
hebben over granuliet aangevuld met de thema s Dat lijkt mij voor de staatssecretaris handzamer tijdens het debat Ze kan dan

op het juiste moment uitgebreider op thema s ingaan
Betreft de ondersteuning tijdens het debat er zijn nu beperkingen waar we mee moeten werken De opzet die we gisteren
hebben afgesproken is er op gericht om in de Kamer zoveel onderwerpen aanwezig te hebben en tegelijkertijd de ondersteuning
te hebben die daarbij nodig is Graag contact met| I0 2e | en of | l0 2e | hierover
Groet I 10 2e |

Van 10 2e I DBG 10 2e

Verzonden vrijdag 8 mei 2020 09 35

I DBG L 10 2e

@minienw nl

BSK | 10 2e l@minienw nl

^ 10 {2e |@rws nl n

@minienw nl

10 2e 10 2e DGRW

@minienw nl

@minienw nl

DBG

1Q t2e I BSK 10 2e @minienw ni 10 2e {BS
DBG 10 2e @minienw ni

| 1Q 2e |@minienw nl | 10X26 D6WB IP 2e giminienw

CC | 10 2e | BS | 10 2e nmiws nl

Onderwerp RE Grganisatie notaoverieg PEAS granuliet 12 mei 2020

Beste| lOK2ei]
Voor hetthema granuliet is het onwerkbaar en ongewenstde redeneeriijn in te korten

ik zou niet weten wat die korte redeneeriijn dan behelst Het onderwerp granuliet bevat helaas veel thema s die allemaal erg

complex zijn

Ga ik dus niet doen

Aan

10 2e 10 2e 10 2e10 2e

DGRW10 2e

Graag nog een reactie op mijn opmerking dat er te weinig inhoudelijke ondersteuning in de TK zit

Groet

io 26|
DBG

_

Verzonden vrijdag 8 mei 2020 09 23

DGRW

10 2e 10 2e @minienw nlVan

10 2e 10K2e @minienw nl JAan DBG10 2e

BSK ^ 10 2e |@minienw nl 10 2e | bSK

l 10 2e |@minienw nl I0 2e {BS 10 2e n rws nl 10 2e DBG

10 2e @minieriw ni 10 2e DBG f10 29 ^minienw nl [
| n0 2e minienw nl 10 2e DGWB I0 2e minienw nl

Onderwerp RE Grganisatie notaoverieg PFAS granuliet 12 mei 2020

Beste collega s

Dank voor het vele werk voor het dossier

Graag nog aandacht voor de voigende punten
V Het is een behooriijk iang dossier geworden Logisch gelet op de onderwerpen maar om bij het vooroverieg de juiste

discussie te hebben is het belangrijk om te focussen op de redeneeriijn Voeg daarbij de belangrijkste Q A s toe

bijvoorbeeld uit de sondering of daar waar jullie van willen dat de S er voor het debat naar heeft gekeken en de

belangrijkste factsheets

VDe redeneeriijn speaking note is nu 4 pagina s Voorstel is om 1 kortere redeneeriijn te hanteren die los gebruikt kan

worden zonder dat alle thema s behandeld worden Dan kan daarachter per thema een aanvullende redeneeriijn of gStA
wat het beste uitkomt

VZie bijgevoegd Ik heb in de kantlijn enkele opmerkingen geplaatst
VGraag nog aandacht voor de PM s in het document

V Laatste vraag hoe zorgen jullie dat goed zichtbaar is welke Q A s uit de sondering volgen
Graag einde ochtend een fysiek dossier aanleveren bij DBG en een aangepaste dossier in de rondzendmap Ik laat nog even bij
wie het fysieke dossier afgeleverd moet worden

10 2e 10 2e^minienw nl

DGRW10 2e

DGRW 10 2e

Verzonden donderdag 7 mei 2020 18 08

DBG 10 2e @minienw nl

^minienw nl

1 10 2e |^rws nl 10 2e | bsK | 10 2e |^minienw nl 1Q 2e | BS | IOK2e |^rws nl

] DBG 10 ^s ^minienw nl ] DBG ri0 2e @minienw nl 10 2e

DGWB J I0 2e

@minienwjTlVan

10 2eAan 10 2e DBG

^minienw nl10 2e 10 2e ] BSK^ 10 2e 10 2e BS

[@minienw nl

_

DGRW 10 2e | Sminienw nl

DGWB H 10 ^@minienw nl jl0 2e|
g rws nl

DGRW^i 10 2e l@minienw nl

^RW ^ 10 2e

~

DGRW^ 10 {2e

10 2e 10 2e

10 2e@minienw nl

^minienw nb
10 2e

10 2e

1| 10 26 |10j 2e |] BSK | I0 2e |@minienw nl 10 2e l WVL ^ 10X2e BS

10 {2e I0 2e @lLenT nl 10 2e J ILT@rws nl 10 2e

10 2e |@ILenT nl | 1Q 2e \i
CI0 2e @minienw nl | 10 2e

10 2e @minienw nl DGMI10 2e

I0 2e @minienw nl

Onderwerp Grganisatie notaoverieg PFAS granuliet 12 mei 2020

llAn
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Zojuist hebben we met DBO de organisatie rondom debat en dossier doorgenomen Omdat we allemaal nu op afstand zitten en

bezetting in de Kamer beperkt moet zijn is het allemaal wat ingewikkelder dan anders Daarom een vrij uitvoerige beschrijving hoe

we het hebben bedacht

Laat in ieder geval weten wanneer je niet beschikbaar bent of niet naar Den Haag kan komen als we dat hieronder voor je hebben

bedacht We gaan ervan uit dat iedereen bereikbaar is vanaf maandag 12h t m dinsdag 17h om vragen te beantwoorden

Dossier

Wordt morgenochtend geprintf l 0]^ 10 2e ] voor de stas Voor M digitaal {llhSO bij DBO

Laatste aanpassingen vrijdag 9 30 bi 10 2e Er komt geen reactie vandaag vanuit DBO M stas

Maandag 11 15 is er vooroverleg met M stas

Om 12h terugkoppeling {mail met laatste acties

Hiervoor zijn in ieder geval op de Rijnstraat

Aangepast dossier gaat om 15h naar DBO bit wordt geprint 10 2e

Nadere aanvullingen nemen we dinsdag naar de Kamer mee

Organisatie notaoverleg

Bezetting in de Kamer

^ tten bij de bewindspersonen aan tafel

V Ambtenarenkamer

V Er zijn twee schrijvers aanwezig I0 2e

V Printer I0 2e

V Flapschrijver totaal overzicht en nummering 0 2 phecl] I0 26

BackOffice in principe op de Rijnstraat waar het nieWnders kan van thuis

VCobrdinatie 10 2e

V DGWB ^10 p4
V RWS |l 0 2ei |kl 0 26 |fQj^
VII tJ 10 Pa

_ | 10 2e

VHBJZ L 10K2e

VDGMI

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

Route eerste termijn

1 Schrijvers ter plekke op formulier vragen geven deze aan 10 2e 10] 2e 10 2e cjfl0 2^
2 Tegelijkertijd op flap korte omschrijving met nummering

3 I 10 2e I 10 2e | 10 2e^l|0 ^orgen dat op het geschreven vraag antwoord hetzelfde nummer als op de flap komt te

staan

4 Vragen die niet door aanwezigen ter plekke worden beantwoord gaan via brede appgroep foto van geschreven vraag met

bij de foto het nummer naar de backoffice op de rijnstraat

5 1 10 2e [checkt in backoffice of die vragen worden opgepakt Pro actief vragen beantwoorden is prima wel altijd met

nummer terug naar printer

6 Retour digitaal door dossierhouder vanuit backoffice naar de printer email naar io 2e

7 Van printer weer naar 10 2e voorakkoord I0 2e

8 Als 10 2e akkoord dan naaf 0 2^ 10 2e voor de mapjes anderj 10 2e ossen het op

9 Als in mapjes dan afvinken van flap I0 2e checken voortgang en houden contact met 10 2e

Tijdens schorsing zorgt 10 2e dat laatste vragen in mapjes gaan jaan vast mee naar M stas

Bij tweede termijn zelfde opstelling Meeste zal vanuit ambtenarenkamer worden gedaan indien nodig vanuit backoffice

V DGWB maak appgroep aan met alle hierboven genoemde personen

V DGWB maakt Word format aan voor antwoorden gemaakt in backoffice Hierop vermelden M S nummer en beantwoorder

V Notaoverleg moties in tweede termijnl

V Check doori0 2i hoe ontvangen we de moties in 2^ termijn

Aanmelden bij de kamer Dgwb def lijst naar parlementaire zaken

10 2e

aan tafel

^g^0 2^] a^ tafel

10 2e

10 2eV

V

10 2eV

10 2eV

i0 2e 0 2e 10 2eV

10 2eV

0 2to 10 2^VI

V 1Q 2e
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10 2e

V lx flap schrijver i0 2e l

VZaal reserveren Rijnstraat DBO

V Zaal reserveren Kamer DBO

V Aanmeldingen Kamer DBO

V Printer regelen DBO

V Flipover regelen DBO

266714 1211



I0 2s 1@minienw nl1 1 iQ 2e | DGRW[| I0 2e |@minienw nl1
lQ 2e I HBJZlI I0 2e |@minienw nl1 I I0 2e |

I0 2eTo I DGRWH
io 2e ^@minienw nl1

minienw nl]
I0 2e l DGWBri 10 2e I@minienw nl1 I0 2e BS |1 I0 2e l@rws nl]
I0 2e I DBO

Fri 5 8 2020 1 10 28 PM

101 26

10 2e [ DGV^ 10 2e

Cc

From

Sent

Subject RE vrijdag update sondering debat bodem

Received Fri 5 8 2020 1 10 28 PM

Beste jo 2^
Voor wat het onderzoek van Wim Kuijken betreft geldt dat hi] volledige toegang heeft tot alle stukken en personen Op dit moment

worden deze gesprekken al gevoerd Dat varieertvan bedrijfsieven certificerende instellingen toezichthouders en handhavers

Maar ook wordt gesproken met beleid en uitvoering

Dhr Kuijken zal zijn rapport in juli afronden en dit aan de bewindspersonen aanbieden Vervolgens zal dit aan de TK gestuurd

worden Dhr Kuijken is desgevraagd gaarne bereid in de TK een technische briefing te geven over zijn bevindingen en

aanbevelingen

Groet

i0 2e

10 2e DGRWVan

Verzonden vrijdag 8 mei 2020 13 38

Aan 10 2e DGRW 10 2e
_

DBO dGMI 101 2e I HBJZ 10K2e

DGWB10 2e

DGWB 10 2e BS

Onderwerp FW vrijdag update sondering debat bodem

Zie hieronder de sondering D66

Graag enkele QA Liefst maandag voor 10h30 in ieder geval voor 14h voor dossier mailen naar tl0 2^
Dank

CC I0 2e

10 2 g en 10 2 e

bulten verzoek

DBO10 2e 10 2e @minienw nlVan

Verzonden vrijdag 8 mei 2020 11 28

I DBO 1 10 2e

@ minienw nl

^ 10 2e

^minienw nl

10 2e 10 2e DGRW@minienw nlAan

10 2e

10 2e 10 2e DCOSminienw nlCC

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

I0 2e @minienw nl

Onderwerp vrijdag update sondering debat bodem

Ha I 10 2e en | 10 2ej cc andere collega s

Hierondereen korte aanvulling op de sondering Zal proberen maandag tussen de corona activiteiten nog Kamerleden te bellen

[voorzoveral terug van het reces

Hartelijke groeten en alvast dank

10 2e [

SP]I d A ^

10 2 g

066

10 2 g

bulten verzoek

V

bulten verzoek

10 2 g
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10 2 g

l 10 2e^ 10 2 g

135068 1212



DBO^ 10 2e10 2eTo @nninienw nl]

]@minienw nl1h nROll10 2e 10 2e 10 2eCc J
BSK[| fl0 2e |@minienw nn

From

Sent

10 2d 10 2e10 2e @minienw nl]
{10 2e HBJZ

Fri 5 8 2020 5 55 49 PM

Subject RE Verzoek Kroger
Received Fri 5 8 2020 5 55 50 PM

Wat mij betreft een prima aanvulling

ipian

G

DBO10 2e

Verzonden vrijdag 8 mei 2020 18 52

Aan 10 2e10 2e 10 2e DBO 10 2e BSK 10 2e■ HBJZ
_

Onderwerp RE Verzoek Kroger

H^l|0 2^n anderen

Dat lijkt me een consequente benadering

Ik zou daaraan willen toevoegen dat er wellicht een politieke oplossing is

Voorgesteld kan worden dat Dhr Kuijken binnen de scope van zijn opdracht naar de relevante documenten {uiteraard in ongelakte

vorm gaat kijken Dat zijn in ieder geval alle besluitvormingsdocumenten en verslagen die betrekking hebben op hetvraagstuk

rond granuliet Gedacht moet worden aan alle documenten aan de private kant van het Bbk stelsel Colleges van Deskundigen

Commissies van Toezicht etc en alle documenten die betrekking hebben op de publieke kant van het stelsel Implementatieteam

Bodemplus DGWB RWS Deze documenten en Kuijken in zijn rapportage mee met als oogmerk een uitspraakte doen over de

werking van de keten in het algemeen en de casus granuliet in het bijzonder Desgewenst zal Kuijken zijn bevindingen in de Kamer

komen toelichten

Kuijken zal geen interesse hebben om honderden interne mails binnen RWS te gaan lezen Hij is geen forensisch onderzoek aan het

doen

Wim heb ik vandaag al voorbereid om een hierboven beschreven rol Voelde dit wel aankomen Hij vindt het prima

Groet

10 2e

10 2e ■HBJZ 10 2e ^minienw nlVan

Verzonden vrijdag 8 mei 2020 18 34

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

BSK | I0 2e @minienw nl [

DBO

10 2e @minienw nl
_

@minienw nl

I0 2e 10 2e 10 2e

10 {2e

Onderwerp Verzoek Kroger

VOORSTEL VOOR REACTIE AAN STAS

Kamerlid Kroger heeft voorgesteld nav de brief over de Wob besluiten granuliet zsm een brief naar de TK te sturen met een

toelichting op de grote hoeveelheid stukken en om de reeds eerder verzochte stukken als bijiage toe te voegen Het verzoek is

om daarbij in zijn geheel af te zien van het lakken van teksten Verwezen wordt naarde eerder aangenomen motie Omzigt

Onderstaand voIgt een korte uiteenzetting over kabinetsbeleid irt art 68 Gw de gevoigde aanpak tot op heden en voorstel voor

reactie aan Kroger

Kabinetsbeleid ivm artikel 6S Gw

In de brief van 18 november2019 heeft het kabinet ten aanzien van het verstrekken van documenten aan de Kamer haar

standpunt uiteengezet Kort gezegd komt het erop neer dat de minister bepaalt op welke wijze aan de Kamer inlichtingen
worden verstrekt Interne documenten worden in ieder geval niet verstrekt

Sindsdien heeft de Kamer de moties Omtzigt aangenomen Een daarvan betreft dat artikel 68 Gw ook met zich meebrengt dat een

verzoek van een individueel Kamerlid om een document gehonoreerd moet worden

Het kabinet heeft deze moties in beraad in afwachting van het spontane advies van de Raad van State over de ministeriele

verantwoordelijkheid

Na publicatie van dit advies zendt het kabinet de Kamer een nadere kabinetsreactie

Tot dat moment geldt als kabinetsbeleid dat verzoeken van individuele Kamerleden om interne documenten niet worden

gehonoreerd Wel worden maximaal inlichtingen verstrekt

Aanpak tot op heden

Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wens van de Kamer zijn in de brief van 17 april aanvullende inlichtingen gegeven

over de documenten voorzover bekend waar de Kamer om vroeg

130319 1213



Daarnaast is op 7 mei een Kamerbrief gestuurd waarin verwezen is naar Wob besiuiten die deeis de door de Kamer gevraagde
stukken bevatten deeis gelakt

Voorstel reactie voorstel Kroger
VIn de eerste plaats moet Kroger uitgeiegd worden dat met de brief over de Wob besluiten uitsluitend beoogd is de Kamer

te informeren in relatie tot de door haar gevraagde stukken voorzover bekend

VDe overige grote hoeveelheid stukken vele honderden emaiis zijn enkel bedoeid tbv de Wob verzoekers

V Het geven van een toelichting aan de Kamer over al deze stukken kan toch niet de bedoeling zijn

Vervolgens zijn er 3 opties voor wat betreft de eerder gevraagde stukken

1 U geeft aan dat u vindt dat in de voetnoot van de Kamerbrief voldoende duidelijk maakt is waar de gevraagde stukken te

vinden zijn
2 U geeft aan dat u begrijpt dat het voor kamerlid Kroger kennelijk lastig is om de gevraagde stukken te vinden op de

websites Omwille van service bent u bereid alsnog de desbetreffende stukken uit het Wob besluit te lichten en aan de

Kamer toe te zenden NB dit is uitdrukkelijk geen gevolg geven aan Motie Omtzigt omdat u delen van een Wob besluit

dat reeds openbaaris toezend

In dat verband dient Kroger wel duidelijk gemaakt te worden dat het ongeiakt verstrekken van stukken aan Kamer niet

aan de orde is Ook richting de Kamer dienen pensoonsgegevens en intern beraad beschemnd te worden

3 U geeft aan dat u bereid bent de door de Kamer gevraagde documenten vertrouwelijk ter inzage te leggen dat gebeurt
dan wel ongeiakt Deze optie lijkt nu te vroeg en zou beter achterde hand gehouden moeten worden voor het Nota

overleg 12 mei as

Optie 2 en 3 vergen afstemming met de minister gelet op haar betrokkenheid

130319 1213



10 2e I DGBf] 10 2e

10X2e I DBO

Sun 5 10 2020 8 18 45 PM

Subject Stichting Bouwkwalitert Rijswijk
Sun 5 10 2020 8 18 45 PM

To @minienw nl]
From

Sent

Received

Ha| 10 2e t

Wat is hier de reden van Moeten we eras naar kijken

Gr

https www bouwkwaIiteit nl index2 php id 17 v55
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10 2e DGBf] 10 2e

J DBO

To @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Sun 5 10 2020 8 20 14 PM

Subject RE 20200501

Received Sun 5 10 2020 8 20 14 PM

Valt mee

Van|0 2^ 2^
Verzonden zondag 10 mei 2020 15 30

Aan 10 2e J DGB

DBO10 2eCC

Onderwerp RE 20200501

Beste 10 2e

Dank voor het verslag en voor de mogelijkheid er input op te leveren Ik heb een paar suggesties zie bijiage
Succes met jullie onderzoek

Vriendeliike groet

10 2e

10026
l 10 2e |

10 2e

10 2e I DGB ^ 10 2e

Verzonden maandag4 mei 2020 10 57

Aan i0 2^ 10 26 10 2e |@stupers nl

10 2e | DBO | 10 2e

^minienw nlVan

^minienw nlCC

Onderwerp 20200501

Geachtel 10 26

Bijgevoegd vindt u het verslag van het interview dat vrijdag 1 mei jl heeft plaatsgevonden

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

Vriendelijke groet
10 2e

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

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

elektronisoh verzenden van berichten

This message may contain infomiation 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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Wim Kuiiken il 1Q 2e |@gmail com1 | lQ 2e DGB[| 10 2e

10X2e I DBO

Sun 5 10 2020 8 21 26 PM

Subject FW Stelsel van erkende kwaliteitsverklaringen
Sun 5 10 2020 8 21 27 PM

Overzicht stelsel erkende kwaliteitsverklaringen Besluit bodemkwaliteit docx

]@min ienw nl]To

From

Sent

Received

Van 10 2e

Verzonden zondag 10 mei 2020 17 27

Aan 10 2e I dBO

Onderwerp Stelsel van erkende kwaliteitsverklaringen
10 2eGeachte

Ter voorbereiding van het gesprek met de beer Wim Kuijken mail ik hier bijgevoegd mijn ervaring met bet stelsel rond bet Besluit

bodemkwaliteit 2007 en bet Bouwstoffenbesluit 1998 Voorts ga ik kort in op de gemiste kans van de bouder van bet zogenoemde

granuliet om de beoogde toepassing v66r de inwerkingtreding op 1 juli 2008 van bet Besluit bodemkwaliteit te laten legaliseren

Ik ben telefoniscb bereikbaar op 018l| 1Q I12| ^
Met vriendelijke greet 10 2e

Scanned by McAfee and confirmed virus free
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Overzicht stelsel erkende kwaliteitsverklaringen Besluit bodemkwaliteit

Voor het onderdeel bouwstoffen zijn de criteria voor de erkende kwaliteitsverklaringen overzichtelijk

vastgelegd in paragraaf 3 6 van de huidige Regeling bodemkwaliteit Hettoelatingsonderzoek en de

daarop volgende periodieke contrde zijn gebaseerd op wetenschappelijk methoden zoals vastgelegd
in ISO 16269 6 Determination of statisticai toierance intervais Hierbij wordt de relatie gelegd tussen

steekproefen het betrouwbaarheidsinterval voor de betreffende populatie De concrete uitwerking is

helder vastgelegd in bijiage H van de huidige Regeling bodemkwaliteit Deze criteria laten aan

duidelijkheid niets te wensen over en vormen de basis voor nationale beoordelingsrichtlijnen ter

verkrijging van een erkende kwaliteitsverklaring Al deze beoordelingsrichtlijnen worden uiteindelijk
centraal getoetst door de toetsingscommissie Besluit bodemkwaliteit aan de hand van de Handleiding

certificering Besluit bodemkwaliteit geactualiseerd en verduidelijkt t m 31 januari 2017 versie X_24b
met de Toelichting versie Y_24b

Bouwstoffen moeten worden getoetst aan alle samenstelling en emissiewaarden van bijiage Avan de

Regeling bodemkwaliteit zelfs indien er met 90 zekerheid is vastgesteld dat tenminste 999 van de

1000 partijen voldoen aan de normwaarden Met deze werkwijze is althans voor bouwstoffen in de

loop van 20 jaar een gerechtvaardigd vertrouwen opgebouwd in het systeem van erkende

kwaliteitsverklaringen mede omdat er

a een voldoende marge is tussen de normwaarden en de prestaties van de gecertiliceerde
bouwstoffen en

b een voldoende marge is tussen de normwaarden en de analysemethoden van de laboratoria

die werken volgens het Accreditatieprogramma AP04

Voor een cluster van tientallen gelijkgestemde producenten die hetzelfde product maken bestaat de

mogelljkheld om hettoelatingsonderzoek en de daarop volgende periodieke controles van de niet

kritische parameters onder te brengen in een gemeenschappelijk bestand Hoewel circa 50 van het

marktaandeel aan bouwstoffen voldoet aan de criteria voor de fabrikant eigenverklaring als bedoeld in

paragraaf 3 5 van de huidige Regeling bodemkwaliteit hebben al deze producenten er toch voor

gekozen om de producten te blijven certificeren door gebruikte maken van genoemde clusterregeling

Voor het onderdeel arond en baaaerspecie ligt de zaak iets ingewikkelder Voor grond kan worden

volstaan een basispakket van stoffen met een kans op overschrijding van de samenstellingswaarden
van bijiage B van de Regeling bodemkwaliteit van meer dan 5 van omdat

a de achtergrondwaarden voor gecertificeerde grond zijn gedefinieerd op basis van 95

percentielwaarden van partijen schone grond als reference en

b in situaties waarin de normwaarde is vastgesteld op de analytische bepalingsgrens de marge

ontbreekt tussen de normwaarden en de analysemethoden van de laboratoria die werken

volgens het Accreditatieprogramma AP04

Een markante verschil tussen bouwstoffen en grond is dat aan bouwstoffen ter bescherming van

bodem en oppervlaktewaterlichamen strenge eisen worden gesteld aan de toegelaten uitloging terwiji
aan grond helemaal geen eisen worden gesteld aan de uitloging Door een creatieve interpretatie van

de definitie van grond kan je de toetsing aan uitloging proberen te omzeilen

Het is natuurlijk ter beoordeling aan de Minister welke materiaalstromen ter bescherming van bodem

en oppervlaktewaterlichamen al dan niet hoeven te worden getoetst aan uitloging Mede 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 bouwstof dan wel grond vallen In die lijst schittert het

zogenoemde granuiiet door afwezigheld Een gemiste kans voor de houder van dit materiaal om het

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

met in acht neming van de zorgplicht van artikel 7 van het Besluit bodemkwaliteit nog vbbr de

inwerkingtreding op 1 juli 2008 van het besluit te laten legaliseren

10 2e 10 mei 2020 bijgevoegd artikel 5 en 7 van het besluit
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Artikel 5

1 Dit besluit is van toepassing op hettoepassen van bouwstoffen grand of baggerspecie voor

zover

a geen grotere hoeveelheid van die bouwstoffen grand of baggerspecie wordt toegepast dan

vdgens gangbare maatstaven nodig is voor het functioneren van de toepassing
b de toepassing volgens gangbare maatstaven nodig is op de plaats waar deze plaatsvindt of

onder de omstandigheden waarin deze plaatsvindt en

c ingeval van hettoepassen van afvalstoffen sprake is van nuttige toepassing in de zin van

artikel 1 1 eerste lid van de Wet mllleubeheer

2 Het verbod bedoeld In artikel 6 2 eerste lid van de Waterwet geldt niet voor toepassingen van

bouwstoffen grond of baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam die voldoen aan het bepaalde
in het eerste lid

3 Een toepassing in de zin van hoofdstuk 3 en 4 waarbij wordt afgeweken van de bepalingen in dit

besluit is vergunningplichtig als bedoeld in artikel 2 1 eerste lid aanhef en onder e van de Wet

algemene bepalingen omgevingsrecht In afwijking van de artikelen 2 en 3 is Onze Minister het

bevoegd gezag

Artikel 7

Degene die bouwstoffen grond of baggerspecie toepast en die weet of redelijkerwijs had kunnen

weten dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor een oppervlaktewaterlichaam
ontstaan of kunnen ontstaan die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van

de bij of krachtens dit besluit gestelde regels voorkomt die gevolgen of beperkt die zoveel mogelijk
voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
l0X2e I DBO
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From

Sent Sun 5 10 2020 8 46 40 PM

Subject 20200510 Procesevaluatie granuliet
Sun 5 10 2020 8 46 40 PM

20200510 Procesevaluatie granullet docx

Received

Beste| 10 2e |en Wim

Bijgevoegd een eerste format voor een rapportage 10 2e dank voor je input op een eerdere versie

Groet

i0 2e
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JiKW

Onderwerp

Datum

Bijiagen

Gran jliet herbevestigirg 2013

maandag 11 mei 2020 09 28 54

20200504 BRL 9321 docx

Hadl0 2ejfTW^
Naar aanleiding van het verzoek van de Kamer stukken beschikbaar te stellen er een zoektocht

ontstaan naar de notie in de Kamerbrief van 5 maart eerste brief over granuliet dat de vraag
of het grond is in 2013 zou zijn herbevestigd
De Kamer vraagt naar een stuk waarin dat staat Dat stuk hebben i«e echter niet kunnen

vinden Voor het debat morgen vind ik dat wel relevant zo met de M S te bespreken
Het enige document dat er is is het verslag van het implementatieteam in 2013 Daar is toen

wei over gesproken maar dat ging over een ander aspect aanwezigheid barium De

grond bouwstof vraag is daar niet echt aan de orde geweest Naar aanleiding van een

opmerking van iemand in het overieg is daar alleen gezegd dat de questie grond bouwstof even

te laten rusten Deze laatste opmerking is in het WOB verzoek weggelakt
Groeten

10 Ze
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Chronologie BRL 9321 BRL 9324 en BRL 9344

2008

20080802

BRL 9321 vastgesteld

20080825

mailwisseling intern Senter Novem granuliet als grond beschouwd Verwezen wordt naar

bespreking in IT op 25 augustus Verslag daarvan ontbreekt

20080826

Mail van Senter Novem aan Bontrup naar aanleiding van diens vraag of granuliet als grond mag

worden toegepast
Zoals gezegd heeft mijn collega lOK^e uw verzoek besproken met een betrokkene van et

ministerie van VROM Zij zijn tot de conclusie gekomen dat uw materiaal WEL past onder de

definitie van grond onder de definitie van het Besluit bodemkwaliteit Dit betekent dat het

materiaal als grond op of in de Nederlandse bodem toegepast kan worden voor zover het

kwalitatief uiteraard voldoet aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit

20081019

In een mail van Intron aan Senter Novem wordt ingegaan op de gevolgen

Wanneer VROM aangeeft dat granietzand valt onder de definitie van grond betekent dit

automatisch dat het GEEN bouwstof is De definitie van bouwstof in het Bbk sluit grond uit In het

kader van de certificering is een keuze gemaakt om dit zand als bouwstof te beschouwen omdat

het de fijne fractie van steenslag is dat nu een bouwstof is Dus ook de fijne fractie granietzand of

kwartsietzand

Op basis van het standpunt van VROM granietzand is grond wilde ik het granietzand certificeren

op basis van BRL 9321 Industriezand en grind Dit levert een conflict op met BRL 9324 voor

steenslag Ik heb dat afgelopen woensdag aan de orde gesteld in het College van Deskundige

Toeslagmaterialen en Vulstoffen

Om hiermee verder te komen zijn er wat mij betreft 3 opties
1 Granietzand is grond en geen bouwstof dan zal dit product uit BRL 9324 verwijderd

moeten worden en zullen alle producenten van steenslag het product als grond moeten

gaan keuren Dit betekent een flinke extra investering
2 Granietzand is een bouwstof die kan worden toegepast als grond In dat geval kan met een

kleine aanpassing van BRL 9321 het product zowel onder BRL 9324 als onder BRL 9321

worden gecertificeerd voor de producenten die dit wensen Dit houdt echter in dat het

standpunt van VROM enigszins moet worden herzien

3 Granietzand is een bouwstof die alleen als bouwstof kan worden toegepast

20081208

Bovenstaande mail doorgestuurd aan l io 2e i

2009

20090107 en 20090108

Verslaglegging bespreking knelpunten in de werkgroepen implementatie Besluit bodemkwaliteit

Knelpunt 163 Granietzand

Voor dit knelpunt is

Definitie van granietzand fijne fractie van steenslag Eerste standpunt van VROM is status grond
Daarmee gaat granietzand onder BRL 9321 Industriezand en grind vaiien en zai het uit de

10 2e van Intron uitgenodigd om een toelichting te verzorgen

1
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reikwijdte BRL 9324 voor Steenslag moeten worden geschreven Dat heeft consequenties voor de

keuringsinspanning

Verslag
Na een toelichting van

als grond gezien moet worden Intron zal aan de slag gaan met de uitwerking van de certificering
van dit materiaal als grond onder de BRL 9324 waarbij het wordt aanbevolen om het

stoffenpakket aan te passen aan de Informatie die beschikbaar is over de herkomst van de

materialen Schotland en Noorwegen De verwachting is dat het geen probleem is om met een

beperkte keuringsinspanning te werken gegeven het felt dat het hier gaat om schoon materiaal

van natuurlijke oorsprong

10 2e van intron is de werkgroep van mening dat het materiaal

Acties

1 Aanpassing BRL 9324 Intron

20090219

Presentatie uitvoeringsvraagstukken Granietzand fijne fractle is grond dat betekent dat BRL

aangepast moet worden Bij de aanpassing kan met beperkte keuringsinspanning rekening worden

gehouden Intron past BRL aan

Behandeling IT ter kennisname

Besluit IT kennis genomen

20090331

Monitoringsverslag IT 2008 Actie 163 Definitie van granietzand
De fijne fractie van granietzand wordt als grond gezien Product is tot op heden gecertificeerd
onder de BRL voor steenslag dat als bouwstof wordt gezien Anders certificeren leidt tot

meerkosten Intron gaat aan de slag met een aanpassing van de BRL 9324 waarbij de

keuringsinspanning is afgestemd op de contante en schone samenstelling van het materiaal en dus

ook beperkt
Punt behoort eigenlijk op agenda werkgroepen bouwstoffen en grond en bagger maar is vanwege

link met certificering in deze werkgroep behandeld Status Geadresseerd in jan feb 2009

20090802

Wijzigingsbiad BRL 9321 commentaar waarin wijzigingsbiad wordt afgekeurd omdat onderhandse

wijzigingen aan de eisen voor bouwstoffen worden voorgesteld

20090807

SGS verzoekt bevestiging status granietzand via mail aan ETOSHII

20090921

K lOK^e bevestigt status granietzand als grond aan SG Intron

20090922

Mail van

tegen stellingname VROM

Zoals eerder aangegeven is een verhaal van iemand van VROM vindt dat een fijne fractie van een

bouwstof onder de definitie van grond zou vallen onvoldoende

Tot nu toe heb ik geen wettelijke onderbouwing voor deze drastische wijziging van de definitie van

bouwstof als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Bbk gezien Voorts heeft Toetsingscommissie een

zestal ongewenste neveneffecten vastgesteld die optreden als gevolg van voorgestelde wijziging
van de definitie van bouwstof

Toetsingscommissie Bodemkwaliteit aan SGS Intron met bezwaar10 2e

Daarbij wordt verwezen naar commentaar d d 21 9 2009 van de Technische Commissie

Bodemkwaliteit op BRL 9321

In dit wijzigingsbiad moet de fractie kleiner dan 2 mm van groevemateriaal als grond worden

getoetst aan bijiage B samenstelling van de Regeling Bodemkwaliteit terwiji de fractie groter
dan 2 mm van precies hetzelfde materiaal als bouwstof wordt getoetst aan bijiage A emissie van

de Regeling bodemkwaliteit Kortom de wettelijke onderbouwing voor de voorgestelde definitie

2
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van bouwstof ontbreekt de consequenties van de voorgestelde wijziging in de praktijk zijn niet

overzien en een dergelijke drastische wijziging zou eerst moeten worden onderworpen aan een

milieueffectentoets en een bedrijfseffectentoets Dit wijzigingsbiad kan niet worden goedgekeurd

2010

20100331

Monitoringsversiag IT 2009 Actie 163 Definitie van granietzand
Definitie granietzand
Valt granietzand een fijne fractie van steenslag onder de definitie grond of bouwstof

Standpunt van de werkgroep is dat granietzand de status grond heeft Granietzand zal daarom ook

onder BRL 9321 industriezand en grind gaan vallen en uit BRL 9324 steenslag worden

geschreven Vanwege de link met certificering is dit punt dat eigenlijk onder bouwstoffen en

grond en bagger valt behandeld in deze werkgroep Status Geadresseerd

2012

20120523

Wijziging BRL 9321 door KIWA MBC bindend verklaard

2013

20130619

Verslag van de Taskforce Verbeteren Beleid en Regeigeving

Onderwerp 4 9 Verhoogde Barium gehalten in granuliet
Vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport ILT is het volgende uitvoeringsvraagstuk over

verhoogde barium gehalten granuliet aangedragen
N a v een casus waarbij een partij granuliet met een verhoogd bariumgehalte wil ik graag de

volgende verbeterpunten aandragen Deze hebben betrekking op de normstelling en op de

bewijsmiddelen

Verslag bespreking
Anton merkt op dat hij granuliet slijpsel vrijgekomen bij het zagen van granietblokken niet als

grond maar als bouwstof ziet ftLSKi^iTterkt op dat hier in de branche zelf anders tegenaan gekeken
wordt l io ^e i 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 w z dat in de tabellen 1

en 2 weer een normwaarde 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

20130625

Verslag Implementatieteam
Barium

|io 2e| wll de norm pas terug in de tabel indien helder is op weike wijze borging van het vaststelien

van de antropogene herkomst van Barium is geregeld |iQ 2^ wil eerst het uitgewerkte voorstel van

NEN op dit punt zien io 2ei geeft aan dat hij het nu niet helder vindt en dat normvermelding in de

tabel het duidelijker maakt Besloten wordt om eerst de uitwerking van de borging in NEN verband

af te wachten en dan de normtabel op dit punt aan te passen

2014

20140827

3
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Eerste versie van het productcertificaat voor granuliet IZG 039 01 d d 27 8 2014 niet

beschikbaar

20X41004

Gewijzigde BRL 9324 vastgesteld door KIWA BMC

20141015

IT Overzicht van uitvoeringsvraagstukken en omissies Besiuit bodemkwaliteit

163 Intron Certificatie Certificerende Installing Datum indienen 30 10 2008 Medium helpdesk
Referentie 0810 6754

Definitie van granietzand fijne fractie van steenslag Eerste standpunt van VROM is status grond
Daarmee gaat granietzand onder BRL 9321 Industriezand en grind vallen en zal het uit de

reikwijdte BRL 9324 voor Steenslag moeten worden geschreven
In februari 2009 toelichting door INTRON in werkgroep kwaiibo Standpunt van de werkgroep is

dat granietzand de status grond heeft Intron gaat aan de siag met uitwerking van dit standpunt in

de BRL 9321 en 9324 Aanbeveling om het stoffenpakket aan te passen aan de beschikbare

informatie die beschikbaar is over de herkomst van het materiaai Schotland en Noorwegen

Werkgroep monitoring Kwaiibo

Actie door Bodem H Intron

Tijdelijke actie Bespreking in werkgroep

Vergt wijziging BRL 9321 BRL9324

Verwachte datum opiossing nvt

Datum opiossing nvt

Datum opvolging nvt

Wijze opvolging Wijziging BRL 9321 en 9324 door derden

Indeiing A geadresseerd
Aard 4 knelpunt voor werkgroepen

20141104

Gewijzigde BRL 9321 vastgesteid door KIWA BMC

2015

20150513

Wijziging BRL 9324 vastgesteld door KIWA BMC

Toelichting

Bij het verschijnen van deze uitgave van BRL 9324 is er gezien de definitie van grond in het

Besiuit 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

20150707

Concept van BRL 9344 Tn deze beoordelingsrichtlijn zijn alle relevante eisen opgenomen met

betrekking tot de milieuhygienische eigenschappen van de fractie 500 urn vrijkomend bij de

bewerking van primaire steenachtige materiaien zoals die zijn gesteld aan niet vormgegeven

bouwstoffen en grond in het Besiuit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit

20150902

Publicatie van productcertificaat voor granuliet IZG 039 02 d d 2 9 2015 Huidig geldend
certificaat

2017

2017 april

4
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Intron een nieuwe BRL 9344 aangeboden aan het ministerie Bron Notitie t b v overleg BRL 9344

op 16 november 2018

20170613

In juni 2017 is door I W de volgende reactie naar SBK gegeven Wij hebben gisteren de BRL

9344 besproken en beoordeeld of deze in zijn huidige vorm in de Regeiing bodemkwaliteit kan

worden opgenomen Gelet op de definitie voor grond en een bouwstof moet ik u helaas meedelen

dat de BRL in zijn huidige vorm niet voidoet en daarom niet als wettelijk schema kan worden

aangewezen in de Regeiing Bron Notitie t b v overleg BRL 9344 op 16 november 2018

20170613

Reactie SBK De BRL 9344 is goedgekeurd door de TBbk tijdens de aanvaardingsperiode is er

geen strijdigheid geconstateerd Er is daardoor niet eerder aanleiding geweest om te twijfelen aan

de mogelijkheid de BRL op te nemen in de Regeiing
Ik zal je vraag voorieggen aan de schemabeheerder met het dringende verzoek er deze week nog

antwoord op te geven

20170613

Reactie van SGS Intron Industrial

Indertijd is BRL 9321 aangepast t b v granuliet nadat er van Senternovem een uitspraak is

gekomen dat dit materiaal inderdaad onder de definitie van grond valt

Echter die aanpassing is gestrand bij de toetsingscommissie Bbk omdat die stelde dat als gevolg
van het wijzigingsbiad impliciet de definitie van bouwstof zou worden aangepast De

argumentering komt er op neer dat het niet zo kan zijn dat als je een bouwstof hebt gesteente
en dat fijn maakt het ineens grond geworden is Op die manier zou een bouwstof die niet voidoet

aan de emissie eisen kunnen worden vermalen om te worden geleverd als grond De implicaties
zouden moeten worden onderzocht met een milieueffectentoets etc etc Tevens geidt dat de

meest gebruikte toepassing van het materiaal een niet terugneembare betreft

Na heel veel discussie is er vervolgens voor gekozen een BRL op te stellen die aan beide criteria

tegemoet komt waarbij overigens de definitiekwestie niet in opgelost zoals u aangeeft
De BRL heeft inmiddels alle relevante gremia gepasseerd Ik vertrouw op uw begrip in dezen en

hoop dat de BRL ter notificatie kan worden aangeboden

20170614

Mail vahiES^an Bodemplus

Volgens mij moet er gezien de reactie nog eens goed naar de BRL worden gekeken Dit gezien
de eerdere reactie van Senternovem en afkeuring daarna door de toetsingscommissie Bbk en de

BRL die nu voorligt I0 2e ngeeft aan dat de definitiekwestie nog niet is opgelost Zouden jullie

nog eens goed naar de BRL 9344 kunnen kijken en de eerdere discussie over de BRL 9321

Volgens mij moeten wij de uitkomst daarna bespreken De consequenties bij toelating dan wel de

motivatie voor het niet aanwijzen moeten goed in beeld worden gebracht Is er vanuit Bodem

nog betrokkenheid geweest bij de BRL of heeft de Cl dan wel schemabeheerder deze zonder ons

daarin te kennen tot stand gebracht Zijn jullie het eens met een nadere beoordeling en toets Ik

kan mij voostellen dat een gesprek met de schemabeheerder daar onderdeel vanuit kan maken

20170615

Mail vahiTOeaan Bodemplus
Ik heb| I0 2e I net gesproken Hij gaf zelf aan dat er sprake is van een strijdigheid met de

definitie maar door de BRL volledig uit werken voor grond en bouwstof willen ze de toepassing
toch mogelijk maken Ik krijg stukken toegezonden van de toetsingscommissie Bbk en eventuele

informatie over verdere contacten Wordt vervolgd
^

20170628

Mail van Bodemplus aan Intron

Wij hebben gisteren de BRL 9344 besproken en beoordeeld of deze in zijn huidige vorm in de

Regeiing bodemkwaliteit kan worden opgenomen Gelet op de definitie voor grond en een

