betrokken maar dat wil niet zeggen dat het geen

grand kan zijn als het organisch materiaal is Het gaat am het totaalplaatje of het

materiaal overeenkomt met natuuHIjke bodem Zie ook reactie op het

handhavingsverzoek

6 Komt granuliet voor in een verhouding en een structuur zoals die in de bodem van nature

wordt aangetroffen Is dat relevant

In artikel 1 van het Bbk is een definitie opgenomen voor grand Een element hieruit is

organisch stof in een verhouding en een structuur zoals deze van nature in de bodem

voorkomt Het is dus relevant am ook aan dit deal van de definitie te toetsen naast

bijvoorbeeld de maximale korrelgrootte Voor de uitleg en een nadere toelichting geeft de

Nvt van het Bbk zie paragraaf 4 3 5 de nodige informatie

Beide elementen zijn onderdeel van de definitie dus relevant Zie ook reacbe op het

handhavingsverzoek
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ILT^ I0 2e l@ILenT nl1

r DBO

To 10X2e

10X2eFrom

Sent Wed 5 27 2020 8 33 17 AM

Subject Onderzoek RIVM

Received Wed 5 27 2020 8 33 17 AM

Ha 10 2e

In een kamerbrief van 5 9 2019 Voortgangsbrief duurzaam hergebruik grond staat de volgende passage

In opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport ILT Is door het RIVM een onderzoek uitgevoerd naar de grootste risico s

In de bodemketen ketenanalyse In het kader van het onderzoek zijn de volgende schakels onderscheiden bodemonderzoek

saneren vrij grondverzet partijkeuring behandelen toepassen storten immobiliseren en transport Per schakel zIjn de drie

belangrijkste risico s in beeld gebracht Ookzijn voor de totale bodemketen de 20 risico s met de grootste maatschappelijke impact

geidentificeerd Het RIVM geeft aan dat van de 20 meest ongewenste gebeurtenissen bij

bodemwerkzaamheden in ten minste een derde van deze gevallen bewust de regels niet worden opgevoigd Het onderzoek doet

geen uitspraken over de mate waarin die gebeurtenissen daadwerkelijk optreden maar signaleert waar de kwetsbaarheden in het

systeem zitten Van deze 20 risico s met de grootste maatschappelijke impact is driekwart gerelateerd aan opslag menging en het

labelen van partijen grond Ongewenste gebeurtenissen die bepalend zijn voor een risico zijn bijvoorbeeld een nalatige eindkeuring

van een sanering en illegaal mengen van grondstromen of illegale afgifte van grond Ook onvoldoende toezicht door gemeenten en

een tekort aan kennis bij gemeenten kunnen leiden tot overtredingen en daarmee ongewenste gebeurtenissen met een

maatschappelijke impact Aan de hand van de door het RIVM geidentificeerde risico s zal de ILT in samenwerking met de

handhavingspartners in de lijn met het risico gestuurd toezicht haar toezichtactiviteiten prioriteren Hiermee moet de naleving in

de hele bodemketen worden verbeterd Om de handhaving in de breedte te versterken heeft de ILT extra budget toegewezen

gekregen Dit wordt deels ingezet op de versterking van de prioritaire onderwerpen bodem is daar een van

Kun je mij het onderzoek van de RIVM doen toekomen

Met vriendeliike groet

10 2el

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

1 DGBfl I0 2e I@minienw nl1

] DBO

Wed 5 27 2020 8 40 40 AM

Subject RE voortgangsbrief duurzaam hergebruik grand pdf
Wed 5 27 2020 8 40 40 AM

To

10 2eCc

10 2eFrom

Sent

Received

Beste Wim en | 10 2e |
er blijkt in 2019 een onderzoek gedaan te zijn door RIVM naar de bodemketen Dat heb ik opgevraagd

er blijkt ook een onderzoekte zijn naar de import van baggerspecie uit het buitenland Daar zal ik naar vragen bij DGWB

Over het verdienmodel diepe plassen staat het volgende in de brief

Het onderzoek toont aan dat door het groot aantal projecten voor het verondiepen van diepe plassen de vraag naar grond en

baggerspecie groter is dan het aanbod vanuit Nederland Daarom wordt er veel grond en baggerspecie uit het buitenland

geimporteerd in 2018 1 7 miljoen m3 van de in totaal 8 miljoen m3 die in diepe plassen is toegepast Sinds 2013 is sprake van een

forse toename van de gei mporteerde hoeveelheden grond en baggerspecie met vooral een sterke stijging sinds 2016 De import is

vooral economisch gedreven Dit wordt veroorzaakt door de lage transportkosten de korte transportafstanden de mogelijkheid
tot het meenemen van een retourvracht de grote opslagcapaciteit in Nederland en het gegeven dat in Nederland relatief korte tijd

grote hoeveelheden kunnen en moeten gelet op de 10 jaarstermijn voor het verondiepen worden toegepast Verschillen in

normstelling tussen landen heeft uitgezonderd specifieke gevallen maar een beperkte invioed op de import

Een deze passage over de Vonkerplas

In het algemeen overleg van 7 maart 2018 zijn de problemen rondom de verondieping van de Vonkerplas aan de orde geweest Ik

heb daarbij aangegeven dat ik een zorgvuldige afweging en een goede beoordeling van de ecologische kwaliteit belangrijk vindt

Zoals toegezegd is hierover met Rijkswaterstaat de gemeente West Maas en Waal Staatsbosbeheer en het Burgercollectief

Dreumelse Waard overleg gevoerd Er is overeenstemming dat eerst door een onafhankelijk bureau de ecologische kwaliteit van

de Vonkerplas in beeld moet worden gebracht inclusief de nulmeting De opdracht voor het onderzoek naar de ecologische
kwaliteit wordt in overleg met het burgercollectief voorbereid Daarnaast wordt de mer commissie verzocht om een onafhankelijk

advies

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden dinsdag26 mei 2020 23 17

Aan I DBO

DGB

Onderwerp Re voortgang3brief duurzaam hergebruik grond pdf

Oke Nieuws

10 {2e

10 2eCC

iPhone WJK

DBO 10 2eOp 26 mei 2020 om 23 02 heeft

geschreven

10 2e @ minienw nl het volgende

Beste Wim

Zie opmerking over MHT in bijiage Verder in de brief ook relevante info

Groet

i0 2e

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

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

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

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

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

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

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

From

Sent Wed 5 27 2020 8 48 08 AM

Subject RE 20200526 Interview ^o^
Received Wed 5 27 2020 8 48 08 AM

Ik denk dat de Handreiking uit 2010 bedoeld wordt

Met vriendelijke greet

10 2e

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden woensdag27 mei 2020 09 04

Aan J DGB

DBO

Onderwerp Re 20200526 lnterview |10 26|

Prima Dank

10 2e

10 2eCC

Kennen wij de beoordelingssystematiek verontdieping

Wim

iPhone WJK

10 2e DGB | 10 2eOp 27 mei 2020 om 08 56 heeft g minienw nl het volgende geschreven

Goedemorgen Wim

Hierbij het verslag van het gesprek met I [gisteren

Groet| 10 i^

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

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

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

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

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

messages

20200526 Interview[i 0K2e|docx
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10 2e 10 2eTo @hotnnail com]
i0X2e I DBO

Wed 5 27 2020 8 50 53 AM

Subject RE 20200515 Interviewl I0 2e

Received

From

Sent

Wed 5 27 2020 8 50 53 AM

Dank

10 2e

i0 2 4P 2e

Van 10 2e

Verzonden woensdag27 mei 2020 09 36

Aan

Onderwerp RE 20200515 lnterviev[

10 {2e DBO 10 2e DGB

10 2e r
Beste

Nog enige toevoegingen in rood aangegeven

C^rnpt

10 2e

Van 10 2e

Verzonden dinsdag 26 mei 2020 11 23

Aan DBO q 10 2e |^minienw n

Onderwerp RE 20200515 Interview 10 2e

Beste 10 2e

Bijgaand de antwoorden op de door u gestelde vragen

10 26 DGB I0 2e @minienwMTl
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1 2 Samenstelling
Het College van Deskundigen heeft de volgende samenstelling

Functie Maam Vertegenwoordigde partij

onafhankelijk
10 2e CASCADE Netterden Groep

CASCADE Terraq

NVLB Pelt en Hooykaas

Producenten lichte toeslagmaterialen

Vliegasunie

Vereniging Afvalbedrijven Mineralz

VOBN Cement en Betoncentrum Betonhuis
10 2e

BFBN Betonhuis

Vakgroep Bitumineuze Werken Bouwend

Nederland

RWS

10 2e

10 2e

SKG IKOB

SGS INTRON

Kiwa

Normec Certificatie

Kiwa

Nomnec Certificatie

SGS INTRON

SKG IKOB

Kiwa

10 2e

10 2e

Geachte

Nogmaals dank voor het gesprek Dhr Kuijken heeft naar aanleiding van het gesprek nog een paar aanvullende vragen

10 2e

10 2g

134551 141 0



10 2g

Ik hoop dat de antwoorden duidelijk zijn

Groet

10 2e

DBO 10 2e10 2e @minienw nlVan

Verzonden woensdag 20 mei 2020 09 56

Aan

Onderwerp RE 20200515 Interview de Koning

10 2e 10 2e DGB 10 2e@hotmail com @minienw nl10 2e

Geachte

Nogmaals dank voor het gesprek Dhr Kuijken heeft naar aanleiding van het gesprek nog een paar aanvullende vragen

10 2e

I0 2g

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 H4 P 2e

Van

Verzonden woensdag 20 mei 2020 08 04

Aan

10 2e ^hotmail com10 2e

I DGB ^ lOjPe | Sminienw nl

DBO I0 2e |@minien\A^I
Onderwerp RE 20200515 Interview de Koning

Bestei 10 2^
Bijgaand mijn reactie en aanvullingen op het verslag van 15 mei 2020 in de bijiage aangegeven in geel
Groet

10 2e

10 2eCC

10 2e

10 2e DGB I0 2eVan ^minienw nl

Verzonden maandag 18 mei 2020 19 ^
Aan 10 2e I0 2e@hotmail com

3 DBO [
Onderwerp 20200515 Interview de Koning

Geachte

BUgevoegn

Graag hoor ik of u zich kunt vinden in het verslag of dat u nog zaken mist of aanpassingen heeft

Het zou fijn zijn als dat uiterlijk volgende week maandag lukt

Vriendeliike oroet

^hotmail com

10 2e 10 2e @minienw nlCC

10 2e

rslag van het interview dat afgelopen vrijdag heeft plaatsgevondenvTTTUtnTTTeive

10 26

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

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

elektronisoh verzenden van berichten

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

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

134551 1410



@minienw nl] Wim Kuijken [| iQ 2e |@gnnail conn]DGBf] 10 2e

J DBO

Wed 5 27 2020 8 56 35 AM

Subject RE 20200526 Interview |i0 {24
Received

10 2eTo

10X2eFrom

Sent

Wed 5 27 2020 8 56 36 AM

Dan weet ik het niet

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

DGB10 2eVan

Verzonden woensdag 27 mei 2020 09 55

Aan DBO Wim Kuijken

Onderwerp RE 20200526 Interviewdl0 2e|

Alleen die ligt nu toch niet in de Kamer voor

Van

Verzonden woensdag 27 mei 2020 09 48

Aan Wim Kuijken’ | 10 2e 1@gmail com

Onderwerp RE 20200526 Interview j0 2^

Ik denk dat de Handreiking uit 2010 bedoeld wordt

Metvriendelijke groet

10 {2e

DBO 10 2e10 2e @ minienw nl

10 2e DGB^ 10K2e ^minienw nl

10 2e

10 e

Van Wim Kuijken 10 2e @gmail com

Verzonden woensdag 27 mei 2020 09 04

Aan J DGB

DBO [
Onderwerp Re 20200526 lnterview lOK2e[i

Prima Dank

10 2e 10 2e Sminienw nl

10 2e 10 2e ^minienw nlCC

Kennen wij de beoordelingssystematiek verontdieping

Wim

iPhone WJK

10 2e 10 2eDGBOp 27 mei 2020 om 08 56 heeft @minienw nl het volgende geschreven

Goedemorgen Wim

Hierbij het verslag van het gesprek met | 10 2e [gisteren
Groetr i^ 2e |

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

verzocht dat aan de afzenderte maiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakel|kheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risioo s verbonden aan het elektronisoh verzenden van berichten

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

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

messages

20200526 Interview| i0 26|docx

134829 1411



XBS ^ 10 2e I@rws nl1

HBJZ

10 2«To

10 2eFrom

Sent Wed truriUlU y b2 11 AM

Subject Stukken vovo granuliet
Received Wed 5 27 2020 9 52 11 AM

Hall61§{^
Door andere werkzaamheden heb ik niet kunnen reageren op alle mails over de zittingen en de stukken voor de rb

Toch voor alle zekerheid omdat de LA vraagt om akkoord op verzenden stukken weten we 100 zeker dat alle stukken die

richting rb gaan en dus ook richting gemeente en verder bekend worden ook bij de TK al zijn verstrekt aan de TK of anderszins

openbaar zijn gemaakt

Is het nodig daar nog een check op te laten doen

GK^

141988 1412



I0 2e I DGBf] lOKSe

10X2e 1 DBO

Sent Wed 5 27 2020 10 01 33 AM

Subject 20200526 REVIEW G opmerkingen |i0 2e

Received

20200526 REVIEW G opmerkingen| 10 26 ldocx

To @minienw nl]
From

Wed 5 27 2020 10 01 33 AM

t i

135029 1413



Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]

1 DGBfl I0 2e I@minienw nl1

] DBO

Wed 5 27 2020 10 02 16 AM

Subject RE Antwoorden op gestelde vragen 18 mei

Wed 5 27 2020 10 02 16 AM

To

10 2eCc

10 2eFrom

Sent

Received

Primal

Met vriendelijke groet

10 2e

10 H^P ^

Van Wim Kuijken

Verzonden woensdag27 mei 2020 11 02

Aan 10 2e I DBO

DGB

Onderwerp Re Antwoorden op gestelde vragen 18 mei

Stel voor dat we een bijiage maken bij mijn rapport met de lenW antwoorden op veel gestelde en kritische vragen Oke

Wim

10 2eCC

iPhone WJK

10 2e DBO 10 2eOp 27 mei 2020 om 09 27 heeft

geschreven

@minienw nl hetvolgende

Beste| 10 2e | en Wim

Bijgevoegd de antwoorden die ik heb gekregen op de vragen die we op 18 mei gesteld hebben binnen lenW

Zoals afgesproken ben ik bezig met een tabel met daarin alle argumenten voor en tegen de stalling dat het

grond bouwstof is

Met vriendeliike roet

nOK2e1

10 ^ap 2e

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

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

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

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

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

messages

20200526 Beantwoordinfi Bodem plus cd en bs vragen Wim Kuijken 26 mei 2020 docx

20200518 Vragen I0 2e 002 docx

134828 1415



Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]

1 DGBfl I0 2e I@minienw nl1

] DBO

Wed 5 27 2020 10 34 06 AM

Subject RE Antwoorden op gestelde vragen 18 mei

Wed 5 27 2020 10 34 07 AM

To

10 2eCc

10 2eFrom

Sent

Received

Beste|i10 2e |en Wim
Ik ga ermee aan de slag
10 2e | is deze week druk Zullen we komende dinsdagmiddag met z n drieen via Zoom overleggen over de rapportage

Met vriendelijke groet

10 2e

Van Wim Kuijken
Verzonden woensdag27 mei 2020 11 05

Aan I DBO

DGB

Onderwerp Re Antwoorden op gestelde vragen 18 mei

Kunnen jullie opzet maken

iPhone WJK

10 2e

10 2eCC

DBO ^ 10 26Op 27 mei 2020 om 11 02 heeft

geschreven

10 26 ^minienw nl het volgende

Primal

Metvriendeliike roet

10 2e

Van Wim Kuijken I0 2e @gmail com

Verzonden woensdag27 mei 2020 11 02

Aan I0 2e I DBO 1 10 2e |g minienw nl

10 2e I dGB 1 1Q 2e |@minienw nl

Onderwerp Re Antwoorden op gestelde vragen 18 mei

Stel voor dat we een bijiage maken bij mijn rapport met de lenW antwoorden op veel gestelde en kritische vragen

Oke

CC

Wim

iPhone WJK

DBO 10 2eOp 27 mei 2020 om 09 27 heeft

volgende geschreven

10 2e @minienw nl het

Beste | 1Q 2e en Wim

Bijgevoegd de antwoorden die ik heb gekregen op de vragen die we op 18 mei gesteld hebben binnen

lenW

Zoals afgesproken ben ik bezig met een tabel met daarin alle argumenten voor en tegen de stelling dat

het grond bouwstof is

Met vriendelijke groet

10 2e

134827 1416



□it bericht ken informstie bevatten die niet vooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit berioht abusievelijk aan u is

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

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

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

electronic transmission of messages

20200526 BeantwoordiTig Rodeni plus cd en bs vragen Wim Kuijken 26 mei 2020 docx

20200518 Vragen I0 2e 002 docx

134827 1416



10 2e 10 29 10 29To BSK|

J@minienw nl]

J DGRW

Wed 5 27 2020 11 01 11 AM

@minienw nl] J
10 26DGRWI

From

Sent

Subject RE vragen bij nota over botsproef diepe plassen
Received

10 12e

Wed 5 27 2020 11 01 12 AM

Hierbij

Vragen stas nota

Vraag

Hoe wordt de uitvoeringspraktijk sector of particuliere eigenaren van plassen betrokken bij de

botsproef
Antwoord

Het initiele voorstel was om samen met de andere overheden bevoegde gezagen te kijken of er nog

witte of grijze viekken zijn in de regelgeving Vragen over de regelgeving komen van de gemeente

West Maas en Waal en provincie Gelderland Actieve betrokkenheid bedrijfsieven was niet voorzien

Kunnen wij alsnog wel doen Krijg je waarschijnlijk ook een wat evenwichtiger beeld Goed om hier het

voorstel op aan te passen

Vraag

Welke keuzes moeten we nog maken irt planning en inwerkingtreding van de OW en of aanpassing van

het besluit bodemkwaliteit

Antwoord

De afronding van de botsproef is voorzien in oktober 2020 Stel dat verdere aanpassing van de

regelgeving nodig is dan ligt het in de lijn om een wijziging van de inwerkingtreding van de OW te laten

meelopen Een wijziging van een besluit bijv Bbk duurt ook al een jaar Dat scheelt enkele maanden

met de inwerkingtreding van de OW Is voorzien nu op 1 januari 2022

Vraag
Ik zie Never een rapport met aanbevelingen dat dan nog een keer bij belanghebbenden gesondeerd
wordt dan een congres

Antwoord

Congres staat nog als optie in de planning In de tekst hadden wij alleen nog het rondetafelgesprek
laten staan

Prima als de stas Never een rapport heeft Even aan de stas vragen of ze wel akkoord is met het

rondetafelgesprek

Vragen io 2e

Vraag

Botsproef voIgt uit het gesprek met Gelderland en daarna toezegging Kamer maar welke vraag willen

wij beantwoord zien

Antwoord

Met de botsproef willen wij bekijken of de regelgeving voor het ontgronden en verondiepen geheel
sluitend is Wij willen dit bekijken planvorming vergunningverlening en handhaving Hiermee kan

worden aangetoond of het systeem robuust is of dat er nog aanpassingen nodig zijn Uitgangspunt is

de regels onder de omgevingswet

Vraag
Gelderland en gemeente West Maas en Waal worden betrokken bij de aanpak maar welke provincies

en gemeenten nog meer Ook partij uit een andere hoek mee te nemen Of de koepels
Antwoord

Omdat er op bestuurlijk niveau contact is met de gemeente West Maas en Waal en de provincie
143203 1417



Gelderland ook ikv het reviewonderzoek granuliet lijkt het goed om de aanpak met hen te

bespreken Aanpak verder ter kennisname brengen aan koepels en andere partijen Deze partijen zijn
deel van het onderzoek

Vraag
Het tweede gevraagde besluit gaat over het ambtelijk contact met gemeente en provincie maar dat

komt niet terug in argumentatie Hebben jullie aandacht voor de samenloop met lopende procedures

voorlopige voorziening en bezwaarschrift

Antwoord

Heb ik in de nota bij communicatie wat over gezegd

Vraag

Wordt de uitvoeringskant ook meegenomen Worden andere private partijen of particuliere eigenaren
van plassen betrokken

Antwoord

Betrokkenheid van private partijen particuliere eigenaren was voorzien ikv het gesprek over de

integrale aanpak en niet de botsproef Zoals ik bij de beantwoording van de vragen door de stas heb

aangegeven kan dit alsnog Heb ikgeen bezwaar tegen

Vraag

Welke keuzes zijn er rondom tijdpad te maken Voor of na de inwerkingtreding van de OW en of

aanpassingen besluit BBK

Antwoord

Zie hiervoor een antwoord van de stas op eenzelfde vraag Hierboven al beantwoord

Vraag

Overweging biedt de aanpak voldoende gewicht voor vervoigstappen richting Kamer etc

Antwoord

Met een goede analyse een stevige interviewronde betrokken heid van alle partijen moet een

resultaat in de vorm van een rapport voldoende gewicht bieden voor een discussie in de kamer

Een goede kwaliteit van de interviews en analyses is dan wel erg van belang
BSK10 2eVan

Verzonden woensdag 27 mei 2020 09 48

Aan 10 2e I DGRW

Onderwerp RE vragen bij nota over botsproef diepe plassen
Hoi

Hebje iets meerduiding voorstraks voor de vragen die nog moeten worden beantwoord Alvast dank

Groetl 10 [2e ^^^

10 2e

10|2e

DGRW | 10 2e |@minienw nl

Verzonden woensdag 20 mei 2020 08 51

Aan

10 2eVan

10 2e 10 2eBSK

Onderwerp FW vragen bij nota over botsproef diepe plassen
Hoi 10 2e I
Zie hieronder mijn reactie op de opmerkingen van 10 2e | en op welke punten ik de nota aanpas

VBotsproef voIgt uit het gesprek met Gelderland en daarna toezegging Kamer maar welke vraag willen wij beantwoord zien

Staat a in nota

@minienw nl

VGelderland en gemeente West Maas en Waal worden betrokken bij de aanpak maar welke provincies en gemeenten nog

meer Ook partij uit een andere hoek mee te nemen Of de koepels Zal ik aangeven
VHet tweede gevraagde besluit gaat over het ambtelijk contact met gemeente en provincie maar dat komt niet terug in

argumentatie Hebben jullie aandacht voor de samenloop met lopende procedures voorlopige voorziening en

bezwaarschrift Za ik iets over schrijven Handhavingsverzoek bij RWS apart traject Houden wij geen rekening mee
143203 1417



VWordt de uitvoeringskant ook meegenomen Worden andere private partijen of particuliere eigenaren van plassen
betrokken Bij het bredere gesprek wel Zal ik aangeven

VWelke keuzes zijn er rondom tijdpad te maken Voor of na de inwerkingtreding van de OW en of aanpassingen besluit

BBK Noodzaketijke aanpassingen zullen waarschijnlijk in de oiv landen

VOverweging biedt de aanpak voldoende gevi icht voor vervoigstappen richting Kamer etc Denk ik zeker Pas de tekst

hierop niet aan

Metvriendelijke groet

10 2e

10 1

l 10 2e

DBO 10 2e10 2e ^minienw nlVan

Verzonden dinsdag 19 mei 2020 17 00

Aan ^minienw nl |io ^DGRW | I0 26 | Sminienw nl

I0 2e D BSK r~^Q ^^ l^rninienw nl

] DBO

Onderwerp vragen bij nota over botsproef diepe plassen
Hoi I 10 2e

Vanmiddag heb ik kort al even met |l0 2^gesproken over de beslisnota over de botsproef en integrale aanpak diepe plassen
Dank voor de toelichting
RONDZENDMAP 2020 5842

Nog een aantal vragen van onze kant

V Botsproef voIgt uit het gesprek met Gelderland en daarna toezegging Kamer maar wrelke vraag wfillen wij beantwoord

zien

VGelderland en gemeente West Maas en Waal worden betrokken bij de aanpak maarwrelke provincies en gemeenten nog

meer Ook partij uit een andere hoek mee te nemen Of de koepels
VHet tweede gevraagde besluit gaat over het ambtelijk contact met gemeente en provincie maar dat komt niet terug in

argumentatie Hebben jullie aandacht voor de samenloop met lopende procedures voorlopige voorziening en

bezwaarschrift

VWordt de uitvoeringskant ook meegenomen Worden andere private partijen of particuliere eigenaren van plassen
betrokken

VWelke keuzes zijn er rondom tijdpad te maken Voor of na de inwrerkingtreding van de OW en of aanpassingen besluit

BBK

VOverweging biedt de aanpak voldoende gewicht voor vervoigstappen richting Kamer etc

Lukt het om morgen een aangepaste nota in HPRM te zetten

Met vrienrlpllikp nrnet

10 2e I0 2e BSK^ 10 2a

10 2e 10 2e ^minienw nlCC

10 2e

143203 1417



lP 2e |@sgs com | 10 2e Culennborg t|liO 2410 2eTo @sgs com] I0 2e

[10 2e @sgs conn1

1 DGB[| I0 2e |@minienw nl1 Wim Kuijken fl I0 2e |@gtnail com1

J DBO

I0 2eCc

From

Sent

Subject Aanvullende vragen van dhr Kuijken
Received

20090802 commentaar TBbk op wiiziaingsblad BRL 9321 d d 02 08 2009 pdf

I0 2e

Wed 5 27 2020 12 39 10 PM

Wed 5 27 2020 12 39 11 PM

eni 10 29 |10 2eGeachte

Nogmaals bedankt voor het gesprek

1 Naar aanleiding van de invoering van het Bbk moesten materialen verdeeld worden in grond en bouwstof Materialen die als

grond werden aangemerkt kwamen onder de BRL 9321 In dat kader is in 2008 gewijzigde BRL 9321 vastgesteld Is dat

gebeurd op 9 juli 2008 Of was dat 8 feb 2008 al Beiden data staan vermeld op de huidige BRL

io 2g

3 Heeft u voor ons het wijzigingsbiad dat aanleiding was voor de bijgevoegde reactie van de Toetsingscommissie Hoe kijkt u

tegen deze reactie aan Deze heb ik bijgevoegd

10 2g

5 Was BRL 9344 ook bedoeld om granuliet in een grotere korrelgrootte dan het bestaande product als grond te kunnen

certificeren

6 Kunt u aangeven hoeveel producten momenteel onder BRL 9321 een productcertificaat hebben

7 Kunt u aangeven of er gecertificeerde producten bij zijn waarbij in het productieproces van een flocculant gebruik wordt

gemaakt

8 Zijn er voor zover u welke andere producten onder een andere BRL als grond zijn gekwalificeerd en waarbij in het

productieproces van een flocculant gebruik wordt gemaakt

9 Kunt u aangeven aan de hand van voorbeelden welke materialen momenteel in de NL bodem worden toegepast als grond

onder BRL 9321 en die een zeer laag organisch gehalte hebben

Met vriendeliike proet

10 2e

10 i2ei

10 W9d be

134550 1418



Wim Kuiiken il iQ 2e |@gnnail conn]

DGBfl I0 2e

To

10 2eCc @minienw nl]
10 2e DBO

Wed 5 27 2020 1 22 22 PM

From

Sent

Subject RE Onderzoek door dhr Kuijken
Wed 5 27 2020 1 22 22 PMReceived

Dacht ik al

Met vriendelijke groet

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden woensdag 27 mei 2020 14 20

Aan 10 2e I DBO

DGB10 2eCC

Onderwerp Re Onderzoek door dhr Kuijken

Nee hoor

iPhone WJK

Op 27 mei 2020 om 13 39 heeft

geschreven

I0 2e DBO I0 2e @mimenw nl het volgende

We kunnen ook nog een gesprek met hem piannen

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2s ®gmaiLcomVan Wim Kuijken

Verzonden woensdag 27 mei 2020 12 07

Aan I0 2e J DBO

DGB \

10 2e ^minienw ni

10 {2e 10 2e ^minienw nlCC

Onderwerp Re Onderzoek door dhr Kuijken

{io 2g

Op 27 mei 2020 om 12 01 heeft

het volgende geschreven
Beste[ 10 2e [|en Wim

DBO i QQ 2e @minienw nlI0 2e

React ie van

Met vriendeiiike groet

[10 2e

10 2e

10 2e @nvib niVar 10 2e

Verzonden woensaagz mei zuzu ll 58

Aan

CC Wim Kuiiken’ | 10 2e | Sgmaii cQm

10 2e 3 2^ bouwkwaliteit nl

Onderwerp RE Onderzoek door dhr Kuijken

|^minienw ni

10 2e r
10 2e DBO ^ 10 2e

DGB 10 2e TOminienw nl 10 2e

10 2e ^minbzk nl10 2e

Geachte

Het is mij inderdaad bekend dat de heer Kuijken onderzoek doet naar de kwestie rond de

toepassing van granuliet en ik hoop dat wat onduidelijkheden kan verhelderen

In verband met het feit dat ik meerdere functies bekleed moet ik echter een keuze maken uit

hoofde van welke functie ik uw vragen moet beantwoorden

Gelet op de inhoud van uw e mailberichf ga ik er vanuit dat de vragen voor mij bedoeld zijill0 2e

10 2e

134824 1420



Als dit onjuist is dan10 {2e

hoor ik dat graag

10 2e

Deze TcBbk is een

voorseleede

10 2e

commissie die geheel zelfstandig en onpartijdig de hem door SBK ter toet^
BRL’s Beoordelingsrichtlijnen toetst aan de vigerende regels daarvoor 10 2e

10 2e

1H0 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

Ik ben inhoudelijk uiteraard wel van de problematiek op de hoogte want het betrokken bedrijf
Graniet Import Benelux B V te Amsterdam GIB is wel lid van de NVLB maar de toepassing
van granuliet geschiedt geheel onder eigen verantwoordelijkheid van dit bedrijf Daar heeft de

NVLB geen zeggenschap over Ik ben vanuit de NVLB nog niet direct betrokken in de kwestie

rond de toepassing van granuliet maar indirect verzamel ik natuurlijk wel de nodige informatie

Na deze uitvoerige doch noodzakelijke toelichting bericht ik u ter beantwoording van uw vragen

het volgende
I Kunt u aangeven watdeformele taak is van de Toetsingscommissie Bodemkwaliteit en

waar deze is vastgelegd

10 2 g en 10 2 e

io 2^ ie ae 2e

2 Kunt u aangeven wat het mandaat van de commissie is en hoe zich dat verhoudt tot de

Colleges van Deskundigen

10 2 g en 10 2 e

10 2g

4 in ae casus rona oivl yjzi is len aanzien van ae Kwesiie van oreKerzana m zuuy een

verschU van mening ontstaan tussen de commissie de Cl SGSIntron en GIB Ik venvys u

daartoe naar b^gevoegddocument In het gesprek gaj
kwestie nooit is opgelost Kunt u aangeven wat de gebrumeiym gang van zake is bij
dergelijke conflicten In welke gevallen legt de commissie de kwestie terug bij de CvD en

aan dat dezeI0 2e

10 2g
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10 2g

5 Is het gebrutkelijk dat in dergelijke gevallen het ministerie wordt geinformeerd Is dot

in ditgeval ookgebeurd

10 2 g en 10 2 e

6 Bp de ontwtkkeling van BRL 9344 zouden inhoudelijke aanpassingen zijn voorgesteld
door de toetsingscommissie toetsingproduct aan zcnvel bijlage A en B van het Bbk Hoe

kpkt u tegen deze aanpassingen aan

io 2g

7 Over de ze kwestie is op 4 11 2013 een overleggeweest tussen de Toetsingscommissie
SGSIntron en GIB Heeft u voor ons het verslag deze vraag heb ik ook dhr Van Kampen

gesteld

10 2 g en 10 2 e

UilL iJV U ILLCIiilCC Vclli U iCliSL UCli

1 § ^B§®§2e
e I 10 2e

10 2e

DBO 10 2e10 2e @minienw nlVan

Verzonden maandag 25 mei 2020 17 11

Aan 10 2e10 2e @nvlb nl

I0 2e q 10 2e |@gmail com 10 2e DGB 10 2e S minienw nlCC

Onderwerp Onderzoek door dhr Kuijken

Geachte 10 2e

Zoals u wellicht bekend is voert dhr Kuijken momenteel een onderzoek uit naar de kwestie rond

granuliet en kijkt daarbij naar het Kwalibo stelsel en de casus granuliet in het bijzonder Ik treed als

secretaris op voor dhr Kuijken Vanuit deze rol stel ik u onderstaande vragen

10 2eDeze ochtend heeft dhr Kuijken een gesprek gevoerd met

onduidelijkheden waarvan ik hoop dat u deze kunt verduidelijken

1 Kun u aangeven wat de formele taak is van de Toetsingscommissie Bodemkwaliteit en waar

deze is vastgelegd

2 Kunt u aangeven wat het mandaat van de commissie is en hoe zich dat verhoudt tot de

Colleges van Deskundigen

3 Hoe verhield de commissie zich in de periode 2008 2011 tot het Implementatieteam Was het

In dat gesprek rezen wat
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oordeel van dit team leidend Bijvoorbeeld in de uitspraak van het IT dat granuliet als grond
moest worden beschouwd

4 In de casus rond BRL 9321 is ten aanzien van de kwestie van brekerzand in 2009 een verschil

van mening ontstaan tussen de commissie de Cl SGS Intron en GIB Ik verwijs u daartoe naar

bijgevoegd document In het gesprekgaf

Kunt u aangeven wat de gebruikelijke gatig van zdKe is uij u ergelijke conflicten In welke gevallen

legt de commissie de kwestie terug bij de CvD en

5 Is het gebrulkelljk dat In dergelijke gevallen het mlnisterie wordt geinformeerd Is dat in dit

geval ook gebeurd

6 Bij de ontwikkeling van BRL 9344 zouden inhoudelijke aanpassingen zijn voorgesteld door de

toetsingscommissie toetsing product aan zowel bijiage Aen B van het Bbk Hoe kijkt u tegen

deze aanpassingen aan

7 Over de ze kwestie is op 4 11 2013 een overleg geweest tussen de Toetsingscommissle SGS

Intron en GIB Heeft u voor ons het verslag {deze vraag heb ik ook

aan dat deze kwestie nooit is opgelost10 2e

testeld10 2e

Desgewenst kunt u even telefonisch contact met me opnemen

Met vriendelijke groet

10 2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet vooru is bestemd Indian u niet da gaadresseerde bent of dit berioht abusievelijk aan u is

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

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

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

electronic transmission of messages
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]@minienw nl]I0 2e 10 2eTo DGRWI
DBO10X2eFrom

Sent Wed 5 27 2020 2 19 30 PM

Subject RE intervieiiji®tl0 ^0 ^
Received WeO^TZTTZUZtr^ 19 30 PM

Ha| 10 2e

Wim zal aan een aantal punten aandachtgaan besteden

de casus granuliet in het algemeen en de rol van beleid t o v Bodemplus en Implementatieteam

het directeurenoverleg in august us 2019

de overwegingen van D6WB om granuliet als grond te herbevestigen

de deelname van beleid Bodemplus aan Colleges van Deskundigen

invioed van beleid op nogte realiseren BRL en {zoals 9344

de robuustheid van de keten in Kwalibo

het diepe plassenbeleid

suggesties ter verbetering vat1 5 ®

Met vriendelijke groet

I0 2e

10 2e

10 2 4p 2el

DGRW10 2eVan

Verzonden woensdag27 mei 2020 14 42

Aan

Onderwerp intervie’t ^ ^^10 itl ° t^^
Hoi I0 2ej
Dinsdag is intervie\ffl^ainet Wim Kuijken Weetje of er specifieke vragen zijn waarop ze zich kan Oaten voorbereiden

Groeten

DBO10 2e

135027 1421



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

10 2e I DBO

To

Cc @minienw nl]
From

Sent Wed 5 27 2020 2 34 23 PM

Subject RE Relevante Wob stukken BOTOVA toets

Wed 5 27 2020 2 34 24 PMReceived

Frequently Asked Questions

Met vriendeliike greet

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden woensdag27 mei 2020 15 33

Aan 10 2e I DBO

DGB

Onderwerp Re Relevante Wob stukken BOTOVA toets

Nou ook maar opnemen in q en a bijiage bij mijn rapport

10 2eCC

iPhone WJK

DBO^ 10 2eOp 27 mei 2020 om 15 11 heeft

geschreven

10 2e @minienw nl het volgende

t i

Met vriendeliike groet

10 2e

BS1 10 2e 10 2e @rws nlVan

Verzonden woensdag27 mei 2020 14 50

Aan DBO

Onderwerp RE Relevante Wob stukken BOTOVA toets

Dag |l0 2ej loop Harmsen kwam ook met een dergelijk flauwekulverhaal Voor organische stof moet cf Rbk bij een

waarde die lager ligt dat 2 uitgegaan worden van 2 en voor lutum is het percentage helemaal niet laag
gemiddeld is dat circa 14 In de verificatierapporten zijn de bodemtypecorrecties gewoon [correct uitgevoerd
en de gehalten het materiaal voldoet Als je e e a correct invult in BoToVa moet je dezelfde uitkomst krijgen Dat

hebben de bureaus die er gebruik van hebben gemaakt ook gedaan
Zie ook hieronder

Groet |[10 2e^
Dhr Harmsen stelt In het Besluit Bodemkwaliteit moet het analysecijfer van verontreinigende stoffen gecorrigeerd

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

worden volgens de bodemtype correctie Dit houdt in dat het vastleggend vermogen van de grand wordt betrokken bij

de toetsing aan milieukwaliteitsnormen Hiervoor is het gehalte aan organische stofen het kleigehalte nodig In

granuliet zit per definitie geen organische stof dus het is niet geoorloofd hiervoor de minimale grens van 2 te

hanteren Bovendien bevat granuliet geen kleimineraten belangrijk voor het binden van zware metalen Bij de

toetsing mag derhalve geen gebruik worden gemaakt van de fractie 2um Slotsom is dat er voor granuliet geen

bodemtypecorrectie kan worden uitgevoerd en derhalve ook geen toetsing aan milieukwaliteitsnormen kan

plaatsvinden

Bovenstaande is aantoonbaar onjuist Er zijn in november 2019 januari 2020 en februari 2020 diverse monsters van

