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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 onafuankelijk 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. 
Hierbtj 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 
industriële 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 tlocculant wordt echter niet genoemd in de BRL 9321. 
De IL T 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 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. " 

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

Bij de onder 'B' genoemde grond moet sprake zijn van de overtreding 
van wettelijk voorschrift. Door de IL T 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 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 
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van Strafrecht, voor zover de overtreding verband houdt met een 
werkzaamheid. " 

De IL T houdt toezicht op de certificaathouder en de certificerende 
instel1ing. 
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Factsheet 4: Afspraken gemeente met initiatiefnemer 

Tussen de gemeente en de initiatiefnemer 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 initiatiefnemer 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 initiatiefnemer 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). Daarnaast 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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va] len derhalve niet onder het toezicht van R WS. 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 floccu1ant, 
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 ztjn - 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 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 intrekken. 

Voorbeeld: BRL 9321, vastgesteld door schemabeerder Kiwa 

t 
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). 
Iedereen 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. 

t 
Accreditatie ( door de Raad voor accreditatie) van certificeren de 

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) 

Tevens: erkenning (door de minister) van certificerende instelling 
SGS Intron, op grond van de accreditatie: 

- voor het certificeren van personen ( op grond van de certificatie) 

- voor het certificeren van producten ( op grond van de certificatie) 

t 
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) 

t 
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 afte geven (zodat niet meer elke partij 

afzondering hoeft te worden gekeurd (verklaring op grond van een) 
partijkeuring) 

t 
Producent Granuliet Import Benelux geeft erkende 

kwaliteitsverklaring af voor partijen granuliet 

t 
Het granuliet wordt door producent of leverancier met een erkende 

kwaliteitsverklaring 
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aan de toepasser Over de Maas B. V geleverd. 

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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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 Laçin over het storten van granuliet in het 
gebied 'Over de Maas' d.d. 30 maart 2020 

Beantwoording van vragen van de leden Kröger (GroenLinks) Laçin (SP) en 
Van Brenk (50PLUS) over granuliet d.d. 31 maart 2020 

Schriftelijke vragen over granuliet en vragen gesteld tijdens V AO d.d. 31 maart 
2020 

Verzoek van de conu11issie 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 

94 

1243 



buiten verzoek 

95 

129949 1243 



207820 

Verslag Webex-MT HBJZ 12 mei 2020 

Aanwezig: Leden MT (Verslag: l(10)(2e)I) 

Kopie: Medewerkers HBlZ 

Inventarisatierondie 

buiten verzoek 

[Til}rmJ 

1(10)(2e) rAWW/WIO 

buiten verzoek 

(110)(2~) [Til}rmJ 

Vanmiddag vindt het Nota-Overleg Bodem in de TK plaats. De M en stas zijn hierbij 
aanwezig. Gesproken wordt o.a. over PFAS en Granuliet. Ook zal het aspect inlichtingen 
versus documenten (Gw/Wob) weer aan de orde komen, nu een kamerlid heeft 
aangegeven alle documenten van de granulietzak te willen inzien. 

buiten verzoek 
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To: (10)(2e) Il - DGWB~ (10)(2e) 
DGWBU (10)(2e) 1@minienw.nl] 

l@minienw.n l]; ~I ___ (1~0)_(2_e)~-~ll -

From: 1 (10)(2e) 1- DGWB 
Sent: Tue 5/12/2020 7:01 :21 AM 
Subject: RE: Maandag update 2 sondering debat bodem 
Received: Tue 5/12/2020 7:01 :23 AM 
Motie aanpassing MIRT procedures.docx 

Hierb ï een format voor de motie. Wordt deze al voorbere id? Of naar wie kan ik hem anders doorsturen bij DGmo/RWS? 
Van: (10)(2e) ) - BSK 

Verzonden: dinsdag 12 me i 2020 07:25 
Aan:I (10)(2e) l) -BSK ;l~-(-10-)(2_e_)-~rDGWB ; I (10)(2e) 1)-DG RW 
Onderwerp: FW: Maandag update 2 sondering debat bodem 

H 

Bereiden j ull ie deze moties ook voor? 

E~1 ~)(2e~eb j ij ook van die groen/ge le blokken voor me? 
M e vriendelijke groet 

)( p 0)(2 ) 
(10)(2e) 

Datum: maanda 11 mei 2020 10:44 PM 
(10)(2e) inienw.nl> 

A;..::a~n.:J: ------,-'-(1.:...:0..'..è.)(~2e:_,_) __ --.---1L)_-~D:..'.::B:...::O::____i __ __'_.:_::..:..:.:::;_::..:_ _ ___)l~ ~~~~ --~~~~-__J) - DB 0 
L__--'-...,...:.:.___:__...,.,.;.;= i~ru~· e~n~w~.nl=--,>, (1 O )(2e) nl> 

( 10)(2e) ) - B F-'SK"'---'L____-,-:c-fl-!Q:îf-3~~~ ~ ~ '+'--"~ ';;;--;----,=-~"=-::.'--------c-----,{40-/1~~C~O:--------i 
minienw.nl>, 0)(2e) - DGRW 

~~~~~in~ie~n~w~-=nl> , (10)(2e) L__"_'..'...._.'.........J~~~~~- ,_ ___ ~~~--____,1- DBO 
(10)(2e) inienw .nl>i~--(~1 ö~j.,...(1,_e,.....) -----,~ DBO 

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 
www.blackbe .com 
Van: (10)(2e) (10)(2e) inienw.nl> 
Datum: maandag 11 mei 2020 5:4 1 PM 

A;.::a~n.:J: ---~( 1;.:_0..'..è.)(~2e;.:_) _----,---.---1L)_-~D:..'.::B:..::::_,,,-L...-,----___:.:...:..'..è.~'1--G-\t~?~=~=c:~~~ ~-( 1_0)_(2_e_) ~I) - DB 0 
nl> 

,m inienw .nl> , (10)(2e) 
(10)(2e) minienw.nl> 

L__"_'..'...._"--------/~~~~~ '..hc=~o~)(~2e~) _ _J/ -DGRW 
c.......:.___:_:___:__j>;;;===-'-'-"= ,_ _______ ~~ DBO 

Onderwerp: RE : Maandag update 2 sondering debat bodem 

Dag allemaal, 
In overleg met ~I -(1-□ )-(2-e)~I heb ik met Van Aalst gebeld. Uitgebreid gesprek, zie hieronder. 
Hartelijke groet, 

~10 )(2e' 

PVV 

bulten verzoek 
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buiten verzoek 
1 

bulten verzoek 

Granuliet: 

(10)(2g) 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 1 (1 0 )(2 e ) 1) - DBO <jL.._ __ (:_10....:.).:_(2-'-e) __ _Jl@= m=i=ni~en=w~.nl> 

Datum: maanda 11 m e i 202 0 4 :22 P M 

Aan: (10)(2e) . Q (10)(2e ) b -DBO <j~-(-1 □-)-(2-e)-~l@,minienw.nl>, ~I ___ (1 _0)_(2_e_) --~I.) -DGRW 
(10 )(2e) 

,-..-~-,--,--------,~....._,r'---'---'-------'-----') - B FSK=--L_~~!(@a~Q-}fz~ = =r'~ ~---;--r=-----'---~ =-::..!...----,----,{4-0-,f!~~"'-;-----------i 
minien w.nl> , (1 L..._'----'_:__-'----_o.;..:,:==~=---'-l.. _ ___:__o_:_)('---2e_:_) __ LL......_;-DGR W 

i--:-....:...:...__.:_==in;;,ie;;;n;;,,;w,;,;·~n;_l>---'-, .L,---('---10-')-'-(2_e.:_) --,dL) _-=D-=B:....:O::......J~(-1 Oaa:a)(~2~e)~ =~='--'--'---.:c'-F---'--l....----____:,----'-'--'-----__J) - DB 0 
(10)(2e ) minienw.nl> (10)(2g ) (1 0 )(2e) minienw.nl> 

Onderwerp: RE : Maandag update 2 sondenng e at o em 

Ha allen, 
Hierb ij korte nadere precisering aandachtpunten vanu it VVD, na nader telefoontje vanmiddag, 
PvdA - is er niet bij. 
SP - nog niet kunnen be reiken. 
Hartelijke groeten, 

1 (10)(2e ) 1 

WD: 

buiten verzoek 

-1 buiten verzoek 1 
~----------------------------------------------~ 
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bulten verzoek 

bu iten verzoek 

Van: ~I ____ (1_0)_(2_e) ___ ~I) -DBO 

Verzonden: maandag 11 mei 2020 11:~5_7 ____ ~ 
Aan: (10)(2e ) ) - DBO <I (10)(2e) l@m inienw.nl>; ~I ___ (1_0_)(_2e_) __ ~I) -DGRW 

(10)(2e) 

(10)(2e ) (1 0)(2e) minienw.n l>; (10)(2e ) ) - DCO 

minienw.n l 
DBO (1 0)(2e ) minienw.nl> 

Onderwerp: M aandag update 2 sonder ing debat bodem 
Ha 1 (10)(2e) 1 en ~1 0)(2e j, cc andere co llega 's, 
Hieronder een korte aa nvulli ng op de sonder ing na gesproken te hebben met 50+. Za l pro beren vandaag tu ssen de corona 
act iv iteiten nog Kamerleden te bellen (voor zover al terug van het reces). 
Hartelijke groeten en alvast da nk, 

1 (10)(2e) 1 

SP: nog niet gebe ld, (10)(29) 

PW: maa ndag bellen. 
PvdA: 
CDA · 

bu iten verzoek 

l (1 0)(29) 
1 

50r-'--+ __________________________________________ _ 
1) buiten verzoek 1 

j (10)(2g) 1 

(1 0 )(29) 

) -
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(10)(2g ) 

-
buiten verzoek 

VVD. 

buiten verzoek 

10.2.g en 10.2.e 
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To: (10)(2e) I (WVL 
Cc: (10)(2e) 1) - 0GB (1 0)(2e) 

From: (10)(2 e) 1) - DBO 
Sent: Tue 5/12/2020 8:50:22 AM 
Subject: RE: reactie op verslag 
Received: Tue 5/1 2/2020 8:50:00 AM 

Beste 1 (10)(2e) 1, 

Goed om te horen! 
1 (10)(2e ) 1 zal je opmerkingen verwerken. 

Met vriendeliike groet, 

(1 0)(2e) 

Van: ~I ___ (_10_)(_2e_) --~I {WVL) 
Verzonden: dinsdag 12 me i 2020 08 :59 

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

Onderwerp: react ie op verslag 
Bes tel (10)(2e )I 

(10)(2e) @rws. nl] 
@m inienw. nl] 

I k heb v rij dag met I&W en gisteren met m ij n afdelings hoofd gesproken over mij n d ilem ma . Beide gaven aa n dat mij n 
bev indingen waardevol zij n voor het onderzoek. Uiterlij k morgenm iddag ontva ng j e m ij n react ie op het verslag 

Een fi j ne dag, 
1 (10)(2e) 
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~T_o: __ ~ ___ (1_0~)(~2e~)-------r~-D_G_W_B~-~(_10~)(_2e_)_~@minienw .nl ] ; ~I __ (~10~)~(2~e)_~~ DGWB~ (10)(2e) l@m inienw.nl] ; 
(10)(2e) - DGWB (1 0)(2e) @m inien w .nl] 

From: (1 0)(2e) ) - DGRW 
Sent: Tue 5/12/2020 9:25:27 AM 
Subject: Motie van Eijs 
Received: Tue 5/1 2/2020 9:25:28 AM 
motie van eijs.docx 

HoK ~0)(2#J ~1 0)(2ej, 
Hierb ij de motie Eijs. 
Met vriendelïke roet 

(10)(2e) 
(1 O)((Jlfl 
(10)(2e) 

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

Verzonden: dinsdag 12 me i 2020 10:07 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1) - DGRW 

Onderwerp: FW: M aandag update 2 sondering debat bodem 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DBO -9L_ ___ (1_0_)(_2e_) ____ l@~m_in_ie_n_w_.n_l> 

Verzonden: dinsdag 12 me i 2020 09 :54 
Aan: (10)(2e) ) - DBO (1 0)(2e) min ienw.nl>; ~I ___ (_1_0)_(2_e) __ ~I) -DBO 

(10)(2e) minienw.n l>; (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) ~ __ _:___:_:__:_ ____ ;,-:-:-:.;c.:..:...::;.:..:....:..:..:..:..:..:. 

(10)(2e) ) - BSK (10)(2e) minienw.n l>; (10)(2e) ) - DCO 

m in ienw.nl>; (10)(2e) ) - BS K < (10)(2e) minienw.nl>; (1 0)(2e) ) - DGRW 

(10)(2e) m inienw.nl>; (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) minienw.nl>; I (10)(2e) 

(10)(2e) minienw.n l>; ~ (10)(2e) ~ DBO '9 (10)(2e) l@min ienw.n l> 
~ DBO 

Onderwerp: RE : Maandag updat e 2 sonder ing de bat bodem 

Hoi allen, 
Zie onder concept motie van van Eijs over verbeteren participatie b ij toekomstige verond iepingen van plassen. Ze zou den k ik 

1 

Graag Jullie advies! 
Hartelijke groeten, 

(10)(2e) 1 

Van: ~I ____ (1_0)_(2_e) ___ ~I) -DBO 

Verzonden: dinsdag 12 me i 2020 08 :46 

(10)(2g) 

(10)(2g ) 

Aan: (10)(2e) ) - DBO (1 0)(2e) m in ienw.nl>; ~I ___ (_1_0)_(2_e) __ ~I) -DBO 

(10)(2e) m inienw.n l>; (10)(2e) ) - DGRW ~ __ _:_(1_0.:_)(:_2e:_) __ ___i,;,....;.:.;.;.:..:.;c.::::..:...:...:..:...:..;c.:..:. 

(10)(2e) ) - BSK (1 0)(2e) m inienw.n l>; (10)(2e) ) - DCO 

m in ienw.nl>; (10)(2e) ) - BS K < (10)(2e) minienw.nl>; (1 0)(2e) ) - DGRW 

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

c___ ______ _......._m_i_n_ie_n_w_._nl>I (10)(2e) ~ DBO (10)(2e) minienw.nl> 

Onderwerp: RE : Maandag updat e 2 sonder ing de bat bodem 

Hoi allen, 
Zie onder concept motie van Kroger over een nieuw afweg ingskader voor verond iepen van p lassen. Kunnen jul l ie hier naar 

ki: ken en adv;es :•ven' 

_ _ (1 0)(2g) 

n rtellJKe groece , 
(10)(2e) 

(10)(2g ) 
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(10)(2g) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DBO 1 (1 0)(2e) l@minienw .nl> 
~----------~ L__ __ ___:_____:_____:__ ________ _ 

Verzonden: maandag 11 mei 2020 22:45 
Aan: (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) inienw.n l>; (1 0)(2e) )- DBO 

(10)(2e) minienw.n l>; '-T----(_10_)_(2_e)_~_~) - D ~ __ _:__(1_0:..:_)(2_e_:__) ____ ..;,:.:..:.:...:..:..;:c:..:....:..::...:..:..:..:. 

(10)(2e) ) - BSK (10)(2e) )- DCO 
(10)(2e) ) - DGRW 

~ DBO 

Onderwerp: RE : Maandag updat e 2 sonder ing debat bodem 

Bijgaand de motie van Van Aalst over projecten. Lijkt me geen kwaad te kUimen hier positief over te zijn? 
Verzonden met BlackBerry Work 

(www.blackberry.com) 
Van: 1 (10)(2e) b -DBO <jL __ __:__(1-'0)'-'-(2_e.:_) ------"'l®=,m==iru=· e=n~w~.nl=> 
Datum: maandag 11 mei 2020 5:4 1 PM 
Aan: (1 0)(2e) - DBO ·enw.nl>, (10)(2 (10)(2e) 1) -DBO 

(10)(2e) minienw.nl>, (10)(2e) nl> ~-~-------'( 
(10)(2e) ) - B ~SK~L....,-.-itJ~~~~fE.~ r ~ ~:--tc=-~'..è.:.:::~,--,{~~~C~O;-------i 

minienw.nl>, 0)(2e) - DGRW 

~~~=;;:in;;;i~en~w;,-:·=nl>, (10)(2e) '-T---~~~--~1- DBO 
(10)(2e) minienw.nl> 

Onderwerp: RE : Maandag update 2 sondering debat bodem 

Dag allemaal, 
In overleg m et ~I - (1-0)-(2-e)~I heb ik met Van Aalst gebeld. Uitgebreid gesprek, zie hieronder . 
Hartelijke groet, 
~10)(2e' 

PVV 

buiten verzoek 
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buiten verzoek 

Granuliet : 

(10)(2g ) 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DBO 4L..._ __ (:_10-'-)-'---(2_:e) __ _,l@._._!1ll_i_ni_en_w_.nl> 
Datum: maandag 11 mei 2020 4:22 PM 
Aan: (10)(2e) 10)(2e ) b - DBO 4~-(-10- )-(2-e)-~l@m inienw.nl> , 1 (10)(2e) 1) - DGRW 

~-------~· 

) - B ~SK~----;:~~~~~ ==r-~ ~ ~ =-~ ~ '----:---ifl~~~~--, 
m inienw .nl>, 0)(2e ) - DGRW 

(10)(2e ) ) - DBO 

L__---'---'--'---'----__J.S=m=i=m=·e=n"-'w-'-'.n=l> , buiten ve rzoek (10)(2e) minienw .nl> 
Onderwerp: RE: Maandag update 2 sondering debat bodem 
Ha allen, 
Hierb ij korte nadere precisering aandachtpunten vanu it VVD, na nader telefoontje vanmiddag, 
PvdA - is er niet bij. 
SP - nog niet kunnen be reiken. 
Hartelijke groeten, 

1 (10)(2e) 1 

WD: 

143213 

buiten verzoek 
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bu lten verzoek 

Van: ~I ____ (1_0)_(2_e) ___ ~I) -DBO 

Verzonden: maandag 11 mei 2020 11:~5_7 ____ ~ 
Aan: (10)(2e) ) - DBO <I (10)(2e) l@m inienw.n l>; ~I ___ (1_0_)(_2e_) __ ~I) -DGRW 

(10)(2e) 

(10)(2e) (10)(2e) m inienw. nl>; 

DBO (10)(2e) 

mi nienw. nl1 (10)(2e) 
minie nw.nl> ~---------~ 

Onderwerp: M aan dag update 2 son der ing debat bodem 
Ha 1 (10)(2e) 1 en ~10)(2ej, cc andere co llega 's, 

(10)(2e) ) - DCO 

(10 )(2e) ) - DGRW 

(10)(2e) ) - DBO 

m inienw. nl>; (10)(2e) '---------------~----(10)(2e) 

Hieronder een korte aa nvulling op de sonder ing na gesproken te hebben met 50 +. Za l pro beren vandaag t ussen de co rona 
act iv iteiten nog Ka merleden te bellen (voo r zove r al terug va n het reces). 
Harteli j ke groeten en alvast da nk, 

1 (10)(2e) 1 

SP: nog niet gebe ld,~ (10)(29) 
PW : maa ndag belle . 
PvdA: 
CDA· 

bui ten verzoek 

(10)(29 ) 
1 --

buiten verzoek 
1 

(10)(29) 

1 

D,;Hi : 
bu iten verzoek 

1 

(10)(29) 

) -
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(10)(2g ) 

buiten verzoek 

VVD: 

bulten verzoek 

10.2.g en 10.2.e 
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10.2.g en 10.2.e 
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To: (10)(2e) HBJZU (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (10)(2e) - HBJZ 
Sent: Tue 5/12/2020 11 :23:31 AM 
Subject FW: 
Received: TueS/12/2020 11 :23 :31 AM 

TI 

Van:~ (10 )(2e) LJ- HBJZ 
Verzonden: dinsdag 12 me i 2020 12:18 
Aan: 1 (10)(2e) i) - DBO 

Onderwerp: 

Inspectie waarschuwde Rijkswaterstaat al in 2018 
om geen granuliet te storten 
~ 
Het onderzoeksjournalistieke televisieprogramma van BNNVARA. 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (IL T) heeft Rijkswaterstaat al in 2018 
gewaarschuwd om geen granuliet te storten in water. Dat blijkt uit een advies van de 
IL Taan 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 flo ra en fauna onder water, dient 
te worden voorkomen dat granuliet wordt toegepast in verschi llende voormalige 
zandputten.' Daarnaast concludeert de IL T dat de producent van het granul iet, 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 
Aanle iding voor het advies van de Inspectie in november 2018 is de dan voorgenomen stort 
van granul iet in de Honswijkerplas, een voormal ige 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 én 
daarnaast oordeelde dat het gebruikte certificaat ongeldig is. Dat is opvallend , omdat 
staatssecretaris Stientje van Veldhoven de Kamer eerder dit jaar liet weten dat volgens de 
Inspectie 'het bestaande certificaat voor granuliet nog kan worden gebruikt'. Het advies van 
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de Inspectie uit 2018 heeft ze nooit met de Kamer gedeeld. 