1
Tijdlijn
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bouwstof moet ik u helaas meedelen dat de BRL in zijn huidige vorm niet voldoet en daarom niet

als wettelijk schema kan worden aangewezen in de Regeiing Wij denken wel dat met een

aanpassing in de BRL deze wei geschikt kan worden qemaakt Voor een gesprek over een

mogelijke aanpassing wordt u benaderd door of van Bodemplus10 2e 10 2e

Gezien de huidige pianning voor de actuaiisatie van de Regeiing en de tijd die nodig is voor de

aanpassing BRL is het zeer onwaarschijnlijk dat een aangepaste BRL nog kan worden

meegenomen met de actuaiisatie

Ik beveel u aan om het gesprek over de aanpassing van de BRL met Bodempius aan te gaan Zoals

hierboven aangegeven wordt u hiervoor benaderd ^

20170628

Interne mail DGWB

Onderstaande mail ter info Wij kunnen een BRL niet aanwijzen omdat deze niet voiledig aan de

eisen voldoet Ik heb de verzoeker geinformeerd Met hem zal contact worden opgenomen over

een aanpassing Kan de BRL alleen niet meer mee met de actuaiisatie

2017 juli
Naar aanleiding hiervan is in juli 2017 door SBK

De fractie 500 pm vrijkomend bij de bewerking van primaire steehachtige materiaien wordt

toegepast als niet vormgegeven bouwstof of als grond Het product is qua herkomst een bouwstof

De beoogde toepassing is echter ook als grond dat wil zeggen niet terugneembaar op of in de

bodem Aangezien het product aantoonbaar voldoet aan de maximale samenstellingswaarden voor

grond ook voor metalen die niet opgenomen zijn in het standaard analysepakket voor grond mag

het product ook als grond worden toegepast met dien verstande dat de toepassing herneembaar

is overeenkomstig artikel 33 van het Besluit bodemkwaliteit Het toepassingsgebied betrefl de

GWW sector met name maar zich niet beperkt tot zand in zandbed of in ophogingslagen

een suggestie gedaan10 2e

In reactie hierop is het volgende aan SBK medegedeeld
Ik heb de aanvullingen van de TBbk gelezen De strijdigheid met de wetgeving blijft ondanks de

aanvullingen bestaan Er dient vooraf een keuze te worden gemaakt Of het vrijgekomen product
is een niet vormgegeven bouwstof of het is grond Deze keuze mag niet afhankelijk zijn van de

interpretatie mening van de gebruiker van de BRL Met de voorgestelde aanvullingen blijft dit

onduidelijk Ik begrijp van de schemabeheerder dat zij deze keuze grond of bouwstof aan de

overheden lees I M laten Zij vragen wel om een eenduidige keuze Om deze keuze te maken

wil I M en Bodem graag iom de branche en de schemabeheerder Na de vakantie zal dit

overleg worden georganiseerd Of het dan alleen bij een tekstuele aanpassing blijft weet ik niet

Opname van de BRL 9344 in de Rbk per 1 januari 2018 lijkt daarmee lastig
^

2018

20180626

Vervolgens is de BRL voorzien van aanpassingen op 26 juni 2018 Vervolgens is de BRL voorzien

van aanpassingen op 26 juni 2018 Het toepassingsgebied is nu als voIgt omschreven

1 2 Toepassingsgebied
De fractie 500 pm vrijkomend bij de bewerking van primaire steenachtige materiaien wordt

toegepast als grond Het toepassingsgebied betreft de GWW sector met name maar zich niet

beperkend tot zand in zandbed of in ophogingslagen
De primaire steenachtige materiaien zijn afkomstig uit primair gewonnen gesteente afkomstig uit

steengroeves of uit primair gewonnen grind en keien gebaggerde of afgegraven sedimenten

^

Tijdlijn
^
Tijdlijn
Ibidenn
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Alle andere herkomsten waaronder de verweking van gerecycled grind of steenslag zijn

uitgesloten Producten afkomstig uit een maalproces vulstoffen zijn eveneens uitgesioten
®

20181116

Advies om deze versie ook niet op te nemen in het Rbk Zoais de BRL er nu uitziet is het

inhoudeiijk onvoldoende en juridisch nog steeds onjuist niet consequent doorgevoerd naar regeis
voor grond bijv gebruik bijiage A B beperking toepassingsgebied ontbreken duiding

miiieuhygienische kwaiiteit enkei zeggen dat het grond is voistaat niet moet een kwaiiteit

aangeven
6

^ Ibidem
® Ibidem
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tl0 2e 0 2e
^

10 2e feDTl ioK^
DCO[] I0 2e l@rminienw nl]

^@rws nl1

DBO

10 2e DCOn 1DK2eTo @minienw nl]

I0 2eFrom

Sent Mon 5 11 2020 8 32 35 AM

Subject RE link

Received Mon 5 11 2020 8 32 35 AM

Best^ 10K2e

Wat mijn bet reft wordt de mededeling van dhr Kuijken omgedoopt tot nieuwbericht en verschijnt alsnog tussen de berichten van

Cora en het statiegeld

Ik kan je verzekeren dat Kuijken hier geen genoegen mee neemt Ik wil niet dat Stientje hier weer mee wordt lastiggevallen

Het Is van groot belang dat dit voor het kameroverleg van morgen geregeld is

Groet

10 2e

Van ] 10 2ejio [2e

Verzonaen vrijaag a mei 2020 14 25

] DCO

DCO

ZD hO Hf10i 2ei10 2e 10 2e
_

DBOAan DCO10 2e

Onderwerp RE link

Hi| lQ 2e |^
Aanvaiikelijk kreeg ik het verzoek het onder het dossier Bodem te hangen Dat past echter niet dat is informatie rond

staand beleid richting de burger Gevraagd of het dan een nieuwsbericht kon worden maar dat wilde men ook niet om

diverse redenen Dan blijft er niet heel veel over qua opties Sterker nog dit is eigenlijk de enige optie
De link waar jij naar verwijst somt automatisch de laatste nieuwsberichten op Aangezien het geen nieuwsbericht mocht

zijn staat het daar niet tussen Overigens zie ik veel meer berichten dan Cora en Lelystad Laatste die ik zie gaat over

statiegeld op plastic flesjes
Hopelijk heb ik zo het een en ander kunnen verduidelijken
Met vriendelijke groet
iOK2e

1@mimenw til10 2e DCQ 1 10 2etrom

Date Friday 08 May 2020 2 19 PM

1W 6 @minienw nf 10 2e ZD | 10 2e @rws nl iO 2e iQ 2eJ DBO

DCO 1 10 2e |@mitiienw nl

Subject RE link

To 10 2e

Beste I0 2e rijksoverheid hanteert een aantal regels 10 2e zou |i| eea willen verduidelijken

Van 10 2e DBO {10 2e @minienw nl

Verzonden vrijdag 8 mei 2020 14 15

] DCO 1 10 2eT10 2e @minienw nlAan

Onderwerp RE link

Beste I I0 2e |
Dat is wel erg verstopt Dat ziet daar toch niemand staan Waarom niet op de homepage van lenW

Desnoods daar onder de nieuwberichten Daar staat nu ook nog een bericht van 31 3 Dat bericht van Cora over Lelystad kan er wel

een keertje af toch

https www riiksoverheid nl mlnlsteries minlsterie van lnfrastructuur en wate rstaat

Groet

io 2e

10 2e DCO 10 2e @minienw nlVan

Verzonden vrijdag 8 mei 2020 14 03

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

Onderwerp link

Hi 10 2e t staat hier gepubliceerd https www riiksoverheid nl documenten kamerstukken 202Q 04 17 brief inzake granuliet

Met vriendelijke groet

I0 2e

10 2e

134461 1225



I0 2e l@upcmail nl]
DBO

Mon 5 11 2020 9 31 02 AM

Subject RE Stelsel van erkende kwaliteitsverklaringen
Received

To 10 2e

10X2eFrom

Sent

Mon 5 11 2020 9 31 02 AM

Geachte

Dank voor

10 2e

nformatieuc ddfivuiicriue

Metvriendelijke groet

10 2e

Van 10 2e

Verzohden maandag ll mei 2020 10 30

Aan DBO

Onderwerp FW Stelsel van erkende kwaliteitsverklaringen

Geachte

In aanvulling op mijn e mail van gisteren kan ik het volgende melden

Met stelsel van erkende kwaliteitsverklaringen is gebaseerd op de noodzaaktot wederzljds vertrouwen Bij ontbreken van dat

vertrouwen kan natuurlljk geen enkel systeem functioneren Om die reden worden er forse sancties opgelegd bij het schenden van

dat vertrouwen Ter info wljs ik op artikel 23 eerste lid onder b van het Besluit bodemkwaliteit wat de consequenties zijn bij
verstekken van onjulste of onvolledige gegevens

Afdeling 3 Sancties

I0 2e

10 2e

Artikei 23

1 Onze Ministers kunnen een erkenning geheel of gedeeltelijk intrekken

a op verzoek van de erkende persoon of instelling
b indien bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en kennis omtrent de juiste en volledige gegevens tot

een andere beslissing zou hebben geleid
c indien het bewijs van certificatie of accreditatie voor de desbetreffende werkzaamheid is ingetrokken of niet meer geldig is

d indien de erkende persoon of instelling in staat van faillissement verkeert of surseance van betaling heeft verkregen of

e indien de erkende persoon of instelling of de natuurlijk persoon bedoeld in artikel 9 tweede lid een wettelijk voorschrift heeft

overtreden dat is gesteld bij of krachtens dit besluit bij of krachtens de in artikel 21 of 22 genoemde wetten of artikel 225 van

het Wetboek van Strafrecht voor zover de overtreding verband houdt met een werkzaamheid

De DG van de Rljkswaterstaat heeft het mandaat hlertoe De uitvoering ligt bij Bodem en de site van Bodem is openbaar

Met vriendeliike groet 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

reeds beoordeeld zylab id 134871

134574 1226



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

Mon 5 11 2020 10 03 46 AM

Subject RE Stelsel van erkende kwaliteitsverklaringen
Received

To

From

Sent

Mon 5 11 2020 10 03 46 AM

10 2e belde me net al Hij wil zijn verhaal graag kwijt

Van Wim Kuijken

Verzonden maandag 11 mei 2020 10 56

Aan J DBO

DGB

Onderwerp Re Stelsel van erkende kwaliteitsverklaringen

Ze heeft wel een belangrijk punt

Waarom Granuliet niet opgenomen in lijst
Wim

10 2e

10 2eCC

iPhone WJK

DBO 10 2eOp 11 mei 2020 om 10 02 heeft

geschreven

10 2e ^minienw nl het volgende

Beste Wim

10 2e

Groet

i0 2e

Van Wim Kuijken | 10 2e |@gmail com

Verzonden zondag 10 mei 2020 22 36

Aan

Onderwerp Re Stelsel van erkende kwaliteitsverklaringen

Wie is

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

10 2e

iPhone WJK

] DBO | 10K2eOp 10 mei 2020 om 21 21 heeft

volgende geschreven

10 2e @minienw nl het

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

reeds beoordeeld zylab Id 134871

34868 1227



□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

134868 1227



U HBJZl I0 2e I@minienw nl1

1 HBJZ

I0 2eTo

10 2eFrom

Sent Mon 5 11 2020 10 23 10 AM

Subject brief inzake granuliet pdf
Received

brief inzake granuliet pdf

Mon 5 11 2020 10 23 10 AM

HdS
Nav jouw opmerkingen over vragen rondom art 6SGw irt documenten naar de TK bijgaand de brief die in dit kader recentelijk is

verzonden aan de TK ivm granulietdossier

GrXi^}

130317 1228







DB0I1 I0 2e @minienw nl1
io 2e DBOfI io 26 I@minienw nl1

| BSK[| I0 2e I@minienw nl1 [
BS ^ I0] 2e I@rws nl1

10 2eTo

I@nninienw nl1
10 2e I@minienw nl1 1

I0 2e 1@rwsnl1 | I0 2e

1Q 2e I DBO[] 10 2e |@minienw nl] | I0 2e

DBOl 10 2e

BSKfl 10 2e

dgr™

BS C

10 2e }
1 10 2e

DBO ]@min ienw nl]Cc 10 2e10 2e

10 2e @minienw nlj
10 2e | BS

Mon 5 11 2020 3 13 14 PM

From

Sent

Subject RE aanvullende opmerkingen dossier notaoverleg
Mon 5 11 2020 3 13 23 PMReceived

|lO 24B docx

Zie bijgevoegde QandA s en toevoeging hieronder

ll®
Van f DBO

Verzonden maandag 11 mei 2020 15 39

BSK

10 2e

DGRWI0 2e 10 2e DBO 10 2e BS 10 2eAan

10 2e bSK

10 2e10K2e 10 2eDBO

Onderwerp aanvullende opmerkingen dossier notaoverleg
Hoi p0 2^ I 10 2e1

Hieronder nog enkele punten voor het dossier S Graag verwerken samen met de opmerkingen van de Stas op het fysieke
dossier

DBOCC DBO

VP 9 10 2 g en 11 1

[ 10 2 g en 11 1 J
o Opmerking schrappen Ongeacht of dit klopt is het risico dat dit in het verkeerde keelgat schiet bij kamerleden

VGranuliet Flocculant Hier worden interrupties verwacht dus het dossier aanvullen met Q A s met onderbouwing dat de

zorg ongegrond is

o 1 Nu mist nog specifieke uitleg in het dossier over wat met flocculant gebeurt in water NB Het flocculant zit niet in

water maar gebonden aan de granietdeeitjes in het granuliet In bijgaande Qand staat hoe het zit met de

afbraak van het flocculant onder anaerobe omstandigheden zoals onder water plus een verwijzing naar

European Risk Assessment report en andere onderzoeken uitleg ook opgenomen in kamerbrief 31 maart

o2 QSiA s toevoegen als wordt doorgevraagd op dit punt op basis van welke bron kunnen we met zekerheid stellen

dat het niet uiteenvalt tot schadelijk acrylamide etc Zie bijgevoegde QandA s

o 3 toevoegen ondersteunende uitspraken van genodigden tijdens hoorzitting met weerlegging Zie QandA s

VP 15 q a status implementatie team

oantwoord starten met het rapport van Deltares dat naarde Kameris gestuurd
VP 16 q a certificaat granuliet b

o bullit 2 en 3 andens verwoorden start met opmerking dat certificaat volgens de iLT als bevoegd gezag geschikt is

voor kwaliteitsborging
V P 34 pilots diepe plassen actievere lijn van maken ik snap de zorg we zijn aan de slag en zullen meters maken zie ook

deels in factsheet

o Met actualisatie THK deels weer mogelijk
oDaarnaast pilots en onderzoek naar toepassen in grond
oin juni uitkomsten en uiteraard zal ik uw kamer voorde zomer informeren overde mogelijkheden

VP56 Q A programma PFAS in water

o let op besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden Primair verantwoordlijkheid M Hier kan niet op vooruit

worden gelopen Beperken tot proces opmerking voorde zomer kamer informeren

Met vriendelijke groet

101 26

I0 2e lei

143219 1232



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

Sent

Received

20200511 Aanvullingen notaoverleg bodem docx

10 2e DGWB

t26 21 pm

Mon 5 11 2020 3 26 22 PM

TVrunDTTT ZUZUj

Tijdpad review heeft |10 ^ook nog aangeleverd in bijgevoegde

10 2e

I10 g§|26
I 1Q 2e

143218 1234



10 2e Ambient ^ lQ 2e

\ BSK

To @ambient nl]
10 2eFrom

Sent Mon 5 11 2020 5 28 42 PM

Subject RE interview granuliet
Received Mon 5 11 2020 5 28 00 PM

Ha

Inderdaad goed idee Wanneer heb je het interview

Hoe gaat het met je
Groetl 10 2e |

10K2e

10 {2e

I 10 P4^2e
10 2e

Ambient

Verzonden maandag 11 mei 2020 18 11

J BSK

BSK

Onderwerp interview granuliet

Dag I 10 2e ^
Ik ben in mijn rol van

Granuliet en meer specifiek de keten waarbinnen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit invulling wordt gegeven aan de

totstandkoming van een BRL accreditatie en de afgifte van productcertificaten complex is en dat hier lessen uit getrokken moeten

benaderd voor een interview dat ondertussen

Van 10 2e

10 2eAan

10 2eCC

i benaderd door Wim Kuijken om geinterviewd te worden inzake het storten van{10 2e

worden in de casus van granuliet Naast mij is ook

ook afgenomen is

Het is wellicht nuttig om hier kort even met elkaar over van gedachten te wisselen kunnen we de ervaringen var IO 26 lelen en

kunnen we bepalen of en zo ja hoe ik dat interview in ga

Laat maar weten ogf jij dat ook een goed ideevindt

hartleijke groet

10 2e

10 2e

142712 1236



DGWBI 10 2e

I0 2e i^minienw nll

DGWB

Mon 5 11 2020 5 45 42 PM

Subject Dossier S wijzigingen
Received

02 20200506 Dossier S notaoverlea bodem docx

10 2e 10 2eTo @min ienw nl]

DGWB[
From

Sent

10 2e

Mon 5 11 2020 5 45 44 PM

Tekstueel is nu het meeste aangepast in dossiers In bijgevoegd bestand wijzigingen vanuit [T0 ^op diepe plassen en

redeneerlijn granuliet S

Veel voIgt hopelijk nog

10 2e

10 gt9| l2e
I 10 2e

143216 1237



BS | 10 2e I@rws nl1

I DBO

10 2«To

10 2eFrom

Sent Mon 5 11 2020 6 32 44 PM

Subject RE Toegezegde notitie

Received Mon 5 11 2020 6 32 45 PM

Ik ben wel benieuwd near dat stuk van Intron uit 2009

Van I0 2e {BS

Verzonden maandag 11 mei 2020 19 14

Aan 10 2e BS 10 2e DBO 10 2e DBO

1 10 2e BSCC

Onderwerp FW Toegezegde notitie

Heren i

Ter info onderstaande email van |10 2e|9 2e

De bijgevoegde notitie die hij aa

TK gestuurd
Groeten

C adviseur van Graniet Import Benelux

ger heeft gestuurd is eerder als bijiage bij de Kamerbrief van 31 maart jl aan deiDu^diin^ Niu

Van f[l0 2^ti 2e

Verzonden maandag 11 mei 2020 18 41

Aan 10 29 ] BS | 10 2e 1@rws nl

Onderwerp FW Toegezegde notitie

Da^1§^
Ik werd vandaag gebeld door Suzanne Kroger van GL Dat was een pittig gesprek Mocht je betrokken zijn bij de laatste

voorbereidingen van de bewindslieden dit kwam eruit voort Mevrouw Kroger heeft er grote moeite mee dat het departement

stukken niet wil delen Ze noemde met name stukken van ILT

VrgK|tO 2^

Vanf[oj §P 2e

Verzonden maandag 11 mei 2020 18 38

Aan I0 2e |@tweedekamer nl’ | 10 2e |@tweedekamer nl

Onderwerp Toegezegde notitie

Dag mevrouw Kroger

Nogmaals dank voor de moeite die u hebt genomen per telefoon van gedachten te wisselen over granuliet Wij hebben elkaar niet

helemaal kunnen naderen U hebt mij overtuigd van uw motieven om het naadje van de kous te willen weten Hopelijk is voor u

duidelijker geworden waarom GIB het lastig vindt dat onafhankelijke onderzoeken geen betekenis hebben voor sommige

opiniemakers

10 2e @stupers nl

Ik heb u toegezegd een memo te sturen van twee aan Deltares verbonden mensen

inmiddels met pensioen maat

Deltares Zo geeft hij onder auspicien van Deltares Masterclasses over grond zie https www deltares nl nl academy masterclass

grondgedrag cgf m paotm Hij komt tot heel andere conclusies dan

Beiden zijn

auteur van het 700 pagina s tellende hoek Grondgedrag is nog steeds verbonden aan

I0 2e en 10 2e

10 2e

10 2e

U hebt ook gevraagd om het rapport op basis waarvan SGS Intron in 2009 tot certificering is overgegaan Ook daar ga ik achteraan

maar dit lukt mij vanavond niet meer GIB heeft er geen bezwaar tegen dit met u te delen Hopelijk komt het nog op tijd voor het

debat De andere relevante stukken zijn te vinden via https www bontrup com dossier granuliet

Wat de informatievoorziening door de minister en staatssecretaris betreft GIB heeft geen enkel bezwaar tegen volledige

transparantie Sterker GIB heeft daar belang bij omdat de voortdurende openlijke twijfel aan het product granuliet en soms zelfs

aan de integriteit van de onderneming niet alleen onterecht maar ook hinderlijk is Wij kunnen echter niet beoordelen op grond

waarvan lenW wel of niet interne stukken deelt en we willen hierover dan ook geen oordeel uitspreken

Mocht u voorafgaand aan het debat nog lets willen vragen dat kan natuurlijk Zelfs tijdens het debat ik zal aan het scherm

gekluisterd zitten

Vriendelijke groet
10 2e

10 2e

10029
135065 1239



I 10 2e |
101 2e

10 2e

135065 1239



10 2e ON ri 10 2e

□ DBO

Mon 5 11 2020 7 57 11 PM

To @rws nl]
10 2eFrom

Sent

Subject RE Interview met dhr Kuijken
Mon 5 11 2020 7 57 00 PMReceived

Beste {10 2e

Theme s die aan deordezullen komen

ontoereikendverklaring melding Honswijkerplas

onafhankelijkheid vergunningverleners en handhavers

interpretatievrijheid vergunningverleners en handhavers

afstemming tussen vergunningverleners en handhavers verschillende regionale diensten

reikwijdte zorgplicht

beroeps en escalatiemogelijkheden voor melders

escalatiemogelijkheden bij interne discussies binnen RWS

escalatie tussen RWS en beleid

relatie tussen handhavers en handhavers en Bodemplus

Graag dit vertrouwelijk behandelen Met gaat dhr Kuijken erom de persoonlijke zienswijze van

Met vriendelijke groet

10 2e tevernemen

I0 2e

10 2e

10 H4p 2e

ONVan 10 2e

Verzonden maandag 11 mei 2020 20 04

Aan 10 2e DBO

Onderwerp RE Interview met dhr Kuijken

Hoi| 10 2e |
Heb je al thema’s die je kan sturen^ I0 2e heeft morgenochtend een gesprek ter voorbereiding Lukt dat

Gr l I0 2e

Verzonden metBlackBerryvergunningverleners e Work

www blackberry coni

Van

Datum donderdag 23
apr

2020 10 41 AM

Aan | 10 2e ^ON
Onderwerp RE Interview met dhr Kuijken
Beste I 10 2e

Ik zal voorafgaand aan het gesprek een aantal thema s toesturen Akkoord

IVlpt vripnrjpliikp grnpt^

@minienw nl10 2e DBO 10 2e

10 2e @rws nl

10 2e

I0 2e

10 H4p 2e

ON 10 2e ^rws nlVan 10 2e

Verzonden donderdag 23 april 2020 10 11

Aan 10 2e 10 2eDBO

Onderwerp RE Interview met dhr Kuijken

^minienw nl

Dag i0 2ej
ipoX^efeoed voor te bereiden op dit interview wordt er gevraagd naar interview vragen kun je mij die vooraf sturen of maken

jullie hier geen gebruik van Ik hoor het graag

Met vriendelijke groet

Om

10 2e

1

lOX^e I DBO 10 2e |gPminienw nl

Verzonden woensdag22 april 2020 16 26

Aan| 10 26 | 0N | 10X2e ^gprws nl

DBO | 10 2e |@minienw nl

Van

10 2eCC

134460 1240



Onderwerp RE Interview met dhr Kuijken

Dag| lO ^

Ik leg het even neer bij

Met vriendeliike groet

10 2e Zij heeft inzage in de agenda van dhr Kuijken

10 {2e

I0 2e

10 H4p 2e

ON

Verzonden woensdag22 april 2020 16 24

Aan

Onderwerp RE Interview met dhr Kuijken

£Lj 10 2e]
10] 2e gaat akkoord met een interview met de heer Kuijken Kunnen we samen kijken naar een geschikt moment

10 2e 10 2e @rws nlVan

10 2e DBO^ 10 2e @ minienw nl

Pla

Mpt vripnrlplnkp nrnpt

10 2e

EiEaHiiaKiialliiaKa
F

e

10 2ej I

DBO

Verzonden woensdag 22 april 2020 14 57

Aan 10 2e ONj I0 2e Srws nl

Onderwerp Interview met dhr Kuijken

Geachte I0 2e

Op 6 februari ji neen Zembla een uitzending gewljd 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 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

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

I0 2e 10 2e Pminienw nlVan

10 {2e I0 2e Van het gesprek zal een beknoptverslag gemaakt

10 {2e

06 10 W 2e

134460 1240
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Deel I Granuliet
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1 Redeneerlijn granuliet
Minister van Nieuwenhuizen

Geachte voorzitter

11 1 en 10 2 g
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11 1 en 10 2 g

7

129898 1241



11 1 en 10 2 g
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11 1 en 10 2 g
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2 QenA’s

QenA sondering BRL9321

11 1 en 10 2 g
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M Granuliet Honswijkerplas en Over de Maas

QenA Stort in Honswijkerplas Over de Maas

11 1 en 10 2 g
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QenA Stopzetten Over de Maas

11 1 en 10 2 g
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M Contacten met bedrijfsleven

QenA Producenten en ministerie

11 1 en 10 2 g
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QenA Dhr Zijlsta en ministerie

11 1 en 10 2 g
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QenA Rol DG RWS

10 2e

11 1 en 10 2 g
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M Intern onderzoek maatregelen

QenA Feitenreconstructie

11 1 en 10 2 g
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S Granuliet als grond

QenA Granuliet grond

11 1 en 10 2 g
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11 1 en 10 2 g
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QenA Status implementatieteam

11 1 en 10 2 g
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QenA Certificaat granuliet

11 1 en 10 2 g
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S Veiligheid granuliet

QenA Granuliet veilig diepe plas

11 1 en 10 2 g
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QenA Garantie gevolgen granuliet

11 1 en 10 2 g
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QenA Over de Maas VIB Ecopure

11 1 en 10 2 g
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QenA Over de Maas polyacrylamide

11 1 en 10 2 g
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S Toereikendheid BRL 9321

QenA BRL 9321 toepassing

11 1 en 10 2 g
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QenA Productcertificaat granuliet

11 1 en 10 2 g
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S Interne discussie granuliet

QenA Lengte discussie

11 1 en 10 2 g

27

129898 1241



QenA Stas op de hoogte

11 1 en 10 2 g
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QenA Asfaltproductie belang lenW

11 1 en 10 2 g
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S Review milieukwaliteit

QenA Stand review

11 1 en 10 2 g
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M en S Handhavingsverzoeken

QenA Stand handhavingsverzoeken

11 1 en 10 2 g
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Deel II Diepe plassen
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Redeneerlijn diepe plassen

11 1 en 10 2 g
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11 1 en 10 2 g
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QenA’s

QenA sondering Eindplaatie zandwinning Stas

11 1 en 10 2 g
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OenA Grond in diepe plassen

11 1 en 10 2 g
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QenA Effect openstellen diepe plassen

11 1 en 10 2 g
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QenA Pilots diepe plassen

11 1 en 10 2 g
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OenA Diepe plassen omgevingswet

11 1 en 10 2 g
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3 Factheets

Granuliet

Factsheet 1 Feitenrelaas granuliet
Factsheet2 Bevoegdheden
Factsheet 3 BRL 9321

Factsheet 4 Afspraken gemeente met initiatiefnemer

Factsheet 5 Polyacrylamide
Factsheet 6 Schema Besluit bodemkwaliteit granuliet
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Factsheet 1 Feitenrelaas granuliet

Dit feitenrelaas is afgeleid van de aan de Tweede Kamer verstrekte

informatie

FeitDatum Bron

Besluit bodemkwaliteit brief 5 3 202022 11

2007

2009 Granuliet herbevestigd als grond brief 5 3 2020

31 10 Granuliet beliandeld in werkgroep Kwalibo tabel

uitvoeringsvraagstukken

brief 31 maart

kamervragen
Kroger e a

2010

2013 Herbevestiging granuliet als grond brief 5 3 2020

BRL 9321 herziening Industriezand en

gebroken industriegrind

brief 5 3 20204 11

2014

20 3 Erkenning GIB brief 31 maart

kamervragen
Kroger e a

2015

2 9 2015 Productcertificaat granuliet uitgegeven door SGS

Intron

brief 5 3 2020

Melding voor toepassing granuliet in

Honswijkerplas ontoereikend

brief 5 3 20202018

april
15 5 Kruse kolombezinkproefNoordse Leem brief 5 3 2020

2018

20 3 Schreurs Milieuconsult rapport granuliet grond
of bouwstof

brief 5 3 2020

2019

12 4 Schreurs Milieuconsult toetsing

milieuhygienische kwaliteit granuliet

brief 5 3 2020

2019

Dibec Partijkeuring granuliet brief 5 3 202016 4

2019

29 5 Royal Haskoning Effecten gebruik flocculant bij
productie granuliet

brief 5 3 2020

2019

1 6 2019 Deltares Specificatie voor het toepassen van

Noordse Leem in weg en waterbouwwerken

brief 5 3 2020

Zijlstra neemt contact op met lenW brief 5 3 20202019

begin
luni

9 6 2019 Van der Kooij Ecopure P 1715 evaluatie gebruik
flocculant voor de granuliet productie

brief 31 maart

kamervragen
Kroger e a
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Melding voor toepassing granuliet in Over de

Maas ontoereikend

brief 5 3 202014 6

2019

Soilconsult Analyseresultaten acrylamide brief 5 3 202019 6

2019

20 6 Conceptmemo Granuliet besproken in

Implementatieteam

brief 17 april
2019

Overleg tussen vertegenwoordigers van lenW en

Zijlstra en Bontrup

brief 5 3 20201 7 2019

12 7 Overleg tussen vertegenwoordigers van lenW en

Bontrup

brief 5 3 2020

2019

21 8 Conceptmemo Granuliet besproken in

Directeurenoverleg

brief 17 april
2019

Melding voor toepassing granuliet in Over de

Maas ontoereikend

brief 5 3 202017 9

2019

Schreurs Milieuconsult aanvullende informatie

voor de toepassing van granuliet

brief 5 3 20209 10

2019

Standpunt van beleids DG over granuliet brief 5 3 202010 10

2019

17 10 Melding voor toepassing granuliet in Over de

Maas ontoereikend

brief 5 3 2020

2019

Zijlstra informeert naar gang van zaken

toepassing

brief 5 3 20202019

oktober

18 10 Standpunt beleids DG telefonisch onder aandacht

gebracht van HID ZN

brief 5 3 2020

2019

Melding voor toepassing granuliet in Over de

Maas toereikend

brief 5 3 202018 10

2019

31 10 Verificatiemonstemame door Geonius in

opdracht van RWS ZN

brief 5 3 2020

2019

12 11 Melding voor toepassing granuliet in Over de

Maas toereikend

brief 5 3 2020

2019

6 12 Melding voor toepassing granuliet in Over de

Maas toereikend2019

Verificatiemonstemame door Geonius in

opdracht van RWS ZN

brief 5 3 20208 1 2020

Uitzending Zembla brief 5 3 20206 2 2020

Verzoek gemeente West Maas en Waal

toepassing stop te zetten

brief 5 3 20207 2 2020

18 2 Overleg gemeente West Maas en Waal en

vertegenwoordigers gemeente

brief 5 3 2020

2020

Verificatiemonstemame door Geonius in

opdracht van RWS ZN

brief 17 april18 2

2020
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Melding voor toepassing granuliet in Over de

Maas verhoging naar 750 000 ton toereikend

brief 31 maart

kamervragen
Lagin

27 2

2020

27 2 TU Delft samenstelling granuliet brief 31 maart

kamervragen
Kroger e a

2020

5 3 2020 Kruse kanttekening en bevindingen granuliet brief 31 maart

kamervragen
Kroger e a

Verkennend gesprek Stas met wethouder Ans

Mol over review

brief 31 maart

kamervragen

Kroger e a

9 3 2020

Handliavingsverzoek gemeente West Maas en

Waal

brief 31 maart

kamervragen
Kroger e a

16 3

2020

24 3 Brief van de IG bevestiging rechtsgeldigheid
BRL 9321

brief 17 april
2020

Uitspraak voorzieningenrechter deadline 24 april
2020

brief 17 april8 4 2020

22 4 Reactie op handliavingsverzoek aan gemeente
verstuurd2020

31 12 Einde vergunningsperiode GS voor Over de

Maas

brief 5 3 2020

2021
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Factsheet 2 Bevoegdheden

Bij de totstandkoming van een privaat initiatief zoals het project Over

de Maas spelen naast de private initiatiefnemer s verschillende

publieke partijen een rol Een project voor delfstoffenwinning en

natuurontwikkeling dient in overeenstemming te zijn met de relevante

ruimtelijke plannen van de provincie en de gemeente alvorens de

benodigde vergunningen kunnen worden aangevraagd Een centrale

rol bij een dergelijk project is er daama weggelegd voor de

vergunning op basis van de Ontgrondingenwet Deze wordt doorgaans
verleend door de provincie Om daadwerkelijk tot uitvoering van het

project over te gaan moet er daamaast door de initiatieftiemer ook een

aantal vergunningen en toestemmingen worden verkregen bij

provincie gemeente waterschap en Rijkswaterstaat RWS Het gaat
dan om uitvoeringgerelateerde zaken zoals bijvoorbeeld de aanleg van

werkwegen en andere werkvoorzieningen hinderaspecten bijv

geluid of trillingen of ontheffmgen voor flora en fauna

Bij Over de Maas is volgens de bovenbeschreven

verantwoordelijkheidsverdeling gewerkt Kort samengevat is het

gebied Over de Maas door de provincie Gelderland en de gemeente

West Maas en Waal in 2006 in het Streekplan respectievelijk 2008

in het bestemmingsplan aangewezen voor zandwinning en

natuurontwilckeling Tegen de concrete beleidsbeslissingen in dit

Streekplan is om uiteenlopende redenen door belanghebbenden en de

gemeente West Maas en Waal beroep aangetekend bij de Afdeling

bestuursrechtsspraak van de Raad van State De Afdeling heefl in haar

uitspraak van 12 maart 2008 alle beroepen ongegrond verklaard

Bevoegdheden Over de Maas

Ruimtelijke verankering

o Het verondiepingsproject is door de gemeente ruimtelijk mogelijk

gemaakt op basis van het gemeentelijk bestemmingsplan Concreet
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betekent dit dat in het bestemmingsplan bet plangebied is

aangewezen als een gebied bestemd voor zandwinning en

natuurontwikkeling
^

Qntgronding

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben voor het

project Over de Maas een vergunning op basis van de

Ontgrondingenwet verleend Deze vergunning is door GS in 2018 met

3 jaar verlengd einddatum nu 31 december 2021 De

vergunninghouder is Over de Maas BV

‘Over de Maas BV’ is een project BV van ‘Nederzand BV’

Nederzand BV is een holding van een aantal landelijke

industriezandproducenten

Dekker Zandbaggerbedrijf BV IJzendoom

Dyckerhoff Basal Toeslagstoffen BV Nieuwegein

van Nieuwpoort bouwgrondstoffen Wessem

NibaZand BV Nijmegen

Koninklijke Smals NV Cuijk

Voor de aanvoer van grond en bagger heeft Over de Maas

samenwerking gezocht met een tweetal bedrijven J den Boer BV uit

Ingen en BraBoB BV uit Sterksel

J den Boer BV verzorgt het lossen van de schepen BraBoB BV is

intermediair tussen Over de Maas en de partijen die van hun grond af

1
op basis van de uitkomsten van de m e r en op voorstel van Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten van

Gelderland op 20 September 2006 het besluit genomen om het Streekplnn Gelderland 2005 partieel te herzien Dit besluit

is een zogenaamde Concrete Beleidsbeshssmg Inhoudelijk betekent het besluit dat het plangebied Over de Maas is

aangewezen als een gebied bestemd voor zandwinning en natuurontwikkeling
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willen pleegt hier dus ook acquisitie op verzorgt de Bbk meldingen
en organiseert de aanvoer per schip

Besluit Bodemkwaliteit en Waterwet

Rijkswaterstaat is bevoegd gezag voor de Waterwet en heeft een

Watervergunning verleend

Rijkswaterstaat is als waterbeheerder bevoegd gezag voor het

Besluit bodemkwaliteit en het gebruik van granuliet voor de

verondieping

Bind 2009 zijn alle vergunningen en het bestemmingsplan

onherroepelijk geworden In januari 2010 is gestart met de uitvoering
van het plan Over de Maas

Vraae Kan de gemeente West Maas en Waal zelf het toepassen van

granuliet tijdelijk laten beeindigen

Antwoord Nee Bevoegd gezag voor het nuttig toepassen van

materiaal zoals in dit geval granuliet in een oppervlaktewaterlichaam
in beheer bij het Rijk zoals de plas ‘Over de Maas’ is de minister

van Infrastructuur en Waterstaat c q de waterbeheerder

Rijkswaterstaat

Het verondiepingsproject is door de gemeente ruimtelijk mogQlijk

gemaakt op basis van het gemeentelijk bestemmingsplan Concreet

betekent dit dat in het bestemmingsplan het plangebied is aangewezen

als een gehied bestemd voor zandwinning en natuurontwikkeling
Zaken als hinder geur licht geluid waar de gemeente over gaat

lijken hier niet aan de orde Omdat het granuliet per schip wordt

aangevoerd is er ook geen sprake van transport over land waarbij

gemeentelijk wegbeheer ofverkeersveiligheid een rol spelen
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De gemeente zou hooguit een handhavingsverzoek aan de Minister

kunnen doen als de gemeente van mening is dat in strijd met de

relevante regelgeving Besluit bodemkwaliteit wordt gehandeld
De mening van RWS is dat dit niet het geval is

Een dergelijk handhavingsverzoek wordt via de gebruikelijke

procedure behandeld
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Factsheet 3 BRL 9321

Het certificaat van SGS Intron voor Granuliet Import Benelux is in

orde Een certificaat wordt namelijk door een private organisatie
verleend in dit geval door SGS Intron SGS Intron werkt onder

accreditatie en wordt geacht deskundig en onafhankelijk te zijn Op
het moment dat een certificaat is verleend wordt de minister verzocht

om een erkenning Hierbij wordt door bodem getoetst of het bedrijf

integer is en niet failliet en niet in surseance van betaling verkeerd

Hierbij wordt niet getoetst of het certificaat op juiste gronden is

verleend wel wordt gekeken of het certificaat past bij de BRL Met

het productcertificaat wordt verklaard dat granuliet voldoet aan de

relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit Dit is met de

uitgevoerde onderzoeken naar de kwaliteit van het granuliet

bevestigd

Op het moment dat het certificaat door SGS Intron is afgegeven is

gebruik gemaakt van de BRL BRL 9321 De BRL is van toepassing

op industriezand en of gebroken industriegrind van natuurlijke
herkomst uit de ‘ongeroerde bodem’ Het moet daarbij gaan om een

industriele winning uit een beheerst proces Verder mag er niet sprake

zijn van een andere bewerking dan scheiden wassen of breken Deze

bewerkingsstappen passen bij de productie van granuliet Het

toevoegen van flocculant wordt echter niet genoemd in de BRL 9321

De ILL houdt toezicht op de certificerende instelling SGS Intron als

op de certificaathouder in dit geval Granuliet Import Benelux

Een intrekking of schorsing van een erkenning biedt overigens geen

oplossing Immers wanneer het bedrijf niet meer beschikt over een

erkenning dan kan ook met een partijkeuring worden aangetoond dat

wordt voldaan aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit Ook een

partijkeuring is een wettig bewijsmiddel
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Schorsing

Op grond van artikel 23 lid 2 bijlage 1 is er een mogelijkheid om

een erkenning voor maximaal twee jaar te schorsen De gronden
hiervoor kunnen zijn

A Het bewijs van certificatie is voor geschorst
B Sprake van overtreding als bedoeld in artikel 23 onder e eerste

lid Dit artikellid luidt

“indien de erkende persoon ofinstelling ofde natuurlijkpersoon
bedoeld in artikel 9 tweede lid een wettelijk voorschrift heeft
overtreden dat is gesteld bij ofkrachtens dit besluit bij ofkrachtens
de in artikel 21 of22 genoemde wetten ofartikel 225 van het Wetboek

van Strafrecht voor zover de overtreding verband houdt met een

werkzaamheid
”

Voor de onder ‘A’ genoemde grond moet het eertificaat zijn geschorst
door de certificerende instelling

Bij de onder ‘B’ genoemde grond moet sprake zijn van de overtreding
van wettelijk voorschrift Door de ILT zijn op dit moment nog geen

overtredingen vastgesteld

Intrekking

Naast de mogelijkheid tot schorsing is er ook een mogelijkheid tot

intrekking van een erkenning In bijlage 1 zijn hiervoor de gronden
voor intrekking genoemd Mogelijke gronden voor intrekking kunnen

in dit geval zijn

A Verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens artikel 23

lid 1 onder b

B Sprake van overtreding als bedoeld in artikel 23 onder e eerste

lid Dit artikellid luidt

“indien de erkende persoon ofinstelling ofde natuurlijkpersoon
bedoeld in artikel 9 tweede lid een wettelijk voorschrift heeft
overtreden dat is gesteld bij ofkrachtens dit besluit bij ofkrachtens
de in artikel 21 of22 genoemde wetten ofartikel 225 van het Wetboek
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van Strafrecht voor zover de overtreding verband houdt met een

werkzaamheid
”

De ILT houdt toezicht op de certificaathouder en de certificerende

instelling
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Factsheet 4 Afsoraken gemeente met initiatiefnemer

Tussen de gemeente en de initiatiefnemer Over de Maas BV is een

privaatrechtelijke planovereenkomst gesloten met betrekking tot bet

project Over de Maas Deze overeenkomst is niet openbaar en de

precieze inhoud is mij niet bekend Hierin zijn naar verluidt tussen

deze partijen o a aanvullende afspraken gemaakt over de kwaliteit en

de herkomst van bet toe te passen materiaal en over de dikte van de

door de initiatiefnemer bij afronding van bet project te realiseren

zogebeten leeflaag

Voor deze berinricbting van de plas wordt in totaal 11 000 000 m3

grond en baggerspecie toegepast De belft bestaat uit opboogzand

afkomstig uit bet gebied zelf 5 500 000 m3 Voor de andere belft is

de gemeente met de initiatiefnemer overeengekomen dat bet

berinricbtingsmateriaal van buiten bet gebied afkomstig mag zijn

Dit extern aangevoerd reconstruetiemateriaal mag zo beeft de

gemeente afgesproken voor 65 uit klasse B baggerspecie en of

grond klasse Industrie bestaan

De boeveelbeid bedraagt maximaal 3 575 000 m3 De overige 35

van bet extern aangevoerde materiaal meet bestaan uit klasse A

baggerspecie en of grond klasse Wonen of seboner dat is maximaal

1 925 000 m3

Granuliet beboort tot de seboonste klasse

Acbtergrondwaarde Natuur Daamaast beeft de gemeente met Over

de Maas afgesproken dat bij oplevering van bet gebele gebied een

waterbodemonderzoek zal worden uitgevoerd op kosten van Over de

Maas BV waaruit moet blijken dat de waterbodem geen verslecbterde

kwaliteit beeft gelcregen

RWS beeft geen rol bij een eventueel conflict tussen de partijen die

afspraken bebben gemaakt in deze privaatrecbtelijke overeenkomst

bijvoorbeeld over de vraag of afspraken over bet materiaal dat voor

toepassing in Over de Maas wordt gebruikt worden nageleefd RWS
is bij de uitoefening van baar taken en bevoegdheden gebouden
uitsluitend te toetsen aan de geldende publiela ecbtelijke kaders van de