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

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

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

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

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

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

percentage lutum rond de 14 ligt

Van 10 2e I DBO ^ 10 2e

Verzonden woensdag27 mei 2020 14 42

^minienw nl
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{BS

Onderwerp RE Relevante Wob stukken BOTOVA toets

H^1^ ^n| 10 2e |
Even om het scherpte krijgen Handhaving ZN geeftaan dat in de melding in eerste instantie mede ontoereikend was

omdat volgens art 4 2 1 Rbk staat namelijk dat het gemeten gehalte organisch stof gecorrigeerd moet worden naar

een standaard bodem volgens bepaalde rekenregels Hiermee kan bepaald worden welke kwaliteit deze grond heeft

Daarna kun je pas bepalen of deze kan worden toegepast en of deze bepaalde waarden overschrijdt Door het lage

percentage organisch gehalte en lutum zou een dergelijke berekening niet mogelijk zijn of tot een negatieve uitslag

leidden voor granuliet

Is dat hetzelfde als hettoepassen van de BoToVa toets waarvan jullie aangeven dat deze geen juridische betekenis

heeft

Graag even uitleggen Het gaat er mij om te snappen hoe een materiaal na bepaling dat het grond is onder een BRL

valt voorzien van een productcertificaat alsnog op inhoudelijke gronden kan worden afgewezen

Met vriendelijke roet

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

10 2e

10 2e

10 ^4P 2e

1 10 2e BS 10 2e @rwsjiJVan

Verzonden woensdag20 mei 2020 15 46

Aan DBO

Onderwerp RE Relevante Wob stukken BOTOVA toets

HapOK2^
De BoToVa toets is slechts een vrijwillig te gebruiken hulpmiddel en heeft vender geen juridische rol betekenis zie

https www bodemDlus nl onderwerpen wet reaelaevina bbk instrumenten botova

Ten aanzien van barium is relevant wat hierover in de Rbk zelf staat

De toets heeft vender geen betekenis i r t vraag of iets als grond moet worden gezien geaccepteerd
Overigens is het percentage lutum in het granuliet circa 15 zo blijkt uit de analyseresultaten Dat is vergelijkbaar
met lichte zavelgrond
Groet I 10 26M

Van

10 {2e {10 2e ^minienw nl 10 {2e BS 10 2e @twsjtJ

DBO

Verzonden woensdag 20 mei 2020 15 32

Aan

Onderwerp Relevante Wob stukken BOTOVA toets

H^l^
Weer een mysterie opgelost Ik had in een eerdere vraag over de toetsing door ZN aan grenswaarden Het betreft de

zg BOTOVA toets

Zie mail uit Wob stukken Gaat over verhoogd barium

Blijft de vraag welke rol deze toets heeft bij de bepaling of iets als grond kan worden geaccepteerd Bijvoorbeeld ten

aanzien van lutum en organische gehalte
Met vriendelijke groet

10 2e 10 2e @ minienw nl

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

10 2e

10 2e

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

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

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

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

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

messages

134822 1422









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

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

From

Sent Wed 5 27 2020 6 51 20 PM

Subject 20200526 Argumenten Granuliet

Wed 5 27 2020 6 51 21 PM

20200526 Argumenten Granuliet docx

Received

Beste| 10 2e |en Wim
Gisteren vroeg je me naar aanleiding van het gesprek me^10 2efa||e argumenten per aspect pro en contra granuliet als grond op een

rijtjete zetten

Gebaseerd op alle beschikbare bronnen heb ik bijgevoegd overzicht gemaakt

Groet

10 26

p s er komt nog een separaat stuk met FAQ s

134817 1429



Wim Kuijkenll iQ 2e |@gmail com]

J DBO

Wed 5 27 2020 7 34 28 PM

Subject RE Controle door ILTin 2013 bij GIB
Received

To

10X2eFrom

Sent

Wed 5 27 2020 7 34 00 PM

Ja dat is deze zaak

Met vriendeliike groet

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden woensdag27 mei 2020 19 59

Aan 10 2e I DBO

10 2e | DGBCC

Onderwerp Re Controle door ILT in 2013 bij GIB

Dus dit is de zaak 2013 waar 10 2e let over had Barium dus opiossing voor gevonden en weer twijfel over BRL maar geen

actie Klopt dat

Eventueel terugkoppelen aar I0 2«elefonisch

Wim

iPhone WJK

10 2e DBO^ 10 2eOp 27 mei 2020 om 18 49 heeft

geschreven

@minienw nl hetvolgende

Beste| 10 2e | en Wim

Bijgevoegd de resultaten van de ILT

Er werd niet over het flocculant gerept

Met vriendelijke groet

I0 2e

ILT 10 2e @ILenT nlVan

Verzonden

Aan

10 2e

l34

DBO q 10 2e |@minienw nl

Onderwerp FW Controle door ILT in 2013 bij GiB

Bestetl0 2e|
Wim Kuijken en jij hoorden lazen in de gesprekken en mails dat er in 2013 door de ILT een bedrijfsbezoek aan GIB

Bontrup is gebracht Ik ben nagegaan wat daarvan de reden was en wat de uitkomsten waren

leeft het enige bedrijfsbezoek aan GIB in 2013 indertijd uitgevoerd zie haar vers lag

jpijlage inspectie_ 02 pdT zoal s teruggevonden in Holmes de database van de ILT Bezoekverslag def pdf met foto s

heeft zij ter info bijgevoegd

Reden van deinspect ej Melding toepassing Granuliet door de BAM voor de A12 Granuliet wordt geleverd met

productcertificaat BRL9321 industriezand en gebroken industriegriind Uit bijbehorende partijkeuring

blijkt dat het Granuliet een veel te hoog Barium gehalte heeft interventiewaarden Partij is door de melder

geweigerd en retour producent gegaan

Uitkomsten van de inspectie Geen overtredingen geconstateerd

Toelichting Wij zijn tot de conclusie gekomen dat granuliet als grond moet worden beoordeeld voorlopig standpunt

blijft discussiepunt Geen enkele BRL dekt het productieproces helemaal af De BRL 9321 en 9324

komen het dichtste in de buurt Aangezien we granuliet beoordelen als grond lijkt de BRL 9321 het meest toepasselijk

9324 gaat immers over bouwstoffen Aangezien Granuliet van nature een hoog Bariumgehalte heeft en de normen

voor Barium tijdelijk buitep_w£J±ing zijn gesteld levert dit soms in de praktijk problemen op Dit probleem is middels

een iLT voorstel van 10 2e IO 2e in het implementatieteam Bbk besproken ter instemming lopende wijziging Rbk

Voorstel is om de vrijstelling om te draaien d w z een normwaarde in de tabel opnemen en die vrijstellen als wordt

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

wordt geregeld via het historisch onderzoek dat een verplicht onderdeel gaat worden van milieuhygienische

10 2e
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verklaringen Het onderwerp komt in het IT van September terug Bedrijf en melder op de hoogte gebracht middels

een mail hoe de vlag ervoor staat Signaal hiermee afgesloten

In de door Angelique bijgeleverde emails is terug te lezen hoe zij tot ditoordeel kwam Ookvind je daarin een

verwijzing naar de casus in de Amsterdamse haven {niet de directe aanleiding voor het bedrijfsbezoek
Met vriendelijke groat

10 2e

ILT {10 2e gilent nl

14 35

Van

Verzonden wu

Aan

Onderwerp RE Controle door ILT in 2013 bij GIB

Hallo| 10 2e

Ik heb nog even in Holmes gekeken en nogmaals mijn eigen zaak doorlopen
Er zijn zover ik zo snel kan nagaan drie Holmes meldingen op naam van Graniet Import Benelux

Nr 70527 van 2013 mijn casus

Nr 199659 van

Nr 296953 varf
Voor wfat betreft mijn casus in het dossier vond ik veel mailwisselingen met beleid en Cl Ook de verwijzing naar

de casus waarover jij in eerste instantie mailde de casus van RWS in de Amerika haven

Ik zal deze mailwisselingen met het bezoekverslag als bijiagen voegen bij deze mail

Mocht je nog vragen hebben dan lees ik het wel

HopelMk lukt het om de bijiagen te openen anders eerst opslaan op je eigen computer en dan pas openen

Groet

10 2e

ILT {10 2e @ILenTjTl10 2e

Kteam Bodem van april 2018 maar die heeft de zaak gesloten lopende de discussie

^2019 maar die heb je denk ik uitgebreid gesproken
1QV2e^

10 2e

M0^f2e^

Van

Verznnrlpn

Aan

10 2e ILT

7 mpi 2020 12 00

\IT \ {10 2e10 2e @ILenT nl

Onderwerp RE Controle door ILT in 2013 bij GIB

Halle 10 2e

Ik hL idee wat de aanleiding was om op bedrijfsbezoek te gaan bij Graniet Benelux dus ik heb HOLMES erop

nageslagen Voor mijn relaas zie bijiage
Dit hc^

y

J ^nd metde toepassing zoals doorjou doorgestuurd
10 2e

Gro0

ILT 10 2e @ILenT nlVan 10 2e

Verzonden maandag 25 mei 2U2U 13 bl

Aan |LT 10 2e10 2e @ilent nl

ILT 10 2e @ilent nl ILT 10 2e10 2e @ ILenT nlCC 10 2e

Onderwerp FW Controle door ILT in 2013 bij GIB

10 2e

We spraken elkaar in april omdat ik in het schrijfteam van Wim Kuijken meedraai namens de ILT Nu is er een vraag

binnen gekomen die ik direct naar jou doorstuur Betreft dit het bezoek aan GIB waarover jij vertelde

Zoja zou jij vandaag of morgen mij kunnen mailen bellen met het antwoord

Vanwege andere afspraken lukt het me niet om je nu even te bellen vandaar deze mail

Hi

10 2e
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10 2e \ dBO \
10 2e |@ minienw nl

Verzonden maandag 25 mei 2020 09 43

Aan

Onderwerp RE Controle door ILT in 2013 bij GIB

Ha I0 2e

Heerr waarschijnlijk iets met bijgevoegd stukte maker

Met vriendeliike groet

Van

|LT 10 2e S|LenT nl10 2e

10 2e

ILT I0 2e @ ILenT nlVan

Verzonden

Aan

10 2e

t37iiddiiud^ iiiei

DBO

Onderwerp RE Controle door ILT in 2013 bij GIB

Bestetl0 2e|
Dat dit bezoek heeft plaatsgevonden is mij bekend Ik vraag het vandaag morgen na bij de betrokken collega

I0 2e 10 2e minienw nl

Met vriendelilUe roet

10 {2e

10 2e dBO 10 2e @ minienw nl

Verzonden zondag 24 mei 2020 14 23

ILT J 10 2e |gi|LenT nl

Van

Aan

Onderwerp Controle door ILl in 2013 bij GIB

Bestd 10 2e

In de gesprekken en mails wordt gemeld dat er in 2013 door de ILT een bedrijfsbezoek aan GIB Bontrup is gebracht

Kun je voor mij nagaan wat daarvan de reden was en wat de uitkomsten waren

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

□It bericht kan Informatle bevatten die niet voor u Is bestemd Indlen u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelljk aan u is toegezonden wordt u

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

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

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

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

messages

134816 1431



Wim Kuijkenll iQ 2e |@gmail com]
~

10 2e ll DGBd 10 2e

10 29 I DBO

Sent Wed 5 27 2020 7 36 22 PM

Subject RE 20200526 Argumenten Granuliet

Wed 5 27 2020 7 36 00 PM

To

Cc @minienw nl]
From

Received

Ik kijk morgen nog even naar gevraagde aanvullende info van Intron Daarna het ik het uit bij DGWB en RWS Bodemplus voor

reactie op argumenten in de bianco vakken

Akkoord

Met vriendelijke groet

10 2e

Van Wim Kuijken
Verzonden woensdag27 mei 2020 20 13

Aan I DBO

DGB

Onderwerp Re 20200526 Argumenten Granuliet

Prachtig Nog even kijken of er hiaten zijn in wederhoor 10 2e Ksiltj wellicht in andere {grond kolom

Wim

iPhone WJK

10 2e

10 2eCC

Op 27 mei 2020 om 19 51 heeft

geschreven

10 2e DBO 10 2e ^minienw nl hetvolgende

Beste| 10 2e | en Wim
Gisteren vroeg je me naar aanleiding van het gesprek meC OK^T^IIe argumenten per aspect pro en contra granuliet als

grond opeen rijtje te zetten

Gebaseerd op alle beschikbare bronnen heb ik bijgevoegd overzicht gemaakt

Groet

io 2e

p s er komt nog een separaat stuk met FAQ s

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

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

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

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

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

messages

20200526 Argumenten Granuliet docx
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
l0X2e I DBO

Thur 5 28 2020 9 45 52 AM

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

From

Sent

Subject 20200528 Argumenten Granuliet

Received

20200528 Argumenten Granuliet docx

Thur 5 28 2020 9 45 52 AM

Beste| 10 2e |en Wim
Laatste info verwerkt

Groet

i0 2e
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HBJZn I0 2e I@minienw nl1

HBJZ

Thur 5 28 2020 10 26 41 AM

Subject CHECK STUKKEN RICHTING ABRS EN RB FW RWS West Maas en Waal vovo Rb Gelderland [PRDF 11013603]
Thur 5 28 2020 10 26 41 AM

20200528 CONCEPT Inventarlslilst stukken Rb Gelderland rPRDF 35084511 pdf

To

10 2eFrom

Sent

Received

Hallcfalfo^
De stukken op deze lijst gaan richting ABRS en Rb gelderland

Vanwege de vovo gemeente

Het gaat om de op de zaak betrekking hebbende stukken

Niet alleen het handhavingsbesluit {afwijzing en de meer procedurele briefjes
Maar ook de TK brieven en de daarin genoemde rapporten

Ik heb gevraagd om te checken of 100 zeker is dat er geen stukken worden verzonden die nog niet bij de TK bekend zijn

Mij valt zo niets geks op et i10 2^eeft gezegd datalles bekend is

^i^ellicht kun jij er vanuit jouw betrokkenheid bij dit dossier er nog een snelle bilk op werpen

Ook heb ik ervoor gezorgd dat er nav het verzoek tot vovo geen nieuwe stukken worden opgesteld

LA vroeg om een dergelijk stuk bijvoorbeeld om standpunten van de deskundigen die de gemeente aanvoert te ontkrachten

LA Wilde liefst een advies van een externe deskundige met reactie daarop

Ik heb gezegd dat a lenW niet zit te wachten op nieuwe stukken en b die stukken ook niet nodig zijn omdat argumenten van

gemeente al onderbouwd zijn en kunnen worden ontkracht is sprake van grond bouwstof is granuliet schadelijk etc

Groet

Pels Rijcken

Verzonden donderdag 28 mei 2020 11 08

Aan

10 2e p BSy^ 10 2e

Van 10 2e

10 2e | BS 10 2e I HBJZ 10 2 10 2eI0 2e ILT 10 2e ILT

I Pels Rijcken

Onderwerp RE RWS West Maas en Waal vovo Rb Gelderland [PRDF 11013603]

Beste alien

Er zijn inmiddels nog twee Geonius rapporten toegevoegd aan de inventarislijst Zie bijgaand de meest actuele

versie laatste toevoegingen zijn geel gemarkeerd
Met vriendelijke groet

CD10 2eCC 10 2e

10pi2H®2^§2eI0 2e
1 10 2e

10 2e Pels Rijcken

Verzonden donderdag 28 mei 2020 10 24

Aan

Van

10 2e 10 2e 10 2e BS j 10 2e |@rws nl 10 2eILT

ILT | 10 2e |@ILenT nl r
@ILenT nl

l| 10 2e |10 2e HBJZ’ I0 2e @minienw nl BS10 2e

10 {2e 10K2e | CD
@rws nl

I0 {2e^rws nl

|CD ^^
Onderwerp RE RWS West Maas en Waal vovo Rb Gelderland [PRDF 11013603]

Allen

Dank voor alle reacties op de concept inventarislijst Wij hebben de lijst aangepast Bijgaand treffen jullie de

aangepaste versie aan Indien jullie akkoord zijn met deze lijst dan zullen wij de lijst inclusief bijbehorende stukken

toezenden aan de rechtbank Wij zullen deze stukken ook toezenden aan de Afdeling
Met vriendelijke groet

@rws nl

Pels Ri]cken10 2e 10 2e10 2e @pelsriicken nlCC 10 2e

1Op§2Hi2|l O02e10 2e
1 ej 10K2e

Van Tope I Pels KijcKen

Verzonden dinsdag26 mei 2020 10 12

Aan ]l LT 10 2e

10 2e I CD
BS 10 {2e HBJZ | 10 2e |ILT10 2e10 2e

10 2e 2e BS

I Pels Rijcken

Onderwerp RWS West Maas en Waal vovo Rb Gelderland [PRDF 11013603]

Allen

Wij ontvingen bijgaande brief van de Rechtbank Gelderland Er wordt verzocht om toezending van de op de zaak

|CDCC 10 2e10 2e

141987 1435



betrekking hebbende stukken Inmiddels hebben wij een concept inventarislijst opgesteld zie bijiage Wij
vernemen graag zo spoedig als mogelijk jullie eventuele op en aanmerkingen
Met vriendelijke groet

I0 2e

1 6j lOK2e I

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouweliike informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of

notariE geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren Alle werkzaamheden worden

verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7 400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels

Rijcken Droogleever Fortuijn N V gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr 27283716 Op de overeenkomst zijn de

algemene voorwaarden van toepassing die ziJn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr 19 2015 Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking

opgenomen De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www Delsriicken nl alQemene voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg

of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged If you are not the intended

recipient please notify the sender immediately and delete this message All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of

services as referred to in Section 7 400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken Droogleever Fortuijn N V and the client Pels Rijcken
Droogleever Fortuijn N V is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under

number 27283716 All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited
with the District Court of The Hague under number 19 2015 Our general terms and conditions can be found on our website www Delsriicken nl en aeneral

ferms and conditions and upon request we will provide you with a copy free of charge

141987 1435
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HBJZlI I0 2e I@minienw nl1

HBJZ

Thur 5 28 2020 10 30 51 AM

Subject RE CHECK STUKKEN RICHTING ABRS EN RB FW RWS West Maas en Waal vovo Rb Gelderland [PRDF 11013603]
Received

To

10 2eFrom

Sent

Thur 5 28 2020 10 30 51 AM

Dank je
Ik kan de lijst niet beoordelen maar ik heb gisteren ook metl|0 2^|niervoar gesproken die mij aangaf dat er geen nieuwe info op

staat

Goed dat er geen nieuwe stukken worden opgesteld dat maakt ons verhaal wellicht eerder zwakker als we dat nodig hebben

Van 10 2e HBJZ

Verzonden donderdag 28 mei 2020 11 27

Aan 10 2e I HBJZ

Onderwerp CHECK STUKKEN RICHTiNG ABRS EN RB FW RWS West Maas en Waal vovo Rb Gelderland [PRDF 11013603]

Ha1161^
De stukken op deze lijst gaan richting ABRS en Rb gelderland

Vanwege de vovo gemeente

Het gaat om de op de zaak betrekking hebbende stukken

Niet aiieen het handhavingsbesluit afwijzing en de meer procedureie briefjes

Maar ook de TK brieven en de daarin genoemde rapporten

ik heb gevraagd om te checken of 100 zeker is dat er geen stukken worden verzonden die nog niet bij de TK bekend zijn

Mij valt zo niets geks op eiti10 2^eeft gezegd datalles bekend is

li^ellicht kun jij er vanuit jouw betrokkenheid bij dit dossier er nog een snelle biik op werpen

Ook heb ik ervoor gezorgd dat er nav het verzoek tot vovo geen nieuwe stukken worden opgesteld

LA vroeg om een dergelijk stuk bijvoorbeeld om standpunten van de deskundigen die de gemeente aanvoert te ontkrachten

LA wiide iiefst een advies van een externe deskundige met reactie daarop

ik heb gezegd dat a lenW niet zit te wachten op nieuwe stukken en b die stukken ook niet nodig zijn omdat argumenten van

gemeente ai onderbouwd zijn en kunnen worden ontkracht is sprake van grond bouwstof is granuliet schadelijk etc

Groet

I Pels Rijcken

Verzonden donderdag 28 mei 2020 11 08

ILT

10 2e 10 2e @pelsri|cken nlVan

WlLenT nl10 2e 10 2e BS 10 2eAan 10 2e ^rws nl 10 2e

1Qj 2e l ILT^ lOK2e |@ILenT nl 10 2e HBJZ | I0 2e |@minienw nl 1 10 2e

L10 26 CD ^ I0 2e

10 2e CD | 10 2e @rws nl | 10 2e Pels Rijcken | 10 2e |^pelsrijcken nl

Onderwerp RE RWS West Maas en Waal vovo Rb Gelderland [PRDF 11013603]

Beste alien

Er zijn inmiddels nog twee Geonius rapporten toegevoegd aan de inventarislijst Zie bijgaand de meest actuele

versie laatste toevoegingen zijn geel gemarkeerd
Met vriendelijke groet

I0 2e @rws nl @rwsjTl
CC

10 2e
e I 10 2ej 11

10 2e
vdi li

Verzonden donderdag 28 mei 2020 10 24

iLT BS ^ 10 2e |@rws nl 10 2e

l| 1Q 2e |
@ILenT nl | 10 2e

I0 2e [|lt | 10 2e |@ILenT nl I 10 2e | HBJZ | 10X2e |g minienw nl

|@rws~nl | 10 f2e | CD ^ 1Q f2e

CC | 10 2s I CD
’

| 10K2e l@rws ni ] 10 2e

Onderwerp RE RWS West Maas en Waal vovo Rb Gelderland [PRDF 11013603]

Allen

Dank voor alle reacties op de concept inventarislijst Wij hebben de lijst aangepast Bijgaand treffen jullie de

aangepaste versie aan Indien jullie akkoord zijn met deze lijst dan zullen wij de lijst inclusief bijbehorende stukken

toezenden aan de rechtbank Wij zullen deze stukken ook toezenden aan de Afdeling
Met vriendelMke groet

10 2e 10 2eAan

BS
’

10 2e @rws nl

I Pels Rijcken 10 2e @pelsri|cken nl

iop0f«®2^|2s10 2e

1 10 2e

30310 1437



^ Printen echt nodig

Van | 10 2e Pels Rijcken

Verzonden dinsdag 26 mei 2020 10 12

Aan ILT | 10 2e | BS

10 2e | 2e BS
’ 10 2e ^ {CD

CCj 10 2e ] CD
’

| 10 2e | Pels Rijcken

Onderwerp RWS West Maas en Waal vovo Rb Gelderland [PRDF 11013603]

Allen

Wlj ontvingen bijgaande brief van de Rechtbank Gelderland Er wordt verzocht om toezending van de op de zaak

betrekking hebbende stukken Inmiddels hebben wij een concept inventarislijst opgesteld zie bijiage Wij
vernemen graag zo spoedig als mogelijk jullle eventuele op en aanmerkingen
Met vriendelijke groet

10 2e 10 2e HBJZ | 10 2eILT10 2e

1Op0pa®2W02e
[lEim1

10 2e

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged If you are not the Intended

recipient please notify the sender immediately and delete this message All our services are performed by virtue of an agreementfor the supply of

services as referred to in Section 7 400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken Droogleever Fortuijn N V and the client Pels Rijcken

Droogleever Fortuijn N V is a public limited company that is based in The Flague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under

number 27283716 All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited
with the District Court of The Flague under number 19 2015 Our general terms and conditions can be found on our website www Delsriicken nl en Qeneral

terms and conditions and upon request we will provide you with a copy free of charge
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I I0 2e l@upcmail nl]

_J DBO

10 2eTo

10X2eFrom

Sent Thur 5 28 2020 10 34 06 AM

Subject RE BRL 9344

Received Thur 5 28 2020 10 34 07 AM

Beste 10 2e

Dear wordt nog aan gewerkt

pet
10 2e

10 2e

Van 10 2e |
Verzonden donderdag 28 mei 2020 11 17

Aan

Onderwerp FW BRL 9344

Beste 10 2e

Gaarne ontvang ik nog het verslag van de bespreking van afgelopen maandag ter goedkeuring

Dan kan ik weer verder aan de slag

Met vriendelijke groet 10 2e

Van

Verzonden dinsdag26 mei 2020 15 53

Aan

CC Wim Kuijken’ | 10 2e | Sgmail com 10 2e

Onderwerp RE BRL 9344

Beste h0 2e

] DBO10 2e

10 2e ^upcmail nll10 2e

I0 2e DBO 1 10 2e minienw nl

10 2eDGB gminienw nl

Bedanktvoorditvoorstel Ikzal bij

Met vriendelijke groet

Van

vragen hoe dat procedureel moet plaatsvinden10 2e

10 2e

DBO[

Verzonden dinsdag26 mei 2020 09 46

I0 2e 10 2e @minienw nl1

10 2eAan

CC Wim Kuijken | 10 2e | Sgnnail com

10 {2e @upcmail nl

10 2e DGB 10 2e ^minienw nl

Onderwerp RE BRL 9344

Bestf 10 2e

Ik ben niet de parti] om een inhoudelijke discussie te voeren of om voorstellen voor teksten van BRL en goed te keuren

Mijn aan jouw gestelde vragen waren louter informatief van aard in het kader van de opdracht van dhr Kuijken Ik stel voor dat je

tekstwijzigingen voor BRL en e d via de reguliere kanalenter beoordeling voorlegt

^roet
t r» i Q n I i i

10 2e

i0X2e

10 «SP 2e

Van 10 2e @upcmai]jTl10 2e

Verzonden maandag 25 mei 2020 21 52

Aan I0 2e DBO 10 2e minienw nl

Onderwerp BRL 9344

Beste 10 2e

BRL 9344 is nog niet door het GCvD G M vastgesteld door verschil van mening binnen het College Dus vertraging

Als mijn laatste voorstel wijziging BRL 9321 compleet de instemming krijgt van DBO uit het oogpunt van continuiteit voor BRL

9321 als de gewenste opiossing krijgt dan de is BRL 9344 niet meer nodig

Met vriendelijke groet 10 2e

Scanned by McAfee and confirmed virus free

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

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

134549 1438



elektronlsoh verzenden van berichten

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

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

134549 1438



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

10 29 I DBO

To

Cc @minienw nl]
From

Sent Thur 5 28 2020 10 48 43 AM

Subject RE 20200525 Procesevaluatie granuliet proeve 2 WK

Thur 5 28 2020 10 48 43 AM

20200512 Bodem fonaecorriaeerd stenoaraml docx

Received

Beste Wim

Mooi

Ik heb een paar algemene opmerkingen
het jouw idee om dit stuk als het eindrapport te beschouwen of ligt er straks nog een feitelijk beschrijvend stuk achter globaal

gebaseerd op hetgeen ik vorig weekend heb gemaakt
11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

Laten we over hierover en de inhoudelijke aspecten verwachtingen TK etc dinsdag verder praten Ik heb volledigheidshalve even

het stenogram van het Bodemoverleg van 12 mei toegevoegd waarin je naam 40 keer genoemd werd

Met vriendeliike grqet

H 1

Van Wim Kuijken
Verzonden woensdag27 mei 2020 21 18

Aan I DBO

DGB

Onderwerp Re 20200525 Procesevaluatie granuliet proeve 2 WK

En hierbij mijn tweede proeve aangepast aan actuele stand en soms iets ander gefomiuleerd
Bespreken we dinsdag wel Groet Wim

I0 {2e

10 2eCC

134813 1439



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

Sent Thur 5 28 2020 5 10 39 PM

Subject FW Kwalibo Wim Kuijken
Thur 5 28 2020 5 10 00 PM

Biilage 3 Rapportages en vervolgstappen beleidsevaluatie Kwalibo concept 20 05 20 v3 003 docx

Received

10 2e

10 2e

10 P4^2o
I 10 2e

BSK

Verzonden woensdag27 mei 2020 12 59

Aan [1Q 26 | DGRW

10 26 1 BSK

Onderwerp Kwalibo Wim Kuijken

Van 10 2e

CC

Ha |10K2^
Bij deze stuur ik je de stand m b t de beleidsevaluatie kwalibo Evaluatie is eind 2018 in de visie brief duurzaam hergebruik van

grond en bagger aangekondigd Was nodig omdat het beeld was dat er veel witte viekken zijn rare triggers m b t grond en dat

het stelsel te complex is Is lang intensief traject geweest met de buitenwereld want heel complex stelsel Lag einde van 2019

een concept zoals toegezegd aan de TK Is door Stientje toen doorgeschoven omdat het wellicht tot gedoe in de buitenwereld

zou leiden liep samen met PFAS december brief aanpassing THK Ze is afgelopen jaar aantal keren geinformeerd en

meegenomen Met haar afgesproken dat we dit na de zomer samen met uitkomsten van Kuijken vanwege samenhang in een

brief opnemen hoe hier mee verder te gaan Heeft geen vertraging opgelopen door PFAS overigens is heel zorgvuldig lang
traject geweest met ILT en alle spelers in de buitenwereld

^ 1PK2e

10K2e

10 2e

10 p^ |2e|

10 2e

142776 1441



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

Thur 5 28 2020 10 43 16 PM

Subject RE 20200525 Procesevaluatie granuliet proeve 2 WK

Received

To

From

Sent

Thur 5 28 2020 10 43 17 PM

Ik ben ze allemaal aan het doorlopen

Met vriendelijke groet

10 2e

DBO

Verzonden donderdag 28 mei 2020 23 42

Aan Wim Kuijken

Onderwerp RE 20200525 Procesevaluatie granuliet proeve 2 WK

Ik kan je ze alle 1800 toesturen

Met vriendelijke groet

10 2eVan

10 2e

I0 2e ®gmaikcomvan wim ^uijKen

Verzonden donderdag 28 mei 2020 12 49

Aan I0 2e I DBO 10 2e |^minienw nl

CC | I0 2e |] DGB | 10 2e |@r^nienw nl

Onderwerp Re 20200525 Procesevaluatie granuliet proeve 2 WK

Heb ik alle Wob documenten al doorgespit

iPhone WJK

Op 28 mei 2020 om 12 48 heeft Wim Kuijken I0 2e |@gmail com het volgende geschreven

Te bespreken
Weet nog niet wat beste is Dacht ook aan alleen deze samenvatting en de bijlagen met documenten op rij
en gespreksverslagen
Vemieuwde aanpak
Wim

iPhone WJK

Op 28 mei 2020 om 11 48 heeft

het volgende geschreven

DBO ^ 10 2e @minienw nl10 2e

Beste Wim

Mooi

Ik heb een paar algemene opmerkingen

het jouw idee om dit stuk als het eindrapport te beschouwen of ligt er straks nog een feitelijk

jeschriivend stuk achter globaal gebaseerd oo hetgeen ikvorig weekend heb gemaakt

11 1 en 10 2 g

aten we over hierover en de inhoudelijke aspecten verwachtingen TK etc dinsdag verder praten Ik

heb volledigheidshalve even het stenogram van het Bodemoverleg van 12 mei toegevoegd waarln je

naam 40 keer genoemd werd

Met vriendelllke groet

10 2e

10 2e

10 2[ep 26

Van Wim Kuijken 10 2e S gmail com

Verzonden woensdag27 mei 2020 21 18

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

134811 1443



10 2e I DGB | 1Q 2e |@minienw nl

Onderwerp Re 20200525 Procesevaluatie granuliet proeve 2 WK

En hierbij mijn tweede proeve aangepast aan actuele stand en soms lets ander geformuleerd

Bespreken we dinsdag wel Groet Wim

CC

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

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

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

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

electronic transmission of messages

20200512 Bodem_ ongecorrigeerd_stenogram docx

134811 1443



10 2« | BS | 10 2e I@rws nl1

J DBO

Thur 5 28 2020 10 45 54 PM

l| 10 2e | BS t ]@rws nl]10 2eTo

10 2eFrom

Sent

Subject Toets monsters

Received

20200116 537 ZN HH Doc Blllaae 4 13175535 BBK vU0021GEMARKEERD pdf

Thur 5 28 2020 10 45 55 PM

20200116 537 ZN HH Doc Blllaae 5 13175535 cresolenf0021GEMARKEERD pdf

Best^l^
Kun je deze BoToVa toetsen voor me duiden Waarom verschlllen ze Wat betekent de ultkomst

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 4p 2e

10 2eVan

Verzonden donderdag 28 mei 2020 23 33

Aan

Onderwerp Toetsmonsters

10 2e DBO

135025 1444



BS ^ I0 2e I@rws nl1

I db6
Mon 6 1 2020 7 25 38 PM

Subject Agenda en stukken voor directeurenoverleg 21 8 2019

Received

20190815 06 Notitie granuliet ter voorbereiding directeurenoverleg dd21 aug 2019 pdf

I0 2eTo

10 2eFrom

Sent

Mon 6 1 2020 7 25 38 PM

20190816 02 Biilaae bii memo granuliet 16 8 2019 tiidsliin vanuit ON pdf

20190816 05 Memaio^f26 3ranuliet pdf

Voor de volledigheid ben ik op zoek naar alle stukken en de agenda voor het directeurenoverleg van 21 8 2019

Bijgevoegd is wat ik zelf heb Kun jij nog aanvuilen Stond de discussienotitie daar op de agenda

Met vriendelijke groet

10 2e

101 2e

10 «4d ^e

135023 1447



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

10 29 I DBO

To

Cc @minienw nl]
From

Sent Mon 6 1 2020 7 30 03 PM

Subject RE 20200525 Procesevaluatie granuliet proeve 2 WK

Mon 6 1 2020 7 30 04 PM

20190729 lENW BSK 2019 167238 notitie LIZ granuliet versie 2 DOCX

Received

20190730 Toetsingdocument granuliet grond DGWB DOCX

20190815 06 Notitie granuliet ter voorbereiding directeurenoverleg dd21 aug 2019 pdf

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

20190816 05 Memo Arno qranuliet pdf

Beste Wim

Bijgevoegd twee interne stukken van D6WB van 29 en 30 juli Vervolgens vond op 21 augustus 2019 het directeurenoverieg piaats

Daar heb ik drie stukken van Ik laat nog nagaan of dat aiie stukken die ter tafel kwamen DE ILT was daar niet aanwezig

Er bestaat geen schriftelijk stuk van de ILT dat de basis vormde voor het akkoord dat de ILT gaf aan de memo van 10 2e| van 10 10

2019 Dit zou mondeling door DGWB afgestemd zijn

Met vriendeliike groet

10 2e

1 e

Van Wim Kuijken

Verzonden vrijdag 29 mei 2020 15 54

Aan I DBO

DGB

Onderwerp Re 20200525 Procesevaluatie granuliet proeve 2 WK

Nog vraag hebben jullie resp kunnen jullie opvragen de notitie die ten grondslag lag aan besluit DGWB over status

granuliet als grond En misschien ook de notitie die bij ILT voorlag bij de IG toen hij tekende

Wil beiden graag ontvangen
Wim

I0 {2e

I0 2eCC

iPhone WJK

Op 28 mei 2020 om 12 48 heeft Wim Kuijken I0 2e |@gmail com het volgende geschreven

Te bespreken
Weet nog niet wat beste is Dacht ook aan alleen deze samenvatting en de bij lagen met documenten op rij
en gespreksverslagen
Vemieuwde aanpak
Wim

iPhone WJK

Op 28 mei 2020 om 11 48 heefit

het volgende geschreven

DBO Q0 2e @minienw nl10 2e

Beste Wim

Mooi

Ik heb een paar algemene opmerkingen

het jouw idee om dit stuk als het eindrapport te beschouwen of ligt er straks nog een feitelijk

beschrijvend stuk achter globaal gebaseerd op hetgeen ikvorig weekend heb gemaakt

11 1 en 10 2 g

Laten we over hierover en de inhoudelijke aspecten verwachtmgen IK etc dinsdag verder praten Ik

heb volledigheidshalve even het stenogram van het Bodemoverleg van 12 mei toegevoegd waarin je

naam 40 keer genoemd werd

134810 1451



Met vriendelijke groet

10 2el
1 e

10 2e agmail comVan Wim Kuijken

Verzonden woensdag27 mei 2020 21 18

Aan | DBO

DGB [2
Onderwerp Re 20200525 Procesevaluatie granuliet proeve 2 WK

En hierbij mijn tweede proeve aangepast aan actuele stand en soms iets ander geformuleerd
Bespreken we dinsdag wel Groet Wim

10 2e 10 2e ^minienw nl

I0 2e 10 2e ^minienw nlCC

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

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

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

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

electronic transmission of messages

20200512 Bodem ongecorrigeerd stenogram docx

134810 1451



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

10 29 I DBO

To

Cc @minienw nl]
From

Sent Mon 6 1 2020 7 46 43 PM

Subject RE [EXTERNAL] Aanvullende vragen van dhr Kuijken
Mon 6 1 2020 7 46 43 PMReceived

Beste Wim

Zou mijn opmerkingen

Met vriendelijke greet

{10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden zaterdag 30 mei 2020 15 18

Aan I DBO

DGB

Onderwerp Re [E CTERNAL] Aanvullende vragen van dhr Kuijken

Dus

1 Vanaf begin discussie over grond of bouwstof Keuze ts 2 bri en {24 en 21 Nooit echt passende bri geweest voor granuliet Klopt

omdat het niet van een niet gelithificeerde terrigene afzetting afkomstig is

2 Onduidelijk waarom in 2007 8 voor grond is gekozen Waarschijnlijk omdat het voor 2008 als grond werd toegepast en GIB zich

op 23 8 2008 telefonisch meldde bij Senter Novem Later Bodemplus

3 Bijzondere rol Toetsingseie Helpt niet bij opiossing Die hadden vooral problemen met de korrelgrootte

4 Flocculant zit in veel meer materialen Klopt wordt kennelijk veel gebruikt Ik zal je nog een link opsturen

5 Scheiding privaat publiek zorgt er niet voor dat dergelijke issues worden opgelost Eens Ze kijken naar de beleidsmaker maar

melden het niet

6 Discussie binnen lenW over bouwstof is ook vreemd in dat verband Hoort daar formeel niet ILT had dan moeten handhaven

10 2e

10 2eCC

7 Ben benieuwd op grond waarvan DGWB en IG hun conclusies trokken eind 2019 Ik heb je de mij bekende stukken gestuurd

8 Snap nog niet waarom dit punt v u handhaving 0 Z Nl zo hoog opgespeeld wordt welke emotie Ja ik denk dat het allemaal

terug te voeren is op emotie wantrouwen naar certificaten en de manier waaro[Q|rQ 2^t ehandeld is tijdens het bedrijfsbezoek
9 Primaire invalshoek zal Milieuhygienisch moeten worden Eens

iPhone WJK

10 2e10 2e CulemborgOp 29 mei 2020 om 16 29 heeft @sgs com het volgende geschreven

Geachte

Bijgaand ontvangt u het interviewverslag met enkele aanpassingen waaimee naar onze mening het

besprokene beter is verwoord Tevens toegevoegd is een document met daarin de beantwoording van

onderstaande vragen

Bij die beantwoording refereren wij aan een mailbericht met bijiagen Dat mailberichtzend ik dadelijk nog

separaat door waarbij ik de individuele mailadressen uit het oorspronkelijke mailbericht zal verwijderen
omdat dat feitelijk persoonsgegevens betreffen