Oud-mil ieuofficier van Justitie Gustaaf Biezeveld: "Het versterkt mijn vermoeden dat de 
betrokken bewindslieden de Tweede Kamer niet juist en volled ig hebben geïnformeerd." 

Groen Links-Kamerlid Suzanne Kröger: "Iedere 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 sé dat de stort 
door gaat? Wat speelt hier? De staatssecretaris moet nu de stort stil leggen, volledig 
transparant zijn, zodat dit tot op de bodem uitgezocht kan worden." 

Geen grond, 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 IL T niet 
wordt opgevolgd is ernstig. " 

Reactie ILT 
De IL T gaat niet in op vragen van Zembla over hun advies aan Rijkswaterstaat. Wel laat de 

1 L T weten dat het advies een 'opvatting naast andere opvattingen' is. Daarnaast verwijst de 
IL T 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 granul ietkwestie. 

Lees het juridisch advies over granuliet: 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 
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To: Wim Kuïken (1 0)(2e) @gmail.com]; ~I __ (_10~)(~2e_)_~I) - DGB~~ __ (1_0~)(_2e~J-~1@m inienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Tue 5/12/2020 9:07:43 PM 
Subject Gesprek m e~ (10)(2e) 1 

Received: Tue 5/12/2020 9:07:00 PM 

Best e 1 (10)(2e) I en Wim , 

Morgen spreken we om 10 uu r met een van de handhavers van RWS ZN d ie betro kken was bij de toepassing in Over de Maas. 

Meldingen voor de toepassing van granuliet van 14 j un i 2019 en 17 september 2019 werden door de handhavende dienst van RWS 

niet toereikend geacht. Dit was te rug te voe ren op de int erne d iscuss ie over de kwalificatie van granu li et. De melding van 10 

oktober 2019 werd in eerste instantie {op 17 oktobe r 2019) eveneens n iet toereikend geacht. Op 18 oktober 20 19 werd deze 

alsnog geacceptee rd, nadat hierover intern du idelijkhe id was ve rstrekt door l(10)(2e)IDe volgende me ld ingen van 12 novem ber 2019 

en 6 december 2019 met bet rekking tot een ve rhoging van de hoeveelheid toe te passen granu liet in Ove r de Maas zij n daarna 

eveneens geaccepteerd. 

Vragen : 

. bekendheid met discussie bij RWS ON en RWS WVL 

. bekendheid met discussie ron d BRL 9344 

. waarom toepass ing in 2016 wel toereikend ver klaa rd 

. standpunt ten aanzien van toepassing bagge rspecie in Over de Maas 

. (regu liere) contacten met gemeente en burgercomité 

. escalatie en sturing binnen RWS 

. interpretatievr ijheden vergunn ingve rlening en handhaving 

. zo rgplicht 

. beroepsmogel ij kheden voo r toepassers 

Met v r iendelijke~ roet , 

(10)(2e) 
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Van: 1 (lU)(Le) )(10)(2e)~ 
Aan: (10)(2e) 1 (10)(2§')[0Tf2J)}DBo: -I ~(1~0~H2~e~l-I [B51:~; ~ 

(1~ (10)(2e) ~ I (1o)(~emu~ ~-----~ 

Ondeiwerp: 
Datum: 

ibabs Overleg granuliet straks 
woensdag 13 mei 2020 14:30:27 

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, 
~ 

Van: I (10)(2e) I (WVL) 

Verzonden: donderd ag 23 april 2020 08:51 

Aan: 1 (10)(2e) , 1) ~ BSK; 1 (1O)(2e) 1) ~ DGRW; ~I ~~(_1O~)(_2e-1--)-~I) ~ DGRW 

CC:I (1O)(2e) 1 (WVL) ; 1 (1O)(2e) l (WVL) ;I (1O)(2e) l(WVL) ; 1 (1O)(2e) 1 

(BS) 

Onderwerp: FW: Nav van vergadering lmplementatieteam 20 j uni 2019 

Hol1IOH2~ès 
Naar aanleiding van onderstaande vragen vanuit het bedrijf GIB aan 1 (1D)(2e) 1 als 
secretaris van het IT heb ik metj (10)(2e) 1 en betrokkenen ~ (10)(2e) 1 e:rt1O)(24) 
besproken dat: 
1. I (1O)(2e) 1 wordt/is geïnformeerd, 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 
~10)(2e~ 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 1 (1Oi(2e) 1 (WVL) <[fOJ{?:e)]. ~adella@rws.nl> 
Datum: vvoensdag 22 apr. 2020 2:22 PM 

Aan: 1 (10)(2e) 1 (WVL ~~===~(1~0~)-(2~-e~)~~::1@'.':~:'":rw:':""'r's =nl=----> 2..!, b_ __ (;:._1-i:'0)~(2'-'-e)'-----~=~(WV~~L) 
(a) nl>, 1 (10)(2e) 1 (WVLL__(:_1_:_O)_:_(2_e:_) _ ____F-i'"- ~'~r =n=I>, 1 (1,0)(2e) 1. 

~"""=------....-,..,.,...--.,---(-1 0-)(-2~e )---,~_._.. ....... .........,...,_> 

Onderwerp: FW: Nav van vergadering Implementatieteam 20 juni 2019 
Collegae, 
Graag overleg en advies over hoe hier mee om te gaan. 
Gr_ l( 1ü)(2e)I 

Van:1~0)(2e) l<I (1OJ(2e) lá?stupers ol> 
Verzonden: woensdag 22 apri l 2020 14:12 

Aan: 1 (1OJ(2e) 1 [WVL) <I (1O)(2e) l@rws ol> 
Onderwerp: Nav van vergadering lmplementatieteam 20 juni 2019 

Geachte 1 (10)(2e) 1, 

Namens mijn opdrachtgeve r, Graniet Import Benelux bv (GIB), vraag ik uw aandacht voor het 

volgende. 

Het lmplementat ieteam Bbk 1 (1D)(2e) 'reeft op 20 ju ni 2019 een 

vergade ri ng gehad met onder meer een memo granu liet ("ve rsie 13 j un i 2019 def initief") als 

bespree kst uk. Ik stuur het verslag en de bijlage mee . Dit vers la g is vastgeste ld in de vergadering 

van 2 oktober. Ook dat ve rslag stuur ik mee. 

Naar aanleiding van beide vergaderingen wil ik u graag een paa r punten voorleggen . 

1. U hebt in de brief van 17 april 2020 van staat ssecreta ris Van Ve ldhoven aan de Tweede 
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Kamer (bijlage) kunnen lezen, dat het op 20 juni 2019 door het lmplementat ieteam 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 kwaliteitswaa rborgen. Mijn vraag is: op we lke ma nier is over de status van di 

(concept) memo in het lmplementatieteam Bbk gesproken? 

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

lmplementatieteam Bbk wél bekend da t het om een concept ging. Hij wist ook dat het op 

17 jun i 2020 naar GIB is gestuurd om er commentaar op te leveren. Mij n vraag is : Heeft de 

voorz itter met u, of met de rest van het lmplementatieteam Bbk gesproken, over dit door 

RWS geïn itieerde "wederhoor"? Ik lees er niets ove r in het verslag, maar het kan natuurlijk 

toch besproken zijn . 

3. Het lmplementatieteam Bbk heeft waarschijnl ijk geen kennis kunnen nemen van de 

opmerkingen van GIB. Daarom stuur ik u die toe (pdf bijlage), met het verzoek ze in de 

komende vergadering van het lmplementatieteam Bbk te bespreken. Van die bespreking 

ontvang ik graag het vers lag. 

4. Op 20 juni 2019 heeft de vertegenwoordiger van het IPO gezegd dat "dat zi jn 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 vo lgende ve rgad ering van het I mplementatietea m de I PO-vertege nwoordiging te 

vragen om een toelichting. We lke expe rts van het IPO hebben, op basis van welke 

documenten, hun 'men ing' gevormd en met we lk gezag hebben zij de vertegenwoord iger 

van het IPO gevraagd deze 'mening' bij het lmplementat ieteam Bbk te ve rwoorden? Ook 

de uitkomst van deze informatie zie ik graag terug in het vers lag. 

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

verbaasd over de vergaande conc lusie in het gepresenteerde (concept)memo dat 

granul iet geen grond zou zijn, maar een bouwstof? Ik vraag u dit omdat u al in ee n ma il uit 

2009 aan GIB hebt bevestigd dat granu liet grond is en ook later nog bij d iscussies hierover 

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

terugkomen . 

Ik real iseer me dat ik lastige punten aanstip. Dat is helaas onvermijdelijk. Immers: jegens mijn 

opdrachtgevers zijn, op basis van het verslag van het lmplementatieteam Bbk van 20 juni 
2019, ernstige beschuld igingen geuit in de uitzending van Zembla. Daa rbij zijn termen als 

maffioos, crimineel 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. 1 k hoor dit 

graag van u. 

Door de uitze nding is niet al leen reputatieschade, maar ook andere schade ontstaan. Ik neem 

aan dat het lmplementatieteam Bbk de verantwoordelijkheid hiervoor niet wil dragen. Daarom 

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

lmplementa tieteam Bbk en dat u uw bevindingen met ons deelt. 

Mocht u eerst met mij willen overleggen over de hier besch reven kwestie, dan kan dat natuurlij k. 

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking. 

Met vriendel ijke groet, 

(~)0)(2e) 1 

PS de genoemde mai l van RWS aan GIB volgt hierna. 
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(1C\}(~e) 

1 ( 1 ü lll'.6I)(I2e) 

1 (1D)(2e) 1 

Van: ~I ___ (1_U_)(_2e_) __ ~I (WVL) <IL__ __ _._(1'-'-0-'-'-)(2=-e'-'-) ___ l-'-e?-'-'rw'"'"'s""'".=nl.> 

Verzonden: maandag 17 j un i 2019 15:34 

Aani (10)(2e) 1 

cq (10)(2e) tm) - DGRW ;I (10)(2e) 
1 (WVL) 

Onderwerp: Concept notit ie Granuliet 
Beste<~> 
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 1 (10)(2e) 1 laten weten hoe laat je kunt en wie vanuit GIB aanwezig 
zijn. Onze voorkeur gaat uit tussen 12.30u en 15u. 
Groeten, 
(10)(2•1 1 

1 

(10)(2e) 
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Agenda tafel granuliet 13-5-2020, 15:15 uur 

1. Terugblik op nota-overleg 12-5-2020: 
eventuele toezegg ingen 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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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com]; ~I __ (1_0~)(2_e~J-~I) - DGB~~ __ (_10~)(_2e~J-~1@minienw.n l] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 5/13/2020 8:15:42 AM 
Subject FW: Gesprek met de heer Kuijken 
Received: Wed 5/13/2020 8:15:42 AM 
Artikel 37 en 42 Bbk en artike l 4.3.3 Rbk.docx 

t.i. 
Met vriendelijke groet , 

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

Vanl (1 O)(Ze) 

Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 16 :4 1 
Aan: (1 0)(2e) - DBO 

cc (10)(2e) - DBO 

Onderwerp: FW: Gesprek met de heer Kuijken 

Urgentie : Hoog 
Geachte ~I --(1-0-)(-2e_) __ 

Zoa ls al hedenmiddag gemeld aan 1 (10)(2e) lza l ik voor de grondige voo rbereid ing van het gesprek mij n laat ste bevindingen 

doorstu ren: 
Vanaf de inwerkingt red ing van het Bes luit bodem kwa lit eit op 1 j uli 2008 was er helemaal geen noodzaak om gebruik te maken van 
BRL 93 10 voo r het f unctionee l gebruik van granu liet . 

Paragraaf 4.3 Milieuhygiën ische verklar ing voor grond en baggerspecie va n de Regeling bodem kwa lit eit biedt de mogelijkheid om 

vo lgens art ikel 4.3.3 gebruik te maken van pa rt ijkeuring dan wel om vo lgens art ikel 4.3.6 gebru ik te maken van de erkende 

kwa lite itsve rkla ring. Voor het fu nct ioneel verontd iepen van diepe plassen kan het granuliet dus gewoon worden af ge leverd 

vo lgens partijkeu ring tot dat BRL 9344 de volledige procedure heeft doorlopen en uiteinde lij k wordt opgenomen in bijl age C van de 
Regeling bodem kwa lit eit. Vanaf dat moment kan het granu liet worden geleverd vo lgens de erkende kwalite itsverk laring. 

Ongeacht volgens we lke kwalite itsverk lar ing wordt geleverd zijn art ikel 37 (verbod t enzij ) en artikel 42 (melden) van het Bes luit 

bodekwa liteit onverkort van toepass ing. Op grond van het vijfde lid van art ikel 42 kan aan de ve reiste lijst van te ve rst rekken 

gegevens worden toegevoegd : 
a. het gebruikte vlokmidde l; 
b. een kopie van het geologisch dossier van het actuele w in ningsgebied op basis waarvan kostb aar onderzoek naar asbest 

achterwege kan bi ij ven. 

Hie r bijgevoegd de tekst van art ikel 37 en 42 van het Bbk en art ikel 4.3.3 van de Rb k. 
Met vr iende lijke groet (10)(2e) 

Van~ (1 0)(2e) 1 (10)(2e) u cmail.nl 
Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 13 :09 ______ _ 

Aan: 1 (10)(2e) l@ m inienw.n l' 1 (10)(2e) l@min ienw.n l> 
Onderwerp: Gesprek met de heer Ku ij ken 

Best ~ (10)(2e) 1 

Mijn agenda is leeg, ik kan dus elke dag. Wel za l ik om het gesprek grond ig voo r te be reiden in de loop van heden of morgen nog 
een e-ma il st uren met m ijn laatste bevind ingen. 

Met vr iende lijke groet 1 (10)(2e) 1 

Scanned by McAfee and confirmed virus-free. 
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To: 'W im Kuïken' (10)(2e) @gmail. com]; ~I __ (1_0~)(2_e~J-~I) - DGB~~ __ (_10~)(_2e~J-~1@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 5/13/2020 8:16:05 AM 
Subject FW: Gesprek met de heer Kuijken 
Received: Wed 5/13/2020 8:16 :06 AM 

t.i. 

Met vriendelïke roet , 

(1 0)(2e) 

(1 )( e) 

Van:~I __ (_1 O_)_(Z_e)_~ 

Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 16 :52 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO 

CC: (10)(2e) - DBO 
~------~ 

Onderwerp: RE: Gesprek met de hee r Kuij ken 

Foutje: BRL 9310 moet natuu rlijk zijn BRL 9321 

Van: 1 (10)(2e) 1~ (10)(2e) l@upcmail.nl ] 

Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 16 :41 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO ~~--(1-0-)(-2e-)-~l@min ienw.n l> 

CC: (10)(2e) minienw.nl 

Onderwerp: FW: Gesprek met de heer Ku ij ken 
Urgentie: Hoog 

Geachte ~I - (-10-)-(2-e)-~ 

Zoa ls al hedenm iddag gemeld aan 1 (10)(2e) ~a l ik voor de grond ige voo rbereid ing van het gesprek mij n laat ste bevind ingen 

doorstu ren : 

Vanaf de inwerkingt red ing van het Bes luit bodem kw alite it op 1 j uli 2008 was er helemaal geen noodzaak om gebruik te maken van 

BRL~ 9321 voor het funct ioneel gebruik van granu liet. 

Paragraaf 4.3 M ilieuhygiën ische verklar ing voor grond en baggers pec ie van de Regeling bodem kwalit eit b iedt de moge lij khe id om 

vo lgens art ike l 4.3.3 gebruik te maken van pa rt ij keur ing dan wel om vo lgens art ike l 4.3.6 gebru ik te maken van de erkende 

kwalite itsve rklaring. Voor het f unct ioneel verontd iepen van d iepe plas sen kan het granu liet dus gewoon worden afge leve rd 

vo lgens part ij keu ring totdat BRL 9344 de vo ll ed ige procedu re heeft doo r lopen en uite inde lij k w ordt opgenomen in bijl age C van de 

Regeli ng bodem kwa lite it. Vanaf dat moment kan het gran uliet worden geleverd vo lgens de erkende kwa lite itsverk laring. 

Ongeacht vo lgens w elke kwalite itsverk lar ing wordt geleverd zij n art ike l 37 (verbod tenz ij ) en art ike l 42 (melden) van het Bes luit 

bodekwalite it onverkort van toepass ing. Op grond van het v ijfde lid van art ike l 42 kan aan de vereiste lijst van te verst rekken 

gegevens worden toegevoegd : 

a. het gebruikte vlokmidde l; 
b. een kopie van het geologisch dossier van het actuele winningsgebied op basis waarvan kostbaar onderzoek naar asbest 

achterwege kan bi ij ven . 

Hie r bijgevoegd de tekst van art ike l 37 en 42 van het Bbk en art ike l 4.3.3 van de Rb k. 
Met vr iende lij ke groe (1 0)(2e) 

Van: (10)(2e) (10)(2e) u cmail.nl 

Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 13 :09 ______ ~ 

Aan: 1 (1 0)(2e) l@m inienw .n l ' 1 (10 )(2e) l@min ienw.n l> 

Onderwerp: Gesprek met de heer Ku ij ken 

Best el (10)(2e ) 1 

M ij n agenda is leeg, ik kan dus elke dag. Wel za l ik om het gesprek grond ig voo r te be reiden in de loop van heden of mo rgen nog 

een e-ma il st uren met m ij n laatste bev ind ingen. 

Met vr iende lij ke groe~ (10)(2e) 

Scanned by McAfee and confirmed virus-free. 
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To: (10)(2e) 1) - HBJZ (1 0)(2e) m in ienw.n l]; 1 (10)(2e) 
Cc: (10)(2e) 1) - 0GB (10)(2e) @m inienw.nl] 
From: (1 0)(2 e) 1) - DBO 
Sent: Wed 5/1 3/2020 8:55:13 AM 
Subject: Advies 
Received: Wed 5/1 3/2020 8:55:13 AM 
FW Stelsel van erkende kwaliteitsverklaringen.pdf 
Overzicht stelsel erkende kwaliteitsverklaringen Beslu it bodemkwalite it .docx 
RE Gesprek met de heer Kuijken .pdf 

Besta~~ió1I0)(2~) 

Dh r. Kui j ken spreekt op kort e te rm ijn met (10)(2e) 
(10)(2e) 

1 (BS)~ (10)(2e) l@rws.nl ] 

(1 0)(2e) 

Te r voo rbereid ing heeft h ij ma ils e n een stu k toegestuurd. Zouden jullie dat voor mij kunnen beoordelen? 

Er zitten t wee aspect en in die ik graag vanuit j ull ie optiek toegel icht zou wil len hebben. 

1. Zijn opmerking : 'Mede om d ie reden is er in de nota van Toe licht ing van het Besluit bodemkwalite it 2007 een co ncrete lijst 

van mater ialen gepu bliceerd welke onder de defi nitie bouwstof dan wel grond va llen. In die lijst sch ittert het zogenoemde 

granuliet door afwezigheid. Een gemiste kans voo r de houder van dit mater iaa l om het ve rondiepen van diepe plasse n 

tegen strat ifi cat ie als funct ionele toepassing als bedoeld in artikel 5 en met in acht nem ing van de zorgplicht van artikel 7 

van het Bes luit bodemkwa lit eit nog vóór de inwerkingt reding op 1 j uli 2008 van het besluit te lat en legaliseren.' Is dat een 

valide argu ment en had dit de lat ere problemat iek kunnen voorkomen? Is het alsnog mogel ij k granuliet in deze lijst te laten 

opnemen? 
2. Zij n opmerking: 'Vanaf de inwerkingt reding van het Bes luit bodemkwaliteit op 1 juli 2008 was er helemaa l geen noodzaak om 

gebruik te maken van BRL 9321 voor het f unctionee l gebruik van granu li et. 

Paragraaf 4.3 Milieuhygiën ische verkla r ing voor grond en baggers pec ie van de Regeling bodem kwa lit eit biedt de mogelijkheid o m 

vo lgens artikel 4.3.3 gebruik te maken van pa rt ij ke uring dan wel om vo lgens artikel 4.3.6 gebruik te maken van de erkende 

kwa lite itsve rkla ring. Voor het f unct ioneel verontdiepen van diepe plas sen kan het granu liet dus gewoon worden afge leve rd 

vo lgens parti j keu ring totdat BRL 9344 de volledige procedure heeft door lopen en uiteinde lij k wordt opgenomen in bijlage C van de 

Regeling bodem kwa liteit. Vanaf dat moment kan het granuliet worden geleverd vo lgens de erkende kwalite itsverklaring. 