Waterwet en bet Bbk Privaatrecbtelijke afspraken tussen partijen
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vallen derhalve niet onder het toezicht van RWS Privaatrechtelijke

afspraken tussen partijen bieden nadrukkelijk geen mogelijkheden om
in strijd met vigerende wet en regelgeving te kunnen handelen
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Factsheet 5 Polyacrylamide

Er zijn vragen gesteld over het bij granuliet gebruikte flocculant

ofwel vlokmiddel Dit vlokmiddel wordt gebruikt om de hele kleine

granietdeeltjes tijdens de productie aan elkaar te laten hechten Het

hoofdbestanddeel van de toegepaste flocculant Ecopure P 1715 is

een vorm van poly acrylamide

Dit poly acrylamide is geen Zeer Zorgwekkende Stof ZZS

In het geval van granuliet zijn zowel in opdracht van de producent
van het materiaal juni 2019 als in opdracht van RWS resp

december 2019 en februari 2020 meerdere monsters geanalyseerd

op de aanwezigheid van een breed scala aan stoffen waaronder

acrylamide een restproduct van poly acrylamide Hit poly-

acrylamide kan in theorie acrylamide vrijkomen door afbraak of

doordat acrylamide als residu aanwezig is Dit acrylamide is een ZZS

Poly acrylamide is geen stof maar een verzamelnaam voor alle

polymeren waarin het monomeer acrylamide een onderdeel vormt

van de moleculaire structuur Bij het gebruikte flocculant is het

hoofdbestanddeel een anionische poly acrylamide In het European
Union Risk Assessment Report ‘acrylamide’2 is aangegeven dat het

fysisch chemisch niet waarschijnlijk is dat acrylamide vrijkomt bij de

afbraak van poly acrylamide

Uit wetenschappelijk onderzoek gericht op de afbraak van poly-

acrylamide houdende flocculanten blijkt dat in de meeste gevallen
inderdaad sprake is van afbraak zonder dat er acrylamide vrijkomt of

dat het slechts in zeer geringe hoeveelheden gebeurt Bij de anaerobe

zuurstofloze afbraak van poly acrylamide is acrylamide als

tussenproduct in het degradatieproces aangetoond Over het algemeen
breekt acrylamide zelf echter zeer snel af in het milieu ook onder

anaerobe condities waardoor het onwaarschijnlijk is dat er sprake is

van relevante effecten voor mens en milieu
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Uit alle uitgevoerde analyses en onderzoeken is gebleken dat het

gehalte van acrylamide beneden de detectiegrens ligt Dat is de

laagste hoeveelheid van een stof die kan worden gemeten door het

laboratorium

Uit de uitgevoerde analyse en onderzoeken is gebleken dat het

toepassen van granuliet in het project Over de Maas niet leidt tot

risico’s voor mens en milieu De toepassing van granuliet geeft ook

geen carcinogene risico’s
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Factsheet 6 Schema Beskut bodemkwaliteit en Granuliet

Schemabeheerder bijv SIKB NEN Kiwa stelt een privaat
normdocument vast na advies van en overleg met deskundigen

betrokken bedrijven enz om zo breed mogelijk draagvlak te krijgen
Het normdocument wordt toegepast als grondslag voor vrijwillige
accreditatie of certificering Dit geeft het recht als geaccrediteerd of

gecertificeerd bedrijf werkzaamheden te verrichten ten bewijze dat

het bedrijf over de nodige kennis en ervaring beschikt en betrouwbaar

is Bedrijven gebruiken dit om zich te profileren op de markt Het

normdocument heeft geen wettelijke status en is niet juridisch
verbindend De Raad voor Accreditatie dan wel certificerende

instelling controleert de naleving van de normdocumenten

bedrijvenbezoek maar kan alleen accreditatie of certificatie

schorsen of intreld en

Voorbeeld BRL 9321 vastgesteld door schemabeerder Kiwa

Minister van I en W wijst een normdocument zoals BRL 9321 aan

in bijlage C bij de Regeling bodemkwaliteit waarmee dit ook een

publiekrechtelijke status krijgt en juridische verbindend wordt

bevestigd door Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

ledereen is er nu aan gehouden ook bedrijven die niet vrijwillig voor

accreditatie of certificatie hebben gekozen Zij moeten zich eerst laten

accrediteren of certificeren voordat zij erkend kunnen worden Dit

systeem voorkomt concurreren op allesbepalende prijs wat toch

lagere kwaliteit en gesjoemel leidt en geeft betere

publiekrechtelijke toezichts en handhavingsmogelijkheden Naast

schorsing en handhaving zijn ook bestuursdwang en dwangsom

mogelijk

Accreditatie door de Raad voor accreditatie van certificerende

instelling SGS Intron op grond van het toepasselijke normdocument
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voor het certificeren van personen cat 6 bijlage C BBK

voor het certificeren van producten cat 2 bijlage C BBK

4

Tevens erkenning door de minister van certificerende instelling
SGSIntron op grond van de accreditatie

voor het certificeren van personen op grond van de certiilcatie

voor het certificeren van producten op grond van de certificatie

Certificatie van producent van granuliet Granuliet Import Benelux

op grond van het toepasselijke normdocument BRL 9321

voor het produceren van granuliet cat 10 bijlage C BBK

mede op grond van certificatie voor product granuliet cat 2 bijlage C

BBK

Tevens erkenning door de minister van producent van granuliet
Granuliet Import Benelux op grond van het certificatie

voor het produceren van granuliet cat 10 bijlage C BBK op grond
van de certificatie

Deze erkenning geeft de producent voor het product een erkende

kwaliteitsverklaring af te geven zodat niet meer elke partij

afzondering hoeft te worden gekeurd verklaring op grond van een

partijkeuring

Producent Granuliet Import Benelux geeft erkende

kwaliteitsverklaring af voor partijen granuliet

Het granuliet wordt door producent of leverancier met een erkende

kwaliteitsverklaring
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aan de toepasser Over de Maas B V geleverd

V

De toepasser Over de Maas B V past het granuliet toe in de diepe

plas

Dat mag omdat

sprake is van grond

de grond voldoet aan de kwaliteitseisen

de milieuverklaring erkende kwaliteitsverklaring erbij zit

Die dient ook als bewijs dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan

Er is geen aanleiding tot nn toe dat granuliet niet aan de eisen

voldoet
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Diepe plassen

Factsheet PFAS Diepe plassen

Gcncrick kadcr pfas cn dicpc plassen

• In het tijdelijk handelingskader voor PFAS van november

2019 is voor 16 diepe plassen die in open verbinding staan met

een Rijkswater bepaald dat pfas houdende baggerspecie
verantwoord tot het herverontreinigingsniveau kan worden

toegepast Momenteel wordt gekeken of deze lijst met een plas
kan worden uitgebreid

• Op dit moment onderzoekt het RIVM of ook voor grond een

generieke norm kan worden afgeleid De resultaten van dit

onderzoek zijn voor de zomer beschikbaar

Voor de overige typen diepe plassen is geen generieke norm

vastgesteld aangezien voldoende kennis over het stofgedrag nog
ontbreekt

Pilots diepe plassen maatwerkt

Pilots diepe plassen in open verbinding met Rijkswater

• Op dit moment zijn drie pilots in uitvoering en wordt

onderzocht of met maatwerk pfas houdende baggerspeeie met

een gehalte boven de HYN kan worden toegepast Voor deze

diepe plassen is RWS het bevoegd gezag

• Een van de drie pilots is in een vergevorderd stadium Voor

deze pilot is aangetoond dat de grondwaterkwaliteit door pfas
houdende baggerspecie nauwelijks wordt beinvloed

• De imissietoets aan de oppervlaktewaterkwaliteit vormt op dit

moment nog een knelpunt Fiiervoor wordt gezocht naar een

verantwoorde beleidsmatige onderbouwing De relatie met de

Kaderrichtlijnwater is hierbij van belang
• Voor de toepassing volgens maatwerk is voor de pilots door

Deltares een algemene beoordelingsmethodiek voor

bescherming van het grondwater ontwikkeld De planning is
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om eind juni de algemene methodiek voor het grondwater

gereed te hebben

• Het moment waarop maatwerk in de pralrtijk mogelijk is is

afhankelijk van het oplossen van de immissiestoets

Pilot diepe plas in het hinnenland ver van het Rijkswater gelegen

• Voor een diepe plas die in het binnenland is gelegen is het

Waterschap het bevoegd gezag

• In goed overleg met de Unie van Waterschappen is een diepe

plas voor een pilot geselecteerd en wordt onderzocht ofpfas
houdende baggerspecie kan worden toegepast

• In juni wordt bekeken of een soortgelijke

beoordelingsmethodiek voor de bescherming van het

grondwater mogelijk is Indien dit het geval is wordt de

methodiek nader uitgewerkt en voIgt de oplevering in

augustus

Pilots algemeen

• De pilots worden begeleid door een expertteam In het

expertteam zitten vertegenwoordigers van Deltares RIVM en

Wageningen Universiteit De UvW DGWB en RWS nemen

ook deel aan de expertsessies en leveren een bijdrage aan de

vraagstukken
• Voor de pilots is medewerking van de initiatiefhemers en het

bevoegd gezag nodig
• Met de pilots wordt gezocht naar de redelijke ruimte en

tegelijkertijd een algemene methodiek ontwikkeld Hierbij
moeten knelpunten problemen worden opgelost Dit kost

soms meer tijd dan voorzien Ook zijn wij afhankelijk van de

medewerking van de initiatiefnemers en beleidskeuzes
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Dicpc plasscn ‘stortlocatics’

• Er is ook een aantal diepe plassen zoals de Ingensche
Waarden Kaliwaal en Amerikahaven die een

stortvergunning van de provineie hebben Dit zijn geen

Rijksbaggerdepots
• RWS is mede bevoegd gezag en heeft voor deze stortplaatsen

een vergunning op grond van de waterwet verleend

• Deze diepe plassen vallen buiten de algemene Regels van bet

Besluit bodemkwaliteit

• Voor bet storten van PFAS boudende baggerspecie in deze

diepe plassen moet de provineie en RWS toestemming
verlenen

• Gelderland beeft voor de Ingenscbe Waarden een verzoek tot

vermiming van de normen voor pfas boudende baggerspecie
tot HVN afgewezen Hiertegen is bezwaar aangetekend
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4 Kamerstukken

Kamerbrief Wob besluiten over granuliet d d 7 mei 2020

Kamerbrief uitzending Zembla over granuliet d d 5 maart 2020

Beantwoording Kamervragen van lid La9in over het storten van granuliet in het

gebied ‘Over de Maas’ d d 30 maart 2020

Beantwoording van vragen van de leden Kroger GroenLinks La9in SP en

Van Brenk 50PLUS over granuliet d d 31 maart 2020

Schriftelijke vragen over granuliet en vragen gesteld tijdens VAO d d 31 maart

2020

Verzoek van de commissie om nadere informatie stand van zaken review en

voorlopige voorziening Raad van State d d 17 april 2020

Verzoek ontbrekende documenten inzake granuliet d d 17 april 2020

Reactie op verzoek commissie over ontbrekende documenten inzake granuliet
d d 24 april 2020
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QenA’s sondering
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QenA 50 Tijdlijn kwaliteit Kuijken

11 1 en 10 2 g
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QenA 50 Wenselijkheid granuliet

11 1 en 10 2 g
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QenA 50 Tijdpad reviews

11 1 en 10 2 g
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QenA 50 Proces vergiumingverlening

11 1 en 10 2 g
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QenA 50 RWS top overrulen

11 1 en 10 2 g
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Pen A f^SO V TntpmrptatiR HnHemwptffevinq

11 1 en 10 2 g
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QenA 50 Besluitvorming status grond

11 1 en 10 2 g
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QenA D66 Lessen granuliet

11 1 en 10 2 g
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QenA D66 Bezwaar diepe plassen

11 1 en 10 2 g
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QenA D66 BRL en PFAS

11 1 en 10 2 g
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QenA D66 Proces verondieping

11 1 en 10 2 g
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QenA D66 Bestuurlijke drukte

11 1 en 10 2 g
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11 1 en 10 2 g
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OenA ^D66V ComDlexiteit verstrekkins

11 1 en 10 2 g
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11 1 en 10 2 g
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QenA D66 Stukken derden

11 1 en 10 2 g
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QenA GL Verbetering kaders plas

11 1 en 10 2 g
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OeriA ^GLV BRL GranuHet

11 1 en 10 2 g
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Aanvullende QenA’s materiaal
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QenA Niet vrijgegeven stukken
I rrn

11 1 en 10 2 g
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OenA 1 7 4 TK hripf g^tiilrlrpn

11 1 en 10 2 g
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11 1 en 10 2 g
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QenA 10 jaartenmin

11 1 en 10 2 g
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Factsheet motie over diepe plassen Gelderland

In een debat van de Provinciale Staten van Gelderland op 12 februari jl is een

motie aangenomen over diepe plassen

In deze motie wordt het College verzocht

de minister te verzoeken met spoed onderzoek te doen naar de

mogelijkheden en consequenties om het storten van reststoffen afval op te

schorten zolang niet duidelijk is of en hoe schadelijk het is

met spoed in overleg te treden met de Rijksoverheid over altematieven voor

het storten van reststoffen afval in zandplassen
om gezamenlijk met de rijksoverheid te onderzoeken ofgranuliet ook in

voormalige stortplaatsen kan worden ondergebracht

actief te commimiceren richting de inwoners van Gelderland over de

bovengenoemde punten

Op 6 mei is door u overleg gevoerd met de gedeputeerde van de Provincie

Gelderland

In Gelderland leven zorgen over de milieu aspecten van diepe plassen GS

Gelderland wil een goed beeld krijgen van het beleid achter diepe plassen
Met de beleidsevaluatie diepe plassen in 2018 is het stelsel verbeterd Er

mag nog slechts sporadisch plastics in de grond en baggerspecie aanwezig

zijn Met de omgevingswet wordt een vergunning en MER

beoordelingsplicht geintroduceerd Ook is het toezicht geintensiveerd
Daamaast voert B ware een onderzoek nit naar de ecologische kwaliteit van

diepe plassen en wordt gewerkt aan een nieuw milieu hygienisch

toetsingskader voor diepe plassen

Niettemin blijven de zorgen over diepe plassen voortbestaan Het onderwerp

diepe plassen vraagt om een gebalanceerde aanpak De diepe plassen hebben

een belangrijke fimctie in het kiinnen bergen van herbmikbare bagger en

grond Tegelijkertijd moet het grond en oppervlaktewater voldoende

worden beschermd

Daarom widen we met de andere overheden het gesprek aangaan over het

verondiepen van diepe plassen circulariteit natuurontwikkeling winning
van zand en grond en de toepassing van rest en afValstoffen Hierbij moet de

vraag worden beantwoord of de uitvoeringspraktijk nog past bij het

39
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beoogde beleid en of een ^dere gezamenlijke lijn moet worden

ontwikkeld

Dit kan in combinatie met een botsproefvoor een nadere analyse van het

vigerende beleid de nieuwe vergunningplicht en het toezicht op diepe

plassen Naar aanleiding daarvan kan dan gezamenlijk worden bekeken in

hoeverre nadere ofmeer fundamentele aanpassingen noodzakelijk worden

geacht

buiten verzoek
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buifen verzoek
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label opvulcapaciteit diepe plassen
NB Niet een overzicht van het geheel voor baggerdepots

Type diepe

plas

Pfas

casui stiek

Definitie

Handreiking

Diepe

plassen

Generieke pilot Inschatting

Aantal

diepe

plassen

2020

veld ken n is

Aantal DP Aantal DP Restcapaciteit

m^norm in in

2018 rapportuitvoering
2018 rapport

uitvoering
2018 rapport stantec

stantec stantec

Plassen

langs de

rivier die in

33 62 28 85Niet

vrijliggend

HVN 3 16

open

verbinding

staan met

een

Rijkswater

Plassen in 5 15Niet

vrijliggend

0 1 5geen

het

binnenland

in open

verbinding

met een

regionaal

water

Plassen

langs de

rivier en

geisoleerd

van de

rivier

vrijliggend 29 380 1 geen

Plassen in vrijliggend 0 1 29 29geen

het

binnenland

geisoleerd

Totaal 53 37 593 448
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Moties

buiten verzoek
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11 1 en 10 2 g
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11 1 en 10 2 g
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Reactie op motie PVV M

buiten verzoek
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A fntie T irrnffRr HiRrtP n1a i^pn prn1ncrj rlip Irwalitpit

11 1 en 10 2 g
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1 Deel I Granuliet
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Redeneerlijn granuliet
Staatssecretaris van Veldhoven

Geachte voorzitter

11 1 en 10 2 g
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11 1 en 10 2 g

^
European Chennicals Bureau Institute for Health and Consunner Protection 2002
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QenA’s Granuliet

QenA sondering BRL9321

11 1 en 10 2 g
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S Granuliet als grond

QenA Granuliet grond

11 1 en 10 2 g
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2 Deel II Diepe plassen
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Redeneerlijn diepe plassen
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Redeneerlijnen
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QenA’s
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QenA Bandbreedte 30
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QenA Ordegrootte kleiner zelfde werkwijze

buiten verzoek
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QenA Taskforce ringonderzoek
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Baggerdepots
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Factsheet 1 Feitenrelaas gr^uliet

Dit feitenrelaas is afgeleid van de aan de Tweede Kamer verstrekte

informatie

FeitDatum Broil

22 11 Besluit bodemkwaliteit brief 5 3 2020

2007

2009 Granuliet herbevestigd als grond brief 5 3 2020

Granuliet behandeld in werkgroep Kwalibo tabel

uitvoeringsvraagstukken

brief 31 maart

kamervragen
Kroger e a

31 10

2010

Flerbevestiging granuliet als grond brief 5 3 20202013

BRL 9321 herziening Industriezand en

gebroken industriegrind

brief 5 3 20204 11

2014

20 3 Erkenniiig GIB brief 31 maart

kamervragen
Kroger e a

2015

2 9 2015 Productcertificaat granuliet uitgegeven door SGS

Intron

brief 5 3 2020

2018 Melding voor toepassing granuliet in

Honswijkerplas ontoereikend

brief 5 3 2020

april
15 5 Kruse kolombezinkproefNoorde Leem brief 5 3 2020

2018

Sclireurs Milieuconsult rapport granuliet grond
ofbouwstof

brief 5 3 202020 3

2019

Schreurs Milieuconsult toetsing
milieuhygienische kwaliteit granuliet

brief 5 3 202012 4

2019

16 4 Dibec Partijkeuring granuliet brief 5 3 2020

2019

29 5 Royal Haskoning Effecten gebruik floceulant bij
productie granuliet

brief 5 3 2020

2019

1 6 2019 Deltares Specificatie voor het toepassen van

Noordse Leem in weg en waterbouwwerken

brief 5 3 2020

Zijlstra neemt contact op met lenW brief 5 3 20202019

begin
juni
9 6 2019 Van der Kooij Ecopure P 1715 evaluatie gebruik

floceulant voor de granuliet productie

brief 31 maart

kamervragen
Kroger e a
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14 6 Melding voor toepassing granuliet in Over de

Maas ontoereikend

brief 5 3 2020

2019

Soil consult Analyseresultaten acrylamide brief 5 3 202019 6

2019

20 6 Conceptmemo Granuliet besproken in

Implementatieteam

brief 17 april
2019

1 7 2019 Overleg tussen vertegenwoordigers van lenW en

Zijlstra en Bontrup

brief 5 3 2020

Overleg tussen vertegenwoordigers van lenW en

Bontrup

brief 5 3 202012 7

2019

21 8 Conceptmemo Granuliet besproken in

Directeurenoverleg

brief 17 april
2019

Melding voor toepassing granuliet in Over de

Maas ontoereikend

brief 5 3 202017 9

2019

9 10 Schreurs Milieuconsult aanvullende informatie

voor de toepassing van granuliet

brief 5 3 2020

2019

10 10 Standpiint van beleids DG over granuliet brief 5 3 2020

2019

Melding voor toepassing granuliet in Over de

Maas ontoereikend

brief 5 3 202017 10

2019

Zijlstra informeert naar gang van zaken

toepassing

brief 5 3 20202019

oktober

18 10 Standpunt beleids DG telefonisch onder aandacht

gebracht van HID ZN

brief 5 3 2020

2019

Melding voor toepassing granuliet in Over de

Maas toereikend

brief 5 3 202018 10

2019

Verificatiemonstemame door Geonius in

opdracht van RWS ZN

brief 5 3 202031 10

2019

12 11 Melding voor toepassing granuliet in Over de

Maas toereikend

brief 5 3 2020

2019

Melding voor toepassing granuliet in Over de

Maas toereikend

6 12

2019

8 1 2020 Verificatiemonstemame door Geonius in

opdracht van RWS ZN
brief 5 3 2020

6 2 2020 Uitzending Zembla brief 5 3 2020

brief 5 3 20207 2 2020 Verzoek gemeente West Maas en Waal

toepassing stop te zetten

18 2 Overleg gemeente West Maas en Waal en

vertegenwoordigers gemeente

brief 5 3 2020

2020

18 2 Verificatiemonstemame door Geonius in

opdracht van RWS ZN
brief 17 april

2020
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27 2 Melding voor toepassing granuliet in Over de

Maas verhoging naar 750 000 ton toereikend

brief 31 niaart

kamervragen
Lagin

2020

27 2 TU Delft sanienstelling granuliet brief 31 niaart

kamervragen
Kroger e a

2020

Kruse kanttekening en bevindingen granuliet brief 31 maart

kamervragen
Kroger e a

5 3 2020

9 3 2020 Verkennend gesprek Stas met wethouder Ans

Mol over review

brief 31 maart

kamervragen
Kroger e a

Handhavingsverzoek gemeente West Maas en

Waal

brief 31 maart

kamervragen
Kroger e a

16 3

2020

24 3 Briefvan de IG bevestiging rechtsgeldigheid
BRL 9321

brief 17 april
2020

Uitspraak voorzieningenrechter deadline 24 april
2020

brief 17 april8 4 2020

Reactie op handhavingsverzoek aan gemeente
verstuurd

22 4

2020

31 12 Einde vergunningsperiode GS voor Over de

Maas

brief 5 3 2020

2021
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Factsheet 2 Bevoegdheden

Bij de totstandkoming van een privaat initiatief zoals het project Over

de Maas spelen naast de private initiatiefnemer s verschillende

publieke partijen een rol Een project voor delfstoffenwinning en

natuurontwild eiing dient in overeenstemming te zijn met de relevante

ruimtelijke plannen van de provincie en de gemeente alvorens de

benodigde vergunningen kunnen w^orden aangevraagd Een centrale

rol bij een dergelijk project is er daarna weggelegd voor de

vergunning op basis van de Ontgrondingenwet Deze wordt doorgaans
verleend door de provincie Om daadwerkelijk tot uitvoering van het

project over te gaan moet er daamaast door de initiatiefnemer ook een

aantal vergunningen en toestemmingen worden verkregen bij

provincie gemeente waterschap en Rijkswaterstaat RWS Het gaat
dan om uitvoeringgerelateerde zaken zoals bijvoorbeeld de aanleg van

werkwegen en andere werkvoorzieningen hinderaspecten bijv

geluid of trillingen of ontheffmgen voor flora en fauna

Bij Over de Maas is volgens de bovenbeschreven

verantwoordelijkheidsverdeling gewerkt Kort samengevat is het

gebied Over de Maas door de provincie Gelderland en de gemeente

West Maas en Waal in 2006 in het Streekplan respectievelijk 2008

in het bestemmingsplan aangewezen voor zandwinning en

natuurontwikkeling Tegen de concrete beleidsbeslissingen in dit

Streekplan is om uiteenlopende redenen door belanghebbenden en de

gemeente West Maas en Waal beroep aangetekend bij de Afdeling

bestuursrechtsspraalc van de Raad van State De Afdeling heeft in haar

uitspraak van 12 maart 2008 alle beroepen ongegrond verklaard

Bevoegdheden Over de Maas

Ruimtelijke verankering

o Het verondiepingsproject is door de gemeente ruimtelijk mogelijk
gemaakt op basis van het gemeentelijk bestemmingsplan Concreet
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betekent dit dat in het bestemmingsplan bet plangebied is

aangewezen als een gebied bestemd voor zandwinning en

natuurontwikkeling^

Qntgronding

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben voor bet

project Over de Maas een vergunning op basis van de

Ontgrondingenwet verleend Deze vergunning is door GS in 2018 met

3 jaar verlengd einddatum nu 31 december 2021 De

vergunninghouder is Over de Maas BV

‘Over de Maas BV’ is een project BV van ‘Nederzand BV’

Nederzand BV is een bolding van een aantal landelijke

industriezandproducenten

Dekker Zandbaggerbedrijf BV IJzendoom

Dyckerboff Basal Toeslagstoffen BV Nieuwegein

van Nieuwpoort bouwgrondstoffen Wessem

NibaZand BV Nijmegen

Koninklijke Smals NV Cuijk

Voor de aanvoer van grond en bagger beeft Over de Maas

samenwerking gezocbt met een tweetal bedrijven J den Boer BV uit

Ingen en BraBoB BV uit Sterksel

J den Boer BV verzorgt bet lossen van de scbepen BraBoB BV is

intermediair tussen Over de Maas en de partijen die van bun grond af

2
Op basis van de uitkomsten van de m e r en op voorstel van Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten van

Gelderland op 20 September 2006 het besluit genomen om het Streekplan Gelderland 2005 partied te herzien Dit besluit

is een zogenaamde Concrete Beleidsbeslissing Inhoudehjk betekent het besluit dat het plangebied Over de Maas is

aangewezen als een gebied bestemd voor zandwinning en natuurontwikkeling
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willen pleegt hier dus ook acquisitie op verzorgt de Bbk meldingen
en organiseert de aanvoer per schip

Besluit Bodemkwaliteit en Waterwet

Rijkswaterstaat is bevoegd gezag voor de Waterwet en heeft een

Watervergunning verleend

Rijkswaterstaat is als waterbeheerder bevoegd gezag voor bet

Besluit bodemkwaliteit en het gebruik van granuliet voor de

verondieping

Bind 2009 zijn alle vergunningen en het bestemmingsplan

onherroepelijk geworden In januari 2010 is gestart met de uitvoering
van het plan Over de Maas

Vraag Kan de gemeente West Maas en Waal zelf het toepassen van

granuliet tijdelijk laten beeindigen

Antwoord Nee Bevoegd gezag voor het nuttig toepassen van

materiaal zoals in dit geval granuliet in een oppervlaktewaterlichaam
in beheer bij het Rijk zoals de plas ‘Over de Maas’ is de minister

van Infrastructuur en Waterstaat c q de waterbeheerder

Rijkswaterstaat

Het verondiepingsproject is door de gemeente ruimtelijk mogQlijk

gemaakt op basis van het gemeentelijk bestemmingsplan Concreet

betekent dit dat in het bestemmingsplan het plangebied is aangewezen

als een gebied bestemd voor zandwinning en natuurontwikkeling
Zaken als hinder geur licht geluid waar de gemeente over gaat

lijken hier niet aan de orde Omdat het granuliet per schip wordt

aangevoerd is er ook geen sprake van transport over land waarbij

gemeentelijk wegbeheer ofverkeersveiligheid een rol spelen
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De gemeente zou hooguit een handhavingsverzoek aan de Minister

kunnen doen als de gemeente van mening is dat in strijd met de

relevante regelgeving Besluit bodemkwaliteit wordt gehandeld
De mening van RWS is dat dit niet het geval is

Een dergelijk handhavingsverzoek wordt via de gebruikelijke

procedure behandeld
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Factsheet 3 BRL 9321

Het certificaat van SGS Intron voor Granuliet Import Benelux is in

orde Een certificaat wordt namelijk door een private organisatie
verleend in dit geval door SGS Intron SGS Intron werkt onder

accreditatie en wordt geacht deskundig en onafhankelijk te zijn Op
het moment dat een certificaat is verleend wordt de minister verzocht

om een erkenning Hierbij wordt door bodem getoetst of het bedrijf

integer is en niet failliet en niet in surseance van betaling verkeerd

Hierbij wordt niet getoetst of het certificaat op juiste gronden is

verleend wel wordt gekeken of het certificaat past bij de BRL Met

het productcertificaat wordt verklaard dat granuliet voldoet aan de

relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit Dit is met de

uitgevoerde onderzoeken naar de kwaliteit van het granuliet

bevestigd

Op het moment dat het certificaat door SGS Intron is afgegeven is

gebruik gemaakt van de BRL BRL 9321 De BRL is van toepassing

op industriezand en of gebroken industriegrind van natuurlijke
herkomst uit de ‘ongeroerde bodem’ Het moet daarbij gaan om een

industriele winning uit een beheerst proces Verder mag er niet sprake

zijn van een andere bewerking dan scheiden wassen of breken Deze

bewerkingsstappen passen bij de productie van granuliet Het

toevoegen van flocculant wordt echter niet genoemd in de BRL 9321

De ILL houdt toezicht op de certificerende instelling SGS Intron als

op de certificaathouder in dit geval Granuliet Import Benelux

Een intrekking of schorsing van een erkenning biedt overigens geen

oplossing Immers wanneer het bedrijf niet meer beschikt over een

erkenning dan kan ook met een partijkeuring worden aangetoond dat

wordt voldaan aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit Ook een

partijkeuring is een wettig bewijsmiddel
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Schorsing

Op grond van artikel 23 lid 2 bijlage 1 is er een mogelijkheid om

een erkenning voor maximaal twee jaar te schorsen De gronden
hiervoor kunnen zijn

A Het bewijs van certificatie is voor geschorst
B Sprake van overtreding als bedoeld in artikel 23 onder e eerste

lid Dit artikellid luidt

“indien de erkende persoon ofinstelling ofde natuurlijkpersoon
bedoeld in artikel 9 tweede lid een wettelijk voorschrift heeft
overtreden dat is gesteld bij ofkrachtens dit besluit bij ofkrachtens
de in artikel 21 of22 genoemde wetten ofartikel 225 van het Wetboek

van Strafrecht voor zover de overtreding verband houdt met een

werkzaamheid

Voor de onder A’ genoemde grond moet het certificaat zijn geschorst
door de certificerende instelling

Bij de onder ‘B’ genoemde grond moet spralce zijn van de overtreding
van wettelijk voorschrift Door de ILT zijn op dit moment nog geen

overtredingen vastgesteld

Intrekking

Naast de mogelijkheid tot schorsing is er ook een mogelijkheid tot

intrekking van een erkenning In bijlage 1 zijn hiervoor de gronden
voor intrekking genoemd Mogelijke gronden voor intrekking kunnen

in dit geval zijn

A Verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens artikel 23

lid 1 onder b

B Sprake van overtreding als bedoeld in artikel 23 onder e eerste

lid Dit artikellid luidt

“indien de erkende persoon ofinstelling ofde natuurlijkpersoon
bedoeld in artikel 9 tweede lid een wettelijk voorschrift heeft
overtreden dat is gesteld bij ofkrachtens dit besluit bij ofkrachtens
de in artikel 21 of22 genoemde wetten ofartikel 225 van het Wetboek
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van Strafrecht voor zover de overtreding verband houdt met een

werkzaamheid
”

De ILT houdt toezicht op de certificaathouder en de certificerende

instelling
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Factsheet 4 Afspraken gemeente met initiatiefiiemer

Tussen de gemeente en de initiatiefiiemer Over de Maas BV is een

privaatrechtelijke planovereenkomst gesloten met betrekking tot het

project Over de Maas Deze overeenkomst is niet openbaar en de

precieze inhoud is mij niet bekend Hierin zijn naar verluidt tussen

deze partijen o a aanvullende afspraken gemaakt over de kwaliteit en

de herkomst van het toe te passen materiaal en over de dikte van de

door de initiatiefiiemer bij afronding van het project te realiseren

zogeheten leeflaag

Voor deze herinrichting van de plas wordt in totaal 11 000 000 m3

grond en baggerspecie toegepast De helft bestaat uit ophoogzand
afkomstig uit het gebied zelf 5 500 000 m3 Voor de andere helft is

de gemeente met de initiatiefiiemer overeengekomen dat het

herinrichtingsmateriaal van buiten het gebied afkomstig mag zijn

Dit extern aangevoerd reconstructiemateriaal mag zo heeft de

gemeente afgesproken voor 65 uit klasse B baggerspecie en of

grond klasse Industrie bestaan

De hoeveelheid bedraagt maximaal 3 575 000 m3 De overige 35

van het extern aangevoerde materiaal moet bestaan uit klasse A

baggerspecie en of grond klasse Wonen of schoner dat is maximaal

1 925 000 m3

Granuliet behoort tot de schoonste klasse

Achtergrondwaarde Natuur Daamaast heeft de gemeente met Over

de Maas afgesproken dat bij oplevering van het gehele gebied een

waterbodemonderzoek zal worden uitgevoerd op kosten van Over de

Maas BV waaruit moet blijken dat de waterbodem geen verslechterde

kwaliteit heeft gekregen

RWS heeft geen rol bij een eventueel conflict tussen de partijen die

afspraken hebben gemaakt in deze privaatrechtelijke overeenkomst

bijvoorbeeld over de vraag of afspraken over het materiaal dat voor

toepassing in Over de Maas wordt gebruikt worden nageleefd RWS
is bij de uitoefening van haar taken en bevoegdheden gehouden
uitsluitend te toetsen aan de geldende publiekrechtelijke kaders van de

Waterwet en het Bbk Privaatrechtelijke afspraken tussen partijen
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vallen derhalve niet onder het toezicht van RWS Privaatrechtelijke
afspraken tussen partijen bieden nadrukkelijk geen mogelijkheden om
in strijd met vigerende wet en regelgeving te kunnen handelen
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Factsheet 5 Polyacrylamide

Er zijn vragen gesteld over het bij granuliet gebruikte flocculant

ofwel vlokmiddel Dit vlokmiddel wordt gebruikt om de hele kleine

granietdeeltjes tijdens de productie aan elkaar te laten hechten Het

hoofdbestanddeel van de toegepaste flocculant Ecopure P 1715 is

een vorm van poly acrylamide

Dit poly acrylamide is geen Zeer Zorgwekkende Stof ZZS

In het geval van granuliet zijn zowel in opdracht van de producent
van het materiaal juni 2019 als in opdracht van RWS resp

december 2019 en februari 2020 meerdere monsters geanalyseerd

op de aanwezigheid van een breed scala aan stoffen waaronder

acrylamide een restproduct van poly acrylamide Uit poly-

acrylamide kan in theorie acrylamide vrijkomen door afbraak of

doordat acrylamide als residu aanwezig is Dit acrylamide is een ZZS

Poly acrylamide is geen stof maar een verzamelnaam voor alle

polymeren waarin het monomeer acrylamide een onderdeel vormt

van de moleculaire structuur Bij het gebruikte flocculant is het

hoofdbestanddeel een anionische poly acrylamide In het European
Union Risk Assessment Report ‘acrylamide’2 is aangegeven dat het

fysisch chemisch niet waarschijnlijk is dat acrylamide vrijkomt bij de

afbraak van poly acrylamide

Uit wetenschappelijk onderzoek gericht op de afbraak van poly-

acrylamide houdende flocculanten blijkt dat in de meeste gevallen
inderdaad sprake is van afbraak zonder dat er acrylamide vrijkomt of

dat het slechts in zeer geringe hoeveelheden gebeurt Bij de anaerobe

zuurstofloze afbraak van poly acrylamide is acrylamide als

tussenproduct in het degradatieproces aangetoond Over het algemeen
breekt acrylamide zelf echter zeer snel af in het milieu ook onder

anaerobe condities waardoor het onwaarschijnlijk is dat er sprake is

van relevante effecten voor mens en milieu
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Uit alle uitgevoerde analyses en onderzoeken is gebleken dat het

gehalte van acrylamide beneden de detectiegrens ligt Dat is de

laagste hoeveelheid van een stof die kan worden gemeten door het

laboratorium

Uit de uitgevoerde analyse en onderzoeken is gebleken dat het

toepassen van granuliet in het project Over de Maas niet leidt tot

risico’s voor mens en milieu De toepassing van granuliet geeft ook

geen carcinogene risico’s
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Factsheet 6 Schema Besluit bodemkwaliteit en Graniiliet

Schemabeheerder bijv SIKB NEN Kiwa stelt een privaat
normdocument vast na advies van en overleg met deskundigen

betrokken bedrijven enz om zo breed mogelijk draagvlak te krijgen
Het normdocument wordt toegepast als grondslag voor vrijwillige
accreditatie of certificering Dit geeft het recht als geaccrediteerd of

gecertificeerd bedrijf werkzaamheden te verrichten ten bewijze dat

het bedrijf over de nodige kennis en ervaring beschikt en betrouwbaar

is Bedrijven gebruiken dit om zich te profileren op de markt Het

normdocument heeft geen wettelijke status en is niet juridisch
verbindend De Raad voor Accreditatie dan wel certificerende

instelling controleert de naleving van de normdocumenten

bedrijvenbezoek maar kan alleen accreditatie of certificatie

schorsen of intrekken

Voorbeeld BRL 9321 vastgesteld door schemabeerder

Minister van I en W wijst een normdocument zoals BRL 9321 aan

in bijlage C bij de Regeling bodemkwaliteit waarmee dit ook een

publiekrechtelijke status krijgt en juridische verbindend wordt

bevestigd door Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

ledereen is er nu aan gehouden ook bedrijven die niet vrijwillig voor

accreditatie of certificatie hebben gekozen Zij moeten zich eerst laten

accrediteren of certificeren voordat zij erkend kunnen worden Dit

systeem voorkomt concurreren op allesbepalende prijs wat toch

lagere kwaliteit en gesjoemel leidt en geeft betere

publiekrechtelijke toezichts en handhavingsmogelijkheden Naast

schorsing en handhaving zijn ook bestuursdwang en dwangsom

mogelijk

Accreditatie door de Raad voor accreditatie van certificerende

instelling SGS Intron op grond van het toepasselijke normdocument
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voor het certificeren van personen cat 6 bijlage C BBK

voor het certificeren van producten cat 2 bijlage C BBK

4

Tevens erkenning door de minister van certificerende instelling
SGSIntron op grond van de accreditatie

voor het certificeren van personen op grond van de certificatie

voor het certificeren van producten op grond van de certifieatie

Certificatie van producent van granuliet Granuliet Import Benelux

op grond van het toepasselijke normdocument BRL 9321

voor het produceren van granuliet cat 10 bijlage C BBK

mede op grond van certificatie voor product granuliet cat 2 bijlage C

BBK

4

Tevens erkenning door de minister van producent van granuliet
Granuliet Import Benelux op grond van het certificatie

voor het produceren van granuliet cat 10 bijlage C BBK op grond
van de certificatie

Deze erkenning geeft de producent voor het product een erkende

kwaliteitsverklaring af te geven zodat niet meer elke partij

afzondering hoeft te worden gekeurd verklaring op grond van een

partijkeuring

Producent Granuliet Import Benelux geeft erkende

kwaliteitsverklaring af voor partijen granuliet

Het granuliet wordt door producent of leverancier met een erkende

kwaliteitsverklaring
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aan de toepasser Over de Maas B V geleverd

V

De toepasser Over de Maas B V past het granuliet toe in de diepe

plas

Dat mag omdat

sprake is van grond

de grond voldoet aan de kwaliteitseisen

de milieuverklaring erkende kwaliteitsverklaring erbij zit

Die dient ook als bewijs dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan

Er is geen aanleiding tot nu toe dat granuliet niet aan de eisen

voldoet
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buiten verzoek
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buiten verzoek
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buiten verzoek
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buiten verzoek
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buiten verzoek
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buiten verzoek
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buiten verzoek
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5 Kamerstukken

Granuliet

KamerbriefWob besluiten over granuliet d d 7 mei 2020

Kamerbrief uitzending Zembla over granuliet d d 5 maart 2020

Beantwoording Kamervragen van lid La9in over het storten van granuliet in het

gebied ‘Over de Maas’ d d 30 maart 2020

Beantwoording van vragen van de leden Kroger GroenLinks La9in SP en

Van Brenk 50PLUS over granuliet d d 31 maart 2020

Schriftelijke vragen over granuliet en vragen gesteld tijdens VAO d d 31 maart

2020

Verzoek van de commissie om nadere informatie stand van zaken review en

voorlopige voorziening Raad van State d d 17 april 2020

Verzoek ontbrekende documenten inzake granuliet d d 17 april 2020

Reactie op verzoek commissie over ontbrekende documenten inzake granuliet
d d 24 april 2020
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buiten verzoek
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Aan DBO @minienw nl 10 2e DBO10 2e

Z i^minienw nl J I0 2e IVncO
iP 2e |fa minienw nl r^ °10 26 I dGRW

10 2e

T@minienw nl[10 2e |@minienw nl J
Kopie 10 ^ | 10 2e | BSK

~

1@minienw nl

10 2e W 10 2e

10 2e SK ]
DBO | 10 26 |@minienw nliOK2e @niinienw nl I0 2e DBO10 2e

1@mitiienw nl10 2e

Onderwerp RE Maandag update 2 sondering debat bodem

Dag allemaal

In overleg met| I0 2e |heb ik met Van Aalst gebeld Uitgebreid gesprek zie hieronder

Hartelijke groet

PW

bulten verzoek

143214 1246



buiten verzoek

bulten verzoek

Granuliet

10 2g

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com~

I0 2e DBO 10 2e @minienw nlVan

Datum niaandag 11 niei 2Q20 4 22 PM

Aan 1Q 2e | | DBO 10 2e

10 2e n@niinienw nl

Kopie | 10 2e |J 10 2e BSK

10 2e |@minienw nl I 1

@mLnienw nl 10 2e DGRW

j@minLenw nl \ 10 2e

r bSK 1P 2e |@miiiienw ni ^
DBO j I0 2e |@ininienw nl

^
I10 26 h DGRW

| DBOlOK^e @minienw nl 10 2e 10 2e

J@irLiiiienw nls

Onderwerp RE Maandag update 2 sondering debat bodem

Ha alien

Hierbij korte nadere predsering aandachtpunten vanuit WD na nader telefoontje vanmiddag
PvdA is er niet bij
SP nog niet kunnen bereiken

Hartelijke groeten

10 2e 10 2e @minienw nlDBO10 2g

10 2e [
WD

buiten verzoek

buiten verzoek

143214 1246



bulten verzoek

buiten verzoek

DBO

Verzonden maandag 11 mei 2020 11 57

I DBO 1 10 2e

g ininienw nl

10 2eVan

10 2e 10 2e DGRW^minienw nlAan

10 2e

10 2e ^ BSK L n0 {2e

^minienw nl

10 2e DCO@minienw nlCC

10 2e | BSK | 10 2e Pminienw nl

DBO | lOXSe |@minienw nl

10 2e 10 2e I DGRW

I DBO10 2e @minienw nl 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e@minienw nl 10 2e @minienw nlDBO