Met vriendelijke groeten
kind regards

10 2e

10 2e

10 2e DBO 10 26 Sminienw nlFrom

Sent 27 May 2020 13 39

10 2e10 2e 10 2e Culemborg

@minienw nl Wim Kuijken | 10 2e |@gmail com

10 2eTo ^sgs com ^sgs com

DGB

Subject [EXTERNAL] Aanvullende vragen van dhr Kuijken

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

attachments

10 2e 10 2eCc

134809 1457



I 10 2e [Geachte[~ 10 ^
Nogmaals bedanktvoor het gesprek

en

1 Naar aanleiding van de invoering van het Bbk moesten materialen verdeeld worden in grond en bouwstof

Materialen die als grond werden aangemerkt kwamen onder de BRL 9321 In dat kader is in 2008 gewijzigde

BRL 9321 vastgesteld Is dat gebeurd op 9 juli 2008 Of was dat 8 feb 2008 al Beiden data staan vermeld op de

huidige BRL

e

10 2g

3 Heeft u voor ons het wijzigingsbiad dat aanleiding was voor de bijgevoegde reactie van de

Toetsingscommissie Hoe kijkt u tegen deze reactie aan Deze heb ik bijgevoegd

10 2g

5 Was BRL 9344 ook bedoeld om granuliet in een grotere korrelgrootte dan het bestaande product als grond

te kunnen certificeren

6 Kunt u aangeven hoeveel producten momenteel onder BRL 9321 een productcertificaat hebben

7 Kunt u aangeven of er gecertificeerde producten bij zijn waarbij in het productieproces van een flocculant

gebruik wordt gemaakt

8 Zijn er voor zover u welke andere producten onder een andere BRL als grond zijn gekwalificeerd en waarbij

in het productieproces van een flocculant gebruik wordt gemaakt

9 Kunt u aangeven aan de hand van voorbeelden welke materialen momenteel in de NL bodem worden

toegepast als grond onder BRL 9321 en die een zeer laag organisch gehalte hebben

Mpt vripnHpliikf gr06t

10 2e

{10 2e

10 2e

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

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

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

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

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

messages

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

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

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

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

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

https www sgs com eiVterms and conditions

20200525 Interview van Oosten en de Bont met aanpassingen docx

134809 1457



Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn] 10 ^
l0X2e I DBO

Mon 6 1 2020 7 55 39 PM

Subject 20080825 02_SENTERNOVEM_mail pdf
Mon 6 1 2020 7 55 39 PM

20080825 02 SENTERNOVEM mail pdf

]@rmin ienw nl]DGBlI 10 2eTo

From

Sent

Received

20090108 SENTERNOVEM DOC pdf

Beste| 10 2e |en Wim

Bijgevoegd de mail uit 2008 waarbij Senter Novem het contact met GIB meldt Er wordt gesproken van een bijeenkomst van het IT

op 25 8 2008 Ik probeer datverslagte achterhalen Wei Is er een verslag van januarl 2009 bijgevoegd
Groet

10 2e

134808 1458



I0 2e BS [| 10 2e I@rws nl1

Wim Kuijken fl iO Pe |@gmail com1 |
I0 2e I DBO

Sent Mon 6 1 2020 8 04 46 PM

Subject IT in 2008 2009 en 2013

Mon 6 1 2020 8 04 46 PM

20080825 02 SENTERNOVEM mail odf

ioJTo

]@min ienw nl]10 2e DGBlI 10 2eCc

From

Received

20090108 SENTERNOVEM DOC pdf

20130619 Verslag TF beleid en reaelgeving 19 iuni 2013 aangepast 29 08 2013 doc

20130625 Verslag IT 25062013 concept doc

Best4i1^
Bijgevoegd een mail uit augustus 2008 waarin wordt verwezen naar een bijeenkomst van het IT op de 25^

graag zou dhr Kuijken over dit verslag beschikken of eventueel andere verslagen van het IT waarin BRL 9321 BRL 9344 of

granuliet onder verschillende benamingen aan de orde zijn geweest

gesteld wordt dat in 2013 de status van granuliet als grond is bevestigd 0ns zijn bijgevoegde documenten uit 2013 bekend Zijn

er bij Bodemplus of van het IT andere documenten uit 2013 die een uitspraak doen over de status van granuliet
in de stukken werd gesproken over een taskforce en over een Implementatieteam Hoe verhielden deze zich tot elkaar Werden

alle onderwerpen in beide gremia besproken

Met vriendelijke groet

10 2e

10 «4 D 2e

135021 1461



Rijkswaterstaat
Prinses Beatrixlaan 2

2595 AL Den Haag

Postbus 93L44

2509 AC Den Haag

www rws nl

Rijkswaterstaat
Ministerie van In rastracmurcn ersoon

e

e

M 06

Datum

19 juni 2013

vers ag

Overleg taskforce verbeteren beleid Si regelgeving Bbk

19 juni 2013 10 00 12 30 uur

RWS Leefomgeving Croeselaan 15 te Utrecht

Omsctirijving

Vergaderdatum en tijd

Vergaderplaats

1 fvoorzitterjj10 2e 1101 2eAanwezig

10 2e

n0 f2ei n0 f2e^ f10 2e

10 2e [ vervanger vat 10 2e Tenl00K2e n
I0 2e | fsecretaris

fafqemeldj |l0 2e| | l0 2e |fafqemeldj 10 2e

afgemeld
~HI afgemeld

Ifafaemeld
en f^

Afwezig 10 2e

I0 2e l afgemeld 10 2e

10 2e [afgemeld jr^

IZ^fgemeld L
afgemeld

10 2e

f10] 2e

10 2e

10 2e

leden Implementatieteam
agendaleden Taskforce verbeteren beleid Si regelgeving

Kopie aan

1 Opening en vaststellen agenda
[10] 2e | heet alle aanw ezigen v^elkom Afmeldingen zijn ontvangen va| 10K2e

|idX^b 10 2e

10 2e fervangtl 1Q 2e

I0 2e ijn vooraf per email opmerkmgen doomeyen aan

| 10 2e | die door hem tijdens de vergadering worden ingebracht bo 2e leeft een

memo nagezonden over samenvoegen en splitsen van partijen Deze memo zal

onder agendapunt 3 behandeld iworden | 10 2e | geeft aan dat gestreefd iwordt

naar afronding van de vergadering rond 12 00 a 12 15 uur

10K2e1

10 ^
wr 10 2e

10 2e

2 Verslag vorig overleg en overige mededelinoen

• Met verslag is bij de stukken gevoegd 10 2e heeft gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om opmerkingen op het conceptverslaq van het overleg
van 28 maart via de mail door te geven h0 2ejieeft aangegeven dat onder

agendapunt 5 Richtlijn bouiwproducten vervangen moet worden door de EU

Verordening Nr 305 2011 en dat bij agendapunt 7 2 en 7 8 in plaats van Cb

voor cobalt Co moet staan |[10 2e | past het verslag aan en maakt deze

definitief

Pagina 1 van 15
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• In de Staatscourant van 26 april 2013 is een wijziging van de Regaling
bodemkwaliteit geplaatst Deze wijziging treedt op 1 juli 2013 in werking Zie

voor meer informatie http www rwsleefomqevinq nl onderwerpen bodenn

onderqrond nieuws 2013 wi1ziqinq reqelinq

• Stand van zaken wijziging Regeling bodemkwaliteit per 1 januari 2014

Momenteel wordt het concept van de wijziging van de Regeling voorbereid

zodat deze per 1 januari 2014 in werking kan treden Een concept wordt deze

week aan de IT leden gezonden | 1Q 2e^ geeft kort aan waar de wijzigingen

Datum

19 juni 2013

over gaan

diverse verbetervoorstellen in paragraaf 3 9 IBC bouwstoffen en ino

art 2 1 resp bijiage D kwaliteitsborging IBC bouwstoffen die

voortkomen uit voorstellen uit de werkgroep IBC bouwstoffen

voorstel voor aanpassing van maximale waarde Wonen voor PCB s zie

agendapunt 4 2

opnemen van verwijzingen naar nieuwe vensies van normdocumenten

en beoordelingsrichtlijnen in bijiage C

verwijzen naar een nieuwe versie van een wijzigingsbiad van de

Richtlijn bodemkwaliteitskaarten in bijiage D zie agendapunt 7 3

opnemen van de uitzondering van de erkenningsplicht voor het

samenvoegen van partijen primair materiaal voor zover deze voldoet

aan de AW en voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring onder de

BRL 9313 en BRL 9321 eerder besproken binnen verbetertraject
aanpassing van de keuringstermijn voor parameters van de

toetsingsklasse 90 99 9 voor bouwstoffen grond of bagger die onder

erkende kwaliteitsverklaring geleverd worden van eenmaal perdrie

jaar naar eenmaal per vijf jaar in bijiage H eerder besproken binnen

de taskforce

herstel van enkplp klsinp fouten

o

o

o

o

o

o

10 2e en {10 2e geven aan dat over de aanpassing rond de

intensivermq vari de qrondwatermonitorinq nog geen overeenstemming is

10 2e lerzoeken om even contact op te nemen[ io ^za

3 Terugkoppeling stand van zaken verbetertraject

geeft een terugkoppeling over de ontwikkelingen binnen het

verbetertraject Bbk en in het bijzonder de wijziging van het Bbk sinds de vorige

bespreking van de taskforce op 28 maart 2013 en blikt verder vooruit

Specifiek wordt ingegaan op

• De stand van zaken bij de juridische wetgevingstechnische uitwerking van

de het wijzigingsbesluit bodemkwaliteit en de verdere planning Zie bijgaande
notitie over de voortgang Na de zomer zal een concept versie van het

wijzigingsbesluit worden voorgelegd aan de IT leden De leden van de

taskforce krijgen dit stuk ook in cc en krijgen de mogelijkheid om eventuele

reacties of commentaar door te geven via hun vertegenwoordiger in het IT

Op een later moment zal nog een openbare consultatieronde volgen Koen

vraagt aandacht voor de uitvoeringstoets van Rijkswaterstaat Deze kan bij
voorkeur niet tijdens de zomermaanden plaatsvinden maar pas daarna

| 10 ^g l geeft aan dat hij hiermee rekening wil houden

• Sira Consulting heeft een concept rapport Toetsen wijziging Besluit

Bodemkwaliteit Onderzoek naar het gevolgen van de wijzigingen in het

Besluit Bodemkwaliteit voor bedrijven overheden en het milieu opgeleverd

Pagina 2 van 15
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Dit rapport wordt op 25juni 2013 besproken in het Implementatieteam De

leden van de taskforce beleid regelgeving worden uitgenodigd eventuele

opmerkingen door te geven aan hun vertegenwoordiger in het

Implementatieteam zodat de leden van het IT deze op 25 juni kunnen

inbrengen Kijk daarbij met name kritisch naar de getallen die door de

geintervievirden gegeven zijn als onderbouwing van de administratieve en

bestuurlijke lastenbesparingen
• l0 2e icht de notitie over samenvoegen en splitsen kort toe Vanuit de

taskforce komen de volgende reaches

o Het advies over een aangepaste definitie voor samenvoegen wordt

overgenomen en zal tzt worden voorgelegd aan de wetgevingsjurist
o | 10 ^e | merkt op dat in de notitie gesproken wordt over een

uitzondering op de erkenningsplicht voor samenvoegen bij

projectmatige opslag Deze uitzondering van de erkenningsplicht is

van de baan omdat het IT hier eerder negatief over geadviseerd heeft

o Het merendeel van de leden van de taskforce staat positief tegenover
het aanpassen van de Rbk zodat geregeld is dat het splitsen van een

samengevoegde partij uitsluitend overeenkomstig de BRL 9335 door

een daartoe erkend bedrijf mag plaatsvinden | 10 2e | stelt dat het

beter is dat eerst afgewacht wordt wat uit de discussie binnen SIKB

voIgt rondom het verduidelijken en eventueel aanpassen van de

splitsregels in de BRL 9335 Zeker ook omdat tijdens de

discussiemiddag van SIKB over de BRL 9335 op 27 maart 2013 weinig

draagviak voor de splitsregels onder de aanwezigen werd

uitgesproken

Datum

19 juni 2013

4 Bespreken uitvoeringsvraagstukken

4 1 Toepassing en imago gereinigd zand

Bijiage notitie toepassing en imago gereinigd zand NVPG

De NVPG signaleert problemen met de toepassing van via extractieve reiniging

gereinigd zand De oorzaak hiervan is enerzijds het imago [wordt gezien als

afvalstof in plaats van product Anderzijds is onbekendheid metde

hoogwaardigheid [civieltechnische geschiktheid van het zand De NVPG stelt voor

om gereinigd zand onder productcertificaat te brengen

Tijdens het voorgaande overleg van 28 maart is het vraagstuk besproken
Hieronder is de relevante passage uit het verslag overgenomen

Omdat

toelichte^ 10 2e | ncnt net vraagstuk kort toe en geeft aan dat[
heeft aangegeven niet begrijpt waarom dit onderwerp in de taskforce

geagendeerd moet worden Andere leden van de taskforce geven aan dat het aan

de branche zelf is om het product gereinigd zand via een productcertificaat incl

eventueel ook KOMO certificaat ter onderscheiding van de fysische

eigensc happen op demarktte zetten en zo te werken aan imagoverbetering
10 2e|eeft namens |io^ verder aan dat verkend zou kunnen worden of het

mogelijk is om grootschalige toepassingen toe te staan die kleiner zijn dan 5 000

m3 maar die onder een bouwstof [bijvoorbeeld een weg worden aangelegd De

taskforce heeft hier een tegenstrijdige mening over Het Bbk geeft immers de

mogelijkheid om onder het generieke of gebiedsspecifieke kader grond met

kwaliteit Industrie af te zetten Een deel van de taskforce vindt het niet gewenst

om kleinere en daardoor minder herkenbare toepassingen als GBT toe te staan

door ziekte afwezig is kan hij het vraagstuk niet10 2e

I0 2e
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Aan de andere kant blijkt de ruimte voor het toepassen van industriegrond order

het generieke of gebiedsspecifieke toetsingskader in de praktijk beperkt te zijn
omdat in veel bodembeheernota s met verhoogde LMW alleen de mogelijkheid is

voor grond toe te passen die uit een bepaald bodembeheergebied afkomstig is En

daar voldoet gereinigde grond niet aan Er wordt afgesproken om dit vraagstuk bij
het volgende overleg opnieuw te agenderen
Doel bespreken formuleren standpunt taskforce

Verslaq besprekinq

|IO 24 qeeft een toelichting op het vraagstuk In tegenstelling tot beschreven in de

eerder gemaakte notitie hebben de NVPG leden in een overleg op 18 juni

aangegeven dat het knelpunt van de stagnatie van de afzetmogelijkheden van

gereinigd zand geen imagoprobleem is maar eerder een economisch probleem
Er zijn voldoende grote GET toepassingen beschikbaar maarer is veel

concurrentie met veelal goedkopere primaire materialen zoals zandwinning

langs de Maas die in overvloed vrijkomen Via duurzaam inkopen door met name

de overheid zou voldoende afzetmogelijkheden moeten vrijkomen voor secundaire

materialen als gereinigd zand

Voorstel besprekinq IT niet bespreken ter informatie

Datum

19 juni 2013

4 2 Normering PCB s maximale waarden Wonen en Industrie

Bijiage Concept NOBOWA notitie PCB normering in Rbk RIVM

Tot op heden bestond er voor PCB som 7 geen wetenschappelijk onderbouwde

maximale waarde voor de bodemfuncties wonen en Industrie De huidige
maximale waarde wonen is nu gelijk aan de achtergrondwaarde AW2000 0 020

mg kg De maximale waarde Industrie is 0 5 mg kg In 2010 is de Rbk aangepast
waardoor partijen grond of baggerspecie die voor PCB som 7 ten hoogste

verontreinigd zijn tot een niveau van tweemaal de achtergrondwaarde en voor

andere stoffen niet of slechts beperkt de achtergrondwaarden overschrijden

hergebruikt kunnen worden als schone grond of baggerspecie De keuze om

tweemaal de achtergrondwaarde te kiezen is gebaseerd op een kleinschalig
onderzoek uitgevoerd door het RIVM waarbij geconcludeerd werd dat ergeen

humane risico s en naar alle waarschijnlijk geen ecologische risico s zouden

optreden bij twee maal de Achtergrondwaarde
In 2012 en 2013 is vanuit het RIVM gewerkt aan wetenschappelijk onderbouwde

maximale waarden voorde bodemfunctie wonen en Industrie Doorvergiftiging in

de ecologische voedselketen blijkt de meest kritische parameter in tegenstelling
totdirecte toxiciteit van PCB op het ecosysteem en humane risico s In eerdere

evaluaties is de doorvergiftiging van PCB niet meegenomen en zijn de

risicogrenswaarden gebaseerd op enkel directe toxiciteit wat voor een

onderschatting van het risico leidt Uit voorlopige onderzoeksresultaten van het

RIVM blijkt datde doorvergiftiging van PCB s een belangrijke rol speelt bij onder

andere marterachtigen Het onderzoek van RIVM is nog niet volledig afgerond
maar waarschijnlijk is dat het advies voor maximale waarden Wonen onder het

niveau van de huidige Achtergrondwaarde uit zal komen

Omdat het vaststellen van een lagere maximale waarde Wonen dan de huidige

Achtergrondwaarde grote impact heeft op het hergebruik van grond en

baggerspecie is ervoor gekozen op de maximale waarde Wonen voor PCB s om

beleidsmatige reden vast te stellen op een niveau van 0 04 mg kg d s bij een

standaardbodem 10 o s Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de overschrijding
van de achtergrondwaarden voor PCB s wel afhankelijk is van het gehalte aan
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organische stof in de bodem Daarom is een aanpassing van de humuscorrectie

voor PCB s zoals eerder in de taskforce voorgesteld niet mogelijk
De onderzoeksresultaten geven tevens aanleiding om de hoogte van de

grenswfaarde industrie voor PCB s te herover\wegen Daarom wordt voorgesteld om

nadat de onderzoeksresultaten definitief zijn samen met RIVM de taskforce en

NOBOWA na te gaan iwelke v^ijziging in de normstelling voor PCB s worden

voorgesteld en \«at daarvan de consequenties zijn
Doel bespreken formuleren standpunt taskforce

Verslag besprekino

De taskforce is akkoord met het beleidsmatig vaststellen van de maximale waarde

Wonen op het niveau van 2 maal de Achtergrondwaarde 0 040 mg kgj
Uit de voorlopige onderzoeksresultaten van RIVM blijkt echter dat aanleiding is om

de hoogte van de maximale waarde Industrie naar beneden bij te stellen Vanuit

de taskforce met name vanuit

gesteld over het onderzoek die via NOBOWA overleg 25 juni worden ingebracht
Deze kritische vragen gaan onder andere over twijfels of doorvergiftiging een rol

speelt op kleinere stukken groen of op industrieterreinen ontbreken van

onderzoeksgegevens over de gevolgen van PCB s voor kleinere zoogdieren zoals

mollen en egels en de relatie van de biobeschikbaarheid van PCB s en het

organisch stof gehalte n0 2e nerkt nog dat de laatste tien jaar juist als

sprake is van herstel van diverse populaties zoals roofvogels Hij stelt dat er een

goed onderbouwd verhaal moet liggen willen we de norm stronger maken

| 10 2e | heeft verder aan dat we ook moeten realiseren dat PCB s in gehalten
tussen de AW en MW Industrie diffuus verspreid voorkomen en dat we dus onszelf

de vraag moeten stellen of wel niet willen accepteren dat dergelijke diffuus

verontreinigde bodem hergebruikt kan worden in de bodem | 10 2e | vindt het

belangrijk dat indien vanuit NOBOWA geadviseerd wordt om de MW industrie

stronger wordt de impact op de hergebruiksmogelijkheden duidelijk moeten zijn
zodat straks een goede beleidsmatige afweging gemaakt kan worden door het

ministerie van I M | 10 2e | zegt toe dat Bodem samen met de branche inzicht

wil gaan krijgen in de verdeling van PCB gehalten in hergebruiksgrond Daarnaast

qeeft[ 10 29 | aan dat overwogen kan worden om differentiatie aan te brengen in

de normering tussen toepassingen onder verharde oppervlakten dieperdan 0 5

m waar PCB s minder effecten hebben op de doorvergiftiging en toepassingen in

onverharde gebieden
|IO 24 merkt nog op dat het gewenst is dat vanuit FENELAB inspanning wordt

verricht om de aantoonbaarheidsgrenzen voor PCB s verder om laag te krijgen en

het voorkomen van matrixstoringen zoveel mogelijk terug te dringen
Voorstel besprekinq IT instemmen metvoorstel taskforce beleidsmatig
vaststellen MW Wonen overige ter informatie

Datum

19 juni 2013

worden enkele kritische vragen10 {2e

4 3 PCB s in bodemkwaliteitskaarten

CSO heeft in opdracht van Bodem onderzoek gedaan naar de ruimtelijke

verdeling van PCB gehalten in relatie totde bestaande zone indeling van

bodemkwaliteitskaarten Het rapport van CSO metdaarin voorstellen voor

aanpassing van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten is op 28 maart 2013 in de

taskforce besproken De taskforce heeft toen aangegeven hiermee akkoord te

gaan met als aandachtspunt om dat het beter is om de humuscorrectie voor PCB s

aan te passen in de normstelling aftoppen op 10 Omdat hiervoor geen

wetenschappelijke onderbouwing is zie voorgaande vraagstuk kan met deze
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aanpassing van de humuscorrectie geen rekening worden gehouden in de

aanpassing van het wijzigingsbiad
Bodem werkt momenteel aan een voorstel uit voor het wijzigingsbiad van de

Richtlijn bodemkwaliteitskaarten Dit wijzigingsbiad wordt voor 1 januari 2013 op

de website van NEN geplaatst Via wijziging van de Regeling bodemkwaliteit per 1

januari 2014 wordt ook in de regelgeving naar deze wijziging verwezen

Doel bespreken niet bespreken uitsluitend ter informatie

Voorstel besprekinq IT instemmen met eerder voorstel taskforce

Datum

19 juni 2013

4 4 Hydrostab

Bijiagen
Memo advies uitvoenngsvraagstuk Hydrostab Bodem aangepaste versie met

wijzigingen in renvooi d d 10 juni 2013

Ingekomen e mails van

[lO 2e T3 6 2015 en 4 6 2013\
2013

Ingekomen mail met bijiagen vanuit EuroTrust Management 10 06 2013

Vervolg bespreking uitvoeringsvraagstuk

aanleiding van vorige overleg van 28 maart aangepast en aan Bodem gezonden

Op basis van de door[
zijn gevoerd in de taskforce Beleid en regelgeving is door Bodem een

conceptadvies opgesteld voor besluitvorming in het implementatieteam Bbk Dit

conceptadvies is op 31 mei 2013 aan de leden van de taskforce en aan de heer

Beukema gezonden met de mogelijkheid om een reactie te geven voor 11 juni
2013 Vanuit de taskforce zijn^if^fl^^ies binnengekomen van

■

10 2e ^
‘

de heer BeukemaJ is een gemotiveerae reactie binnengekomen Door Bodem is

het conceptadvies aangepast In de taskforce wordt besproken of het ingekomen
commentaar op de juiste wijze verwerkt is in het conceptadvies Vervolgens zal

het conceptadvies zonodig worden aangepast waarna het ter besluitvorming
wordt voorgelegd aan het implementatieteam Bbk overleg op 25 juni
Doel bespreken formuleren standpunt taskforce

Verslag bespreking

De aangepaste versie van het advies aan het IT wordt door de taskforce

goedgekeurd Otto adviseert om zijn opmerking over de BRL 9322 die nu bij de

visie van de heer Beukema staat toe te voegen aan het lijstje bedenkingen vanuit

de taskforce Dit advies wordt door Bodem overgenomen en de memo met het

advies wordt definitief gemaakt en aan het IT voorgelegd
Voorstel bespreking IT besluitvorming over vraagstuk hydrostab

10 2e 3 6 2013 en 4 6 2013 \m^ mM2»\

4 6 2013 en| {m2B [ 4^10K2e

leeft zijn notitie naar10 2e

Jingebrachte stukken en de discussies die10 2e

10 2e 0 24
Ook vanuit Euro Trust Management10 2s en

4 5 Rangorde bewijsmiddelen in regeling bodemkwaliteit

Regelmatig worden vragen gesteld overde volgorde van bewijsmiddelen indien

meerdere bewijsmiddelen beschikbaar zijn Bijvoorbeeld een partijkeuring en een

bodemkwaliteitskaart bij een toe te passen partij Of een bodemkwaliteitskaarten

verkennend onderzoek t b v de toets van de ontvangende bodemkwaliteit In de

Richtlijn bkk’s staat hier lets over vermeld en op de website van Bodem staat

een FAQ http www rwsleefomgeving nl onderwerpen bodem

ondergrond bbk vragen grond bagger verkla faq welk bewijsmiddel
Het is wenselijk dat hier in de regelgeving Rbk duidelijkheid overgegeven

wordt namelijk dat
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voor het vaststellen van de kwaliteit van een toe te passen partij een

partijkeuring altijd voor gaat op een ander bewijsmiddel
Voor de bepaling van de kwaliteitkiasse van de ontvangende bodem gaat de

bodemkwaliteitskaart voor op een verkennend bodemonderzoek NEN 5740

tenzij anders omschreven in de nota bodembeheer Dit staat zo omschreven in de

Richtlijn bodemkwaliteitskaarten om te voorkomen dat binnen een bepaalde

toepassingszone op basis van uitgevoerd bodemonderzoek een afwijkende

bijvoorbeeld slechtere toepassingseis kan gaan gelden die afwijkt van het

generieke of gebiedsspecifieke beleid die binnen een bepaalde zone geldt
A 6 Specifiek voor opslag binnen inrichtingen
Arbkel 3 45 van het Rarim maakt onderscheid in eenmalige opslag geen nul en

eindonderzoek nodig en meervoudige opslag geen nul maar ive eindonderzoek

nodig Indien de opslag meervoudig binnen de inrichdng plaatsvindt en conform

3 45 lid 2 een eindonderzoek wordt gevraagd is er geen rangorde voor een

bewijsmiddel Oak niet indien de gemeente middels de nota bodembeheer een

voorkeur qua rangorde in bewijsmiddelen vaststelt De houder van de inrichting is

vrij om zelfeen bewijsmiddel voor het nulonderzoek te kiezen conform de regaling
bodemkwaliteit Gebruik van de BKK als eindonderzoek is niet toegestaan Met de

keuzevnjheid voor het nulonderzoek wordt

1 voorkomen wordt dat na vergelijking van nul en eindonderzoek een

onrealistische inspanning van de houder wordt verwacht met betrekking tot het

terugbrengen van de kwaliteit in de oorspronkelijke toestand gezien de variaties

qua gehalten binnen een bodemkwaliteitszone van een BKK

2 voorkomen dat een onrealistische en onnodig kostenverhogende
bodembeschermende maatregel dient te worden getroffen Denkaan het

voorbeeld dat de BKK een schonere kwaliteit aangeeft dan op basis van HO of

locatieonderzoek wordt verwacht

3 Gefaciliteerd dat de houder van de inrichting wel gebruik mag maken van een

door de gemeente vastgestelde BKK als nulonderzoek mits wordt voldaan aan het

gebruik van de BKK en hiermee kosten kan besparen op onderzoek

BIj eenmalige opslag gelden dezelfde spelregels als de projectgebonden opslag In

kader van Bbk dus bodemkwaliteitskaart is leidend tenzij anders omschreven in

de nota bodembeheer

Doel bespreken formuleren standpunt taskforce

Verslag bespreking

De taskforce stemt in met het doorvoeren van deze verduidelijkingen in de Rbk

via email aan en | 10 2e |geven aan dat er nog een derde

situatie voorkomt namelijk bij te ontgraven en daarna toe te passen bodem in

plaats van over de ontvangende bodem In veel bodembeheernota s is

aangegeven hoe om te gaan met verdachte locaties of met zones waarbij bekend

is dat de kwaliteit in meer of mindere mate heterogeen verdeeld is In dat geval

regelt de bodembeheernota in welke situaties verkennend bodemonderzoek

verplicht of toegestaan is en welk bewijsmiddel dan voorgaat Ook deze derde

situatie moet een plaats krijgen bij de verduidelijking in de Rbk

Otto merkt over bovenstaande cursieve passage over opslag binnen inrichtingen

op dat het momenteel niet mogelijk is om een binnen inrichtingen onder het

Barim de BKK als bewijsmiddel te gebruiken voor je nulsituatieonderzoek | 10 26 |
en | 10 2e | geven aan dat dit nu ook nog niet mogelijk is maar na aanpassing van

Rarim waarschijnlijk wel Inrichtinghouder kan dan kiezen waarbij hij zich bewust

moet zijn dat gebruik maken van een BKK als nulsituatieonderzoek een risico

inhoudt omdat de werkelijke kwaliteit van de bodem op die locatie kan afwijken

Datum

19 juni 2013

10 2e
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Voorstel besprekinq IT instemmen met voorstel taskforce

Datum

19 juni 2013
4 6 Emissietoetswaarde

Om te toetsen of een partij grond of baggerspecie onder het toetsingskader voor

grootschalige toepassingen mag worden toegepast zijn in bijiage B van de Rbk

maximale emissietoetswaarden samenstelling en maximale emissiev^aarden

uitloging opgenomen In artikel 4 12 1 van de Rbk staat dat indien de kwaliteit

van de grond bagger aan de emissietoetswfaarden voldoet automatisch wordt

voldaan aan de eis dat de maximale emissieiwaarden niet overschreden mogen

\worden De vraag doet zich voor wat de consequentie is als voor alle stoffen

voldaan wordt aan de emissietoetswaarden maar toch op emissie onderzocht is

en daaruit voIgt dat voor een stof de maximale emissiewaarden toch overschreden

worden Het is gewenst dat bij de komende herziening van het Bbk verduidelijkt
wordt omdat het Bbk als hoger gelegen AmvB zelf daar onvoldoende duidelijk
doch wel sturend in behoort te zijn Het voorstel is om te verduidelijken dat indien

voldaan wordt aan de emissietoetswaarde er geen emissie eis meer geldt
Wanneer de kwaliteit van de grond of baggerspecie voldoet aan de

emissietoetswaarden blijven de gevolgen van eventuele uitloging van

contaminanten immers beperkt
Doel bespreken formuleren standpunt taskforce

Verslaq besprekinq

De taskforce geeft aan dat we de eerder gemaakte keuze als je voldoet aan

emissietoetswaarde mag partij toegepast worden ongeacht eventuele

overschrijding van de emissiewaarde mocht je die toch onderzocht hebben

bevestigd kan worden in het Bbk Bevestiging is noodzakelijk in verband met een

eerdere uitspraak van de rechtbank Arnhem zie www rechtspraak nl en zoek

onder uitspraken naar UN nummer BY0540

Evert Jan vraagt zich wel af of je in alle situaties waarbij je toch aanwijzing hebt

dat sprake is van emissie dit zomaar moet negeren

Voorstel besprekinq IT instemmen met voorstel taskforce

4 7 Tarragrond toepassen onder anaerobe condities

Vanuit de praktijk zijn vragen gesteld over het voorkomen van tolueen fenol

cresolen in gehalten in partijen toegepaste tarragrond die onder anaerobe

condities zijn toegepast In de nota van toelichting bij de Rbk uit 2007 staat het

volgende over tarragrond waarbij wordt aangeven dat het meten van deze

stoffen niet zinvol is Zie onderstaand citaat

Tarragrond bevat organisch materiaal van gewasresten zoals loof en wortelen

Dit materiaal breekt af waarbij verschillende afbraakproducten ontstaan In geval

sprake is van afbraak onder anaerobe condities ontstaan als tussenproducten
onder andere stoffen als tolueen fenol cresolen en overige stoffen die als

minerale olie worden gedetecteerd in gehaltes die de Achtergrondwaarden
kunnen overschrijden Dit verschijnsel doet zich ook wel voor in de bodem van

landbouwpercelen onder anaerobe condities bijvoorbeeld na zware regenval of

kort na het onderwerken van oogstrestanten De genoemde stoffen worden in de

landbouw en in de verwerkende Industrie waar tarragrond vrijkomt niet

toegevoegd De cresolen fenol tolueen en minerale olie die wordt aangetroffen in

tarragrond zijn daarom van natuurlijke herkomst Door het afbraakproces zullen

de stoffen na enige tijd niet meer boven de Achtergrondwaarden worden

aangetroffen in tarragrond Naarmate het afbraakproces onder meer aerobe

condities plaatsvindt zal het sneller verlopen Gegeven het bovenstaande is het
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meten van cresolen fenol tolueen en minerale olie afkomstig van de biologische
afbraak van plantenresten in tarragrond niet zinvol omdat de gehalten van deze

stoffen zullen afnemen zodat na verloop van tijd aan de normstelling
van de toepassing wordt voidaan Daarbij kan de wijze van toepassen het

afbraakproces stimuleren

In de praktijk biijkt dat bij toepassing van tarragrond onder anaerobe in piaats
van aerobe condities wel verhoogde gehalten tolueen fenol en cresolen worden

aangetoond Hoe moet hiermee in de praktijk worden omgegaan indien tarragrond
onder anaerobe condities wordt toegepast zoals bijvoorbeeld in grotere laagdikte
in grootschalige toepassingen Vanuit de uitvoeringspraktijk zijn hierover de

volgende twee vragen gesteld
1 tarragronden en vergelijkbare slibben zijn verdacht op aanwezigheid van giftige
stoffen die ontstaan bij opslag en die volgens het Bbk niet onderzocht behoeven te

worden Deze verdenking op aanwezigheid van giftige stoffen betekent per

definitie onderzoeksplicht ten aanzien van veiligheid en gezondheid en

beoordeling op her bruikbaarheid Het Alterra onderzoek heeft deze verdenking
al vastgesteld De vraag is waar en in welke mate concentraties deze giftige
stoffen vorkomen

2 tarragronden en vergelijkbare slibben dienen bij kwalificatie conform Bbk en

Wbb voorlopig altijd te worden onderzocht op deze giftige stoffen totdat

aannemelijk is dat dit onderzoek achterwege kan blijven M a w de gang bare

wijze van kwalificatie en hergebruik zoals nu gebruikelijk is op landelijke schaal

moet ter discussie komen te staan Het Alterra rapport en recente praktijk
voorbeelden met interventiewaarden ovei schrijdingen geven hiervoor aanleiding
Nu gaan veel tarrastromen onterecht als schone herbruikbare grond in de GWW

Vaak in bodemlagen alwaarmensen kunnen worden blootgesteld aan verdachte

giftige stoffen

Datum

19 juni 2013

Bij de eerdere beantwoording van vragen vanuit de uitvoeringspraktijk is

aangegeven dat het wel van belang is dat bij de producenten van tarragrond

scheiding moeten aanbrengen tussen de grondfractie en de organische fractie

oogstrestanten Daarnaast is van belang dat tarragrond voorafgaand aan de

toepassing in het depot bij de producent of in de toepassing onder voldoende

aerobe omstandigheden wordt gehouden zodat de omzetting van deze stoffen

daadwerkelijk piaats kan vinden Onder die condities voldoende aeroob moet

ookde bovenstaande toelichting op de regeling bodemkwaliteit worden

beschouwd Indien aannemelijk is aerobe omstandigheden dat omzetting piaats
heeft gevonden danwel piaats gaat vinden is meting niet zinvol immers de

gehalten zullen op termijn verdwijnen Vanuit het perspectief van

bodembescherming wordt hier geredeneerd dat de concentraties onder de aerobe

omstandigheden zullen verdwijnen Wij kunnen ons voorstellen dat vanuit de

arbeidsomstandigheden de kwaliteit van het materiaal waarmee wordt gewerkt
van belang is en dat de toekomstige afbraak van producten minder een rol speelt
dan in het besluit bodemkwaliteit Veel is dus afhankelijk van de mate waarin

omzetting reeds piaats heeft gevonden in de concrete situatie

Bij toekomstige aanpassing van art 5 1 7 tijdelijke uitzondering tot 1 1 2015 van

het moeten voldoen aan de waarden voor monochlooranilinen zal in de

toelichting het bovenstaande extra worden benadrukt Daarnaast zal via een FAQ

op de website van Bodem i aandacht aan worden besteed

Doel bespreken formuleren standpunt taskforce

Verslag besprekina
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De taskforce herkent het probleem niet en ziet weinig milieuhygienische
bezwaren De taskforce adviseert om in contact te treden met de branche om na

te gaan welke maatregelen de branche kan nemen in het productieproces

bijvoorbeeld loof van de grond scheiden en beter te communiceren naar de

afnemers van de tarragrond over de afzet on mogelijkheden
Voorstei besprekinq IT instemmen met voorstei taskforce

Datum

19 juni 2013

4 8 Toepassing van op of in de bodem

Bij de heipdesk van Bodem zijn in het voorjaar van 2013 veel vragen

binnengekomen over de toepassing van op of in de bodem is een

mengsel van cement water en eventueei ookgemengd met toeslagmateriaai en

hulpstoffen Door in de bodem te spuiten en met de grond te vermengen

ontstaan er die een matige sterkte hebben Ais men meerdere

naast elkaar plaatst ontstaan er volledige muren in de grond die

de wanden van een bouwput kunnen vormen of die grondwaterstroming kan

voorkomen in geval van bodemverontreiniging

Bij het injecteren van cement of andere toes lag stoffen in de bodem waarbij de

grond gestabiliseerd wordt en feitelijk permanent een bouwstof ontstaat is

hoofdstuk 3 van het Besluit bodemkwaliteit Bbkj van toepassing Het Bbk geeft
aan dat voor het toepassen van een bouwstof een milieuhygienische verkiaring
beschikbaar moet zijn en dat de bouwstof moet voidaan aan samensteliings of

emissiewaarden die staan vermeld in bijiage A van de Regeiing bodemkwaliteit

Het moetdus gaan om een miiieuhygienische verkiaring van de ontstane

bouwstof dus niet aileen van de toe te voegen injectiestoffen Er zijn
verschiliende typen milieuhygienische verklaringen maar voor is

momenteel aileen de partijkeuring BRL 1000 protocol 1003 de enige

mogelijkheid

Problemen die door de vraagstellers worden aangedragen
Momenteei wordt of op diverse plaatsen zonder

milieuhygienische verkiaring onder het Bbk toegepast De belangrijkste reden is

dat de toepassers van zich niet bewust zijn dat zij een bouwstof onder het

Bbk toepassen en vooraf moeten beschikken over een milieuhygienische

verkiaring
Er zijn geen aiternatieve milieuhygienische verklaringen voor het toepassen van

zoals een erkende kwaliteitsverkiaring waardoor uitsluitend gebruik

gemaakt kan worden van het bewijsmiddel partijkeuring Het maker van een

proefstuk voorafgaand aan de toepassing is niet altijd mogeiijk omdat het

soms op grote diepte wordt ingebracht Bovendien is het iedere keer opnieuw
uitvoeren van een partijkeuring zeer kostbaar