Ongeacht volgens we lke kwalite itsverklaring wordt geleverd zij n 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 ve reiste lijst van te ve rst rekken 

gegevens worden toegevoegd : 

a. het gebruikte vlokmidde l; 

b. een kopie van het geologisch dossier van het actuele winningsgebied op basis waa rvan kostbaa r onderzoek naa r asbest 

acht erwege kan blijven. 

Hie r bijgevoegd de tekst van artikel 37 en 42 van het Bbk en artikel 4.3.3 van de Rb k.' 

Begrijp ik het nu goed dat je een mate riaal voor t oepass ing in de bodem kennelij k mag aanbieden zonde r dat er normdocument 

aan ten grondslag ligt ? Maa r dat er dan een partij keu r ing plaat svindt? Aan welke vereisten moet de part ij keu ring dan vo ldoen? 

Graag j u lli e mening! 

Met vr iendelijke groet , 

10 2e 
(10)(3:é )( e) 
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Van: 
Aan: 

(10)(2e) ~ 
( 10)(2, 1b DBO 

Ondeiwerp: 
Datum: 

FW: Stelsel van erkende kwaliteitsverklaringen 

maandag 11 mei 2020 10:29:59 

Bijlagen: Overzicht stelsel erkende kwaliteitsverklarinaen Besluit bodemkwaliteit,docx 

Geachte ~I __ (~10~)~(2_e~) -~ 

In aanvu lling op mij n e-ma il van gisteren kan ik het volgende melden. 

Het stelsel van erkende kwal iteitsve rklaringen is gebasee rd op de noodzaak tot wederzijds 

vertrouwen . Bij ontbreken van dat vertrouwen kan natuurlij k geen enke l systeem functioneren. 

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

wijs ik op artike l 23 eerste lid onder b van het Besluit bodemkwa li te it wa t 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 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 Rijkswaterstaat heeft het ma ndaat hiertoe. De uitvoering ligt bij Bodem+ en de site 

va n Bodem+ is openbaa r. 

Met vriendelijke groet l~ __ <1_o_J(_2e_)_~ 

Vanl (10)(2e) 1r1 (10)(2e) l@upcma il.n l] 

Verzonden: zondag 10 mei 2020 17 :27 
-------Aan: 1 (10)(2e) 1) - DBO <j (10)(2e) ~minienw.nl> 

Onderwerp: Ste lse l van erkende kwalitei tsverklar ingen 

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

Ter voorbe reiding va n het gesprek met de heer W im Kuijken ma il ik hier bijgevoegd mijn erva ring 

met het stelse l rond het Beslu it bodemkwa liteit 2007 en het Bouwstoffenbesluit 1998. Voorts ga 

ik kort in op de gem iste kans van de houder van het zogenoemde gra nuliet om de beoogde 

toepassing vóór de inwerkingtred ing op 1 juli 2008 van het Besluit bodemkwalitei t te laten 

lega liseren . 

Ik ben telefonisch berei kbaar opl (10)(2eJ1~e) 

136455 1260 



Met vriendelijke groet 1 

~----~ 

(10)(2e) 

Scanned by McAfee and confinned virus-free. 

1 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Ondeiwerp: 
Datum: 

(10)(2e) 

(10)(2~~- DBO 

(10)(2e) ~ 
RE: Gesprek met de heer Kuijkell 
di11sdag 12 mei 2020 16:52: 17 

Foutje: BRL 9310 moet natuu rlijk zi jn BRL 9321 

Van: 1 (10)(2e) l[I (10)(2e) l@upcmail.n l] 

Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 16:41 

Aan: 1 (10)(2e) 1) ~ DBO <j (10)(2e) ~minienw.nl> 

CC:I (10)(2e) e)m inienw.nl 

Onderwerp: FW: Gesprek met de heer Kuijken 

Urgentie: Hoog 

Geachte ~I -~(1_0~)(_2e~>-~ 

Zoa ls al hedenmiddag gemeld aan 1 (10)(2e) lza l ik voor de grond ige voorbereiding van het gesprek 

mij n laatste bevindingen doorstu ren: 

Vanaf de inwerk ingtred ing van het Besluit bodemkwaliteit op 1 juli 2008 was er helemaa l geen 

noodzaak om gebruik te maken van BRL 9-3-±e 9321 voor het functioneel gebruik van granuliet. 

Pa ragraaf 4.3 Milieuhygiënische verklaring voor grond en baggerspecie van de Regeling 

bodemkwa li te it biedt de mogelij kheid om volgens art ikel 4.3.3 gebru ik te maken van 

partijkeuring dan wel om vo lgens artikel 4.3.6 gebruik te maken van de erkende 

kwa liteitsverklaring. Voor het functioneel verontdiepen van diepe plassen kan het granu liet dus 

gewoon worden afgeleverd volgens partij keuring totdat BRL 9344 de volledige procedure heeft 

doorlopen en uiteindelij k wordt opgenomen in bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit. Va naf 

dat moment kan het granuliet worden geleverd vo lgens de erkende kwal ite itsve rklaring. 

Ongeacht vo lgens we lke kwaliteitsverklaring wordt geleverd zijn artikel 37 (ve rbod tenzij) en 

artikel 42 (melden) van het Bes luit bodekwa lite it onverkort van toepass ing. Op grond van het 

vijfde lid van artikel 42 kan aan de ve reiste lijst van te verstrekken gegevens worden toegevoegd : 
a. het gebruikte vlokmiddel; 
b. een kopie van het geologisch dossier van het actuele winningsgebied op basis waarvan 

kostbaar onderzoek naar asbest achterwege kan blijven. 

Hier bijgevoegd de te kst van artikel 37 en 42 van het Bbk en artikel 4.3.3 va n de Rbk. 

Met vriendelijke groet l~ __ (1_0_)(_2e_)_~ 

Van:I (10)(2e) Il (10)(2e) l@upcmail.n l) 

Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 13:09 

Aan: 1 (10)(2e) ~minienw.nl' <J (1öj(2e) lïlminienw.nl> 

Onderwerp: Gesprek met de heer Kuijken 

Best~ (10)(2e) 1 

Mijn agenda is leeg, ik kan dus el ke dag. Wel za l ik om het gesprek grond ig voor t e bereiden in de 
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loop van heden of morgen nog een e-ma il sture n met mijn laatste bevindingen. 

Met vriendelijke groetl~_(_10_)_(2_e>_~ 

Scanned by McAfee and confirmed virus-free. 

1 
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To: (10)(2e) - HBJZU (1 0)(2e) 1@m in ienw .nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: 
Subject 
Received: 

Wed 5/1 3/2020 1 :25:29 PM 
RE: Advies 

Wed 5/1 3/2020 1:25 :29 PM 

Nog n iet gedaan hoor. 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

(1 )( e) 

Van: (1 0)(2e) ) - HBJZ 

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 14 :25 
Aan: 1 (10)(2e) Il -DBO 

Onderwerp: RE: Adv ies 

Wacht even met versturen want ik zie dat ik~10)(2erben vergeten te cc-en. 
Gr(~) 

Verzonden met BlackBerry Work 
www.blackberr .com) 
Van: (1 0)(2e) ) - DBO 4 (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: woensdag 13 mei 2020 2:23 PM 
Aan: (1 0)(2e) ) - HBJZ (10)(2e) minienw.nl>, 1 (10)(2e) 1 (B S) 4 (10)(2e) l@rws.nl> 
Kopie: (10)(2e) ) - DGB (10)(2e) inienw.nl> 
Onderwerp: RE : Advies 
Ha ~0)(2~e.a., 

Lijkt me meer dan volledig! 

Met vriendelïke groet, 

(10)(2e) 

(1 )( e) 

Van: (1 0)(2e) ) - HBJZ 4 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: woensdag 13 mei 202~0_1_1_:3_4 ___ ~ 
Aan: (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) min ienw .nl>; 1 (10)(2e) 1 (BS) 4 (10)(2e) l@rws.nl> 

CC: (10)(2e) ) - DGB <L_ _ ___:_(1_0.:.:.)( 2_e..:..)_ ...i.s-.....:..:..:..;c...:..:..:::..:..:....:.;:...:..:..:..:. 

Onderwerp: RE : Advies 

Hallo [10)(2e), 
(10)(2e) Hierbij een voorzet wat ik hierover zo snel inm iddels weet op basis van eerdere stukken van onze expert 1 

@(~ Nu l j ij aan of co rr igeer jij waa r nod ig? ~-----~ 

Gr(~ ) 

Van: .==al ~-(1-0-)(2_e_) _~I) -DBO 4 (10)(2e) l@min ienw.nl> 

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 09 :55 
Aan: ( 1 o )(2e) ) - H BJ z L...-_:_( 1_0:..:_)(2_e_:_) _____..i;~~=.:...:=..:..:c.:..: (1 0)(2e) 1 (BS) <I (1 0)(2e) l@rws.nl> 

CC: (1 0)(2e) ) - DGB <L _ ___:____:_.:__:_____i;......:..m:..:..:.;..in'-"ie::..:n..:..;w:..:...:..:..:..n l> 

Onderwerp: Adv ies 

Besta~ :e~1I0 )(2W) 

Dh r. Ku ij ken spreekt op kort e te rm ij n met 1 (1 0)(2e) (10)(2e) 

1 (10)(2e) 

Ter voo rbere id ing heeft h ij ma ils en een stu k toegest uurd. Zo uden j u lli e dat voor m ij kunnen beoordelen? 

Er zitten t wee aspect en in d ie ik graag vanu it j ull ie opt iek toegelicht zou w il len hebben. 

1. Zij n opmer king : 'Mede om d ie reden is er in de nota van Toe licht ing van het Beslu it bodemkwa lite it 2007 een concrete lijst 

van mater ia len gepubliceerd welke onder de definit ie bouwstof dan wel grond va llen. In d ie lijst sch ittert het zogenoemde 

granu liet door afwezigheid. Een gem iste kans voo r de houder van d it mater iaa l o m het ve rond iepen van d iepe p lasse n 

tegen st rat ificat ie a ls funct ione le toepass ing als bedoe ld in art ike l 5 en met in acht nem ing van de zo rgplicht van art ike l 7 

van het Bes lu it bodemkwa lit eit nog vóó r de inwerkingtreding op 1 j u li 2008 van het bes lu it te lat en lega liseren.' Is dat een 

va lide argu ment en had d it de lat ere problemat iek kunnen voorkomen? Is het a lsnog mogelij k granu liet in deze l ij st te laten 

opnem en ? 

2. Zij n opmerking: 'Vanaf de inwer kingt red ing van het Bes luit bodemkwalite it o p 1 ju li 2008 was er he lemaa l geen noodzaak o m 

gebr u ik te maken van BRL 9321 voor het f unct ionee l gebr u ik van granu li et. 

135059 1263 



Paragraaf 4.3 Milieuhygiën ische verkla r ing voor grond en baggers pec ie van de Regeling bodem kwa lit eit biedt de mogelijkheid om 

vo lgens artikel 4.3.3 gebruik te maken van pa rt ij ke uring dan wel om vo lgens artikel 4.3.6 gebruik te maken van de erkende 

kwa lite itsve rkla ring. Voor het f unct ioneel verontdiepen van diepe plassen kan het granu liet dus gewoon worden afge leve rd 

vo lgens parti j keu ring totdat BRL 9344 de volledige procedu re heeft doo r lopen en uiteinde lij k wordt opgenomen in bijl age C van de 

Regeling bodem kwa liteit. Vanaf dat moment kan het granuliet worden geleverd vo lgens de erkende kwalite itsverk laring. 

Ongeacht volgens we lke kwalite itsverk laring wordt geleverd zij n 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 ve reiste lijst van te ve rst rekken 

gegevens worden toegevoegd : 

a. het gebruikte vlokmidde l; 

b. een kopie van het geologisch dossier van het act uele winningsgebied op basis waa rvan kostbaa r onderzoek naa r asbest 

acht erwege kan blijven. 

Hie r bijgevoegd de tekst van artikel 37 en 42 van het Bbk en artikel 4.3.3 van de Rb k.' 

Begrijp ik het nu goed dat je een mate riaal voor t oepass ing in de bodem kennelij k mag aanbieden zonde r dat er normdocument 

aan ten grondslag ligt ? Maa r dat er dan een partij keu r ing plaat svindt? Aan welke vereisten moet de part ij keu ring dan vo ldoen? 

Graag j u lli e mening! 

Met vr iendelijke groet , 

(10)(2e) 

(1 cfüpe) 
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To: (10)(2e) 

Cc: (10)(2e) (10)(2e) @m inienw.nl] 
From: (1 0)(2 e) - DBO 
Sent: Wed 5/13/2020 3:4 7:4 7 PM 

RE: BRL 9344 Subject: 
Received: Wed 5/13/2020 3:47:48 PM 

1 

Beste f 10)(2ej 

Dank hiervoor ! Ik heb, als leek in deze specialist ische were ld, nog een paar vragen. 

Onder het huidige BRL 9321 hangt het productcert ificaa t van SGS Intron voo r granul iet (IZG-039/2) 

De gem iddelde samenst ellingswaarden van het huidige BRL indust riezand en/of (gebroken) industr ieg r ind zijn conform d it 

certificaat bepaa Id overeenkomstig AP04-SG. 

Vraag 1: Is er qua definit ie een ve rsch il t ussen samenste lli ngswaarden en een ana lysepakket? 

Bij de verificat iemonsters door RWS ZN zijn in het kader van granuliet analyses uitgevoerd op bas is van het 'standaard C2-pakket' 

Vraag 2: is het standaa rd C2-pakket het zelfde als de samenste ll ingswaarden als bedoeld in AP04-SG? 

Daarnaast is bij de ver ificatiemonste rs het analysepakket aangevuld met de kr itische paramete rs sulfaat, chlor ide, alf y lf enolen en 
acry lamide/acrylonitril (afbraakprodukten van polyacrylam ide) die niet conform AP04 onderzocht kunnen worden. 

Deze st offen hebben t e maken met het gebruik van het floccu lant Ecopure P-1715. 

Vraag 3: Kan bij de opstelling van BRL 9344 een verwijzing naar samenste llingswaarden (of ana lysepakket) opgenomen worden die 

verder gaat dan AP04-SG? 

Vraag 4: Kan in de BRL een directe verwijzing opgenomen naar de toevoeg ing aan het pakket met bovengenoemde aanvu llende 

kritische pa ra meters? 

Ik vraag u dit vanu it de gedachte dat BRL 9344 een specifiek op granuliet t oegesneden normdocument zal moet en worden. Dat 

minder ruimt e laat voor interpret atie dan het huidige BRL 9321 en het floccu lant betrekt. 
1\/1"t Hri .. -..J...,ljjl,..., ,,., oet , 

(1 0)(2e) 
1 

(10)(2e) 

1 
(1 O)(J:étj)(pe) 

1 
(10)(2e) 

1 

reeds beoordeeld zylab id 134570 
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To: '----t---~-----1) - HBJZU (1 0)(2e) 1@m inienw.nl] 

From: L';:ir,~:=;;;=;;:;;:;:;:;:;:;:;:;:=t) - HBJZ 
Sent: :24:33 PM 
Subject RE: Overleg granuliet straks 
Received: Wed 5/1 3/2020 7:24 :34 PM 

Dankr j_e_. ____ ~ 
Varfl (10)(2e) n- H BJZ 

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 17:21 
AanD (10)(2e) ~ - HBJZ 

Onderwerp: RE : Over leg granuliet st raks 

Deze lijn van beantwoord ing lijkt me prima. 
Gr( 0)(2 ) 

~-(1_0_)(2_e_) _~ - HBJZ 4 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: woensda 13 mei 2020 16:07 
Aan 1 (10)(2e) 1 - HBJZ 4 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Onderwerp: FW : Over leg granuliet st raks 

Lees je aub mee? 

~lf!l (10)(2e) 1)- DGR W ~~--(-10-)(-2e-J-~l@min ienw.n l> 
~--------~ 

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 16:00 

Aan: (1 0)(2e) (BS) <I (10)(2e) l@rws .nl>;l'=~ ==(1=0=)(=2e=)==Q_J H BJZ 1 (1 0)(2e) l@minienw.n l>; ~I __ (_10_)(_2e_)_~I) - DBO 
(10)(2e) m inienw.nl> 

Onderwerp: FW : Over leg granuliet st raks 

Voorzet voor react ie, raag jullie input. 
Geachte (10)(2e) 

U heeft een aanta vragen geste ld aan de secreta ris van het im plementat ietea m . Omdat de be leidsd irectie hier het voorzittersc hap 

vervul t , beantw oord ik uw verzoek. De verslagen van het im plementat iet ea m zijn inmidde ls door WOB-verzoeken openbaar 

gemaakt. Deze zijn te vin den op ... In de Kamerbr ieven van 5 maart , 31 maa rt , 17 apr il en 7 mei is de gang van za ken rondom de 

bes luitvorming nade r toege licht. 

Inmidde ls is d hr Kuij ke n gestart met zij n onderzoek naar de besluit vo rming met betrekk ing tot gra nuliet. Eind juni zull en hiervan de 

resultate n bekend zijn . 

Tweede helft juni heeft u een afspraak met RWS over .... Dat lij kt me dan een goed moment o m te bespreken we lke vragen u nog 

heeft . 

M et vr iende lijke groet , 

Geachte 1 (10)(2e) 

Namens mij n opd racht gever

1 
Graniet lmnart Beneh1x bv /GIBI vraag ik uw aa ndacht voor het vo lgende. 

Het lmplementat ieteam Bbk (10)(Ze) leeft o p 20 jun i 20 19 een vergadering ge had met onder meer een 

memo granuliet ("versie 13 ju ni 2019 def init ief") als bespreekstuk. Ik st uu r het verslag en de bij lage mee. Dit verslag is vast geste ld 

in de vergader ing van 2 oktober. Ook dat verslag stuu r ik mee. 

Naa r aan leiding van beide vergaderinge n wil ik u graag ee n paar punt en voo rleggen. 

1. U hebt in de brief va n 17 ap r il 2020 van st aatssec retar is Van Veldhoven aa n de Tweede Kamer (bijlage ) ku nnen lezen, dat 

het o p 20 j uni 20 19 door het lmplementat iet eam Bbk besproke n memo een "concept" is . Anders dan de t ite l doet 

ve rmoeden, is het geen defini t ief st uk en het heeft geen statu s. Dit had mij n inziens oo k kunnen w orden afgeleid uit het fe it 

dat het memo een "w hit e pape r" is, zonder logo, ve rmeld ing van auteurs of andere kwalite itsw aarborgen. M ij n vraag is: op 

welke man ier is over de stat us van dit (concei:1t ) memo in het lmplementat ieteam Bbk esproken? 

2. Zoals u ku nt zien aan de mail d ie ik hiern a doorst uu r, was het de voorzitter van het lmplementat iet ea m Bbk wé l bekend 

dat het om een concept ging. Hij wist ook dat het op 17 juni 2020 naar GIB is gestuurd om er commentaa r op te levere n. M ijn 

vraag is: Heeft de voorz it t er met u, of met de rest van het lmplementat ieteam Bbk gesproken, ove r d it door RWS geïnitieerde 

"wederhoor"? Ik lees er niets over in het verslag, maa r het kan natuur lijk toch besp roken zij n. 

3. Het lm plementat iet ea m Bbk heeft w aarschijnlijk geen kenn is kunnen nemen van de opmerk ingen van GIB. Daaro m st uur 

ik u d ie toe (pdf bij lage ), met het ve rzoek ze in de ko mende ve rgader ing va n het lm ple mentat ietea m Bbk t e bespreken. Van 

die bespreking ontvang ik graag het vers lag. 

4. Op 20 juni 2019 heeft de vertegenwoord iger van het IPO gezegd dat " dat zijn achterba n het geen grond maar een 

bouwstof vi ndt en vindt dat het tevens niet o nder de scope van de BRL9321 valt " . Op 2 oktober 2019 zegt hij dat zij n 

achterba n "verdeeld" zou zij n. Mij is n iet beke nd dat het IPO een 'mening' heeft over de status van granu liet . Daarom 

ve rzoek ik u in de vo lgende vergade r ing van het lmplementat iet eam de !PO-vertegenwoord iging te vragen om een 

toe licht ing. We lke experts van het IPO hebben, op basis va n we lke document en , hun 'mening' gevormd en met we lk gezag 

130311 1265 



hebben zij de vert egenwoordiger van het IPO gevraagd deze 'mening' bij het lmplementatieteam Bbk t e verwoorden? Ook 

de uit komst van deze informatie zie ik graag terug in het verslag 

5. Tot slot ben ik benieuwd naa r uw persoonli j ke inb re ng. Was u op 20 jun i 2019 niet verbaasd over de vergaande con clusie 

in het gepresenteerde {concept )memo dat gran uliet geen grond zou zij n, maar een bouwstof ? Ik vraag u d it o mdat u al in ee n 

mail uit 2009 aan GIB hebt bevest igd dat granuliet gron d is en ook later nog bij d iscussies hierover bet rokken be nt geweest. 