DBO \
10 2e |@minienw nl

Onderwerp Maandag update 2 sondering debat bodem

Ha I [I0 2e en | l0 2e]| cc andere collega s

Hierondereen korte aanvulling op de sondering na gesproken te hebben met 50 Zal proberen vandaag tussen de corona

activiteiten nog Kamerleden te bellen voorzoveral terug van het reces

Hartelijke groeten en alvast dank

I 10 2e [
SP nog niet gebeldj^
PW maandag bellen

PvdA

CDA

io 2g

buiten verzoek

10 2g
50^

1 buiten verzoek

10 2g

10 2g

143214 1246



buitsn verzoek

DoBT

10 2g

buiten verzoek

VVD^

buiten verzoek

10 2 gein 10 2 e

10 2 g en 10 2 e

143214 1246



10 2 g en 10 2 e

143214 1246



WVL I
I DGBfl 10 2e

J DBO

]@rws nl]I0 2e I0 2eTo

10 2eCc @minienw nl]
10 2eFrom

Sent Tue 5 12 2020 8 50 22 AM

Subject RE reactie op verslag
Received Tue 5 12 2020 8 50 00 AM

Bestel 10 2e

Goed om te horen

10 2e | zal je opmerkingen verwerken

Met vriendeliike greet

10 2e

WVL

Verzonden dinsdag 12 mei 2020 08 59

Aan

10 2eVan

DBO

Onderwerp reactie op verslag

BestelTTOig^

Ik heb vrijdag met I W en gisteren met mijn afdelingshoofd gesproken over mijn dilemma Beide gaven aan dat mijn

bevindingen waardevol zijn voor het onderzoek Uiterlijk morgenmiddag ontvang je mijn reactie op het verslag
Een fijne dag

10 2e

10 2e

135231 1248



DGWB^ ]@minienw nl] DGWBlI I0 2e I@minienw nl1I0 2e 10 29To 10 2e

10 2e DGWBfl 10 2e

10 [2e I DGRW

@nninienw nl]
From

Sent Tue 5 12 2020 9 25 27 AM

Subject Motie van Eijs
Received Tue 5 12 2020 9 25 28 AM

motie van eiis docx

Hierbij de motie Eijs

Met vriendeliike groet

10 2e

10 p4 te^
Kl0 2e

10 2e DGRWVan

Verzonden dinsdag 12 mei 2020 10 07

Aan DGRW

Onderwerp FW Maandag update 2 sondering debat bodem

DBO [

{10 2e

{10 2e 10 2e @minienw niVan

Verzonden dinsdag 12 mei 2020 09 54

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

| 10 2e |@minienw ni

| BSK^ 10 2e

10 2e |@minienw nl [10 29 | BSK | 10 2 |@ minienw nl

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

10 2e @minienw nl J 10 2e ~| DBO 10 2e @minienw nl

10 2e \ DGRW

@minienw nl

10 2e @minienw nl

10 2e 10 2e DCOCC

10 2e I DGRW

10 2e DBO

Onderwerp RE Maandag update 2 sondering debat bodem

Hoi alien

Zie onder concept motie van van Eijs over verbeteren participatie bij toekomstige verondiepingen van plassen Ze zou denk ik

10 2g

iraag jullie advies

Hartelijke groeten
10 2e [

{10 2g

DBO10 2eVan

Verzonden dinsdag 12 mei 2020 08 46

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

10 2e 10 2e \] DGRW

@minienw nl

10 2e@minienw nl @minienw nl

10 2e ^ BSK L 00 2e

@ minienw nl

10 2e DCOCC

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

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

10 2e 10 2e I DGRW

] DBO10 2e |@minienw nl 10 2e 10K2e

10 2e @minienw nl 10 2e

Onderwerp RE Maandag update 2 sondering debat bodem

Hoi alien

Zie onder concept motie van Kroger over een nieuw afwegingskader voor verondiepen van plassen Kunnen jullie bier naar

kijken en advies qeven

1Q 2g

narreiijKe groeten

10 2e [

10 2g

143213 1249



10 2g

10 2e DBO 10 2e @minienwjTlVan

Verzonden maandag 11 mei 2020 22 45

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

dgrw4 l@minienw nl

I DCO

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

BSK^ 10 2e

10 2e |@m nienw nl | [10 2e | BSK | 10 2 |@minienw nl | 10 2e | DGRW

1 10 2e @minienw nl 10 2e dBO 1Q 2e @minienw nl [
@minienw nl | 10 2e [■ DBO 10 2e @minienw nl

Onderwerp RE Maandag update 2 sondering debat bodem

Bijgaand de motie van Van Aalst over projecten Lijkt me geen kwaad te kunnen hier positief over te zijn
Verzonden met BlackBerry Work
wt\ vv blackberrv com

I0 2e 10 2e@minienw nlCC

10 2e ] DBO

10 2e 10 2e @minienw nlVan DBO

Datum maandag 11 mei 2020 5 41 PM

Aan DBO @minienw nl 10 2e | DBO10 2e 10 2e

®minienw nl10 2e |@minienw nl

Kopie | 10 2e tr 10 2e | BSK

’

I0 2e ~|@miiiienw nl J

10 2e 10 2eW

iTLinienw nl 10 2e MoJVPCO
1@minienw nl T^ bO 26 h DGRWBSK 10 2e

10 [2e |fg minienw nl 10 2e DB O 10 2e |@niinienw nl DBO10 26

1@minienw nl10 2e

Onderwerp RE Maandag update 2 sondering debat bodem

Dag allemaal

In overleg met| iQ 2e |heb ik met Van Aalst gebeld Uitgebreid gesprek zie hieronder

Hartelijke groek
10 2ek

PW

buiten verzoek

143213 1249



bulten verzoek

Granuliet

io 2g

Verzonden met BlackBeny Work
ww^v blackberrv com

Van

Datum inaandag 11 inei 2020 4 22 PM

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

I0 2e minienw nl

Kopic I 10 2e |J 10 2e \ BSK

10 2e ^@minienw nl I 1

10 2e DBO 10 2e @minienw nl

DGRW10 2e

inienw nl

^^niO 2e _^ ^^^DGRW
| DBO

10 2e

SK d 1P 2e |@minienw nl

^ DBO j 10 2e |@minienw nl10 [2e @minienw nl 10 2e 10 2e

1@minienw nl10 2e 10 2e @minienw nlbuiten verzoek DBO

Onderwerp RE Maandag update 2 sondering debat bodem

Ha alien

Hierbij korte nadere precisering aandachtpunten vanuit WD na nader telefoontje vanmiddag
PvdA is er niet bij
SP nog niet kunnen bereiken

Hartelijke groeten
10 2b [

WD

buiten verzoek

143213 1249



bulten verzoek

DBO

Verzonden maandag 11 mei 2020 11 57

I DBO 1 10 2e

@ minienw nl

| BSK r 10 2e

^minienw nl

10 2eVan

10 2e 10 2e DGRW@minienw nlAan

10 2e

10 2e 10 2e DCO@minienw nlCC

10 2e | BSK | 10 2e |^minienw nl

DBO | 10 2e ^minienw nl

10 2e I0 {2e I DGRW

I DBO10 2e ^tninienw nl 10 2e 10 2e

I0 2e 10 2e 10 2e^minienw nl DBO @minienw nl10 2e

DBO 10 2e Pminienw nl

Onderwerp Maandag update 2 sondering debat bodem

Ha I 10 26 en | 10 2e]| cc andere collega s

Hierondereen korte aanvulling op de sondering na gesproken te hebben met 50 Zal proberen vandaag tussen de corona

activiteiten nog Kamerleden te bellen voorzoveral terug van het reces

Hartelijke groeten en alvast dank

I 10 2e I
SP nog niet gebeld
PW maandag belleit
PvdA

CPA

10 {2g

buiten verzoek

10 2g

50^

bulten verzoek

I0 2g

buiten verzoek

0657

10 2g

143213 1249



10 2g

buiten verzoek

VVD

buiten verzoek

10 2 g en 10 2 e

143213 1249



10 2 g en 10 2 e

143213 1249



10 2e Lj HBJZlI 10 2e |@minienw nl1
I0 2e n HBJZ

Tue 5 12 2020 11 23 31 AM

To

From

Sent

Subject FW

Received Tue 5 12 2020 11 23 31 AM

TI

Van

Verzonden dinsdag 12 mei 2020 12 18

Aan

Onderwe rp

10 2e HBJZ

10 2e DBO

Inspectie waarschuwde Rijkswaterstaat al in 2018

om geen granuliet te storten

Het onderzoeksjournalistieke televisieprogramma van BNNVARA

De Inspectie Leefomgeving en Transport ILT heeft Rijkswaterstaat ai in 2018

gewaarschuwd om geen granuliet te storten in water Dat blijkt uit een advies van de

ILT aan Rijkswaterstaat dat Zembla in handen heeft na een beroep op de Wet

Openbaarheid van Bestuur

De Inspectie schrijft dat ‘in het kader van milieubelang de flora en fauna onder water dient

te worden voorkomen dat granuliet wordt toegepast in verschillende voormalige

zandputten
’

Daarnaast concludeert de ILT datde producentvan het granuliet Graniet

Import Benelux in overtreding is door granuliet aan te bieden zonder geldig certificaat De

erkenning van het certificaat zou daarom volgens de Inspectie moeten worden ingetrokken

Graniet Import schakelde advocaat in

Aanleiding voor het advies van de Inspectie in november 2018 is de dan voorgenomen stort

van granuliet in de Honswijkerplas een voormalige zandwinput in de provincie Utrecht

Vergunningverleners van Rijkswaterstaat weigerden de toepassing waarna Graniet Import
een advocaat inschakelde om toch toestemming af te dwingen Vervolgens vroeg

Rijkswaterstaat om advies aan de Inspectie die oordeelde dat het granuliet ‘terecht is

geweigerd’

Zembla onthulde begin dit jaar dat de top van Rijkswaterstaat de stort van granuliet in

natuurplas Over de Maas er doorheen drukte Daarmee gingen de topambtenaren niet

alleen in tegen de eigen vergunningverleners en handhavers maar ook tegen de raad van

andere deskundigen en een expertteam dat de overheid adviseert

Nooit met de Kamer gedeeld
Nu blijkt dus dat ook de Inspectie adviseerde tegen het gebruik van granuliet in het water en

daarnaast oordeelde dat het gebruikte certificaat ongeldig is Dat is opvallend omdat

staatssecretaris Stientje van Veldhoven de Kamer eerder dit jaar Net weten dat volgens de

Inspectie ‘het bestaande certificaat voor granuliet nog kan worden gebruikf Het advies van

130314 1251



de Inspectie uit 2018 heeftze nooit met de Kamer gedeeld

Oud milieuofficier van Justitie Gustaaf Biezeveld “Het versterkt mijn vermoeden dat de

betrokken bewindslieden de Tweede Kamer niet juist en volledig hebben geinformeerd
”

GroenLinks Kamerlid Suzanne Kroger “ledere keer komen er nieuwe stukken boven tafel

waaruit blijkt dat er al heel lang zeer veel twijfels zijn over de granulietstort Waarom zijn al

deze argumenten aan de kant geschoven en wil de staatssecretaris per se dat de stort

door gaat Wat speelt hier De staatssecretaris moet nu de stort stil leggen volledig

transparent zijn zodat dit tot op de bodem uitgezocht kan worden
“

Geen grand maar bouwstof

Volgens staatssecretaris Van Veldhoven mag granuliet in het water toegepast worden

omdat het grond is Inmiddels wordt 750 000 ton granuliet in de natuurplas gestort Maar in

het advies concludeert de Inspectie dat granuliet geen grond is maar een bouwstof Dit is

cruciaal omdat het niet is toegestaan om bouwstoffen te gebruiken in projecten zoals Over

de Maas

Forensisch onderzoeker Ton Diepeveen “Dit advies van de Inspectie is dodelijk voor de

geloofwaardigheid van de staatssecretaris Hoe is het mogelijk dat dit keiharde juridische
advies destijds aan de kant is geschoven

”

SP Kamerlid Cem Lacin “Dat Rijkswaterstaat en het ministerie van l W adviezen van

deskundigen negeren is al erg genoeg maar dat ook een juridisch advies van ILT niet

wordt opgevolgd is ernstig
”

Reactie ILT

De ILT gaat niet in op vragen van Zembla over hun advies aan Rijkswaterstaat Wei laat de

ILT weten dat het advies een ‘opvatting naast andere opvattingen’ is Daarnaast verwijst de

ILT naar de brief van de minister en herhaalt dat granuliet door het ministerie is bestempeld
als grond Daarom accepteert de Inspectie het huidige certificaat in afwachting van de

nieuwe richtlijn die nu wordt ontwikkeld

Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Stientje van Veldhoven over

de granulietkwestie

Lees het Juridisch advies over granuliet

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

130314 1251



Wim Kuijkenll iQ 2e |@gmail com]

J DBO

Tue 5 12 2020 9 07 43 PM

]@nninienw nl]iOK2e DGB|| 1DK2eTo

10X2eFrom

Sent

Subject Gesprek metj {I0 2e

Received Tue 5 12 2020 9 07 00 PM

Beste| 10 2e |en Wim

Morgen spreken we om 10 uur met een van de handhavers van RWS ZN die betrokken was bij de toepassing in Over de Maas

Meldingen voor de toepassing van granuliet van 14 juni 2019 en 17 September 2019 werden door de handhavende dienst van RWS

niet toereikend geacht Dit was terug te voeren op de interne discussie over de kwalificatie van granuliet De melding van 10

oktober 2019 werd in eerste instantie {op 17 oktober 2019 eveneens niet toereikend geacht Op 18 oktober 2019 werd deze

alsnog geaccepteerd nadat hierover intern duidelijkheid was verstrekt door lO 2e |De volgende meldingen van 12 november 2019

en 6 december 2019 met betrekking tot een verhoging van de hoeveelheid toe te passen granuliet in Over de Maas zijn daarna

eveneens geaccepteerd

Vragen

bekendheid met discussie bij RWS ON en RWS WVL

bekendheid met discussie rond BRL 9344

waarom toepassing in 2016 wel toereikend verklaard

standpunt ten aanzien van toepassing baggerspecie in Over de Maas

reguliere contacten met gemeente en burgercomite

escalatie en sturing binnen RWS

interpretatievrijheden vergunningverlening en handhaving

zorgplicht

beroepsmogelijkheden voor toepassers

Met vriendelijke groet

10 2e

134866 1252



10K2e DGRWVan

Aan

nui 2e

10 2eI 10K2el IfRSV

IpK^ 1Q 2e ^HBjZ| 1Q ifegS2gl^
ibabs Overleg granuliet straks

woensdag 13 mei 2020 14 30 27

[ 10 2eDGRW

Onderwerp
Datum

Onderstaand verzoek is door GIB aan de secretaris van het implementatieteam gedaan
RWS vraagt bewindspersonen te informeren en aan DGWB voor de beantwoording te zorgen

Graag straks even bespreken
Groeten

10 2e

Van io 2e | WVL

Verzonden donderdag 23 april 2020 08 51

Aan ] BSK [ ] DGRW ] DGRW1Q 2e 10 2e 10 2e

] WVL ] WVL WVL 10 2eCC 10 2e 10 2e 10 2e

BS

Onderwerp FW Nav van vergadering Implementatieteam 20 juni 2019

HoiiEd^s

Naar aanleiding van onderstaande vragen vanuit het bedrijf GIB aan

secretaris van het IT heb ik met| io 2e | en betrokkenen I POX^e | en 1Q 2^

besproken dat

als10 2e

] wordt is geinformeerd met als lijn dat de beantwoording welke dan

ook qua vorm en inhoud niet kan zonder medeweten van de bewindslieden

2 Qua beantwoording het zuiver is dat DGWB als vz van het IT ism RWS daarvoor zorgt
maar dan onder voorbehoud van punt 1

Groet

1 10 2e

GOSH}

Verzonden met BlackBerry Work

Van 10 2e 1 WVL l 10 2e 1 gaclella@ra S nl

Datum woensdag 22 apr 2020 2 22 PM

Aan I0 2e | WVL [iQ 2e

1@Tws nl [
ri0 2^ DGT^ [gininienw nl

Onderwerp FW Nav van vergadering Implementatieteam 20 jimi 2019

Collegae
Graag overleg en advies over hoe hier mee om te gaan

Gr l 10 2e |

]@nvs nl I

10 2e 1 WLj 10 2e

] WVL10 2e

7 rw s nl 10 2e |10 2e

Van ffM^^ 2e ] I0 2e EQstupers nl

Verzonden woensdag 22 april 2020 14 12

Aan I0 2e | WVL | I0 2e i@rws nl

Onderwerp Nav van vergadering Implementatieteam 20 juni 2019

Geachte iP 2e |

Namens mijn opdrachtgever Graniet Import Benelux bv GIB vraag ik uw aandacht voor het

volgende

Het Implementatieteam Bbkr j^eeft op 20 juni 2019 een

vergadering gehad met onder meer een memo granuliet versie 13 juni 2019 definitief als

bespreekstuk Ik stuur het versiag en de bijiage mee Dit verslag is vastgesteld in de vergadering

van 2 oktober Ook dat verslag stuur ik mee

Naar aanleiding van beide vergaderingen wil ik u graag een paar punten voorleggen

1 U hebt in de brief van 17 april 2020 van staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede

10 2e

132605 1253



Kamer {bijiage kunnen lezen dat het op 20 juni 2019 door het Implementatieteam Bbk

besproken memo een concept is Anders dan de titel doet vermoeden is het geen

definitief stuk en het heeft geen status Dit had mijn inziens ook kunnen worden afgeleid

uit hetfeit dat het memo een white paper is zonder logo vermelding van auteurs of

andere kwaiiteitswaarborgen Mijn vraag is op welke manier is over de status van dit

jconcept memo in het Implementatieteam Bbk gesproken

2 Zoals u kunt zien aan de mail die ik hierna doorstuur was het de voorzitter van het

Implementatieteam Bbk wel bekend dat het om een concept ging Hi] wist ook dat het op

17 juni 2020 naar GIB is gestuurd om er commentaar op te leveren Mijn vraag is Heeft de

voorzitter met u of met de rest van het Implementatieteam Bbk gesproken over dit door

RWS gei nitieerde wederhoor Ik lees erniets over in het verslag maar het kan natuurlijk

toch besproken zijn

3 Het Implementatieteam Bbk heeft waarschijnlijk geen kennis kunnen nemen van de

opmerkingen van GIB Daarom stuur ik u die toe [pdf bijiage] met het verzoekze in de

komende vergadering van het Implementatieteam Bbk te bespreken Van die bespreking

ohtvang ik graag het verslag

4 Op 20 juni 2019 heeft de vertegenwoordiger van het IPO gezegd dat dat zijn achterban

het geen grond maar een bouwstof vindt en vindt dat het tevens niet onder de scope van

de BRL9321 valt Op 2 oktober2019 zegt hij dat zijn achterban verdeeld zou zijn Mij is

niet bekend dat het IPO een mening heeft over de status van granuliet Daarom verzoek

ik u in de volgende vergadering van het Implementatieteam de IPO vertegenwoordiging te

vragen om een toelichting Welke experts van het IPO hebben op basis van welke

documenten hun mening gevormd en met welk gezag hebben zij de vertegenwoordiger

van het IPO gevraagd deze mening bij het Implementatieteam Bbk te verwoorden Ook

de uitkomst van deze informatie zie ik graag terug in het verslag

5 Tot slot ben ik benieuwd naar uw persoonlijke inbreng Was u op 20 juni 2019 niet

verbaasd over de vergaande conclusie in het gepresenteerde concept memo dat

granuliet geen grond zou zijn maar een bouwstof Ik vraag u dit omdat u al in een mail uit

2009 aan GIB hebt bevestigd dat granuliet grond is en ook later nog bij discussies hierover

betrokken bent geweest In het verslag van 20 juni zie ik uw eventuele opmerkingen niet

terugkomen

Ik realiseer me dat ik lastige punten aanstip Dat is helaas onvermijdelijk Immers jegens mijn

opdrachtgevers zijn op basis van het verslag van het Implementatieteam Bbk van 20juni

2019 ernstige beschuldigingen geuit in de uitzending van Zembla Daarbij zijn termen als

maffioos crimineel etc gevallen Een ex officier van Justitie meende mede op basis van uw

verslag te kunnen vaststellen dat 6 jaargevangenisstraf een serieus vooruitzicht voor mijn

opdrachtgevers was

Mij is niet bekend of u Zembla hebt gewezen op de onjuiste informatie uit juni 2019 Ik hoor dit

graag van u

Door de uitzending is niet alleen reputatieschade maar ook andere schade ontstaan Ik neem

aan dat het Implementatieteam Bbk de verantwoordelijkheid hiervoor niet wil dragen Daarom

verwacht ik dat u de kwestie opnieuw bespreekt in de komende vergadering van het

Implementatieteam Bbk en dat u uw bevindingen met ons deelt

Mocht u eerst met mij willen overleggen over de hier beschreven kwestie dan kan dat natuurlijk

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking

Met vriendelijke groet

b 2g10K2e

PS de genoemde mail van RWS aan GIB voIgt hierna

132605 1253



2eifmiT»a ]mi

1Q 2e I

] WVL C

Verzonden maandag 17 juni 2019 15 34

Aanj io 2e

CCQiox2^2nS21 DGRW [

Onderwerp Concept notitie Granuliet

Beste E^
In vervolg op ons telefoongesprek ontvang je hierbij de concept notitie over granuliet Graag
zouden wij deze concept notitie met je bespreken op vrijdag 12 juli 2019 bij het Ministerie van

I W in Den Haag Kun je io ^e | laten weten hoe laat je kunt en wie vanuit GIB aanwezig
zijn Onze voorkeur gaat uit tussen 12 30u en 15u
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Agenda tafel granuliet 13 5 2020 15 15 uur

1 Terugblik op nota overleg 12 5 2020

eventuele toezeggingen aan Kamer

ingediende moties

2 Bezwaarschrift gemeente en aanvraag voorlopige voorziening Raad

van State

3 Stand van zaken review

4 Stand van zaken BRL 9344
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
l0X2e I DBO

Wed 5 13 2020 8 15 42 AM

Subject FW Gesprek met de heer Kuijken
Received

Artikel 37 en 42 Bbk en artikel 4 3 3 Rbk docx

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

From

Sent

Wed 5 13 2020 8 15 42 AM

t i

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Van| 10 2e

Verzonden dinsdag 12 mei 2020 16 41

Aan 10 2e DBO

DBO

Onderwerp FW Gesprek met de heer Kuijken

Urgentie Hoog

Geachte

Zoals al hedenmiddag gemeld aan 10 2e zal ik voor de grondige voorbereiding van het gesprek mijn laatste bevindingen

doorsturen

Vanaf de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit op 1 juli 2008 was er helemaal geen noodzaak om gebruikte maken van

BRL 9310 voor het functioneel gebruik van granuliet

Paragraaf 4 3 Milieuhygienische verklaring voor grond en baggerspecie van de Regeling bodemkwaliteit biedt de mogelijkheid om

volgens artikel 4 3 3 gebruikte maken van partijkeuring dan wel om volgens artikel 4 3 6 gebruikte maken van de erkende

kwaliteitsverklaring Voor het functioneel verontdiepen van diepe plassen kan het granuliet dus gewoon worden afgeleverd

volgens partijkeuring totdat BRL 9344 de volledige procedure heeft doorlopen en uiteindelijk wordt opgenomen in bijiage C van de

Regeling bodemkwaliteit Vanaf dat moment kan het granuliet worden geleverd volgens de erkende kwaliteitsverklaring

Ongeacht volgens welke kwaliteitsverklaring wordt geleverd zijn artikel 37 {verbod tenzij en artikel 42 melden van het Besluit

bodekwaliteit onverkort van toe passing Op grond van het vijfde lid van artikel 42 kan aan de vereiste lijst van te verstrekken

gegevens worden toegevoegd
a het gebruikte viokmiddel

b een kopie van het geologisch dossier van het actuele winningsgebied op basis waarvan kostbaar onderzoek naar asbest

achterwege kan blijven

10 2eCC

10 2e

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

Met vriendelijke groet| 10 2e

Van

Verzonden dinsdag 12 mei 2020 13 09

Aan

Onderwerp Gesprek met de heer Kuijken

Beste| 10 2e

Mijn agenda is leeg ik kan dus elke dag Wel zal ik om het gesprek grondig voor te bereiden in de loop van heden of morgen nog

een e mail sturen met mijn laatste bevindingen

Met vriendelijke groet I0 2e

10 2e @upcmail nl110 2e

10 2e 10 2e@minienw nl ^minienw nl

Scanned by McAfee and confirmed virus free

134865 1256



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

Wed 5 13 2020 8 16 05 AM

Subject FW Gesprek met de heer Kuijken
Received

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

From

Sent

Wed 5 13 2020 8 16 06 AM

t i

Met vriendelijke groet

10 2e

Van [ 10 2e

Verzonden dinsdag 12 mei 2020 16 52

Aan 10 {2e DBO

DBO10 2eCC

Onderwerp RE Gesprek met de heer Kuijken

Foutje BRL 9310 moet natuurlijk zijn BRL 9321

Van 10 2e [ 10 2e @upcmail nlT

Verzonden dinsdag 12 mei 2020 16 41

Aan I0 2e I DBO ^ 10 2e

10 2e ^minienw nl

^minienw nl

CC

Onderwerp FW Gesprek met de heer Kuijken

Urgentie Hoog

Geachte

Zoals al hedenmiddag gemeld aan {I0 2e Izal ikvoor de grondigevoorbereiding van het gesprek mijn laatste bevindingen
doorsturen

Vanaf de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit op 1 juli 2008 was er helemaal geen noodzaak om gebruikte maken van

BRLSSiO 9321 voor het functioneel gebruikvan granuliet

Paragraaf 4 3 Milieuhygienische verklaring voor grond en baggerspecie van de Regeling bodemkwaliteit biedt de mogelijkheid om

volgens artikel 4 3 3 gebruik te maken van partijkeuring dan wel om volgens artikel 4 3 6 gebruikte maken van de erkende

kwaliteitsverklaring Voor het functioneel verontdiepen van diepe plassen kan het granuliet dus gewoon worden afgeleverd

volgens partijkeuring totdat BRL 9344 de volledige procedure heeft doorlopen en uiteindelijk wordt opgenomen in bijiage C van de

Regeling bodemkwaliteit Vanaf dat moment kan het granuliet worden geleverd volgens de erkende kwaliteitsverklaring

Ongeacht volgens welke kwaliteitsverklaring wordt geleverd zijn artikel 37 {verbod tenzij en artikel 42 melden van het Besluit

bodekwaliteit onverkort van toe passing Op grond van het vijfde lid van artikel 42 kan aan de vereiste lijst van te verstrekken

gegevens worden toegevoegd

a het gebruikte viokmiddel

b een kopie van het geologisch dossier van het actuele winningsgebied op basis waarvan kostbaar onderzoek naar asbest

achterwege kan blijven

10 2e

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

Met vriendelijke groetf 10 2e

Van {10 2e @upcmail nl110 2e

Verzonden dinsdag 12 mei 2020 13 09

Aan 10 {2e 10 2e@minienw nl

Onderwerp Gesprek met de heer Kuijken

BesteRi^WI
Mijn agenda is leeg ik kan dus elke dag Wel zal Ik om het gesprek grondig voor te bereiden in de loop van heden of morgen nog

een e mail sturen met mijn laatste bevindingen

Met vriendelijke groet

g minienw nl

10 2e

Scanned by McAfee and confirmed virus free

134864 1258



10 2« HBJZ[] n0 2e I@minienw nl1 lQ 2e BS | 10 2e |@rws nl1

DGBfl 10 2V I@minienw nl1

1 DBO

To

10 2eCc

10 2eFrom

Sent

Subject Advies

Received

FW Stelsel van erkende kwaliteitsverklarinaen pdf

Wed 5 13 2020 8 55 13 AM

Wed 5 13 2020 8 55 13 AM

Overzicht stelsel erkende kwaliteitsverklaringen Besluit bodemkwaliteit docx

RE GesprekmetdeheerKuiiken pdf

Bestd|l0 2^teiti1^
Dhr Kuijken spreekt op kortetermijn met[ 10 2e 10 2e

10 2e

Ter voorbereiding heeft hij mails en een stuk toegestuurd Zouden jullie dat voor mij kunnen beoordelen

Er zitten twee aspecten in die ik graag vanuit jullie optiek toegelicht zou willen hebben

1 Zijn opmerking Mede 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 bouwstof dan wel grond vallen In die lijst schittert het zogenoemde

granuliet door afwezigheid Een gemiste kans voor de houder van dit materiaal om het verondiepen van diepe plassen

tegen stratificatie als functionele toepassing als bedoeld in artikel 5 en met in acht neming van de zorgplicht van artikel 7

van het Besluit bodemkwaliteit nog voor de inwerkingtreding op 1 juli 2008 van het besluit te laten legaliseren Is dat een

valide argument en had dit de latere problematiek kunnen voorkomen Is het alsnog mogelijk granuliet in deze lijst te laten

opnemen

2 Zijn opmerking Vanaf de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit op 1 juli 2008 was er helemaal geen noodzaak om

gebruik te maken van BRL 9321 voor het functioned gebruik van granuliet

Paragraaf 4 3 Milieuhygienische verklaring voor grond en baggerspecie van de Regeling bodemkwaliteit biedt de mogelijkheid om

volgens artikel 4 3 3 gebruik te maken van partijkeuring dan wel om volgens artikel 4 3 6 gebruikte maken van de erkende

kwaliteitsverklaring Voor het functioneel verontdiepen van diepe plassen kan het granuliet dus gewoon worden afgeleverd

volgens partijkeuring totdat BRL 9344 de volledige procedure heeft doorlopen en uiteindelijk wordt opgenomen in bijiage C van de

Regeling bodemkwaliteit Vanaf dat moment kan het granuliet worden geleverd volgens de erkende kwaliteitsverklaring

Ongeacht volgens welke kwaliteitsverklaring wordt geleverd zijn artikel 37 {verbod tenzij en artikel 42 melden van het Besluit

bodekwaliteit onverkort van toepassing Op grond van het vijfde lid van artikel 42 kan aan de vereiste lijst van te verstrekken

gegevens worden toegevoegd

a het gebruikte viokmiddel

b een kopie van het geologisch dossier van het actuele winningsgebied op basis waarvan kostbaar onderzoek naar asbest

achterwege kan blijven

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

Begrijp ik het nu goed dat je een materiaal voor toepassing in de bodem kennelijk mag aanbieden zonder dat er normdocument

aan ten grondslag ligt Maar dat er dan een partijkeuring plaatsvindt Aan welke vereisten moet de partijkeuring dan voldoen

Graag jullie meningl

Met vriendelijke groet

f10V2ei

10 Sp 2e

135061 1259



10 2e I
10 2 PtTriT2^ DBO

Van

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

FW Stelsel van erkerde kwaliteitsverklaringen

maandag 11 mei 2020 10 29 59

Overzicht stelsel erkende kwalitettsverklarinoen Besluit bodemkwaliteit docx

Geachtel io 2e

In aanvulling op nnijn e mail van gisteren kan ik het volgende melden

Het stelsel van erkende kwaliteitsverklaringen is gebaseerd op de noodzaak tot wederzijds

vertrouwen Bij ontbreken van dat vertrouwen kan natuurlijk geen enkel systeem functioneren

Om die reden worden er forse sancties opgelegd bij het schenden van dat vertrouwen Ter info

wijs ik op artikel 23 eerste lid onder b van het Besluit bodemkwaliteit wat de consequenties zijn

bij verstekken van onjuiste of onvolledige gegevens

Afdeling 3 Sancties

Artikel 23

1 Onze Ministers kunnen een erkenning geheel of gedeeltelijk intrekken

a op verzoek van de erkende persoon of instelling
b indien bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en kennis omtrent de

juiste en volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid
c indien het bewijs van certificatie of accreditatie voor de desbetreffende werkzaamheid is

ingetrokken of niet meer geldig is

d indien de erkende persoon of instelling in staat van faillissement verkeert of surseance van

betaling heefl verkregen of

e indien de erkende persoon of instelling of de natuurlijk persoon bedoeld in artikel 9 tweede

lid een wettelijk voorschrift heeft overtreden dat is gesteld bij of krachtens dit besluit bij of

krachtens de in artikel 21 of 22 genoemde wetten of artikel 225 van het Wetboek van

Strafrecht voor zover de overtreding verband houdt met een werkzaamheid

De DG van de Rijkswaterstaat heeft het mandaat hiertoe De uitvoering ligt bij Bodem i en de site

van Bodem is openbaar

Met vriendelijke groet 10 2e

]@upcmail nl]Van

Verzonden zondag 10 mei 2020 17 27

Aan

Onderwerp Stelsel van erkende kwaliteitsverklaringen

10 2e 10K2e

] DBO }minienw nl10 2e 10 2e

Geachte I0 2ef

Ter voorbereiding van het gesprek met de heer Wim Kuijken mail ik hier bijgevoegd mijn ervaring

met het stelsel rond het Besluit bodemkwaliteit 2007 en het Bouwstoffenbesluit 1998 Voorts ga

ik kort in op de gemiste kans van de houdervan het zogenoemde granuliet om de beoogde

toepassing voor de inwerkingtreding op 1 juli 2008 van het Besluit bodemkwaliteit te laten

legalise ren

Ik ben telefonisch bereikbaar op| lO 2e l0|H^e

136455 1260



Met vriendelijke groet 10 2e

Scanned by McAfee and confinned virus free

136455 1260



10 2e
Van

Aan 1Q 2ef nriT^ DBO

Cc 10 2e I DBO

RE Gesprek met de heer Kuijken

dinsdag 12mei 2020 16 52 17

Onderwerp
Datum

Foutje BRL 9310 moet natuurlijk zijn BRL 9321

]@upcmail nl]Van

Verzonden dinsdag 12 mei 2020 16 41

^ DBO ^

Jiminienw nl

Onderwerp FW Gesprek met de heer Kuijken

Urgentie Floog

10 2e 10 2e

]minienw nlAan 10 2e10 2e

CC 10 2e

Geachte i0K2e

Zoals al hedenmiddag gemeld aan io 2e | a| || voor de grondige voorbereiding van het gesprek

mijn laatste bevindingen doorsturen

Vanaf de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit op 1 Juli 2008 was er helemaal geen

noodzaakom gebruik te maken van BRL 9310 9321 voor het functioneel gebruik van granuliet

Paragraaf 4 3 Milieuhygienische verklaring voor grond en baggerspecie van de Regeling

bodemkwaliteit biedt de mogelijkheid 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 afgeleverd volgens partijkeuring totdat BRL 9344 de volledige procedure heeft

doorlopen en uiteindelijk wordt opgenomen in bijiage C van de Regeling bodemkwaliteit Vanaf

dat moment kan het granuliet worden geleverd volgens de erkende kwaliteitsverklaring

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

artikel 42 melden van het Besluit bodekwaliteit onverkort van toepassing Op grond van het

vijfde lid van artikel 42 kan aan de vereiste lijst van te verstrekken gegevens worden toegevoegd
a het gebruikte viokmiddel

b een kopie van het geologisch dossier van het actuele winningsgebied op basis waarvan

kostbaar onderzoek naar asbest achtenwege kan blijven

Flier bijgevoegd de tekst van artikel 37 en 42 van het Bbk en artikel 4 3 3 van de Rbk

Met vriendelijke groet 10 2e

1 5 upcmail nl]Van [

Verzonden dinsdag 12 mei 2020 13 09

Aan [

Onderwerp Gesprek met de heer Kuijken

10 2e II 10 2e

| minienw nl [ | minienw nl10 2e 10 2e

Beste I0 2e

Mijn agenda is leeg ik kan dus elke dag Wel zal ik om het gesprek grondig voor te bereiden in de

136458 1262



loop van heden of morgen nog een e mail sturen met mijn laatste bevindingen

Met vriendelijke groet 10 2e

Scanned by McAfee and confirmed virus free

136458 1262



10 2« HBJZ[] I0 2e I@minienw nl1

DBO

To

10X2eFrom

Sent Wed 5 13 2020 1 25 29 PM

Subject RE Advies

Received Wed 5 13 2020 1 25 29 PM

Nog niet gedaan hoor

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

HBJZ

Verzonden woensdag 13 mei 2020 14 25

Aan

Onderwerp RE Advies

Wacht even met versturen want ik zie dat ik^i0 2e[ ben vergeten te cc en

Gi ^0 24
Verzonden met BlackBerry Work
\vww blackberry com

Van

Datum woensdag 13 mei 2020 2 23 PM

Aan
_

Kopie

Onderwerp RE Advies

Hdf^b a

Lijkt me meer dan volledig

Met vriendelijke groet

10 2eVan

10 {2e DBO

10 2e DBQ i 10 2e @minienw nl

HBJZ j 10 2e | a niinienw nl 10 2e ^ BS 10 2e 1@rws nl

I DGB 1 10 2e ^@mLnienw nl

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

HBJZ 10 2eVan 10 2e ^minienw nl

Verzonden woensdag 13 mei 2020 11 34

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

DGB I0 2e ^minienw nl

BS 10 2s ^rws nl

10 2eCC

Onderwerp RE Advies

Hallotl0 2e

Hierbij een voorzet wat ik hierover zo snel inmiddels weet op basis van eerdere stukken van onze expert 10 2e

@ [I0 26 Vul jij aan of corrigeer jij waar nodig

GK|^
10 2e I DBO 10 2e |gPminienw nl

Verzonden woensdag 13 mei 2020 09 55

Aan I0 2e | HBJZ 10 2e | 5 minienw nl | I0 2e ] BS

I0 2e DGB 10 2e ^minienw nl

Van

I0 2e @rwsjTl

CC

Onderwerp Advies

Bestdf^leitil^
Dhr Kuijken spreekt op korte termijn met 10 2e 10 2e

10 2e

Ter voorbereiding heeft hi] mails en een stuk toegestuurd Zouden jullie dat voor mij kunnen beoordelen

Er zitten twee aspecten in die ik graag vanuit jullie optiek toegelicht zou willen hebben

1 Zijn opmerking Mede 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 bouwstof dan wel grond vallen In die lijst schittert het zogenoemde

granuliet door afwezigheid Een gemiste kans voor de houder van dit materiaal om het verondiepen van diepe plassen

tegen stratificatie als functionele toepassing als bedoeld in artikel 5 en met in acht neming van de zorgplicht van artikel 7

van het Besluit bodemkwaliteit nog voor de inwerkingtreding op 1 juli 2008 van het besluit te laten legaliseren Is dat een

valide argument en had dit de latere problematiek kunnen voorkomen Is het alsnog mogelijk granuliet in deze lijst te laten

opnemen

2 Zijn opmerking Vanaf de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit op 1 juli 2008 was er helemaal geen noodzaak om

gebruik te maken van BRL 9321 voor het functioneel gebruik van granuliet

135059 1263



Paragraaf 4 3 Milieuhygienische verklaring voor grond en baggerspecie van de Regeling bodemkwaliteit biedt de mogelijkheid om

volgens artikel 4 3 3 gebruik te maker van partijkeuring dan wel om volgens artikel 4 3 6 gebruikte maker van de erkende

kwaliteitsverklaring Voor het functioneel verontdiepen van diepe plassen kan het granuliet dus gewoon worden afgeleverd

volgens partijkeuring totdat BRL 9344 de volledige procedure heeft doorlopen en uiteindelijk wordt opgenomen in bijiage C van de

Regeling bodemkwaliteit Vanaf dat moment kan het granuliet worden geleverd volgens de erkende kwaliteitsverklaring

Ongeacht volgens welke kwaliteitsverklaring wordt geleverd zijn artikel 37 {verbod tenzij en artikel 42 melden van het Besluit

bodekwaliteit onverkort van toepassing Op grond van het vijfde lid van artikel 42 kan aan de vereiste lijstvan te verstrekken

gegevens worden toegevoegd

a het gebruikte viokmiddel

b een kopie van het geologisch dossier van het actuele winningsgebied op basis waarvan kostbaar onderzoek naar asbest

achterwege kan blijven

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

Begrijp ik het nu goed dat je een materiaal voor toepassing In de bodem kennelijk mag aanbieden zonder dat er normdocument

aan ten grondslag ligt Maar dat er dan een partijkeuring plaatsvindt Aan welke verelsten moet de partijkeuring dan voldoen

Graag jullie mening

Met vriendelijke groet

10 2e

10 e

135059 1263



10 2e I0 2e l@upcmail nl]To

10 2e DGBfl 10 2e

DBO

Cc @minienw nl]
10 2eFrom

Sent Wed 5 13 2020 3 47 47 PM

Subject RE BRL 9344

Received Wed 5 13 2020 3 47 48 PM

Beste|l0 2e|
Dank hiervoor Ik heb als leek in deze spedallstlsche were Id nog een paar vragen

Onder het huidige BRL 9321 hangt het productcertificaat van SGS Intron voor granuliet {IZG 039 2]

De gemiddelde samenstellingswaarden van het huidige BRL industriezand en of {gebroken industriegrind zijn conform dit

certificaat bepaald overeenkomstig AP04 SG

Vraag 1 Is er qua definitie een verschil tussen samenstellingswaarden en een analysepakket

Bij de verificatiemonsters door RWS ZN zijn in het kader van granuliet analyses uitgevoerd op basis van het standaard C2 pakket

Vraag 2 is het standaard C2 pakket het zelfde als de samenstellingswaarden als bedoeld in AP04 SG

Daarnaast is bij de verificatiemonsters het analysepakket aangevuld metde kritlsche parameters sulfaat chloride alfylfenolen en

acrylamide acrylonitril {afbraakprodukten van polyacrylamide die niet conform AP04 onderzocht kunnen worden