Het is vaak niet mogeiijk om te voldoen aan de verpiichting uit artikei 33 van

het Bbk om ervoor te zorgen dat de bouwstof kan worden verwijderd en dat deze

teruggenomen moet worden ais deze zijn functie verliest

Doel bespreken formuleren standpunt taskforce

Verslao besprekinq

De taskforce ziet in de toepassing van mits de toeslagstoffen voldoen

weinig milieuhygienische bezwaren en zoekt de vergeiijking metde productie van

beton De taskforce nodigt de branche uit om een BRL te ontwikkelen waarbij
vooral de kwaiiteit van de toeslagstoffen geborgd wordt en waarbij ervan

uitgegaan wordt dat bij toepassing op grotere diepte de kwaiiteit van de grond
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schoon is Aandachtspunt is wel de afbakening met in situ immoblilisatie waarbij

sprake kan zijn van het vastleggen van licht tot sterk verontreinigde grand in

een bouwstof Dit moet in de BRL geborgd worden

Voorstel bespreking IT instemmen met voorstel taskforce

Datum

19 juni 2013

4 9 Verhoogde Barium gehalten in granuiiet
Vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport ILT is het volgende

uitvoeringsvraagstuk over verhoogde barium gehalten granuiiet aangedragen
N a v een casus waarbij een partij granuiiet met een verhoogd bariumgehalte wil

ik graag de volgende verteterpunten aandragen Deze hebben betrekking op de

normstelling en op de bewijsmiddelen

1 normstelling barium

De normstelling voor barium is momenteel op de volgende wijze opgenomen in de

Regeling
•Barium zit In het standaard pakket voor grand dusje moet het meten

• In bIJIage B van de Rbk is de norm voor barium ingetrokken de tabel vermeldt

geen waarde

• In de voetnoot wordt de intrekking verklaard Namelijk dat natuurlijke gehalten
vaak boven de interventiewaarde uitkomen Toetsen aan die waarde zou dan te

vaak afkeuring opieveren
•Maar in de voetnoot staat ook dat als het verhoogde bariumgehalte een

antropogene oorsprong heeft het bevoegd gezag dit kan beoordelen op basis van

de oude interventiewaarde van 625 mg kg d s Dus dan geldt er kennelijk wel een

soort els

Probleem van deze wijze van normstelling is dat het nogal onduidelijk en

onvoldoende scherp is

Verbeterina de waarde van 625 ma ka d s in de tabel oonemen en dit vriistellen

als wordt aanaetoond dat het aehalte van natuurliike oorsorona is

2 hoe omgaan met verhoogde waarden van natuuriijke oorsprong

Het onderscheid natuurlijke antropogene oorsprong vergt van het bevoegd gezag

dat zij een oordeel kan vormen over het onderscheid wel niet antropogeen Maar

ookdatzij kan omgaan met hoge waarden van natuurlijke oorsprong in principe
is die vrijgesteid maar er geldt ook een zorgplicht om in bijzondere situaties

zoats grote hoeveelheden in kleine watergangen om ongelukken te voorkomen

Granuiiet wordt bijvoorbeeld gebruikt om watergangen waterdicht afte sluiten

Verbeterina beschriif deze situatie en hoe het bevoegd aezaa daarmee kan

omgaan

3 informatie nodig om onderscheid te kunnen maken

De vraag is hoe je aan de hand van een erkende kwaliteitsverklaring als bevoegd

gezag het onderscheid kunt maken Gebrulkelljk is dat met een productcertificaat
wordt verklaard dat aan de eisen van het Bbk wordt voldaan Dit is in feite een

black box Je zou bij het onderscheid in normstelling ook mogen verwachten dat

als gebruik Is gemaakt van de vrijstelling want van natuurlijke oorsprong dit

kenbaar wordt gemaakt en dat dan ook de meetwaarde wordt bijgeleverd bij het

certificaat

Verbeterina het productcertificaat grand meet informade aeven over barium

welke oorsprong en welk aehalte

Doel bespreken formuleren standpunt taskforce
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Verslaq bespreking

Anton merkt op dat hij granuliet slijpsel vrijgekomen bij het zagen van

granietblokken niet als grand maar als bouwstof ziet Otto merkt op dat hier in

de branche zelf anders tegenaan gekeken wordt | IO 2e | stelt voor dit vraagstuk
even te parkeren en te focussen op de vragen die de ILT stelt

De taskforce staat positief tegenover het omdraaien van de normering d wr z dat

in de tabbellen 1 en 2 wreer een notrinwaarde wordt opgenomen maar via een

voetnoot wordt aangegeven dat de norm niet geldt als Barium van natuurlijke

oorsprong is Het aantonen of de verhoogde Barium gehalten een natuurlijke of

antropogene oorzaak kent dient onderdeel te worden van het historisch

onderzoek Doordat het historisch onderzoek onderdeel wordt van de

milieuhygienische verklaring een van de verbetervoorstellen uit verbetertraject
maakt deze onderbouwing tevens onderdeel uit van het productcertificaat bij de

partij
Voorstel bespreking IT instemmen met voorstel taskforce

Datum

19 juni 2013

4 10 Voorkomen van cobalt van natuurlijke herkomst

10 2e ~| NVPG vraagt aandacht voor het verhoogd voorkomen van

cobalt in bepaalde bodemlagen ca 3 tot 7 m mv in Noord Limburg met gevolgen
voor de zandwinning aldaar De gevolgen kunnen zijn dat de keuringsfrequentie
van keuringen onder de BRL 9313 en BRL 9335 2 toeneemt en dat bepaalde

partijen zelfs worden ingedeeld in de kwaliteitsklasse Industrie

Hieronder staat de tekst uit zijn mail van 24 april 2013 en 31 mei 2013

Naar aanteiding van de vergadering van de sectie Grondstromen wil ik graag

aandacht vragen voor de problematiek van het element cobalt In het verslag van

de Taskforce van de vergadering van 28 maartjl wordt onder punt 7 2 ingegaan

op de toetslng van de meetwaarde van onder andere cobalt bij het vaststellen

van de bodemkwaliteitskaarten Tevens staat op de website van Bodem een

publicatle met betrekklng van de verlenglng overgangstermijn nleuwe stoffen

bodemkwaliteitskaarten Hierin staat Op basis van onderzoek naar effecten van

de toevoeging van de nleuwe stoffen aan het stoffenpakket is gebleken dat er

gerede twijfels zijn bij de representativiteit van de achtergrondwaarden van de

metalen barium cobalt en molybdeen In het verleden is voor barium al een

uitzondering gemaakt Besloten is dat bij de beoordeling van de kwaliteit grond

partijkeuring het element barium niet getoetst behoeft te worden Deze

uitzondering geldt echter niet voor molybdeen en cobalt Conform het Besluit

bodemkwaliteit en de Regeling dien cobalt te worden getoetst

In bepaalde delen van Nederland bijvoorbeeld Noord Limburg wordt in

verschillende bodemlagen het element cobalt in verhoogde concenfraf es

aangetroffen 10 tot 20 mg kg ds Met name bij de exploitatie van een inlandige
zandwinlocaties kan dit leiden tot discussie De kwaliteitsborging bij deze

zandwinlocaties vindt veelal plaats onder de BRL 9313 Het toelatingsonderzoek is

nog uitgevoerd voorde invoering van het Besluit bodemkwaliteit Op basis van de

k waarde dient een maal per 3 jaar een kwallteitscontrole te worden uitgevoerd
Concreet komt het erop neer dat op dit moment de kwallteitscontrole 1 maal is

uitgevoerd en de analyses zijn verricht op basis van het nieuwe stoffenpakket
Gelet op het aantal waarnemingen van de aanvullende parameters kan geen

berekening worden gedaan van de k waarde van deze aanvullende parameters
Indien bij een nieuwe winlocatie een toelatingsonderzoek wordt verricht bestaat

de mogelijkheid praktijkgeval bekend dat de meetwaarde van cobalt problemen
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geeft Conform de voorschriften dienen 5 partijen bij het toeiatingsonderzoek
zowel de BRL 9335 2 als de BRL 9313 fe warden uitgevoerd Deze partijen
dienen verdeetd over de iocatie zowei horizontaal als verdcaal te warden

verricht In de praktijk is gebteken dat de resultaten van cobalt varieren van 4

mg kg ds tot 15 mg kg ds Bij certificering onder de BRL 9335 3 dient een

verwachtingskaart te warden opgesteld of dient een bodemkwaliteitskaart te zijn

vastgesteld Indien bij de bodemkwaliteitskaart gerede twijfel bestaat o ver de

representadviteit van de achtergrondwaarde voor cobalt en hiervoor een

overgangstermijn geldt en daamaast vnjstelling is verleend om bij het opstellen
van een verwachtingskaart de vereiste 20 metingen per zone uit te voeren

ontstaat verwarring
Indien dus een gerede twijfel bestaat omtrent de representativiteit van de

vastgestelde achtergmndwaarde voor barium cobalt en molybdeen is het ook

twijfelachtig om bij een verhoogde meetwaarde van cobalt van natuurlijke

oorsprong de kwaliteit van de partij onder te waarderen De meetwaarde van

cobalt leidt in bepaalde delen van Nederland al snel tot de onjuiste kwalificatie

Industrie

Omdat de metalen barium cobalt en molybdeen in een adem wordt genoemd

lijkt het toch verantwoord om vrijstelling te verlenen in toetsing van de

meetwaarden van cobalt en molybdeen aan de twijfelachtige achtergrondwaarde
Moet dus ook voor cobalt en molybdeen een gelijke uitzondering gelden als voor

barium Opmerking Van molybdeen heb ik geen praktijkvoorbeelden Lijkt mij

goed om dit probleem in de Taskforce aan de orde te stellen Let wel het is dus

alleen bedoeld indien alleen de parameter cobalt bepalend Is voor de

kwaliteitsindeling van de grond zand De overige parameters voldoen aan de

achtergrondwaarden

Datum

19 juni 2013

Email 31 mei 2013

Zoals toegezegd doe ik hierbij meer informatie toekomen over het probleem
kobalt

1 Regio waarbij dit is vastgesteld
Met name in Noord Limburg omgeving Weert tot en met Swalmen warden in de

laag van circa 3 meter beneden maaiveld tot 7 meter beneden maaiveld

verhoogde kobalt waarden aangetroffen Aangenomen kan warden dat deze

verhoogde meetwaarden van natuurlijke oorsprong is

2 Kwallteitsbeoordeling praktijk problemen
De meetwaarden kunnen varieren van 15 mg kg ds tot 20 mg kg ds Met name

bij de zandwinning diepe inlandige zandputten kan dit problemen geven bij de

beoordeling

Voorbeeld 1

De zandwinput in Weert levert zand onder het kwaliteitscertificaat van de BRL

9313 Deze winput Is al voor 2000 operationeel Het certlUcaat is verstrekt door

kwalificatie van het gewonnen zand onder de BRL 9313 aan de hand van het

toenmalige vigerende standaard stoffenpakket Kobalt maakte toen nog geen

onderdeel uit van het standaard stoffenpakket Aan de hand van de k waarde is

bij de toelating de keuringsfrequentie vastgesteld aan de hand van het toenmalig
standaard stoffenpakket Gelet op de eenduidigheid van het zand ligt in een

natuurgebied en is onbelast is een controle frequence vastgesteld van 1 maal per

3 jaar Vanafde invoering van het Besluit bodemkwaliteit is het onderzoekspakket
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stoffenpakket gewijzigd Dit houdt in dat nu slechts 2 maal een keuring heeft

plaatsgevonden op het nieuwe stoffenpakket Aangezien nu nog geen 5

meetwaarden van de aanvultende parameters zijn geanalyseerd warden deze

parameters dus ook Kobalt niet meegenomen in de berekening van een nieuwe

k waarde Het zand wordt dus nog steeds geieverd onder de BRL 9313 met een

controle keuringsfrequentie van 1 maal per 3jaar
ABdK schrijft in de bestekken voor dat het aanvulzand dient te voldoen aan de

vigerende achtergrondwaarden dus nietalleen onder het certiflcaat BRL 9313

Het is de taak van de milieukundig begeleider om een controle uit te voeren of het

aanvulzand voldoet aan de bestekseisen Hierhij is vastgesteld dat het aanvulzand

niet voldoet aan de achtergrondwaarde voor Kobalt Ongeacht het felt dat het

zand geieverd is met een kwaliteitscertificaat wordt niet voldaan aan de

bestekseis De betreffende aannemer heeft zich niet gerealiseerd dat het zand

mogelijk niet zou voldoen aan de achtergrondwaarden omdat algemeen

geaccepteerd is dat zand geieverd onder de BRL 9313 voldoet aan deze eis

Gevolg het zand voldoet niet aan de bestekseis en moet dus warden verwijderd
en warden vervangen door zand die wel aan de achtergrondwaarde voldoet Gelet

op de gestelde eis in het bestek is het ingenomen standpunt door ABdKjuridisch

weljuist Alleen de aannemer kon niet weten dat niet voldaan zou warden aan de

gestelde eis omdat hij al in vele andere projecten oak geen saneringen zand uit

de winput heeft toegepast

Datum

19 juni 2013

Voorbeeld 2

Bij de aanleg van een nieuwe recreatieplas in Swalmen winning circa 300 000 m3

zand moet zand warden gewonnen De locatie ligt ook in een natuurgebied en is

niet belast De aannemer wenst het zand af te zetten onder de BRL 9335

Hiervoor moeten dus partijkeuringen warden uitgevoerd ten behoeve van het

toelatingsonderzoek Voorafgaande is een verkennend bodemonderzoek

uitgevoerd waarbij zandmonsters zijn genomen van de laagopbouw verschillende

diepten De ontgronding moet plaatsvinden tot circa 7 meter beneden maaiveld

Bij het verkennend bodemonderzoek zijn in de laag van 3 0 tot 7 0 meter

beneden maaiveld verhoogde meetwaarden boven de achtergrondwaarden en

kwaliteitsklasse wonen De meetwaarden varieren van 4 mg kg ds bovenlaag
tot 3 meter beneden maaiveld tot 18 mg kg ds laag van 3 tot 7 meter beneden

maaiveld In principe zou bij winning van het zand uitgangspunt winning

plaatsvinden middels een zandzuiger Hierdoor zal dus de gehele laag warden

gemengd Volgens de regels zou dit niet mogen omdat immers zand wordt

gemengd van verschillende kwaliteiten Omdat het grondwater op circa 0 8 meter

beneden maaiveld staatis gescheiden ontgraven eigenlijk geen optle
Indien de kwaliteitsborging bij levering geschiedt onder de BRL 9335 zou voor het

toelatingsonderzoek 5 deel partijen de controle keuringsfrequentie neerkomen op

een partijkeuring Hierbij zal dus ook de mogelijkheid bestaan dat het zand niet

voldoet aan de kwaliteitkiasse achtergrond” of wonen maar moeten warden

ingedeeld als klasse Industrie Deze ontgronding is op dit moment in

voorbereiding

Bij de uitvoering van verkennende bodemonderzoek binnen het aangegeven

gebied warden ook in deze lagen verhoogde kobalt concentraties gemeten In het

algemeen wordt hieraan geen waarde aan toegekend en weggeschreven als

normale verhoogde achtergrondwaarden
Doel bespreken fomnuleren standpunt taskforce

Verslag besprekina
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Omdat de maximale waarde Wonen voor Cobalt vrij dicht op het niveau van de

Achtergrondwaarde ligt stelt de taskforce voor om te verkennen of de

zogenaamde nikkeluitzondering uitsluiten van de maximale waarde Wonen bij
de toetsingsregel aan de Achtergrondwaarde een opiossing biedt voor het

vraaqstuk |lO 24 qaat na of deze aanpassing soelaas biedt voor de ondervonden

problemen |lO 24 kan informatie aanleveren overde aangetoonde gehalten bij de

voorgenomen zandwinning in Swalmen Anton geeft ook aan dat hij vanuit

Rotterdam over data beschikt over verhoogde Cobalt gehalten van natuurlijke
herkomst

Voorstel besprekinq IT instemmen met voorstel taskforce

Datum

19 juni 2013

5 Vervolgafspraken en planner volgend overleg
Het volgende overleg wordt gepland op dinsdag 3 September 2013 tussen 9 30 en

12 00 uuren vindt plaats bij RWS Leefomgeving aan de Croeselaan 15 te Utrecht

[wederom in de Domtorenzaal
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
l0X2e I DBO

Mon 6 1 2020 8 07 40 PM

To

From

Sent

Subject RE 20200525 Procesevaluatie granuliet proeve 2 WK

Received Mon 6 1 2020 8 07 41 PM

Ja had ik je al gezegd Over 2008 niets over kunnen lezen Wellicht hadden ze die marktpositie toen nog niet

Met vriendelijke groet

I0 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden maandag 1 juni 2020 21 06

Aan 10 2e I DBO

CC | 10 Pe I DGB

Onderwerp Re 20200525 Procesevaluatie granuliet proeve 2 WK

Toch diiidelijke verwijzing mar asfalt Hoe groot was dat belang in de beslissing in 2008 en 2019

Wim

iPhone WJK

Op 1 jim 2020 om 20 30 heeft

geschreven

10 2e @minienw nl het volgende

Beste Wim

Bijgevoegd twee interne stukken van DGWB van 29 en 30 juli Vervolgens vond op 21 augustus 2019 het

directeurenoverleg plaats Daar heb ikdrie stukken van Ik laat nog nagaan of dat alle stukken die ter tafel kwamen

DE iLT was daar niet aanwezig

Er bestaat geen schriftelijk stuk van de ILT dat de basis vormde voor het akkoord dat de ILT gaf aan de memo van

|l0 2e van 10 10 2019 DIt zou mondeling door DGWB afgestemd zijn

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Van Wim Kuijken 10 2e Sgmail com

Verzonden vrijdag 29 mei 2020 15 54

Aan J DBO

DGB [2
Onderwerp Re 20200525 Procesevaluatie granuliet proeve 2 WK

Nog vraag hebben jullie resp kunnen jullie opvragen de notitie die ten grondslag lag aan besluit DGWB over

status granuliet als grond En misschien ook de notitie die bij ILT voorlag bij de IG toen hij tekende

Wil beiden graag ontvangen
Wim

10 {2e {10 2e ^minienw nl

10 {2e {10 2e ^minienw nlCC

iPhone WJK

Op 28 mei 2020 om 12 48 heeft Wim Kuijken ] I0 2e |@gmail com het volgende
geschreven

Te bespreken
Weet nog niet wat beste is Dacht ook aan alleen deze samenvatting en de bijlagen met
documenten op rij en gespreksverslagen
Vemieuwde aanpak
Wim
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iPhone WJK

Op 28 mei 2020 om 11 48 heeft J DBO

@minienw nl hetvolgende geschreven

10 2e

I0 2e

Beste Wim

Mooi

Ik heb een paar algemene opmerkingen

het jouw idee om dit stuk als het eindrapport te beschouwen of ligt er straks nog een

feitelijk beschrijvend stuk achter globaal gebaseerd op hetgeen ik vorig weekend heb

gemaakt

11 1 en 10 2 g

Laten we over hierover en de inhoudelijke aspecten verwachtingen TK etc dinsdag vender

praten Ik heb volledigheidshalve even het stenogram van het Bodemoverleg van 12 mei

toegevoegd waarin je naam 40 keen genoemd werd

Met vriendeliike groet

10 2e

1 6

Van Wim Kuijken 10 2e @gmail com

Verzonden woensdag27 mei 2020 21 18

Aan | DBO

DGB

Onderwerp Re 20200525 Procesevaluatie granuliet proeve 2 WK

En hierbij mijn tweede proeve aangepast aan actuele stand en soms iets ander

geformuleerd
Bespreken we dinsdag wel Groet Wim

I0 2e 10 2e @ minienw nl

10 2e 10 2e @minienw nlCC

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

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

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

eleklronisch verzenden van berichten

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

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

20200512 Bodem ongecorrigeerd stenogram docx

20190729 lENW BSK 2019 167238 notiti^foKsferanuliet versie 2 DOCX

20190730 Toetsingdocument granuliet grond DGWB DOCX
20190815 06Notitie granuliet ter voorbereiding directeurenoverleg dd21 aug 2019 pdf
20190816 02 Bijlage bij memo granuliet 16 8 2019 tijdslijn vanuit ON pdf
20190816 05 Memo^i^granulietpdf
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
l0X2e I DBO

Mon 6 1 2020 8 11 11 PM

Subject Aanvullende interviews

Received

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

From

Sent

Mon 6 1 2020 8 11 11 PM

Beste| 10 2e |en Wim
Je gaf opnieuw aan te willen spreken met 10 2e Telefonisch of via Zoom

Ik zal een interview afspraak laten plannen met

november 2018

Met vriendeliike groet

10 2e van de ILT zij was de opsteller van het juridisch advies van

10 2e
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@minienw nl] Wim Kuijken [| iQ 2e |@gnnail conn]10 2e I DGBf] 10 2e

l0X2e I DBO

Mon 6 1 2020 8 33 24 PM

Subject Verwerking waswater Holtum Promeco

Mon 6 1 2020 8 33 24 PM

To

From

Sent

Received

Beste| 10 2e | en Wim

Een voorbeeld van gebraik van flocculant in de praktijk zoals Intron waaischijnlijk bedoelt

https promeco nl verwerkmg waswater holtum
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Wim Kuiiken il 1Q 2e |@gmail com1 1Q 2e | DGB[| 10 2e

10X2e I DBO

Tue 6 2 2020 8 30 26 AM

Subject RE 20200525 Procesevaluatie granuliet proeve 2 WK

Received

]@rmin ienw nl]To

From

Sent

Tue 6 2 2020 8 30 27 AM

Ja maar die zijn gelakt

Met vriendelijke greet

10 2e

Van Wim KuijKen

Verzonden maandag 1 juni 2020 22 06

Aan J DGB

DBO

Onderwerp Re 20200525 Procesevaluatie granuliet proeve 2 WK

Hebben ze die al Via Wob

10 2e

10 2eCC

iPhone WJK

Op 1 jmi 2020 om 21 54 heeft

geschreven

@aimienw nl het volgendeI0 2e DGB 10 2e

En ditzijn de stukken waar Lacin en Kroger om vragen

Van Wim Kuijken 10 2e @gmail com

Verzonden maandag 1 juni 2020 21 06

Aan I DBO

DGB

Onderwerp Re 20200525 Procesevaluatie granuliet proeve 2 WK

Toch duidelijke verwijzing naar asfalt Hoe groot was dat belang in de beslissing in 2008 en 2019

Wim

10 2e 10 2e @minienw nl

10 2e 10 2e @minienw nlCC

iPhone WJK

Op 1 jun 2020 om 20 30 heeft

het volgende geschreven

DBO @minienw nlI0 2e 10 2e

Beste Wim

Bijgevoegd twee interne stukken van DGWB van 29 en 30 juli Vervolgens vond op 21 augustus 2019 het

directeurenoverleg plaats Daar heb ik drie stukken van Ik laat nog nagaan of dat alle stukken die ter

tafel kwamen DE iLT was daar niet aanwezig

Er bestaat geen schriftelijk stuk van de iLT dat de basis vormde voor het akkoord dat de ILT gaf aan de

memo van ^0 ^ van 10 10 2019 Dit zou mondeling door DGWB afgestemd zijn

oet[V ]pt v ripnrjpliiIcp or

10 2e

Van Wim Kuijken 10 2e S gmail com

Verzonden vrijdag 29 mei 2020 15 54

Aan I DBO

DGB [^
Onderwerp Re 20200525 Procesevaluatie granuliet proeve 2 WK

Nog vraag hebben jullie resp kunnen jullie opvragen de notitie die ten grondslag lag aan besluit

10 2e 10 2e @minienw nl

10 2e 10 2eCC ^minienw nl
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DGWB over status granuliet als grond En misschien ook de notitie die bij ILT voorlag bij de

IG toen hij tekende

Wil beiden graag ontvangen
Wim

iPhone WJK

Op 28 mei 2020 om 12 48 heeft Wim Kuijken | I0 2e |@gmail com het

volgende geschreven

Te bespreken
Weet nog niet wat bests is Dacht ook aan alleen deze samenvatting en de bijlagen
met documenten op rij en gespreksverslagen
Vemieuwde aanpak
Wim

iPhone WJK

Op 28 mei 2020 om 11 48 heeft J DBO

@minienw nl het volgende geschreven

10 2e

10 2e

Beste Wim

Mooi

Ik heb een paar algemene opmerkingen

het jouw idee om dit stuk als het eindrapport te beschouwen of ligt er

straks nog een feitelijk beschrijvend stuk achter globaal gebaseerd op

hetgeen ik vorig weekend heb gemaakt

11 1 en 10 2 g

Laten we over hierover en de inhoudelijke aspecten verwachtingen TK etc

dinsdag vender praten Ik heb veiledigheidshalve even het stenogram van het

Bodemoverleg van 12 mei toegevoegd waarin je naam 40 keen genoemd

wend

Met vriendelijke greet

10 2e

Van Wim Kuijken 10 2e @gmail com

Verzonden woensdag27 mei 2020 21 18

Aan | DBO

DGB

Onderwerp Re 20200525 Procesevaluatie granuliet proeve 2 WK

En hierbij mijn tweede proeve aangepast aan actuele stand en soms

iets ander geformuleerd
Bespreken we dinsdag wel Groet Wim

10 2e 10 2e @minienw nl

10 2e 10 2e @minienw nlCC

□it bericht kan informatie bevatten die niet veer u is bestemd Indian u niet de geadresseerde bent of dit

bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht

te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid veer schade van welke aard ook die

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

134804 1470



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

you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

20200512 Bodem_ ongecorrigeerd stenogram docx

20190729 lENW BSK 2019 167238 notitidf^kranuliet versie 2 DOCX

20190730 Toetsingdocument granuliet grand DGWB DOCX
20190815 06Notitie granuliet ter voorbereiding directeurenoverleg dd21 aug 2019 pdf
20190816 02 Bijlage bijmemo granuliet 16 8 2019 tijdslijnvanuit ON pdf
20190816 05 Memo [io^ granulietpdf

134804 1470



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

Tue 6 2 2020 8 31 00 AM

Subject RE 20080825 02_SENTERNOVEM_mail pdf
Received

To

From

Sent

Tue 6 2 2020 8 31 01 AM

Ikga het opzoeken

Met vriendelijke groet

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden maandag 1 juni 2020 22 18

Aan

Onderwerp Re 20080825 02_SENTERNOVEM_mail pdf

Wat is dattrouwens een niet gelithificeerde terrigene afzetting

10 {2e DBO

iPhone WJK

Op 1 jun 2020 om 22 13 heeft Wim Kuijken t10 2e ^gmail com het volgende geschreven

Dus de BRL past niet echt {niet van een niet gelithificeerde terrigene afzetting de Toetsingscie zei dat het geen

grond was korrelgrootte maar het IT besloot toch dat t grond was

Toch V belang te weten waarom

Beetje kwetsbaar toch

iPhone WJK

Op 1 Jun 2020 om 20 58 heeft Wim Kuijken 10 2e ^gmail com het volgende geschreven

Dacht elders gelezen te hebben dat granietzand eerder onder bsb bouwstof was en omzetten naar

grond onder bbkjuist lastig {kostenpost zou zijn voor gib

iPhone WJK

10 2e DBO 10 2eOp 1 jun 2020 om 20 55 heeft

het volgende geschreven

@minienw nl

Beste 10 2a | en Wim

Bijgevoegd de mail uit 2008 waarbij Senter Novem het contact met GIB meldt Er wordt

gesproken van een bijeenkomst van het IT op 25 8 2008 Ik probeer dat verslag te

achterhalen Wei is er een verslag van januari 2009 {bijgevoegd
Groet

10 2e

Dit bericht kan informatia bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent ofdit bericht

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

20080825 02_SENTERNOVEM_mail pdf
20090108 SENTERNOVEMDOC pdf

134803 1471



BS | 10 2e I@rws nl1

I DBO

Tue 6 2 2020 8 33 15 AM

Subject Vraag van Wim Kuijken niet gelithificeerde terrigene afzetting
Received

10 2«To

10X2eFrom

Sent

Tue 6 2 2020 8 33 15 AM

Best fel[0 ^
Dhr Kuijken wil graag weten wat verstaan moet worden onder een niet gelithificeerde terrigene afzetting
Tevens wil dhr Kuijken weten of granuliet daaronder geschaard kan worden

Lijkt me een vraag voor Bodemplus
Mpt vripnH^liikp

10 2e

10X2e

10 H4d ^e

135020 1472



I0 2e I DGBf] 10 2e |@minienw nl1

l0X2e I DBO

Tue 6 2 2020 8 33 31 AM

Subject RE [EXTERNAL] Aanvullende vragen van dhr Kuijken
Tue 6 2 2020 8 33 31 AM

To

From

Sent

Received

Ja doe jij maar

Met vriendeliike groet

10 2e

DGB10 2eVan

Verzonden maandag 1 juni 2020 22 28

Aan DBO

Onderwerp RE [EXTERNAL] Aanvullende vragen van dhr Kuijken

10 {2e

Jij hebt nog niets gestuurd toch Ik stuur t wel

Van DBO 10 2e10 2e @ minienw nl

Verzonden nnaandag 1 juni 2020 20 48

Aan 10 2e I DGB | 1P 2e | minienw nl

Onderwerp RE [EXTERNAL] Aanvullende vragen van dhr Kuijken

Raar Misschien omdat ikdeze extra vragen had gestuurd

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e DGB 10 {2e ^minienw nlVan

Verzonden zaterdag 30 mei 2020 15 31

Aan 10 2e I dBO 10 2e |@minienw nl

Onderwerp FW [EXTERNAL] Aanvullende vragen van dhr Kuijken
Dan meet jij het def verslag maar aan hem sturen mij negeert hij blijkbaar
Van [10 2e ^[Culemborg 10 2e S sgs com

Verzonden vrijdag 29 mei 2020 16 30

Aan 10 2e I DBO^ 10 2e

10 2e |]T dgB 1 1Q 2e

Onderwerp RE [EXTERNAL] Aanvullende vragen van dhr Kuijken

Geachte | I0 2e |
Bijgaand ontvangt u het interviewverslag met enkele aanpassingen waarmee naar onze mening het besprokene beter is

verwoord Tevens toegevoegd is een document met daarin de beantwoording van onderstaande vragen

Bij die beantwoording refereren wij aan een mailbericht met bijiagen Dat mailbericht zend ik dadelijk nog separaat door

waarbij ik de individuele mailadressen uit het oorspronkelijke mailbericht zal verwijderen omdat dat feitelijk

persoonsgegevens betreffen

Met vriendelijke groeten
kind regards

Culemborg

@minienw nl Wim Kuijken | 10 2e |@gmail com

10 2e@ minienw nl @sgs com10 2e

CC

10 2e

1 ^pgafig dpg2e

DBO 10 2eFrom 10 2e ^minienw nl

Sent 27 May 2020 13 39

]Culemborg
n DGB T~^

Subject [EXTERNAL] Aanvullende vragen van dhr Kuijken

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

10 2e 10 2e Culemborg 10 2eTo 1Q 2e |^sgs com

^minienw nl Wim Kuijken 10 2e agmail com

^sgs com

10 2e 10 2eCc

♦

Geachte] 10 2e ^nr 1Q 2e j

Nogmaals bedankt voor het gesprek

1 Naar aanleiding van de invoering van het Bbk moesten materialen verdeeld worden in grond en bouwstof Materialen die

als grond werden aangemerkt kwamen onder de BRL 9321 In dat kader is in 2008 gewijzigde BRL 9321 vastgesteld Is dat

gebeurd op 9 juli 2008 Of was dat 8 feb 2008 al Beiden data staan vermeld op de huidige BRL

135019 1473



10 2g

3 Heeft u voor ons het wijzigingsbiad dat aanleiding was voor de bijgevoegde reactie van de Toetsingscommissie Hoe kijkt

u tegen deze reactie aan Deze heb ik bijgevoegd

io 2g

5 Was BRL 9344 ook bedoeld om granuliet in een grotere korrelgrootte dan het bestaande product als grond te kunnen

certificeren

6 Kunt u aangeven hoeveel producten momenteel onder BRL 9321 een productcertificaat hebben

7 Kunt u aangeven of er gecertificeerde producten bij zijn waarbij in het productieproces van een flocculant gebruik wordt

gemaakt

8 Zijn er voor zover u welke andere producten onder een andere BRL als grond zijn gekwalificeerd en waarbij in het

productieproces van een flocculant gebruik wordt gemaakt

9 Kunt u aangeven aan de hand van voorbeelden welke materialen momenteel in de NL bodem worden toegepast als

grond onder BRL 9321 en die een zeer laag organisch gehalte hebben

Met vriendelijke groet

10 2e

I0 2e

10 2e

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

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

elektrenisch verzenden van berichten

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

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

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

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

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

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

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

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

135019 1473



Wim Kuiiken il 1Q 2e |@gmail com1 10 2e | DGB[| 10 2e

10X2e I DBO

Tue 6 2 2020 8 51 58 AM

Subject FW granuliet
Received

Overzicht verbeteringen systeem van erkende kwaliteitsverklaringen 2013 2016 docx

]@rmin ienw nl]To

From

Sent

Tue 6 2 2020 8 51 59 AM

t i

Met vriendelijke groet

10 2e

Van 10 2e

Verzonden dinsdag 2 juni 2020 08 45

10 2e dBOAan

Onderwerp granuliet

Beste 10 2e

Tijdens een zonnig pinksterweekend thuis heb ik besloten niet te wachten op een beknopt verslag ter goedkeuring

Ik hoop nog deze week het wijzigingsbiad voor BRL 9321 volgens de officiele procedure in te zetten

Hier bijgevoegd mijn acties in goed overleg met Bodem tot kwaliteitsverbeteringen in de periode 2013 2016 en een voorstel om

de doorlooptijd voor beoordelingsrichtlijnen en wijzigingsbiaden aanzienlijk te beperken Dat geldt dan ook voor het wijzigingsbiad

voor BRL9321

Met vriendelijke groet 10 2e

Scanned by McAfee and confirmed virus free

134802 1474



Overzicht verbeteringen systeem van erkende kwaliteitsverklaringen 2013 2016

Mijn voorstellen vanuit de praktijk tot verbetering van het systeem van erkende kwaliteitsverklaringen
heb ik altijd met medewerkers m v van Bodem goed kunnen bespreken Dit overleg heeft geleid tot

een drietal wijzigingen van de Regeling bodemkwaliteit

• Stcrt 2013 31950 onderdeel Y bijiage H Het betreft de keuringsfrequentie toetsingsklasse
90 99 9 Hiermee wordt beoogd producenten die ruim voldoen aan de criteria voor de

fabrikant eigenverklaring te behouden voor het systeem van erkende kwaliteitsverklaringen
• Stcrt 2014 33763 onderdeel D artikel 3 6 2 zesde lid en P bijiage H Hiermee wordt beoogd

het gebruik en de ontwikkeling van betere analysemethoden te faciliteren en te stimuleren

• Stcrt 2016 44654 onderdeel J bijiage H Hiermee wordt 16 jaar praktijkervaring vastgelegd
door hetzelfcorrigerend karakter van de k waarde bij toetsing onder steekproefregime

In de nota’s van toelichting zijn al deze verbeteringen zeer uitgebreid door Bodem onderbouwd

De verschillende Colleges van Deskundigen waren niet altijd allemaal op de hoogte van deze

tussentijdse wijzigingen Om die reden moet ik als lid van de toetsingscommissie in mijn commentaar

op de aangeboden beoordelingsrichtlijnen in detail wijzen op deze wijzigingen

Tot nu toe zijn alle producenten hun producten blijven certificeren Op de site van Bodem staat een

handelsonderneming die steenslag en breuksteen van Duitse groeven aflevert onder fabrikant

eigenverklaring

Verbeterpunt van de lange doorlooptijd van beoordelingsrichtlijnen en wijzigingsbladen

De notificatie ter voldoening aan de Richtlijn 98 34 EG ter toetsing van mogelijke handelsbelemmering
heeft in praktijk een doorlooptijd van 3 maanden Indien geen van de lidstaten bezwaar maakt dan

kan de beoordelingsrichtlijn ofwijzigingsbiad worden opgenomen in bijiage Cvan de Regeling
bodemkwaliteit Toch zit er geen schot in deze opname beoordelingsrichtlijnen en wijzigingsbladen
van medio 2019 zouden pas per 1 januari 2021 in bijiage C worden opgenomen en ook dat is nog niet

zeker Dat is echt niet uit te leggen Producenten moeten zich dan maar behelpen met verouderde

versies of moeten het certificeren dan maar uitstellen en vluchten in een fabrikant eigenverklaring

In een Actuele Aanvulling op bijiage C kunnen wijzigingsbladen de geen technische voorschriften

bevatten en daarom niet vallen onder de Richtlijn 98 34 EG direct worden opgenomen Dat geldt ook

voor beoordelingsrichtlijnen en wijzigingsbladen die het notificatietraject met succes hebben

doorlopen De uitvoering kan worden ondergebracht bij Bodem en op de site komen Dit beperkt de

doorlooptijd aanzienlijk

^0^2 6 2020

136260 1475



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

Tue 6 2 2020 3 25 57 PM

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

From

Sent

Subject FW Toetsing aan rekenregels
Received

vragen en antwoorden organische stof pdf

Tue 6 2 2020 3 25 58 PM

Beste|i10 2e |en Wim

Bijgevoegd de antwoorden op vragen die ik aan 10 2e leb gesteld

10 2g

Met vriendelijke groet

10 {2e

10 2e

10 2e

10 2e ZNVan

Verzonden dinsdagZ juni 2020 14 44

Aan I DBO

DGB Wim Kuijken

Onderwerp RE Toetsing aan rekenregels
Geachte | 10 2e |
In bijgaande bijiage treft u de betreffende antwoorden op uw geformuleerde vragen aan

Indien het een en ander nadere toelichting behoeft ben ik altijd bereid deze te beantwoorden