In het vers lag van 20 j uni zie ik uw eventue le opmerkingen niet terugko men. 

Ik rea li seer me dat ik last ige pu nten aa nst ip. Dat is helaas onverm ij de lij k. Immers : jegens mij n opdracht gevers zij n, op basis van het 
verslag van hetlmplementatieteam Bbk van 20 juni 2019, e rnst ige beschu ld igingen geuit in de uitzend ing van Zem bla. Daa rbij zij n 

termen als maffi oos, cr im inee l etc. gevallen. Een ex-officier van Just it ie meende, mede op basis va n uw vers lag, t e kunnen 

vast st ellen dat 6 jaar gevangenisst raf een serieus vooruitz icht voor mij n opd rachtgevers w as . 

Mij is niet be kend of u Zembla hebt gewezen op de on j uist e info rm at ie uit j uni 20 19 . Ik hoor d it graag van u. 

Door de uit ze nd ing is niet alleen reputat ieschade, maa r ook andere schade ontstaa n. Ik neem aan dat het lmplementat iet ea m Bbk 

de verant woordelij khe id hiervoor niet wil d ragen. Daarom verwacht ik dat u de kwest ie o pnieuw bespreekt in de komende 

vergade ring van het lmp lement at iet ea m Bbk en dat u uw bev ind ingen met o ns deelt . 

M oc ht u eerst met mij willen overleggen over de hier beschreven kwest ie, dan kan dat natuurlij k. 

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking. 

M et vri ende lij ke groet, 

(10)(2e) 

Van: ~I ___ (_10_)_(2_e) ___ I (WVL) ~L-----'--(1_0:...:_)(2_e:...:_) __ _J.l@"""-'--'rw"""'s'""".n"""I> 

Verzonden: maandag 17 j uni 2019 15:34 

Aan~ (10)(2e) 1 

cc:I (10)(2e) Il -DGRW ;I (10)(2e) r v L) 
Onderwerp: Concept not it ie Granu11et 

Bes t~ ) 
In vervolg op ons telefoongesp rek ontvang j e hierbij de -concept- notit ie over granuliet. Graa zouden wij deze co ncept not it ie 
met je bespreken op vrij dag 12 j u li 2019 bij het Ministerie van I &W in Den Haag . Ku n j e (10)(2e) laten weten hoe laat j e kunt 
en w ie vanu it GIB aa nwezig zij n. Onze voorkeur gaa t uit t ussen 12.30u en 15u. 
Groeten, 

(10)(2e) 
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To: (1 0)(2e) Il -DGBO (10)(2e) 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Wed 5/13/2020 8:51 :55 PM 
Subject 20200513 Interv iew! (10)(2e) 1 

Received: Wed 5/1 3/2020 8:51 :55 PM 
20200513 Interview 1 (10)(2e) ~ 

H~ 10)(2e~ 

Paa r mi n id ingetjes. 

Groet 
(10)(2e) 

135230 

l@m in ienw. nl] 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com]; 1 (1 0)(2e) 1) - DGB~~ __ (_10~)(_2e~J-~1@minienw.nl ] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 5/13/2020 8:53:10 PM 
Subject FW: On derzoek door RPS naar afvalstromen 
Received: Wed 5/13/2020 8:53 :11 PM 
persberich t WMW in gesprek met Rijkswaterstaat en Staatssecretaris. docx 
Raadsin forma tienota onderzoek RPS.docx 
Rapporta ge onderzoek grondstromen Over de Maas incl. bijlagen .pdf 
Rapportage onderzoek grondstromen Over de 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 conceptrapportage 
RPS ~ toepassingen Over de Maas.pdf 

t.i. 

Met
1
:::~,::•l;jke .,oet, 

Van: 1 (10)(2e) 1 (BS) 

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 18 :48 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO 
CC: (1 (10)(2e) (BS) 

Onderwerp: RE : Onderzoek door RPS naa r afvalstrom en 
Dag !10)(2ej, 
Bij gaand het RPS ra pport (24 j uni 2019) , plus het (aanbied ings)memo van RPS van dezelfde dat um . 

Plus het persber icht en not a aan de gemeent eraad van 9 j uli j l. 

RWS heeft gereageerd (en kr it iek geu it) op een ee rder concept van dit rapport uit april 20 19. Zie bijgevoegde brief van de HI D RWS 

ZN van 16 april 20 19. 

Groeten, 
(~) 

Van: ~I __ (1_0_)(2_e_) -~I) -DBO ~L _ _:_(_10_:_)(_2e_:_) _ __J->ol@~m_ i n_ie_n_w_._n I> 
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 16 :54 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1 (BS) <I (1 0)(2e) l@rws.n l> 

Onderwerp: Onderzoek door RPS naa r afvalst romen 

Best é1I0)(2~) 

Dh r. Kui jken vraagt naa r het RPS rapport waa r aanvankelijk aan het bu rgerco llect ief aan heeft meegewerkt, maa r dat in opdrac ht 
van de gemeent e West Maas en Waal is opgesteld. 

Kan ik voor hem een exemp laar ontvangen? Weet je wat de st atus van het rapport is? Komt er een reactie van RWS op het 

rapport? 

Met vr iende lijke groet, 

(10)(2e) 
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lnformatienota voor de gemeenteraad Gemeente 
West 
Maas en 
Waa l 

1 Onderwerp I Grondstromen onderzoek Over de Maas 

Registratienummer Z.019895 /96554 
Datum collegebesluit 9 juli 2019 
Portefeuillehouder 

(10)(2e) 1 

Behandelend ambtenaar 1 

Aangeleverd aan de griffie 9 iuli 2019 
Programma Fysieke lee fomgeving 
Bijlagen 1. Onderzoek toepassing grondstromen 

(RPS, versie 2 .0, 24 juni 2019) 
2. Notitie overwegingen en kanttekeningen 

(RPS, 24 juni 2019) 
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 jun i 2019) en begeleidende notit ie d.d. 24 jun i 2019, de te ondern emen 
vervolgacties en de communicatie h ierover. 

Alphen - Altfo rst - Appeltern - Beneden-Leeuwen - Boven-Leeuwen - Dreumel - Maasbommel - Wamel 
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1. Aanleiding 
Door de toepassing van grond en baggerspecie in het project Over de Maas is in de loop van 
2018 maatschappelijke onrust ontstaan. Bewoners verenigd in het burgercollectief Dreumelsche 
Waard hebben de gemeente gevraagd om de kwaliteit van 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 grondstromen onderzoek voor het project Over de Maas. 
Hiervoor verstrekten wij opdracht aan bu reau RPS. Inmiddels is het eindrapport gereed en namen 
wij een besluit over het vrijgeven van het rapport, vervolgacties en de commun icatie. 

2. Beoogd effect 
Het beoogd effect is een heldere en eendu idige commun icatie over het uitgevoerde onderzoek 
aan alle betrokkenen. 

3. Informatie 

1.1 Het onderzoek is uitgevoerd volgens de verstrekte opdracht 
RPS heeft als onafhankel ijk 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 Burgercol lect ief Dreumelsche Waard is opgesteld, is daarmee 
uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken. De gemeen te is verantwoordel ijk voor en 
aanspreekbaar op de opdracht en de oplevering. RPS is aanspreekbaar op de inhoud. 

1.2 Het openbaar maken van het rapporl dient een duidelijk algemeen belang 
Als bestuursorgaan is de gemeente verpl ich t om uit eigen beweg ing informatie te geven over 
beleid en de voorbereid ing en uitvoering daarvan, zodra dit belangrij k is voor een goede en 
democratische bestu ursvoer ing. De bekendmaking moet daarbij rechtmatig zijn 
(geen speculatieve of misleidende in formatie 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 onafhankel ij k deskundig bureau een (feitel ijk) onderzoek uitgevoerd. De 
openbaarmakin g van het rapport van RPS dient duidelijk een algemeen belang , gezien de 
conclusies. Ook de ernst van het onderwerp (grootschal ige toepassing van baggerspec ie) 
rechtvaardigt openbaarmaking van het ra pport. 

1.3 Het onderzoek leverl geen bewijs dat foutieve (illegale) nuttige toepassing plaatsvindt van 
grond en baggerspecie in Over de Maas 
De conclus ies van het ein drapport zijn multi-interpretabel. Dit betekent dat diverse betrokkenen 
een versch illende uitleg kunnen geven aan het rapport en RPS als opstel ler daarop mogen 
aanspreken . De conclus ies zijn gebaseerd op een beperkt admin istratief onderzoek en daarmee 
alleen indicatief. Dit was ook zo bedoeld. Het onderzoek levert geen bewijs van fout ieve 
toepassin g of signalen dat de afgesproken eindsituatie niet of onvoldoende wordt gehaald. Er zijn 
ook geen aanwijzingen dat er grond of baggerspecie wordt toegepast die uite indelijk 
(mil ieuhygiën isch gezien ) niet toegepast zou mogen worden. In 2018 zijn met Over de Maas 
goede afspraken gemaakt over de hoeveelheden en kwal iteit van baggerspec ie. Die 
eerder gemaakte afspraken over de eindoplevering blijven bepalend voor het vervolg. 

1.4 Het onderzoek pleit voor meer transparantie om onzekerheden bij omwonenden weg te 
nemen 
Uit het onderzoek komt naar voren dat meer transparantie nod ig is over de toepassin g. Daarmee 
kunnen onzekerheden bij omwonenden worden weggenomen. Wij zullen dit in de volgende 
stuu rgroep met Over de Maas aan de orde stellen. 
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1.5 De gemeente is geen bevoegd gezag voor het opste{{en 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 
landel ijke regels die kunnen leiden tot foutieve toepassing. Conclusie van het onderzoek is dat het 
hu idige systeem van toepassingsme ldingen niet gesch ikt is om een volledig inzicht te krijgen in de 
oorsprong, aard en omvang van de toegepaste grondstomen. Omdat de gemeente geen bevoegd 
gezag is, zu llen wij het rapport en dit signaal onder aandacht brengen van alle bevoegde en 
betrokken partij en met het verzoek om aan te geven tot welke acties de conclusies en 
aanbevel ingen van het rapport aanleiding geven. Wij zullen in ieder geval bij de staatssecretaris 
aandringen op solide en slu itende regelgeving. 

1.6 Wij hechten er aan om de gemeenteraad tijdig en vo{{edig te informeren 
Het rapport van RPS staat niet op zichzelf. Over de toepassing van grond en baggerspecie is 
lokaa l, maar ook op rij ksn iveau op dit moment vee l in beweg ing. Recent nog stelde de 
gemeenteraad het Stappenplan grootschal ig grondverzet vast. Een stappenp lan dat juist bedoeld 
is om te sturen op deze ontwikkelingen , maar uitdrukkel ijk niet van toepassing is op het project 
Over de Maas. 

1. 7 Het is essentieel om zelf regie te voeren in de communicatie 
Voor het project Over de Maas stelden wij eerder een communicatiep lan vast. Daarin is onder 
meer opgenomen dat de gemeente zelf reg ie voert , actief communiceert, toegankel ijk is en een 
open houding aanneemt. Voor de communicatie over dit rapport hanteren wij dit 
commun icatieplan en de daarin gemaakte afspraken . Met het bijgevoegde persbericht geven we 
hier invull ing 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 Rij kswaterstaat forse kritiek geleverd op de in houd 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 eindresu ltaat is. In de 
gesprekken met betrokkenen zijn geen du idel ijke afspraken gemaakt over hun betrokkenheid in 
het vervolg, na oplevering 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 ze lfstandig een beslu it te nemen. 

5. Financiën 
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. 

Bu rgemeester en wethou ders van West Maas en Waal, 

(10)(2e) 

V.M. (Vincent) van Neerbos 
burgemeester 
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To: (1 0)(2e) Il - DGB~□ __ (_10~)(~2e_)_~1@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Wed 5/13/2020 9:02:14 PM 
Subject 20200430 Interv iew ~I --(1 -0)-(2-e)-~I 
Received: r--1'-"--""--'L....lLL..l.L"--'-lL'-Y 9:02: 14 PM 
20200430 Interview 

Zie opmerkingen bij jouw vragen. 
Bijgevoegd het opengeklikte spreadsheet ..... 
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To: (10)(2e) DGWB en w.nl (10)(2e) DGWB (10)(2e) min ienw.nl; 
~-~ -----,------,---"-; "-- -----'--.-'-.:____:'------ -'=C.:..:...:..:::...:.=.:..:....:..:.-'-'-'-"l 

(10)(2e) - D (10)(2e) (10)(2e) - DGWB (10)(2e) @minienw.nl · (10)(2e) ) -

(10)(2e) minienw.nl]; DGWB (1 0)(2e) @m:.rin.,_,_ie,C,,nc.'...:w'-'-."-'n~l 7; ~~===-(1
7
0=)(2:--e~)----:-------;~:'__-~ 

(10)(2e) minienw.nl]; 1 (10)(2e) r DGWB (1 0)(2e) @minienw.nl]; i (1 0)(2e) 1 

1 (10)(2e) 1 - DGWB (10)(2e) @minienw.nl] 
From: (10)(2e) - DGRW 
Sent: Thur 5/1 4/2020 8:21 :46 AM 
Subject: FW: RTM: Notaoverleg Bodem 
Received: Thur 5/14/2020 8:21 :51 AM 

Dag allen, 
Wellicht ten overvloede. 
Groet, 

1 (10)(2e) 1 

Van: News room lenW 
Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 19:04 
Onderwe rp: RTM: Notaove rleg Bodem 

Op d insdag 12 mei 2020 hee~ de Tweede Kamer een notaoverleg Bodem met minister Van Nieuwenhuizen en 
staatssecreta r is Van Veldhoven . Op de agenda staan de aanpak van de PFAS-problematiek en informatievoorziening 
over de toepass ing 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 sto rt van granuliet moeten stoppen . 
Volg aanvu lli ngen v ia het Newsroom-dashboard. 
Wa t valt op? 
Veel aandacht voor het Granuliet ge deelte van het overleg 

"il' Zembla onderzoeksjournalist Bosma doet uitgebreid ve rslag van het dee l van het overleg over granul iet 
"il' De ve rondieping van plassen leidt tot veel onrust . Er is onvoldoende toezich t op de eco logische impact van wat 

er gestort wordt, stelt GroenLinks Kamerlid Kröger 
"il' Versch illende deskundigen stellen da t granuliet n iet gestort moet worden in plassen 
"il' 50PLUS, De Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks willen dat de stort d irect stopt, totdat er een nieuw 

onderzoek is gedaan naar de mogelijke negatieve effecten van de stort, waartegen vee l protest is. Z ij wij zen 
onder meer op een advies vanuit de Inspectie voor Leefomgev ing en Transport in 2018, dat niet eerder met 
de kamer was gedeeld . In dat advies stond al klip en klaar dat granu liet niet gez ien mag worden als grond, 
maar gezien moet worden als bouws tof én dus niet in zandwinplassen kan worden gestort 

"il' Staatssecretaris van Veldhoven deed da t advies echter af als de men ing van één ambtenaar en hield de kamer 
voor dat alleen het finale oordee l van Rijkswaterstaat en het m inisterie te lt . En dat oordeel is: granu liet kan 
zonder gevaar worden toegepast . Volgens haar is alles vo lgens de regels is verlopen maar ze kan geen 
inhoudelij ke argumenten aandragen ste lt SP-Kamerlid Lacin 

"il' Iedereen mag v inden dat granu liet gevaarlijk is en niet zomaa r gestort kan worden in de plassen van Over de 
Maas bij Alphen . Maar dat betekent niet dat de stort van granu liet gestopt gaat worden . 

"il' Partij voo r de Dieren: Granu liet * grond . Hoort dus niet thuis in onze natuur ! 
"il' 50PLUS Kamerlid van Brenk: Milieuwetgeving moet eenduidig en eenvoudig zijn, zodat er geen d iscussie kan 

ontstaan of lozingen legaal zijn of n iet, zoals nu gebeurt bij het 'verondiepen ' van waterplassen met 
# g ranuliet 

"il' CDA Kamerlid von Martels: Wij delen de zorgen over granu liet. Maar we constateren da t er onvo ldoende 
wetenschappelijke onderbouwing is om het t ijdelijk op te schorten . We hebben een zeer deskundig IT-team 
dat heeft geconstateerd dat het veilig kan gebeuren 

"il' PVV Kamerlid van Aa lst : Beschamend hoe staatssecreta ris ons in d it dossier informeert . En de ambtenaren die 
hun zin niet kr ijgen bellen vervolgens met journalis ten 

"il' Assistant Professor Environmental Governance, WUR Beunen stelt: Interessant om te zien hoe wette lijke 
normen ach ter de schermen worden ve rvaagd en verdraaid . En onde rtussen gaat de # granu liet discussie 
helemaal niet meer over de vraag of we uberhaupt wel moeten willen dan natuurplassen worden volgestort 
met afval 

PFAS 
"il' Minister van Nieuwenhuizen ste lt: drinkwater is veilig en de motie van @Cem Lacin @CvanBrenk @suzanne_ GL 

en @EvavanEsch stelt niet proportionele eisen aan de kwa li teit van het grondwater, het reg iona le bevoegd 
gezag moet een kosteneffi ciënte afweging maken # PFAS 

"il' Plv directeur Vewin Frentz: Verkeerde benadering van Minister ie over # PFAS op vragen van @CvanBrenk 
tegen de strekking van de # KRW 

"il' Staatssecretaris van Veldhoven is bereid om de PFAS -norm in d iepe plassen aan te passen als uitkomsten van 
onderzoeken door het @rivm daartoe ruimte bieden . @TLNn ieuws hoopt dat er sne l du idelij khe id komt voor 
transportbedrijven 

Selectie dagbladen: 
• Kame rlid boos ove r het niet delen van in formatie (De Gelde rlander, 11 -05 07: 45) 
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• Het welles n ietes over de granulietstort (De Gelderlander, 11 -05 07: 4 5) 
• Hoe zit het met testen op het gevaar va n granu liet? (De Gelderlander, 11 -05 07:45) 

Selectie nieuwss ites: 
• Minister houdt voet bij stuk: 'Alleen fina le oordeel gra nuliet te lt' (gelderlande r .nl, 12-05 17: 27) 

Selectie tweets: 
Landelijke politiek 

@EvavanEsch (Eva van Esch) 

TK PvdD 
767 Volgers 

- Dit kan helaas weer bij dossier gra nuliet worden gevoegd. Deze zaak krij gt nog lang staa rt j e. 
https ://t.co/pldTpuF9KA (12-05 17: 52 / 2 retweets / 4 favo ri tes) 

@Cemlacin (Cem Lacin) 

TK SP 
4 195 Volgers 

- Verschil lende deskundigen ste llen dat # granulie t n iet gesto rt moet worden in plassen, de staatssec retar is blij h 
beweren dat alles vo lgens de regels is ve rlopen maa r kan geen inhoudelijke arg umenten aand ragen. De stort moet 
stoppen , pe r di rect. Daarom deze mot ie ingediend . https://t.co/dg5uk9ZFFR (12-05 17:59 / 7 retweets / 8 
favo r ites) 
- Naast deskund igen heeh ook de I nspectiedienst geadviseerd om geen # gran uliet te storten in plassen 
(milie ubelang) en dat ambtenaren van # Rij kswa terstaat terecht de ve rgunn ing hebbe n geweigerd. Toch moes t e r 
gesto rt worden. Straks debat, dit moet stoppen. https://t.co/swa l b2ZFxd ( 12-05 11: 07 / 33 retweets / 60 
favo r ites) 

@suzanne_GL (Suzanne Kröger) 