Deze stoffen hebben te maken met het gebruik van het flocculant Ecopure P 1715

Vraag 3 Kan bij de opstelling van BRL 9344 een verwijzing naar samenstellingswaarden of analysepakket opgenomen worden die

verder gaat dan AP04 SG

Vraag 4 Kan in de BRL een directe verwijzing opgenomen naar de toevoeging aan het pakket met bovengenoemde aanvullende

kritische parameters

Ik vraag u dit vanuit de gedachte dat BRL 9344 een specifiek op granuliet toegesneden normdocument zal moeten worden Dat

minder ruimte laat voor interpretatie dan het huidige BRL 9321 en het flocculant betrekt

trroet[VVla \ r i aniHa li i Ua

10 2e

10 2e

10 34 2e

10 2e

reeds beoordeeld zylab id 134570

134573 1264



10 2« HBJZlI I0 2e I@minienw nl1

HBJZ

To

10 2eFrom

Sent wed tlV6l2U2U 24 33 PM

Subject RE Overleg granuliet straks

Wed 5 13 2020 7 24 34 PMReceived

Dank je

Vatf] 10K2e p H BJZ

Verzonden woensdag 13 mei 2020 17 21

Aanjl I0 2e [] hBJZ

Onderwerp RE Overleg granuliet straks

Deze lijn van beantwoording lijkt me prima

GKf^
10 2e HBJZ 10 2e @minienw nlVan

Verzonden woensdag 13 mei 2020 16 07

Aan

Onderwerp FW Overleg granuliet straks

Lees je aub mee

10 2e HBJZ 10 2e @minienw nl

DGRW10 2e 10 2e @ minienw nlVan

Verzonden woensdag 13 mei 2020 16 00

Aan 10 2e BS 1 10 2e

@minienw nl

10 2e ■ H BJZ 10 2e aminienw nl 10 2e DBO@rws nl

10 2e

Onderwerp FW Overleg granuliet straks

Voorzet voor reactie graag jullie input

Geachte 10 2e

U heeft een aantal vragen gesteld aan de secretaris van het implementatieteam Omdat de beleidsdirectie hier het voorzitterschap

vervult beantwoord ik uw verzoek De verslagen van het implementatieteam zijn inmiddels door WOB verzoeken openbaar

gemaakt Deze zijn te vinden op In de Kamerbrieven van 5 maart 31 maart 17 april en 7 mei is de gang van zaken rondom de

besluitvorming nader toegelicht

Inmiddels is dhr Kuijken gestart met zijn onderzoek naar de besluitvorming met betrekking tot granuliet Bind juni zullen hiervan de

resultaten bekend zijn

Tweede helft juni heeft u een afspraak met RWS over Dat lijkt me dan een goed moment om te bespreken welke vragen u nog

heeft

Metvriendelijke groet

Geachte 10 2e

Namens mijn opdrachtgever^ Graniet Import Benelux bv fGIBl vraag ik uw aandacht voor het volgende

Het Implementatieteam Bbk

memo granuliet versie 13 juni 2019 definitief als bespreekstuk Ik stuur het verslag en de bijiage mee Dit vers lag is vastgesteld

in de vergadering van 2 oktober Ook dat verslag stuur ik mee

Naar aanleiding van beide vergaderingen wil ik u graag een paar punten voorleggen

1 U hebt in de brief van 17 april 2020 van staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer [bijiage] kunnen lezen dat

het op 20 juni 2019 door het Implementatieteam Bbk besproken memo een concept is Anders dan de titel doet

vermoeden is het geen definitief stuk en het heeft geen status Dit had mijn inziens ook kunnen worden afgeleid uit het feit

dat het memo een white paper is zonder logo vermelding van auteurs of andere kwaliteitswaarborgen Mijn vraag is op

welke manier is over de status van dit concept memo in het Implementatieteam Bbk gesproken
2 Zoals u kunt zien aan de mail die ik hierna doorstuur was het de voorzitter van het Implementatieteam Bbk wel bekend

dat het om een concept ging Hij wist ook dat het op 17 juni 2020 naar GIB is gestuurd om er commentaar op te leveren Mijn

vraag is Heeft de voorzitter met u of met de rest van het Implementatieteam Bbk gesproken over dit door RWS gemitieerde

wederhoor Ik lees er niets over in het verslag maar het kan natuurlijktoch besproken zijn

3 Het Implementatieteam Bbk heeft waarschijnlijk geen kennis kunnen nemen van de opmerkingen van GIB Daarom stuur

ik u die toe [pdf bijiage met het verzoek ze in de komende vergadering van het Implementatieteam Bbkte bespreken Van

die bespreking ontvang ik graag het verslag

4 Op 20 juni 2019 heeft de vertegenwoordiger van het IPO gezegd dat dat zijn achterban het geen grond maar een

bouwstof vindt en vindt dat het tevens niet onder de scope van de BRL9321 valt Op 2 oktober 2019 zegt hij dat zijn

achterban verdeeld zou zijn Mij is niet bekend dat het IPO een mening heeft over de status van granuliet Daarom

verzoek ik u in de volgende vergadering van het Implementatieteam de IPO vertegenwoordiging te vragen om een

toelichting Welke experts van het IPO hebben op basis van welke documenten hun mening gevormd en met welk gezag

10 2e eeft op 20 juni 2019 een vergadering gehad met onder meer een
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hebben zij de vertegenwoordiger van het IPO gevraagd deze mening bij het Implementatieteam Bbkte verwoorden Ook

de uitkomst van deze informatie zie ik graag terug in het verslag

5 Tot slot ben ik benieuwd naar uw persooniijke inbreng Was u op 20 juni 2019 niet verbaasd over de vergaande conclusie

in het gepresenteerde {conceptjmemo dat granuliet geen grond zou zijn maar een bouwstof ik vraag u dit omdat u al in een

mail uit 2009 aan GIB hebt bevestigd dat granuliet grond is en ook later nog bij discussies hierover betrokken bent geweest

In het verslag van 20 juni zie ik uw eventuele opmerkingen niet terugkomen

Ik realiseer me dat ik lastige punten aanstip Dat is helaas onvermijdelijk Immers jegens mijn opdrachtgevers zijn op basis van het

verslag van bet Implementatieteam Bbkvan20 juni 2019 ernstige beschuldigingen geuit in de uitzending van Zembla Daarbij zijn

termen als maffioos crim ineel etc gevallen Een ex officier van Justitie meende mede op basis van uw verslag te kunnen

vaststellen dat 6 jaar gevangenisstraf een serieus vooruitzicht voor mijn opdrachtgevers was

Mij is niet bekend of u Zembla hebt gewezen op de onjuiste informatie uit juni 2019 Ik hoor dit graag van u

Door de uitzending is niet alleen reputatieschade maar ook andere schade ontstaan Ik neem aan dat het Implementatieteam Bbk

de verantwoordelijkheid hiervoor niet wil dragen Daarom verwacht ik dat u de kwestie opnieuw bespreekt in de komende

vergadering van het Implementatieteam Bbk en dat u uw bevindingen met ons deelt

Mocht u eerst met mij willen overleggen over de hier beschreven kwestie dan kan dat natuurlijk

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking

Met vriendelijke groet

10X26
PS rig mail \ an R\A ^ aar GIB voIgt hierna

10 2e

10 2e

{WVL

Verzonden maandag 17 juni 2019 15 34

10 2e 10 26 @£WSJtIVan

10X26

DGRW

Onderwerp Concept notitie Granuliet

Bestmm
In vervolg op ons telefoongesprek ontvang je hierbij de concept notitie over granuliet Graag zouden wij deze concept notitie

met je bespreken op vrijdag 12juli 2019 bij het Ministerie van I W in Den Haag Kun je r l0 26 laten weten hoe laat je kunt

en wie vanuit GIB aanwezig zijn Onze voorkeur gaat uit tussen 12 30u en 15u

Groeten

10 26CC 10 2e

10 2e
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DGBf] 10 2e

J DBO

Wed 5 13 2020 8 51 55 PM

Subject 20200513 InterviewP 10 2e |
Received

20200513 Interview I0 2e bocx

I0 2eTo @minienw nl]
10 2eFrom

Sent

Wed 5 13 2020 8 51 55 PM

H jl0 2e[
Paar minidingetjes

Groet

i0 2e
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
l0X2e I DBO

Wed 5 13 2020 8 53 10 PM

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

From

Sent

Subject FW Onderzoek door RPS near afvalstromen

Received

persbericht WMW in gesprek met Riikswaterstaat en Staatssecretaris docx

Wed 5 13 2020 8 53 11 PM

Raadsinformatienota onderzoek RPS docx

Rapportage onderzoek grondstromen Over de Maas incl biilaqen pdf

Rapportage onderzoek qrondstromen Overde Maas notitie overwegingen en kanttekeningen pdf

Gemeente West Maas en Waal T a v Wethouder A Mol Postbus 1 6658 ZG Beneden Leeuwen Commentaar op conceptrapportaae

RPS ~

toepassingen Over de Maas pdf

t i

Met vriendelijke groet

10 2e

BS10 2eVan

Verzonden woensdag 13 mei 2020 18 48

Aan I0 2e DBO

{1{10 2e {BSCC

Onderwerp RE Onderzoek door RPS naar afvalstromen

Dag

Bijgaand het RPS rapport 24 juni 2019 plus het aanbiedings memo van RPS van dezelfde datum

Plus het persbericht en nota aan de gemeenteraad van 9 juli jl

RWS heeft gereageerd en kritiek geuit op een eerder concept van dit rapport uit april 2019 Zie bijgevoegde brief van de HID RWS

ZNvan 16 april 2019

Groeten

1^

DBO 10 2e10 2e @ minienw nlVan

Verzonden woensdag 13 mei 2020 16 54

Aan 10 2e 10 2eBS

Onderwerp Onderzoek door RPS naar afvalstromen

Best fei^
Dhr Kuijken vraagt naar het RPS rapport waar aanvankelijk aan het burgercollectief aan heeft meegewerkt maar dat in opdracht
van de gemeente West Maas en Waal is opgesteld

Kan ikvoor hem een exemplaar ontvangen Weetje wat de status van het rapport is Komtereen reactie van RWS op het

rapport

Met vriendelijke groet

@rwsjTl

10 2e
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Gemeente

West

Maas an

Waal

Informatienota voor de gemeenteraad

Onderwerp Grondstromenonderzoek Over de Maas

Registratienummer Z 019895 96554

Datum collegebesluit 9 |uli2Q19

Portefeuillehouder
10 2e

Behandelend ambtenaar

Aangeleverd aan de griffie 9 lull 2019

Programma Fysieke leefomgeving

Bijiagen 1 Onderzoek toepassing grondstromen
RPS versie2 0 24juni 2019

2 Notitie overwegingen en kanttekeningen
RPS 24juni2019

3 Persbericht

Openbaarheid Openbaar

Kennis te nemen van

1 het collegebesluit ten aanzien van het eindrapport Onderzoek toepassing grondstromen RPS

versie 2 0 d d 24 juni 2019 en begeleidende notitie d d 24 juni 2019 de te ondernemen

vervolgacties en de communicatie hierover

Alphen Altforst Appeltem Beneden Leeuwen Boven Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel

136313 1273



1 Aanleiding
Door de toepassing van grond en baggerspecie in het project Over de Maas is in de loop van

2018 maatschappelijke on rust ontstaan Bewoners verenigd in het burgercollectief Dreumelsche

Waard hebben de gemeente gevraagd om de kwaliteitvan het aangevoerde materiaal in beeld te

brengen De gemeente heeft hieraan medewerking toegezegd Op 16 oktober 2018 stemden wij
in met het laten uitvoeren van een grondstromenonderzoek voor het project Over de Maas

Hiervoor verstrekten wij opdracht aan bureau RPS Inmiddels is het eindrapport gereed en namen

wij een besluit over het vrijgeven van het rapport vervolgacties en de communicatie

2 Beoogd effect

Het beoogd effect is een heldere en eenduidige communicatie over het uitgevoerde onderzoek

aan alle betrokkenen

3 informatie

1 1 Het onderzoek is uitgevoerd volgens de verstrekte opdracht
RPS heeft als onafhankelijk deskundig bureau in opdracht van de gemeente 25 administratieve

dossiers onderzocht en hun bevindingen gerapporteerd in het bijgevoegde eindrapport De

opdracht die in overleg met het Burgercollectief Dreumelsche Waard is opgesteld is daarmee

uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken De gemeente is verantwoordelijk voor en

aanspreekbaar op de opdracht en de opievering RPS is aanspreekbaar op de inhoud

1 2 Het openbaar maken van het rapport dient een duidelijk algemeen belang
Als bestuursorgaan is de gemeente verplicht om uit eigen beweging informatie te geven over

beleid en de voorbereiding en uitvoering daarvan zodra dit belangrijk is voor een goede en

democratische bestuursvoering De bekendmaking moet daarbij rechtmatig zijn
geen speculatieve of misleidende informatie die schade verzoorzaakt voor derden proportioneel
in het algemeen belang en zorgvuldig gebaseerd op feiten en in verhouding tot de ernst van de

feiten RPS heeft als onafhankelijk deskundig bureau een feitelijk onderzoek uitgevoerd De

openbaarmaking van het rapport van RPS dient duidelijk een algemeen belang gezien de

conclusies Ook de ernst van het onderwerp grootschalige toepassing van baggerspecie

rechtvaardigt openbaarmaking van het rapport

1 3 Het onderzoek evert geen bewijs dat foutieve illegale nuttige toepassing piaatsvindt van

grond en baggerspecie in Over de Maas

De conclusies van het eindrapport zijn multi interpretabel Dit betekent dat diverse betrokkenen

een verschillende uitleg kunnen geven aan het rapport en RPS als opsteller daarop mogen

aanspreken De conclusies zijn gebaseerd op een beperktadministratief onderzoek en daarmee

alleen indicatief Dit was ook zo bedoeld Het onderzoek levert geen bewijs van foutieve

toepassing of signalen dat de afgesproken eindsituatie niet of onvoldoende wordt gehaald Er zijn
ook geen aanwijzingen dat er grond of baggerspecie wordt toegepast die uiteindelijk

milieuhygienisch gezien niet toegepast zou mogen worden In 2018 zijn met Over de Maas

goede afspraken gemaakt over de hoeveelheden en kwaliteit van baggerspecie Die

eerder gemaakte afepraken over de eindopievering blijven bepalend voor het vervolg

1 4 Het onderzoek pieit voor meer transparantie om onzekerheden bij omwonenden weg te

nemen

Uit het onderzoek komt naar voren dat meer transparantie nodig is over de toepassing Daarmee

kunnen onzekerheden bij omwonenden worden weggenomen Wij zullen dit in de volgende
stuurgroep met Over de Maas aan de orde stellen
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1 5 De gemeente is geen bevoegd gezag voorhet opstellen en de naleving van de regels uit het

Besluit bodemkwaliteit

De gemeente is geen voorstander van de toepassing van baggerspecie en is bezorgd over de

toepassing van deze materialen Het onderzoek geeft een indicatie van tekortkomingen in de

landelijke regels die kunnen leiden tot foutieve toepassing Conclusie van het onderzoek is dat het

huidige systeem van toepassingsmeldingen niet geschikt is om een volledig inzicht te krijgen in de

oorsprong aard en omvang van de toegepaste grondstomen Omdat de gemeente geen bevoegd

gezag is zullen wij het rapport en dit signaal onder aandacht brengen van alle bevoegde en

betrokken partijen met het verzoek om aan te geven tot welke acties de conclusies en

aanbevelingen van het rapport aanleiding geven Wij zullen in ieder geval bij de staatssecretaris

aandringen op solide en sluitende regelgeving

1 6 Wij hechten er aan om de gemeenteraad tijdig en volledig te informeren

Het rapport van RPS staat niet op zichzelf Over de toepassing van grond en baggerspecie is

lokaal maar ook op rijksniveau op dit moment veel in beweging Recent nog stelde de

gemeenteraad het Stappenplan grootschalig grondverzet vast Een stappenplan dat juist bedoeld
is om te sturen op deze ontwikkelingen maar uitdrukkelijk niet van toepassing is op het project
Over de Maas

1 7 Het is essentieel om zeif regie te voeren in de communicatie

Voor het project Over de Maas stelden wij eerder een communicatieplan vast Daarin is onder

meer opgenomen dat de gemeente zelf regie voert actief communiceert toegankelijk is en een

open houding aanneemt Voor de communicatie over dit rapport hanteren wij dit

communicatieplan en de daarin gemaakte afspraken Met het bijgevoegde persbericht geven we

hier invulling aan

4 Kanttekeningen
1 1 Over de eindversie van het rapport heeft geen consultatie meer plaatsgevonden met direct

betrokkenen

In april 2019 heeft RPS het conceptrapport opgeleverd Daarover zijn gesprekken gevoerd met

direct betrokkenen burgercollectief Nederzand Rijkswaterstaat Tijdens die gesprekken is door

met name Nederzand en Rijkswaterstaat forse kritiek geleverd op de inhoud van het rapport en

het gelopen proces Ook bleek dat RPS een deel van de opdracht niet had uitgevoerd RPS heeft

deze werkzaamheden alsnog uitgevoerd waarvan dit rapport het eindresultaat is In de

gesprekken met betrokkenen zijn geen duidelijke afspraken gemaakt over hun betrokkenheid in

het vervolg na opievering van het eindrapport De indruk kan zijn ontstaan dat het

eindrapport nogmaals besproken zou worden voorafgaand aan formele besluitvorming Daar staat

tegenover dat het aan de gemeente is om zelfetandig een besluit te nemen

5 Financien

Dit voorstel heeft geen financiele con sequences

Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal

V M Vincent van Neerbos

burgemeester10 26
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10 2e DGBf] 10 2e

J DBO

To @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Wed 5 13 2020 9 02 14 PM

Subject 20200430 Interview | iQ 2e

Received WpH 9 02 14 PM

10 {2e20200430 Interview docx

20200513 Kopie van uitreksel toepassina Granuliet meldpunt Bbk I0 2e xlsx

Zie opmerkingen bij jouw vragen

Bijgevoegd het opengeklikte spreadsheet
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nO 2e I DGWBlI 10 2e |@minienw nll]
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Thur 5 14 2020 8 21 46 AM

Subject FW RTM Notaoverleg Bodem

Thur 5 14 2020 8 21 51 AM

10 2a 10 2eTo DGWBI
\ DGWBfl io 26 1@minienw nl1

DGWBlI I0 2e |ta minienw nl1 l

] DGWB[

@minienw nl]
10 2e

10 2eDGWB[

DGWB[

10 2e

]@minienw nl] | iD 2e |I0 2e10 2e

From

Sent

Received

Dag alien

Wellicht ten overvloede

Groet

10 2e

Van Newsroom lenW

Verzonden dinsdag 12 mei 2020 19 04

Onderwerp RTM Notaoverleg Bodem

Op dinsdag 12 mei 2020 heeft de Tweede Kamer een notaoverleg Bodem met minister Van Nieuwenhuizen en

staatssecretaris Van Veldhoven Op de agenda staan de aanpak van de PFAS problematiek en informatievoorziening
over de toepassing van granuliet bij het project Over de Maas Op 20 mei stemt de Tweede Kamer over een

nieuwe reeks moties van de oppositie die de stort van granuliet moeten stoppen

Volg aanvullingen via het Newsroom dashboard

Wat valt op

Veel aandacht voor het Granuliet gedeelte van het overleg
VZembla onderzoeksjournalist Bosma doet uitgebreid verslag van het deel van het overleg over granuliet
V De verondieping van plassen leidt tot veel onrust Er is onvoldoende toezicht op de ecologische impact van wat

er gestort wordt stelt GroenLinks Kamerlid Kroger
VVerschillende deskundigen stellen dat granuliet niet gestort moet worden in plassen
V 50PLUS De Partij voor de Dieren SP en GroenLinks willen dat de stort direct stopt totdat er een nieuw

onderzoek is gedaan naar de mogelijke negatieve efFecten van de stort waartegen veel protest is Zij wijzen
onder meer op een advies vanuit de Inspectie voor Leefomgeving en Transport in 2018 dat niet eerder met

de kamer was gedeeld In dat advies stand al klip en klaar dat granuliet niet gezien mag worden als grond
maar gezien moet worden als bouwstof en dus niet in zandwinplassen kan worden gestort

VStaatssecretaris van Veldhoven deed dat advies echter af als de mening van een ambtenaar en hield de kamer

voor dat alleen het finale oordeel van Rijkswaterstaat en het ministerie telt En dat oordeel is granuliet kan

zonder gevaar worden toegepast Volgens haar is alles volgens de regels is verlopen maar ze kan geen

inhoudelijke argumenten aandragen stelt SP Kamerlid Lacin

V ledereen mag vinden dat granuliet gevaarlijk is en niet zomaar gestort kan worden in de plassen van Over de

Maas bij Alphen Maar dat betekent niet dat de stort van granuliet gestopt gaat worden

VPartij voor de Dieren Granuliet ^ grond Hoortdus nietthuis in onze natuur

V50PLUS Kamerlid van Brenk Milieuwetgeving moet eenduidig en eenvoudig zijn zodater geen discussie kan

ontstaan of lozingen legaal zijn of niet zoals nu gebeurt bij het verondiepen van waterplassen met

granuliet
VCDA Kamerlid von Martels Wij delen de zorgen over granuliet Maar we constateren dater onvoldoende

wetenschappelijke onderbouwing is om hettijdelijk op te schorten We hebben een zeer deskundig IT team

dat heeft geconstateerd dat het veilig kan gebeuren
VPW Kamerlid van Aalst Beschamend hoe staatssecretaris ons in dit dossier informeert En de ambtenaren die

hun zin niet krijgen bellen vervolgens met journalisten
VAssistant Professor Environmental Governance WUR Beunen stelt Interessant om te zien hoe wettelijke

normen achter de schermen worden vervaagd en verdraaid En ondertussen gaatde granuliet discussie

helemaal niet meer over de vraag of we uberhaupt wel moeten willen dan natuurplassen worden volgestort
met afval

PFAS

V Minister van Nieuwenhuizen stelt drinkwater is veilig en de motie van @CemLacin @CvanBrenk @suzanne_GL

en @EvavanEsch stelt niet proportionele eisen aan de kwaliteit van het grondwater het regionale bevoegd

gezag moet een kostenefficiente afweging maken PFAS

VPIv directeur Vewin Frentz Verkeerde benadering van Ministerie over PFAS op vragen van @CvanBrenk

tegen de strekking van de KRW

VStaatssecretaris van Veldhoven is bereid om de PFAS norm in diepe plassen aan te passen als uitkomsten van

onderzoeken door het @rivm daartoe ruimte bieden @TLNnieuws hoopt dat er snel duidelijkheid komt voor

transportbedrijven
Selectie daabladen

• Kamerlid boos over het niet delen van informatie De Gelderlander 11 05 07 45
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• Het welles nietes over de qranulietstort De Gelderlander 11 05 07 45

• Hoe zit het met testen op het gevaar van granuliet De Gelderlander 11 05 07 45

Selectie nieuwssites

• Minister houdt voet bi1 stuk Alleen finale oordeel granuliet telt qelderlander nl 12 05 17 27

Selectie tweets

Landelijke politiek

@EvavanEsch Eva van Esch

£ TK PvdD

767 Volgers

Dit kan helaas weer bij dossier granuliet worden gevoegd Deze zaak krijgt nog lang staartje
https t co pldTpuF9KA 12 05 17 52 2 retweets 4 favorites

@CemLacin Cem Lacin

y
TK SP

4195 Volgers

Verschillende deskundigen stellen dat granuliet niet gestort moet worden in plassen de staatssecretaris blijft
beweren dat alles volgens de regels is verlopen maar kan geen inhoudelijke argumenten aandragen De stort moet

stoppen per direct Daarom deze mode ingediend https t co da5uk9ZFFR 12 05 17 59 7 retweets 8

favorites

Naast deskundigen heeft ook de Inspectiedienst geadviseerd om geen granuliet te storten in plassen

milieubelang en dat ambtenaren van Rijkswaterstaat terecht de vergunning hebben geweigerd Toch moest er

gestort worden Straks debat dit moet stoppen https t co swaLb2ZFxd 12 05 11 07 33 retweets 60

favorites

@suzanne_GL Suzanne Kroger

TK GroenLinks

10054 Volgers

@Djammi Nu Over bodem granuliet en PFAS 12 05 12 49 0 retweets 0 favorites

De verondieping van plassen leidt tot veel onrust Er is onvoldoende toezicht op de ecologische impact van wat er

gestort wordt Natuur moet op 1 staan in de afweging om een plas te verondiepen en de keuze welke grond

geschikt is Daarom deze mode met 5 partijen ingediend https t co dN0YHo4ioi 12 05 16 23 8 retweets 18

favorites

Ook nu in het debat over granuliet speelt de motie @PieterOmtzigt een belangrijke rol De staatssecretaris

verschuilt zich achter het advies van de RvS Ze stelt zat ze alleen informatie hoeft te geven en niet documenten

https t co r4ey]CV9eU 12 05 14 22 32 retweets 33 favorites

Wat laat @D66 zich kennen Transparant bestuur en het voorzorgsbeginsel gaan over boord ondanks alle

bezwaren en zorgen van experts mag de granuliet stort gewoon door En de onderliggende stukken hoeft

@JessicaVanEijs ook niet te zien Tot zover art 68 12 05 13 30 46 retweets 76 favorites

Steeds komen nieuwe stukken boven water over de granulietstort Ook de ILT blijkt een vernietigend juridisch
advies te hebben gegeven Niet gedeeld met de Kamer net als alle andere waarschuwingen van experts Toch werd

in 24u besloten dat stort wel mocht https t co sMm7LvWT5U 12 05 11 14 47 retweets 58 favorites

@PartijvdDieren Partij voor de Dieren

OPartij voor de Dieren

45180 Volgers

Over granulietstort zeggen milieu experts en inspectie doe het niet Wat doet staatssecretaris @SvVeldhoven
Gaat onverminderd door met die stort Telt het voorzorgsbeginsel niet voor @D66 Granuliet t grond Hoort dus

niet thuis in onze natuur https t co E5b5WvoSaw 12 05 15 37 11 retweets 21 favorites

Stop de stort van granuliet Stop het gokken met bagger mijnnatuurblijft https t co P6cX6KC96E 12 05

15 40 4 retweets 8 favorites

^ it V @CvanBrenk Corrie van Break

TK 50PLUS vm Voorzitter @ vakbond Abvakabo FNV
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6248 Volgers

Milieuwetgeving most eenduidig zijn https t co EAMOFo7DYH 12 05 14 48 6 retweets 8 favorites

^ @mvonmartels Maurits von Martels

r ^

TK CDA vm wethouder in de gemeente Dalfsen

6331 Volgers

Morgen mag ik weer aan de bak in Den Haag Daar gaat een grondige voorbereiding aan vooraf bodem PFAS

granuliet https t co tzbl6JWI75 11 05 21 01 3 retweets 19 favorites

Politieke ondersteuning

@andrevanwanrooy Andre van Wanrooij

1126 Volgers

50PLUS fractievoorzitter @CvanBrenk Milieuwetgeving moet eenduidig en eenvoudig zijn zodat er geen

discussie kan ontstaan of lozingen legaal zijn of niet zoals nu gebeurt bij het verondiepen van waterplassen met

granuliet http5 t co PXRhvzz4m7 12 05 15 02 1 retweets 3 favorites

@RjaSwinkels rob swinkels

SP Bestuurslid afd Geldrop Mierlo

736 Volgers

Oh voorzitter dit gaat snel klonk als een lokroep van @chris_stoffer granuliet pfas 12 05 15 21 0

retweets 1 favorites

Wonderbaarlijk vaag krom verhaal redenering van @JessicaVanEijs pfas 12 05 13 19 0 retweets 2 favorites

Eerste en Tweede Kamer

@2eKamertweets Tweede Kamer

Tweede Kamer

95097 Volgers

Om 12 30 uur in de TweedeKamer het notaoverleg bodem van de commissle Infrastructuur en Waterstaat

Lees hier meer https t co HQBTeTDrcW Volg live via https t co XeBm5iwBdp 12 05 11 46 3 retweets 3

favorites

Waterschappen

@RenevanderKruk Rene ®an der Kruk

1^
id h Bestuurslid fractie Partij voor de Dieren HDSR

963 Volgers

Kappen met kappen en stoppen met storten Amelisweerd granuliet 12 05 11 28 0 retweets 2 favorites

Pers journalisten etc

@pieterkleinrtl pieter klein

vrijgesteld journalist bij RTL nieuws

27454 Volgers

Staatssecretaris verschuilt zich idd achter kabinetsbrede lijn Dat is in zichzelf al ondeugdelijk inlichtingenplicht
valt onder individuele ministeriele verantwoordelijkheid Formeel is er alleen een rol MR kabinet bij weigering
i v m belang van de staat https t co CCIC5ccC4F 12 05 15 51 21 retweets 31 favorites

Maar dat durven ze niet Want vaak is dat belang van de staat helemaal niet in geding 12 05 15 52 5 retweets

15 favorites

@Roelof_Bosma Roelof Bosma

onderzoeksjournalist Zembla

1648 Volgers

OEvavanEsch tijdens debat granuliet Dit is erg frustrerend Alle documenten die ik heb geven aan dat
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granulietstort niet kan Op alls vragen die we daarom hebben krijgen we geen antwoord Ondertussen gaat stort

gewoon door Financieel belang gaat bier voor gezondheid en milieu 12 05 15 31 5 retweets 7 favorites

@suzanne_GL tijdens debat granuiiet Kan de minister toezeggen dat bet economiscbe beiang van dit bedrijf
voor de asfaltproductie geen enkele rol beeft gespeeld in de afweging om granuliet te storten Minister

@CvNieuwenbuizen Dat beeft geen rol gespeeld 12 05 14 50 2 retweets 1 favorites

©CemLacin tijdens debat granuliet Beantwoording ss is ver onder de maat Ze zegt af te gaan op een finaal

oordeei over granuiiet Maar de documenten die bieraan ten grondslag liggen krijgen we niet Evenais GroenLinks

wiiien we weten wat dan de status is van de com Kuijken 12 05 15 22 6 retweets 4 favorites

@suzanne_GL tijdens debat granuiiet Deze kwestie scbetst een pijniijk beeld van boe er wordt omgegaan met

expertise bet milieu en metdeTweede Kamer 12 05 15 18 12 retweets 14 favorites

Reactie minister @CvNieuwenbuizen Direct mee eens dat iedereen die bier te gast is vrijbeid van meningsuiting
beeft en dat daar geen repercussies op mogen voigen Daar moet de recbter ook goed naar kijken dat iedereen

bier vrijuit moet kunnen spreken bttP5 t co dEOnfcR3ND 12 05 15 16 3 retweets 3 favorites

Omdat de ambtenaren van de ILT staatssecretaris @SvVeldboven scbijnbaar niet goed informeren doet

@Zembla bet nog maar eens bttps t co 2znzEakskJ ILT beeft ons nameiijk nooit om rectificatie gevraagd
bttps t co QZHbzMRpaK 12 05 14 42 4 retweets 8 favorites

bttps t co 2znzEakskJ 12 05 14 43 0 retweets 1 favorites

Staatssecretaris @SvVeldboven tijdens debat granuliet Dat er veel vragen zijn gesteld tijdens bet bele proces is

alleen maar een teken van zorgvuldige besluitvorming 12 05 14 40 1 retweets 2 favorites

Staatssecretaris @SvVeldboven tijdens debat granuliet Er is een persoonlijk advies van medewerker van ILT

2018 Dat zie ik nu ook op @Zembia staan De ILT Heeft vandaag nav informatie van Zembla om rectificatie

gevraagd 12 05 14 01 4 retweets 6 favorites

Dit is zeer ernstig @Zembla beeft meerdere vragen gesteld aan ILT waarop geen enkel antwoord is gekomen
Daarom bebben we dit vanmorgen aan ILT laten weten bttps t co vdbasFiOGB bttps t co MOKST3fzXu 12 05

14 04 7 retweets 8 favorites

En vervolgens doet staatssecretaris @SvVeidboven nu ricbting Tweede Kamer voorkomen alsof ILT ons om

rectificatie beeft gevraagd Om zo ruis te creeren rondom onze bericbtgeving Klopt belemaal niets van

bttps t co QZFIbzMRpaK 12 05 14 09 9 retweets 7 favorites

@CemLacin tijdens debat granuliet Alle artikeien van BBK worden overtreden Dat staat in juridiscb advies van

ILT Op basis waarvan steit staatssecretaris nu dat bet wel kan 12 05 14 16 3 retweets 3 favorites

Reactie @SvVeldboven Ik beb dat stuk niet voor mij Maar ik beb bij ILT nagevraagd wat de status van die

opinie moet zijn Flun antwoord was is bet moet worden gezien als een beleidsopvatting van een medewerker

bttps t co nObCPZlFbO 12 05 14 18 4 retweets 2 favorites

Staatssecretaris @SvVeldboven tijdens debat granuliet Ik ben bierover pas in bet voorjaar geinformeerd Was

bandiger geweest dat we dit eerder badden weten 12 05 14 21 1 retweets 3 favorites

Dit is bijzonder omdat baar woordvoerder ons in januari verzekerde dat de verantwoordeiijk bewindspersoon
bierover is geinformeerd zembla wederboor woordvoering bttps t co bbiIs9EAEc 12 05 14 23 7 retweets

12 favorites

Staatssecretaris @SvVeidboven tijdens debat granuliet We vinden dat de discussie te lang beeft geduurd Dat

verdient niet de scboonbeidsprijs 12 05 13 58 0 retweets 2 favorites

@mvonmartels tijdens debat granuliet Wij delen de zorgen over granuliet Maar we constateren dat er

onvoldoende wetenscbappeiijke onderbouwing is om bet tijdelijk op te scborten We bebben een zeer deskundig IT

team dat beeft geconstateerd dat bet veilig kan gebeuren 12 05 13 34 2 retweets 1 favorites

Dit is wel de meest bizarre reactie tot nu toe en tekent dat Kamerieden als @mvonmartels de stukken die er wel

zijn niet goed iezen IT team beeft juist geadviseerd granuliet NIET te storten zembla debat

bttps t co 57RsTaxCeo 12 05 13 36 18 retweets 15 favorites

Vraag @CvanBrenk aan @JessicaVanEijs tijdens debat granuliet Weike deskundigen zeggen dat granuiiet niet

scbadelijk is Antwoord Dan moet ik zoeken naar bet onderzoeksbureau in de stukken Ik kan niet wegen weike

deskundige er deskundiger is vergeleken metandere deskundigen 12 05 13 27 9 retweets 12 favorites

©CvanBrenk Waarom laat D66 in dit dossier bet voorzorgsprincipe opeens belemaal los granuliet
bttPs t co 1TmnQWeC8L 12 05 13 29 5 retweets 7 favorites

@JessicaVanEijs tijdens debat granuiiet Water is ook scbadeiijk ais je er 3 iiter van drinkt 12 05 13 21 2

retweets 5 favorites

@JessicaVanEijs tijdens debat granuiiet Niet iedereen is bet ooit allemaal altijd maar met elkaar eens dus we

zijn nu niet voor stoppen granulietstort Ondertussen moet Nederland ook gewoon doorwerken 12 05 13 20 4

retweets 3 favorites

@CemLacin en @suzanne_GL nu ricbting D66 Kamerlid ©JessicaVanEijs tijdens debat granuiiet Het is absurd

dat wij geinformeerd worden via een onleesbare Wob en dat Kameriid Van Eijs van D66 dat prima vindt 12 05

13 12 5 retweets 12 favorites

@JessicaVanEijs tijdens debat granuliet Je mag niet voorbijgaan aan de zorgen van bewoners Het is vreemd

dat@Zembia uitzending nodig is voordat zorgen van deze bewoners geboord worden 12 05 13 14 3 retweets

6 favorites

@EvavanEscb tijden debat granuliet Het telefoonboekje van Halbe Zijitra lijkt macbtiger dan de mening van

experts Zijistra blijkt meerdere malen contact te bebben gebad om de lopen de discussie rond granuliet te
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versnellen Voor mijn fractie is dat onacceptabel 12 05 13 05 16 retweets 19 favorites

@EvavanEsch tijdens debat granuliet Wij willen helderheid En geen brei aan gelakte wobstukken Heiderheid

betekent antwoord op de vraag hoe dit mis kon gaan We willen dat staatssecretares de Tweede Kamer actief

informeert 12 05 13 08 7 retweets 8 favorites

@CemLacin tijdens debat granuliet Deze staatssecretaris sluit ogen voor realiteit Bodemplus IT hebben in aprii
en juni 19 geconcludeerd dat granuliet geen grond is Dat is tijdens rondetafelgesprek in Kamer nog eens

bevestigd Vraag aan ss waarom ditadvies niet opgevolgd 12 05 12 56 4 retweets 3 favorites

©erikziengs tijdens debat granuliet Het lijkt de VVD onverstandig om de granulietstort te stoppen 12 05

13 00 4 retweets 3 favorites

@suzanne_GL tijdens debat granuiiet De Kamer wordt belabberd geinformeerd Minister en staatssecretaris

delen de opgevraagde stukken niet We kunnen zo niet controleren Gaat de staatssecretaris vandaag volledige

openheid geven zembla 12 05 12 41 17 retweets 16 favorites

@suzanne_GL tijdens debat granuliet Bontrup schopte stennis en haalde Halbe Zijistra erbij En dan wordt van

1 op andere dag granuliet toegestaan Kan de staatssecretaris mij garanderen dat afhankeiijkheid van

asfaitindustrie niets te maken heeft met afweging die is gemaakt 12 05 12 44 II retweets 6 favorites

@CemLacin tijdens debat granuliet GIB heeft milieu officier van Justitie Gustaaf Biezeveld persoonlijk

aansprakelijk gesteld voor zijn rol @Zembla en zijn rol hier in de Kamer Dat is initmidatie Ik roep ss en Kamer op

om hier afstand van te nemen en Biezeveld te steunen 12 05 12 50 1 retweets 2 favorites

@rvanaalst tijdens debat granuliet Beschamend hoe staatssecretaris ons in dit dossier informeert En de

ambtenaren die hun zin niet krijgen bellen vervolgens met journalisten 12 05 12 54 1 retweets 3 favorites

@CemLacin tijdens debat granuliet Meerdere Keren hebben Kamerleden aan staatssecretaris gevraagd om de

documenten in dit dossier Nooit gekregen Beschamend dat ze vier dagen geleden een linkje stuurt met 2GB aan

Wob documenten Dit is obstructie 12 05 12 49 9 retweets 19 favorites

ILT In kader van milieubelang de flora en fauna onder water dient te worden voorkomen dat granuliet wordt

toegepast Inspectie concludeert ook dat GIB in overtrading is door granuliet aan te bieden zonder geldig
certificaat wob granuliet rijkswaterstaat ienw zembla https t co FkBVzFvviX 12 05 12 20 9 retweets

9 favorites

NIEUWS De Inspectie ILT waarschuwde Rijkswaterstaat al in 2018 om geen granuliet te storten in water

Dat blijkt uit juridisch advies van de ILT dat @Zembla in handen heeft na beroep op de Wob Dit belangrijke advies

is nooit met de Kamer gedeeld https t co Tu1tXhBEIG 12 05 10 55 28 retweets 18 favorites

@apHeller Albert Heller

Journalist de Gelderlander

1512 Volgers

Ik ben er nog @mvonmartels debat granuliet 12 05 15 29 0 retweets 1 favorites

lets zegt me dat coalitie weinig aandrang heeft om stort granuliet te laten stoppen tweedekamer debat 12

05 13 19 0 retweets 2 favorites

@BrigitBD Brigit Groeneveld

mJournalist Brabants Dagblad
538 Volgers

@ZEMBLA peutert goed door in deze kwestie Negatief advies over granulietstort komt nu pas boven water en is

kennelijk niet gedeeld met de Tweede Kamer Maas granuliet @gemeenteWMW @Gem_Maasdriel
https t co pBQimPTIzv 12 05 12 13 3 retweets 3 favorites

Belangenorganisaties
I @AFrentz Arjen Frentz

piv directeur Vewin Vereniging van drinkwaterbedrijven NL

506 Volgers

Verkeerde benadering van Ministerie over PFAS op vragen van @CvanBrenk tegen de strekking van de KRW

bodemverontreiniging met PFAS moeten drinkwaterbedrijven zuiveren omgekeerde wereld dus stel INEVS s gelijk
aan drinkwaternormen https t co rvG7vfgZET 12 05 08 48 3 retweets 2 favorites

Op vraag van @CvanBrenk zegt @CvNieuwenhuizen dat de relatie INEV en drinkwater nader toegelicht zal worden

voor het AO Water omdat ze verwarring ziet bij de normen AOWater 12 05 14 49 0 retweets 1 favorites

Motie namens @CemLacin en @CvanBrenk en @EvavanEsch en @suzanne_GL die de regering verzoekt INEV s

voor grondwater voor drinkwater gelijk te stellen aan richtwaarden voor drinkwater en dus niet om extra zuivering
te vragen aan de drinkwaterbedrijven PFAS Notaoverlegbodem https t co BYEraONscL 12 05 15 23 3

retweets 3 favorites

Minister @CvNieuwenhuizen stelt drinkwater is veilig en de motie van @CemLacin @CvanBrenk @suzanne_GL en
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©EvavanEsch stelt niet proportionele eisen aan de kwaliteit van het grondwater het regionale bevoegd gezag nnoet

een kostenefficiente afweging maken PFAS Notaoverlegbodem 12 05 16 43 0 retweets 1 favorites

Zorgvuldigheid gaat boven snelheid bij PFAS en bodem en drinkwater zegt @EvavanEsch en sluit zich aan bij de

vragen van @suzanne_GL en @CvanBrenk https t co 565TanPb9H 12 05 13 07 1 retweets 2 favorites

Wat is de voortgang van de discussies van de staatssecretaris in Brussel bij de Commissie over het dossier PFAS

vraagt @JessicaVanEijs https t co QbiC4Wil2i 12 05 13 15 0 retweets 2 favorites

Aanpak aan de bron is noodzakelijk en PFAS moeten niet in het watersysteem komen en de vragen over

drinkwater en grondwater van @CvanBrenk worden gesteund door @suzanne_GL 12 05 12 43 2 retweets 5

favorites

Vragen bij notaoverlegbodem van @CvanBrenk over stalling van het ministerie dat de drinkwaterbedrijven
maar extra moeten zuiveren als er PFAS in de bodem aanwezig is https t co TiuUBD70UH 12 05 12 38 2

retweets 4 favorites

@TLNnieuws Transporter Logistiek Nederland

Perswoordvoerder Transport en Logistiek Nederland

5817 Volgers

Staatssecretaris @SvVeldhoven is bereid om de PFAS norm in diepe plassen aan te passen als uitkomsten van

onderzoeken door het @rivm daartoe ruimte bieden @TLNnieuws hoopt dat er snel duidelijkheid komt voor

transportbedrijven PFAS
^

https t co ENtsc5ARZD https t co Xwtzavu01n 12 05 17 07 1 retweets 2

favorites

@Charlotte9999 Charlotte Goulmy

stichting Beroepseer komt op voor het belang van professionaliteit
969 Volgers

granuliet behoorlijk surrealistisch debat Is granuliet grond Is wijn melk is dat het volgende debat Is dit

urgent Granuliet is geen grond Klaar 12 05 13 32 0 retweets 1 favorites

Actieg roepen

@RedGelderland RedGelderland

7
Tegen laagviiegroutes Lelystad Airport
1027 Volgers

Weer een geval van het onjuist informeren van de @IenWTweedeKamer door een bewindspersoon van @MinIenW