10 2e

10 2eCC

Mph vri^nHpliinrnph

10 2e

DBO 10 2e10 2e @minienw nlVan

Verzonden woensdag 27 mei 2020 14 21

Aan 10 2e ZN | 10 2e n@rws nl

DGB 1Q 2e @minienw nl Wim Kuijken 10 2e @gmail com

Onderwerp Toetsing aan rekenregels

Geachte 10 2e

Bedankt voor uw reactie op het vers lag
Ik heb over de volgend passage nog wat aanvullende vragen

CC

10 2g

Kunt u uiterlijk op 2 juni reageren

Met vriendelijke groet

134801 1476



10 2e
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
l0X2e I DBO

Tue 6 2 2020 3 26 25 PM

Subject RE Toetsing aan rekenregels
Tue 6 2 2020 3 26 25 PM

To

From

Sent

Received

Ja zal ik doen

Met vriendelijke groet

10 2e

Oorspronkelijk bericht

Van Wim Kuijken 10 2e |@gmail com
Verzonden dinsdag2 imii 202Q 16 09

10 26 ^ DBO j 10 2e |@mmienw nl

CC | 10 2e | DGB 10 2e |@mmienw nl

Onderweip Re Toetsing aan rekenregels

Aan

Nou Moeten we deze reactie weer temgleggen bij degenen diezeiden dat bet zo niet hoeft Vermoeiend om de waarheid te horen

i0 2e

ZN | I0 2e l@rws nl bet volgaide gescbrevenOp 2 jun 2020 om 14 43 beef 10 2e

vr^ai en antwoorden organlscbe stof pdf

134800 1478



BS | 10 2e I@rws nl1

I DBO

Tue 6 2 2020 3 40 22 PM

Subject RE Agenda en stukken voor directeurenoverleg 21 8 2019

Tue 6 2 2020 3 40 22 PM

10 2«To

10 2eFrom

Sent

Received

Dank Akkoord

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 4P 2e

{BS10 {2eVan

Verzonden dinsdag 2 juni 2020 16 38

Aan

Onderwerp RE Agenda en stukken voor directeurenoverleg 21 8 2019

De notitie van Bodem t 22 april 2019 Nee voor zover ik weet niet zie mijn eerdere mail Deze notitie van 22 april is in mijn

herinnering in ieder geval niet besproken op 21 augustus

10 {2e DBO

I0 2e ^ DBO 1 10 2e |^minienw nl

Verzonden dinsdag 2 juni 2020 16 28

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

Onderwerp RE Agenda en stukken voor directeurenoverleg 21 8 2019

Ik was benieuwd of de discussienotitie granuliet van WVL ook op de agenda stond Dat stuk bedoelde ik

Met vriendelijke groet

10 2e

10 {2e

BS 10 2e10 2e Srws nlVan

Verzonden dinsdag 2 juni 2020 16 16

Aan

Onderwerp RE Agenda en stukken voor directeurenoverleg 21 8 2019

Dag lOK2ej
Mijn directeurl 10 2e ~| was destijds verhinderd voor dit ov^rleg Ik heb haar daar vervangen en een document doorgestuurd
gekregen ter voorbereiding de notitie van 10 2e f 29

Ik ben voor de zekerheid nog even bij het secretanaat nagegaan ofl|0 2|eijnisschien een uitnodiging voor het bewuste overleg op

21 augustus heeft ontvangen met nog andere stukken Dit is niet het geval zie bijgaand
Wat bedoel je met de discussienotitie De notitie van | l0 2e |0 ^

I0 2e 10 2eDBO @minienw nl

van 15 augustus 2019

Of wat andens

Groeten

P
Van 10 2e DBO 10 2e @ minienw nl

Verzonden maandag 1 juni 2020 20 26

Aan I0 2e BS I0 2e @rws nl

Onderwerp Agenda en stukken voor directeurenoverleg 21 8 2019

Voor de volledigheid ben ik op zoek naar alle stukken en de agenda voor het directeurenoverleg van 21 8 2019

Bijgevoegd is wat ik zelf heb Kun jij nog aanvullen Stond de discussienotitie daar op de agenda

Met vriendelijke groet

10 2e

nOV2e1

10 34p 2e

135017 1479



]@minienw nl]I0 2e 10 2eTo DGRWI
10X2e I DBO

Wed 6 3 2020 9 14 22 AM

From

Sent

Subject Directeurenoverleg 21 8 2019

Received

20190815 06 Notitie granuliet ter voorbereiding directeurenoverleg dd21 aug 2019 pdf

Wed 6 3 2020 9 14 23 AM

Beste | 10 2e^en^l0 2e^
Graag zou dhr Kuijken de agenda en alle stukken willen hebben die besproken zijn tijdens het directeurenoverleg van 21 augustus

2019 Ik beschik over bijgevoegd document Stonden er nog andere stukken op de agenda

Met vriendelijke greet

10 {2e

10 2e

10 «4d be

135015 1480



]@minienw nl]I0 2e 10 2eTo DGRWI
10X2e I DBO

Wed 6 3 2020 9 20 28 AM

From

Sent

Subject RE Directeurenoverleg 21 8 2019

Received Wed 6 3 2020 9 20 28 AM

Dank

Met vriendelijke groet

10 2e

10 {2e

10 24P ^

DGRW10 2eVan

Verzonden woensdag 3 juni 2020 10 20

Aan 10 2e I DBO

CC | 10 26 I DGRW

Onderwerp RE Directeurenoverleg 21 8 2019

Naar mijn weten is alleen dit stuk Had ik recent al in mijn mail naar gezicht en vond alleen deze

Groeten

31^
1
Van DBO

Verzonden woensdag 3 juni 2020 10 14

DGRW

Onderwerp Directeurenoverleg 21 8 2019

Beste| 10 2^en^10 2e^
Graag zou dhr Kuijken de agenda en alle stukken willen hebben die besproken zijn tijdens het directeurenoverleg van 21 augustus

2019 Ik beschik over bijgevoegd document Stonden er nog andere stukken op de agenda

Met vriendelijke groet

10 {2e 10 2e g minienw nl

10 2e 10 2e @minienw nlAan

10 2e

10 24p 2e

135014 1482



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

Wed 6 3 2020 1 28 02 PM

To

From

Sent

Subject RE [EXTERNAL] RE vraag aan Toetsingscommissie Besluit bodemkwaliteit rmicrozand

Received Wed 6 3 2020 1 28 03 PM

Beste Wim

Toelichting bij BRL 9324

Bij het verschijnen van deze uitgave van BRL 9324 is er gezien de definitie van grond in het Besluit bodemkwaliteit voor gekozen

om een strikte scheiding aan te houden tussen de certificatie van grond en de certificatie van bouwstoffen Daardoor kan op basis

van BRL 9324

alleen nog groevesteen worden gecertificeerd als bouwstof en is BRL 9321 uitgebreid met de mogelijkheid om gebroken grind als

grond te certificeren

Voor 1 7 2008 werd er in het kadervan het Bouwstoffenbesluit geen onderscheid gemaakt tussen grond bouwstof of

baggerspecie Alles was bouwstof Tot die tijd viel granuliet onder 9324 De producent geeft aan dat het als grond is toegepast

Waarschijnlijk bedoelt hij daarmee dat het als onlosmakelijk onderdeel van de bodem is toegepast Het begrip terugneembaarheid

werd pas in het Bbk geVntroduceerd voor bouwstoffen

Beantwoordt dit je vraag

Met vriendeliike groet

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden woensdag 3 juni 2020 13 57

Aan DBO

Onderwerp Re [EXTERNAL] RE vraag aan Toetsingscommissie Besluit bodemkwaliteit microzand

Maar hoe was her nu voor 1 7 2008 Was granuliet toen grond Onder welke definitie of beschrijving

10 2e

Wim

iPhone WJK

]@minienw nl hetvolgendeOp 3 jun 2020 om 12 53 heeft

geschreven

10 2e DBO 10 2e

Helder Dank

Met vriendelijke groet

10 26

10 2e

10 2e 10 2e @SQS CQmVar

Verzonden woensdag 3 juni 2U2U 12 45

Aan io 2e I DBO 1 io 2e |@minienw nl

io 2e |@sqs com

CC lOK^e | DGB | io 2e |@minienw nl Wim Kuijken’ | |@gmail com

Onderwerp RE [EXTERNAL RE vraag aan Toetsingscommissie Besluit bodemkwaliteit microzand

10 2e

10 2e

10 2g

34798 1483



10 2g

Met vriendelijke groeten
kind regards

10 2e

10 2e DBO | 10 2e @minienw nlFrom

Sent 03 June 2020 10 23

10 {2e @sgs connTo 10 2e 10 2e

^ I0 2e |@sgs com

iQ 2e | DGB | I0 2e |@minienw nl Wim Kuijken | I0 2e |@gmail conn

Subject [EXTERNAL] RE vraag aan Toetsingsconnmissie Besluit bodennkwaliteit microzand

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

attachments

Cc

10 2eGeachte

10 2g

iviei vrienaeiijKe groet

10 2e

10 2e @sqs cQmVan 10 2e

Verzonden vrijdag I d mei 2020 lb 3tJ

Aan 10 2e DBO

@sgs com

10 2e @minienw nl 10 2e

I0 2e

DGB io 2e |@minienw nl Wim Kuijken | io 2e |@qmall com10 2eCC

Onderwerp FW vraag aan Toetsingscommissie Besluit bodemkwaliteit microzand

Geachte 10 2e

10 2g

10 2e

i |a| ^®|a^p|2e

10 2eFrom

Sent 04 November 2013 13 36

To Toetsingscommissie Besluit bodemkwaliteit

Cc Graniet Import Benelux B V

134798 1483



Subject RE vraag aan Toetsingscommissie Besluit bodernkwaliteit microzand

10 2g

Met vriendeliike groeten

10 2e

SGSINTRON B V is a member of the SGS Group the world’s leading Inspection Verification Testing and

Certification company and operates within the SGS Industrial Services business line

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

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

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

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

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

https www sgs com en terms and conditions

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

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

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

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

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

messages

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

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

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

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

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

https www sgs com en terms and conditions

134798 1483



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

Wed 6 3 2020 8 05 58 PM

To

From

Sent

Subject RE Flocculant

Received

20191010 07 Briefaan DG RWS van DGWB d d 10 10 2019 over certificatie granulietals grond pdf

Wed 6 3 2020 8 05 59 PM

t i

Met vriendelijke groet

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden woensdag 3 juni 2020 16 55

Aan 10 2e I DBO

DGB10 2eCC

Onderwerp Re Flocculant

Heb je dat memo

iPhone WJK

10 2e DBO | 10 2eOp 3 jun 2020 om 16 38 heeft @minienw nl het volgende geschreven

Hi] heeft feitelijk alleen de memo van 10 10 2019 ondertekend

Met vriendeliike groet

10 2e

Van Wim Kuijken | 10 2e |@gmail com

Verzonden woensdag 3 juni 2020 15 36

10 2e ~| DBO | 10 2e

10 2e dGB 1Q 2e |@minienw nl

Onderwerp Re Flocculant

Mooi speurwerk We gaan het allemaal zakelijk beschrijven
Inmiddels 10 2e gesproken over zijn besluit inz granuliet grond Interessant

Hij heeft louter besloten op grond van argument het was 10 jr lang grond en er is niks veranderd dus het blijft grond

Rechtszekerheid dus

Hij was niet op de hoogte gebracht van interventie Zijistra van belangen GIB van c notities IT van handhavers die

niet Wilde toepassen etc

Heeel bijzonder C1 ^^eeft hem daar niet mee lastig gevallen

Wim

@ minienw nlAan

CC

iPhone WJK

Op 3 jun 2020 om 14 15 heeft

geschreven

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

Beste| 1Q 2e |en Wim
Nu we in de rapportage wat meer aandacht aan het gebruik van een flocculant willen besteden ben ik

e e a gaan uitzoeken

{10 2e an Intron gaf de volgende antwoorden op mijn vragen

Bij Graniet Import Benelux is alleen het granuliet gecertificeerd op basis van BRL 9321

Op het erkenningenoverzicht van Bodem kunt u zien dat er op dit moment in totaal 103 erkenningen

zijn verstrekt op basis van BRL 9321

134796 1484



Op basis van BRL 9321 worden enerzijds winlocaties gecertificeerd waar materiaal wordt gebaggerd en

rechtstreeks op een depot wordt gespoten om te worden uitgeleverd dus zonder dat er een wasstap in

het proces aanwezig is Bij deze winlocaties wordt geen flocculant gebruikt

Anderzijds worden winlocaties gecertificeerd waar sprake is van een classeerinstallatie dat wil zeggen

dat het uitgangsmateriaal wordt gewassen gescheiden en soms ook gebroken Bij die winlocaties wordt

nagenoeg altijd flocculant toegepast Dit zijn onder BRL 9321 enkele tientalllen winlocaties

De grondreinigingsinstallaties die op basis van BRL SIKB 7500 protocol 7510 zijn gecertificeerd

{momenteel 74 erkenningen maken veelvuldig gebruik van flocculant Deze materiaalstromen worden

op basis van BRL 9335 gecertificeerd

1 GIB heeft naast het productcertificaat onder BRL 9321 nog twee certificaten onder BRL 9324

bouwstof Erzijn geen andere certificaten onder BRL 9321

2 Er zijn 103 erkenningen {productcertificaten onder BRL 9321 uitgegeven {zie Bodemplus

Ik heb er 10 bekeken noon enkel productcertificaat wordt melding gemaakt van gebruik van

een flocculant Zoals ■0 2e jangeeft zijn er tientallen winlocaties waarbij flocculant wordt

gebruikt

3 Vervolgens heef 10 2e net over materiaalstromen die onder BRL 9335 zijn gecertificeerd Deze

BRL vaIt onder grond en ziettoe op de oorsprong van de te keuren grond en baggerspecie

Deze BRL heeft betrekking op zowel bewerkte als onbewerkte grond die zowel droog als nat

kan

zijn ontgraven of gebaggerd of als minerale afvalstof vrijkomt Wat betreft de oorsprong van de

grond zijn in de protocollen bij deze BRLnadere eisen en beperkingen aangegeven in het

werkingsgebied van ieder protocol Daaronder ligt een aantal protocollen zoals eisen te stellen

aan individuele partijen grond of grond uit projecten

Zowel in de BRL als in de onderliggende protocollen wordt niet verwezen naar of melding

gemaakt van het gebruik van floccuianten

4 I0 2e heeft het ook over BLR 7500 en protocol 7510 Deze hebben betrekking op het bewerken

van verontreinigde grond en baggerspecie BRL 7500 richt zich op

A ex situl reiniging van verontreinigde grond {incl RKGV en baggerspecie door middel van

thermische extractieve en of biologische methoden alsmede natte en droge zeeftechnieken

Ook de reiniging van afvalstoffen niet zijnde grond valt binnen de reikwijdte van de BRL voor

zover dergelijke afvalstoffen overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit na reiniging als grond

worden aangemerkt en toegepast Het gaat hier om de volgende stromen

• {sorteerjzeefzand
• teerhoudend asfaitgranulaat
• {zandfractie { 2 mm 2 uit ballastgrind
• overige zandige afval stoffen zoals boorgruis bentoniet bleekaarde e d

B 2 zandscheiding ontwatering rijping en landfarming van baggerspecie
Ten aanzien van de acceptatie opslag en bewerking van verontreinigde grond baggerspecie en

andere tot grond bewerkbare afvalstoffen gelden de volgende algemene eisen Specifieke

eisen per bewerkingsmethode zijn weergeven in de bij deze beoordelingsrichtlijn behorende

protocollen
• protocol 7510 Procesmatige ex situ reiniging bewerking en immobilisatie van grond en

baggerspecie’
• protocol 7511 Ontwateren en rijpen van baggerspecie

Zowel in BRL 7500 als in de onderliggende protocollen wordt geen melding gemaakt van het

gebruik van floccuianten
Uit het bovenstaande kun je afleiden dat zoals 10 2e stelt dater op ruime schaal gebruik

gemaakt wordt van floccuianten

Het kennelijk niet gebruikelijk is dat dit is opgenomen in BRL en of onderliggende protocollen

Er lijken productcertificaten lijken te zijn onder BRL 9321 waar wel het gebruik van een

flocculant staat beschreven terwiji dat bij meerdere producenten aan de orde is

Dit roept de vraag op waarom het gebruik van een flocculant kennelijk GIB aangerekend wordt

{ het staat niet in de BRL en het staat niet in het certificaat dus dat is ongeldig

Heksenjacht of echt probleem

Groet

i0 2e

Met vriendelijke groet

I0 2e

134796 1484



10 2e

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

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

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

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

electronic transmission of messages

134796 1484



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

Wed 6 3 2020 10 00 58 PM

To

From

Sent

Subject RE Flocculant

Received Wed 6 3 2020 10 00 58 PM

Zit bij de Wob stukken maar is gedeeltelijk gelakt Er zijn geen stukken naar de TK gestuurd

Met vriendelijke groet

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden woensdag 3 juni 2020 21 17

Aan

Onderwerp Re Flocculant

Zitdit ook bij WobofTK stukken

10 {2e DBO

iPhone WJK

10 2e DBO 10 29Op 3 |un 2020 om 21 06 heeft ^minienw nl het volgende geschreven

t i

Met vriendeliike roet

10 2e

10 «4P 2e

Van Wim Kuijken I0 2e @gmail com

Verzonden woensdag 3 juni 2020 16 55

Aan 10 {2e I DBO 1 10 2e |g minienw nl

DGB | 10 2e |@minienw nl10 {2eCC

Onderwerp Re Flocculant

Heb je dat memo

iPhone WJK

10 2e DBO 10 2eOp 3 jun 2020 om 16 38 heeft

geschreven

@ minienw nl het volgende

Hij heeft feitelijk alleen de memo van 10 10 2019 ondertekend

Met vriendelijke groet

10 2e

10 {34d be

Van Wim Kuijken 10 2e @ gmail com

Verzonden woensdag 3 juni 2020 15 36

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

DGB | 10 2e |@ minienw nl10 2eCC

Onderwerp Re Flocculant

Mooi speurwerk We gaan het allemaal zakelijk beschrijven

Inmiddels 10 2e gesproken over zijn besluit inz granuliet grond Interessant

Hij heeft louter besloten op grond van argument het was 10 jr lang grond en er is niks veranderd dus

het blijft grond Rechtszekerheid dus

Hij was niet op de hoogte gebracht van interventie Zijistra van belangen GiB van c notities iT van

handhavers die niet wilde toepassen etc

134795 1486



Heeel bijzonder U9 i^eeft hem daar niet mee lastig gevallen
Wim

iPhoneWJK

10 2e DBO ^ 10 2eOp 3 jun 2020 om 14 15 heeft

hetvolgende geschreven

@minienw nl

Beste [10 2e | en Wim
Nu we in de rapportage wat meer aandacht aan het gebruikvan een flocculant willen

besteden ben ik e e a gaan uitzoeken

10 2e ran Intron gaf de volgende antwoorden op mijn vragen

Bij Graniet Import Benelux is alleen het granuliet gecertificeerd op basis van BRL 9321

Op het erkenningenoverzicht van Bodem kunt u zien dat er op dit moment in totaal 103

erkenningen zijn verstrekt op basis van BRL 9321

Op basis van BRL 9321 worden enerzijds winlocaties gecertificeerd waar materiaal wordt

gebaggerd en rechtstreeks op een depot wordt gespoten om te worden uitgeleverd dus

zonder dat er een wasstap in het proces aanwezig is Bij deze winlocaties wordt geen

flocculant gebruikt

Anderzijds worden winlocaties gecertificeerd waar sprake is van een classeerinstallatie dat

wil zeggen dat het uitgangsmateriaal wordt gewassen gescheiden en soms ook gebroken

Bij die winlocaties wordt nagenoeg altijd flocculant toegepast Dit zijn onder BRL 9321

enkele tientalllen winlocaties

De grondreinigingsinstallaties die op basis van BRL SIKB 7500 protocol 7510 zijn

gecertificeerd momenteel 74 erkenningen maken veelvuldig gebruik van flocculant Deze

materiaalstromen worden op basis van BRL 9335 gecertificeerd

1 GIB heeft naast het productcertificaat onder BRL 9321 nog twee certificaten onder

BRL 9324 bouwstof Er zijn geen andere certificaten onder BRL 9321

2 Er zijn 103 erkenningen productcertificaten onder BRL 9321 uitgegeven {zie

Bodemplus

Ik heb er 10 bekeken Op geen enket productcertificaat wordt melding gemaakt van

gebruik van een flocculant Zoals 10 2e langeeft zijn er tientallen winlocaties

waarbii flocculant wordt gebruikt

3 Vervolgens heeft 10 2e het over materiaalstromen die onder BRL 9335 zijn

gecertificeerd Deze BRL valt onder grond en ziet toe op de oorsprong van dete

keuren grond en baggerspecie Deze BRL heeft betrekking op zowel bewerkte als

onbewerkte grond die zowel droog als nat kan

zijn ontgraven of gebaggerd of als minerale afvalstof vrijkomt Wat betreft de

oorsprong van de grond zijn in de protocollen bij deze BRL nadere eisen en

beperkingen aangegeven in het werkingsgebied van ieder protocol Daaronder ligt

een aantal protocollen zoals eisen te stellen aan individuele partijen grond of

grond uit projecten

Zowel in de BRL als in de onderliggende protocollen wordt niet verwezen naar of

melding gemaakt van het gebruik van flocculanten

4 10 2e leeft het ook over BLR 7500 en protocol 7510 Deze hebben betrekking op

het bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie BRL 7500 richt zich op

A ex situl reiniging van verontreinigde grond incl RKGV en baggerspecie door

middel van thermische extractieve en of biologische methoden alsmede natte en

droge zeeftechnieken Ookde reiniging van afvalstoffen niet zijnde grond valt

binnen de reikwijdte van de BRL voor zover dergelijke afvalstoffen overeenkomstig

het Besluit bodemkwaliteit na reiniging als grond worden aangemerkt en

toegepast Het gaat hier om de volgende stromen

• sorteer zeefzand

• teerhoudend asfaitgranulaat

134795 1486



• zandfractie 2 mm 2 uit ballastgrind
• overige zandige afval stoffen zoals boorgruis bentoniet bleekaarde e d

B 2 zandscheiding ontwatering rijping en landfarming van baggerspecie

Ten aanzien van de acceptatie ops lag en bewerking van verontreinigde grond

baggerspecie en andere tot grond bewerkbare afvalstoffen gelden de volgende

algemene eisen Specifieke eisen per bewerkingsmethode zijn weergeven in de bij

deze beoordelingsrichtlijn behorende protocollen
• protocol 7510 Procesmatige ex situ reiniging bewerking en immobilisatie van

grond en baggerspecie
• protocol 7511 Ontwateren en rijpen van baggerspecie

Zowe in BRL 7500 als in de onderliggende protocollen wordt geen melding

gemaakt van het gebruik van flocculanten

Uit het bovenstaande kun je afleiden dat zoals I lOjCZe btelt dat er op ruime

schaal gebruik gemaakt wordt van flocculanten

Het kennelijk niet gebruikelijk is dat dit is opgenomen in BRL en of onderliggende

protocollen

Er lijken productcertificaten lijken te zijn onder BRL 9321 waar wel het gebruik van

een flocculant staat beschreven terwiji dat bij meerdere producenten aan de orde

is

Dit roept de vraag op waarom het gebruik van een flocculant kennelijk GIB

aangerekend wordt het staat niet in de BRL en het staat niet in het certificaat

dus dat is ongeldig

Heksenjacht of echt probleem
Groet

10 2e

Metvriendelijke groet

10 2e

Dit bericht kan infbrmatie bevatten die niet veer u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

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

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

elekironisch veizenden van berichten

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

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

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

134795 1486



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

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

From

Sent Wed 6 3 2020 10 20 41 PM

Subject Gesprek metl ioi 2e

Received Wed 6 3 2020 10 20 41 PM

Beste| 10 2e |en Wim

Morgen praten we met

heeft dit college de BRL 9344 goedgekeurd Een dag later goedgekeurd door de Harmonisatiecommissie bouw en heeft ook de

Toetsingscommissie gepasseerd

D6WB heeft de BRL als strijdig met de regelgeving afgekeurd

hoe kunnen normen voor bouwstof en grond in een BRL opgenomen worden

wat was de inbreng van de Toetsingscommissie Wie is verantwoordelijk voor een BRL

horen beschrijvingen van het gebruikvan flocculanten in een BRL

hoe kijkt dhr De Zeeuw aan tegen de rol van de overheid

Hoe is de deelname van de overheid in zijn college

Met vriendelijke groet

10 2e Deze is voorzitter van het college van deskundigen grondstoffen en milieu Op 24 3 2014

10 2e

134794 1487



■ DBOj I0 2e l@nninienw nl]

lr^~DBO[| iQ 2e I@nninienw nl1

DBO

Thur 6 4 2020 7 34 13 AM

Subject Gesprek Wim Kuijken ei i|0 2^et staatssecretaris

Thur 6 4 2020 7 34 14 AM

~

DBOll I0 2e l@minienw nl]

DBOfI I0 2e I@mlrilenw nl1

10 2eTo 10 2e

1P [2e 10 2e

10 2eFrom

Sent

Received

Beste college s

Zoals bekend voert Wim Kuijken in opdracht van de staatssecretaris een onderzoek uit naar de gang van zaken rond granuliet Dit

onderzoek moet uiterliik 1 iul klaar zijn en aan de staatssecretaris worden aangeboden

Dhr Kuijken heeft me 1P 2e jfgesproken dat er op korte termijn een gesprek zal plaatsvinden met de staatssecretaris over zijn

bevindingen so far Bovendien kunnen in dat gesprek afspraken gemaakt worden over de afwikkeling van het onderzoek en de

aanbieding aan de staatssecretaris en de Tweede Kamer

Voor het gesprek is tussen 20 30 minuten benodigd Willen jullie kijken wat er mogelijk is

Met vriendelijke groet

10 {2e

10 2e

10 H4d be

134453 1488



10 2e 0N | 10 2e

10X2e DBO

Thur 6 4 2020 8 53 49 AM

To @rws nl]
From

Sent

Subject RE Gespreksverslag
Received Thur 6 4 2020 8 53 49 AM

Beste l0 2e

Mooil Dan bel ikjetegen 14 30

pet
10 2e

XTOKZey

10 «4 P ^

{ONVan

Verzonden donderdag 4 juni 2020 09 53

Aan

Onderwerp RE Gespreksverslag

Hallo | i0 2e^
Ik zat er deze ochtend nog aan te werken Hopelijk krijg ik het deze week af

Je kan me na 13 00 uur wel bellen

10 {2e

10 2e DBO

Groet 10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

10 2e DBO 1 10 2e l@tnitiietiw nl

Datum donderdag 04 Jim 2020 9 49 AM

Aan

Kopie

OndeiTverp uespreKsverslag

Beste|l0 2e

Zou je nog kans zien naar het vers lag te kijken van het gesprek met dhr Kuijken

Kan ik je vandaag of morgenochtend nog even bellen met een paar vragen naar aanleiding van het gesprek

Van

tON d 10 2e

IdGB^ 10 2e

]@rws nl

@minienw nl

10 2e

10 2e

IVlpt \ ripnHpliil p grnpt

I0 2e

10 2e

I0 24d be

134451 1489



lDK2e |@casema nl i iQ 2e |@casema nl]
DBO

Thur 6 4 2020 9 53 23 AM

To

10 2eFrom

Sent

Subject Gesprek met dhr Kuijken
Thur 6 4 2020 9 53 24 AMReceived

Geachte

Op 6 februari jl heeft Zembla een uitzending gewijd aan het storten van granuliet in de plas Over de Maas in Gelderland In reactie

op deze uitzending hebben de ministers voor Milieu en Wonen en van Infrastructuur en Waterstaat op 5 maart de TK geinformeerd

in een brief

Na schriftelijke vragen van de TK is door beide bewindspersonen op 31 maart wederom een brief aan de TK gestuurd over deze

kwestie

In deze laatste brief stellen de bewindspersonen vast dat de keten waarbinnen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit

invulling wordt gegeven aan detotstandkoming van een BRL accreditatie en de afgifte van productcertificaten complex is en dat

hier lessen uit getrokken moeten worden in de casus van granuliet De bewindspersonen hebben mij gevraagd hiernaarte gaan

kijken Daarbij zal mijn focus vooral liggen op het in kaart brengen van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden en hoe die

in deze casus hebben gefunctioneerd

In het kader van mijn opdracht wil ik graag met u een telefonische afspraak plannen In dat gesprek wil ik ingaan op uw ervaringen

met het huidige stelsel rond het Besluit bodemkwaliteit en de casus granuliet in het bijzonder Zoals bekend heeft u daartoe een

bijdrage geleverd aan het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer Ik heb kennis genomen van uw position paper in deze kwestie

Graag nodig ik u tevens uit om suggesties te doen voor verbetering van de huidige procedure en werkwijze

Dit gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid van mijn secretari

worden Dit zal na afloop van het gesprek aan u ter goedkeuring toegestuurd worden

Mijn bevindingen en aanbevelingen zal ik uiterlijk 1 juli aan de bewindspersonen rapporteren

Met vriendelijke groet

Wim Kuijken
Namens deze

5 1 2e

{10 2e an het gesprek zal een beknopt verslag gemaakt

10 2e

06 10 U4f e

135167 1490



lDK2e |@tauw corn ll |@tauw conn]
DBO

Thur 6 4 2020 3 39 16 PM

To

10 2eFrom

Sent

Subject Afspraak met dhr Kuijken
Thur 6 4 2020 3 39 17 PMReceived

Geachte 10 2e

Dhr Kuijken heeft in het kader van de problematiek van granuliet contact gehad met

werkin het kader van de opdracht van dhr Kuijken als zijn secretaris

Bent u bereid om mel

sn uw naam doorgekregen Ik10 2e

en gesprekte voeren over de ervaringen van Tauw bij de vergunningverlening voor RWS in het10 2e

kader van het Besluit bodemkwaliteit

Met vriendeliike groet

10 2e

10 W 2e

135166 1492





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

Fri 6 5 2020 2 20 08 PM

Subject 20200605 Procesevaluatie granuliet
Fri 6 5 2020 2 20 09 PM

20200605 Procesevaluatie granullet docx

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

From

Sent

Received

Beste| 10 2e |en Wim

Bijgevoegd mijn nieuwe concept van de rapportage Zoals je zult zien is het aardig ingedikt Volledigheidshalve heb ik bij de

conclusies aanbevelingen aangegeven op welke hoofdstukken die betrekking hebben Flet is uiteraard nog work in progress

In de voetnoten wordt nu nog verwezen naar interviews dat is uiteraard voor intern gebruik

Metvriendelijke greet
10 2e

134792 1495



BS ^ I0 2e I@rws nl1

I db6

I0 2eTo

10 2eFrom

Sent Fri 6 5 2020 7 33 48 PM

Subject 20200213 Contactmomenten Ministerie lenW met dhr Zijistra
Received

20200213 Contactmomenten Ministerie lenW met dhr Zijistra docx

Fri 6 5 2020 7 33 49 PM

Hier het overzicht Ik kan alleen een bericht niet meer vinden dat ik wel gezien heb Een mail of app tussen 10 2e en Flalbe daags

na de uitzending van Zembla

Groet

10 2e

135013 1497



STRIKT VERTROUWELIJK

Contactmoment Ministerie lenW met dhr Zijistra inzake granuliet

10 2eDhr Zijistra [egt via Whatsapo5 6 2019 pnntart mpt

M0V2eTelefoongesprek Zlilstra6 6 2019

6 6 2019

10 2e

reeds beoordeeld Wob lenW granuliet I document 53

19 6 2

1®
eld Wob lenW granuliet I document 53

•

10 2e le

10 2e

1® t 10 2e

10 2e 1 le

10 26

19 06 19

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e I10 2e

10K2e

reeds beoordeeld Wob lenW grani i^0 2^cument 53

l 10 2e l 10 2e l

1@e

136421 1498



STRIKT VERTROUWELIJK

fW^10 2b
reeds beoordeeld Wab lenU turJient 53^1 CJimiiqt

20 6 2019

10 2e

I 1Q 2e I

1^ 10 2e I

reeds beoordeeld Wob lenW granullet I document 60

f^

I 10 P j2e

Overleg met dhr Ziilstra1 7 2019

10 2e2 7 2019

10 2e 10 2e 10X26

I 1PK2e I
Q0 24

10 2e

l 10 2e |
po^

reeds beoordeeld Wob lenW granullet I document 68

| 10 2e | I 10 2e

136421 1498



STRIKT VERTROUWELIJK

reeds beaordeeld Wob lenW granuliet I document €3

21 8 2019

reeds t eoordeeld Wo D RWS granuliet I document 20190a21_396_BS_doc Kennismaking XX Halbe Zijistra Volker Wessi ihi BEVEILIGD_1 pdf

10 2e I

10 2e

reeds beoordeeld Wob RtA| 10 2e ||iet I document 20200207_206_BS_whatsapp 4 beveiligd pdf17 10

136421 1498



STRIKT VERTROUWELIJK

reeds beoordeeld Wob RWS granuliet I document 20200207_206_BS_whatsapp 4 beveiligd pdf2019

18 10

2019
reeds beoordeeld Wolcj ^j^^iraruliet

I document 20200207_206_BS_whatsapp 4 beveiligd pdf

30 10

2019

I 10 2e10 2e

l 10 2e |

201 91030_200_BS_emall RE Verlficatleonderzoek an terugneembaarheld toepassing granuliet bevelllgd pdf

10 2e

136421 1498



STRIKT VERTROUWELIJK

20 91030_200_BS_emall RE Verlficatleonderzoek an terugneembaarheld toepassing granullet bevelligd pdf

136421 1498



I0 2e |@gelderland nl [| iQ 2e |@gelderland nl1

h DGBfl I0 2e I@minienw nl1

J DBO

Mon 6 8 2020 7 50 15 AM

Subject Gesprek inzake granuliet Over de Maas

Mon 6 8 2020 7 50 16 AM

To

10 2eCc

10 2eFrom

Sent

Received

Geachte

Op 6 februari jl heeft Zembla een uitzending gewijd aan het storten van granuliet in de plas Over de Maas in Gelderland In reactie

op deze uitzending hebben de ministers voor Milieu en Wonen en van Infrastructuur en Waterstaat op 5 maart de TK gei nformeerd

in een brief

Na schriftelijke vragen van de TK is door beide bewindspersonen op 31 maart wederom een brief aan de TK gestuurd over deze

kwestie

10 2e

In deze laatste brief stellen de bewindspersonen vast datde keten waarbinnen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit

invulling wordt gegeven aan detotstandkoming van een BRL accreditatie en de afgifte van productcertificaten complex is en dat

hier lessen uit getrokken moeten worden in de casus van granuliet De bewindspersonen hebben dhr Kuijken gevraagd hiernaar te

gaan kijken Ikzelf fungeer als secretaris van dhr Kuijken en voer namens hem enkele gesprekken

In het kader van mijn opdracht wil ik graag met u een telefonische afspraak plannen In dat gesprek wil ik ingaan op uw ervaringen

met het huidige stelsel rond het Besluit bodemkwaliteit en de casus granuliet in het bijzonder Graag nodig ik u tevens uit om

suggesties te doen voor verbetering van de huidige procedure en werkwijze

Dit gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid van

van het gesprek aan u ter goedkeuring toegestuurd worden

Graag verneem ik uw reactie

Met vriendelijke groet

10| 10 2e Zij zal van het gesprek een beknopt verslag maken Dit zal na afloop

10 2e

10 2e

10 H4 P 2e

135164 1499



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

10 29 I DBO

To

Cc @minienw nl]
From

Sent Mon 6 8 2020 7 56 59 AM

Subject RE 20200605 Procesevaluatie granuliet WK

Mon 6 8 2020 7 56 59 AMReceived

Prima wanneer schikt jullie

Bespreken in het team lijkt me prima Dan kunnen nog wat dingen aangevuld worden zoals de bijiage met de standpunten over

grond of bouwstof

Maar wel onder strikte vertrouwelijkheid en niet verder doorsturen in de organisatie

Metvriendelijke greet

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden zondag 7 juni 2020 19 36

Aan I DBO

DGB

Onderwerp Re 20200605 Procesevaluatie granuliet WK

Dank Is goed Zullen we het feitenrelaas bevindingen nog een keer in een videocall bespreken Daama dat stuk

wellicht in jouw team nog laten bekijken
Wanneer hebben we een call afgesproken
Wim

10 2e

I0 2eCC

iPhone WHC

Op 7 jun 2020 om 19 12 heeft

geschreven

@minienw nl het volgendeI0 2e DBO i 10 2e

Beste Wim

Ik wacht even het commentaarvan | 10 2e |af en stuur dan een nieuwe schone versie rond akkoord

Dan kijk ik morenochtend ook even naar de aanbiedingsbrief

Zie hierondervoorantwoorden op jouw vragen

Met vriendeliike groet

10 2e

Van Wim Kuijken 10 2s @igmail com

Verzonden zondag 7 juni 2020 14 50

Aan | DBO

DGB [2
Onderwerp Re 20200605 Procesevaluatie granuliet WK

NB

Voor komende week

Ik heb nog ‘open staan’

Hoe verhouden de Wob documenten zich tot onze rapportage zijn er nog andere inzichten Nee ik heb

geen documenten of mails gezien die een ander licht werpen Ik veiw^erk dei interessante stukken in een

document ter aanvulling op de tijdlijn
Wanneer spreken we Tauw Ik heb vrijdag het secretariaat gevraagd een afspraak te plannen
Hoe zit het met de al dan niet verplichte analyse die Meertens moet doen o g v Rbk Volgens RWS juristen

is die niet verplicht
Kennen wij het Milieu Hygienisch Toetsingskader Ligt dat inderdaad bij de TK Dat zal ik nagaan

Provincie Gld Ik zal morgen een telefonische afspraak maken

Moeten zullen wij de exteme ‘klokkenluider’ nog antwoorden Ja als je wilt kan ik dat doen

Is er nog gekeken naar de satelliet beelden vertroebeling Ja ik heb daar RWS naar gevraagd Vlak na het

I0 2e 10 2e ^minienw nl

10 2e 10 2e ^minienw nlCC

134789 1500



toepassen treedt veitroebeling op foto 2014 Daar is na korte tijd geen sprake meer van de foto van 2019

toont geen veitroebeling
Tot slot ik zal nog een samenvattende aanbiedingsbriefmaken bij de rapportage voor de Stas Kan ik evt

morgen in concept aan haar en de SG toezenden voor gesprek di 12u Stuiir deze nog wel even toe voor

reactie

Groet

Wim

Verstiiurd vanaf mijn iPad

Op 7 jiin 2020 om 13 19 heeft Wim Kuijken j I0 2e |@gmail com het volgende geschreven