- - - TK Groen Links 
10054 Vo lgers 

- @Dj ammi Nu ! Over bodem, g ranuliet en PFAS. ( 12-05 12:49 / 0 retweets / 0 favo rites) 
- De verondiep ing va n plassen leidt tot veel o nrust. Er is onvoldoende toezich t op de eco logische impact van wat e r 
gesto rt wordt. Natuur moet op 1 staan in de afweging om een plas te verond iepen, en de keuze welke grond 

gesch ikt is. Daa rom deze mot ie met 5 part ij en ingediend . ** https://t.co/dN0YHo4ioi ( 12-05 16:23 / 8 retweets / 18 
favo r ites) 
- Ook nu in het debat over # g ranuliet speelt de motie @PieterOmtz igt een be lang ri j ke rol. De staatssec retari s 
versc huil t zich achter het advies va n de RvS. Ze ste lt zat ze alleen info rmatie hoeft te geven , e n niet documenten. 
https://t.co/r4eyJCV9eU ( 12-05 14:22 / 32 retweets / 33 favo rites) 
- Wat laat @D66 zich kennen . Transpa rant bestuur en het voo rzorgsbeginsel gaan over boo rd: o ndanks a lle 
bezw are n en zo rgen va n experts mag de # granuliet sto rt gewoon doo r . En de onder liggende st ukken hoeft 
@JessicaVanEij s ook niet te zien. Tot zover art 68. (1 2-05 13:30 / 46 retweets / 76 favori tes) 
- Steeds komen nieuwe st ukken boven water over de g ranulietstort. Ook de I LT blijkt een vern ietigend j urid isch 
adv ies te hebben gegeven. Niet gedeeld met de Kame r, net als alle andere waa rschu w ingen van expe rts. Toch werd 
in 24u besloten dat stor t wel moch t . https ://t.co/sMm7LvWT5U (12-05 11: 14 / 47 retweets / 58 favor ites) 

0 @PartijvdDieren (Partij voo r de Dieren) 

PartIJ voor de Dieren 
45180 Vo lgers 

- Over granulietstort zeggen milieu-expe rts en inspectie : doe het n iet ! Wat doet staa tssec reta ris @SvVeldhoven? 
Gaat onverminderd door met die sto rt. ** Telt het voorzo rgsbeginsel niet voor @D66? Gra nuliet * grond . Hoort dus 

niet thuis in onze natuur ! ******** https://t.co/E5b5WyoSqw ( 12-05 15:37 / 11 retweets / 21 favo rites) 
- Stop de stor t van # granuliet ! Stop het gokken met bagge r . #mijnnat uu rblij ft https://t.co/P6cX6KC96E ( 12-05 
15 :40 / 4 retweets / 8 favori tes) 

@CvanBrenk (Corrie van Brenk) 
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6248 Vo lgers 

- Milieuwetgeving moet eenduidig zij n https://t.co/EAMOFo7DYH ( 12-05 14:48 / 6 retweets / 8 favorites) 
@mvonmartels (Maurits von Martels) 

TK CDA; vm we thouder in de gemeente Da lfsen 
633 1 Vo lgers 

- Morgen mag ik weer aa n de ba k in Den Haag! Daa r gaat ee n grondige voorbereid ing aa n voo raf! # bodem # PFAS 
# granuliet https://t .co/tzbl6JWl75 ( 11 -05 21 :01 / 3 retweets / 19 favorites) 
Politieke ondersteuning 

@andrevanwanrooy (André van Wanrooij) 

1126 Vo lgers 

- # 50PLUS fract ievoorzitter @Cva nBrenk : "#Milieuwetgev ing moet ee nd uid ig e n eenvo ud ig zij n, zodat er geen 
d isc uss ie kan ontstaa n of lozingen legaa l zijn of niet , zoa ls nu gebeurt bij het ' verond iepen' va n water plassen met 
# granuliet" https ://t.co/PXRhyzz4m 7 ( 12-05 15:02 / 1 retweets / 3 favo rites) 

@RjaSwinkels (rob swinkels) 

SP Bestuurslid afd. Geldrop-M ier lo 
736 Vo lgers 

- ****** 'Oh voorzitte r d it gaa t sne l' (klonk als een lok roe p) va n @chris_stoffer # granuliet # pfas ( 12-05 15 :21 / 0 
retweets / 1 favor ites) 
- Wonderbaa r lij k vaag/krom verh aa l/redener ing va n @Jess icaVa nEij s # pfas (12-05 13 :19 / 0 retweets / 2 fa vorites) 
Eerste en Tweede Kamer 

@2eKamertweets (Tweede Kamer) 

Tweede Kamer 
95097 Vo lgers 

- Om 12.30 uu r in de # TweedeKamer : het notaoverleg # bodem va n de comm issie # Infrastructuu r en # Wate rstaat. 
Lees hier meer : https://t .co/HOBTeTDrcW . Vo lg live v ia https://t.co/XeBm5jwBdp . ( 12-05 11 :46 / 3 retweets / 3 
favo r ites) 
Waterschappen 

@RenevanderKruk (René ®an der Kruk) 

Bestuu rs lid fract ie Part ij voor de Dieren HDSR 
963 Vo lgers 

- Ka ppen met kappen en stoppen met storten # Ame lisweerd # granu liet ( 12-05 11 : 28 / 0 retweets / 2 favor ites) 
Pers (journalisten etc.) 

@pieterklein rtl (pieter klein) 

(vrijgeste ld) j o urna list b ij RTL nieuws 
27454 Vo lgers 

- Staatssec reta ris ve rschuil t zich idd ac hter ' kab inetsbrede ' li j n . Dat is in zichze lf al ondeugdelij k: inlicht ingen plicht 
va lt onder ( ind iv iduele) m inister iële vera ntwoordelij kheid. Formeel is er alleen een ro l MR / kabinet bij we igering 
i.v.m be lang va n de staa t . https://t .co/CCIC5ccC4 F ( 12-05 15:5 1 / 21 retweets / 31 favo rites) 
- Maa r dat durven ze niet. Wa nt vaa k is dat bela ng va n de staa t helemaa l niet in ged ing. ( 12-05 15 :52 / 5 retweets 
/ 15 favo r ites) 

@Roelof_Bosma (Roelof Bosma) 

onde rzoeksjournalist Zembla 
1648 Vo lgers 

- @Evava nEsc h t ij dens debat # gra nuliet: Dit is erg frustrerend. Alle documenten d ie ik heb geven aa n dat 
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granu lietstort n iet kan. Op alle vragen d ie we daarom hebben kr ijgen we geen antwoord. Ondertussen gaat stort 
gewoon door. Financieel belang gaa t h ier voor gezondhe id en milieu. (12-05 15:3 1 / 5 retweets / 7 favorites) 
- @suzanne_GL tijdens debat #gra nu liet: Kan de m inister toezeggen dat he t economische be lang van dit bedrij f 
voor de as faltproductie geen enkele rol heeft gespeeld in de afweg ing om granuliet te storten? Minister 
@CvNieuwenhuizen: Dat heeft geen rol gespeeld. ( 12-05 14:50 / 2 retweets / 1 favorites) 
- @Cemlacin tij dens debat #gra nuliet: Beantwoording ss is ver onder de maat . Ze zegt af te gaan op een finaal 
oordee l over granu liet. Maar de documenten d ie hie raan ten grondslag liggen krijgen we niet . Evena ls Groen Li nks 
w illen we weten wat dan de status is van de com. Kuijken? ( 12-05 15:22 / 6 retweets / 4 favo r ites) 
- @suzanne_GL tijdens debat #gra nu liet: Deze kwestie schetst een pijn lijk beeld van hoe er wordt omgegaan met 
expert ise, het milieu en met de Tweede Kamer. (1 2-05 15: 18 / 12 retweets / 14 favorites) 
- Reactie m inister @CvNieuwenhuizen: Direct mee eens dat iedereen die hier te gast is vrijheid van men ingsuiting 
heeft en dat daar geen repe rcussies op mogen vo lgen. Daar moet de rechter ook goed naar kijken: dat iedereen 
hier vriju it moet kunnen spreken. https://t.co/dEOnfcR3ND ( 12-05 15: 16 / 3 retweets / 3 favorites) 
- Omdat de ambtenaren van de # I LT staatssecretaris @SvVeldhoven schijnbaar niet goed informeren doet 
@Zembla het nog maa r eens: https://t.co/2znzEakskJ I LT heeft ons namelijk nooit om rect ificat ie gevraagd. 
https ://t.co/OZHhzMRpaK (12-05 14 :42 / 4 retweets / 8 favorites) 
- https ://t .co/2znzEakskJ ( 12-05 14:43 / 0 retweets / 1 favorites) 
- Staatssecretaris @SvVeldhoven tij dens debat #gra nuliet: Dat er vee l vragen zijn geste ld t ijdens het hele proces is 
alleen maar een teken van zo rgvuld ige besluitvorm ing . ( 12-05 14:40 / 1 retweets / 2 favorites) 
- Staatssecretaris @SvVeldhoven tij dens debat #gra nuliet: Er is een persoon lijk advies van medewerker van ILT 
20 18. Dat zie ik nu ook op @Zembla staan. De ILT Heeft vandaag nav informatie van Zembla om rectificat ie 
gevraagd. ( 12-05 14:0 1 / 4 retweets / 6 favorites) 
- Dit is zeer ernstig. @Zembla heeft meerdere vragen gesteld aan I LT waa rop geen enkel antwoord is gekomen. 
Daarom hebben we dit vanmorgen aan I LT laten weten: ht t ps://t.co/ vdbqsFi0GB ht t ps ://t .co/MOKST3fzX u ( 12-05 
14:04 / 7 retweets / 8 favorites) 
- En vervolgens doet staatssecretaris @SvVe ldhoven nu r ichting Tweede Kamer voorkomen alsof ILT ons om 
rectificatie heeft gevraagd. Om zo ruis te creë ren rondom onze berichtgeving. Klopt helemaa l niets van. 
https: //t.co/ OZHhzM Rpa K (12-05 14:09 / 9 retweets / 7 favorites) 
- @Ceml acin tijdens debat #gra nuliet: Alle artike len van BBK worden overt reden. Dat staat in ju rid isch advies van 
ILT. Op bas is waarvan ste lt staa tssecreta r is nu dat het wel kan? (12-05 14: 16 / 3 retweets / 3 favorites) 
- Reactie: @SvVeldhoven: Ik heb dat stuk niet voor m ij. Maar ik heb bij I LT nagevraagd wat de sta t us van die 
opin ie moet zijn. Hun antwoord was is het moet worden gezien als een beleidsopva t t ing van een medewerker . 
https ://t.co/nObCPZlFb0 ( 12-05 14: 18 / 4 retweets / 2 favorites) 
- Staatssecretaris @SvVeldhoven tij dens debat #gra nuliet: Ik ben hierover pas in het voorjaar geïnfo rmeerd. Was 
handiger geweest dat we d it eerder hadden weten. ( 12-05 14: 21 / 1 retweets / 3 favorites) 
- Dit is bijzonder omdat haa r woordvoerder ons in januari verzekerde dat de 'verantwoorde lijk bewindspersoon' 
hierover is geïnformeerd. #zembla #wede rhoor #woordvoering https://t. co/bhjis9EAEc (12-05 14:23 / 7 retweets / 
12 favo r ites) 
- Staatssecretaris @SvVeldhoven tij dens debat #gra nuliet: We vinden dat de d iscuss ie te lang heeft geduurd. Dat 
verdient niet de schoon he idsprijs. ( 12-05 13: 58 / 0 retweets / 2 favorites) 
- @mvonmartels t ijdens debat #gra nu liet: Wij delen de zorgen over granuliet. Maar we constateren dat er 
onvoldoende wetenschappe lijke onderbouwing is om het t ijdelijk op te scho rten. We hebben een zeer deskundig IT
team dat heeft geconstateerd dat het veilig kan gebeuren. ( 12-05 13:34 / 2 retweets / 1 favo rites) 
- Dit is wel de meest biza rre reactie tot nu toe en tekent dat Kamerleden als @mvonma rtels de stukken die er wel 
zijn niet (goed) lezen. IT-team heeft juist geadv iseerd #g ranuliet NI ET te storten. #zembla # debat 
https ://t.co/S7RsTaxCeo ( 12-05 13: 36 / 18 retweets / 15 favo rites ) 
- Vraag @CvanBrenk aan @JessicaVanEij s tijdens debat #gra nuliet: We lke deskundigen zeggen dat granu liet niet 
schade lijk is? Antwoord: Dan moet ik zoeken naar het onderzoeksbureau in de stukken. Ik kan niet wegen welke 
deskund ige e r deskund iger is ve rgeleken met andere deskundigen. ( 12-05 13:27 / 9 retweets / 12 favorites) 
- @CvanBrenk: Waarom laat D66 in dit doss ier het voorzorgsprincipe opeens helemaal los? #granuliet 
https ://t.co/jTm nOWeC8 L (12-05 13: 29 / 5 retweets / 7 favorites) 
- @JessicaVanEijs tijdens debat #gra nu liet: Wa ter is ook schade lijk als je er 3 li ter van drinkt . (12-05 13:2 1 / 2 
retweets / 5 favor ites) 
- @JessicaVanEijs tijdens debat #gra nu liet: Niet iedereen is het 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 favor ites) 
- @Ceml acin en @suzanne_GL nu r ichting D66 Kamerlid @JessicaVanEijs t ijdens debat #gra nu liet: Het is absurd 
dat wij geïnformeerd wo rden v ia een onleesbare Wob en dat Kamerlid Van Eij s van D66 dat pr ima vindt. ( 12-05 
13: 12 / 5 retweets / 12 favorites) 
- @JessicaVanEijs tijdens debat #gra nu liet: Je mag niet voorb ijgaan aan de zorgen van bewoners. Het is vreemd 
dat@Zembla uitzending nodig is voordat zorgen van deze bewoners gehoord worden. ( 12-05 13: 14 / 3 retweets / 
6 favorites) 
- @EvavanEsch t ijden debat #gra nuliet: Het te lefoonboekje van Halbe Z ijltra lijkt machtiger dan de men ing van 
experts. Zijlstra blijkt meerdere malen con tact te hebben gehad 'om de lopen de discuss ie rond granuliet te 
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versnellen'. Voor mij n fractie is da t onacceptabel. ( 12-05 13:05 / 16 retweets / 19 favorites) 
- @EvavanEsch t ijdens debat #gra nuliet: Wij willen helderheid. En geen brei aan gelakte wobstukken. Helderheid 
betekent antwoord op de vraag hoe dit m is kon gaan. We w illen dat staa tssecreta res de Tweede Kamer act ief 
informeert. ( 12-05 13:08 / 7 retweets / 8 favorites) 
- @Cemlacin tij dens debat #gra nuliet: Deze staatssecreta ris sluit ogen voor realite it. Bodemplus, IT hebben in april 
en jun i '19 geconcludeerd dat granuliet geen grond is . Dat is tij dens rondeta felgesprek in Kamer nog eens 
bevestigd. Vraag aan ss: waa rom dit adv ies niet opgevolgd? ( 12-05 12: 56 / 4 retweets / 3 favorites) 
- @erikziengs ti j dens debat #gra nuliet: Het lij kt de VVD onverstandig om de granulietstort te stoppen. ( 12-05 
13: 00 / 4 retweets / 3 favorites) 
- @suzanne_GL tijdens debat #gra nu liet: De Kamer wordt belabberd geinformeerd. Minister en staatssecretaris 
delen de opgevraagde stukken niet . We kunnen zo n iet controleren. Gaat de staa tssecretaris vandaag vo lledige 
openhe id geven? #zembla ( 12-05 12:41 / 17 retweets / 16 favorites) 
- @suzanne_GL tijdens debat #gra nu liet: Bontrup schopte stennis en haalde Halbe Zijlstra erbij. En dan wordt van 
1 op andere dag granuliet toegestaan. Kan de staatssecretaris m ij garanderen dat afhanke lijkheid va n 
asfa lt industrie niets te maken heeft met afweging die is gemaakt? ( 12-05 12:44 / 11 retweets / 6 favorites) 
- @Cemlacin tij dens debat #gra nuliet: GIB heeft m ilieu -officier van Jus t itie Gustaaf Biezeveld pe rsoonlijk 
aansprakelijk gesteld voo r 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 Biezeve ld te steunen. (12-05 12:50 / 1 retweets / 2 favor ites) 
- @rvanaalst t ijdens debat #g ranuliet : Beschamend hoe staatssecreta r is ons in d it dossier informeert. En de 
ambtenaren die hun zin niet krijgen bellen ve rvolgens met journalisten. ( 12-05 12:54 / 1 retweets / 3 favorites) 
- @Cemlacin tij dens debat #gra nuliet: Meerdere keren hebben Kamer leden aan staatssecretaris gevraagd om de 
documenten in dit doss ier. Nooit gekregen. Beschamend dat ze vier dagen geleden een linkje stuurt met 2GB aan 
Web-documenten. Dit is obstructie. ( 12-05 12:49 / 9 retweets / 19 favorites) 
- I LT: ' In kader van milieubelang, de flora en fauna onder water, dien t te worden voorkomen dat granu liet wordt 
toegepast. ' Inspectie concludeert ook dat GIB in overt reding is door g ranuliet aan te bieden zonder geld ig 
ce rtificaat. #wob #granu liet #rijkswaterstaat # ienw #zembla https://t .co/FkBVzFyyiX ( 12-05 12:20 / 9 retweets / 
9 favorites) 
- NIEUWS. De Inspectie (I LT) waarschuwde #Rij kswaterstaat al in 2018 om geen #granu liet te storten in wate r . 
Dat blijkt u it juridisch adv ies 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/TujtXhBEIG ( 12-05 10 :55 / 28 retweets / 18 favorites) 

@apHeller (Albert Heller) 

-.....;;:;;a..a- Journalist de Gelderlander 
1512 Volgers 

- Ik ben er nog @mvonma rtels #deba t #gran uliet ( 12-05 15:29 / 0 retweets / 1 favorites) 
- Iets zegt me dat coa li tie wein ig aandrang heeft om stort #gra nu liet te laten stoppen. #tweedekamer #deba t ( 12-
05 13: 19 / 0 retweets / 2 favorites) 

@BrigitBD (Brigit Groeneveld) 

Journalist Brabants Dagblad 
538 Volgers 

- @ZEMBLA peutert goed doo r in deze kwestie. Negatief advies over g ranulietsto rt komt nu pas boven water en is 
kennelijk niet gedeeld met de Tweede Kamer. #Maas #gra nuliet @gemeenteWMW @Gem_Maasdriel 
https ://t.co/pBOimPTizy ( 12-05 12: 13 / 3 retweets / 3 favor ites) 
Belangenorganisaties 

.~ @AFrentz (Arjen Frentz) 

plv directeu r Vew in, Veren iging van drinkwaterbedrijven NL 
506 Volgers 

- Verkeerde benadering van Ministerie over #PFAS op vragen van @CvanBrenk tegen de strekking van de #KRW, 
bodemverontre iniging met PFAS moeten dr inkwa terbed rijven zuiveren, omgekeerde wereld, dus stel INEVS's gelij k 
aan drinkwaternormen https://t.co/rvG7yfqZET ( 12-05 08:48 / 3 retweets / 2 favorites) 
- Op vraag van @CvanBrenk zeg t @CvNieuwenhuizen dat de relatie I NEV en drinkwater nader toegelich t za l worden 
voor het AO Water omdat ze verwarr ing ziet bij de normen .#AOWater ( 12-05 14:49 / 0 retweets / 1 favo rites) 
- Motie namens @Cemlacin en @CvanBrenk en @EvavanEsch en @suzanne_G L die de rege r ing verzoekt INEV's 
voor g rondwa ter voor drinkwater gelijk te ste llen aan richtwaa rden voor d rin kwater en dus niet om extra zuivering 
te vragen aan de drinkwaterbedrijven #PFAS #No taoverlegbodem https://t.co/BYEraONscL (1 2-05 15:23 / 3 
retweets / 3 favor ites) 
- Minister @CvNieuwenhuizen stelt: drinkwater is veilig en de motie van @Cemlacin @CvanBrenk @suzanne_GL en 
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@EvavanEsch ste lt niet proportionele eisen aan de kwa li te it van het grondwater, het reg iona le bevoegd gezag moet 
een kosteneffic iënte afweg ing maken #PFAS #Notaoverlegbodem ( 12-05 16:43 / 0 retweets / 1 favorites) 
- Zorgvu ld igheid gaat boven snelhe id bij # PFAS en bodem en d r inkwater zeg t @EvavanEsch en sluit zich aan bij de 
vragen van @suzan ne_G L en @Cva nBrenk htt ps://t.co/565TqnPb9H (1 2-05 13:07 / 1 retweets / 2 favo rites) 
- Wat is de voortgang van de d iscuss ies van de staatssecretaris in Brusse l b ij de Comm iss ie over het dossier # PFAS 
vraagt@Jess icaVanE ijs https://t.co/ObiC4Wi12i (12-05 13:15 / 0 retweets / 2 favorites) 
- Aanpak aan de bron is noodzakelij k en # PFAS moeten niet in het watersysteem ko men en de vragen over 
drinkwa ter en grondwater van @CvanBrenk worden ges teund doo r @suzanne_G L ( 12-05 12:43 / 2 retweets / 5 
favo r ites) 
- Vragen bij #notaove rlegbodem van @Cva nBre nk over stelling van het m inisterie dat de drinkwaterbedr ijven 
"maa r extra moeten zu iveren" a ls er #PFAS in de bodem aanwezig is https://t.co/TiuUBD70UH ( 12-05 12:38 / 2 
retweets / 4 favor ites) 