Nu over granuliet door stas @SvVeldhoven Wanneer maakt de @2eKamertweets hier een einde aan

https t co usiLwa3Hvs 12 05 15 45 1 retweets 2 favorites

@CemLacin Als wij als Commissie @IenW vragen om 10 documenten dan moeten die worden gestuurd en niet

een linkje naar 2Gb bodemdebat granuliet 12 05 13 10 1 retweets 2 favorites

Ssuzanne GL wil van @JessicaVanEijs weten waar de draai van @D66 zit om eerst een Commissiebreed verzoek

te steunen voor 7 documenten en nu de staatssecretaris in het nauw komt genoegen neemt met een samenvatting
vd stas ve document vd ©InspectieLenT bodemdebat granuliet 12 05 13 13 3 retweets 6 favorites

Volg het debat van de Commissie @IenWTweedeKamer over Bodem oa granuliet en PFAS tot 17 uurvia deze

link https t co aLGZodklim 12 05 12 42 0 retweets 2 favorites

@CemLacin De lokale overheid procedeert tegen de rijksoverheid bodemdebat granuliet OverDeMaas

@gemeenteWMW 12 05 12 46 1 retweets 4 favorites

@CemLacin roept de bewindspersonen op om granuliet zsm aan te merken als bouwstof en niet als grond
bodemdebat granuliet 12 05 12 48 3 retweets 4 favorites

@CemLacin hekelt de manier waarop de Kamerleden hun informatie over granuliet kregen Een linkje naar

WOB documenten is obstructie van ons werk als Kamer Waarom heeft ze de documenten niet gewoon gedeeld met

de Kamer bodemdebat granuliet 12 05 12 50 3 retweets 6 favorites

@ LeonAdegeestl Leon Adegeest

1Stichting FloogOverijssel
1484 Volgers

@suzanne_GL @D66 @JessicaVanEijs Wat is de argumentatie van @JessicaVanEijs om dit niette willen weten

12 05 13 33 2 retweets 6 favorites

Bedrijven en professionals
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@RobEijsink Rob Eijsink

tM
Adviser public affairs at Vewin

149 Volgers

De minister @CvNieuwenhuizen antwoordt op vragen van @CvanBrenk dat er voor het AOWater nadere uitleg
komt over verschil tussen INEV s en drinkwaternormen Extra zuiveren door drinkwaterbedrijven kan volgens haar

niet de bedoeling zijn 12 05 14 49 2 retweets 5 favorites

@CemLacin dient mede namens 50 I GL en PvdD mode in om INEV s voor PFOS PFOA en GenX gelijk te stellen

aan indicatieve richtwaarden voor deze stoffen in drinkwater 12 05 15 25 2 retweets 2 favorites

@Afvaladvocaat Rogier Horchner

©
Advocaat in Breda Gespecialiseerd in afvalstoffen

1867 Volgers

In 2015 werd nog verteld Het Rijk wil dat er zo duurzaam mogelijk wordt omgegaan met restproducten Daarom

wordt Thermisch Gereinigde Grond aangebracht in dijken Het was echter kostenbesparing van @Rijkswaterstaat
ten koste van milieu en veiligheid https t cQ ivbFsk38Ig 12 05 14 32 0 retweets 1 favorites

@GuusBeugelink Guus Beugelink

mVm hoogheemraad locodijkgraaf De Stichtse Rijnlanden
2939 Volgers

@CvNieuwenhuizen Welke belangen zitten hierachter En op welke wijze weten zij de besluitvorming naar hun

hand te zetten https t co UZVet6paGa 12 05 13 34 0 retweets 2 favorites

Maatschappelijke instellingen

@raoulbeunen Raoul Beunen

mAssistant Professor Environmental Governance WUR

1024 Volgers

Interessant om te zien hoe wettelijke normen achter de schermen worden vervaagd en verdraaid En ondertussen

gaat de granuliet discussie helemaal niet meer over de vraag of we uberhaupt wel moeten willen dan

natuurplassen worden volgestort met afval https t co xkFvaxlSIH https t co a2k6uqSci9 12 05 14 48 12

retweets 9 favorites

Burgers

Burger

SP aanhanger
513 Volgers

@SvVeldhoven kan heel veel vragen van kamerleden niet beantwoorden omdat ze de stukken niet bij zich heeft of

niet kent Tja zo kan Ik ook antwoord geven Granuliet 12 05 14 41 0 retweets 1 favorites

Noch @SvVeldhoven noch van Nieuwenhuizen hebben voldoende dossierkennis over granuliet Het is een debat

dat niet gebaseerd is op feiten TerwijI de vervuiling zeer ernstig is 12 05 14 52 1 retweets 2 favorites

Burger

Democraat dus republikein Polemist vrijdenker agnost
1130 Volgers

Voor minister staatssecretaris hoeft je niette hebben doorgeleerd debat Granuliet Zembla In n

belendende zaal zitten de ambtenaren driftig de antwoorden voor de bewindspersonen te souffleren via de

smartphone Of anders wordt de Kamerleden een brief toegezegd politiek https t co DwvAk79YQK 12 05

14 50 1 retweets 3 favorites

De documentaire van Zembla over granuliet gezien weet Dan weet u het is niet pluis Daartoe

gemandateerde ambtenaren weigeren op goede gronden vergunning de leidinggevende overruled en geeft na

overleg met de directeur van het bedrijf opdracht vergunning af te geven 12 05 15 00 0 retweets 1 favorites

Burger

@ECHO OFF ANONYMOUS
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3833 Volgers

@ZEMBLA @SvVeldhoven @suzanne_GL @CemLacin Advies om aansluitend op Granuliet eens te onderzoeken

waar opeens de lobby om massaal Steenmeel in natuurgebieden te dumpen is ontstaan De afvalstromen uit

Noorse mijnbouw eindigen in NLals zogenaamde opiossing tegen stikstof depositie in Nederlandse natuurgebieden
notabene 12 05 15 15 0 retweets 3 favorites

Burger

Ouwe kankerpit met ernstige allergie voor isiam en linkse hypocrieten
1789 Volgers

Debat aan bet kijken over granuliet zegt die D66 muts totaal geen gevaar te zien bij het storten van die troep in

de Maas Ze willen ons echt allemaai dood hebben Dood66 https t co HidWKszzXW 12 05 13 40 19

retweets 17 favorites

Burger

ievensgenieter
1391 Volgers

En ja daar zijn we weer Mevrouw van Eijs van D66 heeft geen problemen met de storting van het giftige granuiiet
in openbare waterplassen D66 brengt hiermee de voiksgezondheid ernstig in gevaar Voor mij is het duideiijk Ik

vind D66 crimineel https t co XJ6wf2vzm4 12 05 13 27 0 retweets 1 favorites

Burger

132 Volgers

Het kabinet controleren maar voor @D66 @3essicaVanEijs even niet als het een stas @SvVeldhoven van D66

betreft granuliet OverdeMaas @ZEMBLA @Roelof_Bosma 12 05 13 23 0 retweets 2 favorites

@D66 waar staat de D ook alweer voor en had @RobJetten transparantie niet hoog in het vaandel staan

Tenenkrommend de reactie van @JessicaVanEijs granuliet en hoor ik het goed wij zijn de controlerende macht

kiezersbedrog 12 05 13 12 0 retweets 2 favorites

Burger

De wijzen komen uit het Oosten De regering zit in het Westen Ik ga

12 Voigers

@Roeiof_Bosma @ZEMBLA @CemLacin @suzanne_GL @JessicaVanEijs Geef @3essicaVanEijs een potje granuliet
en iaat haar proberen daar een plantje op te laten groeien Misschien dat ze dan snapt waarom je het niet moet

storten 12 05 13 18 0 retweets 3 favorites

Burger

93 Voigers

@JessicaVanEijs zit niet alles recht te praten wat krom is PFAS Hypocrite achterbaks 12 05 13 12 0

retweets 2 favorites

Burger

371 Volgers

Inzake de vergunning om granuliet te storten lijkt een forensisch onderzoek op zijn plaats Hoe kon de vergunning
zo snel en tegen de adviezen in verleend worden 12 05 13 06 3 retweets 8 favorites

Nieuwssites en rtv

@dgmaasenwaal De Gelderlander

s Editie Maas en Waal

1235 Volgers
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Minister houdt voet bij stuk Alleen finale oordeel granuliet telt https t co JoN6btL2vn https t co IVI6U4Lf6V

12 05 17 17 0 retweets 2 favorites

@DeGelderlander De Gelderlander

if
De Gelderlander

69437 Volgers

Minister houdt voet bij stuk Alleen finale oordeel granuliet telt https t co aUmYr2CYzv 12 05 17 18 0

retweets 1 favorites

@ZEMBLA ZEMBLA

onderzoeksjournalistieke programma van de VARA

33516 Volgers

Staatssecretaris @SvVeldhoven zei zojuist in granulietdebat dat Inspectie ILT Zembla heeft gevraagd te

rectificeren Dit is onjuist Lees hier de mailwisseling tussen Zembla en ILT https t co wsUCRt219G granuliet
Gelderland inspectie debat @suzanne_GL @CemLacin 12 05 14 35 28 retweets 36 favorites

De inspectie ILT heeft Rijkswaterstaat al in 2018 gewaarschuwd om geen granuliet te storten in water Dat blijkt
uit een advies van de ILT aan Rijkswaterstaat dat Zembla in handen via WOB https t co AFRUlR4vsl granuliet
Zembla ILT inspectie rijkswaterstaat verondiepen 12 05 10 56 19 retweets 18 favorites

@NPOpolitiek NPOpolitiek

NPO politiek
95055 Volgers

DINSDAG LIVE Vanaf 12 30 uur Kamerdebat bodem over PFAS en granuliet met de bewindslieden

@CvNieuwenhuizen en @SvVeldhoven Infrastructuur en Waterstaat Te zien op https t co BxsleEt8wm en tv

Ziggo 502 KPN 81 12 05 11 32 3 retweets 1 favorites
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
10 2e ll DGBd 10 2e

10 2e I DBO

Thur 5 14 2020 8 36 58 AM

To

Cc @minienw nl]
From

Sent

Subject RE Voorbereiding Inbreng 2 agendapunten ten behoeve van gesprek Dhr Kuijken as 19 mei 2020

Received Thur 5 14 2020 8 36 58 AM

Beste Wim

Heb jij nog behoefte aan een gesprek met de opsteller van de evaluatie Kwalibo

Met vriendeliike greet

I0 2s

Van Wim Kuijken

Verzonden donderdag 14 mei 2020 09 08

Aan I DBO

DGB

Onderwerp Re Voorbereiding Inbreng 2 agendapunten ten behoeve van gesprek Dhr Kuijken as 19 mei 2020

En ik denk niet dat het collectief de agenda bepaalt maar goed we zien wel

iPhone WJK

10 2e

10 2eCC

Op 14 mei 2020 om 08 59 heeft

geschreven

10 2e DBO | I0 2e @minienw nl het volgende

Ik eerlijk gezegd ook niet Er is maar een set stukken

Met vriendelijke groet

10 {2e

Van Wim Kuijken 10 2e @gmail com

Verzonden woensdag 13 mei 2020 22 05

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

10 2e dGB 1Q 2e @minienw nl

Onderwerp Re Voorbereiding Inbreng 2 agendapunten ten behoeve van gesprek Dhr Kuijken as 19 mei 2020

Ik snap pt 1 niet

CC

iPhone WJK

Op 13 mei 2020 om 21 21 heeft

het volgende geschreven

DBO ^ io 26 @minienw nl10 2e

Beste Wim

Zie hieronderde insteekvan het burgercollectief voor het gesprek van komende week

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e g vahoo comVan 10 2e

Verzonden woensdag 13 mei 2020 17 57

Aan DBO

CC Burgercollectief Dreumelse Waard 10 2e @burgercollectief club

Onderwerp Voorbereiding Inbreng 2 agendapunten ten behoeve van gesprek Dhr Kuijken as 19 mei 2020

10 2e 10 2e g minienw nl

134860 1279



Geachte heer Kuijken

Gisteren hebben we bet debat over o a Granuliet aandachtig gevoigd ook hebben we

de WOB documenten doorgenomen

Tervoorbereiding op hetgesprek van aanstaande dinsdag willen we graag naast het

eerder verstuurde RPS Rapport de volgende agendapunten 1 en 2 inbrengen

We hebben gisteren tijdens het debat van de staatssecretaris gehoord dat u Quote

“onvoonA aardelijke toegang tot alle stukken heeft en iedereen kan spreken om In de

breedte alles te kunnen z e i”omtrent het dossier Granuliet Over de Maas etc heeft

dus we gaan er vanuit dat agendapunt 1 geen enkel probleem opievert

Agendapunt 1 Goedkeurinq juiste en geldiqe certificaat ‘toepassen Granuliet’

Volgens onze bronnen waaronder de WOB documentatie is er 5 keer een afwijzing
geweest voor het toepassen van Granuliet Gisteren begrepen we van de

staatsecretaris dat er voornamelijk ‘interne beleidsvormingsstukken’ \n het WOB pakket
zitten en datde uiteindelijke besluitvormingsdocumenten de goede certificaten en de

ministeriele documenten waaronder goedkeuring etc dus wel aanwezig zijn

Graag zouden wij deze uiteindelijke besluitvormingsdocumenten’ de tijdlijn van het

toepassen van Granuliet willen zien als 1® agendapunt

Agendapunt 2 Toelichting van uw onderzoek in verhouding tot ander onderzoek

De staatsecretaris gaf aan dat er naast uw ‘gehele proces’ onderzoek nog een objectief
onderzoek komt op het toepassen van Granuliet Kunt u uw onderzoek uitkomst en

opvolging nog een keer toelichten Hoe verhoudt zich dit tot het andere onderzoek

Agendapunt 3 Brief RPS onderzoek en bevindingen

Reeds eerder verstuurd op 29 april 2020

Om voor ons voldoende vertrouwen te hebben in het onderzoek en gesprek van
aankomende dinsdag is het wat ons betreft vanzelfsprekend dat agendapunt 1 en 2

inzichtelijk en helderzijn

Tot dinsdag en succes met de voorbereiding

Met vriendelijke groet

10 {2e

Namens Buraercollectief Dreumelse Waard
10 2e 10 2e10 2e10 2e en

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

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

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

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

electronic transmission of messages

134860 1279



I| l0 2e | BS [| I0 2e I@rws nl1 I BS f 10 2e |@rws nl1 10 2a

|1PK24 HBJZfl iQ 2e I@minienw nl1 1 io 2e | DGRWiI io 2e |@minienw nl1
10 2e 1 DBO

Sent Thur 5 14 2020 8 42 29 AM

Subject RE BRL 9344 en flocculant

Thur 5 14 2020 8 42 29 AM

To

From

Received

Dank Blijft mijn vraag aan |l0 2e e a hoe specifiek je in BRL 9344 kunt zijn ten aanzien van de

sa me nstel lingswaarden anaiysepakket

Met vriendelijke greet

10 2e

1| 10 26 BSVan

Verzonden donderdag 14 mei 2020 09 40

Aan 10 2e I DBO 10 2e BS 10 2e | HBJZ 10 29 | DGRW

Onderwerp RE BRL 9344 en flocculant

Dag
De aanvulling van het pakket met sulfaat chloride alfylfenolen en PFAS had geen relatie met het flocculant maar met andere

officieuze c q persoonlijke normen van medewerkers

Voor acrylamide acrylonitril geldt dat wel

Groet kl0 2e

DBO 10 2e10 2e @minienw nlVan

Verzonden donderdag 14 mei 2020 09 18

Aan

10 2e |@minienw nl

Onderwerp BRL 9344 en flocculant

Beste l0 2e| e a

Ik heb als leek in deze specialistische wereld namens dhr Kuijken nog een paar vragen met betrekking tot het nieuwe

normdocument BRL 9344

Onder het huidige BRL 9321 hangt het productcertificaat van SGS Intron voor granuliet IZG 039 2

De gemiddelde samenstellingswaarden van het huidige BRL industriezand en of gebroken industriegrind zijn conform dit

certificaat bepaald overeenkomstig AP04 SG

Vraag 1 Is er qua definitie een verschil tussen samenstellingswaarden en een analysepakket

Bij de verificatiemonsters door RWS ZN zijn in het kader van granuliet analyses uitgevoerd op basis van het standaard C2 pakket

Vraag 2 is het standaard C2 pakket het zelfde als de samenstellingswaarden als bedoeld in AP04 SG

Daarnaast is bij de verificatiemonsters het analysepakket aangevuld metde kritische parameters sulfaat chloride alfylfenolen en

acrylamide acrylonitril afbraakprodukten van polyacrylamide die niet conform AP04 onderzocht kunnen worden

Deze stoffen hebben te maken met het gebruik van het flocculant Ecopure P 1715

Vraag 3 Kan bij de opstelling van BRL 9344 een verwijzing naar samenstellingswaarden of analysepakket opgenomen worden die

verder gaat dan AP04 SG

Vraag 4 Kan in de BRL een directe verwijzing opgenomen naar de toevoeging aan het pakket met bovengenoemde aanvullende

kritische parameters

Ik vraag u ditvanuit de gedachte dat BRL 9344 een specifiek op granuliet toegesneden normdocument zal moeten worden Dat

minder ruimte laat voor interpretatie dan het huidige BRL 9321 en het flocculant betrekt

Met vriendelijke groet

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

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

10 2e
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BS | 10 2e I@rws nl110 2«To

1| 10 2e | UBS |
10 2e I DBO

Sent Thur 5 14 2020 9 00 50 AM

Subject RE melding bouwstoffen

Thur 5 14 2020 9 00 51 AM

10 2eCc @rws nl]
From

Received

Ik blijf wat worstelen wat de kwalificatie grond of bouwstof in de praktijk voor een fabrikant toepasser betekent Wanneer is het

opportuun een product als grond of als bouwstof toe te passen

De terugneembaarheid van een bouwstof is me helder Ook dat het in diepe plassen ongewenst is bouwstoffen toe te passen

Maar stel het volgende Er wordtvan zand een talud aangelegd voor een viaduct of brug niet onder water maar gewoon bovenop
bestaande bodem

Er wordt daartoe een zandlichaam aangebracht Wordt er bij de aanleg ervan gebruik gemaakt van grond bouwstoffen of beide

1 Kan bij een dergelijke constructie {als dat technisch zo uitkomt granuliet als grond worden toegepast

2 Zou datzelfde granuliet als het als bouwstof was gekwalificeerd met een passend certificaat ook gewoon op dezelfde

toegepast kunnen worden

Metvriendeliike groet

10 2e

BS10 2eVan

Verzonden donderdag 7 mei 2020 11 26

Aan 10 2e DBO

1 10 2e BSCC

Onderwerp melding bouwstoffen

Dag [iOK^

Heb het nog even nagekeken

Bouwstoffen

Op basis van het Besluit bodemkwaliteit is de toepassing van de meeste bouwstoffen inderdaad vrijgesteld van de meldingsplicht
De toepassing van zgn ICB bouwstoffen bijv staalslakken of AVI bodemas moet echter wel worden gemeld zie artikel 32

Bbk afhankelijk van de toepassing tenminste 5 werkdagen respectievelijk 4 weken van tevoren

Ook het hergebruik van bouwstoffen door dezelfde eigenaaK moet worden gemeld Wat daar precies onder wordt verstaan kan ik

zo snel niet achterhalen

Grond en bagger
Voor de onderstaande toepassingen van grond en bagger geldt geen meldingsplicht

• Het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzend perceel
• Het toepassen van grond en baggerspecie door particulieren
• Het toepassen van grond of baggerspecie binnen een vestigingslocatie van een landbouwbedrijf indien afkomstig van

dezelfde locatiej en

• Het toepassen van minder dan 50 m3 schone grond en baggerspecie {hier geldt wel een verplichting om de locatie van

de toepassing te meldenj

Zie https www bQdemplus nl onderwerpen wet reaelaevina bbk vraaen bQuwstoffen alaemeen faa wanneer bouwstoffen

Groeten

135054 1281



BSKlI 10 2e

DGRWll io 2e I@minienw nl1

DGRWlI 10 2e |@minienw nI]
From

Sent

Subject Verslag interview Wim Kuijken
Received

20200429 lntervievi [o^DEF docx

10 2e I0 2eTo @minienw nl]

BSKiP^io 2e I@minienw nl1 io 2e [
L

10 2e

I0 2e I DGRW

Thur 5 14 2020 9 10 13 AM

Thur 5 14 2020 9 10 14 AM

Beste L
Hierbij ter informatie het verslag van het interview met de heer Kuijken Veel

leesplezier
Met vriendeliike qroet

10 2e

143211 1282



10 2e I DBOll 10 2e

HBJZfl I0 2e I@minienw nl1
~

I0 2e | BS [| 10 2e |@rws nl1
~

I0 2e | HBJZ

Thur 5 14 2020 10 10 25 AM

10 2eTo @minienw nl] J}

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

Sent

Subject RE Advies

Received Thur 5 14 2020 10 10 26 AM

Reactie op vragen tbv gesprek Wim Ku liken met docx10 2e

Bijgevoegd het aangepaste word document Want ik bedoelde uiteraard wattlOKSgtook schrijft namelijk dat je achteraf niet een

toelichting kan aanpassen Dat woordje was abusievelijk weggevallen Goed da^0 26 er nog naar gekeken heeft dus om

misverstanden te voorkomen

Heb nav inputl[ 0 26 Dok punt van keuzevrijheid producent toegevoegd dat partijkeuringen onderdeel uitmaken van procedure EVK

en {eerder mai |1|0 2g dat voor granuliet partijkeuring is uitgevoerd

GKf^
10 2e I DBO

Verzonden donderdag 14 mei 2020 10 52

HBJZ | 10 2e | HBJZ

Van

10 2eAan

Onderwerp RE Advies

Dank Ik heb het separate Word doc vant^O^bok gezien

Met vriendelijke groet

10 2e

10 H^j^ ^e
HBJZ 10 2e10 2e ^minienw nlVan

Verzonden donderdag 14 mei 2020 10 50

Aan HBJZ I0 2e | S minienw nl10 2e

10 2e DBO 1 10 2e @minienw nlCC

Onderwerp RE Advies

Ik ben het eens met de antwoorden die |lO 24 had opgenomen op een ding na

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

Toelichtingen bij regelgeving kunnen niet worden gewijzigd I Dus dit kloptvolgens mij niet

We kunnen het wel in toelichting bij toekomstige regelgeving noemen in een wijzigingsbesluit of in het aanvullingsbesluit bodem

onder de Omgevingswet Daar staat nu geen lijst in de toelichting in want er zijn zoveel materialen vonden we daar kan je niet aan

beginnen En het heeft geen zin als de lijst niet limitatief is En ook al niet omdat het een interpretatie van de definitie is en de

rechter toch anders kan oordelen ook al staat het in de toelichting En materialen zijn ook niet altijd consistent van samenstelling

kwaliteit en productiewijze dus ene granuliet is het andere niet het hangt er maar net van af welk etiket de producent er ook

opplakt Daarom moet er altijd een milieuverklaring bij zitten want het moet altijd van geval tot geval worden bekeken en in dat

kader wordt de vraag beantwoord of sprake is van grond of baggerspecie of een bouwstof of een materiaal waarop het Besluit

bodem kwaliteit niet van toepassing is De erkende kwaliteitsverklaring en de fabrikant eigenverklaring zijn er met het oog op

lastenverlichting als gegarandeerd schoon materiaal van gegarandeerd constante kwaliteit wordt geproduceerd

Het opsommen van voorbeelden is nou typisch zo n Pavlov reactie waardoor we altijd weer aan het eind met gedetailleerde

wetgeving zitten Begrijpelijk iedereen wil zekerheid maar algemene regels zijn niet voor zekerheid in concrete gevallen als een

individueel besluit want er valt altijd een veelheid aan gevallen onder Maar dan moet men geen algemene regels willen Daaraan

kleeft inherent de noodzaakvan interpretatie van begrippen Overigens zelfs bij besluiten is dat zo dan is er duidelijkheid maar ook

de vraag of de wetgeving goed is geTnterpreteerd en dan kan men ook naar de rechter dus ook dan onzekerheid Wetgeving is nou

eenmaal niet wiskunde waarbij je rekensommen doet en er een heel concreet antwoord uit komt rollen met een oneindige

precisie achter de komma

HBJZ

Verzonden donderdag 14 mei 2020 10 38

Aan I 10 2e

~

HBJZ 10 2e @minienw nl

10 2e DBO 10 2e @minienw nl

Onderwerp RE Advies

Hierbij in geel mijn antwoord op de vragen

Dhr Kuijken spreekt op kortetermijn met| iQ 2e [

10 2eVan

CC

1Q t2e

10 2e

Ter voorbereiding heeft hij mails en een

stiil^j^i^estuurd
Zouden jullie dat voor mij kunnen beoordelen

Er zitten twee aspecten in die ik graag vanuit j jilie optiek toegelicht zou willen hebben

1 Zijn opmerking Mede om die reden is fir in de nota van Toelichting van het Besluit bodemkwaliteit 2007 een concrete lijst

141994 1284



van materialen gepubliceerd welke onder de definitie bouwstof dan wel grond vallen In die lijst schittert het zogenoemde

granuliet door afwezigheid Een gemiste kans voor de houder van dit materiaal om het verondiepen van diepe plassen

tegen stratificatie als functionele toepassing als bedoeld in artikel 5 en met in acht neming van de zorgplicht van artikel 7

van het Besluit bodemkwaliteit nog voor de inwerkingtreding op 1 juli 2008 van het besluit te laten legaliseren Is dat een

valide argument en had dit de latere problematiek kunnen voorkomen Is het alsnog mogelijk granuliet in deze lijst te laten

opnemen nee een toelichting kan niet achteraf worden aangepast en dan nog het is slechts een interpretatie in de

toelichting het hangt af van de concrete omstandigheden het ene is het andere materiaal niet dus zelfs de voorbeelden

die wel in de lijst staan zijn niet veilig en kunnen niet over een kam worden geschoren

Ik neem aan dat op de volgende lijst wordt gedoeld Zie hieronder Dit is een argument van 0 0 waarde Je bent niet tot inspraak

verplicht Kennelijk hebben sommige bedrijven duidelijkheid over de gevolgen van door hun geproduceerde materialen gevraagd

en die ook gekregen via de toelichting Dat het granuliet bedrijf dat niet heeft ingesproken is natuurlijk geen argument in

negatieve dan wel positieve zin of granuliet grond of een bouwstof is Het enige dat de lijst wel aantoont is dat het helemaal niet

raar is dat granuliet als grond wordt gezien want er is absoluut geen principieel verschil met de genoemde voorbeelden De lijst

van besproken voorbeelden is absoluut niet limitatief Ook blijkt uit de toelichting dat de argumenten waarom materiaal grond is

dezelfde zijn waarom is geconcludeerd dat granuliet grond is

Diverse materialen die onder het Bouwstoffenbesluit geen grond waren

zijn dat onder deze regeling wel Vanzelfsprekend moet ook bij deze
materialen worden gekeken naar het gewichtspercentage ander materiaal

Voorts blijft altijd gelden dat het moet gaan om materiaal «in een

veifiouding en met een structuurzoals 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 structuurzoals 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

Zeefeand

Zand uit de reiniging van zeefeand

Teertioudend Asfaitgranulaat TAG

Zand uit de reiniging van TAG

Boorgruis
Bentoniet

Gereinigde grond
Tarragrond
Immobilisaten en stabilisaten

2 Zijn opmerking Vanaf de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit op 1 juli 2008 was er helemaal geen noodzaak om

gebruik te maken van BRL 9321 voor het functioneel gebruik van granuliet

Paragraaf 4 3 Milieuhygienische verklaring voor grond en baggerspecie van de Regeling bodemkwaliteit biedt de mogelijkheid om

volgens artikel 4 3 3 gebruik te maken van partijkeuring dan wel om volgens artikel 4 3 6 gebruikte maken van de erkende

kwaliteitsverklaring Voor het functioneel verontdiepen van diepe plassen kan het granuliet dus gewoon worden afgeleverd

volgens partijkeuring totdat BRL 9344 de volledige procedure heeft doorlopen en uiteindelijk wordt opgenomen in bijiage C van de

Regeling bodemkwaliteit Vanaf dat moment kan het granuliet worden geleverd volgens de erkende kwaliteitsverklaring Dat gaat

volledig eraan voorbij dat dit de keuze van de producent is om lasten te verlichten van partijonderzoek hij wil juist erkende

kwaliteitsverklaring afgeven Verklaring op grond van partijkeuring kan ook maar is niet verplicht en er is niet voor gekozen dat is

de vrijheid van d producent Partijkeuringen zijn overigens onderdeel van het toelatingsonderzoek om een erkende

kwaliteitsverklaring te mogen afgeven

Ongeacht volgens welke kwaliteitsverklaring wordt geleverd zijn artikel 37 {verbod tenzij en artikel 42 melden van het Besluit

bodekwaliteit onverkort van toe passing Op grond van het vijfde lid van artikel 42 kan aan de vereiste lijst van te verstrekken

gegevens worden toegevoegd

a het gebruikte viokmiddel

b een kopie van het geologisch dossier van het actuele winningsgebied op basis waarvan kostbaar onderzoek naar asbest

achterwege kan blijven

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

Begrijp ik het nu goed dat je een materiaal voor toepassing in de bodem kennelijk mag aanbieden zonder dat er normdocument

aan ten grondslag ligt Zeker je mag alle materiaal produceren dat je maar wilt je moet vervolgens uitmaken of het bouwstoffen

grond of baggerspecie is en of het aan de toepasselijke kwaliteitseisen voldoet mede in relatie tot de beoogde toepassing

bijvoorbeeld in een diepe plas Een milieuverklaring is verplicht en dient ook als bewijs dat materiaal aan de kwaliteitseisen

141994 1284



voldoet Als een producent een partijkeuring laat verrichten van elke partij afzonderlijk en vervolgens bij goed resultaat een

verklaring op grand van een partijkeuring afgeeft dan is dat prima Maar de producent kan ook besiuiten een erkende

kwaiiteitsverklaringte wiiien afgeven zonder individueel partijonderzoek Hi] moet dan worden gecertificeerd door certificerende

installing is bij granuliet gebeurd en erkend door de minister ook gebeurd daarnaast moet het materiaal zelf ook worden

gecertificeerd In het kader van de certificatie vindt een toelatingsonderzoek plaats dat omvat onder andere 5 of 10

partijkeuringen naar keuze van de producent de keuze bepaalt hoe vaak er later verificatiekeuringen moeten worden gedaan om

te controleren of nog steeds alles goed gaat Bij dit alles spelen normdocumenten een grote rol want daarop is certificatie

gebaseerd evenals erkenning is er geen normdocument dat kan dat niet dan kan je dus ook geen erkende kwaiiteitsverklaring

afgeven en dan moet je dus een partijkeuring doen hoe dat moet is in normdocumenten en regeiing bodemkwaliteit beschreven

Dus niet voor elk materiaal hoeft er een normdocument te zijn materiaal moet uiteraard wel voldoen aan definitie grond

baggerspecie of bouwstof om onder Besluit bodemkwaliteit te kunnen valien In dit geval is de vraag of granuliet grond of een

bouwstof is en vervolgens ook of granuliet onder een normdocument viel BRL 9321 want als dat het geval is dan kan certificatie

en erkenning plaatsvinden en dan kan voor granuliet erkende kwaiiteitsverklaring worden afgegeven en hoeft nie steeds

individuele partijkeuring plaats te vinden Maar dat er dan een partijkeuring plaatsvindt Aan welke vereisten moet de

partijkeuring dan voldoen

Graag jullie mening

Met vriendelijke groet

Van HBJZ 10 2e10 2e @minienw nl

Verzonden woensdag 13 mei 2020 14 27

Aan 10 2e \ HBJZ | 10 2e

DBO | 10 2e

@minienw nl

10 2e @minienw nlCC

Onderwerp FW Advies

Hallo^i0 24
Zie onder Graag jouw blik erop

Was je vanochtend vergeten in cc op te nemen

Gi ^0 24
Verzonden met BlackBerry Work
www blackberr\ coni

Van 10 2e | HBJZ 10 2e |@mmienw nl

Datum woensdag 13 mei 2020 11 34 AM

10 2e ~] dBO 10 2e |@minienw nl

10 2e I DGB 10 2e |@mLnienw nl

BS 10 2e |@rws nlAan

Kopie

Onderwerp RE Advies

Hallo l0 26i

Hierbij een voorzet wat ik hierover zo snel inmiddels weet op basis van eerdere stukken van onze expert

10 2e

10 2e

@X[I0 26 Vul jij aan of corrigeer jij waar nodig

gk1^
DBO 10 2e10 2e ^minienw nlVan

Verzonden woensdag 13 mei 2020 09 55

Aan 10 2e

~

hbJZ 1Q 2e Sminienw nl 10 2e BS

I0 2e dGB ^minienw nl

10 2e @rwsml

CC

Onderwerp Advies

Bestdf^b i1^
Dhr Kuijken spreekt op kortetermijn met 10 2e10 2e

10 2e

Ter voorbereiding heeft hij mails en een stuk toegestuurd Zouden jullie dat voor mi] kunnen beoordelen

Er zitten twee aspecten in die ik graag vanuit jullie optiek toegelicht zou willen hebben

1 Zijn opmerking Mede 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 bouwstof dan wel grond valien In die lijst schittert het zogenoemde

granuliet door afwezigheid Een gemiste kans voor de houder van dit materiaal om het verondiepen van diepe plassen

tegen stratificatie als functioned toepassing als bedoeld in artikel 5 en met in acht neming van de zorgplicht van artikel 7

van het Besluit bodemkwaliteit nog voor de inwerkingtreding op 1 juli 2008 van het besluit te laten legaliseren Is dat een

valide argument en had dit de latere problematiek kunnen voorkomen Is het alsnog mogelijk granuliet in deze lijst te laten

opnemen

2 Zijn opmerking Vanaf de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit op 1 juli 2008 was er helemaal geen noodzaak om

gebruik te maken van BRL 9321 voor het functioneel gebruik van granuliet

Paragraaf 4 3 Milieuhygienische verklaring voor grond en baggerspecie van de Regeiing bodemkwaliteit biedt de mogelijkheid om

volgens artikel 4 3 3 gebruik te maken van partijkeuring dan wel om volgens artikel 4 3 6 gebruikte maken van de erkende

141994 1284



kwaliteitsverklaring Voor het functioneel verontdiepen van diepe plassen kan het granuliet dus gewoon worden afgeleverd

volgens partijkeuring totdat BRL 9344 de volledige procedure heeft doorlopen en uiteindelijk wordt opgenomen in bijiage C van de

Regeling bodemkwaliteit Vanaf dat moment kan het granuliet worden geleverd voigens de erkende kwaliteitsverkiaring

Ongeacht volgens welke kwaliteitsverkiaring wordt geleverd zijn artikel 37 {verbod tenzij en artikel 42 melden van het Besluit

bodekwaliteit onverkort van toe passing Op grond van het vijfde lid van artikel 42 kan aan de vereiste lijst van te verstrekken

gegevens worden toegevoegd

a het gebruikte viokmiddel

b een kopie van het geologisch dossier van het actuele winningsgebied op basis waarvan kostbaar onderzoek naar asbest

achterwege kan blijven

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

Begrijp ik het nu goed dat je een materiaal voor toepassing in de bodem kennelijk mag aanbieden zonder dat er normdocument

aan ten grondslag ligt Maar dat er dan een partijkeuring plaatsvindt Aan welke vereisten moet de partijkeuring dan voldoen

Graag jullie mening

Met vriendelijke greet

M01 2e

10 4P 2e
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Reactie op vragen tbv gesprek Wim Kuijken met

bodemkwaliteit

10 2e 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 niet mogelijk om granuliet alsnog aan de toelichting van het Bbk uit 2007 toe te

voegen

2 Zijn opmerking Vanaf de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit op 1 juH2008 was er

helemaal geen noodzaak om gebruik te maken van BRL 9321 voor bet functioneel gebruik van

granuliet

Paragraaf4 3 Milieubygieniscbe verklaring voor grond en baggerspecie van de Regaling

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

dan wel om volgens artikel4 3 6 gebruik te maken van de erkende kwaliteitsverklaring Voor bet
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functioneel verontdiepen van diepe plassen kan het granuliet dus gewoon warden afgeieverd

volgens partijkeuring totdat BRL 9344 de volledige procedure heeft doorlopen en uiteindelijk wordt

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

warden geleverd volgens de erkende kwaliteitsverklaring

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

artikel 42 melden} van het Besluit bodekwaliteit onverkort van toepassing Op grand van het

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

het gebruikte viokmiddela

b een kopie van het geologisch dossier van het actuele winningsgebied op basis waarvan

kostbaar onderzoek naar asbest achterwege 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 materiaa 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

keuring van elke partij afzonderlijk wordt aangetoond dat aan de kwaliteitseisen is voldaan

overigens Punt is hier dat van de methode van EVK gebruik mag worden gemaakt keuzevrijheid

producent als het granuliet 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

Overigens maakt van de procedure van EVK onderdeel uit dat meerdere partijkeuringen moeten

worden verricht Voor granuliet is trouwens ook partijkeuring verricht

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

142144 1285



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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1i 10 2e10 2eTo @u pcmail nl]
i0X2e I DBO

Thur 5 14 2020 11 36 49 AM

Subject RE BRL 9344

Received

From

Sent

Thur 5 14 2020 11 36 49 AM

Beste l0 2e

Geen probleem

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 aaj^ ^e
Van

Verzonden donderdag 14 mei 2020 12 32

Aan

Onderwerp RE BRL 9344

Beste 10 2e

10 2e

10 2e DBO

brw

brw

Ik heb inmiddels BRL 9321 in mijn dossier gevonden maar deze beoordelingsrichtlijn is dermate ingewikkeld en gedetailleerd dat ik

niet zo maar snel een los interpretatieblad kan opstellen

Met vriendelijke groet

Van

10 2e

DBO[

Verzonden donderdag 14 mei 2020 11 52

Aan

Onderwerp RE BRL 9344

Beste| lOK2e

Dank voor je snelle reactie Maar het is niet aan mil om een keuze te gaan maken Dhr Kuijken zal de opties zeker willen

10 {2e 10 2e ^minienw nll

10 2e ^upcmail nl10 2e

brwmeenemen

We spreken elkaar binnenkort met dhr Kuijken
Met vriendelijke Pt oet

10 2e

10 2e

10 «SP 2e

10j 2e |@upcmail nl

mei 2020 11 46

DBO I0 2e g minienw nl

Van 10 2e

10 {2eAan

Onderwerp RE BRL 9344

Beste 10 2e

Normalit6r ZOU ik h©t d06l van di wraag tA IIIgn want Hat tnrh hghnnrlnlr ^ l rlir^ maar fk k an haa^t

brwraden wat de werkelijke reden is

brw

In een herhaling gisteravond ging het opeens over granuliet en zag een spartelende

Staatssecretaris die jtegen beter weten in vol vuur het gebruik van BRL 9321 stond te verdedigen

Er zijn nu twee opties

a BRL 9344 versnellen maar kan behoorlijk lang gaan duren

b een interpretatie document van BRL 9321 opstellen vergelijkbaar van mijn aanvullende commentaar op het ontwerp van BRL

9344

Optie a vanuit verschillende Colleges van Deskundigen wordt er steen en been geklaagd over de laksheid van het Ministerie om

reeds vastgestelde en bindend verklaarde beoordelingsrichtlijnen op de nemen in bijiage Cvan de Regeling bodemkwaliteit Vorige

jaar was er geen tijd en bleven BRL en en wijzigingsbiaden van bestaande BRL en gewoon op de plank liggen Eindelijk zou dat per 1

januari 2020 plaatsvinden toen zou dat 1 april worden Waarschijnlijk wordt het nu pas 1 januari 2021 maar ook dat is nog niet

zeker De gezamenlijke CvD s zijn voornemens een brief te sturen aan het Ministerie om aandacht te vragen voor de doorlooptijden

{en dat is een understatement

Verkorte optie a BRL 9344 kan wellicht binnen 6 weken bindend worden verklaard en is dan gelijk openbaar dus ook voor de TK

De ellenlange procedure tot opnemen in bijiage C van de Rbk blijft wel nodig maar dat kan worden afgedaan als een formaliteit ter

voldoening aan de Richtlijn 98 34 EG

Optie b een los interpretatie document voor BRL 9321 kan wellicht binnen 6 weken bindend worden verklaard en is dan ook gelijk

brw

134570 1286



openbaar dus ookvoor de TK De ellenlange procedure tot opnemen in bijiage C van de Rbk blijft wel nodig maardat kan worden

afgedaan als een formaliteit ter voldoening aan de Richtlijn 98 34 EG Ik heb hiertoe wel de hulp var

Gaarne verneem ik Uw definitieve keuze en dan kan ik gelijk aan de slag

Met vriendelijke groet

Van

Verzonden donderdas 14 mei 2020 09 35

J 10 2e

nodig10 2e

10 2e

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

10 2e @upcmail nlAan

Onderwerp RE BRL9344

Best^ 10 2e

Wat

Met vriendeliike groet

iJelangrijkste verschillen tussen BRL 9321 en BRL 9344zijn ae

10 2e

10 2e

10 24p ^
10 2e 10 2e |^upcmail nl

Verzonden woensdag 13 mei 2020 15 30

Aan

Van

I0 2e I0 2e @kiwajTlsgs com10 2e 10 2e

bouwkwaliteit nl I0 2e @minbzk nl I0 2e DBOCC 10 ge 10 2e

10 2e @minienw nl

Onderwerp BRL 9344

Urgentie Hoog

Beste 10 2e

Vanuit het ministerie kreeg ik onlangs bet welgemeende verzoek om de vaart er in te houden

Om een en anderte stroomlijnen mail alvast mijn aanvullend commentaar op de door het GCvD G M vastgestelde versie

Met vriendelijke groet 10 2e

Scanned by McAfee and confirmed virus free

□it bericht kan infermatie 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

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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10 2e BSK[| 10 29

□ DGRW

To @minienw nl]
10 2eFrom

Sent Thur 5 14 2020 11 49 40 AM

Subject RE Verslag gesprek Kuiken

Thur 5 14 2020 11 49 41 AMReceived

Ha I 10 2e I
T a v de nota over Kwalibo Ik had je gemaild dat ik deze uiterlijk vandaag zou mailen Ik ben nu met de afronding bezig Ik

stuur je deze vandaag nog op

Met vriendelijke greet

10 2e

10 2e

BSK

Verzonden donderdag 14 mei 2020 12 37

Aan

Onderwerp Verslag gesprek Kuiken

Ha^ 10 2e I

Ik had mdtf X^3 l0 2e | p0 2e| gesprek met| I0 2e [over granuliet Hij heeft belargstelling voor verslag van jou over

gesprek met Wim kuiken Zou je dat kunnen delen Heeft P° 2e| ook gedaan
Alvast dank