We zijn er nog niet ik heb flink gepiizzeld op conclusies en aanbevelingen In tracks en traces

aangegeven Kan iemand dit verwerken en retour sturen

De rest komt later

20200605 Procesevaluatie granuliet docx

Op 5 jun 2020 om 15 20 heeft
^

DBO

@minienw nl het volgende geschreven

10 2e

I0 2e

Beste 10 2e en Wim

Bijgevoegd mijn nieuwe concept van de rapportage Zoals je zult zien is het aardig ingedikt

Volledigheidshalve heb ik bij de conclusies aanbevelingen aangegeven op welke

hoofdstukken die betrekking hebben Het is uiteraard nog work in progress

In de voetnoten wordt nu nog verwezen naar interviews dat is uiteraard voor intern

gebruik

Met vriendelijke groet

10 2e

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

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

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

elekironisch verzenden van berichten

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

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

20200605 Procesevaluatie granuliet docx

134789 1500



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

10 29 I DBO

Mon 6 8 2020 8 02 33 AM

To

Cc @minienw nl]
From

Sent

Subject RE 20200604 Interview I0 2e

Mon 6 8 2020 8 02 33 AMReceived

Ja dat kan ook

Met vriendeliike groet

10 2e

Van Winn Kuijken

Verzonden maandag 8 juni 2020 08 59

Aan 10 2e I DBO

DGB

Onderwerp Re 20200604 Interview

10 2eCC

Ja of we zetten zelf in verslag een NB onderaan dat het bij deze bri ging om 2 producten etc

iPhone WJK

10 2e DBO | 10 2eOp 8 jun 2020 om 08 54 heeft ^minienw nl het volgende geschreven

Beste Wim

Ik denk dat de meeste mensen {met een beperkte inhoudelijke betrokkenheid dit niet weten Het verbaast me dus

niet vanj
Ik kan het hem nog een keer via de mail aan hem voorleggen en kijken of wat zijn reactie is

Met vriendeliike groet

10 2e

Van Wim Kuijken I0 2e @gmail com

Verzonden zondag 7 juni 2020 21 20

Aan H0 2e I DGB 1 10 2e | g minienw nl

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

Onderwerp Re 20200604 Interviev^l^ 10 2e

~

Lastig vind Ik in het gesprek en dus verslag datj 10K2e [niet door heeft {gehad dat het onder 9344 ging om 2

stoffen De ene grond Granuliet de ander bouwstof granietzand heet dat geloof ik Wat moeten we daarmee doen

10 2ei

CC

Wim

iPhone WJK

DGB^ 1Q 2eOp 7 jun 2020 om 20 28 heeft

geschreven

10 2e @minienw nl het volgende

Ha Wim

Hierbij het verslag van het gesprek met I 10 2e [
Groet | 10 29 |

Dit b0richt kan informatie bevatten die niet vooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

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

schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van benchten

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

electronic transmission of messages

20200604 Interview de Zeeuw docx

134787 1501



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

Mon 6 8 2020 8 03 14 AM

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

From

Sent

Subject RE 26 definitieve interviews pdf
Received Mon 6 8 2020 8 03 14 AM

Klopt nog geen reactie van ontvangen

Met vriendelijke groet

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden maandag 8 juni 2020 09 03

Aan 10 2e I DBO

CC | 10 Pe I DGB

Onderwerp Re 26 definitieve interviews pdf

Oke en Tauw nog

iPhone WJK

10 2e DBO | Q0 26Op 8 jun 2020 om 09 01 heeft g minienw nl het volgende geschreven

Beste Wim

10 2e en ik praten nog met de provincie Afspraak wordt vandaag gemaakt

Ik hel | 10 2e ~[ran de ILT benaderd voor een afspraak Zij is de opstelier van de juridische notitie

Met vriendeiiike groet

10 2e

DGB 1P 2e10 2e @minienw nlVan

Verzonden vrijdag 5 juni 2020 17 21

Aan Wim Kuijken’ | t10 2e |gigmail com
10 2e DBO 10 2e @minienw nl

Onderwerp 26 definitieve interviews pdf
Ha Wim hierbij de 26 interviews gecombineerd in 1 bestand

Bijgevoegd ook het overzichtje
Groet I I0^ 2e |

CC

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

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

verband houdt met risioo s verbonden aan het elektronisoh verzenden van berichten

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

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

messages

134786 1502



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

Mon 6 8 2020 9 29 59 AM

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

From

Sent

Subject 20200608 1e CONCEPT AANBIEDINGSBRIEF 8

Received

20200608 1 e CONCEPT AANBIEDINGSBRIEF 8 docx

Mon 6 8 2020 9 29 59 AM

Beste| 10 2e |en Wim

Bijgevoegd mijn suggesties voor de aanbiedingsbrief

Omdat je een weergave geeft van de conclusies is het een inhoudelijk verhaal geworden Op zich niets mis mee

Maar je zou ook een procesmatige aanbiedingsbrief kunnen maken {met alleen verwijzing naar de conclusies aanbevelingen met

daarin de perspectieven van handhaver vergunningverlener producent en burgers
Met vriendelijke greet

10 2e|

134785 1503



BS | 10 2e I@rws nl1

I DBO

l| 10 2e l BS t ]@rws nl]10 2« 10 2eTo

10X2eFrom

Sent Mon 6 8 2020 9 38 50 AM

Subject Ecopure 1715

Received

20191108 Productblad Ecopure pdf

Mon 6 8 2020 9 38 50 AM

Best l|0 2^
Ik heb wat onduidelijkheid over Ecopure Ik kreeg van jullie een tijdje terug de volgende tekst

Met Veiligheidsinformatieblad {Verordening EG Nr 1907 2006 REACH EcoPure 1715 geeft aan dat

EcoPure 1715 geen gevaarlijke bestanddelen bevat overeenkomstig de EU verordening

Op het VIE staat het volgende
1 1 Productidentificatie

Identificatie van de stof Polyacrylamide

Artikelnummer 3048

Registratienummer REACH Deze informatie is niet beschikbaar

EG nummer geen

CAS nummer 9003 05 8

Wat betekent dit

1 Voldoet het veiligheidinfoblad aan de vereisten van Reach Zo ja wat zegt dat over het product

2 Waaruit blijkt in het VIE dat het geen gevaarlijke bestanddelen bevat

3 Voldoet het product aan de vereisten van Reach Kennelijk is er geen registratienummer
fV lfst \ rignH^liilcg gi

10 2e

10 2e

10 29p 2e

135012 1505



10 2e[i| 10 2e i 10 29 l@stupers nl]

J DBO

Mon 6 8 2020 12 23 39 PM

To

10 2eFrom

Sent

Subject RE Ter informatie

Received Mon 6 8 2020 12 23 39 PM

Bestd^^J
Ik heb ervan gehoord

Metvriendeliike groet

10 26

10 2e

10 2e ^Van

Verzonden maandag 8 juni 2020 13 22

Aan DBO

Onderwerp FW Ter informatie

10 2e

Excuses voor de extra s achter je naam

Van 10 2e

Verzonden maandag 8 juni 2020 13 21

Aan

Onderwerp Ter informatie

Beste 10 2e

Morgen dient de zitting bij de Raad van State waarin de gemeente vraagt om een voorlopige voorziening ten aanzien van de

toepassing van granuiiet tijdeiijke stopzetting

Advocaten van aiie zijden de gemeente RWS GIB hebben alles bijeen flinke dossiers ingeleverd

Vandaag kwamen daar nog 180 pagina s bij

Ter informatie laat ik weten dat een van de bijiages bij deze stukken beet Notities gesprek Kuijken In de toelichtende brief van

de advocaat van de gemeente aan de rechter staat hierover Met Burgercollectief Dreumelse Waard heeft ten behoeve van een

interview op uitnodiging van de beer Kuijken in zijn onderzoek naar de keten waarbinnen in bet kader van bet Bbk invulling wordt

gegeven aan de totstandkoming van een BRL accreditatie en de afgifte van productcertificaten een notitie opgesteld gebaseerd

op de openbaar gemaakte WOB documenten bijiage 1

Met leek me goed om te laten weten dat jullie onderzoek op deze manier wordt ingezet in de juridiscbe procedure

I0 2e DBO 00 2e ^minienw nl

[\ |fs j grnpt

I0 2e

f10 2e

134540 1507



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

Mon 6 8 2020 12 30 44 PM

To

From

Sent

Subject RE Stas c aanbieding
Received Mon 6 8 2020 12 30 44 PM

Ik stuur het lechtstreeks naai de mailaccount van Stientje en infonneer haar even per app Idem bij 10 2e j Dan gaat bet buiten de advisems om

Met vriendelijke gioet

10 2e

10^26

Oorspronkelijk bericht

Van Wim Kuijken j 10 2e |@gmaiI com
Verzonden maandag 8 juni 2020 13 28

10 2e [ DBO 10 2e J@minienw nlAan

Onderweip Re Stas c aanbieding

Ja is goed Maar hoe zorg je dat het niet verspreid wordt Via p a’s aizo

Staatnog een typo in mail Te te bij gespiekken

iPhone WJK

I DBO ^ 10 2e10 2eOp 8jun 2020 om 13 07 heeft @minienw nl het volgende geschreven

Z al ik ta voor j e doorsturen Of stmir je het stuk liever zelf

Met vriendelijke groet

I0 2e

10026

Oorspronkelijk bericht

Van Wim Kuijken | 1Q 2e | Sgmail com
Verzonden maandag 8 juni 2020 12 4^
Aan

CC [
Onderwerp Re Stas c aanbieding

^ DBO | I0 2e ~| ^mmienw nl

J^DGB 1 10 26 |@mmienw nl

10 2e

10 2e

Mailtje erbij voor Stas SG

Beste Stientje en | 1P 2e |
Tbv ons video overleg dinsdag 9 6 om 12 uur heb ik een korte samenvatting gemaakt van de resultaten van mijn onderzoek tot nu toe Ik heb nog

een aantal gesprekken Te gaan t m 16 juni en moet nog paar zaken beter uitzoeken maar ik kan at wel wat voorlopige conclusies trekken Ik heb dat

gedaan in de vorm van een bijgevoegde concept aanbiedingsbrief bij mijn rapportage Dat praat morgen misschien wat makkelijker
Vriendelijk groet
Wim Kuijken

iPhone WJK

» Op 8 jun 2020 om 12 37 heeft Wim Kuijken | 10 26 ~|@gmail com het volgende geschreven
»

» Graag en nog paar typo’s
»

»iPhone WJK

»

»» Op 8 jun 2020 om 12 30 heeft | 10 2e \] dBO 10 2e

»

» Wilje dat ik de track changes en de opmerkingai even weghaal
»

]@minienw nl het volgende geschreven

» Met vriendelijke groet
»

134782 1508



10 {2e

10|2e

»

»

» Van Wiin KuLjken j 10 2e |@gmait com
» Verzonden maandag 8 Juni2020 12 21

» Aan

» CC

» Onderwerp Re Stas c aanbieding
»

» Dit is’m

»

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

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaaidt geen aansprakelijkheid voor schade

van welke aard ook die verband houdt met risico s veibonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent

in the electronic transmission ofmessages

Oorspronkelijk bericht

~] DBO j 10 2e ~|@mmienw n[

DGB j lOliZe | 5iminienw nl

10 2e

I0 2e

134782 1508



10 2e 10 2eTo J 0 2|_
|@rnlnierTWTnfT

Wim Kuijken ll I0 2e |@gnnail com1

T DBO

Mon 6 8 2020 12 38 05 PM

@minienw nl] Veldhoven S van Stientje

DGB[| I0 2e |@minienw nl1

10 2eDBO[
10 2eCc

From

Sent

Subject Input voor overleg met Wim Kuijken op 9 juni 2020

Mon 6 8 2020 12 38 05 PM

20200608 2e CONCEPT AANBIEDINGSBRIEF Schoon docx

10 2e

Received

Beste Stientje en 10 2e

Op verzoekvan Wim Kuijken stuur ikjullie onderstaand bericht door en verwijs daarbij naar het bijgevoegde document

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 24P 2e

Beste Stientje en 10 2e

Ten behoeve ons video overleg dinsdag 9 6 om 12 uur heb ik een korte samenvatting gemaakt van de resultaten van mijn

onderzoek tot nu toe Ik heb nog een aantal gesprekken te gaan t m 16 juni en moet nog paarzaken beter uitzoeken maar ik kan al

wel wat vooriopige conciusies trekken

Ik heb dat gedaan in de vorm van een bijgevoegde concept aanbiedingsbrief bij mijn rapportage Dat praat morgen misschien wat

makkelijker

Vriendelijk groet

Wim Kuijken
iPhone WJK

134448 1509



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

Mon 6 8 2020 3 56 42 PM

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

From

Sent

Subject 20200608 Conclusies een aanbevelingen
Received

20200608 Conclusies een aanbevelingen docx

Mon 6 8 2020 3 56 43 PM

Beste| 10 2e |en Wim

Bijgevoegd een uitsnede met hoofdstuk 1 en 2 van het rapport

Groet

i0 2e

134781 1511



I DGBf] I0 2e I@minienw nl1

J DBO

Mon 6 8 2020 3 59 51 PM

Subject RE Betreft het voorstel tot een delinitieve opiossing voor granuliet
Received

10 2eTo

10X2eFrom

Sent

Mon 6 8 2020 3 59 51 PM

Hij zit as we speak aan die 9344 te knutselen

Met vriendelijke groet

10 2e

10K2e

10 2e

DGB10 2eVan

Verzonden maandag 8 juni 2020 16 31

Aan DBO

Onderwerp RE Betreft het voorstel tot een definitieve opiossing voor granuliet

10 {2e

Tja

Hij heeft onlangs zelf als lid CvD GenM de nieuwe BRL 9344 vastgesteld behoudens de schriftelijke ronde

Dus maar even wachten of die er komt zou ik hem advisren

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

Verzonden maandag 8 juni 2020 16 28

CC | 10 2e |] dGB | 10 2e ^@minienw nl

Onderwerp RE Betreft het voorstel tot een definitieve opiossing voor granuliet

Heb jij een ideetje
Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 2e

Van 10 2e @upcmail nl10 2e

Verzonden maandag 8 juni 2020 15 00

Aan I0 2e I DBO | 10 26 |^minienw nl

I0 2e dGB 10 2e @minienw nl

Onderwerp FW Betreft het voorstel tot een definitieve opiossing voor granuliet

Beste|l0 26

CC

]voelt niets voor mijn voorstel tot aanpassen van BRL 9321 Wat nu10 2e

Met vriendelijke groet

Van

10 2e

10 2e @kiwa com110X2e

Verzonden maandag 8 juni 2020 11 48

Aan 10 2s @upcmailml10 2e

^sgs com [10 2e I0 2e 10K2e 10 2s ^kiwa com | 10 ^CC

| I0 2e | akiwa com

Onderwerp RE Betreft het voorstel tot een definitieve opiossing voor granuliet
Beste [i0 2^
Ik heb n a v je bericht contact gehad met| I0j 2e ~|van SGS INTRON

SGS INTRON is op dit moment nog niet zover dat men het CvD Korrelvormige Materialen wil verzoeken om BRL 9321 aan te

passen zoals jij voorstelt

Daarnaast loopt er op dit moment een onderzoek vanuit het ministerie I0 2e dat naar verwachting met 2 weken zal

worden afgerond
Ik stel voor de conclusies uit dat onderzoek eerst maar even af te wachten

Vervolgens kan SGS INTRON dan besluiten op basis van welke BRL men verder wil

In opvolging van je mail voigden nog een aantal aanvullende mails met vragen die ik apart zal beantwoorden

Met vriendelijke groet

Mrt freundlichen Gruken

10 2e

135011 1513



1 J§^§ S§ 8j|2e

10 2e

10 2e Supcmail nlFrom 10 2e

Sent woensdag 3 juni 2020 09 02

10 2e @kiw3 comTo 10 2e

Cc I lQ 2e HCulemborg | 10 2e |@sgs com

Subject Betreft het voorstel tot een definitieve opiossing voor granuliet

BesH 10K2^
Hier bijgevoegd het voorstel optie a met het bijbehorende wijzigingsbiad met het verzoek om hierbij de juiste procedure te volgen

Komt het toch weer allemaal goed

Metvriendelijke groet I I0 2e

Scanned by McAfee and confirmed virus free

135011 1513



10 2e 10 2eTo
_ f10 2

~ni 10 2e

DBO

Mon 6 8 2020 4 04 45 PM

Subject Aandachtspunten staatssecretaris e n5y^oor gesprek Wim Kuijken op 9 juni 2020

Received Mon 6 8 2020 4 04 45 PM

@minienw nl]

@minienw nl]10 [2eCc

10 2eFrom

Sent

Beste lOK2e |
De opdracht aan Wim luidde als voIgt

Kamerbrief 31 maart

In de Kamerbrief van 5 maart jl gaf ik tevens aan dat het besluitvormingsproces rond de herbevestiging van granuliet als grond

beter had gemoeten Daarnaast stel ik vast de keten waarbinnen in het kader van het Bbk invulling wordt gegeven aan de

totstandkoming van een BRL accreditatie en de afgifte van productcertificaten complex is en dat hier lessen uit getrokken moeten

worden in de casus van granuliet Ik heb een onafhankelijke persoon gevraagd hiernaar te gaan kijken Ik heb dhr Wim Kuijken

daartoe bereid gevonden

Bijgevoegd heb ik wat aandachtspunten voor het gesprek met Wim Kuijken
1 Heeft dhr Kuijken alle gewenste medewerking en alle stukken gekregen

2 Was ersprake van een bedrijfsongeval of was er meeraan de hand

3 Kan dhr Kuijken de belangrijkste conclusies en aanbevelingen toelichten

4 Heeft de casus impact op het stelsel Hoe verhoudt zich dat tot de evaluatie Kwalibo

5 Komen uit de casus nieuwe inzichten in de handelwijze van het ministerie

6 De rapportage dient op 1 juli gereed te zijn Toegezegd is dat dhr Kuijken desgewenst een technische briefing aan de TK zal

geven Dat wordt dan erg krap gezien het reces vanaf 3 juli Kan dhr Kuijken zijn rapportage eerder opieveren
Met vriendelMke proet

10 2e

nok2ei

10 H4 D 2e

134447 1514



10 [2e DB0|1 10 2e

\ DBO|

To @nninienw nl]

l@minienw nl]10 2e 10 2eCc

10 2e I DBO

Mon 6 8 2020 4 06 42 PM

From

Sent

Subject RE Aandachtspunten staatssecretaris enl Q 2^or gesprek Wim Kuijken op 9 juni 2020

Received Mon 6 8 2020 4 06 42 PM

Beste I0 j2e |
Ik heb zojuist uitgebreid met 10 2e gesproken Ik heb de onderstaande vragen doorgestuurd naar 10 2e n de

opdrachtformulering uit de brief van 31 maart bijgevoegd Zij kan als direct opdrachtgever voor Wim de vragen aan de orde stellen

Akkoord zo

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 H^P 2e

DBO

Verzonden maandag 8 juni 2020 11 38

] DBO

Onderwerp Aandachtspunten staatssecretaris efl^s^oor gesprek Wim Kuijken op 9 juni 2020

Beste I I0 2e |
Hieronder wat aandachtspunten voor het gesprek

1 Heeft dhr Kuijken alle gewenste medewerking en alle stukken gekregen

2 Was er sprake van een bedrijfsongeval of was er meer aan de hand

3 Kan dhr Kuijken als iets zeggen over de belangrijkste conclusies en aanbevelingen

4 Heeft de casus impact op het stelsel Hoe verhoudt zich dat tot de evaluatie Kwalibo

5 Komen uit de casus nieuwe inzichten in de handelwijze van het ministerie

6 De rapportage dient op 1 juli gereed te zijn Toegezegd is dat dhr Kuijken desgewenst een technische briefing aan de TK zal

geven Dat wordt dan erg krap gezien het reces vanaf 3 juli Kan dhr Kuijken zijn rapportage eerder opieveren

Met vriendelijke groet

10 2eVan

10 2eAan

10 {2e

10X26

10 ^4^ ^e

134446 1515



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

Mon 6 8 2020 7 24 37 PM

To

From

Sent

Subject 20130605_04_WNN_BBK Brief HA granuliet toepassing RWS 2013 29400 003 pdf
Mon 6 8 2020 7 24 37 PM

20130605 04 WNN BBKBriefHAaranuliettoepassinaRWS 2013 29400 f003l pdf

Received

Beste| 10 2e |en Wim
Deze kwestie in Amsterdam in 2013 had geen betrekking op granuliet maar op microzand Een fractie groter dan granuliet en is

een bouwstof onder BRL 9324 De toepasser had dit moeten weten De producent treft mijns inziens geen blaam

Groet

10 2e

134780 1516



ILT^ I0 2e l@ILenT nl1

DBO

Mon 6 8 2020 7 31 26 PM

Subject Bodemsignalen
Received

20130605 04 WNN BBKBriefHAaranuliettoepassinaRWS 2013 29400 f003l pdf

10 2eTo

10X2eFrom

Sent

Mon 6 8 2020 7 31 27 PM

Beste 10 2e

Weer wat duidelijker geworden Met bijgevoegde stuk had betrekking op de toepassing van microzand Dat is een bouwstof die een

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

Daarnaast heb ik weer twee vragen voor je

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

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

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

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

Met vriendeliike groet

10 {2e

10 2e

10 3 sp 2e

DBO10 2eVan

rnaandag 7^ mpi 7070 09l43

I0 2e

Onderwerp Kb Lontrole door ILT in 2013 bij GIB

H 10 {2e

Heeft waarschijnlijk lets met bijgevoegd stukte maken

Met vriendeliike groet

Aan ■ ILT

10 {2e

10 {2e

10 W 2e

26 ILT^ 10 2e

20 09 37

S ILenT nlVan

Verzo lUClli llldcillUa^ lllCl Z LI

10 2e DBO^ 10 2e @minienw nlAan

Onderwerp RE Controle door ILT in 2013 bij GIB

Beste 10 26

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

antwoord

10 2e

10 2e | DBO | 10 2e

Verzondeii zondag 24 mei 2Q2Q 14i23

Aan

@minienw nlVan

LT 10 2e @ILenT nl10 2e

Onderwerp Gontrole door ILI n 2013 bij GIB

Bestf

In de

10 2e

kken en mails wordt gemeld dat er in 2013 door de ILT een bedrijfsbezoek aan GIB Bontrup is gebracht

Kun je voor mij nagaan watdaarvan de reden was en wat de uitkomsten waren

Met vriendelijke groet

10 2e

f10V2e

lojiwxbe

135009 1518



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

Mon 6 8 2020 7 40 20 PM

To

From

Sent

Subject RE 20130605_04_WNN_BBK Brief HA granuliet toepassing RWS 2013 29400 003 pdf
Mon 6 8 2020 7 40 20 PMReceived

Hier hebben zevoor betaald Voor het granuliet hadden ze misschien geld toe gekregen

Slordig omgegaan met belastinggeld

Metvriendelijke groet

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden maandag 8 juni 2020 20 39

Aan

Onderwerp Re 20130605_04_WNN_BBK Brief HA granuliet toepassing RWS 2013 29400 003 pdf

Dat was er genoeg in de haven nota bene

10 2e DBO

iPhone WJK

10 2e DBO 10 2eOp 8 jun 2020 om 20 35 heeft @ minienw nl het volgende geschreven

Ja de haven Die mogen geen bouwstof in de haven gooien om te verondiepen Niet terugneembaar en sprakevan
uits poeling

Met granuliet had het wel gemogen

Met vriendelijke groet

10 2e

loSfee

10 2s ®gmaiLcomvan wim i uijKen

Verzonden maandag 8 juni 2020 20 32

Aan DBO

Onderwerp Re 20130605_04_WNN_BBK Brief HA granuliet toepassing RWS 2013 29400 003 pdf

Maar wie is nu in overtrading De haven Asd toch Maar hoe dan

Ik snap het niet goed

Verstuurd vanaf mijn iPad

I0 2e 10 2e ^minienw nl

10 2e DBO 10 2eOp 8 jun 2020 om 20 28 heeft

geschreven

@minienw nl het volgende

In de beeldvorming over GIB nietvrees ik

Metvriendelijke groet

10 2e

Van Wim Kuijken 10 2e agmail com

Verzonden maandag 8 juni 2020 20 27

Aan DBO

Onderwerp Re 20130605_04_WNN_BBK Brief HA granuliet toepassing RWS 2013 29400 003 pdf

Tja is dit rechtgezet Zal toch wel

Wim

10 2e 10 2e @minienw nl

Verstuurd vanaf mijn iPad

134777 1520



10 2e DBO i 10 2eOp 8 jun 2020 om 20 24 heeft

het volgende geschreven

@nninienw nl

Beste| 0 2e |en Wim
Deze kwestie in Amsterdam in 2013 had geen betrekking op granuliet maar op microzand

Een fractie groter dan granuliet en is een bouwstof onder BRL 9324 De toepasser had dit

moeten weten De producent treft mijns inziens geen blaami

Groet

10 2e

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

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

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

eleklronisch verzenden van berichten

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

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

20130605_04_WNN_BBK BriefHA granuliet toepassing RWS 2013 29400

003 pdf

134777 1520



]@minienw nl]I0 2e 10 2eTo DGRWI
10X2e I DBO

Mon 6 8 2020 7 50 20 PM

From

Sent

Subject MHT

Received

voortaanasbrief duurzaam heraebruik grond 002 pdf

Mon 6 8 2020 7 50 21 PM

Beste | 10 26^en^l0 2e[l
Wim Kuijken heeft nog wat vragen over de voorgenomen Milieuhygienische Toetsing MHT die in bijgevoegde brief wordt

aangekondigd

1 Wat houdt de MHT precies is Is er al een concept beschikbaar

2 Door wie wordt de MHT opgesteld
3 Wat is de relatie tussen een MHT en de verondieping van diepen plassen

4 Wat had het MHT in de casus granuliet kunnen betekenen

5 Hoe gaat het MHT zich verhouden ten opzichte van het toetspakket in bijiage A en B van het Bbk Is er een verband

6 Wat Is de laatste stand van de planning {was 2021

Groet

10 2e

135008 1521



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

10 29 I DBO

Mon 6 8 2020 8 12 24 PM

To

Cc @minienw nl]
From

Sent

Subject RE 20130605_04_WNN_BBK Brief HA granuliet toepassing RWS 2013 29400 003 pdf
Mon 6 8 2020 8 12 25 PM

20120827 02 WNN rapportPartiikeurinaDibecmicrozand pdf

Received

Niet dat dit zo n boeiende casus is maar het intrigeert me De fout is begonnen met een foute partijkeuring van Dibec als grond

op basis van protocol 1001 TerwijI op biz 1 van hun rapportje staat dat het om microzand gaat in grootte liggend tussen 63

micrometer en 500 micrometer is Dat is bouwstof met certificaat ST 004 9 Tja hoe kan dit fout gaan

Metvriendelijke groet

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden maandag 8 juni 2020 20 39

Aan

Onderwerp Re 20130605_04_WNN_BBK Brief HA granuliet toepassing RWS 2013 29400 {003 pdf

Dat was er genoeg in de haven nota bene

10 2e DBO

iPhone WJK

10 2e DBO 10 2eOp 8 jun 2020 om 20 35 heeft @ minienw nl het volgende geschreven

Ja de haven Die mogen geen bouwstof in de haven gooien om te verondiepen Niet terugneembaar en sprake van

uitspoeling

Met granuliet had het wel gemogen

Met vriendelijke groet

10 2e

Van Wim Kuijken 10 2e @gmail com

Verzonden maandag 8 juni 2020 20 32

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

Onderwerp Re 20130605_04_WNN_BBK Brief HA granuliet toepassing RWS 2013 29400 003 pdf

Maar wie is nu in overtrading De haven Asd toch Maar hoe dan

Ik snap het niet goed

Verstuurd vanaf mijn iPad

10 2e DBO 10 2eOp 8 Jun 2020 om 20 28 heeft

geschreven

@minienw nl het volgende

In de beeldvorming over GIB niet vrees ik

Metvriendelijke groet

10 2e

Van Wim Kuijken 10 2e S gmail com

Verzonden maandag 8 juni 2020 20 27

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

Onderwerp Re 20130605_04_WNN_BBK Brief HA granuliet toepassing RWS 2013 29400 003 pdf

Tja is dit rechtgezet Zal toch wel

Wim

134776 1523



Verstuurd vanaf mijn iPad

DBO [10 2eOp 8 jun 2020 om 20 24 heeft

hetvolgende geschreven

10 2e @minienw nl

Beste| 10 2 |en Wim
Deze kwestie in Amsterdam in 2013 had geen betrekking op granuliet maar op microzand

Een fractie groter dan granuliet en is een bouwstof onder BRL 9324 De toepasser had dit

moeten weten De producenttreft mijns inziens geen blaam

Groet

i0 2e

Dit bericht kan informatia bevatten die niet voor u is bestemd Indian u niet de geadresseerds bent of dit berichl

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

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

elektrenisch verzenden van berichten

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

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

20130605 04 WNN BBK BriefHA granuliet toepassing RWS 2013 29400

003 pdf

134776 1523



10 2« 10 2e @rws nl1To BS |
10 2e ll DGBn 10 2e

10 2e \ DBO

Sent Mon 6 8 2020 8 48 59 PM

Subject Standaardbodem en BoToVa

Mon 6 8 2020 8 48 59 PM

Cc @minienw nl]
From

Received

Best l|0 2^
Ik kom op verzoek van Wim nog even terug op de antwoorden die jullie me eerder gaven over de BoToVa toets en de duiding van

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

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

om de aangetroffen concentraties aan verontreinigingen om te rekenen naar een standaardbodem zodat de omgerekende
concentraties kunnen worden getoetst aan de normen die zijn opgenomen in bijiage B van de Regeling bodemkwaliteit De

standaardbodem gaat uit van een lutumgehalte {minerale delen 2 urn van 25 en een organisch stofgehalte van 10 Er is een

zekere relatie tussen de bindingscapaciteit van verontreinigingen aan de bodemmatrix en het percentage lutum en organische stof

Om die reden bevatten onbelaste gebieden met een hoog lutum en organisch stofgehalte van nature licht hogere concentraties

aan van nature voorkomende verontreinigende stoffen dan bodems met weinig lutum en organische stof De bodemtypecorrectie

houdt met dit verschijnsel rekening

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

Vraag 2 Zo niet hoe dan wel Doet een vergunningverlener handhaver dit

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

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

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

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

2 en voor lutum is het percentage helemaal niet laag {gemiddeld is dat circa 14 In de verificatierapporten zijn de

bodemtypecorrecties gewoon correct uitgevoerd en de gehalten het materiaal voldoet Als je e e a correct invult in BoToVa

moet je dezelfde uitkomst krijgen Dat hebben de bureaus die er gebruik van hebben gemaakt ookgedaan Er zijn in november

2019 januari 2020 en februari 2020 diverse monsters van granuliet geanalyseerd door SYNLAB waarbij het gehalte aan organische

stof varieerde tussen 0 2 en 0 8 d s het frequentst gemeten gehalte bedroeg 0 7 d s Granuliet bevat dus organische stof

Het is daarom correct dat verschillende door de Minister van lenW erkende bureaus de bodemtypecorrectie toepassen zoals

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

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

kleiner dan 2 pm betrokken op het totale drooggewicht Uit de verschillende analyses blijkt dat het percentage lutum rond de 14

ligt

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

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

uit

Met vriendeliike groet

10 2eL

10 2e

135007 1525



10 2e DGBf] 10 2e

J DBO

To @minienw nl]
10 2eFrom

Sent Tue 6 9 2020 10 25 06 AM

Subject RE tekstje
Received Tue 6 9 2020 10 25 06 AM

Zoveel mogelijk anoniem maar van sommigen is makkelijk af te leiden wie het is

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 24 E| be

DGB{10 2eVan

Verzonden dinsdag 9 juni 2020 11 06

Aan 10 {2e DBO

Onderwerp RE tekstje
Toch nog

De resultaten van de interviews worden zoveel als mogelijk geanonimiseerd in het rapport verwerkt

Dit lees ik als zoveel mogelijk geanonimiseerd maar soms wel naam noemen Bedoel je dat ook

Of bedoel je te zeggen interviews worden zoveel als mogelijk in het rapport verwerkt en uiteraard geanonimiseerd
Van 10X2e I DBO ^ 10 2e

Verzonden maandag 8 juni 2020 19 29

Aan

Onderwerp RE tekstje

Pfff dit maak ik ervan

Met vriendelijke groet

@minienw nl

10 2e DGB^ 10 2e g minienw nl

10 2e

I0 2e

10 24P 2e

{10 2e DGB 10 2e g minienw nlVan

Verzonden maandag 8 juni 2020 19 09

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

Onderwerp tekstje
Geachte heer mevrouw

Onlangs bent u geinterviewd door de dhr Kuijken voor zijn onderzoek naar de werking van de Kwalibo keten in het kader van

het Besluit bodemkwaliteit en de toepassing van granuliet
Momenteel werkt dhr Kuijken aan de afronding van zijn rapport uw interview is daarbij zeer behuipzaam geweest De

resultaten van de interviews worden zoveel als mogelijk geanonimiseerd in het rapport verwerkt

Gezien de politieke en maatschappelijke belangstelling voor dit onderzoek is het niet ondenkbaar dat na de publicatie van het

rapport hem gevraagd zal worden om deze verslagen openbaarte maken Hoewel dhr Kuijken geen actieve openbarmaking zal

nastreven wil hij op deze vraag voorbereid zijn en nu al een inventarisatie maken van eventuele bezwaren Graag wil ik van u

op voorhand vernemen of u er bezwaar tegen heeft dat uw verslag mogelijkerwijs openbaar wordt

Vooralsnog gaat dhr Kuijken uit van publicatie op uiterlijk 1 juli
Dhr Kuijken zal u daarover informeren en ervoor zorgen dat u een afschrift van zijn rapport krijgt
Vriendelijke groet

I0 2e

135005 1527



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

10 2e I DBO

Tue 6 9 2020 3 09 18 PM

To

Cc @minienw nl]
From

Sent

Subject RE HZ

Received Tue 6 9 2020 3 09 19 PM

Ja weei^ave op hoofdlijnen

Met vriendelijke groet

10 26

Ooispronkelijk bericht

Van Wim Kuijken 10 2e ~| agmail com
Verzonden dinsdag 9 juni 2020 15 36

10 2e I DBO j toipe |@mmienw nl

10 2e [ dgB 1 I0 2e |@mmienw nl

Aan

CC

Onderwerp Re HZ

Bedacht nog de gespreksverslagen zijn feitelijk geen verslagen v d gesprekken Herder een weergave van de inbrcig van de gelnterviewde in het

gesprek Misschien ook zo normen

Wim

iPhone WJK

Op 9 jun 2020 om 14 50 heeft Wim Kuijken 1Q 26 |@gmail com het volgende geschrevai

Wei sterk argument in bevindingen om formele escalatie in Bbk te bepleiten

iPhone WJK

10 2e DBO i 10 2e» Op 9 jun 2020 om 14 48 heeft @minienw nl het volgende gesehreven
»

» De feiten komen overeen met onze bevindingen
» Dan was GIB niet veei verder gekomen denk ik

»

» Met vriendelijke groet
»

10 2e

»

» Oorspronkelijk bericht

» Van Wim Kuijken | 10 2e |@gmail com
» Verzonden dinsdag 9 juni 2020 14 47

» Aan

» CC [
» Onderwerp HZ

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

10 2e [ DGB | 10K2e | ajiiinienw nl

»

» Plezierig gesprek gehad met Zijlstra Drie momenten van inteiventie

» teiefonisch met| 10 2e

» aan tafel met RWS ILT lenW en GIB julil9
» na besluitvorming richting DGRWS toen toepassing in Z NL niet op gang kwam

» Geen druk alleen aandacht gevraagd
» NB blijft wel de vraag wat nu als Z dit niet had gedaan
» Wim

»

»iPhone WJK

» Dit bericht kan infoimatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden wordt u veizocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aanspiakelijkheid voor schade

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

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

are reouested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in

134774 1528



the electronic transmission of messages
»

134774 1528



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

Wed 6 10 2020 7 49 08 AM

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

From

Sent

Subject FW MHT

Received

11203672 000 BGS 0003 vO I Conseguentieanalvse beoordelinassvstematieken grond en bagger DEF digitaal document pdf

Wed 6 10 2020 7 49 09 AM

t i

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e | DGRW

Verzonden dinsdag 9 juni 2020 12 26

DGRW

Van

10 2e 10 2e DBOAan

Onderwerp RE MHT

Beste I c ox2e

Zie hierbij de beantwoording
1 Wat houdt de MHT precies is Is er al een concept beschikbaar

Het MHT staat voor het nieuw milieu hygienisch toetsingskader voor diepe
plassen Met dit kader warden nieuwe normen en een nieuwe meetmethode

voor toe te passen grond en baggerspecie In diepe plassen gelntroduceerd voor

een beiangrijk dee gebaseerd op de KRW doelen In de bijgevoegde

consequentieanaiyse is de nieuwe methode beschreven alsmede de

consequenties
2 Door wie wordt de MHT opgesteld

Het MHT is opaesteld door Deitares De onderzoekers zijn
lO 2e ]o 26

rondetafelgesprek met de Tweede Kamer

3 Wat is de relatie tussen een MHT en de verondieping van diepen plassen
Met het nieuwe MHT wordt een nieuw normkader en meetmethode voor toe te

passen grond en baggerspecie in diepe plassen gelntroduceerd Het kader is

strenger dan het huidige toetsingskader
4 Wat had het MHT in de casus granuliet kunnen betekenen

Het verschil tussen het huidige en nieuwe generieke kader is o a dat in de

Regeling bodemkwaliteit geen norm voor barium is opgenomen en in het nieuwe

MHT wel valt mij nu met het bekijken in relatie tot granuliet op l Wat dit voor

granuliet binnen het nieuwe kader kan betekenen is niet onderzocht Is ook in

het hele traject in leder geval door mij niet bij stilgestaan Ik beperk mij nu

even tot barium aangezien ik weet dat deze stof verhoogd in granuliet
voorkomt Uit het bijgevoegde rapport voIgt dat de normen voor barium in de