@TLNnieuws (Transport en Logistiek Nederland) 

Perswoordvoerder Transport en Log ist iek Neder land 
58 17 Vo lgers 

- Staatssecretaris @SvVeldhoven is be reid om de PFAS-norm in d iepe plassen aan te passen als ui t komsten va n 
onderzoeken door het @r ivm daa rtoe ruimte bieden. @TLNn ieuws hoopt da t er snel duidelijkheid komt voor 

tra nsportbedr ijven. # PFAS **https://t.co/ENtsc5ARZD https://t.co/Xwtzqvu0l n ( 12-05 17:07 / 1 retweets / 2 
favo r it es) 

@Charlotte9999 (Charlotte Goulmy) 

1.111111t.11'1"'1ru Stichting Beroepseer komt op voor het be lang van professiona li te it 
969 Vo lgers 

- #gra n uliet be hoorlijk sur rea listisch debat. Is granu liet grond? Is w ij n melk is dat het vo lgende debat? Is d it 
urgen t ? Granu liet is geen grond. Klaar (1 2-05 13:32 / 0 retweets / 1 favorites) 
Actiegroepen 

@RedGelderland (RedGelderland) 

Tegen laagv liegro utes Le lystad Airport 
1027 Vo lgers 

- Weer een geva l van het onju ist informeren van de @IenWTweedeKamer door een bewindspersoon van @M in ienW. 
Nu over #gra nuliet door stas @SvVeldhoven. Wanneer maakt de @2eKamertweets hier een einde aan? 
https://t.co/usjlwq3Hys ( 12-05 15:45 / 1 retweets / 2 favor ites) 
- .@CemLacin : "Als w ij als Comm issie @I enW vragen om 10 documenten, da n moeten d ie worden gestuurd en niet 
een li nkje naar 2Gb." #bodemdebat #g ranu liet ( 12-05 13:10 / 1 retweets / 2 favorites) 
- .@suza nne GL w il va n @JessicaVanEij s weten waar de draa i van @D66 zit om eerst een Comm iss iebreed verzoek 
te steunen voor 7 documenten en n u de staatssecretaris in het na uw komt, genoegen neemt met een samenvatting 
vd stas ve document vd @InspectieLenT. #bodemdebat #gra nuliet (1 2-05 13: 13 / 3 retweets / 6 favor ites) 
- Vo lg het debat va n de Comm iss ie @IenWTweede Kamer over 'Bodem', oa #gran uliet en #PFAS, tot 17 uurv ia deze 
li nk: https://t.co/aLGZodklim ( 12-05 12:42 / 0 retweets / 2 favor ites) 
- .@CemLacin : "De loka le overheid procedeert tegen de rij ksoverhe id. " # bodemdebat #gran ul iet #OverDeMaas 
@gemeen teWMW (1 2-05 12:46 / 1 retweets / 4 favorites) 
- .@CemLacin roept de bewindspersonen op om #gra n uliet zsm aan te merken als bouwstof en niet als grond. " 
#bodemdebat #gra nuliet ( 12-05 12:48 / 3 retweets / 4 favorites) 
- . @Cemlaci n hekelt de man ier waarop de Kamerleden hun informatie over #gran uliet kregen. "Een li nkje naa r 
WOB-documenten is obstruct ie van ons werk a ls Kamer. Waarom heeft ze de documenten niet gewoon gedee ld met 
de Kamer?" #bodemdebat #gra nu liet ( 12-05 12: 50 / 3 retweets / 6 favor ites) 

@LeonAdegeest1 (Leon Adegeest) 

Stichting HoogOverij sse l 
1484 Vo lgers 

- @suza n ne_GL @D66 @JessicaVanEijs Wat is de argume ntat ie van @Jess icaVa nEijs om d it niet te w illen weten? 
( 12-05 13:33 / 2 retweets / 6 favo rites) 
Bed rijven en professionals 
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'· @RobEijsink (Rob Eijsink) 

Adv iser public affa irs at Vewin 
149 Vo lgers 

- De m inist er @CvN ieuwe nhuizen antwoordt op vragen va n @Cva n Bren k da t er voor het #AOWater nadere ui t leg 
komt over ve rschil tussen I NEV's en drinkwaternormen. Ext ra zu ive re n door drinkwate rbedrijven kan volgens haar 
niet de bedoe li ng zijn. (1 2-05 14:49 / 2 retweet s / 5 favor ites) 
- @Ceml acin d ient mede namens 50+ , GL en PvdD motie in om I NEV's voor PFOS, PFOA en GenX gelij k te stellen 
aa n ind icat ieve r ichtwaarde n voor deze stoffen in #drinkwate r ( 12-05 15:25 / 2 retweets / 2 favo rites) 

@Afvaladvocaat (Rogier Hörchner) 

Advocaa t in Breda. Gespec iali seerd in afva lstoffen 
1867 Vo lgers 

- In 2015 werd nog verte ld: "Het Rijk wil dat er zo duu rzaam moge lijk wordt omgegaan met restproducten. Daarom 
wordt Thermisch Gereinigde Grond aa ngebra cht in d ij ken " . Het was echter kostenbesparing va n @Rij kswa te rstaat 
ten kos te va n m ilieu en ve iligheid. https://t.co/ivbFsk38Iq ( 12-05 14: 32 / 0 retweets / 1 favorites) 

@GuusBeugelink (Guus Beugelink) 

· i Vm hoog heemraad/locod ij kgraa f De Stichtse Rijn landen 
2939 Vo lgers 

- @CvN ieuwenhuizen: We lke be langen zitten hie rac hter? En op welke w ijze weten zij de bes luitvo rm ing naar hun 
hand te zetten? https://t.co/UZVet6paGa (1 2-05 13:34 / 0 retweets / 2 favor ites) 
Maatschappelijke instellingen 

@raoulbeunen (Raoul Beunen) 

---- - -.. Assistant Professor Env ironmenta l Govern ance, WUR 
1024 Vo lgers 

- In teressant om te zien hoe wette lijke norme n ach te r de sc hermen wo rden vervaagd e n ve rdraaid. En ondertussen 
gaat de #g ra nuliet discuss ie helemaa l n iet meer over de vraag of we uberhaupt we l moeten w illen dan 
natuurplassen worden vo lgesto rt met afva l. https ://t.co/xkFyaxlSIH https://t.co/q2 k6uqSc i9 ( 12-05 14:48 / 12 
ret weets / 9 favor ites) 
Burgers 

Burger 

SP-aa nhanger 
513 Vo lgers 

- @SvVe ldhoven kan heel veel v ragen va n kamerlede n niet bea ntwoorden omdat ze de stukken n iet bij zich heeft of 
niet kent. Tj a, zo kan ik ook antwoord geven . #Gra nuliet ( 12-05 14:41 / 0 retweets / 1 favo r ites) 
- Noch @SvVeldhoven noc h van Nieuwenh uizen hebben voldoende doss ierkennis over #gra nuliet. Het is een debat 
dat n iet gebaseerd is op feiten . Terwij l de vervuili ng zeer ernstig is. ( 12-05 14: 52 / 1 retweets / 2 favorites) 

Burger 

Democraat dus repub li kein . Po lem ist, vrij denker/agnost. 
1130 Vo lgers 

- Voor #m inister/#staatssecretaris hoeft je niet t e hebben doorgeleerd. #debat #Gra nul iet #Zembla In n 
belendende zaa l zit ten de #ambte naren drif t ig de antwoorden voor de bewindspersonen te souffleren v ia de 
smartphone. Of ande rs wordt de Kamerleden ee n br ief toegezegd. #po li t iek https://t.co/DwvAk79YOK ( 12-05 
14:50 / 1 retweets / 3 favor ites) 
- De docume nta ire va n #Zembla ove r #gra nu liet gez ien? weet. Da n weet u, het is niet pluis. Daartoe 
gema ndateerde am btenare n weigeren op goede gronden verg unning, de leid inggevende over ruled en gee~ -na 
overleg met de d ire cteu r va n het bedrijf - opdrac ht verg unning af te geven ( 12-05 15:00 / 0 retweets / 1 favorites) 

Burger 

@ECHO OFF ANONYMOUS 
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3833 Volgers 

- @ZEMBLA @SvVeldhoven @suzanne_G L @Ceml acin Advies om aansluitend op # Gra nu liet eens te onderzoeken 
waar opeens de lobby om massaal # Steenmeel in natuurgebieden te dumpen is onts taan. De afvalstromen uit 
Noorse mijnbouw eindigen in NL als zogenaamde op loss ing tegen stiks tof depositie in Nederlandse natuurgebieden 
notabene ( 12-05 15: 15 / 0 retweets / 3 favorites) 

Burger 

Ouwe kankerpit met ern stige allergie voo r is lam en linkse hypocr ieten. 
1789 Volgers 

- Debat aan het kijken over granuliet ... zegt die D66 muts totaal geen gevaar te zien bij het storten van d ie troep in 
de Maas ... Ze willen ons echt allemaa l dood hebben ... # Dood66 https://t.co/HidWKszzXW ( 12-05 13:40 / 19 
retweets / 17 favorites) 

Burger 

levensgen iete r 
139 1 Volgers 

- En ja daar zij n we weer. Mevrouw van Eijs van D66 heeft geen problemen met de storting van het g ift ige granu liet 
in openbare wa terplassen. D66 brengt hiermee de vo lksgezondheid ern stig in gevaar. Voor mij is he t duidelijk Ik 
vind D66 cr imineel ! https://t.co/XJ6wf2vzm4 ( 12-05 13:27 / 0 retweets / 1 favo rites) 

Burger 

132 Volgers 

- Het # kab inet con t roleren maa r voor @D66 @Jess icaVanE ijs even niet als het een # stas @SvVeldhoven van #D66 
betref t. # granuliet # Ove rdeMaas @ZEMBLA @Roelof_Bosma ( 12-05 13:23 / 0 retweets / 2 favorites) 
- @D66 waar staat de Dook alweer voor en had @RobJet ten #transpa rantie niet hoog in het vaandel staan ... 
Tenenkrommend de reactie van @Jess icaVanE ijs # granuliet en hoor ik het goed w ij zijn de controlerende mach t 
# 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 Vo lgers 

- @Roelof_Bosma @ZEMBLA @Cem l ac in @suzanne_GL @JessicaVanEijs Geef @JessicaVanEijs een potje granuliet 
en laat haar proberen daar een plantje op te laten groeien. Misschien dat ze dan snapt waa rom je het niet moet 
storten. (12-05 13: 18 / 0 retweets / 3 favor ites) 

Burger 

93 Vo lgers 

- @JessicaVanEijs zit niet alles recht te praten wat krom is # PFAS #Hypocrite # achterbaks # ( 12-05 13: 12 / 0 
retweets / 2 favor ites) 

Burger 

37 1 Volgers 

- Inzake de vergunning om granuliet te storten lijkt een forensisch onderzoek op zijn plaats. Hoe kon de vergunning 
zo sne l en tegen de adviezen in verleend worden? ( 12-05 13:06 / 3 retweets / 8 favorites) 
Nieuwssites en rtv ll"JI @dgmaasenwaal (De Gelderlander) 

lml Editie Maas en Waal 
1235 Volgers 
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- Minister houdt voet bij stuk : 'Alleen finale oordeel g ranuliet telt ' https ://t.co/JoN6btL2vn https ://t.co/lVl6U4Lf6V 
( 12-05 17 :1 7 / 0 retweets / 2 favo rites) 11'1 @DeGelderlander (De Gelderlander) 

- De Gelderla nde r 
69437 Vo lgers 

- Minister ho udt voet bij stuk : 'Alleen finale oordeel g ranuliet telt ' https://t.co/aUmYr2CYzv ( 12-05 17 : 18 / 0 
retweets / 1 favor ites) 1:...1 @ZEMBLA (ZEMBLA) 

l("S onderzoeksjournalistieke programma va n de VARA 
335 16 Vo lgers 

- Staatssecretaris @SvVeldhoven zei zojuist in granulietdebat dat Inspectie (ILT) Zembla heeft gevraagd te 
rectificeren. Dit is onju ist! Lees hier de mailwisseling t ussen Zembla en I LT : https ://t.co/wsUCRt219G # granuliet 
# Gelderland # inspectie # debat @suzan ne_GL @Cem l aci n ( 12-05 14 :35 / 28 retweets / 36 favor ites) 
- De inspectie (ILT) heeft Ri j kswaterstaa t a l in 2018 gewaarschuwd om geen g ranuliet te storten in water. Dat bl ijkt 
uit een advies van de I LT aa n Rijkswaterstaa t dat Zembla in ha nden v ia WOB. https://t.co/AFRU1R4ysl #gra nu liet 
# Zem bla # I LT # inspect ie # rijkswaterstaat # ve ro ndiepen ( 12-05 10 : 56 / 19 retweets / 18 favorites) 

@NPOpolitiek (NPOpolitiek) 

NPO po litiek 
95055 Vo lgers 

- DINSDAG LIVE : Va naf 12.30 uu r Kamerdeba t bodem, over # PFAS en # g ranuliet met de bewindslieden 
@CvNieuwenhuizen en @SvVeldhoven (Infrastructuu r en Waterstaat) .Te zien op https ://t.co/BxsleEt8wm en tv 
(Ziggo 502, KPN 8 1) ( 12-05 11: 32 / 3 retweets / 1 favorites) 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gm~a_il._co_m~J --~ 
Cc: (1O)(2e) - DGB0 (1O)(2e) 1@m inienw.nl] 
From: (1 O)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 5/14/2020 8:36:58 AM 
Subject: RE: Voorbereid ing/ Inbreng 2 agendapu nten ten behoeve van gesprek Dhr. Ku ijken as. 19 mei 2020 
Received: Thur 5/14/2020 8:36:58 AM 

Beste W im, 

Heb jij nog behoeft e aan een gesprek met de opstel ler van de evaluatie Kwalibo? 

Met vriendeliike e:roet , 

(10)(2e) 

Van: Wim Ku ij ke n 

Verzonden: donderdag 14 mei 2020 09 :08 
Aan: (1 O)(2e) ) - DBO 

CC: (1O)(2e) ) - DGB 

Onderwerp: Re: Voorbereid ing/ In breng 2 agendapunten ten behoeve van gesprek Dh r . Ku ij ken as . 19 mei 2020 

En ik d enk niet dat het collectief de agenda bepaal t.. .. maar g oed: we zien wel. 

iPh oneWJK 

Op 14 m ei 2020 om 08:59 heeft ~I ___ (1_0)_(2_e) __ ~l) -DBO <1L.._ __ (_10_)(_2e_) _ ------"-sl@èo--'m=im=·e=n~w~.nl=> het volgende 

geschreven: 

Ik eerlijk gezegd ook niet. Er is maa r één set stukken 

Met vr iende lijke groet, 

(1O)(2e) 

Van: Wim Kui j ken <I (1O)(2e) l@gmail. com> 

Verzonden: woensdag 13 mei 202~0_2_2_:0_5 ___ ~ 
Aan: (1 O)(2e) ) - DBO (1O)(2e) m in ienw.n l> 

CC: (1O)(2e) ) - DGB < (1O)(2e) minienw.nl> 

Onderwerp: Re: Voorbereid ing/ In breng 2 agendapunten ten behoeve van gesprek Dh r . Ku ijken as . 19 mei 2020 

Ik snap pt 1 n i et.. . 

iPhone WJK 

Op 13 m ei 2020 om 21:21 heef t '--1 ___ (1 _0)_(2_e) __ ~l)-DBO 1 (1O)(2e) 

het v olgende geschreven: 

Beste Wim , 

Zie hieronder de inst eek van het bu rgerco llectief voor het gesprek van komende week. 

Met vriendelijke groet, 

(1O)(2e) 

Van: 1 (1O)(2e) 1~ (1O)(2e) l@yahoo.com > 

Verzonden: woensdag 13 mei 202~0_1_7_:5_7 ___ ~ 
Aan: 1 (1 O)(2e) I) - DBO (1O)(2e) n ienw.n l> 

CC: Bu rgercollectief Dreumelse Waard ercollect ief.clu b> 

l@minienw.nl> 

Onderwerp: Voorbereiding/ Inbreng 2 agendapunt en ten behoeve van gesprek Dh r. Ku ij ken as. 19 mei 2020 
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Geachte heer Kuijken , 

Gisteren hebben we het debat over o.a. Granuliet aandachtig gevolgd, ook hebben we 
de WOB documenten doorgenomen. 

Ter voorbereiding op het gesprek 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: 
"onvoorwaardelijke toegang tot alle stukken heeft en iedereen kan spreken om in de 
breedte alles te kunnen zien " omtrent het dossier Granuliet , Over de Maas etc. heeft 
dus we gaan er vanuit dat agendapunt 1 geen enkel probleem oplevert). 

Agendapunt 1: Goedkeuring/ juiste en geldige 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 'in terne beleidsvormingsstukken ' in het WOB pakket 
zitten , en dat de uiteindelijke besluitvormingsdocumenten , de goede certif icaten en de 
min isteriële documenten, waaronder goedkeuring etc. dus wel aanwezig zijn. 

Graag zouden wij deze 'uiteindelijke besluitvormingsdocumenten ' + de tijdlijn van het 
toepassen van Granuliet willen zien als 1e 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 toe lichten? 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 helder zijn. 

Tot dinsdag en succes met de voorbereiding. 

Met vriendelijke groet, 

(1 0)(2e) 

Namens Burgercollectief Dreumelse Waard. 
(1 (10)(2e) 1, 1 (10)(2e) 1 (10)(2e) (10)(2e) 

Dil bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd . Indien u niet de geadresseerde bent of d~ bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dal aan de afzender Ie melden en hel bericht Ie verwijderen . De Staal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektron isch verzenden van berichten. 

This message may conlain information !hal is nol inlended for you lfyou are nol the addressee or if lh is message was sent to you bymislake, you are requesled 
to inform the sender and delete the messa ge. The State accepls no liabil~y for dam age of any kind resutting from the risks inherent in the 
eleclronic lransm ission of messages. 
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To: 
(~ ) - HBJZ 
From: 

(1 (10)(2e) (BS)l'-U ___ (_10~)(_2e~)~_~l@rws.nl; (10)(2e) (BS)~U _ (1~0)~(2~e)~1@rws.nl]; 1 (10)(2e) 1. 
(10)(2e) m inienw.n l]; 1 (1 0)(2e) 1) - OGRW (10)(2e) @minienw .nl] 

(1 0)(2 e) ) - OBO 
Sent: Thu r 5/1 4/2020 8:42:29 AM 
Subject: RE: BRL 9344 en floccu lant 
Received: Thur 5/14/2020 8:42:29 AM 

Dank! Blijft m ijn vraag aan ~10)(2e~e.a. hoe specifiek je in BRL 9344 kunt zij n ten aanzien van de 

samenste l li ngswaa rden/ analysepakket. 

Met vriendelijke groet , 

• (1 0)(2•1 

Van: ~I ___ (1~1(1_0)_(2_e)~I -~I (BS) 
Verzonden: donderdag 14 me i 2020 09 :40 

Aan: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO ; 1 (10)(2e) 1 (BS) ; ~I _ (_10_)(2_e_) ~I) - HBJZ ; ~I __ (1_0)_(2_e)_~I) - DGRW 

Onderwerp: RE : BRL 9344 en f loccu lant 
Dag !10)(2ej, 
De aan vu lli ng van het pa kket met sulfaat, chlor ide, alfy lfenolen (en PFAS), had geen relatie met het flocculant , maa r met andere 
'officieuze' c.q . persoonlij ke normen van medewerkers. 

Voor acry lam ide/ acry lon itril ge ldt dat w el. 
Groet, (10)(2e) 

Van: (10)(2e) ) - DBO '9 (10)(2e) l@minienw.nl> 

Verzonden: donderdag 14 me i 2020 09 :18 
Aan: (1 0)(2e) ) - DG RW (10)(2e) minienw.n l>; (10)(2e) (BS) rws.nl>; 1 (10){2e) Il - HBJZ 

(10)(2e) minienw.nl>; (1 (10)(2e) (BS) L_ __ _:_(1_0.:...:_)(_2e_:_) ___ i=-:....:..:..:::..:..:..:..: 

Onderwerp: BRL 9344 en flocc ulant 

Beste~e.a., 

Ik heb, als leek in deze spec ialist ische wereld, na mens dhr . Ku ij ken nog een paar vragen met bet rekking tot het nieuwe 

norm document BRL 9344. 