Hoe staat het met je nota over kwalibo

Groetl I0 2e

I0 {2eVan

DGRW10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry comj
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I DGRWiI 10 2e

BSK

Thur 5 14 2020 12 00 51 PM

Subject RE Gesprek met Wim Kuijken
Thur 5 14 2020 12 00 00 PM

To 10 2e @minienw nl]
10 2eFrom

Sent

Received

Maar je bent niet bereid om het verslag te delen

10K2e

10 2e

I io P4^^ e

10 2e]

10 2eVan

Verzonden donderdag 14 mei 2020 12 47

BSK

Onderwerp FW Gesprek met Wim Kuijken

Dag I 10 2e |
Naar aanleiding van jouw vraag of het verslag gedeeld mag \worden zie onderstaande mail

Ik heb ^10K2ej en Wim Kuijken vooraf reeds aangegeven dat ik niet betrokken ben geweest en me ook niet heb bemoeid met de

casus granuliet Ik heb onder meer vragen beantwoord over het Kiwalibo stelsel in het algemeen en de Beleidsevaluatie in het

bijzonder Ik ben uiteraard gaarne bereid om met |l0 2^ een gesprek te voeren over de Beleidsevaluatie etc

Met vriendeliike groet

DGRW

10 2eAan

10 2e

10 Pe

Van

Verzonden maandag 20 april 2020 14 01

BSK 1
DGRW

_

Onderwerp Gesprek met Wim Kuijken

Dag I 10 2e |
Ik heb begin vorige week het interview gehad met Wim Kuijken over Granuliet

Daar is woensdag een verslag naar mij gestuurd dat ik van commentaar heb voorzien op donderdag 1® versiej en vrijdag 2
^

versie Vrijdag heb ik het definitieve verslag goedgekeurd
Ik heb vrijdag gevraagd of ik dit verslag intern kon delen Uit onderstaande mail blijkt dat dat zoals ik al verwachtte niet de

bedoeling is

Met vriendelijke groet

DGRW10 2e

10 2e 10 2e @minienw nlAan

10 2e 10 2e @minienw nlCC

10 2e

10 2e

10 2e DGB 10 2e @ minienw nl

Verzonden vrijdag 17 april 2020 16 00

DGRW 10 2e g minienw nl

Van

10 2eAan

Onderwerp RE Verslag

Dag| l0 2e ^
Ik heb even navraag gedaan maar het is een vertrouwelijk verslag en niet de bedoeling te delen

Hoop je hiermee voldoende geinformeerd te hebben

Groeten | 10 2e |
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DBO^ 10 2e10 2eTo @nninienw nl]
I0 2e | BS [| iQ 2e |@rws nn
10 [2e HBJZ

Thur 5 14 2020 1 18 35 PM

10 2e HBJZlI 10 2eCc @minienw nl]
From

Sent

Subject RE Hoofdstuk 2 Bbk Kwalibo

Thur 5 14 2020 1 18 35 PMReceived

Tubbing BBk pdf

Hallotl0 2e

Klopt dat de nota van toelichting geen toelichting geeft op H2

Verwezen wordt namelijk naar de toelichting op het {ingetrokken Besluit uitvoering bodemkwaliteit Stb 2006 308

Die kun je hier vinden https zoek officielebekendmakingen nl stb 2007 469 html

Uit de toelichting kun je opmaken dat Kwalibo voortbouwt op een large eerst vrijwillige praktijk die later verplicht is gemaakt en

ook publiekrechtelijk en strafrechtelijk handhaafbaar

^jl0 2 t weet jij nog meer of andere officiele stukken waar voor Wim Kuijken een handzame beschrijving is opgenomen

Sowieso komt er de kwalibo evaluatie begrijp ik al weet ik niet wanneer die wordt afgerond

Zie als achtergrond het artikel van Tubbing dat ik al eerder stuurde

GK^
DBO10 2eVan

Verzonden donderdag 14 mei 2020 12 36

Aan I0 2e | HBJZ

10 2e BSCC

Onderwerp Hoofdstuk 2 Bbk Kwalibo

Bestdjl^
Voor Wim Kuijken ben ik op zoek naar de achtergronden en de toelichting op het Kwalibo stelsel De juridische basis staat in

hoofdstuk 2 van het Bbk maar ik kan geen toelichting vinden

Ik heb wel een Beleidsbiad Uitvoeringskwaliteit bodembeheer Kwalibo gevonden

Ik ben vooral op zoek naar een officiele beschrijving van de achtergronden en principes van Kwalibo dus de principes van

certificering en accreditatie en de keuze voor een privaat publiek stelsel

Ik ben bang dat me dat een large zoektocht gaat kosten en wellicht heb jij zicht op relevante juridische documenten en

kamerbrieven

Met vriendelijke groet

I0 2e

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

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

From

Sent

DBO

Fri 5 15 2020 8 06 54 AM

Subject Gesprekken met| I0 2e |en
Received

10 2e

Fri 5 15 2020 8 06 54 AM

Beste| 10 2e |en Wim

Vandaag spreken we om 10 uur met | 10 2e

Thema s die aan de orde kunnen komen

ontoereikendverklaring melding Flonswijkerplas

onafhankelijkheid vergunningverleners en handhavers

interpretatievrijheid vergunningverleners en handhavers

afstemmingtussen vergunningverleners en handhavers versehillende regionale diensten

reikwijdte zorgplicht

beroeps en escalatiemogelijkheden voor melders

escalatiemogelijkheden bij interne discussies binnen RWS

escalatie tussen RWS en beleid

relatie tussen handhavers en handhavers en Bodemplus

Vervolgens spreken we om 12 uur met[

10 2e

10 2e1Q t2e

10 2e

Tertoelichting

Dit college stelt de normdocumenten BLR en vast Dit college valt onder schemabeheerder KIWA

Met college stelt deze documenten vast en besluit over tijdige actualisatie Dragen zorg voor het ontwikkelen en actueel houden

van kwaliteitsnormen voor bedrijfsieven en overheid Nadat schema s zijn vastgesteld moeten deze nog beleidsmatig worden

getoetst en voert ILT de Handhaafbaarheids Uitvoerbaarheids en Fraudebestendigheidstoets FlUF toets uit Daarna worden de

normdocumenten in de bijiagen van de Rbk opgenomen Voordat opname plaatsvindt worden de normdocumenten getoetst aan

de wet volgens de richtlijn SBK door de Toetsingseommissie Besluitbodemkwaliteit Deze commissie is door het ministerie ingesteld

om zorgte dragen dat de private BRL en in overeenstemming zijn met de wettelijke eisen van de Rbk

Een centraal college van deskundigen bepaalt voor onder het beheer van dit college staande certificatierichtlijnen het controle

en sanctiebeleid van certificerende instellingen De intensiteit en frequentie van de controle wordt geregeld in de

beoordelingsrichtlijnen op specifiek benoemde onderwerpen

Aspecten die aan de orde kunnen komen

algemeen kijk op het stelsel deelname rijksvertegenwoordigers aan colleges

rol van beleid Bodemplus

opname granuliet in BRL 9321 in 2009 als grond gevolgen voor BRL 9324

discussie grond of bouwstof wie adviseert wie bepaalt

totstandkoming BRL 9344 waarom zowel criteria van grond als van bouwstof

geldigheidsduur BRL

wanneer actualisatie BRL signalen van martpartijen

Met vriendelijke groet
io 26
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]@witteveenbos com]I0 2eTo 10 2e

10X2e I DBO

Sat 5 16 2020 8 28 58 PM

From

Sent

Subject RE Gesprek met dhr Kuijken
Sat 5 16 2020 8 29 00 PMReceived

Geachte

Fijn te horen Met secretariaat zal contact met u opnemen

De achtergrond om u te benaderen is de evaluatie Kwalibo

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 2e

10 «sp 2e

10 2eVan

Verzonden vrijdag 15 mei 2020 12 05

Aan 10 2e DBO

cc lOK2e

Onderwerp tw taesprek met dhr Kuijken

Geacht

Wii kunnen He heer Kuijken en u zeker helpen bij het beantwoorden van deze vragen Hiervoor kunt u een afspraak maken meitjo 2|
10 2e

Bijvoorkeur spreken wij af via een Teamis meeting in de week na 22 mei indien het mogelijk is om uw vragen vooraf al met ons te

delen dan ontvangen wij deze graag Dit helpt ons in de voorbereiding aangezien het dossier en de Kwalibo wetgeving inderdaad

complex is

Met vriendeliike groeten

10 2e

n ondergetekende

10 2e

DBO 10 2e10 2e @minienw nlVan

Verzonden donderdag 14 mei 2020 10 04

Aan 10 2e | | 10 2e | S witteveenbos com

Onderwi met dhr Kuijken
10 2eGeacht

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 wii ik graag met u een telefonische afspraak plannen In dat gesprek wii 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 huidise procedure en werkwijze

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

Met vriendelijke groet

Wim Kuijken

Namens deze

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

10 2e
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06 10 W 2e

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

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

elektronisoh verzenden van berichten

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

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

DISCLAIMER

This e mail is strictly confidential and is intended solely for the addressee

It is prohibited for unauthorized persons to utilize the information contained within this e mail

If you receive this e mail and you are not the addressee

then please delete it from your system and notify the person who sent it to you

Our company accepts no liability for the content of this email

or for the consequences of any actions taken on the basis ofthe information provided
unless that information is subsequently confirmed in writing

Beforeprinting think about the environment
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10 2e I DGBf] 10 2e

10X2e I DBO

Sat 5 16 2020 8 49 17 PM

Subject 20200515 lnterview^MiE
Sat 5 16 2020 8 49 18 PM

To @minienw nl]
From

Sent

Received

20200515 Interview|fl0if2ejdocx
Ha I0 2e

Paar kleine aanvullingen

Groet

i0 2e

135227 1297



BS | 10 2e I@rws nl1

I DBO

Sun 5 17 2020 10 53 43 PM

Subject RE Enkele vragen van dhr Kuijken
Sun 5 17 2020 10 53 43 PM

10 2«To

10 2eFrom

Sent

Received

H^1|0 2^
Met zou gaan om Port Benelux Ik kan daar echter niets concreets over vinden

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 «4 P 2e

BSVan 10 2e

Verzonden zondag 17 mel 2020 13 33

Aan DBO

Onderwerp RE Enkele vragen van dhr Kuijken

Dag [iOK^
Tot nu toe niets kunnen vinden Wei een toepassing bij RWS Midden NL IJsseimeer van granuiiet
Heb je misschien de naam van een concreet project in WNN

I0 2e

m
HO

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

Verzonden zaterdag 16 mei 2020 21 43

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

Onderwerp RE Enkele vragen van dhr Kuijken

Met zou gaan om een melding in mei 2013 in West Nederiand Noord Met zou daar microzand heten

Met vriendeiijke groet

10 2e

10X2e

10 «4d ^e
10 2e BS 10 2e g rws nlvan

Verzonden vrijdag 15 mei 2020 14 34

Aan DBO^ 10 2e

^ BS

Onderwerp RE Enkele vragen van dhr Kuijken

10 2e @minienw ni

{1{10 2e 10 2e 10 2e I HBJZ ^ 10 2e@rws nl @minienw nlCC

Dag hOK2ej
Heb jij nog wat meer info over de melding uit 2013 die je noemt onder vraag 4 Het is anders erg lastig zoeken

Groeten

1^
Van 10 2e HBJZ 10 2e @minienw nl

Verzonaen vrijaagT 5~7tiei 2020 12 14

Aan DBO |
3 HBJZ

Onderwerp RE Enkele vragen van dhr Kuijken

Halloh0 2ek

10 2e 10 26 @minienw ni

10 2e 10 2e 10 2e BS ^ 10 2eg minienw nl @rws niCC

Vwb de vragen 1 4 heb ik van mijn kant geen input

@l|0 2^ jij waarschijnlijk hopelijk wel

@X[i0 26| wat 5 bet reft kun jij wellicht gelet op jouw kennis van het Vlaamse omgevingrecht recht wellicht iets zeggen of

achterhalen Zie geel

Gr f^
10 2e DBO 10 2e @minienw niVan

Verzonden vrijdag 15 mei 2020 11 41

Aan 10 2e BS 10 2e @rws nl

Onderwerp Enkeie vragen van dhr Kuijken

In de gesprekken is een aantai 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

10 2e ■HBJZ 10 2e @minienw ni

135048 1299



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 milieiirapporten met imieke nummers werken

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

Met vriendelijke groet

I0 2e

10 H^P 2e

135048 1299





1Q 2e IfBSVan

Aan }dBo| IQXgHaSSl DGRW |[ f10H2er ge •TW2^ llLT

DGRW | nOHgHTiTdmS^

f10 2e

10 2e H8JZ

t luii2e 1

10 2eCc JLIn0 2e

Onderwerp

Datum

RE Documenten granuliet

maandag 18 mei 2020 08 27 06

Beste

Akkoord

Groet

tl0 24

10K2e ffOK25ll DBOl 10 2e

Datum maandag 18 mei 2020 12 02 AM

Aan io 2e

fern mienw nlVan

10 2e l BSVi

@iient nl^rws nl [
10 2e ] HBJZ 10 2e iiminienw n^

] DGRV

10 2e

]^ ILT10 2e 10 2e 10 2e

Kopie [

] I0 2e ^nvs nl

Onderwerp Documenten granuliet

@minienw nl 10 2e | BS10 2e 10 2e

jlLT l 10 2e

Beste |T0K2^|fdK^t|0X^ enriQX2ej

Namens dhr Kuijken verzoek ikjullie de beschikkingte krijgen overalle stukken die vallen binnen

de scope van de onlangs genomen Wob besluiten in bet kader van granuliet

Dhr Kuijken wenst inzage te krijgen in de ongelakte stukken en de stukken die om moverende

redenen niet aan de verzoekers verstrekt zijn

Wellicht is het handig via Wetransferte werken

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

I 10 2anX|2e

132806 1301



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

Mon 5 18 2020 6 48 36 AM

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

From

Sent

Subject Interviews op 18 mei

Received Mon 5 18 2020 6 48 37 AM

Beste 10 2e en Wim

De twee interviews van vandaag staan in het teken van RWS Zuid Nederland

Om 9 30 praten we met Zij is directeur netwerkmanagement Op 26 9 2019 heeft zij een gesprek gevoerd met

10 2e over de status van granuliet In deze mail beklaagde zij zich over de druk die zij in de voorafgaande weken heeft

ervaren Zij gaf tevens aan het besluiot van het directeurenoverleg niet voldoende te vinden voor niet toereikend verklaren van de

melding Deze mail is in handen gekomen van Zembla Op 4 10 2019 drong zij aan op een bevestiging door 10 2e Op 16

10 2019 gaf zij wederom aan de melding ontoereikend te vinden wegen het ontbreken van organische stoffen Op 28 10 2019 gaf

zij aan dat de eerste resultaten van de milieuhygienische toets door WVL onvoldoende waren en er aanvullend onderzoek nodig

10 2e

was

Om 13 uur praten we met| Hij is senior vergunningverlener binnen ZN Op 25 9 2019 gaf hij in een uitgebreide mail

aan dat granuliet niet onder BRL 9321 kon vallen Die zelfde dag heet hij contact gehad met| 1Q 2e [waarin de laatste aangaf dat

hetals grond moetworden beschouwd en Bontrup verder moet kunnen gaan

Met vriendelijke groet

10 2e

{10 2e

134855 1303



[ ~l@upcmail nl]

| DBO

Mon 5 18 2020 8 15 46 AM

Subject RE Voorstel wijzigingsbiad BRL 9321

Received

10 2eTo

10 2eFrom

Sent

Mon 5 18 2020 8 15 47 AM

Beste 10 2e

Dank hiervoor

Mpt vripnHpliilfp gnpet
10 2e

10 «4 D ^

Van

Verzonaen maanoag m m

Aan

10 2e

ei2020 08 27

DBO

Onderwerp FW Voorstel wijzigingsbiad BRL 9321

Beste 10 2e

Met was wel weekend maar bij het doorspitten van de site van SBK vond ik het modelcertificaat voor BRL 9321 zoals vastgesteld

door de HCB Wat daar in staat is echt de moeite waard

VOORBLAD Op het voorblad staat weliswaar dat GEEN controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de

melding informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag dat is ook niet de taak van de Cl maar het certificaat bevat wel

de toepassingsvoorwaarden en wenken voor de gebruiker Hiermee wordtvoldaan aan het zinsdeel achter de komma mits

toepepast op de in de verklarinq oangeggygn wijze zoals vastgelegd in de definitie van de erkende kwaliteitsverklaring

TOEPASSINGSVOORWAARDEN dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5 6 7 37 en 42 van het Besluit

bodemkwaliteit functionatiteit zorgpticht algemene voorschriften en melding

Artikel 37 het is verboden om grond of baggerspecie toe te passen in strijd met artikel 5 eerste lid 7 38 42 44 45 52 59 60 63

en 64

10 2e

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER Ga na of en door wie melding wordt gedaan aan het bevoegd gezag Overhandig het

bewijsmiddel afleverbonnen en certificaat aan de opdrachtgever de opdrachtgever moet het bewijsmiddel afleverbonnen en

certificaat tenminste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag

Zoals ik al eerder aangaf maakt het voor het naleving van artikel 5 {functionaliteit en 7 {zorgplicht helemaal niet uit of het hier

gaat een bouwstof onder BRL 9324 of grond onder BRL 9321 Het gaat hier immers altijd om de aard en eigenschappen en niet om

de naam en herkomst van een materiaal In beide gevallen is er sprake van een overtrading van artikel 23 eerste lid onder b

wegens het niet melden van het gebruikte viokmiddel terwiji er nog geen criteria zijn vastgesteld voor het gebruik ervan in de

bodem en in een oppervlaktewaterlichaam

In het modelcertificaat zijn de toepassingsvoorwaarden helder vastgelegd Het valt de certificerende instelling daarom niet aan te

rekenen dat de aanvrager onjuiste en onvolledige gegevens heeft verstrekt

Tenslotte de geldigheidsduur van het certificaat Op de site van Bodem staat hiervoor aangegeven geldig t m heden Dat wil

zeggen steeds voor een per dag Dus geldig voor onbepaalde tijd

Hier bijgevoegd het mpdelcertificaat en het laatste voorstel voor het wijzigingsbiad plus de opiosrichting gevende evaluatie

Met vriendelijke groet 10 2e

10 2e giupcmail nl]Van 10 2e

Verzonden vrijdag 15 mei 2020 22 11

Aan 10 2e 10 2eDBO

Onderwerp FW Voorstel wijzigingsbiad BRL 9321

g minienw nl

Dat was lets te snel

Van 10 2e giupcmail nl]10 2e

Verzonden vrijdag 15 mei 2020 15 02

Aan DBO

Onderwerp Voorstel wijzigingsbiad BRL 9321

Beste |l0 2s

10 2e 10 2e @ minienw nl

Hier bijgevoegd mail ik de snelste route plus een opiosrichting gevende evaluatie

Met vriendelijke groet 10 2e

Scanned by McAfee and confirmed virus free
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I0 2e [ I0 2e l@kiwa conn]

Pdbo
Mon 5 18 2020 8 24 15 AM

To

10 2eFrom

Sent

Subject RE voorzitter CvD grondstoffen en Milieu

Mon 5 18 2020 8 24 15 AMReceived

Best^10 {2e

Overheen gekeken
Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 2e

Van 10 2e

Verzonden maandag 18 mei 2020 09 23

Aan DBO

Onderwerp RE voorzitter CvD grondstoffen en Milieu

Stond in de cc

CC I0 2e ^iname com

Met vriendelijke groet

10 2e

io|aa§p^P^S@26

1 e

DBO

Sent Monday 18 May 2020 09 11

I0 2e

Subject RE voorzitter CvD grondstoffen en Milieu

Beste |o 2i

Heb je voor mij het emailadres vart|0K2|r lQ 2e

Met vriendeliike groet

10 2e 10 2e @nninienw nlFrom

I0 2e akiwa comTo

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 26

10 2e

Reeds beoordeeld Zylab ID 135475

134566 1305



1Op0 H |2^1O02e

1 e

10 2e

Reeds beoordeeld Zylab ID 135475

134566 1305



10 2« | BS | 10 2e I@rws nl1

J DBO

Mon 5 18 2020 10 23 23 AM

To

10 2eFrom

Sent

Subject Brief van de IG

Received

20200324 Brief granuliet IG aan MMenW PDF

Mon 5 18 2020 10 23 23 AM

t i

Met vriendelijke groet

I0 2e

10 2e

10 W4d be

135047 1306



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

Mon 5 18 2020 10 27 10 AM

Subject FW Openstaande vragen

Mon 5 18 2020 10 27 11 AM

Vragen Granuliet over BRL 9321 9324 en 9344 pdf

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

From

Sent

Received

t i

Met vriendelijke groet

10 2e

Van 10 2e

Verzonden maandag 18 mei 2020 10 25

Aan 10 2e 1 DBO

10 2eCC

Onderwerp RE Openstaande vragen

Beste tl0 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 mij opnemen
Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e dBO 10 2e ^minienw nl

Sent Monday 18 May 2020 09 25

To 10 2e I0 2e Skiwa com

Subject Openstaande vragen

Best^f^
Ik heb je op 8 mei een aantal vragen toegestuurd die betrekking hebben op KIWA Heb je kans gezien de vragen te beantwoorden

Metvriendeliike groet

From

10 2e

10 2e DBOVan

Verzonden vrijdag 8 mei 2020 13 26

Aan Keijzer Jan 10 2e kiwa com

DGB

Onderwerp RE voorzitter CvD grondstoffen en Milieu

Best^0 2^
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 tot 10 2e

10 2e ichten

Dezetref je bijgevoegd aan Ik heb zelf aangegeven welke vragen waarschijnlijk via KIWA kunnen worden beantwoorden welke

eventueel via SBK

10 {2e {10 2e ^minienw nlCC

Graagverneem ik jullie reactie

Met vriendelijke groet

I0 2e

10 2e ^kiwa comVan 10 2e

Verzonden vrijdag 8 mei 2020 12 13

Aan 10 2e DBO^ 10 2e g minienw nl

134854 1308



10 2e

I0 26

□MM

10pa| S |2^10§2e

1 e

10 2e

reeds beoordeeld 134561

134854 1308



I0 2e lOK2e |@iname com]

J DBO

Mon 5 18 2020 10 39 03 AM

To

10 2eFrom

Sent

Subject RE Re Gesprek met dhr Kuijken
Received Mon 5 18 2020 10 39 03 AM

Geachte 10 2e

Fijn te horen dat u tot een gesprek bereid bent Met secretariaat zal contact met u opnemen

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 «4 P 2e

Van 10 2e

Verzonden maandag 18 mei 2020 11 38

Aan DBO

Onderwerp Re Gesprek met dhr Kuijken

Geachte het I0 2e
^

Hoewel mijn rol|
onderhoud met de heer Kuijken

Wat mij betreft zou dit bv kunnen di 19 5 begin van de middag wo 20 5 begin van de middag ofvr 22 5 Mochten deze

data niet schikken dan heb ik volgende week ook voldoende ruimte

10 2e

] inhoudelijk beperkt is sta ik open voor een telefonisch10 2e

1VTpt vri PiTirlpI iilrp cmpit

10 2e

Sent from my Android phone with mail com Mail Please excuse my brevity
On 18 05 20 09 26

Geachte

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

reactie op deze uitzending hebben de ministers voor Miiieu 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 kadervan het Besluit bodemkwaliteit

invulling wordt gegeven aan de totstandkoming van een BRL accreditatie en de afgifte van productcertificaten compiex 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 kadervan mijn opdrachtwii ikgraag met u een telefonische afspraak plannen In dat gesprek wil ikingaan op uwervaringen

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

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 ikuw reactie

Met vriendelijke groet

Wim Kuijken

Namens deze

@mimenw nl wroteDBO 10 2e10 2e

10 2e

Q0 2e | Van het gesprek zal een beknopt vers lag gemaakt10 2e

10 2e

06 10 a4p 2e

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

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

afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat sanvaardt 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 infonr the
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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] Wim Kuijken [| iQ 2e |@gnnail conn]10 2e I DGBf] 10 2e

l0X2e I DBO

Mon 5 18 2020 10 43 09 AM

Subject FW Informatie Granuliet NRG

Mon 5 18 2020 10 43 10 AM

To

From

Sent

Received

Notitie Granuliet G Kruse pdf

Granuliet arond ofbouwstof 20190320 pdf

Kruse Lubking Memo voor discussie granuliet als qrond pdf

Beste Wim

10 2e heeft mij in cc onderstaande mail gestuurd

Met vriendelijke groet

10 2e

Vcii^l0 2d9^
Verzonden maandag 18 mei 2020 10 40

Aan DBO

Onderwerp FW Informatie Granuliet NRC

I0 2e

Dag 10 2e] voor jou wellicht ook interessant Ik noem hier even de richtingenstrijd waarvan jij ook al sprak

Vrg40 2^

VanKp Q 2^b 2e

Verzond^ maandag 18 mei 2020 10 38

Aan 10 2e |^rws nl r 10X2e ~\\ 10 2e lgBilent nl | 10 2e

I0 2e lOX2e Sminienw nbf 0 2^jj26 {BS lOX2e ^rws nl

CC | lOX2e | j lOX2e l^rws nb

Onderwerp FW Informatie Granuliet NRC

Beste alien

Hierna stuur Ik jullie ter informatie een bericht door aan | I0 2e de NRC

Ik heb lang met hem gesproken nav de kwestie Met is goed als jullie ervan op de hoogte zijn

GIB geeft de hoop op dat Zembla nog tot inkeer komt Maar de NRC verdient een tweede kans

Vriendelijke groet

10 2e g ilent nl 10 2e

1P 2e

Van I0 2^ 26

Verzonden zondag 17 mei 2020 17 58

Aan 10 2e I0 2e @nrc nl

Onderwerp Informatie Granuliet

BestdjoX^
Zoals afgesproken stuur ik je alvast informatie die duidelijk maakt dat er

1 niets mis is met de definiering en milieuhygiene van granuliet

2 niets mis is met de besluitvorming op het ministerie van lenW inci RWS en ILT

3 Zembla eerder activistisch dan journalistiek te werk gaat waarbij journalisten en het Burgercollectief nietschuwen een

loopje te nemen met de waarheid

Het dossier is groot Dit is noodzakelijkerwijs een selectie

Je kunt zoals we hebben afgesproken naar elkstuk of e mail vragen GIB heeft vrijwel alles

Veel documenten zijn te vinden op https www bontrup com dossier granuliet Ook op www tweedekamer nl natuurlijk

{zoekterm granuliet

Ik ga hierna op de drie punten in Het is onvermijdelijk dat het een beetje tijd van je vraagt

1 Granuliet grond bouwstof en milieuhygiene

De definitie van het Bbk Besluit Bodemkwaliteit en de toelichting daarop zijn zo helder dat het lastig is dat mensen er lets

anders in willen lezen De tegenstanders van het gebruikvan granuliet in Over de Maas gebruiken argumenten die

irrelevant zijn zoals granuliet is niet van Nederlandse bodem of granuliet bevat geen organise he stof

Het materiaal hoeft helemaal niet van Nederlandse bodem te zijn en er is geen minimale hoeveelheid organische stof

voorgeschreven

Lees de drie bijiages

De Notitie Granuliet van Gerard Kruse die tot aan zijn pensioen 30 jaar bij Deltares heeft gewerkt
De Notitie van Schreurs Consult Granuliet grond of bouwstof Schreurs is een expert op het Bbk gebied

134853 1311



Het memo van Lubking en Kruse Ir Lubking is de auteur van het 700 pagina s tellende standaardwerk Grondgedrag
Feiten normen en waarden met betrekking tot grand in de praktijk van de geotechniek Lubking geeft Masterclasses

over grond samen met medewerkers van Deltares en onder auspicien van Delta res Zie

https www delta res nl nl academv masterdass grondgedrag cgf m paotm

Ten aanzien van milieuhygiene kijk svp naar de website van GIB daar staan verschillende onderzoeken op van

verschillende bureaus Allemaal met dezelfde uitkomst Mij zijn geen onderzoeken bekend met een andere uitkomst

dan dat granuliet schoon is en voldoet aan de milieuhygienische vereisten

2 Besluitvorming ministerie

Er wordt in uitzending van Zembla {6 feb en ook daarna gesuggereerd dat er iets mis zou zijn met het certificaat Zembla

doet dit het Burgercollectief Dreumel doet dit Van Biezeveld doet dit en het PVV Statenlid Ton Diepenveen doet dit Een

ernstige beschuldiging want als er iets mis zou zijn komt dit neer op een milieudelict Het certificaat is immers een wettig

bewijsmiddel

Inmiddels hebben zowel RWS en ILT als de minister staatssecretaris zelf meermalen en onderbouwd laten weten dat er

niets mis is gegaan bij het verstrekken van dit certificaat Dat een enkele ambtenaar dit wil betwijfelen mag natuurlijk Dan

gebeurt wat er hoort te gebeuren de zaak onderzocht Er is ook onderzoek geweest De uitkomst daarvan is helder het

certificaat is geldig en granuliet is grond

Er is gesuggereerd dat van hoger hand is ingegrepen om de expertmening van de handhavers te overrulen Maar uit alle

correspondentie van het ministerie te vinden op de websites van GIB en de Tweede Kamer blijkt juist dat de signalen

van de handhavers uiterst serieus zijn genomen Alleen ze zijn niet juist gebleken

Staatssecretaris Van Veldhoven vindt zelfs dat het proces te lang heeft geduurd haar brief van 5 maart

3 Zembla

Zembla beroept zich op maandenlange serieuze onderzoeksjournalistiek Maar Zembla verspreidt willens en wetens

foutieve informatie

Persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting zijn een groot goed Maar dat is iets anders dan de vrijheid om onwaarheden

te verspreiden

Zembla baseert zich in wezen op twee concept memo s Zembla weet dat het concepten zijn

Het eerste is het RWS memo dat in de naam en titel verschillende data kent {april 2019 en juni 2019 Dit memo is ten

onrechte als definitief aangeboden aan het Implementatieteam dat er op 20 juni een vergadering aan wijdde en dat op

basis van dit memo in een verslag tot de conclusie kwam dat granuliet een bouwstof was De hele uitzending is hierop

gebaseerd De experts in de uitzending zien dit verslag bladeren door het memo en baseren daarop hun conclusies

Maar het memo staat vol foute aannames en heeft dan ook binnen de organisatie RWS geen status gekregen Roelof

Bosma presenteerde tijdens de rondetafelconferentie dit memo als een stukvan Bodem wat onjuist is en een aantal

Kamerleden op hetverkeerde been heeft gezet

Ik heb Bosma voor de uitzending per mail laten weten dat het een concept was Hij heeft met die kennis niets gedaan en de

foute informatie wel en de juiste informatie niet verspreid Eerst in de uitzending vervolgens in de Tweede Kamer en op

sociale media

Deze manier van doen herhaalde hij met het concept memo van een medewerk st er van de ILT Daar heb jij ook over

gepubliceerd
Het tweede memo gaat ervan uit dat granuliet slijpsel zou zijn De BRL9321 stelt Deze beoordelingsrichtlijn is niet

bedoeld voor materiaal dat een bewerking heeft ondergaan anders dan scheiden wassen of breken Daar zit mogelijk het

misverstand bij granuliet wordt er niet geslepen

Dit alles was makkelijkte verifieren geweest Nu brengt Zembla het als groot nieuws en sommige Kamerleden zijn onder

de indrukvan deze onthulling en worden zo op hetverkeerde been gezet

De minister had dit aan de Kamer moeten sturen is een verontwaardigd geuite vraag Hoezo dan De minister mag de

Kamer toch niet verkeerd inlichten Als jullie bij de NRC een stuk krijgen dat niet klopt en dat de krant niet haalt dan is het

toch geen NRC stuk

Het is een bizarre kwestie

1 Handhavers willen hun zin doordrijven Dat lukt niet want ze hebben geen gelijk De handhavers vinden dit niet relevant

en lichten het Burgercollectief en Zembla selectief in Zembla denkt een mooi verhaal te hebben en gaat zoeken naar

informatie die daarbij past De bevolking wordt ongerust en de gemeente West Maas en Waal gaat mee in het Zembla

frame waardoor de onrust toeneemt Het lijkt erop dat de partijen niet meer kunnen geloven dat ze zich hebben vergist

2 Een ex officier roept op tot aangifte doen tegen GIB Hij gebruikt woorden als fraude bewuste misleiding en 6 jaar

gevangenisstraf Zelf doet hij geen aangifte net zo min als iemand anders Als GIB vervolgens aankondigt de rechtmatigheid

van zijn uitspraken aan een rechter voor te leggen wordt er het frame intimidatie op geplakt Dit is moeilijk te begrijpen Is

een ex OvJ ineens tegen een gerechtelijke uitspraak

3 Zembla zet willens en wetens enkele journalistieke principes opzij en is hoogst verontwaardigd als GIB de kwestie aan de
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Raad voor de Journalistiek wil voorleggen met gestrekt been Is de RvdJ er niet juist om de kwaliteit van journalistieke

producties te bewaken

4 Het wordt nog gekker de gemeente vraagt per brief aan RWS of die ervoor wil zorgen dat GIB niet naar de rechter en niet

naar de RvdJ gaat Waarom zou ze dat doen

Wij zien tot ons leedwezen dat er een soort richtingenstrijd van deze kwestie wordt gemaakt Dat willen we helemaal niet Maar

noch de gemeente noch het Burgercollectief gaat in op onze uitnodiging de kwestie te bespreken Daardoor blijft het vuurtje

brandende

Er komt nog een aantal momenten waarop granuliet publicitaire aandacht zal trekken De eerste keer is op 20 mei als de Kamer

wederom stemt over moties Daarna komt nog een rechtszaak gemeente versus RWS een onderzoek van Kuijken en een review

Ik hoop dat ik ertoe kan bijdragen dat je goed bent voorbereid

Vriendelijke groet

10 2e |
10 26
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
l0X2e I DBO

Mon 5 18 2020 3 00 31 PM

Subject 20200518 Stellingen
Received

20200518 Stellingen docx

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

From

Sent

Mon 5 18 2020 3 00 32 PM

Beste| 10 2e |en Wim
Zoals afgesproken heb ikeen aantal stellingen verwoord Daarbij heb ikvan de volgende bronnen gebruik gemaakt

het stuk van de juridisch medewerkers van de ILT van november 2018

de discussienota van WVL van 22 4 2019

de input van | 10 2e

uitlatingen gedaan tijdens de gesprekken

Wellicht al bij jou bekend maar bijgevoegd de discussienota voorzien van commentaar van GIB Deze geeft op een aantal punten

een duiding

Ik zou de stellingen vooral binnen lenW willen uitzetten DGWB HBJZ RWS BS RWS WVL RWS ON en RWS ZN

Graag jullie commentaar bij de stellingen

Groet

io 2e

134852 1315



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 op met verschillende argumenten

inhoudelijk tegenaan wordt gekeken

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

Bbk normdocument productcertificaat deze argumenten zijn gebaseerd

Onderstaand treft u enkele stellingen aan die in de gesprekken naar voren zijn gekomen Graag
uw reactie hoe u met de kennis van nu tegen deze aspecten aankijkt

Granuliet komt niet uit ongeroerde grond en is daarom geen grond
Granuliet bevat vrijwel geen organisch materieel is daarom geen grond
Als granuliet toch als grond moet worden gezien met het vervolgens voldoen aan de

gecorrigeerde samenstellingsvereisten zoals opgenomen in Rbk artikel 4 2 1 Op basis

hiervan moet het materiaal uit minimaal 25 lutum of 25 organische stof bestaan

Daaraan voldoet granuliet niet dus geen grond
Granuliet is niet homogeen van samenstelling omdat het een mengsel van 30 jaaroud
materiaal uit Schotland en 15 jaar oud materiaal uit Noorwegen is Het is niet te

achterhalen \wat de bron van het materiaal is

Granuliet is geen van nature in de bodem voorkomend sedimentair materiaal Granuliet is

een industrieel byproduct en geen natuurproduct
Granuliet is geen grond omdat het naast het in de BRL 9321 beschreven toegestane

bewferkingen iwassen breken en zeven in het productieprocesj een niet omschreven

productiebewferking met een flocculant heeft ondergaan
Granuliet is geen grond omdat het naast het in de BRL 9321 beschreven toegestane

bewferkingen iwassen breken en zeven in het productieprocesj een niet omschreven

productiebewferking heeft plaatsgevonden waardoor granulietslilpsel is vrijgekomen
Het gebruik van een flocculant is niet omschreven in BRL 9321 of in het productcertificaat
Daarom zijn beide documenten niet van toepassing op granuliet
Het gebruik van een flocculant is in strijd met het Bbk en kan daarom in een nieuw e BRL

9344 niet opgenomen worden

10 Granuliet komt voort uit een productieproces en kwalificeert daarom niet als een

afzetti ng sg esteente

11 De karakteristieken van granuliet als dichtheid korrelgrootteverdeling organische

stofgehalte structuur van de granuliet korrels en hetontbreken van een minerale

lutumfractie zijn afwijkend Hierdoor is granuliet geen grond
12 Granuliet heeft zowel een certificaat gebaseerd op grond BRL 9321] als voor bouwstof

BRL 9324 en van beide heeft de fabrikant in meldingen gebruik gemaakt
13 Er is ook granuliet 2mm en 63 mm Dit wordt onder hetzelfde certificaat op basis van

BRL 9321 verhandeld

14 Andere fabrikanten van steenslag houden hun breekstof in de groeve Door granuliet te

certificeren wordt GIB bevoordeeld

15 Het toepassen van granuliet leidt tot sterke vertroebeling van het oppervlaktewater
16 Opname van granuliet of granietzand in de afspraken zoals verwoord in de

Monitoringsverslagen van het Implementatieteam uit 2008 2009 en 2010 bieden

onvoldoende juridische basis voor het onderbrengen van granuliet onder BRL 9321

17 Een beleidstandpunt van een beleids DG biedt onvoldoende juridische basis voor

hand having Hiervoor is een opmerking opname in de Regeling bodemkwaliteit nodig

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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BS | 10 2eDBOE lOjiSe |@nninienw nl]

1 BSKirOQ 26 I@minienw nl1 [
DB0E I0 [2e I@minienw nl1

@rws nl]
1 ILTE l@ILenT nl1

I0 2e @rws nl1 iDK2eTo

DGRWE io 2e Itaiminienw nll

BSkT I0 2e |@minienw nl1 P I0 2e

l| 1C 2e | n BS |
DBOE 10 2e I@minienw nl] | 10 2e

From

Sent Mon 5 18 2020 6 35 35 PM

Subject RE reactie staatssecretaris FW RONDZENDMAP 2020 5686 U heefl een recordactie in HPRM S lenW Nota ter informatie

over bezwaar en verzoek VoVo 8 mei 2020

10 2e 10 2e }

Cc 10 {2e 10 2e

10 2e BS

Received

01 Nota ter infortmatie over bezwaarschriften en verzoek VoVo granuliet 8 mei 2020 PDF

Mon 5 18 2020 6 35 42 PM

Dag 10 2e |
Om misverstanden te voorkomen [
dat nodig zijn kunnen we natuurlijk aanschuiven maar ik heb hieronder geprobeerd de vragen opmerkingen van de

staatssecretaris kort te beantwoorden

en ik zijn niet standaard aanwezig bij het tweewekeiijks PFAS overleg Mocht10 2e

Mocht de aanwezigheid van |lO 24 en of mij desondanks gewenst zijn laat je het dan s v p even weten

Groeten

1 Indien de rechter de Vovo toewijst en er achteraf

onterecht is stilgelegd en het bedrijf dient een

schadeclaim in zijn de kosten dan voor de

gemeente

Antwoord Nee dat iszekergeen automatisme

Het valt niet uit te sluiten dat het bedrijf GIB producent granuliet of Over de Maas BV initiatiefnemer

verondieping en toepasser van granuliet via een aparte gerechtelijke procedure schade proberen te verhalen

op Rijkswaterstaat of de gemeente De vraag of zo’n schadevergoedingsprocedure wordt gestart en wat dan

de uitkomst daarvan zal zijn is van veel verschillende factoren afhankelijk en laatzich nu nog niet voorspellen

Laten we proberen ook het antwoord op het

bezwaarschrift snel na ommekomst uitspraak
rechter te sturen

Antwoord Uiteraard proberen we zo snel als mogelijk op het bezwaarschrift te beslissen maar in de voorlopige
voorziening vordert de gemeente dat er pas op het bewaarschrift wordt besloten een aantal weken nadat het

rapport van Wim Kuijken en de review openbaarzijn gemaakt zie nota In het geval dat de voorlopige
voorziening op dit punt wordt toegewezen zal dus metde beslissing op het bezwaarschrift moeten worden

gewacht tot aan deze voorwaarden voldaan is

DBO

Verzonden maandag 18 mei 2020 12 01

Aan 10 2e ^ BS | 10 2e | {BS | 10 2e DGRW 10 2e |] BSK

BSK | 10 2e I DBO

Onderwerp reactie staatssecretaris FW RONDZENDMAP 2020 5686 U heeft een recordactie in HPRM S ienW Nota ter informatie

over bezwaar en verzoek VoVo 8 mei 2020

10 2eVan

10 2e

Beste collega s

De staatssecretaris heeft de nota ter informatie over de voorlopige voorziening en het bezwaarschrift Granuliet gelezen Zij heeft daarbij nog een

opmerking in de nota geplaatst Zie bijgevoegd De nota hoeft niet meer retour Mijn voorstel is om mondeling op haar vraag terug te komen bij
het volgende tweewekelijkse PFAS bodem

Met vriendeiijke groet

10 2e

Oorspronkelijk bericht

Van RM Administrator Productie | 1PK2g |@mmienm nl

Verzonden maandag 18 mei 2020 09 26
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I@miiiienw nlio [2gAan PostbusAfgehandddeNotasStaatssecretaris
Onderwerp RONDZENDMAP 2020 5686 U heeft een recordactie in HPRM S lenW Notater infonnatie overbezwaar en verzoek VoVo 8 mei

2020

Opmerking
donderdag 14 mei 2020 om 15 25 26 GMT 02 00 || 10K2e | 26

Notater infonnatie geen opmerkingen

woensdag 13 mei 2020 om 17 51 06 GMT 02 00

Besttj^
Bijgaand een nota ter informatie voor de bewindspersonen over het bezwaarschrift en verzoek om voorlopige voorziening van de gemearte West

Maas en Waal

De nota is afgestemd met ILT en HBJZ

Groeten

10 2e

Er staat een recordactie voor u klaar in HPRM Open bijgevoegde bijlage om in HPRM de recordactie van record RONDZENDMAP 2020 5 686

te kunnen uitvoeren

De deadline voor bet uitvoeren van de recordactie is 2 06 2020 om 16 30

Om de informatie en het bestand alleen te bekijken kunt u de volgende link naar de HPRM webelient gebmiken

https ARM Web frd shsdir nLHPRMW ebClient uri 14674595 t record lang to_dutch mbd false