Regeling bodemkwaliteit tijdelijk zijn ingetrokken omdat de interventiewaarde

voor barium lager ivas dan van nature in de bodem voorkomt Met het nieuwe

MHT zou het granuliet met een nieuwe meetmethode aquanitrosa ipv aquaregia

gebaseerd moeten warden onderzocht

5 Hoe gaat het MHT zich verhouden ten opzichte van het toetspakket in bijiage A

en B van het Bbk Is er een verband

Het normenkader wordt gewijzigd Voor metalen wordt een nieuw normenkader

voor diepe plassen gelntroduceerd met bijbehorende meetmethode Voor de

Deitares en10 2e

Ecofide is overigens gehoord tijdens ner10 2e

134773 1529



organische verbindingen houden wij vast aan het normenkader zoals vastgelegd
in de Handreiking voor het herinrichten van diepe plassen uit 2010 nu het

voorstel In een brief aan de tweede kamer is in december 2019 vermeid dat

bij het definitieve onderzoek naar het nieuwe MHT de pfas casuistiek za warden

betrokken Met het iaatste zijn wij nu druk doende Bekeken moet warden in

haeverre het nieuwe MHT nag verdere aanpassing behaeft Het nieuwe MHT

maet als nieuw taetsingskader vaar de diepe piassen in de Regeiing
bademkwaliteit warden apgenamen Hiervaar is een aanpassing van de

genaemde bijiagen nadig
6 Wat is de Iaatste stand van de planning was 2021

Manning is nag steeds 2021

Met vriendeliike greet

10 2e

10 2e 10 2e ^minienw nlVan DGRW

Verzonden dinsdag 9 juni 2020 11 52

Aan {10 2e DGRW g minienw nl

Onderwerp FW MHT

Hapj^
Is per ongeluk niet aan jou gestuurd Kun jij deze vragen beantwoorden

Groeten

Van 10 2e DBO 10 2e @minienw nl

Verzonden maandag 8 juni 2020 20 50

DGRW 10K2ey10 2e @minienw nlAan

Onderwerp MHT

Beste| 10 2^en^10 2e|
Wim Kuijken heeft nog wat vragen over de voorgenomen Milieuhygienische Toetsing MHT die in bijgevoegde brief wordt

aangekondigd

1 Wat houdt de MHT precies is is er ai een concept beschikbaar

2 Door wie wordt de MHT opgesteid

3 Wat is de reiatie tussen een MHT en de verondieping van diepen piassen

4 Wat had het MHT in de casus granuiiet kunnen betekenen

5 Hoe gaat het MHT zich verhouden ten opzichte van het toetspakket in bijiage A en B van het Bbk is er een verband

6 Wat is de iaatste stand van de pianning was 2021

Groet

10 2e

134773 1529



Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
_

l0X2e I DBO

Wed 6 10 2020 7 53 30 AM

Subject FW Ecopure 1715 ivm granuliet
Wed 6 10 2020 7 53 31 AM

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

From

Sent

Received

abm nonpam 1906 NL pdf

t i

Met vriendelijke groet

10 2e

Van I 10 2e |{WVL
Verzonden dinsdag 9 juni 2020 17 05

Aan 10 2e DBO 10 2e DBO

10 2e [ WVL | 10 2e |WVL 10 2e ^WVL | 10 2e ] BS

Onderwerp RE Ecopure 1715 ivm granuliet

BestefioK^
Bijgaand de antwoorden op je vragen over polyacrylamide Dit in relatie tot granuliet Deze antwoorden zijn in samenwerking

tussen 10 2e en mij opgesteld De antwoorden op deze technisch zaken zijn hopeiijk heider Mochten er nogverdere

vragen zijn kan er rechtstreeks contact met mij worden opgenomen Jouw email aan 10 2e is als uitgangspunt genomen

voor de beantwoording

Op het VIB staat het volgende

1 1 Productidentificatie

Identificatie van de stof Polyacrylamide

Artikelnummer 3048

Registratienummer REACH Deze informatie is niet beschikbaar

EG nummer geen

CAS nummer 9003 05 8

Wat betekent dit

1 Voidoet het veiligheidinfoblad aan de vereisten van Reach Zo ja wat zegt dat over het product
REACH regelt o m registratieverplichtingen voor het op de markt brengen en verhandelen van chemische stoffen Tijdens

de onderhandelingen over deze verordening zijn polymeren uitgezonderd van het indienen van een registratiedossier Er

zijn namelijk heel veel verschillende soorten polymeren ook vaak in gemengde vorm De Industrie zou voor al die varianten

dossiers moeten indienen In de REACH verordening staat in artikel 2 lid 9 De bepalingen van titel H en titel VI zijn niet

van toepcfssj jg op polymeren Titel II regelt de registratie van stoffen Titel VI regelt de beoordeling In de verordening
kunnen deze verwijzingen worden terug gevonden zie https eur lex europa eu legal

content nl TKT HTML uri CELEX 02006R1907 20200227 from ENm ocld2 Vaak wordtten onrechte gedacht dat alle veel

gebruikte stoffen binnen REACH zijn geregistreerd Dat is vaak niet het geval Heel veel gebruikte stoffen zijn uitgezonderd

van registratieverplichting bijvoorbeeld die worden gebruikt in levensmiddelen Suikerstroop is bijvoorbeeld rechtstreeks

uitgezonderd in de REACH verordening

2 Waaruit blijkt in het VIB dat het geen gevaarlijke bestanddelen bevat

In het veiligheidsinformatieblad staat in rubriek 11 informatie over toxicologische effecten Hieruit is op te maken dat

polyacrylamides een zeer lage acute toxiciteit hebben voor de mens Het hangt van de context concentratie

blootstellingsroute en tijdsduur blootstelling af of een stof effecten kan hebben op mensen Bij zwemmen in een plas

waarin lage concentraties polyacrylamides aanwezig zijn en mogelijk zeer lage concentraties acrylamide zijn geen effecten

op de gezondheid te verwachten omdat zowel de blootstellingsduur als concentratie te laag is

In rubriek 12 staan gegevens dat dit product voor het ecosysteem ook niet schadelijk is De toxiciteitswaarden die zijn

aangegeven wijzen dat uit LC50 750 mg I

Ter vergelijking insecticiden zijn heel toxisch en hebben vaak een LC50 van ca 0 001mg l

De afbreekbaarheid van de stof is niet duidelijk vermeld in het veiligheidsinformatieblad Verder staat in dit document dat

de ABM indeling van de stof vaIt in B De ABM is een beoordelingsmethode waarmee lozingen van stoffen in Nederland

worden beoordeeld Stoffen worden daarbij getoetst op afbreekbaarheid en daarnaast de mate van toxiciteit

Polyacrylamide blijkt slecht afbreekbaar te zijn maar nauwelijks toxisch voor waterorganismen Daardoor komt hij in B

terecht Stoffen die veel bezwaarlijker zijn komen in een A of soms zelfs in een Z categorie terecht Daar worden strengere

eisen aan verbonden in geval van lozing

1 10 2e BSCC

3 Voidoet het product aan de vereisten van Reach Kennelijk is er geen registratienummer

In tegenstelling tot hierboven vermeld is er wel een EC list number 618 350 3 maar er is geen dossier zie onderstaand

knipsel uit ECHA European Chemical Agency Het voidoet aan de vereisten van REACH Je hoeft namelijk niets te
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registreren Het is al mooi dat er een veiligheidsinformatieblad is

Hoe staat het nu wel met de bezwaarlijkheid van polyacrylamide
In het waterbeheer zijn heel vaak vragen overde bezwaarlijkheid van polymere stoffen Ondergetekende heeftdaarom eerder

contact gelegd met de Polyelectrolyte Production Group Dat zijn de primaire producenten van polymere producten die in het

watermilieu kunnen belanden Zij hebben daarop voor een serie veel gebruikte polymeren rapporten opgesteld met aanvullende

milieudata Nederlands en Engels Het rapport over polyacrylamides is bijgevoegd Daaruit blijkt dat polyacrylamide weinig
schadelijk is in het watermilieu Het is niet afbreekbaar maar de toxiciteit voor waterorganismen is heel gering In de

waterbodem zal polyacrylamide als inerte stof aanwezig blijven Het functioneert als een soort plaksel om kleine deeitjes

granuliet aan elkaar te hechten

Onzuiverheden in polyacrylamide
In polyacrylamide kunnen zeer kleine hoeveelheden acrylamide aanwezig zijn Dat is een consequentie van het productieproces
maar helaas niet te vermijden Van acrylamide is wetenschappelijke informatie aanwezig dat het vanaf bepaalde concentrates

waarschijnlijk een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van kanker nadat de stof is ingeslikt via voeding of geinhaleerd
na roken Deze mogelijke effecten zijn hier niet van toepassing omdat het water in de plassen niet in grote hoeveelheden

wordt ingeslikt Inademen speelt hier ook niet Ook bij zwemmen is de kans op blootstelling aan acrylamide zo goed als nul

omdat de concentrates naar verwachting zeer laag zijn door de lage concentrate acrylamide en goede afbreekbaarheid in het

milieu Bovendien is de blootstellingsduur te kort om effecten op de gezondheid te kunnen veroorzaken

Knipsel uit ECHA

0
Substance Infocard

2 Propenamide homopotymer

RegutMxy pracMt nMtiM 1 IUMCmimiS OOmmimim Z OtlwidMbiiMa 1

Substanca Fdentltv

EC Ust no 619 3SD 3

^ Hazard dassillcaimn labeinno

There Is no Harmonised dsssJfIcatlori and there are rro notified

hazards by manufacturers Importers or downstream users for this

substanceCAS t« Pa03 05 8

1i L lor miilii

r

Met vriendelijke groet^

10 2e

I0 2e WVL 10 2e @rws nl

Verzonden maandag 8 juni 2020 18 14

AanJ 10 2e | WVL | 10 2e |@rws nl | 10 2e IWVL 10 2e

10 2e |{WVL ^ 10 2e

Van

g rws nl

Srws nlCC

Onderwerp FW Ecopure 1715

Hebben jullie kennis om onderstaande vraag te beantwoorden

Groet

10 2e

10K2e WVL rj 10 2e

Verzonden maandag 8 juni 2020 17 58

Aan | 10 2e |WVL] 10 2e

Onderwerp FW Ecopure 1715

^rws nlVan

rws nl

HoH 10 2e I
Zie onderstaande vraag van Wim Kuijken in het kader van zijn review naar granuliet
Kan iemand van jouw afdeling hierop antwoorden

Hoor graag

Groet | 10 26 |

Van BS 10 2e10 2e g rws nl

Verzonden maandag 8 juni 2020 17 51

Aan 10 2e WVL 1 10 2e @rws nl
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1 10 2e {BS 10 2e @rws nlCC

Onderwerp FW Ecopure 1715

Dag | 10 2e |
Zie hieronder Kunjij helpen met antwoorden

Groeten

1®
Van 10 2e | DBO 10 2e

Verzonden maandag 8 juni 2020 10 39

Aan Q0 2e {BS 10 2e @rws nl

Onderwerp Ecopure 1715

^minienw nl

1 10 2e BS
_

10 2e @rwsml

Best fel|0 2^
Ik heb wat onduidelijkheid over Ecopure Ik kreeg van jullie een tijdje terug de volgende tekst

Het Veiligheidsinformatleblad Verordening EG Nr 1907 2006 REACH EcoPure 1715 geeft aan dat

EcoPure 1715 geen gevaarlijke bestanddelen bevat overeenkomstig de EU verordening

Op het VIB staat het volgende

1 1 Productidentificatie

Identificatle van de stof Polyacrylamide

Artikelnummer 3048

Registratlenummer REACH Deze informatie is niet beschikbaar

EG nummer geen

CAS nummer 9003 05 8

Wat betekent dit

1 Voldoet het veiligheidinfoblad aan de vereisten van Reach Zo ja wat zegt dat over het product

2 Waaruit blijkt in het VIB dat het geen gevaarlijke bestanddelen bevat

3 Voldoet het product aan de vereisten van Reach Kennelijk is er geen registratlenummer

Met vriendelijke groet

10 2e

134772 1531



Privileged and Confidentiai

Niet ionogeen Polyacrylamide

Klassiflcatie volgens de Algemene BeoordelingsMethodiek ABM

Opgestetd voor

Polyelectrolyte Producers Group EEIG

Opgesteld door

10 2e

Buro VEltHAAR

Almere The Netherlands

Tel 311

E mail io 2e ^buroverhaar nl

Datum

25 09 2019

Document

BV HV PPG 2018 nonpam

Bur
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Niet ionogeen Polyacrylamide
Klassificatie volgens de Algeirene BcoordelingsMelhodiek

Signature and Environmental Professional Statement

This report has been prepared with all reasonable skill care and diligence taking account of the

manpower and resources devoted to it by agreement with the client This report is confidential to the

client and the Author accepts no responsibility whatsoever towards third parties to whom this report

or any part thereof is made known unless formally agreed by the Author beforehand Any such party

relies upon the report at their own risk

The Author disclaims any responsibility to the client ^d others in respect of any matters outside the

agreed scope of this work

10 2e

Buro VERHAAR

25 September 2019

Bup BV HV PPG 2018 nonpam
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Niet ionogeen Polyacrylamide
Klassificatie volgens de Algeirene BcoordelingsMelhodiek

Samenvatting

Niet ionogeen polyacrylamide is geklassificeerd volgens de Algemene BeoordelingsMethodiek ABM

2016 voor het klassificeren van stoffen en mengsels met betrekking tot hun potentiele gevaar

‘hazard’ voor waterorganismen de zogeheten ‘waterbezwaarlijkheid’ Deze klassificatie is

gebaseerd op gegevens verstrekt door Polyelectrolyte Producers Group EEIG PPG alsmede uit

openbare bronnen Gebaseerd op de bescbikbare infonnatie wordt niet ionogeen polyacrylamide

geklassificeerd als B 4 weinig schadelijk voor in water levende organismen met een

saneringsinspanning ‘B’

Bup 1 BV HV PPG 2018 nonpam
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Niet ionogeen Polyacrylamide
Klassificatie volgens de Algeirene BcoordelingsMelhodiek

1 INLEIDING

De Polyelectrolyte Producers Group EEIG ‘PPG’ heeft Buro VERHAAR verzocht om een update te

verzorgen van de klassificatie van niet ionogeen polyacrylamide volgens de Algemene

BeoordelingsMethodiek {‘ABM 2016’ voor het klassificeren van stoffen en mengsels met betrekking

tot bun waterbezwaarlijkheid De ABM 2016 is bedoeld als gereedschap bij het process van

vergunningverlening voor de lozing van afvalwater in Nederland Het onderhavige document bevat

deze update van de klassificatie

Bup 2 BV HV PPG 2018 nonpam
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Niet ionogeen Polyacrylamide
Klassificatie volgens de Algeirene BcoordelingsMelhodiek

2 Methodologie

Klassificatie werd gedaan volgens de Algemene BeoordelingsMethodiek ABM 2016 Methode ter

bepaling van de benodigde saneringsinspanning bij lozingen op basis van stofeigenschappen Bijstra

Dju WVL 16 maart 2016 die het CIW 2000 ABM document vanaf 1 juli 2016 vervangt ABM 2016

is de vigerende Nederlandse handleiding voor het klassificeren van stoffen en mengsels op grond van

hun waterbezwaarlijkheid De klassificatiesystematiek wordt samengevat in het hiema gepresenteerde

stroomschema naar figuur 1 uit de ABM 2016 Merk op dat er een Excel spreadsheet voor de

‘geautomatiseerde’ klassificatie van stoffen en mengsels volgens ABM 2016 beschikbaar is

Het belangrijkste verschil tussen CIW 2000 en ABM 2016 is de toevoeging van een expliciete

categorie ‘Z’ voor Zeer Zorgwekkende Stoffen en een wijziging in de logistiek van klassificatie

waar CIW 2000 begint met klassificatie naar aquatische toxiciteit is het uitgangspunt van ABM 2016

de biologische afbreekbaarheid van een stof of mengsel

1 abmjool_voor_stoffen_en_mengsels_2016_versie_18_april_201 G xism

www infomil nl publish pages 109061 9am toolJor_classifying_substances_and_tnixluresJn_categories_oLaquatic_hazard_ 27JulL2016 xlsm

Bup 3 BV HV PPG 2018 nonpam
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Niet ionogeen Polyacrylamide
Klassificatie volgens de Algeirene BcoordelingsMelhodiek
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Niet ionogeen Polyacrylamide
Klassificatie volgens de Algeirene BcoordelingsMelhodiek

3 Stofklasse

Niet ionogeen polyacrylamide is een familie van ongeladen homopolymeren van acrylamide De

resulterende hoog moleculaire polymeren^ zijn goed wateroplosbaar en worden onder andere als

flocculant gebruikt in de waterzuivering Als gevolg van deze molecuulgrootte is geen transport door

biologische membranen mogelijk en kan de bioconcentratiefactor als 0 beschouwd worden

O

HaQ

NHa
H

Acrylamide

H2H

C C

A
] oHaN

m

Homopofymeer van acrylamide

2 106 10 Dalton

Bup 5 BV HV PPG 2018 nonpam
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Niet ionogeen Polyacrylamide
Klassificatie volgens de Algeirene BcoordelingsMelhodiek

4 Karakteristieken

Gegevens voor de klassificatie waren afkomstig van PPG verstrekt in de context van eerdere

klassificaties en uit openbare bronnen

4 1 Stofeigenschappen

Niet ionogeen polyacrylamide is een ongeladen wateroplosbaar homopolymeer van acrylamide De

grote wateroplosbaarheid en de sterke neiging tot bet irreversibel binden aan anorganisch materiaal

zoals klei en leem komt voort uit de aanwezigheid van een groot aantal aciylamide functionele

groepen Amide groepen zijn polaire groepen die een sterke waterstofbrug binding aan kunnen gaan

waarbij met name zuurstof als ‘acceptor’ fungeert binding is hierdoor mogelijk met verschillende

andere polaire groepen De binding van polyacrylamide aan dit anorganische materiaal is een niet

lineair proces in de tijd waarbij de associatie grotendeels binnen enkele seconden plaatsvindt

Niet ionogeen polyacrylamide wordt in veel verschillende toepassingen gebruikt waaronder de

productie van pulp en papier
^
het ontwateren van anorganisch slib zoals zand en grind en mijnslib

en bodemstabilisatie het voorkomen van bodemerosie als gevolg van afspoeling
^
De associatie van

polyacrylamide met anorganisch materiaal verwijdert het polymeer uit de waterfase en voorkomt

derhalve ook blootstelling van waterorganismen

Niet ionogeen polyacrylamide wordt niet opgenomen door in het water levende organismen Dit is een

direct gevolg van de molecuulgrootte de polymeermoleculen zijn te groot om via celwand of

membraan opgenomen te worden en sterke waterstofbrugvorming waardoor niet ionogeen

polyacrylamidemoleculen bijzonder hydrofiel zijn en derhalve niet verenigbaar met de ‘binnenkanf

van biologische membranen Van Hoogen en Opperliuizeif voerden reeds in 1988 aan dat er een

tamelijk hard cut off niveau is voor passieve opname over membranen van ongeladen organische

moleculen bij een effectieve diameter van 9 5 A en een molecuulgewicht van ca 1000 Daltons

Daarnaast geven van den Berg et al
^
aan gebaseerd op een aantal primaire referenties dat stoffen met

^ See e g Katja H S Milka 2007 Flocculation in Paper and Pulp Mill Sludge Process Res J Chem Environ Vol 11 pp 96 103

^ See e g Santos F L N L Castanheira O C Martins J L Reis 2009 Control with anionic polyacrylamide of runoff and erosion

induced by irigation on Alentejo soils surface and sprinkler irrigation center pivot Rev de Ciencias Agrarias 32 pp 344 359 or

® Van Hoogen G A Opperhuizen 1988 Toxicokinetics of chlorobenzenes in fish Environ Toxicol Chem 7 pp 213 219

® Van den Berg M D van de Meent W J G M Peijnenburg D T H M Sijm J W Tas 1995 Transport accumulation and

transformation processes in Risk Assessment of Chemicals an Introduction van Leeuwen C J L M Mermens Eds pp 37 102

Bup 6 BV HV PPG 2018 nonpam
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Niet ionogeen Polyacrylamide
Klassificatie volgens de Algeirene BcoordelingsMelhodiek

een molecuullengte van meer dan 4 5 nm of met meerdere geladen groepen geen bioconcentratie

vertonen Als zodanig is anionogeen polyacrylamide niet compatibel met transport over membranen

via porien als gevolg van grootte of via diffusie als gevolg van hydrofiele eigenschappen De

bioconcentratiefactor van niet ionogeen polyaerylamide kan derhalve op 0 gesteld worden voor alle

waterorganismen inclusief vissen en invertebraten

4 2 Aquatische toxiciteit

De toxiciteit van niet ionogeen polyacrylamide voor waterorganismen wordt over bet algemeen

bcschouwd als een voorbeeld van een extern werkingsmechanisme De meest voor de hand liggende

verklaring is dat het effect een gevolg is van de significante verhoging van de viseositeit van bet

medium Informatie over de acute toxiciteit van een representatief anionogeen polyacrylamide is

beschikbaar voor vissen watervlooien en algen

Species Endpoint Value mg L

Fish LC50 96 hours 1000

Crustacean Daphnia EC50 48 hours 1000

Algae ErC50 48 hours 1000

Experimentele resuUaten voor de acute toxiciteit van niet ionogeen

polyacrylamide

Deze bevindingen worden ondersteund door gegevens uit de openbare Iheratuur
^

4 3 Afbreekbaarheid

Niet ionogeen polyaciylamide is niet ‘readily biodegradable’

Kluwer Academic Publishers Dordrecht the Netherlards

Bup 7 BV HV PPG 2018 nonpam
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Niet ionogeen Polyacrylamide
Klassificatie volgens de Algeirene BcoordelingsMelhodiek

4 4 Bioaccumulatie

Voor niet ionogeen polyacrylamide zijn geen gegevens met betrekking tot de octanol water

partitiecoefficient log Kow beschikbaar De hoge oplosbaarheid geeft echter wel aan dat het

materiaal weinig of niet hydrofoob is Samen met overwegingen aangaande de molecuulgrootte en het

polaire karakter van deze macromoleculen moge het duidelijk zijn dat niet ionogeen polyacrylamide

geen accumulatie zal vertonen in in het water levende organismen

4 5 Metabolieten en verontreinigingen

Niet ionogeen polyacrylamide bevat minder dan 0 1 residueel monomeer acrylamide Acrylamide is

een SVHC Zeer Zorgwekkende Stof maar niveaus liggen dus onder de 0 1 Het materiaal is niet

gevoelig voor chemische of biologische afbraak in het aquatische milieu en relevante

afbraakproducten zijn derhalve niette verwachten

Bup 8 BV HV PPG 2018 nonpam
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Niet ionogeen Polyacrylamide
Klassificatie volgens de Algeirene BcoordelingsMelhodiek

5 Klassificatie VOLGENS ABM 2016

Niet ionogeen polyactylamide is niet geklassificeerd als CMR^ stof en ook niet om andere redenen

onderhevig aaa een klassificatie als SVHC Een verontreiniging is wel geklassificeerd als SVHC maar

liet gehalte hiervan ligt altijd onder de 0 1 Deze verontreiniging is niet geklassificeerd voor

aquatische toxiciteit waarmee zijn zogeheten M factor 1 is derhalve is de grenswaarde voor het

rapporteren van deze verontreiniging 0 1 Dientengevolge kan gesteld worden dat de aanwezigheid

van deze verontreiniging geen invloed lieeft op de klassificatie van anionogeen polyacrylamide

De stof is niet ‘readily degradable’ in de betekenis van de ABM 2016 Het heeft een log Kow « 3 en

vertoont geen bioconcentratie Alle beschikbare gegevens met betrekking tot acute aquatische

toxiciteit liggen boven de lOOmg L De oplosbaarheid in water is » 1 mg L De hieruit volgende

klassificatie is derhalve B 4 weinig schadelijk voor in water levende organismen

^
Carcinogenic mutagenic toxic for reproduction

Bup 9 BV HV PPG 2018 nonpam
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
l0X2e I DBO

Wed 6 10 2020 7 55 58 AM

To

From

Sent

Subject RE MHT

Received Wed 6 10 2020 7 55 58 AM

Zeker

Met vriendelijke groet

I0 2a

10 34 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden woensdag 10 juni 2020 08 52

Aan 10 2e I DBO

CC | 10 Pe I DGB

Onderwerp Re MHT

Essentie in onzetekst verwerken

Wim

iPhone WJK

10 2e DBO 10 2eOp 10 jun 2020 om 08 49 heeft

geschreven

g minienw nl hetvolgende

t i

Met vriendelijke groet

10 2e

10§2e
Van I 1Q 2e |] D6RW | 10 2e |@minienw nl

Verzonden dinsdag 9 juni 2020 12 26

I DGRW 10 2ey

@minienw nl

10 2e 10 2e DBO@minienw nlAan

10 2e

Onderwerp RE MHT

Beste I oo ^a

Zie hierbij de beantwoording
1 Wat houdt de MHT precies is Is er al een concept beschikbaar

Het MHT staat voor het nieuw milieu hygienisch toetsingskader voor

diepe plassen Met dit kader warden nieuwe normen en een nieuwe

meetmethode voor toe te passen grand en baggerspecie in diepe

plassen geintroduceerd voor een belangrijk dee gebaseerd op de KRW

doelen In de bijgevoegde consequentieanalyse is de nieuwe methode

beschreven alsmede de consequenties
2 Door wie wordt de MHT opgesteld

Het MHT is opgesteld door Deitares De onderzoekers zijn
Deltares en

tijdens het rondetafelgesprek met de Tweede Kamer

3 Wat is de relatie tussen een MHT en de verondieping van diepen

plassen
Met het nieuwe MHT wordt een nieuw normkader en meetmethode voor

toe te passen grand en baggerspecie in diepe plassen geintroduceerd
Het kader is strenger dan het huidige toetsingskader

10 2e

Ecofide s overigens gehoord10 2b 10 2e
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4 Wat had het MHT in de casus granuliet kunnen betekenen

Het verschi tussen het huidige en nieuwe generieke kader is o a dat in

de Regeiing bodemkwaliteit geen norm voor barium is opgenomen en in

het nieuwe MHT wel valt mij nu met het bekijken in reiatie tot

granuliet op l Wat dit voor granuliet binnen het nieuwe kader kan

betekenen is niet onderzocht Is ook in het hele traject in ieder geval
door mij niet bij stilgestaan Ik beperk mij nu even tot barium

aangezien ik weet dat deze stof verhoogd in granuliet voorkomt Uit het

bijgevoegde rapport voIgt dat de normen voor barium in de Regeiing
bodemkwaliteit tijdeiijk zijn ingetrokken omdat de interventiewaarde

voor barium lager was dan van nature in de bodem voorkomt Met het

nieuwe MHT zou het granuliet met een nieuwe meetmethode

aquanitrosa ipv aquaregia gebaseerd moeten worden onderzocht

5 Hoe gaat het MHT zich verhouden ten opzichte van het toetspakket in

bijiage A en B van het Bbk Is er een verband

Het normenkader wordt gewijzigd Voor metalen wordt een nieuw

normenkader voor diepe plassen geintroduceerd met bijbehorende
meetmethode Voor de organische verbindingen houden wij vast aan

het normenkader zoals vastgelegd in de Handreiking voor het

herinrichten van diepe plassen uit 2010 nu het voorstel In een brief

aan de tweede kamer is in december 2019 vermeid dat bij het

definitieve onderzoek naar het nieuwe MHT de pfas casuistiek zal

worden betrokken Met het laatste zijn wij nu druk doende Bekeken

moet worden in hoeverre het nieuwe MHT nog verdere aanpassing
behoeft Het nieuwe MHT moet als nieuw toetsingskader voor de diepe

plassen in de Regeiing bodemkwaliteit worden opgenomen Hiervoor is

een aanpassing van de genoemde bljiagen nodIg
6 Wat is de laatste stand van de planning was 2021

Planning is nog steeds 2021

Met vriendelijke greet

10 2e 1^ ^

10 2e DGRW 10 2e @minienw nlVan

Verzonden dinsdag 9 juni 2020 11 52

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

Onderwerp FW MFIT

Ha [i0 ^
Is per ongeluk niet aan jou gestuurd Kun jij deze vragen beantwoorden

Groeten

Van DBO

Verzonden maandag 8 juni 2020 20 50

DGRW

1Q 2e 10 2e @minienw nl

10 2e 10 2e @minienw nlAan

Onderwerp MHT

Beste| 10K2e |en [io^
Wim Kuijken heeft nog wat vragen over de voorgenomen Milieuhygienische Toetsing MHT die in bijgevoegde brief

wordt aangekondigd
1 Wat houdt de MHT precies is is er al een concept beschikbaar

134771 1533



2 Door wie wordt de MHT opgesteld
3 Wat is de relatie tussen een MHT en de verondieping van diepen plassen

4 Wat had het MHT in de casus granuliet kunnen betekenen

5 Hoe gaat het MHT zich verhouden ten opzichte van het toetspakket in bijiage A en B van het Bbk Is er een

verband

6 Wat is de laatste stand van de planning {was 2021

Groet

io 2e

□It bericht ksn Informatle bevatten die nlet voor u Is bestemd Indlen u nlet de geadresseerde bent of dit bericht abuslevelljk aan u Is toegezonden wordt u

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

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

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

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

messages

11203672 000 BGS 0003_v0 1 CoTisequentieanaIyse beoordelingssystematieken grand en bagger DEF

digitaal document pdf

134771 1533



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

To

From

Sent

Subject Aanvullende opdracht
Received

DBO

Wed 6 10 2020 11 17 01 AM

Wed 6 10 2020 11 17 01 AM

Beste Wim

10 2e belde me op dat er wordt gewerkt aan de formulering van een aanvullende opdracht Hij zal de tekst en de planning met

je afstemmen

Goed om even naar de doorlooptijd i r t je contract te kijken Dat heeft nu een einddatum van 31 juli
M^t vripnHpliikp prnpt^

10 2e

1 e

134770 1534



10 2e DGBf] 10 2e

J DBO

To @minienw nl]
10 2eFrom

Sent Wed 6 10 2020 1 06 02 PM

Subject Biezeveld

Received Wed 6 10 2020 1 06 03 PM

per G Biezeveld t b v hoorzitting rondetafelgesprek granuliet in Maasplassen d d 9 rmaart 2020 pdf

Met vriendelijke groet

I0 2e

10 sp 2e

135004 1535



I DGBf] I0 2e I@minienw nl1

J DBO

Wed 6 10 2020 3 48 48 PM

Subject Granietzand

Received

20090802 commentaar TBbk op wiiziaingsblad BRL 9321 d d 02 08 2009 pdf

I0 2eTo

10 2eFrom

Sent

Wed 6 10 2020 3 48 48 PM

20090802 emailcorrespondentie rondom wiiziaingsblad BRL 9321 d d 02 08 2009 pdf

20090410 030 05 03 CvD wiiziainaen BRL 9321 pdf

Tja

Dit schreef Intron op een van mijn vragen

De oorspronkelijke discussie uit 2008 dit kunt u lezen in het pdf bestand in bijgevoegde ennail emailcorrespondentie rondom

wijzigingsbiad BRL 9321 d d 02 08 2009 betrof granietzand en kwartsietzand en niet zozeer granuliet Graniet Import Benelux

verwerkt Noorse zandsteen en Schots graniet In het productieproces zijn beide stromen tot aan de fractie 0 063 mm tot 0 500 mm

gescheiden Deze fractie wordt aangeduid als Microzand en is dus onderscheidelijk kwartsietzand en granietzand De fractie

0 063mm wordt voor beide herkomsten gemengd teruggewonnen uit het proceswater en dat is het Granuliet BRL 9344 is

opgesteld voor de fractie 0 500 mm dus in feite zowel Granuliet als Microzand Tot op heden wordt het Microzand als bouwstof

gecertificeerd op basis van BRL 9324 ST 002 9 voor de zandsteen en ST 004 9 voor het graniet

Sinds 13 mei 2015 is in hettoepassingsgebied van BRL 9324 de volgende beperking opgenomen Brekerstof of wasslib die worden

aangemerkt als grond kunnen niet op basis van deze beoordelingsrichtlijn worden gecertificeerd Dit sluit de certificering van

granuliet op basis van BRL 9324 expliciet uit Het Microzand is geen stoffractie want de bovengrens voor de stoffractie ligt in de

gangbare definities bij 0 063mm

Met vriendeliike gr06t

10 {2e

10 2e

10 4d be

135003 1537



I0 2e |@sgs com | 10 2e10 2eTo @sgs com]
10X2e I DBO

Wed 6 10 2020 4 20 28 PM

From

Sent

Subject FW Verwarring over granietzand
Received

20090108 SENTERNOVEM DOC pdf

Wed 6 10 2020 4 20 29 PM

20090331 Monitorinasverslag Implementatie Besluitbodemkwaliteit pdf

20090410 030 05 03 CvD wiiziainaen BRL 9321 pdf

20090802 commentaar TBbk op wiiziainasbiad BRL 9321 d d 02 08 2009 pdf

20090802 emailcorrespondentie rondom wiiziainasbiad BRL 9321 d d 02 08 2009 pdf

Geachte

Zojuist stuurde ik onderstaande mail naar

even door te sturen

Met vriendeliike groet

10 2e

Ik kreeg een afwezigheidsmelding tot 15 juni Met leek me goed u de mail10 2e

10 {2e

{10 2e

1Q a4j^ ^e
DBO10 2eVan

Verzonden woensdag 10 juni 2020 17 18

Aan ICulemborg10 2e

10 2eCC Wim Kuijken’

Onderwerp Verwarring over granietzand

DGB

Geachte

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

hierin uitsluitsel kuntgeven

Op een eerdere vraag van mij gaf u het volgende antwoord

10 2e

10 2g

Graag hoor ik van u

Met vriendeliike groet

10 2e

134538 1542



10 W 2e

134538 1542



BLchnctw

Poabus

2800ADGou la

0182 532300

fax 0182 570216

cg3
150

IFICATIE

EB\SB_tvACvDtetW3ol l
College
veigadetsluk CvD SI

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

BRL 9321v3sttestellen

Voordeleesbaarheid

mnetwu^igmgs ^

wef opgetionie t omdatperBRL sfeeftts eenwifilgingiblad inomloop magiijn

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

WIJZIGINGSBLAD BRL 9321 2008 02 08

INDUSTRIEZAND EN GEBROKEN INDUSTRIEGRIND

WijargirgsdEJum 10 aprrl 2009

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

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

geproauceera in grooves waar gesteente primair matenaai worat veiweikt tot steensiag

1 2

ondststaande tetst tomt te venallen

Klei leelaarOe matenaai afkomsirg uildeklagen flugsand en deigelijkel
op basis van doze beooiaelingsnchllijn worden gecertiflceerd Dil geldl ook v

slag geproduceerd uit gesteente

en wares veniangen doar

Klci lcclaardc matenaai afkomstig uit dcklagcri fugsand en dcrgclijkc kunnen mot op
basis van deze beooidelingsnchtlijn miofder geceitifceend Dit gekjt ook voof steensiag ge

prodixeerduitgeaeente net litzcncJemkj vands fraclie Meiner dan 2 mm

2 1 Industnezand en gebroKen Industrlegrlni]

nndprslaandp feksf krxnf fe vprvallen

Van nature in de bodem voorkomend sedimentair matenaai dat een

net matenaai kan women

I valt onderdezedefnitie

pioductieproces kan

gescneioen gewassen en or georo
{zieZ2

neboen onoergaan waaraj r

ken Ook steensiag uignnd

De onstaansgeschiedenisvan het matenaai iszodanig dat het in geologisch opeicht kan

worden geclassificeerd alseen met getithifceeideterngener ling

e i wuhS venidiigai duui

I pmdiintieprnces kan

hebben ondergaan waarbj het matenaai kan woiden gescheiden gewassen en of gebro

Van nature in de hndem voorkomend tair matenaai

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

136012 1545



VMz^ngsttarf BRL 9321 dd 2W8 02 08

industnezand en gebro er industnegnnd

d d 10april2009

Ken ooKseens

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

De

wstaan^esotiiedenisvan
het maera^ szodanig Oat

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

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

BreKerzand uit | gesteente

BreKerzand uit prmair gesteente wordt gepioduceero in grooves waarmatenaatdat In

geologiscti opzictit als primar gesteente Kan worden gedeflnieerd wordtverwertcttot

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

reWiamftervan 2 mm

2 4 Korrelklasse

endeislaaiKJe reter Kami e veiiallen

diKtrieorndzijn rn hel Inriervan de bpnnrrielino van de mii

eitiygienisctieagensctiappen orden eideeio in een drielai korreikiassen zoals hierorder

weergegeven De kwaiiteitsverkiaring vermeidt de torieiklasse waarvoof de verklanng is

argegeven

•85 m ni 8 kleinerdan 4 mm niet ajnde e

sBensiagijil gnna

on worol vervan^n door

I ndnstnezand en gebrohen industtiegnndzijn in tiet Kadervandebeoofdeling vandemii

euhygieniKheeigenschappen ondeiverdeeld in een Werlai korreikiassen zoals hleronder

weergegeven ue kwaiiKiisverKianng vemieioi oe korieikiasse waarvoade verkianng is

afgegeven

Komeiveioeiing

•85 mrm s kleinerdan 4 mm met ainde o

stscnseguit gnnd

ireterant utpnmaigeslaenle

4 2 Inhoud NL BSB productcertIficaat

ondsrstaande retet komt te entaOen

136012
pagina2\sn5

1545



VMz^ ig5ttarf BRL 9321 dd 2W8 02 08

industnezand en gebro er industnegnnd

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

en aorct venangen door

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

bKksaanduitprimairgesteente m3gviotaen opgenomen

d d 10april2009

■

kwallteltsverklaring

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

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

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

kwatiteit is opgenomen

onderstaande teKst Komi te jenallen

{ Voor net toelatingsonderzoekdienen ten minste Spartijen teworden bemonsterd elke