Onder het huid ige BRL 9321 ha ngt het prod uctcert ificaat va n SGS Int ro n voo r gran uliet (IZG-039/2) 

De gem iddelde samenst ellingswaarden van het hu id ige BR L ind ust r iezand en/ of (gebroken) indust rieg r ind zij n conform d it 

ce rt if icaat bepaa Id overeen ko mst ig AP04-SG. 

Vraag 1: Is er qua definit ie een verschil t ussen samenste lli ngswaa rden en een ana lysepakket? 

Bij de verif icat iemonsters door RWS ZN zijn in het kader van gran uli et ana lyses uit gevoerd o p basis van het 'standaard C2-pa kket' 

Vraag 2: is het stan daa rd C2-pa kket het ze lfde als de same nst ell ingswaa rden als bedoeld in AP04-SG ? 

Daarnaast is bij de ver ific at iemonste rs het ana lysepa kket aangevu ld met de kr it ische parameters sulfaat, chlor ide, alf y lf eno len en 

ac ry lamide/ acry lon it ril (afb raak prod ukten van polyacrylam ide) d ie niet conform AP04 o nderzocht ku nnen worden. 

Deze st offen hebben t e maken met het gebru ik van het fl occulant Ecopu re P-1715. 

Vraag 3: Kan bij de opste lli ng van BRL 9344 een verw ijzing naa r samenste lli ngswaarden (of analysepakket) o pgenomen worden d ie 
verder gaat dan AP04-SG ? 

Vraag 4: Kan in de BRL een d irecte verw ijzing opgenomen naa r de toevoeg ing aan het pakket met bovengenoem de aa nvullende 

krit isc he pa ra meters? 

Ik vraag u d it vanu it de gedachte dat BRL 9344 een specifi ek o p granu liet t oeges neden normdocument za l moet en w o rden. Dat 

minder ruimt e laat voo r inte rpret at ie da n het hu id ige BRL 9321 en het flocc ulant betrekt. 

M et vr iende lij ke groet, 

(10)(2e) 
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To: (10)(2e) rws.nl 
Cc: >----~-~~~ (BS)~ __ (_10_)(_2e_) __ ~@rws .nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Thu r 5/1 4/2020 9:00:50 A M 
Subject: RE: melding bouwstoffen 
Received: Thu r 5/1 4/2020 9:00 :51 A M 

Bestè1I0)(2WJ 

Ik blij f wat worste len wat de kwalificatie grond of bouwstof in de praktijk voor een fabri kant/toepasser betekent. Wanneer is het 

opportuun een product als grond of als bouwst of toe te passen? 

De te rugneembaarhe id van een bouwstof is me he lder. Ook dat het in diepe plassen ongewenst is bouwstoffen toe te passen. 

Maar ste l het volgende: Er wordt van zand een talud aangelegd voor een viaduct of brug (niet onder wa t er, maar gewoon bovenop 

bestaande bodem). 

Er wordt daartoe een zand lichaam aangebracht. Wordt er bij de aanleg ervan gebruik gemaakt van 'grond', 'bouwst offen' of be ide? 

1. Kan bij een dergelijke construct ie (als dat techn isch zo uitkomt) granuliet als grond wo rden t oegepast? 

2. Zou datze lf de granul iet, als het als bouwstof was gekwa lificee rd met een passend certificaat, ook gewoon op deze lfde 
toegepas t kunnen worden? 

Met vriendeliike 12 roet , 

(10)(2e) 

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

Verzonden: donderdag 7 mei 2020 11:26 
Aan: (10)(2e) ) - DBO 

CC: (1 (10)(2e) (BS) 

Onderwerp: me ld ing bouwstoffen 
Dag t10)(2ej, 

Heb het nog even nagekeken. 

Bouwstoffen 
Op basis van het Besluit bodem kwaliteit is de toepass ing van de meeste bouwstoffen inderdaad v r ijgesteld van de me ldingsp licht . 

De toepass ing van zg n. ICB-bouwstoffen (b ij v. staa lslakken of AVI -bodemas ) moet echte r wél worden gemeld (zie art ikel 32 
Bb k), afhanke lijk van de toepassing, tenm inste 5 werkdagen, res pectievelij k 4 weken van tevoren. 

Ook 'het hergeb ruik van bouws toffen door dezelfde eigenaa r' m oet worden gemeld. Wat daa r precies onder wo rdt verstaa n kan ik 
zo sne l niet ach te rhalen. 

Gro nd en bagger 
Voo r de on derstaa nde toepass ingen van grond en bagger ge ldt geen me ld ings plicht : 

• Het versp reiden van baggerspecie op het aa ngrenzend percee l 
• Het toepassen van grond en baggerspec ie door pa rt iculieren 
• Het toepa ssen van grond of baggerspecie binnen één ves t ig ings loca tie va n een landbouwbed rij f (in dien afkomstig va n 
dezelfde loca t ie), en. 
• Het toepassen van minder da n 50 m3 sc hone grond en baggerspec ie (hier geldt wel een verp lichting om de loca t ie van 
de toepassing te me lden). 

Zie : https: //www. bodem pi us. n 1/ o nderwerpen/wet-reqe lqevinq/b bk/vraqen/bouwstoffen-a lqemeen/faq/wa n neer-bouwstoffen/ 
Groeten, 

(rn) 
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To: 
DGRW 
DGRW 

From: 
Sent: 

(10)(2e) ) - BSK~ (10)(2e) l@minienw.nl; (10)(2e) 
(10)(2e) @minienw.nl];..,l --(~10-)(~2e-) ~.....___,I) - BSK (10)(2e) @minienw.nl]; ~_(1_0)_(2_e)_~) -

(10)(2e) minienw.nl] 
(10)(2e) ) - DGRW 

Thur 5/1 4/2020 9:10:13 AM 
Subject Verslag interview Wim Kuijken 
Received: Thur 5/1 4/2020 9:10:14 AM 
20200429 lntervie~ REF .docx 

Beste 1 (10)(2e) I, 1 (10)(2e) l,(i0)(2T Jen 1 (10)(2e) I, 

Hierbij ter informatie het vers lag van het interview met de heer Kuijken. Vee l 
leesplezier ! 
Met vrien del iike a roet. 
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To: (10)(2e) ) - DBOU (10)(2e) 1@minienw .nl]; I~ __ (_10~)(_2e_) __ ~I)-
HBJZ (10)(2e) min ienw .nl 
Cc: (10)(2e) BS) ~-(10~)-(2-e)~@rws.nl]; 1 (10)(2e) Il -DGBU (10)(2e) l@min ienw.nl] 

~------~ ------~ 
From: (10)(2e) ) - HBJZ 
Sent: Thur 5/14/2020 10 :10:25 AM 
Subject RE: Advies 
Received: Thur 5/14/2020 10:10:26 AMr-'------~ 
Reactie op vragen tbv gesprek Wim Kui jken met 1 (1 0)(2e) ~ 

Bijgevoegd het aangepaste word document. Want ik bedoelde uiteraard wat( 0)(2 bok schrij ft, namelij k dat je achteraf niet een 
toelichting kan aanpassen. Dat woordje was abusievelijk weggevallen. Goed dat( 0)(2 )e r nog naar gekeken heeft dus om 

misverstanden te voorkomen. 

Heb nav input(rr2t ok punt van keuzevr ijhe id producent toegevoegd, dat part ij keuringen onderdee l uitmaken van procedure EVK 

en (eerder ma 01 0)(2 )dat voor granu liet partij keu r ing is uitgevoerd. 

Gr(~ ) 

Van:r=I ~-(1-0)-(2-eJ-~l)-DBO 

Verzonden: donderdag 14 me i 2020 10~:_5_2 ____ ~ 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - HBJZ; 1 (10)(2e) 1) - HBJZ 

Onderwerp: RE : Adv ies 

Dank! Ik heb het separate Word-doe va ri~ bok gezien. 

Met vriendelijke groet, 

(1 0)(2e) 

(10)(4'.é )( e) 

Van: 1 (10)(2e) I) - HBJZ ~L __ (:_10:_).:_(2_:e)_--1I-@_m_i_n_ie_n_w_.n_l> 

Verzonden: donderdag 14 me i 2020 10 :50 
Aan: ( 1 o )(2e) ) - H BJ z L..,..:...( 1_0::..:.)(2_e.:_) ~ .....:.:~~=.:.:~ 

CC: (10)(2e) ) - DBO minienw.nl> 

Onderwerp: RE : Adv ies 

Ik ben het eens met de antwoorden die(~ )had opgenomen , op één ding na 
Overigens is het mogelijk om granuliet alsnog aan de toelichting van het Bbk uit 2007 toe te voegen. 
Toe li cht ingen bij regelgev ing kunnen niet worden gew ijzigd ! Dus d it klo pt vo lgens mij niet. 

We kunnen het we l in toe licht ing bij toekomst ige rege lgeving noemen, in een w ijzigingsbes luit of in het aanvu llingsbes luit bodem 

onder de Omgevingswet. Daa r staat nu geen lijst in de toelicht ing in, want er zij n zovee l materialen vonden we, daar kan je niet aan 

beginnen. En het heeft geen zin als de lijst n iet lim itat ief is. En ook al n iet omdat het een interpretat ie van de definit ie is en de 

rec hter toch anders kan oorde len, ook al staat het in de toe licht ing. En materialen zij n ook niet alt ij d cons istent van samenstelli ng, 

kwalite it en product iewijze, dus ene gran uliet is het andere niet, het hangt er maar net van af we lk et iket de producent er ook 

opplakt, Daa rom moet er alt ijd een m ilieuverklar ing bij zit t en, want het moet alt ijd van geval tot geva l worden bekeken en in dat 

kader wordt de vraag beantwoord of sp rake is van gro nd of baggerspecie of een bouwstof of een materiaa l waarop het Bes luit 

bodemkwa lite it n iet van t oepass ing is. De erkende kwa lit eitsverklaring en de fabr ikant-e igenverklaring zijn er met het oog o p 

lastenverlicht ing als gega randeerd schoon mat er iaa l van gega randeerd constante kwa lite it wo rdt geprod uceerd. 

Het opsom men van voo rbee lden is nou typ isch zo'n Pavlov react ie waa rdoor we alt ijd weer aan het eind met gedeta illee rde 

wet geving zitten. Begr ij pe lij k, iede reen w il zeke rh eid, maar algemene rege ls zij n niet voor zekerheid in concrete gevallen als ee n 

ind ividueel bes luit want er va lt alt ijd een vee lheid aan gevall en onder. Maar dan moet men geen algemene rege ls w illen. Daaraan 

kleeft inherent de noodzaa k van interpretat ie van begr ippen. Over igens ze lf s bij besluiten is dat zo, dan is er du ide lij khe id maa r ook 

de vraag of de wet gev ing goed is geïnt erpretee rd en dan kan men ook naar de rechter, d us ook dan onzekerhe id. Wetgeving is nou 

eenmaa l niet w iskunde, waa rbij je rekensommen doet en er een heel conc reet antwoord uit komt ro llen met een oneind ige 
prec isie acht er de kom ma. 

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

Verzonden: donderdag 14 me i 2020 10 :38 
Aan: ( 1 O )( 2e) ) - H BJ z L..,..:...( 1_0::..:.)(2_e.:_) _____i;~ ~ r'--'=.:.:~ 

CC: (1 0)(2e) ) - DBO < minienw.nl> 

Onderwerp: RE : Advies 
Hierb ij in geel m ijn antwoord op de vragen 
Dh r. Ku ij ken spreekt op kort e te rm ijn met ~--+--(1~0-)(~2e_)_~ (10)(2e) 

(10)(2e) 

Te r voo rbereid ing heeft h ij ma ils en een st~ f o 

Er zitten t w ee aspect en in d ie ik graag vanu it J 

i1estuurd. Zouden ju lli e dat voo r mij kunnen beoordelen? 

ll ie opt iek toegelicht zou w il len hebben. 

1. Zijn opmerk ing: 'M ede om d ie reden is r in de nota van Toe licht ing van het Besluit bodem kwa lite it 2007 een concrete li jst 
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van mater ialen gepu bliceerd w elke onder de definit ie bo uwst of da n w el gro nd va llen. In d ie lijst schittert het zogenoemde 

gran uliet doo r afw ezigheid. Een gem ist e ka ns voo r de ho uder van d it mater iaa l om het verond iepen van diepe plasse n 

t egen st rat if icat ie als f unct ionele t oepassing als bedoe ld in art ikel 5 en met in acht nem ing van de zo rgplicht van art ike l 7 

van het Besluit bod emkwa lit ei t nog vóór de inwe rkin gtreding op 1 juli 2008 van het besluit t e lat en legaliseren.' Is dat een 

valide argu ment en had dit de latere problemat iek kunnen voorkomen? Is het alsnog mogelijk gra nuliet in deze lijst te laten 

o pnemen ? nee, een toelichting kan niet achteraf worden aangepast en dan nog, het is slechts een interpretatie in de 

t oelichting, het hangt af van de concrete omstand igheden, het ene is het andere materiaa l niet, dus zelfs de voorbeelden 

die wel in de lijst staan zijn niet 've ilig' en kunnen niet over één kam worden geschoren 

Ik neem aan dat op de vo lgende lijst wordt gedoeld. Zie hieronder. Dit is een argument van 0,0 waarde. Je bent niet tot ins praak 

erplicht. Kennelijk hebben sommige bedr ijven du idelijkheid over de gevolgen van door hun geproduceerde materialen gevraagd 

en die ook gekregen, via de toelichting. Dat het granu liet bedrij f dat niet heeft ingesproken, is natuu r lijk geen argument in 

negat ieve dan wel positieve zin of granu liet grond of een bouwstof is. Het en ige dat de lijst wel aantoont is dat het helemaal niet 

raar is dat granu liet als grond wordt gez ien, want er is absoluut geen principieel verschil met de genoemde voorbeelden. De lijst 

van besproken voorbeelden is absoluut niet li m itatief. Ook blijkt uit de toe licht ing dat de argumenten waa rom materiaal grond is 

eze lfde zij n waarom is geconcludeerd dat granu liet grond is 
Piverse materialen die onder liet Bouwstoffenoesluit geen grond waren 
Zij n dat onder deze regel ing wel. Vanze lfsprekend moet ook bij deze 
materialen worden gekeken naar het gewichtspercentage ander materiaal. 
Voorts blijft altijd gelden dat het moet gaan om materi aal «in een 
werhouding en me t een structuur zoals deze in de bodem van nature 
worden aangetroffen». In de inspraakreacties is voor onderstaand 
materiaalstromen gevraagd duidel ijkheid te scheppen over de status van 
het materiaal in relatie tot de definitie van grond. 
fvoor de onderstaande materiaalstromen geldt dat deze in ieder geval 
weldoen aan het eerste gedeelte van de defini tie van grond, het betreft 
namelijk vast materiaal dat bestaat uit minerale delen en organische stof. 

et gaat bij de beoordeling van de status van onderstaande materiaalstromen 
m de vraag of voldaan wordt aan de zin snede «in een 

werhouding en me t een structuur zoals deze in de bodem van nature 
worden aangetroffen». 

e volgen de stromen zijn genoemd in de inspraakreacti es : 
- Rioolkolken en gemalen sli b, veegzand (RKGV 
- Zand uit de reiniging van RKGVi 
-Zeefzan d 
- Zand uit de reiniging van zeefzand 
- Teerhoudend Asfaltgran ulaat (TAG) 
- Zand uit de reiniging van TAG 
- Boorgruis 
- Benton ie~ 
- Gereinigde grond 
- Tarragrond 
- lmmobili saten en stabil isaten 
2. Zij n opm erking: 'Vanaf de inwerkingt red ing van het Besluit bodemkwalite it o p 1 juli 2008 w as er helemaa l geen noodzaak om 

gebruik t e maken van BRL 9321 voor het f unct ion ee l gebruik van gran uli et. 

Paragraaf 4.3 Milieuhygië nische verklar ing voor grond en baggerspecie van de Regeling bodemkwalit eit biedt de moge lijkheid o m 

vo lgens art ikel 4.3.3 gebruik te maken van pa rt ijke ur ing da n wel o m vo lgen s art ike l 4.3 .6 gebruik te maken van de erkende 

kwalit eit sve rkl aring. Voor het f unct ioneel verontd iepen van d iepe plassen kan het granu liet dus gewoon wo rden afge leverd 

vo lgens part ijkeuring totdat BRL 9344 de vo ll ed ige proced ure heeft door lo pen en uite indelij k w ordt opgeno me n in bijl age C van de 

Regeling bodem kwa lit eit. Van af dat moment ka n het granuliet worden geleverd vo lgens de erkende kwalite it sverk laring. Dat gaat 

vol ledig eraan voorbij dat di t de keuze van de producent is om lasten te ve rlichten van partijonderzoek, hij wil juist erkende 

kwa liteitsve rklaring afgeven. Verklaring op grond van partijkeuring kan ook, maar is niet verplicht en er is niet voo r gekozen, dat is 

de vr ijheid van d prod ucent. Partijkeuringen zijn overigens onderdeel van het toelatingsonderzoek om een erkende 

kwaliteitsve rklaring te mogen afgeven 

Ongeacht vol gen s w elke kwalite itsverk lar ing w o rdt geleverd zijn art ikel 37 (verbod tenzij) en art ikel 42 (m elden) van het Besluit 

bodekwalite it onverkort van t oepassing. Op grond van het vijf de lid van artikel 42 kan aan de vereiste lijst van t e verst rekken 

gegeven s worden t oegevoegd : 

a. het gebruikt e vlokmidd el; 

b. een kopie van het geologis ch dossier van het act uele winningsgebied op basis w aarvan kost baa r onderzoek naa r asbest 

acht erw ege kan blijven . 

Hie r bijgevoegd de tekst van artikel 37 en 42 van het Bbk en artikel 4.3.3 van de Rb k.' 

Begrijp ik het nu goed dat je een materiaa l voor t oepass ing in de bodem kenn elijk mag aanbieden zo nder dat er no rmdocument 

aan ten grondslag ligt ? Zeker, je mag alle materiaa l produceren dat je maar w ilt, je moet vervolgens uitmaken of het bouwstoffen, 

grond of baggerspecie is en of het aan de toepasselijke kwa liteitseisen vo ldoet, mede in re latie tot de beoogde toepassing, 

bijvoorbeeld in een diepe plas. Een m ilieuverklar ing is verplicht en dient ook als bew ij s dat mater iaa l aan de kwalite itseisen 
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voldoet. Als een prod ucent een part ij keuring laat verrichten van elke part ij afzonderl ij k en vervo lgens bij goed resu ltaa t een 

verklaring op grond van een pa rt ij keur ing afgeeft dan is dat pr ima. Maar de producent kan ook bes luiten een erkende 

kwa liteitsve rklaring te wil len afgeven zonder ind iv idueel partij onderzoek. Hij moet dan worden gecertificeerd door certifice rende 

inste ll ing (is bij granu liet gebeurd ) en erkend door de m inister (ook gebeurd), daarnaast moet het materiaa l ze lf ook worden 

ecert if iceerd. In het kade r van de certi ficat ie vindt een toe lat ingsonderzoek p laats, dat omvat o nder ande re 5 of 10 
pa rt ij keu ringen, naar keuze van de producent {de ke uze bepaalt hoe vaak er lat er verifica t iekeur ingen moeten worden gedaan om 

t e contro leren of nog steeds alles goed gaat). Bij dit alles spe len normdocument en een grote ro l wa nt daarop is cert ifica tie 

• ebaseerd, evena ls erken ning. Is er geen normdocument, dat ka n dat niet, dan kan je dus ook geen erkende kwa liteitsverklaring 

af geven, en dan moet je dus een part ij keur ing doen, hoe dat moet is in normdocumenten en regeling bodemkwa lit e it besc hreven. 

Dus n iet voo r elk materiaal hoeft er een no rmdocument te zijn, materiaa l moet uiteraard wel vo ldoen aa n defin it ie grond, 

bagge rspecie of bo uwstof om o nder Besluit bodem kwa lite it t e kun nen va llen. In d it geva l is de v raag of granuliet grond of een 

bouwstof is, en vervo lgens ook of granuli et onder ee n normdocu ment v iel, BR L 9321, want als dat het geval is , da n ka n cert ificatie 

n erken ning plaatsv inden en da n kan voor granuliet erkende kwal it eitsverklar ing worden afgegeven en hoeft nie st eeds 

ind ividuele pa rtij keur ing plaa t s t e vinden. M aa r dat er dan een pa rt ij keuring p laat svindt ? Aan w elke vereisten moet de 

part ij keu ring dan vo ldoen? 