Dit e mailbericht is automatiseh gegenereerd door HPRM 01 Produetie

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 alzender 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 information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you

are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent

in the electronic transmission of messages
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
l0X2e I DBO

Mon 5 18 2020 7 44 16 PM

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

From

Sent

Subject 20200518 Vragen
Received

20200518 Vragen docx

Mon 5 18 2020 7 44 16 PM

Beste|i10 2e |en Wim
Ik heb nog een keen 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 bedenken

Graag jullie reactie

Groet

10 26
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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 op met verschillende argumenten

inhoudelijk tegenaan wordt gekeken

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

Bbk normdocument 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

Komt granuliet uit ongeroerde grond of niet en kan het dan wfel of geen grond zijn Hoe

relevant is dit

Granuliet bevat vrijwel geen organisch materiaal Kan datalser over grond gesproken
wordt

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

samenstellingsvereisten zoals opgenomen in Rbkartikel 4 2 1

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 juridisch grond zijn
Granuliet komt voort uit een productieproces Kan het dan nog juridisch kwalificeren als

een afzettingsgesteente
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 voorgekozen 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
bodemkwaliteit nodig of beter zijn

1

2

3

4

5

6

7

8

Eigenschappen en productie granuliet RWS WVL

9 Is granuliet homogeen van samenstelling Is dat relevant

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

uit Noorwegen of niet

11 Is precies te achterhalen wat de bron van het materiaal is

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

noodzakelijk
13 Is granuliet een industrieel byproduct Is dat relevant

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

bewerkingen wassen breken en zeven in het productieproces een niet omschreven

productiebewerking met een flocculant heeft ondergaan
15 Granuliet zou ontstaan door spoelwater te concentreren met behulp van cycloneren

flocculatie en persen Is dat een ander proces dan scheiden wassen of breken zoals in de

BRL 9321 is genoemd
16 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 conform de nomn regels
17 Leidt het toepassen van granuliet tot sterke vertroebeling van het oppervlaktewater en is

dat afwijkend van bijvoorbeeld klei

Flocculant RWS WVL]

18 Het gebruik van een flocculant is niet omschreven in BRL 9321 Is dat noodzakelijk in een

algemeen geldend normdocument

19 Het gebruik van een flocculant is niet omschreven in het productcertificaat Is dat

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

136286 1320



21 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

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

BRL 9324

Heeft de fabrikant granuliet of Noors leem of andere aanduiding voor hetzelfde produkt
als grond en als bouwstof aangeboden in de afgelopen jaren of alleen als grond
Er is ook granuliet 2mm en 63 mm Zo ja wordt dit onder hetzelfde certificaat op

basis van BRL 9321 verhandeld

22

23

24
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]

1 DGBfl I0 2e I@minienw nl1

] DBO

Mon 5 18 2020 7 45 29 PM

Subject Eerste keer bouwstof

Received

20200504 BRL 9321 docx

20190816 02 BiilaaeJili memoaranuliet 16 8 2019 tiidsliin vanuitON pdf

20190816 05 Memojio 2earanuliet pdf

To

10 2eCc

10 2eFrom

Sent

Mon 5 18 2020 7 45 29 PM

Beste Wim

Voor zover ik kan nagaan is de suggestie dat granuliet als bouwstof moest worden gezien voor het eerst gedaan op 13 juni 2013

Dat was in het Verslag van de Taskforce Verbeteren Beleid en Regelgeving

Onderwerp 4 9 Verhoogde Barium gehalten in granuliet Die suggestie werd gedaan doorl

gemarkeerde tekst in bijgevoegd document dat ik heb opgesteld over de drie relevante BRL en

Vervolgens komt dit thema terug op 3 4 2018 bij de eerste melding voor de Honswijkersplas {zie de tijdlijn De eerste inhoudelijke

discussie hierover vindt plaats op 11 4 2018 binnen WVL via een telefonische conferentie {zie tijdlijn

Deze volgorde blijkt ook uit een korte reconstructie van RWS ON die in 2019 is opgesteld Deze heb ik eveneens separaat

bijgevoegd Overigens is deze reconstructie in de tijdlijn opgenomen

Met vriendeliike groet

an DCMR Zie10 2e

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden maandag 18 mei 2020 18 48

Aan I DBO

DGB

Onderwerp Re 20200518 Stellingen

O ja en ik wil nog graag weten wie bij ienw als eerete en wameer geschreven heeft over Granuliet als bouwstof

I0 2e

10 2eCC

iPhone WJK

Op 18 mei 2020 om 16 54 heeft Wim Kuijken I0 2e |@gmail com het volgende geschreven

Nog even goed kijken aan wie wij deze vragen voorleggen M i intern alleen bij DGWB HBJZ samen en

WVL Bodem We kunnen de vragen m i het beste toewijzen niet iedereen hoeft alles te zien Graag
voorstel daartoe

Idem extern aanKiwa CvD CI en GIB

oke

Wim

|@minienw nlOp 18 mei 2020 om 16 00 heeft

het volgende geschreven
Beste I0 2e en Wim

Zoals afgesproken heb ik een aantal stellingen verwoord Daarbij heb ik van de volgende bronnen

gebruik gemaakt

het stuk van de juridisch medewerkers van de ILT van november 2018

de discussienota van WVL van 22 4 2019

de input van | 10 2e 1

uitlatingen gedaan tijdens de gesprekken

Wellicht al bij jou bekend maar bijgevoegd de discussienota voorzien van commentaar van GIB Deze

geeft op een aantal punten een duiding

Ik zou de stellingen vooral binnen lenW willen uitzetten DGWB HBJZ RWS BS RWS WVL RWS ON en

RWS ZN

10 2e DBO | 10 2e

Graag jullie commentaar bij de stellingen

Groet

10 2e

Dit bericht kan infomiatie bevatten die niet voor u 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 berioht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor

134850 1321



schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektranlsch verzenden van benchten

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

electronic transmission of messages

20200518 Stellingen docx

134850 1321



Chronologie BRL 9321 BRL 9324 en BRL 9344

2008

20080802

BRL 9321 vastgesteld

20080825

mailwisseling intern Senter Novem granuliet als grond beschouwd Verwezen wordt naar

bespreking in IT op 25 augustus Verslag daarvan ontbreekt

20080826

Mail van Senter Novem aan Bontrup naar aanleiding van diens vraag of granuliet als grond mag

worden toegepast

Zoals gezegd heeft mijn collega | 10 2e | uw verzoek besproken met een betrokkene van et

ministerie van VROM Zij zijn tot de conclusie gekomen dat uwr materiaal WEL past onder de

definitie van grond onder de definitie van het Besluit bodemkv aliteit Dit betekent dat het

materiaal als grond op of in de Nederlandse bodem toegepast kan worden voor zover het

kwalitatief uiteraard voldoet aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit

20081019

In een mail van Intron aan Senter Novem wordt ingegaan op de gevolgen

Wanneer VROM aangeeft dat granletzand valt onder de definitie van grond betekent dit

automatisch dat het GEEN bouwstof is De definitie van bouwstof in het Bbk sluit grond uit In het

kader van de certificering is een keuze gemaakt om dit zand als bouwstof te beschouwen omdat

hetde fijne fractie van steenslag is dat nu een bouwstof is Dus ook de fijne fractie granietzand of

kwartsietzand

Op basis van het standpunt van VROM [granietzand is grond wilde ik het granietzand certificeren

op basis van BRL 9321 Industriezand en grind Dit levert een conflict op met BRL 9324 voor

steenslag Ik heb dat afgelopen woensdag aan de orde gesteld in het College van Deskundige

Toeslagmaterialen en Vulstoffen

Om hiermee verder te komen zijn er wat mij betreft 3 opties
1 Granietzand is grond en geen bouwstof dan zal dit product uit BRL 9324 verwijderd

moeten worden en zullen alle producenten van steenslag het product als grond moeten

gaan keuren Dit betekent een flinke extra investering
2 Granietzand is een bouwstof die kan worden toegepast als grond In dat geval kan met een

kleine aanpassing van BRL 9321 het product zowel onder BRL 9324 als onder BRL 9321

worden gecertificeerd voor de producenten die dit wensen Dit houdt echter in dat het

standpunt van VROM enigszins moet worden herzien

3 Granietzand is een bouwstof die alleen als bouwstof kan worden toegepast

20081208

Bovenstaande mail doorgestuurd aan | I0 2^

2009

20090107 en 20090108

Venslaglegging bespreking knelpunten in de werkgroepen implementatie Besluit bodemkwaliteit

Knelpunt 163 Granietzand

Voor dit knelpunt is

Definitie van granietzand fijne fractie van steenslag Eerste standpunt van VROM is status grond
Daarmee gaat granietzand onder BRL 9321 Industriezand en grind vallen en zal het uit de

10 2e van Intron uitgenodigd om een toelichting te verzorgen
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reikwijdte BRL 9324 voor Steenslag moeten worden geschreven Dat heeft consequenties voor de

keuring sins panning

Versiag
Na een toeiichting van

ais grond gezien moet worden Intron zai aan de slag gaan metde uitwerking van de certificering
van dit materiaal ais grond onder de BRL 9324 waarbij het wordt aanbevolen om het

stoffenpakket aan te passen aan de informatie die beschikbaar is over de herkomst van de

materialen Schotland en Noorwegen De verwachting is dat het geen probleem is omi met een

beperkte keuringsinspanning te werken gegeven het feit dat het hier gaat om schoon materiaal

van natuurlijke oonsprong

10 2e van intron is de werkgroep van mening dat het materiaal

Acties

1 Aanpassing BRL 9324 Intron

20090219

Presentatie uitvoeringsvraagstukken Granietzand fijne fractie is grond dat betekent dat BRL

aangepast moet worden Bij de aanpassing kan met beperkte keuringsinspanning rekening worden

gehouden Intron past BRL aan

Behandeling IT ter kennisname

BesluitIT kennis genomen

20090331

Monitoringsverslag IT 2008 Actie 163 Definitie van granietzand
De fijne fractie van granietzand wordt ais grond gezien Product is tot op heden gecertificeerd
onder de BRL voor steenslag dat ais bouwstof wordt gezien Anders certificeren leidt tot

meerkosten Intron gaat aan de slag met een aanpassing van de BRL 9324 waarbij de

keuringsinspanning is afgestemd op de contante en schone samenstelling van het materiaal en dus

ook beperkt
Punt behoort eigenlijk op agenda werkgroepen bouwstoffen en grond en bagger maar is vanwege

link met certificering in deze werkgroep behandeld Status Geadresseerd in jan feb 2009

20090802

Wijzigingsblad BRL 9321 commentaar waarin wijzigingsbiad wordt afgekeurd omdat onderhandse

wijzigingen aan de eisen voor bouwstoffen worden voorgesteld

20090807

SGS verzoekt bevestiging status granietzand via mail aan | 10K2e |

20090921

I i0 2e | bevestigt status granietzand ais grond aan SG Intron

20090922

Mail van

tegen stellingname VROM

Zoals eerder aangegeven is een verhaal van iemand van VROM vindt dat een fijne fractie van een

bouwstof onder de definitie van grond zou vallen onvoldoende

Tot nu toe heb ik geen wettelijke onderbouwing voor deze drastische wijziging van de definitie van

bouwstof ais bedoeld in hoofdstuk 3 van het Bbk gezien Voorts heeft Toetsingscommissie een

zestal ongewenste neveneffecten vastgesteld die optreden ais gevolg van voorgestelde wijziging
van de definitie van bouwstof

10 2e Toetsingscommissie Bodemkwaliteit aan SGS Intron met bezwaar

Daarbij wordt verwezen naar commentaar d d 21 9 2009 van de Technische Commissie

Bodemkwaliteit op BRL 9321

Tn dit wijzigingsblad moet de fractie kleiner dan 2 mm van groevemateriaal ais grond worden

getoetstaan bijiage B samenstelling van de Regeling Bodemkwaliteit terwiji de fractie groter

dan 2 mm van precies hetzelfde materiaal ais bouwstof wordt getoetst aan bijiage A emissie van

de Regeling bodemkwaliteit Kortom de wettelijke onderbouwing voor de voorgestelde definitie

2
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van bouwstof ontbreekt de consequenties van de voorgestelde wfijziging in de praktijkzijn niet

overzien en een dergelijke drastische wijziging zou eerst moeten worden onderworpen aan een

milieueffectentoets en een bedrijfseffectentoets Dit iwijzigingsbiad kan niet w orden goedgekeurd

2010

20100331

Monitoringsverslag IT 2009 Actie 163 Definitie van granietzand
Definitie granietzand
Valt granietzand een fijne fractie van steenslag onder de definitie grond of bouwstof

Standpunt van de werkgroep is dat granietzand de status grond heeft Granietzand zal daarom ook

onder BRL 9321 industriezand en grind gaan vallen en uit BRL 9324 steenslag worden

geschreven Vanwege de link met certificering is dit punt dat eigenlijk onder bouwstoffen en grond
en bagger valt behandeld in deze werkgroep Status Geadresseerd

2012

20120523

Wijziging BRL 9321 door KIWA BMC bindend verklaard

2013

20130619

Venslag van de Taskforce Verbeteren Beleid en Regelgeving

Onderwerp 4 9 Verhoogde Barium gehalten in granuliet
Vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport ILT is het volgende uitvoeringsvraagstuk over

verhoogde barium gehalten granuliet aangedragen
N a v een casus waarbij een partij granuliet met een verhoogd bariumgehalte wil ik graag de

volgende verbeterpunten aandragen Deze hebben betrekking op de normstelling en op de

bewijsmiddelen

Venslag bespreking
| l0 2e [ merkt op dat hij granuliet slijpsel vrijgekomen bij het zagen van granietblokken niet als

grond maarals bouwstof ziet |TO ^|nnerkt op dat hier in de branche zelf anders tegenaan gekeken
wordt | 10 ^e | 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 w z dat in de tabellen 1

en 2 weer een normwaarde 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 maaktdeze onderbouwing tevens

onderdeel uit van het productcertificaat bij de partij
Voorstel bespreking IT instem men met voorstel taskforce

20130625

Venslag Implementatieteam
Barium

|l0 2^ wil de norm pas terug in de tabel indien helder is op welke wijze borging van het vaststellen

van de antropogene herkomst van Barium is qereqeld |l0 {2e| wil eerst het uitgewerkte voorstel van

MEN op dit punt zien ^lQ 2e | geeft aan dat hij het nu niet helder vindt en dat normvermelding in de

tabel het duidelijker maakt Besloten wordt om eerst de uitwerking van de borging in NEN verband

af te wachten en dan de normtabel op dit punt aan te passen

2014

^
Anton Roeloffzen bodemspecialist DCMR
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20140827

Eerste versie van het productcertificaat voor granuliet IZG 039 01 d d 27 8 2014 niet

beschikbaar

20141004

Gewijzigde BRL 9324 vastgesteld door KIWA BMC

20141015

IT Overzicht van uitvoeringsvraagstukken en omissies Besluit bodemkwaliteit

163 Intron Certificatie Certificerende Instelling Datum indienen 30 10 2008 Medium helpdesk
Referentie 0810 6754

Definitie van granietzand fijne fractie van steenslag Eerste standpunt van VROM is status grond
Daarmee gaat granietzand onder BRL 9321 Industriezand en grind vallen en zal het uit de

reikwijdte BRL 9324 voor Steenslag moeten worden geschreven
In februari 2009 toelichting door INTRON in werkgroep kwalibo Standpunt van de werkgroep is

dat granietzand de status grond heeft Intron gaat aan de siag met uitwerking van dit standpunt in

de BRL 9321 en 9324 Aanbeveling om het stoffenpakket aan te passen aan de beschikbare

informatie die beschikbaar is over de herkomst van het materiaal [Schotland en Noorwegen

Werkgroep monitoring Kwaiibo

Actie door Bodem Intron

Tijdeiijke actie Bespreking in \werkgroep

Vergt wijziging BRL 9321 BRL9324

Verwachte datum opiossing nvt

Datum opiossing nvt

Datum opvolging nvt

Wijze opvolging Wijziging BRL 9321 en 9324 door derden

Indeling A geadresseerd
Aard 4 knelpunt voor werkgroepen

20141104

Gewijzigde BRL 9321 vastgesteld door KIWA BMC

2015

20150513

Wijziging BRL 9324 vastgesteld door KIWA BMC

Toelichting

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 bouwstofen is BRL 9321 uitgebreid met

de mogelijkheid om gebroken grind als grond te certificeren

20150707

Concept van BRL 9344 In deze beoordelingsrichtlijn zijn alle relevante eisen opgenomen met

betrekking tot de milieuhygienische eigenschappen van de fractie 500 urn vrijkomend bij de

bewerking van primaire steenachtige materialen zoals die zijn gesteld aan niet vormgegeven

bouwstoffen en grond in het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaiiteit

20150902

Pubiicatie van productcertificaat voor granuliet IZG 039 02 d d 2 9 2015 Huidig geldend
certificaat

2017

4
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2017 april
Intron een nieuwe BRL 9344 aangeboden aan het ministerie Bron Notitie t b v overleg BRL 9344

op 16 november 2018

20170613

In juni 2017 is door I W de volgende reactie naar SBK gegeven Wij hebben gisteren de BRL

9344 besproken en beoordeeld of deze in zijn huidige vorm in de Regeling bodemkiwaliteit kan

worden opgenomen Gelet op de definitie voor grond en een bouwstof moet ik u helaas meedelen

dat de BRL in zijn huidige vorm niet voldoet en daarom niet als wettelijk schema kan wrorden

aangewezen in de Regeling Bron Notitie t b v overleg BRL 9344 op 16 november 2018

20170613

Reactie SBK De BRL 9344 is goedgekeurd door de TBbk tijdens de aanvaardingsperiode is er

geen strijdigheid geconstateerd Er is daardoor niet eerder aanleiding geweest om te tiwijfelen aan

de mogelijkheid de BRL op te nemen in de Regeling
Ik zal je vraag voorleggen aan de schemabeheerder met het dringende verzoek er deze wreek nog

antwoord op te geven

20170613

Reactie van SGS Intron Industrial

Indertijd is BRL 9321 aangepast t b v granuliet nadat er van Senternovem een uitspraak is

gekomen dat dit materiaal inderdaad onder de definitie van grond valt

Echter die aanpassing is gestrand bij de toetsingscommissie Bbk omdatdie stelde dat als gevolg
van het iwijzigingsblad impliciet de definitie van bouwstof zou worden aangepast De

argumentering komt er op neer dat het niet zo kan zijn dat als je een bouwstof hebt gesteente

en dat fijn maakt het ineens grond geworden is Op die manierzou een bouwstof die niet voldoet

aan de emissie eisen kunnen worden vemnalen om te worden geleverd als grond De implicaties
zouden moeten worden onderzocht met een milieueffectentoets etc etc Tevens geldt dat de

meest gebruikte toepassing van het materiaal een niet terugneembare betreft

Na heel veel discussie is er vervolgens voor gekozen een BRL op te stellen die aan beide criteria

tegemoet komt waarbij overigens de definitiekwestie niet in opgelost zoals u aangeeft
De BRL heeft inmiddels alle relevante gremia gepasseerd Ik vertrouw op uw beg rip in dezen en

hoop dat de BRL ter notificatie kan worden aangeboden

20170614

Mail vahl^^an Bodemplus

Volgens mij moet er gezien de reactie nog eens goed naar de BRL worden gekeken Dit gezien
de eerdere reactie van Senternovem en afkeuring daarna door de toetsingscommissie Bbk en de

BRL die nu voorligt Erik Hoven geeft aan dat de definitiekwestie nog niet is opgelost Zouden jullie

nog eens goed naar de BRL 9344 kunnen kijken en de eerdere discussie over de BRL 9321

Volgens mij moeten wij de uitkomst daarna bespreken De consequenties bij toelating dan wel de

motivatie voor het niet aanwijzen moeten goed in beeld worden gebracht Is er vanuit Bodem

nog betrokkenheid geweest bij de BRL of heeft de Cl dan wel schemabeheerder deze zonder ons

daarin te kennen tot stand gebracht Zijn jullie het eens met een nadere beoordeling en toets Ik

kan mij voostellen dat een gesprek met de schemabeheerder daar onderdeel vanuit kan maken

20170615

Mail vahl^^an Bodemplus
Ik heb

definitie maar door de BRL volledig uit werken voor grond en bouwstof willen ze de toepassing
toch mogelijk maken Ik krijg stukken toegezonden van de toetsingscommissie Bbk en eventuele

informatie over verdere contacten Wordt vervolgd
^

10 2e ]net gesproken Hij gaf zelf aan dat er sprake is van een strijdigheid met de

20170628

Mail van Bodemplus aan Intron

Tijdlijn
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Wij hebben gisteren de BRL 9344 besproken en beoordeeld of deze in zijn huidige vorm in de

Regeling bodemkwaiiteit kan worden opgenomen Geiet op de definitie voor grand en een bouwstof

moet ik u helaas nneedelen dat de BRL in zijn huidige vornn niet voldoet en daaronn niet als

wettelijk schema kan worden aangewezen in de Regeling Wij denken wei dat met een aanpassing
in de BRL deze wei geschikt kan worden qemaakt Voor een gesprek over een mogeiijke

aanpassing wordt u benaderd doorl I0 2e | 2e of I I0 2e
~

]van Bodemplus

Gezien de huidige planning voor de actualisatie van de Regeling en de tijd die nodig is voor de

aanpassing BRL is het zeer onwaarschijnlijk dat een aangepaste BRL nog kan worden meegenomen

met de actualisatie

Ik beveel u aan om het gesprek over de aanpassing van de BRL met Bodemplus aan te gaan Zoals

hierboven aangegeven wordt u hiervoor benaderd
^

20170628

Interne mail DGWB

Onderstaande mail ter info Wij kunnen een BRL niet aanwijzen omdat deze niet volledig aan de

eisen voldoet Ik heb de verzoeker geinformeerd Met hem zal contact worden opgenomen over

een aanpassing Kan de BRL alleen niet meer mee met de actualisatie
^

2017 juli
Naar aanleiding hiervan is in juli 2017 door SBK [
De fractie 500 pm vrijkomend bij de bewerking van primaire steenachtige materialen wordt

toegepast als niet vormgegeven bouwstof of als grond Het product is qua herkomst een bouwstof

De beoogde toepassing is echter ook als grond dat wil zeggen niet terugneembaar op of in de

bodem Aangezien het product aantoonbaar voldoet aan de maximale samenstellingswaarden voor

grond ook voor metalen die niet opgenomen zijn in het standaard analysepakket voor grond mag

het product ook als grond worden toegepast met dien verstande dat de toepassing herneembaar

is overeenkomstig artikel 33 van het Besluit bodemkwaiiteit Het toepassingsgebied betreft de

GWW sector met name maar zich niet beperkt tot zand in zandbed of in ophogingslagen

] een suggestie gedaant10 2e

In reactie hierop is het volgende aan SBK medegedeeld
Ik heb de aanvullingen van de TBbk gelezen De strijdigheid met de wetgeving blijft ondanks de

aanvullingen bestaan Er dient vooraf een keuze te worden gemaakt Of het vrijgekomen product
is een niet vormgegeven bouwstof of het is grond Deze keuze mag niet afhankelijk zijn van de

interpretatie mening van de gebruiker van de BRL Met de voorgestelde aanvullingen blijft dit

onduidelijk Ik begrijp van de schemabeheerder dat zij deze keuze grond of bouwstof aan de

overheden lees I M laten Zij vragen wei om een eenduidige keuze Om deze keuze te maken

wil I M en Bodem graag iom de branche en de schemabeheerder Na de vakantie zal dit

overleg worden georganiseerd Of het dan alleen bij een tekstuele aanpassing blijft weet ik niet

Opname van de BRL 9344 in de Rbk per 1 januari 2018 lijkt daarmee lastig
^

2018

20180626

Vervolgens is de BRL 9344 voorzien van aanpassingen op 26 juni 2018 Het toepassingsgebied is

nu als voIgt omschreven

1 2 Toepassingsgebied
De fractie 500 pm vrijkomend bij de bewerking van primaire steenachtige materialen wordt

toegepast als grond Het toepassingsgebied betreft de GWW sector met name maar zich niet

beperkend tot zand in zandbed of in ophogingslagen

Tijdlijn

Tijdlijn
Ibidenn
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De primaire steenachtige materialen zijn afkomstig uit primair gewonnen gesteente afkomstig uit

steengroeves of uit primair gewonnen grind en keien [gebaggerde of afgegraven sedimenten

Alleandere herkomsten waaronder de verweking van gerecycled grind ofsteenslag zijn

uitgesloten Producten afkomstig uiteen maalproces vulstoffenj zijn eveneens uitgeslortHl§26

I 10 2e

Advies om deze versie ook niet op te nemen in het Rbk Zoals de BRL er nu uitziet is het

inhoudelijk onvoldoende en juridisch nog steeds onjuist niet consequent doorgevoerd naar regels
voor grond bijv gebruik bijiage A B beperking toepassingsgebied ontbreken duiding

milieuhygienische kwaliteit enkel zeggen dat het grond is volstaat niet moet een kwaliteit

aangeven
^

®
Ibidem

^
Ibidem
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10 2e DGBf] 10 2e

J DBO

To @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Mon 5 18 2020 8 12 38 PM

Subject 20200518 Interview] I0 2e

Received

20200518 Interview] I0 2e ] docx
Mon 5 18 2020 8 12 38 PM

Ha 10 2e

] Volgens mij een antwoord op je opmerking in de tekstBRW

Groet

io 2e

135225 1325



DGBf1 I0 2e I@minienw nl1 Wim Kuijken ll iQ 2e |@gtnail com1

J DBO

Mon 5 18 2020 8 14 17 PM

Subject FW Onderzoek door RPS near afvalstromen

Received

brief gemeente RPS rapport docx

I0 2eTo

10 2eFrom

Sent

Mon 5 18 2020 8 14 17 PM

T i

Met vriendeliike groet

I0 2e

BS10 2eVan

Verzonden maandag 18 mei 2020 16 38

Aan 10 {2e DBO

{1 10 2e BSCC

Onderwerp FW Onderzoek door RPS naar afvalstromen

Dag h0 [2ej
Zie hieronder de antwoorden op de vragen m b t het RPS rapport
Groeten

1 Ja het eindrapport is aan RWS aangeboden eerst per mail naderhand per brief zie bijlage
2 Nee RWS heeft niet meer gereageerd op het definitieve rapport De opmerkingen op het eerste rapport zijn mondeling

door RWS ZN toegelicht aan de gemeente zie ook de brief van RWS ZN aan de gemeente van 16 april 2019 die ik je

vorige week stuurde

Overigens weet ik vrijwel zeker dat de gemeente het rapport ook heeft aangeboden aan het ministerie DGWB Dat is ook logisch
omdat eigenlijk alle aanbevelingen van het RPS rapport zich richten op het stelsel en niet op de uitvoerinq door RWS Of

DGWB het rapport heeft ontvangen en heeft gereageerd zou je even kunnen checken bij
3 Vanuit RWS ZN zijn er geen verdere acties ondernomen

4 Nee voor zover ik kan achterhalen niet maar zie mijn opmerking onder punt 2

10 2e DBO | 10 2e @tnLtiienw nlVan

Datum donderdag 14 mei 2020 9 34 AM

Aan I 1Q 2e | BS | 10 2e ~|@rws til

Kopie

Onderwerp RE Onderzoek door RPS naar afvalstromen

Best ^1§^
Dank hiervoor

I| 10 2e | 1@rws tilBS | 10 2e

Is het definitieve rapport van 24 juni eveneens aangeboden aan RWS

Heeft RWS naar RPS of de gemeente gereageerd op dit definitieve rapport

Is het rapport binnen RWS uitgezet voor vervolgacties Zo ja wat is daarvan de stand van zaken

In het rapport door RWS aangeboden aan beleid DGWB en of DGMI

Met vriendelijke groet

10 2e

BS 10 2e10 2e @rws nlVan

Verzonden woensdag 13 mei 2020 18 48

Aan DBO 1 10 2e |@minienw nl

^ BS

Onderwerp RE Onderzoek door RPS naar afvalstromen

Dag

Bijgaand het RPS rapport 24 juni 2019 plus het aanbiedings memo van RPS van dezelfde datum

Plus het persbericht en nota aan de gemeenteraad van 9 juli jl

10 2e

{1{10 2e 10 2e @rws nlCC

RWS heeft gereageerd en kritiek geuit op een eerder concept van dit rapport uit april 2019 Zie bijgevoegde brief van de HID RWS

ZNvan 16 april 2019

Groeten

1^

I0 2e I DBO 10 2e

Verzonden woensdag 13 mei 2020 16 54

^minienw nlVan

A r 10K2ej ]@rws nl
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Onderwerp Onderzoek door RPS naar afvalstromen

Besttfel^
Dhr Kuijken vraagt naar het RPS rapport waar aanvankelijk aan het burgercollectief aan heeft meegewerkt maar dat in opdracht

van de gemeente West Maas en Waal is opgesteld

Kan ik voor hem een exemplaar ontvangen Weet je wat de status van het rapport is Komt er een reactie van RWS op het

rapport

Met vriendeliike groet

10 2e
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10 2e DGBf] 10 2e

J DBO

To @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Mon 5 18 2020 8 15 39 PM

Subject RE 20200518 Vragen
Received Mon 5 18 2020 8 15 40 PM

Ik ben berucht om mijn typo s Ik heb er een paar in definitieve kamerbrieven weten te smokkelen

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

DGB

Verzonden maandag 18 mei 2020 21 15

Aan

Onderwerp 20200518 Vragen

Mooi lijstje
Ik heb nog een paar typo s er uit gehaald

{10 2eVan

10 {2e DBO Wim Kuijken
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Martin^ Daat^ CD

|cD10 2e
Van

Verzonden

Aan

Onderwerp

dinsdaq 19 mei 2020 14 26

I0 2e ^CD
Kt tnkele vragen van dhr Kuijken

Hoi I0 2e

I0 2e
an ILT kon mij verder helpen

Artikel 18 2a derde lid Wet milieubeheer bepaalt
3 Onverminderd artikel 18 2 eerste lid onder a heeft Onze betrokken Minister tot taak zorg te dragen voor de

bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 11A 2 en 11A 3

Onze Minister is volgens art 1 1 WM Onze Minister van Infrastructuur en Milieu

Deze artikelen 11A 2 en 11A 3 Wm bevatten de grondslag voor de zogenoemde Kwalibo regeling in het Besluit en

de Regeling bodemkwaliteit

Kwalibo staat voor Kwaliteitsborging bij bodemintermediairs en is een wettelijke regeling die beoogt de

betrouwbaarheid van het werk van intermediairs te vergroten door kwaliteitseisen te stellen aan werkzaamheden

in het bodembeheer en integriteitseisen aan de uitvoerders

De handhavende taak van ILT is geregeld in artikel 2 eerste lid Instellingsbesluit Inspectie Leefomgeving en

Transport dat bepaalt
1 De Inspectie Leefomgeving en Transport bewaakt en stimuleert de naleving van wet en regelgeving voor

een veilige en duurzame leefomgeving en transport
Daarmee is de Inspectie Leefomgeving en Transport en haar onderdelen voor zover het betreft het

werkterrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat belast met de volgende taken en alle

daarmee samenhangende activiteiten

a handhaving van wet en regelgeving
b vergunningverlening en het verlenen van andere toestemmingen waaronder certificering en

ontheffingen
c het verrichten van ongevalonderzoek verband houdende met de taken genoemd in de onderdelen a en

b

De website van ILT vermeldt De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt binnen het KWALIBO stelsel toezicht

op bodemintermediairs en certificerende instellingen KWALIBO staat voor kwaliteitsborging bij
bodemintermediairs

https www ilent nl onderwerpen kwaliteitsborainQ bii bodemintermediairs

Dit zegt natuurlijk juridisch niet zo veel De taakafbakening RWS ILT lijkt in de instellingsbesluiten niet helder

geregeld

Groet

10 2e

CDVan 10 2e

Verzonden maandag 18 mei 2020 08 40

Aa| 10K2e |lO 2^ CD

Onderwerp RE Enkele vragen van dhr Kuijken

prima

Met groet

10 2e

1
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Van 10 2 ^ CD ^ I0 2e [rws nl

Verzonden maandag 18 mei 7070

kn3 I0 2e o^rws nl 10 2e ^ BS 10 {2e

CC 10 2e fcpn I0 2e ~~^rws nI5^

Onaerwerp Kt tnkele wagen van dhr Kuijken

10 2e
rws nlAan

Hoi 10 2e eniOK2e

10 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 24antwOord kunnen geven

Groet

10 2e

I CD «10 2eVan

Verzonden rpaandag 18 mei 2020 08 32

Aan | 1Q 2e l0 2e | CD ^
Onderwerp RE Enke e vragen van dhr Kuijken

rws nl10 2e

10 {2e rws 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 nameiijk niet specifiek geregeid per onderwerp het moet binnen onze taak horen in het

Insteilingsbesluit 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

Van | io 2^fiOK^|CD
Verzonden maandag 18 mei 2020 07 59

10 {2e

]rws nl

CDAan 10 2e rws nl

^rws nj | I0 2e rws nl

I0 2e | CD ^_ j^Kgg^^^ rws nl

MI 10 2e10 2e [1Q 2eCC

] CD ^ ^rws nl10 2e10 2e

Onderwerp RE Enkele vragen van dhr Kuijken

Urgentie Hoog

Ho pope

Zou ji I0 2e

mailbericnt

unnen helpen met de beantwoording van de vragen onder 1 en 2 in zijn onderstaande

Dank

10 2e

Van io 2e BS {
Verzonaen vnjdag 15 mei 2020 14 00

| rws nl10 2e

2

291563 1332



I CD CD {Aan |^
CC | 10 2e

Onderwerp FW Enkele vragen van dhr Kuijken

10 2e
Prws nl 10 2e10 2e Srws nl10 2e

bsT{ 10 2e10 2e 3rws nl

Dag I0 2e an| 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

10K2e

10 2e 1ninienw nl10 2eDBO^

Verzonden vrijdag 15 mei 2020 11 41

Aan

Onderwerp Enkele vragen van dhr Kuijken

Van

lO 2s0IE22^BS Jze
10 2e rws nl HBJZ I0 2e minienw nl10 2e

Bes^gS^r I0 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|

10 2e

3
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1@nninienw nl]I0 [2e BSKI I0 2e @tninienw nl1 I0 2e DBOl 10 2eTo

I0 2e | BS il I0 2e |@rws nl1 l I0 2e | DGRWH I0 2e I@minienw nl1

BSK[| I0 2e I@minienw nl1 1 {I0 2e I DBO^ I0 {2e |@minienw nl1 | I0 2e WVDH I0 2e |@rws nl1
I0 {2e

I0 2e

1 10 2eCc @rws nl]

DBOll 10 2e I@minienw nl1 10 2e ILT[1 |@ILenT nl1

From

Sent Tue 5 19 2020 8 01 56 AM

Subject RE reactie staatssecretaris FW RONDZENDMAP 2020 5686 U heefl een recordactie in HPRM S lenW Nota ter informatie

over bezwaar en verzoek VoVo 8 mei 2020

I0 2e

10 2e BS

Received Tue 5 19 2020 8 02 03 AM

Nee hoor

Grtl^
Van BSK10 2e

Verzonden dinsdag 19 mei 2020 08 13

Aan

BSK I 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e | DGRW 10 2e{BS DBO

{WVL

BS J
DBO 10 2e

DBO

Onderwerp RE reactie staatssecretaris FW RONDZENDMAP 2020 5686 U heeft een recordactie in HPRM S lenW Nota ter

1 10 2e BS 10 2eCC 10 2e ILT

informatie over bezwaar en verzoek VoVo 8 mei 2020

N1^
Jvettegenwoordigd RWS standaard op het PFAS overleg willen jullie dat anders[|10 2e|p 2e

Met vriendelijke greet
10 2e

BS 10 2e10 2e g rws nlVan

Verzonden maandag 18 mei 2020 19 36

^

I DBO 1 10 2e |^minienw nl 10 2e {BS 10 2e |^rws nl 10 2e

jl0 2e^ DGRW 10 2e @minienw nl 10 2e BSK 10 2e Sminienw nl

10 2eAan

I0 2e BSK

10 2e 10 2s DBO 110 2e aminienw nl^minienw nl

BS1 10 2e 10 2e 10 2e DBO ^ 10 2e^rws nl ^minienw nlCC

ILT ^ 10 2e |gpiLenT nl

Onderwerp RE reactie staatssecretaris FW RONDZENDMAP 2020 5686 U heeft een recordactie in HPRM S lenW Nota ter

informatie over bezwaar en verzoek VoVo 8 mei 2020

Dag I 10 2e |
Om misverstanden te voorkomen [
dat nodig zijn kunnen we natuurlijk aanschuiven maar ik heb hieronder geprobeerd de vragen opmerkingen van de

staatssecretaris kort te beantwoorden

{10 2e

10 2e en ik zijn niet standaard aanwezig bij het tweewekelijks PFAS overleg Mocht

Mocht de aanwezigheid van |l0 24 en of mij desondanks gewenst zijn laat je het dan s v p even weten

Groeten

1^
1 Indien de rechter de Vovo toewijst en er achteraf

onterecht is stilgelegd en het bedrijf dient een

schadeclaim in zijn de kosten dan voor de

gemeente

Antwoord Nee dat iszekergeen automatisme

Het valt niet uit te sluiten dat het bedrijf GIB producent granuliet of Over de Maas BV initiatiefnemer

verondieping en toepasser van granuliet via een aparte gerechtelijke procedure schade proberen te verhalen

op Rijkswaterstaat of de gemeente De vraag of zo’n schadevergoedingsprocedure wordt gestart en wat dan

de uitkomst daarvan zal zijn is van veel verschillende factoren afhankelijk en laatzich nu nog niet voorspellen

Laten we proberen ook het antwoord op het

bezwaarschrift snel na ommekomst uitspraak
rechter te sturen

Antwoord Uiteraard proberen we zo snel als mogelijk op het bezwaarschrift te beslissen maar in de voorlopige
voorziening vordert de gemeente dat er pas op het bewaarschrift wordt besloten een aantal weken nadat het

rapport van Wim Kuijken en de review openbaarzijn gemaakt zie nota In het geval dat de voorlopige
voorziening op dit punt wordt toegewezen zal dus metde beslissing op het bezwaarschrift moeten worden

gewacht tot aan deze voorwaarden voldaan is

143206 1333



DBO 1 1P 2e |@minienw nl

Verzonden maandag 18 mei 2020 12 01

Aan | 10 2e |{BS | 10 2e |@rws nl | 10 2e ^ BS 10 2e ^ 5 rws nl [ 10 2e | DGRW

^minienw nl 10 2e BSK 00 2e ^minienw nl

10 2e ^minienw nl 10 2e DBO 10 2e aminienw nl

Onderwerp reactie staatssecretaris FW RONDZENDMAP 2020 5686 U heeft een recordactie in HPRM S lenW Nota ter informatie

over bezwaar en verzoek VoVo 8 mei 2020

10 2eVan

10 2e BSK

Beste collega s

De staatssecretaris heeft de nota ter informatie over de voorlopige voorziening en het bezwaarschrift Granuliet gelezen Zij heeft daarbij nog een

opmerking in de nota geplaatst Zie bijgevoegd De nota hoeft niet meer retour Mijn voorstel is om mondeling op haar vraag terug te komen bij
het volgende tweewekelijkse PFAS bodem

Mpf vripnHpliinrnpf

I 1Q 2e I
io 2en2Bt

I

Oorspronkelijk bericht

Van RM Administrator Productie | 10K2g |@mmienm nl

Verzonden maandag 18 mei 2020 09 26

Aan PostbusAfgehandeldeNotasStaatssecretaris
Onderwerp RONDZENDMAP 2020 5686 U heeft een recordactie in HPRM S lenW Nota ter informatie over bezwaar en verzoek VoVo 8 mei

2020

l@mmienw nlio 2g

Opmerking
donderdag 14 mei 2020 om 15 25 26 GMT 02 00

Nota ter informatie geen opmerkingen

woensdag 13 mei 2020 om 17 51 06 GMT 02 00 | 10 2e

Besttj^
Bijgaand een nota ter informatie voor de bewindspersonen over het bezwaarschrift en verzoek om voorlopige voorziening van de gemeente West

Maas en Waal

De nota is afgestemd met ILT en HBJZ

Groeten

1^

11

10 2e

Er staat een recordactie voor u klaar in HPRM Open bijgevoegde bijlage om in HPRM de recordactie van record RONDZENDMAP 2020 5 686

te kunnen uitvoeren

De deadline voor het uitvoeren van de recordactie is 2 06 2020 om 16 30

Om de informatie en het bestand alleen te bekijken kunt u de volgende link naar de HPRM webclient gebraiken
https ARM Web d shsdir nLHPRMW ebClient uri 14674595 t record lang to dutch mbd false

Dit e mailbericht is automatisch gegenereerd door HPRM 01 Productie

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 afeender 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 information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you

are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent

in the electronic transmission of messages

143206 1333



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 10 07 AM

Subject RE 20200518 Vragen
Received

20200422 RWS 2020 27973 Besluit handhavinasverzoek Over de Maas pdf

Tue 5 19 2020 8 10 07 AM

20200518 Vragen docx

Beste t10 2e |en Wim
Ik heb je suggesties meegenomen Er staan nu veel vragen op RWS WVL terwiji een aantal van deze issues ook door 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

Verzonden maandag 18 mei 2020 21 48

Aan I DBO

DGB

Onderwerp Re 20200518 Vragen

10 2e

10 {2eCC

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

Op 18 mei 2020 om 20 44 heeft

geschreven

10 2e DBO 10 2e ^minienw nl hetvolgende

Beste| 10 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 bedenken

Graag jullie reactie

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

20200518 Vragen docx
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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

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
Biedt een beleidstandpunt van een beleids DG voldoende juridische basis voor

vergunningverlening en handhaving van RWS Zou hiervoor opname in de Regeling
bodemkiwaliteit nodig of beter zijn
Heeft de Toetsingscommissie Stichting Bodemkwfaliteit Granuliet onder BRL9321 als grond

goedgekeurd Was dit nodig

2

3

4

Eigenschappen en productie granuliet RWS WVL

5 Komt granuliet uit ongeroerde grond Is dat relevant

6 Granuliet bevat vrijwel geen organisch materiaal Voldoet het daarmee aan de definitie

grond Is dat relevant

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

wordt aangetroffen 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 juridisch 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
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20 Het gebruik van een flocculant is niet omschreven in het norm document BRL 9321 Is dat

noodzakelijk in een algemeen geldend normdocument

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

136299 1336
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