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

ingsonderzoek voor een productielocale
t geproduceerd mag zodanig over

konelklassen worden vaspfed dat een representafef beeld wadt verkregen

productie

5 tzijds
relkla

defotale

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

en wordi renjangen door

Voor het toelatingsonderzoekdienen ten minste 6 partijen teworden bemonstad eike

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

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

wel korrefklasseaals kocrelklasse b wordt geproduceerd mag zodanig o

relklassen worden verspreid dat een representalief beeld wordt verkr

Voor korrelklasse c en voorldxreltdasseddierti

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

nietgezamenlijKwordenDeoordseld

over deze tjeide kor

regen van de totale

aitjd een separaat toelatingsonderzoek te

u1 grind resp DreKerzeefzand iM piimair

van het ceitificaat

onoersiaanoe leKsi mmi le venaiien

certifcaal

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

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

geproduceerd mogen deze konelklassen gecombineerd beooroeed worden zolang de

derzoeksresultaten van beide konelklassen voldoende overeenkomen Een en ander

beoordeliiig van deceiliricalie inslelliiig

{ Voor tiet berekenen de onderzoeksfrequentie na toekenning

rter

136012
MjinaSran 5

1545



VMz^ ig5ttarf BRL 9321 dd 2W8 02 08

industnezand en gebro er industnegnnd

d d 10april2009

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

woidlverkiegen van de total© productie

Deberetening van de ordetzoeksfrequenlevoorkorrelklassec vvofdli

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

apart vvoidl bemon

cn uordl vcrvangsn door

Voor net beiekener van de onaeizoetcsfieaiientie na toekerning van net certilicaal

worai onderscheiOgemaakllussendekoneiklassen aen cfb

se d Vocf een produclielocalie waar zowel korretklasse a als

duceerd mogen deze korrekiassen gecombineera beooraeeid woraen zoiang oe onder

zoeksiesullalen

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

deze beide koneiWassen te woiden vers

woidtverkiegen van de totate productie

torrSMasse c en torraMas

korrelklasse b woidl gepro

hofielMassen

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

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

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

mogen niet gezamenlijk worden bemonslerd
gesteente in h€ kader

A 2 1 AarU vanhelmaterlaal

onderstaande tel st komt te vervaiien

Daarom woidt bijde monslememing altijd ondeischeid gemaaktlussen de konelkias

sena benc zie23

en Kordt vervarger door

Daarom

sena b

warn btj TOrelememing alliid onderscheid gemaaki tussen de korretklas

136012
nagina4\sn5

1545



VMz^ngsttarf BRL 9321 dd 2W8 02 08

industnezand en gebro er industnegnnd

d d 10april2009

BMLAGE C VOORBEELD VAN EEN NL B ’PRODUCTCERTIFICAAT

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

Product

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

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

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

pectievelijk op of in de bodem onder oppervlaktewaterj

ei7 wordl vervangen door

Product L
relklasse

[zand grind steenslag uitgrim eri ofOrel«rzam wtprimargesleml^

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

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

Bse A B voor

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

136012
pagina5\sn5

1545



DGRW^ 1@minienw nl] fI0 2e 10 2eTo 110 2e

I@rws nl1 l iOK2e |
I0 2e | BS [| I0 2e |@rws nl1 10 2V | HBJZfl iOK2e |@minienw nl1

DGB^ I0 2e |@minl^w nll

] DBO

ILTfl iP 2e l@lLenT nl1
_

DGRWlI I0 2e |@minienw nl]

l l0 2e 10X2eBS][

Cc 10 2e

From

Sent

10 2e

Wed 6 10 2020 4 23 29 PM

Subject RE Conceptrapport van dhr Kuijken
Wed 6 10 2020 4 23 29 PMReceived

Beste college s

Kleine change of plan Ik ben nog in afwachting van informatie van Intron en moet nog wat zaken vender uitzoeken Vandaar dat

het nog even gaat duren

Zoals het er nu naar uitziet zal Wim nog een aanvullende opdracht gaan krijgen Dit zal gevolgen gaan hebben voor de planning ik

kom er later op terug

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 «4 P 2e

10 2e I DBO

Verzonden dinsdag 9 juni 2020 09 05

1 DGRW

10 2e | BS | 10 2e | hBJZ

CC | 10 2e |]
Onderwerp Conceptrapport van dhr Kuijken

Van

10 2e 1 10 2e BS | 10 2e DGRW10 2eAan ILT

Beste college s

In de loop van de dag of uiterlijk morgen hoop ik jullie het conceptrapport van dhr Kuijken toe te sturen Het betreft het rapport

exclusief de conclusies en aanbevelingen Wei zul je de delen te zien krijgen die een feitelijke beschrijving weergeven en de

daaraan verbonden bevindingen

De bevindingen zijn gebaseerd op dossieronderzoek en de gevoerde gesprekken Dhr Kuijken vindt het van groot belang dat jullie

als zijn ondersteunend team een toets doen op de feitelijke juistheid van de beschrijvingen en meedenken over de bevindingen

Dhr Kuijken heeft bi| mij benadrukt dat de circulatie van het conceptrapport strikt beperkt moet blijven tot de volgende personen

I0 2e I0 2e en I0 2e Dit vanwege de10X26 1 10 j 10 2e III ^0 2e || 10 2e | 10 2e

gevoeligheid van de materie en het voorkomen van lekken van stukken naar media

Dit betekent dat het MET de bedoeling is dat het conceptrapport wordt gedeeld of besproken met andere collega s of met

leidinggevenden Je zult dus op eigen titel en niet namens Je organisatie commentaar leveren

Graag verneem ikvia een mail of jullie bereid zijn order deze condities je input te leveren

Met vriendelijke groet

10 2e

10 4p 2e

135002 1548



Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn] 10 ^
l0X2e I DBO

Wed 6 10 2020 4 33 24 PM

Subject 20190701 Noordse Leenn_sannenvatting pptx
Received

20190701 Noordse Leem samenvatting pptx

]@rmin ienw nl]DGBlI 10 2eTo

From

Sent

Wed 6 10 2020 4 33 26 PM

Beste| 10 2e |en Wim
In het productieproces zie je zand staan 63 micrometer en 1 mm Dit is het zogenaamde microzand Dat bestaat uit twee

componenten kwartsietzand uit zandsteen en granietzand {uit graniet Tot op dat moment in het proces zijn deze types

gescheiden en zijn afzonderlijk als bouwstof gecertificeerd onder BRL 9324 Het kleine restant van beide soorten zand { 63

micrometer wordt dmv hetflocculant gebonden en heet dan granuliet Dat is dan weer grond
Groet

10 2e

134768 1549



DGBf] 10 2e

J DBO

Wed 6 10 2020 4 33 51 PM

Subject RE Verwarring over granietzand
Received

10 2eTo @minienw nl]
10 2eFrom

Sent

Wed 6 10 2020 4 33 52 PM

Ja maar ze zaten overal bij

Met vriendeliike groet

10 2e

DGB10 2eVan

Verzonden woensdag 10 juni 2020 17 28

Aan DBO

Onderwerp RE Verwarring over granietzand

10 {2e

Heftige vragen

Van 10 2e dBO 1 10 2e |@ minienw nl

Verzonden woensdag 10 juni 2020 17 19

Aan Wim Kuijken’ | 10 2e 1@gmail com

Onderwerp RE Verwarring over granietzand

Nou we gaan het zien Straks krijgen we antwoord van de advocaat

Met vriendeliike groet

10 2e DGB^ 10K2e ^minienw nl

10 2e

I0 2e DBOVan

Verzonden woensdag 10 juni 2020 17 18

Aan Culemborg 10 2e10 2e Bsgs com

CC Wim Kuijken | 10 2e | gmail com

Onderwerp Verwarring over granietzand

Geachte

10 2e DGB j 10 2e Bminienw nl

10 2e

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

hierin ultslultsel kunt geven

Op een eerdere vraag van mij gaf u het volgende antwoord

I0 2g

34767 1551



10 {2g

Graag hoor ik van u

10 Ue groet

10 2e

134767 1551



10 2e DGBf] 10 2e

J DBO

To @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Wed 6 10 2020 9 07 20 PM

Subject 20200609 Interview van ^^
Received

20200609 Interview van|5 i 24docx

Wed 6 10 2020 9 07 21 PM

Ha 10 2e

Een paar aanvullingen

Groet

i0 2e

135221 1552



1 10 2e10 2e 10 2eTo @hotmail conn] r @kiwa com]f10 2e

10 2e ll DGBn 10 2e

10 2e I DBO

Thur 6 11 2020 7 55 18 AM

Subject Aanvullende vragen over granuliet
Thur 6 11 2020 7 55 19 AM

Cc @minienw nl]
From

Sent

Received

Geachte

In het gesprek met dhr Kuijken spraken we over de discussie over granuliet in 2008 2009 Zie de onderstaande passage van het

vers lag

BRL9321

10 2e

10 2g

Ik heb een paar vragen hierover

1 Heeft u voor mlj de verslagen van het College van de vergaderingen uit 2009 2009 waarin granuliet is besproken

2 Weet u nog of in de discussie in het College werd gespreken over granuliet of granietzand

Ik heb deze vragen in afschrift naar de secretaris van het College gestuurd
Met vriendelijke groet

10 2e

1Q g4j^ ^e

134537 1554



1 VWPlf 10 2e I@rws nl1
iO ^ iOK2^ WVUlf 10 26 I@rws nl1

10 29 I DBO

Thur 6 11 2020 8 54 34 AM

10 2eTo

Cc

From

Sent

Subject granietzand of granuliet
Received Thur 6 11 2020 8 54 35 AM

20090108 SENTERNOVEM DOC pdf

20090331 Monitoringsverslag Implementatie Besluitbodemkwaliteit pdf

20090410 030 05 03 CvD wilziainaen BRL 9321 pdf

20090802 commentaar TBbk op wiiziainasbiad BRL 9321 d d 02 08 2009 pdf

20090802 emailcorrespondentie rondom wiiziaingsblad BRL 9321 d d 02 08 2009 pdf

20080825 02 SENTERNOVEM mail pdf

20090917 IZG 035 1 odf

Beste| 10 2e |
Naar aanleiding van je gesprek met dhr Kuijken

Wellicht begrijp ike e a niet helemaal

I0 2g

10 2g

Ik verzoek je in het kader van het onderzoek van dhr Kuijken zeer vertrouwelijk met mijn vragen om te gaan en deze niet vender te

delen

Graag hoor ik van je Als je wilt kun je altijd even bellen

p s ik heb voor het gemak je collega 10 2e in de cc gezet

Met vriendelijke greet

10 2e

134445 1555



NL BSB® productcertificaat

ills

INTRONi
9 • •

ii CERTIFICATIERVACD1

Euser
•

Tt rWiMi

Industriezand en gebroken industriegrind

if

Nummer IZG 035 1

Uitgegeven 2009 09 17

Geldig tot onbepaalde tijd
Vervangt n v tmiI

m

m j
Certificaathouder

Graniet Import Benelux B V

Amerikahavenweg 2

1045 AC AMSTERDAM

Telefoon 0aa €146aflEl2e

Telefax 0ax|«1199®2e
E mail info@graniet import nl

mk
Certificaat heeft betrekking op

Product

Granuliet

fel
riw^

Hi
Productielocatie

Amerikahavenweg 2 te Amsterdam
I TkJ

Verklaring van INTRON Certificatie B V

Dit productcertificaat is op basis van BRL 9321 d d 2008 02 08 en wijzigingsbiad d d 2008 07 09

afgegeven door iNTRON Certificatie B V conform het hiervoor van toepassing zijnde INTRON
Certificatie reglement voor Certificatie en Attestering

■i
m

INTRON Certificatie B V verklaart dat

het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de producent vervaardigde industriezand bij

voortduring voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygianische specificaties
mits dit is voorzien van het NL BSB® merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat
voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de

meldings en of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag

met inachtneming van het bovenstaande het industriezand voldoet aan de relevante eisen van het

Besluit bodemkwaliteit

I

INTRON Certificatie B V

Venusstraat 2

Postbus 267
Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Ministers van VROM en V W erkend certificaat

indien het certificaat is opgenomen in het “Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw“

op de websites van SBK www bouwkwaliteit nl en van Rndem t www hndemnlus nl

4100 AG Cuiembprt 3

Telefooi||gjM^^^
Fax«

10 2e

Voor INTRON Certificatie B Vinfo®intro0 nl

Viniyvir lntrcm nl
m

1

Gebruikers van dit productcertificaat word geadviseerd om bij INTRON Certificatie B V te informeren of dit document nog

geldig is Controleer of er sprake is van een door de Ministers van VROM en V W erkende kwaliteitsverklaring

Besluit bodemkwaliteit

m® is een collecllef merk van de Stichting BoLfwkwaliieit SBK

Dit certificaat bestaat uit 3 bladzijden blad 1 van 3 bladen

Nadruk vcrbocjen

135942 1562



INTROM
CERTIFICATIE

NL BSB® productcertificaat

Industriezand en gebroken industriegrind
Nummer IZG 035 1

Uitgegeven 2009 09 17

1 MILIEUHYGIENISCHE SPECIFICATIES

1 1 Onderwerp en toepassingsgebied

Dit NL BSB® productcertificaat heeft betrekking op de milieuhygienische kwaliteit van het door

Graniet Import Benelux B V geproduceerde industriezand binnen het generieke kader van het

Besluit bodemkwaliteit

1 2 Merken

De afleveringsbon van het industriezand wordt gemerkt met het NL BSB® beeldmerk zie voorzijde
van dit NL BSB® productcertificaat De afleveringsbon bevat tevens de volgende verplichte
aanduidingen
• het certificaatnummer

• producent
• wingebied
• locatie verwerkingsinstallatie
• massa van de belading
• datum van belading en levering
• kenmerk transportmiddel
• controle transportmiddel
• moment van aflevering
• bodemkwaliteitsklasse

IZG 035

Graniet import Benelux B V

[naam wingebied]

Amerikahavenweg Amsterdam

ton m^

naam schip kenteken

schoon niet schoon controle niet mogelijk

levering inclusief exclusief transport
voldoet aan de achtergrondwaarden voor grond

1 3 Producteigenschappen

1 3 1 Samenstelling
De gemiddelde samenstellingswaarden van het industriezand bepaald overeenkomstig AP04 SG

voldoen aan de in bijiage B van de Regeling bodemkwaliteit vermelde maximaie eisen voorde

achtergrondwaarden voor grond en baggerspecie

1 3 2 Korrelklasse

Het industriezand voldoet aan de eisen van korrelklasse a overeenkomstig paragraaf 2 3 van BRL

9321

2 TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Het industriezand dient te worden toegepast conform de markering op de afleveringsbonnen waarin

de bodemkwaliteitsklasse staat weergegeven waarvoor het industriezand is gekwalificeerd

Het industriezand dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5 6 7 en 37 en 42 van

het Besluit bodemkwaliteit functionaliteit zorgplicht algemene voorschiften en melding

Toepassingen van industriezand dat de achtergrondwaarden niet overschrijdt in hoeveelheden van

minder dan 50 m^ hoeven niet te worden gemeld

blad 2 van 3 bladen

135942 1562



INTRON
CERTIFICATIE“

NL BSB® productcertificaat

Industriezand en gebroken industriegrind
Nummer IZG 035 1

Uitgegeven 2009 09 17

3 VERWERKING

Voor industriezand zijn verder van toepassing de condities overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit

zoals vermeld onderToepassingsvoorwaarden

4 WENKEN VOOR DE TOEPASSER

1 Bij aflevering inspecteren of

• geleverd is wat is overeengekomen
• het merk en de wijze van merken juist zijn
• de afleveringsbon alle gegevens bevat

• het afgegeven certificaat betrekking heeft op de geleverde parti] indien de parti] niet direct van de

producent is afgenomen
• de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen

2 Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan dient contact te worden

opgenomen met

• Graniet Innport Benelux B V

en zo nodig met

INTRON Certificatie B V

3 Controleren of voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing
■

4 Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag

5 Het bewijsmiddel afleverbonnen en certificaat dient aan de opdrachtgever ter beschikking te

worden gesteld Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening
van beroep of bedrijf

6 De opdrachtgever moet het bewijsmiddel afleverbonnen en certificaat ten minste 5 jaar ter

beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag Dat geldt niet bij levering aan

natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf

5 LUST VAN VERWIELDE DOCUMENTEN

Voor zover er geen data vermeld zijn staan de juiste publicatiedata van de genoemde documenten vermeld in de nationale

beoordelingsrichtlijn 9321 die is genoemd in de door SBK gepubliceerde lijst van nationale beoordelingsrichtlijnen

Industriezand en gebroken industriegrind d d 2008 02 08 en

wijzigingsbiad d d 2008 07 09

Nationale BRL 9321

Besiuit van 22 november 2007 houdende regels inzake de kwaliteit van de

bodem Besluit bodemkwaliteit Staatsbiad van het Koninkrijk der

Nederianden 469 jaargang 2007

Regeling bodemkwaliteit Staatscourant nr 247 20 12 2007 en wijziging

Regeling bodemkwaliteit Staatscourant nr 122 27 06 2008

Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit AP04 versie 3 SI KB Gouda

Besluit bodemkwaliteit

Regeling bodemkwaliteit

AP04

blad 3 van 3 bladen

135942 1562



10 2e ]@gnnail com i I0 2e |@gnnail com]

] DBO

Thur 6 11 2020 12 20 47 PM

To

10 2eFrom

Sent

Subject RE Granuliet

Received Thur 6 11 2020 12 20 48 PM

Geachte heer Harmsen

Bedankt voor het stuk

Mpt vripnHpliikp grnpt^

10 2e

10 2s

10 «SP 2e

@gmail com

Verzonden donderdag 11 juni 2020 12 12

Aan

Onderwerp Granuliet

Hierbij het beloofde stuk

Met groet

loop Harmsen

Van 10 2e

10 2e DBO

134536 1563



ILT^ 10 2e I@ilent nl110 2eTo

10 2e I DBO

Thur 6 11 2020 12 30 42 PM

From

Sent

Subject RE Gesprek met dhr Kuijken
Thur 6 11 2020 12 30 42 PMReceived

Ha 10 2e

Dan is er iets mis gegaan Ik ga het even na

Mpt vripnHpliilfp grnpt^

10 2e

10 2e

10 «4 D 2e

ILTVan 10 2e

Verzonden donderdag 11 juni 2020 13 30

Aan DBO

Onderwerp RE Gesprek met dhr Kuijken
Halid I0 2e

Ik heo

Met vriendelijke groet

I0 2e

opneden nog geen bericht ontvangen over het maken van een afspraaktOt

10 2e

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

1 ^1 10j 2e

10 2e

10 2e dBO 1 10 2e |@ minienw nl

Verzonden maandag 8 juni 2020 08 43

Aan

Onderwerp Gesprek met dhr Kuijken

Geachte

Op 6 februari jl heeft Zembla een uitzending gewijd aan het storten van granuliet in de plas Over de Maas in Gelderland In reactie

op deze uitzending hebben de ministers voor Milieu en Wonen en van Infrastructuur en Waterstaat op 5 maart de TK gei nformeerd

in een brief

Na schriftelijke vragen van de TK is door beide bewindspersonen op 31 maart wederom een brief aan de TK gestuurd over deze

kwestie

In deze laatste brief stellen de bewindspersonen vast dat de keten waarbinnen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit

invulling wordt gegeven aan detotstandkoming van een BRL accreditatie en de afgifte van productcertificaten complex is en dat

hier lessen uit getrokken moeten worden in de casus van granuliet De bewindspersonen hebben mij gevraagd hiernaarte gaan

kijken Daarbij zal mijn focus vooral liggen op het in kaart brengen van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden en hoe die

in deze casus hebben gefunctioneerd
In het kader van mijn opdracht wil ik graag met u een telefonische afspraak plannen In dat gesprek wil ik ingaan op uw ervaringen

met het huidige stelsel rond het Besluit bodemkwaliteit en de casus granuliet in het bijzonder Graag nodig ik u tevens uit om

suggesties te doen voor verbetering van de huidige procedure en werkwijze

Dit gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid vat

worden Dit zal na afloop van het gesprek aan u ter goedkeuring toegestuurd worden

Mijn bevindingen en aanbevelingen zal ik uiterlijk 1 juli aan de bewindspersonen rapporteren

Graag verneem ik uw reactie

Met vriendelijke groet

Wim Kuijken

Namens deze

Van

10 2e ILT^ 10 2e ^ilent nl

10 2e

Van het gesprek zal een beknopt verslag gemaakt10 2e

I0 2e

06 10 3 4f 2e

134444 1565



1 vwL rf
10 ^ 10K2e | WVUf

10 2e

10 2e I0 2e I@rws nl1

[I0 2e I@rws nl1

To

Cc

From

Sent

Subject RE granietzand of granuliet
Received

DBO

Thur 6 11 2020 12 31 10 PM

Thur 6 11 2020 12 31 10 PM

Beste | lOH2e |
Dank voor je antwoorden Ik heb er geen bezwaar tegen als je 10 2e ter kennisname een afschrift indusief deze mail stuurt

I0 2e | heeft ook met dhr Kuijken gesproken

Maar ik wil niet dat het vender de organisatie doorgaat

Als een van jullie het nodig vinden om een vervoiggesprek met dhr Kuijken te voeren dan staat die mogelijkheid altijd open
Met vriendelijke greet

10 {2e

10 2e

WVL10 2eVan

Verzonden donderdag 11 juni 2020 11 52

Aan 10 2e DBO

10 ^ 10 2e | WVL

Onderwerp RE granietzand of granuliet
Beste

CC

10 2e I
10 2e

10 2e

10 2e

10 2 g en 10 2 e

134443 1566



Succes met het verdere onderzoek uiteraard beschikbaar voor eventuele vervolgvragen

Hartelijke groet

10 2e

I0 2e DBO 10 26 ^minienw nlVan

Verzonden donderdag 11 juni 2020 09 55

Aan 10 29 fWVLH 10 2e |^rws nl

CC [10 ^ 10 26 | wVL ^ 10 2e | Srws nl

Onderwerp granietzand of granuliet

Beste 10 2e

Naar aanleiding van je gesprek met dhr Kuijken

Wellicht begrijp ike e a niet helemaal

I0 2g

10 2e

10 2 g en 10 2 e

10 2e

10 2e

Ikverzoekje in het kader van het onderzoek van dhr Kuijken zeer vertrouweiijk met mijn vragen om te gaan en deze niet verder te

delen

Graag hoor ik van je Ais je wilt kun je altijd even bellen

p s ik heb voor het gemak je coliega 10 2e in de cc gezet

Met vriendeliike proet

10 U^P 2e

134443 1566



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

Thur 6 11 2020 1 31 50 PM

Subject 20081020 Intron FW_ delinitie grond pdf
Received

20081020 Intron FW definitie grond pdf

To

From

Sent

Thur 6 11 2020 1 31 51 PM

Beste| 10 2e |en Wim

Hierbij het maiitje dat WVL nog had

Met is hetzelfde maiitje dat ik al had van 19 10 2008

Ik laat ze gelijk checken of er nog meer mails zijn

Groet

10 26

134762 1570



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

Thur 6 11 2020 1 34 04 PM

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

From

Sent

Subject 20191108 Groen Polyelektrolyt WVL bestand pdf
Thur 6 11 2020 1 34 04 PM

20191108 Groen Polyelektrolyt WVL bestand pdf

Received

Beste| 10 2e |en Wim
Dit is het rapport waar Harmsen het over had

Groet

i0 2e

134761 1572



10 2e DBOf] 10 2e

\ BSK

To @minienw nl]
10 2eFrom

Sent Thur 6 11 2020 1 53 40 PM

Subject RE Gesprek met dhr Kuijken
Received Thur 6 11 2020 1 53 00 PM

Hoi

Ik ben uiteraard in een bepaalde fase wel betrokken geweest
Kunnen we ook nog even contact hebben over briefje aan Kuiken en brief aan TK

Groetl 1D 2e

10K2e

10 2e

I 10 P4^2e
10 2e

DBO

Verzonden donderdag 11 juni 2020 14 40

BSK

Onderwerp Gesprek met dhr Kuijken

Beste I 10 2e |
Wim Kuijken is nog een aantal gesprekken aan het voeren in het kader van zijn onderzoek naar granuliet Ben je daar inhoudelijk bij

betrokken geweest in 2019

Ik kwam je niet tegen in de stukken

Met vriendelijke groet

10 2eVan

10 2eAan

10 2e

10 2e

i0 2 sd ^e

142691 1574



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

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

From

Sent Thur 6 11 2020 2 13 42 PM

Subject 20200610 Tijdlijn granuliet uitgebreid met Wob stukken

Thur 6 11 2020 2 13 43 PM

20200610 Tiidliin granuliet uitgebreid met Wob stukken docx

Received

Beste| 10 2e |en Wim
Ik heb inmiddels alle 1800 Wob stukken doorgenomen en deze voor zover relevant verwerkt in de tijdlijn die jullie reeds hadden

De interessantere heb Ik geel gemarkeerd

Tik voor de grap eens in je zoekfunctie asfalt in

Groet

10 26

134760 1575



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

Thur 6 11 2020 9 06 56 PM

Subject RE 20200610 Tijdlijn granuliet uitgebreid met Wob stukken

Thur 6 11 2020 9 06 56 PM

To

From

Sent

Received

Prime zal ik nagaan Ook de vraag hoe ver de bevoegdheid van een Cl zoals Intron reikt

Met vriendeliike groet

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden donderdag 11 juni 2020 20 29

Aan 10 2e I DBO

CC | 10 Pe I DGB

Onderwerp Re 20200610 Tijdlijn granuliet uitgebreid met Wob stukken

Nabrander Ik wil graag van de juristen weten of het in het Bbk stelsel uberhaupt mogelijk is dat het ministerie eenzijdig een

materiaal als grond bouwstof bagger kan vastleggen Gaat het Bbk er niet vanuit dat de private partijen dit doen en het ministerie

kan legitimeren erkennen en handhaven Oftewel had de interne discussie over granuliet eigenlijk wel enige betekenis binnen

het Bbkstelsel

Wim

Verstuurd vanaf mijn iPad

10 2e 10 2e

10 2e

reeds beoordeeld 134760

tl0 2e

134758 1577



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

Fri 6 12 2020 8 19 56 PM

To

From

Sent

Subject RE Bericht voor dhr Kuijken
Fri 6 12 2020 8 19 57 PMReceived

Klopt

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 4p 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden donderdag 11 juni 2020 23 46

Aan

Onderwerp Re Bericht voor dhr Kuijken

Uit wob stukken blijkt ook wel dati I0 2e let lek naar Zembla zou kunnen zijn hij dreigt er zelf mee

Wim

10 {2e DBO

iPhone Wife

Op 11 jun 2020 om 22 23 heeft

volgende geschreven

DBO 10 Pe @minienw nl het10 2e

De Stas heeft de gevoelige stukken zoals aangereikt door RWS { zelf gezien Maar dat was een selectie van een

handvol stukken

Overigens is in het kader van de Wob heel veel weggelakt als persoonlijke beleidsopvatting maar daar hebben

Zembla e a zoals ik aangaf geen last van

petIV lpt vripnHpliiIfp gr

10 2e

10 2e

10 «4P 2e

Van Wim Kuijken 10 2s gigmail com

Verzonden donderdag 11 juni 2020 22 05

Aan

Onderwerp Re Bericht voor dhr Kuijken

Nog laatste vraag vanavond sorry weet de Stas wat er voor essentiele informatie over interne standpunten
en meningen via de Wob naar buiten is gekomen

I0 2e DBO^ 1Q 2e ^minienw nl

Wim

iPhone WJK

Op 11 jun 2020 om 20 31 heeft Wim Kuijken j I0 2e |@gmail com het volgende
geschreven

Ook de mail van WVL aan I0 2e dd 28 10 2019

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 11 jun 2020 om 13 45 heeft | | DBO

@minienw nl het volgende geschreven10 2e

Punt 2 Ik heb wel een mail van 19 oktober 2008 van Intron Niet de hier ondergenoemde

van 20 oktober Ikga het stuk opvragen bij RWS en Intron

134752 1579



Met vriendelijke groet

10 2e

10 2 sp 26

Van Wim Kuijken 10 2e ^gmail com

Verzonden donderdag 11 juni 2020 13 39

Aan

Onderwerp Re Bericht voor dhr Kuijken

Heb jij die mail

Wim

10 2e DBO^ 10 26 ^minienw nl

iPhone WJFC

Op 11 jun 2020 om 13 23 heeft J DBO

@minienw nl hetvolgende geschreven

10 2e

10 2e

t i

Met vriendelijke groet

1Q 2e

10 ^ap| ^e
Van 6 A Biezeveld 10 2e @casema nl

Verzonden donderdag 11 juni 2020 11 58

DBO10 2e 10 2e @minienw nlAan

Onderwerp Bericht voor dhr Kuijken

Geachte heer Kuijken

Naar aanleiding van ons gesprek stuur ik

u zoals afgesproken hierbij de volgende

gegevens

10 2 g en 10 2 e

134752 1579



10 2g

Vriendelijke groet

Gustaaf Biezeveld

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

bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht

te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

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

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

you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

134752 1579



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

Fri 6 12 2020 8 32 12 PM

To

From

Sent

Subject RE SBK

Received Fri 6 12 2020 8 32 12 PM

Ga Oc doen[ 10 2g

Met vriaidelijke groet

10 2e

10|2e

Oorspronkelijk bericht

Van Wim Kuijken 10 2e |@gmail com
Verzonden vrijdag 12 iuni2Q2Q 14 31

Aan 10 26 ^ DBO j 10 2e |@mmienw nl

10 2e [g DGB 10 2e |@mmienw nlCC

Onderweip SBK

Zou jij de mannen van Witteveen en Bos Evaluatie Kwalibo kunnai vragen naar hun bevindingen tav de St Bouwkwaliteit oi mn de toegevoegde
waaide in het stelsel

Dank

Wim

iPhone WJK

134750 1580



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

Fri 6 12 2020 8 38 19 PM

To

From

Sent

Subject RE Overzicht afspraken granuliet
Received

20200324 Brief granuliet IG aan MMenW PDF

Fri 6 12 2020 8 38 20 PM

10 2e ieeft je memo va n 10 10 2019 niet ondertekend wel op verzoek van Stientje bijgevoegde brief van 24 maart Die is hem

aangereikt door 10 2^
Met \ riendeliike greet

10 2e

10 R4jP 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden vrijdagl2juni 2020 21 35

Aan DBO

Onderwerp Re Overzicht afspraken granuliet

Hij ondertekent een heel bepalend memo

iPhone WJK

10 2e

10 26 DBO 10 2eOp 12 jun 2020 om 21 23 heeft

geschreven

^minienw nl hetvolgende

Beste Wim

Ik heb 10 2e gisteren al gebeld ook over je aanvullende opdracht De afspraak met haar wordt gepland Ik zal

10 2eDlannen Ik denk d^10 2efer weinig over kan zeggen omdat alles via 10 2e liepooi

Mgt v ri^nH^Iii

10 2e

10 2e

Van Wim Kuijken I0 2e @gmail com

Verzonden vrijdagl2juni 2020 10 39

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

Onderwerp Fwd Overzicht afspraken granuliet
iQ 2e

Ook hfd bodem D6WB zouden we nog spreken en ik wil toch ook 10 2e spreken om te vragen wat zijn

argumenten waren voor het besluit niet te handhaven op 9321 ir rg van 9344 Oke Wim

iPhone WJK

Begin doorgestuurd bericht

DBO I0 2e ^minienw nlVan

Datum 12 juni 2020 om U9 49 l5 I

Aan Wim Kuijken 10 2a email com

| 10 26 | DGB H
Onderwerp Overzicht afspraken granuliet

10 2e

10 2e DBO 10 26 Sminienw nl 10 2e

^minienw nl

Flierbij de laatste versie van het overzicht

Met vriendelijke qroet

10 2e

134749 1581



□it bericht ken informstie bevatten die niet vooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit berioht abusievelijk aan u is

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

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

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

electronic transmission of messages

134749 1581



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

Fri 6 12 2020 8 38 58 PM

To

From

Sent

Subject RE 20200610 Tijdlijn granuliet uitgebreid met Wob stukken

Received Fri 6 12 2020 8 38 59 PM

Ik zal haar maandag even bellen

Met vriendelijke groet

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden vrijdag 12 juni 2020 21 34

Aan

Onderwerp Re 20200610 Tijdlijn granuliet uitgebreid met Woh s±ukken

Zou je het toch niet even doen mn die mail var 10 2e aan 10 2e
__ me wel goed da t 0 2^eet dat ik dat nu betrek bij

onderzoek

Wim

10 {2e DBO

iPhone WJK

10 2e DBO 10 2eOp 12 jun 2020 om 21 19 heeft

geschreven

g minienw nl hetvolgende

Beste Wim

Stukken die ik uit de Wob aan de tijdlijn heb toegevoegd kent 10 2e iiet

Met vriendelijke groet

I0 2e

Van Wim Kuijken 10 2e @gmail com

Verzonden donderdag 11 juni 2020 23 44

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

10 2e dGB 1Q 2e @minienw nl

Onderwerp Re 20200610 Tijdlijn granuliet uitgebreid met Wob stukken

Ma ts 12 17 kan ik videobellen

Kent SG de mail varilOK2ejaan| lO 2^
Wim

CC

iPhone WJK

10 2e DBO 10 2eOp 11 jun 2020 om 22 06 heeft

volgende geschreven

@minienw nl het

Is goed laten we maandag of dinsdag bijpraten
Ja het biedt een ontluisterd beeld De rol van

baas van |l0 2e|
Zo gauw ikantwoorden heb van Intron College van Deskundigen kan ik de bevindingen over de BRL en

puur feitelijk opschrijven De consequenties kunnen groot zien als mijn redenering blijkt te kloppen Aan

jou om daar conclusies aan teverbinden

Over de markt zal ik nog het e a a moeten gaan uitzoeken Wellicht kan ik lets bij het KiM oppikken

Flet wordt een zware boodschap

Met vriendelijke groet

komt in een ander daglicht te staan Is de10 2e

10K2e

134748 1583



10 2e

Van Wim Kuijken I0 2e ®gmaiLcom

Verzonden donderdag 11 juni 2020 20 03

Aan I0 2e I DBO^ 10 2e l@minienw nl

I0 2e dGB 10 2e ^minienw nl

Onderwerp Re 20200610 Tijdlijn granuliet uitgebreid met Wob stukken

Het is echt bizar om dit allemaal te lezen Wat een geknoei en onprofessioneel handelen en gebrek aan

leiderschap van echt iedereen

Wil graag even bespreken met elkaar wat onze conclusie wordt inzake het materiaal product granuliet

We zullen alle invalshoeken moeten weergeven voor de duidelijkheid van grond tot afval en van

milieuvragen tot BRL en Ik wil een compleet verhaal met duiding Vanaf 2008 tot 2020 Daaraan kan ik

dan ookde conclusies over het stelsel het Bbkkoppelen Geen stelsel geen verantwoordelijke geen

hoeder geen be sturing geen escalatie voor knelpunten publiek losgezongen van privaat en dus te

herstellen op verschillende manieren geen expertise kenniscentrum decentrale gevoegde gezagen

die kennis vaak ontberen dus certificeren etc combineren met Kwalibo evaluatie als nadere

opdracht

En vervolgens ook een beschouwing over GIB en de markt van graniet granulaat en asfalt En een

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

Dus maar even een call organiseren

Dank

CC

Wim

Verstuurd vanaf mijn iPad

10 2e

10 2e

10 2e

reeds beoordeeld 134760

i0 2e

134748 1583



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

Fri 6 12 2020 8 40 07 PM

Subject RE 20200610 Tijdlijn granuliet uitgebreid met Wob stukken

Fri 6 12 2020 8 40 07 PM

To

From

Sent

Received

Uit die mails van lO 2e Dlijkt dat de asfaltbelangen in ieder geval bij hem kennelijk een factor waren En de positie van GIB

IVlgat vripnHpliikp

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 H«p 2e

10 2e

10 2e 10 2e

reeds beoordeeld 13478010 2e 10 2e

10 2e 10 2e

|i0 24

10 2e

134747 1584



10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

reeds beoordeeld 134780

10 2e

10 2e

10 2e

reeds beoordeeld 134760

i0 2e

134747 1584



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

Fri 6 12 2020 8 48 19 PM

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

From

Sent

Subject 20200611 Gespreksimpressie Harmsen

Received

20200611 Gespreksimpressie Harmsen docx

Fri 6 12 2020 8 48 19 PM

Beste Wim

Hierbij de gespreksimpressie van dhr Harmsen

Groet

i0 2e

134746 1585



]@minienw nl]I0 2e 10 2e 1P 2eTo DBO|
DBOll I0 2e I@minienw nl1

From

Sent Sun 6 14 2020 3 32 40 PM

Subject FW vervoigstappen RvS

Sun 6 14 2020 3 32 00 PM

Moo el like scenario s uitspraken VoVo s docx

110 2e DBO

Received

Ik zie nu pas dat jullie niet in deze mailwisseling stonden Wei heel handig om deze persoonlijke inschatting te lezen

Groet

10 2e

Van I 10 2e | BS

Verzonden vrijdag 12 juni 2020 14 44

Aan 10 2e DCO~~ 10 2e | dCO

DBO | 10 2e | DBO | 10 2e | BS

Onderwerp FW vervoigstappen RvS

Collega s

Ik khjg een out of office reply van| 10 2e L en stuur dit daarom ook naar jullie in de hoop dat het op de goede plek terecht

komt

Groeten

10 2e BSK

10 2eCC

m {BS10 2e

Verzonden vrijdag 12 juni 2020 14 40

DCO

CC | 10 2e BS 10 2e

| 10 2e | Sminienw nl

10 2e 10 2eAan ^minienw nl

^rws nl i 1Q 2e ] ILT 10 2e 10 2e HBJZ^ILenT nl

10 2e BS 10 2e @rwsjTl

Onderwerp RE vervoigstappen RvS

Dag I 10 2e |
Afgelopen week hebben zoals je weet de zittingen bij Raad van State en de rechtbank plaatsgevonden m b t de granuliet zaak

Tijdens de zittingen hebben wij al onze argumenten helderde revue kunnen laten passeren Dit is overigens geen garantie voor

een positieve uitspraak voor ons De uiteindelijke uitspraken worden binnen twee weken verwacht maardeze laten zich

natuurlijk moeilijk voorspellen
Zoals toegezegd heb ik geprobeerd de belangrijkste scenario s op een rijtje te zetten met het oog op een voor te bereiden

woordvoeringslijn Zie bijgaand
Het is juridisch complexe materie dus ik kan mij voorstellen dat je vragen hebt

Bel je mij in dat geval
Groeten

1[^
06 e

Van ^0 2e DCO

Verzonden dinsdag 9 juni 2020 12 47

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

10 2e @minienw nl

10 2e BS ^ 10 2e @rws nl

10 2e ^ DBO

@minienw nl

10 2e 10 2e DBOg minienw nlCC

10 2e

Onderwerp RE vervoigstappen RvS

Succes

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van | 10 2e ] BS | 10 2e |@rws til

Datum dinsdag 09 jun 2020 12 44

Aan

Kopie | 10 26 |

@minienw nl BS 10 2e @rws nl10 2e DCO j 10 2e

10 26 I DBO

10 2e

teminienw nl10 2e 10 2e DBO

@minienw nl10 2e

Onderwerp RE vervoigstappen RvS

Dag I 10 2e | ben erg druk met de zittingen van vanmiddag en donderdag
Ga er begin volgende week mee aan de slag

Van DCO10 2e 10 2e @minienw nl

Verzonden dinsdag 9 juni 2020 12 40

Aan 10 2e 10 2e 10 2e | BS ^ 10 2e

@minienw nl

BS | @rws nl @ rws nl

10 2e \ DBO

@iminienw nl

10 2e 10 2e DBOCC

10 2e

127454 1587
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