Graa g j u lli e mening ! 

M et vri ende lijke groet, 

Van: 1 (1 0)(2e) Il -HBJZ 4 (10)(2e) l@minienw. nl> 

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 14 :27 
~-----~ 

minienw.nl> Aan: (10)(2e) ) - H BJZ (1 0)(2e) __ _j__ ______ _...,._ ____ _ 

CC: (10)(2e) ) - DBO (1 0)(2e) 
L___.:..__-'--'-----_:_ _ _J.>,'-"'-:.:.:..;,;;,_;:_;_;c.:.;_;..:.;.:c 

Onderwerp: FW : Advies 

H all o ~10)(2e~ 

Zie onder. Graag jouw blik erop. 
W y je ; anochtend vergeten in cc op te nemen. 
Gr(_ 0)(2 ) 

Verzonden met BlackBerry Work 
www.blackberr .com) 
Van: (10)(2e) ) - HBJZ 4 (10)(2e) l@minienw .nl> 
Datum: w oensdag 13 mei 2020 11: 34 A M 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO ~-(1-0-)(-2e_)_~ minienw.nl>, ~I _ (1_0_)(2_e_)~I (BS) <jL__(._10_,_)-'-(2_,e)__Jl=®=[W~ s.=nl> 

Kopie: (10)(2e) ) - DGB L______:_(1_0)'.è._(2_e.:....)_ y;;;;=i=ni=e=n-'--'w-'--'.nl=> 
Onderwerp: RE: A dvies 
Hallo [10)(2e), 

(10)(2e) Hierbij een voorzet wat ik hie rover zo snel inm iddels weet op basis van eerdere stu kken van onze expert ! 
@(~ )vul j ij aan of co rr igeer jij waa r nod ig? ~-----~ 

G r{~ ) 

Van: FI ~-(-10- )-(2-e)--~I) - DBO ~L _ _,_(_10-')(.:_2_,_e) _ ___;-l@_m_i_n_ie_n_w_.n_l> 

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 09 :55 
Aan: (10)(2e) ) - HBJZ L..,......:...(1_0:....:_)(2_e.:....)~......:.:~=.:...:=..:..:c.:..: 

CC: ( 1 O )(2 e) ) - DG B <t_ _ ___:___,_:__'.__~ ..:....:.m!..!.!!..i n:.:..:i e=..:n~w=. nl > 

Onderwerp: Advies 

Besta~'.ei6110)(2~) 

Dhr. Kui j ken spreekt op kort e te rm ijn metl 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 1 (BS) <I (1 0)(2e) l@rws.nl> 

(10)(2e) 

Ter voo rbereid ing heeft h ij m ails e n een st uk toegestu urd. Zo uden j ulli e dat voo r mij kunnen beoordelen? 

Er zitten t w ee aspe ct en in d ie ik graag vanuit j ull ie opt iek toegelicht zo u wil len hebben. 

1. Zijn opm erk ing: 'Mede o m d ie reden is er in de nota van Toe licht ing van het Besluit bodemkwalite it 2007 een co ncrete li jst 

van mate r ialen gepu bliceerd w elke onder de definit ie bo uwst of dan w el gro nd vallen. In d ie li jst schittert het zoge noemde 

gran uliet door afw ezigheid. Een gemiste ka ns voo r de ho uder van d it mater iaa l om het verond ie pe n van d iepe plasse n 

t egen st rat ifi cat ie als f unct ionele toepass ing als bedoe ld in art ikel 5 en met in acht nem ing van de zorgplicht van art ike l 7 

van het Bes lu it bodem kwalit eit nog vóó r de inwerkingtreding op 1 j uli 2008 van het bes luit te lat en lega lisere n.' Is dat een 

valide argu ment en had dit de lat ere problem at iek kunnen voorkom en? Is het alsnog mogelij k gra nuliet in deze lij st te laten 

o pnemen? 

2. Zij n opm erking: 'Vanaf de inwerkingt red ing va n het Besluit bodemkwalite it op 1 juli 2008 w as er helem aa l geen noodzaak om 

gebruik t e maken van BRL 9321 voo r het f unct io nee l gebruik van granu li et . 

Paragraaf 4.3 Milieuhygiën ische verklar ing voor grond en baggers pec ie van de Regeling bodem kwalit eit biedt de m oge lij kheid o m 

vo lgens art ikel 4 .3.3 gebruik te maken van pa rt ij ke ur ing da n wel o m vo lgens art ike l 4.3.6 gebruik te m ake n van de erkende 
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kwa lite itsve rkla ring. Voor het funct ioneel verontdiepen van diepe plassen kan het granu liet dus gewoon worden afge leve rd 

vo lgens partijkeu ring totdat BRL 9344 de volledige procedure heeft doo r lopen en uiteinde lij k wordt opgenomen in bijlage C van de 

Regeling bodem kwa liteit. Vanaf dat moment kan het granuliet worden geleverd vo lgens de erkende kwalite itsverk laring. 

Ongeacht volgens we lke kwalite itsverk laring wordt geleverd zijn artikel 37 (verbod tenzij) en artikel 42 (melden) van het Besluit 

bodekwaliteit onverkort van toepassing. Op grond van het v ijfde lid van artikel 42 kan aan de vereiste lijst van te ve rst rekken 

gegevens worden toegevoegd : 

a. het gebruikte vlokmidde l; 

b. een kopie van het geologisch dossier van het actuele winningsgebied op basis waa rvan kostbaa r onderzoek naa r asbest 

acht erwege kan blijven. 

Hie r bijgevoegd de tekst van artikel 37 en 42 van het Bbk en artikel 4.3.3 van de Rb k.' 

Begrijp ik het nu goed dat je een mate riaal voor t oepass ing in de bodem kennelijk mag aanbieden zonde r dat er normdocument 

aan ten grondslag ligt ? Maa r dat er dan een partijkeu r ing plaat svindt? Aan welke vereisten moet de part ij keu ring dan vo ldoen? 

Graag j u lli e mening ! 

Met vr iendelijke groet , 
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Reactie op vragen tbv gesprek Wim Kuijken met~I ___ (1_0_)(_2e_) __ ~I toetsingscommissie 

bodemkwaliteit. 

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 vóór 
de inwerkingtreding op 1 juli ZOOS 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? 

Antwoord: 

Het BBk bevat geen lij st met materialen d ie grond of bouwst of zij n. Of sprake is van 'grond ' of 

' bouwstof' in de zin van het Bbk wordt bepaa ld door de definit ies . Die zij n doorslaggevend. Hetgeen 

in de nota van toe lichting st aat kan hoogu it - niet meer en niet m inder - een hulpm iddel zij n bij de 

interpretat ie van de definit ies. De wettekst ze lf is en blijft bepalend. 

Of sprake is van grond of bouwstof (of baggerspec ie) is in de systemat iek van het BBk van belang 

omdat er naa r gelang de status van het mater iaa l versch ill ende voorsch riften en eisen gelden: 

bouwstoffen va llen onder hoofdstuk 3, grond (en baggerspecie) onder hoofdstuk 4. 

Pa ragraaf 4.3 .5 uit de not a van toe licht ing is hierna integraal opgenomen. Hierin worden inderdaad. 

specif ieke mater ialen genoemd in re lat ie tot de definit ie van grond. Het is geen wette lij ke lijst van 

grondst offen en de lijst is ook niet lim it at ief. Met de opsomm ing is beoogd om , naar aan leid ing van 

inspraakreact ies, voo r d ie mat erialen meer d uidelij khe id te creëren over e status van deze 

mater ialen. Voor een aanta l mat er ialen is aangegeven dat ze in ieder geva l vo ldoen aan het ee rste 

dee l van de defin it ie van grond (vast mat eriaa l uit m inera le delen en o rgan ische stof) . Voor een 

aanta l mater ialen uit deze lijst is ve rvo lgens beoogd d uide lij k te maken dat waa rom ze we l of niet 

vo ldoen aan het tweede deel van de defin it ie van grond ( in een verhoud ing en met een st ructuur 

zoa ls deze in de bodem van nat ure worden aanget roffen). 

Granu liet wordt in de toe licht ing niet genoemd. Dat kan ve rsch illende oorzaken hebben (bestond het 

mater iaal al in 2007, zo ja, waa rom heeft de producent ervoor gekozen (want niet verplicht ) om niet 

in te spreken op het onwerp-Bbk?) maa r dat is d us niet bepa lend voor de vraag of granu liet gelet op 

de definit ies als grond of als bouwstof moet worden aangemerkt. 

Overigens is het niet mogelijk om granu li et alsnog aan de t oelicht ing van het Bbk uit 2007 toe te 

voegen. 

Z. Zijn opmerking: 'Vanaf de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit op 1 juli ZOOS was er 
helemaal geen noodzaak om gebruik te maken van BRl. 9321 voor het functioneel gebruik van 
granuliet. 

Paragraaf 4.3 Milieuhygiënische 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 
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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 bijlage 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 vlokmiddel; 

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? 

Antwoord 

In de syst emat iek va n het BBk is het inderdaad mogelij k o m langs versch ill ende wegen aan te tonen 

dat aan de w ette lij ke kwalite it se isen wordt vo ldaan, waaronder de erkende kwa lite it sverklaring 

(EV K) of de pa rt ij keu ring. Aa n een part ij keu ring zit t en een aanta l nade len d ie je als bed rijf met een 

EVK niet hebt . Maa r het klopt dat ook zonder EVK toepass ing moge lij k is als via de methode van 

keu ring va n elke part ij afzon der lij k wo rdt aanget oond dat aan de kwa lite it se isen is vo ldaan 

(ove rigens . Punt is hier dat van de methode van EVK gebru ik mag worden gemaa kt (keuzevr ij heid 

producent) als het granuliet aan het daa rvoor geldende norm docu ment vo ldoet . Daarover is 

d iscuss ie maa r het standpunt va n lenW (r icht ing de TK en in de react ie op het handhavingsverzoek) 

is dat het huidige BRL voldoet. 

Overigens maakt van de procedu re van EVK onderdeel uit dat meerdere pa rt ij keur ingen moeten 

worden verr icht. Voor granu liet is t rouwens ook part ij keu r ing verr icht. 

Pa ragraaf 5. 1 uit de not a va n toe licht ing op het BBk is hierna integraa l opgenomen. Zie 5. 1.2 en 5.1.3 

over het versch il t ussen de EVK en part ij kkeu r ing. 
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Bijlage 

Nota van toelichting Besluit bodemkwalite it Stb. 2007, 469 

4.3.5 Definities grond en baggerspecie 

De definit ies van grond en baggerspec ie hebben bet rekking op het f ijne bodemmate r iaa l (maximale 

kor relg rootte van 2 millimeter) alsmede o p van nature in de bodem voo rkomende schelpen en grind 

(2-63 mm) . Ook nat uu rlij ke mengse ls van f ijn bodemmate riaa l en sche lpen en grind va llen onder de 

noemer grond en baggerspecie. Het fijne bodemmater iaal bestaat doorgaans uit minerale delen met 

een maxima le korrelgrootte van 2 mil limete r en organ ische stof. In uitzonderingsgeva llen komt ook 

grond voor met vr ijwe l geen organ ische stof (bijvoorbeeld dekzanden) of vrijwel geen m ine rale de len 

(bijvoorbeeld mineraa larm veen ). Schelpen en grind zijn in de definit ies opgenomen omdat zij 

rege lmatig in de bodem voorkomen, en toepassing ervan als bodem geen bezwaren uit 

milieuoogpunt kent. Uitsluiting van deze mat er ialen zou het toepassen van grond en baggerspecie 

node loos beperken . Natuu rlijke bodemmat eria len groter dan 63 mm worden in de bodemkunde 

beschouwd als stenen en worden niet gerekend tot de grondmat r ix. Overigens komen stenen van 

natu re slechts sporadisch voor in de Nederlandse bodem. Stenen worden gekwal ificee rd als een 

bouwstof van natuu rlijke oorsp rong . Voor situaties waa r in stenen voorkomen in grond of 

baggerspecie wordt ve rwezen naa r de passage hierna ove r vermenging van grond en baggerspecie 

met ander mater iaa l. 

De definit ies hebben een lange voorgesch iedenis . Tijdens een Algemeen Overleg met de Tweede 

Kame r op 27 jun i 2002 heeft de toenmalige m iniste r van VROM aangekond igd dat opnieuw zou 

worden gekeken naa r de definitie van «grond». Hij doelde daarb ij op het begr ip «grond » zoa ls dat 

voorkomt in een aantal m ilieuregelingen, waaronder-toentertijd - het Bouwstoffenbeslu it. Ter 

uitvoering hie rvan zijn in de ambte lij ke notit ie «Naar een un ifo rme definit ie van grond in de bodem

en afvalstoffenrege lgeving» van mei 2004 voorstellen gedaan voor een nieuwe definitie. Nader 

over leg, onder mee r in het kader van de Stuu rgroep Bodem, heeft ge leid tot aanpassing van de 

voorgeste lde defin it ie. In hetzelfde kader is tevens een definitie van «baggerspec ie» ontwikkeld . De 

aldus tot standgekomen defin ities zijn thans opgenomen in het onde rhavige bes luit . Eerde r is de 

nieuwe definitie van «grond » reeds opgenomen in de «Beleids regels verontrein igde grond Bes luit 

st ortplaatsen en sto rtverboden afvalstoffen ». 

De nieuwe defin ities hebben bet rekking op grond en baggerspecie die niet is vermengd met ander 

mater iaal. Zij worden daa rom ook aangedu id als de «bas isdef in ities» van grond en baggerspecie. In 

grond en baggerspecie wo rdt doorgaans ook ander mat er iaa l aanget roffen, zoals minerale 

bestanddelen (puin, v liegas, slakken), en niet-minerale, niet-natuur lijke bestanddelen (glas, plastic, 

behandeld en onbehandeld hout ). Daa rom moet ook worden geregeld in hoeverre de rgelijk 

gemengd mater iaal wordt aangemerkt als grond of baggerspecie. Hie rtoe wordt een max imaa l 

gewichtspercent age ander materiaal gehanteerd. Dit percentage kan per rege ling versch il len, 

aangez ien het af hankelijk is van de strekking van de rege ling4 . Het percentage maakt daa rom geen 

deel uit van de bas isdefinitie. In d it bes luit is het percentage geste ld op 20%. Dit percentage heeft 

bet rekking op het gewicht. Ind ien grond is vermengd met meer dan 20% ander materiaal kan deze 

voor de toepassing van dit beslu it niet worden aangemerkt als grond. Evenm in kan het mate riaal 

worden gekwal ificeerd als een bouwstof (zie artikel 26, v ierde lid van d it besluit ). Door midde l van 

zeven of scheiden kan voo r derge lijke pa rtijen het pe rcentage ander mater iaal in de grond worden 
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te ruggebracht tot onder de 20 gewichtsprocenten, zodat de part ij kan wo rden aangemerkt als grond 

in het kader van d it bes luit. 

Voo r bouwstoffen ge ldt een aanvu llende eis dat deze max imaal uit 20 gewichtsprocenten grond en 

baggerspec ie mogen bestaan (z ie art ike l 26, v ierde lid), tenz ij deze grond een funct ionee l onde rdee l 

uit maa kt van de bouwstof (zie art ike lsgewijze toe licht ing bij art ikel 26). Dit betekent dat er 

producten zijn d ie geen grond en tevens geen bouwstof bet reffen. Deze producten d ienen bewerkt 

te worden met als doel een hoogwaa rd ig gebruik als grond of bouwstof mogeli jk te ma ken. 

Het begr ip baggerspecie is nevengesch ikt aan het begrip grond. Baggerspec ie is dus niet o pgevat als 

een categorie grond maa r als een ze lfstand ige categorie. Baggerspecie is bodemmat er iaa l dat 

vr ijkomt uit het oppe rvlaktewate r of de voor dat water bestemde ruimt e. Zie hieromtrent nade r 

pa ragraaf 1.6 . 

Een gevolg van het fe it dat er een koppeling wordt gelegd tussen oppe rvlaktewater en het begr ip 

baggerspec ie is dat het zand dat wo rdt gewonnen uit zandwinputten die zijn gelegen in het 

oppervlaktewater in ju rid ische zin wo rdt beschouwd als bagge rspecie. Dit laat onver let dat de 

producenten van d it zand het mater iaal onverande rd als zand op de ma rkt kunnen brengen. De 

ju r id ische benam ing van d it zand als baggerspecie doet verder ook niet s af of bij aan de status van 

het materiaa l als primaire grondstof of afva lstof . Dat wordt bepaald door de feite lijke handeli ngen 

met het mater iaa l. 

De basisdef in it ies zijn gebaseerd op de samenste lli ng van het mat er iaal. De d irecte herkomst van het 

mater iaal is daarmee niet bepa lend voor de vraag of er sprake is van grond of baggerspecie. Ook 

mater iaal dat aan de samenstelli ngs kenmerken voldoet, maa r dat niet rechtstreeks vr ij ko mt uit de 

bodem, bijvoorbeeld omdat het eerde r is t oegepast , kan derha lve onde r de definit ies va llen. We l za l 

het steeds gaan om mater iaa l dat oorspronkelijk afkomst ig is uit de bodem . Het moet immers gaan 

om mater iaa l «in een verhoud ing en met een st ructuur zoa ls deze in de bodem van nat ure worden 

aangetroffen». Met «van natu re worden aangetroffen» wo rdt niet zozeer gedoe ld op de d irecte 

herkomst van de gronddee ltjes, maar op de samenstelli ng van het mater iaa l. Het gaat erom dat het 

toe t e passen product gronddeelt jes bevat (een samenste lling heeft) we lke ove reenkomt met 

gronddeelt jes d ie van natu re in de bodem voorkomen en daarmee dat het toe te passen product dus 

ook gesch ikt is om als bodem te kunnen worden toegepast. Het materiaa l hoeft dus niet recht st reeks 

uit de bodem t e komen, maa r moet wel verge lij kbaar zij n met mate riaa l dat rechts reeks uit de 

bodem komt. 

De nieuwe defin it ies sluiten goed aan bij de nieuwe rege ls voor het toepassen van grond en 

baggerspec ie. Onder de nieuwe regels ge ldt dat het toe te passen materiaal duu rzaam een 

bodemfunct ie moet kunnen ve rvu llen. Bij d it criter ium is de he rkomst irrelevant. Het gaat er om dat 

de toe te passen part ij een samenste lling en structuur heeft zoa ls d ie ook elders in de bodem worden 

aangetroffen. Ve rder kan ook materiaa l met een zeke r aandee l ander fys isch mater iaa l duu rzaam 

een bodemfunct ie ve rvu llen . 

De nieuwe defin it ies w ijken af van de defin it ie van «grond» zoa ls deze was opgenomen in het 

Bouwstoffen bes luit. De defin it ie in het Bouwst offenbes luit lu idde als vo lgt : «niet-vormgegeven 

bouwstof met een vast e st ructuu r, d ie van natuurli jke oorsprong is, niet door de mens is 

geproduceerd en onderdee l van de Neder landse bodem kan uitmaken». Het Bouwstoffen besluit 

kende geen afzonderlijke defin it ie van baggerspecie. Baggerspec ie werd voo r de toepass ing van het 

Bouwstoffen bes luit beschouwd als grond. De voornaamste versch illen met de definit ie uit het 

Bouwstoffen bes luit zijn als vo lgt . 

1285 



142144 

In de eerst e plaats is de relat ie met het begr ip «bouwstof» verbroken. In de tweede plaats heeft het 

begr ip «baggerspecie» een afzonder lij ke def init ie gekregen. Daa rm ee wo rdt ingespee ld op het fe it 

dat bepaa lde toepass ingen specifiek bet rekking hebben op baggerspecie. In de derde plaats kende 

de definit ie uit het Bo uwstoffen besluit herkomste lementen. Met na me w as bepaa ld dat het 

mater iaal niet door de mens moc ht zijn geproduceerd. Bovend ien gold dat het materiaa l o nderdeel 

van de Neder landse bodem moest kunnen uitmaken. De nieu we defi nit ies ke nnen deze elementen 

niet mee r. In de v ierde plaats is nu een rege ling o pgenom en voo r de aa nwezigheid va n ander f ysisch 

mater iaal in gro nd. 

Dive rse mater ialen d ie onder het Bouwstoffen besluit geen gron d w aren, zij n dat o nder deze rege ling 

w el. Vanze lf sprekend moet ook bij deze materialen worden gekeken naa r het gew ichtspercentage 

ander materiaa l. Voo rts bli jft alt ijd gelden dat het moet gaan om mater iaa l «in een verhoud ing en 

met een st ructuur zoa ls deze in de bodem van natu re wo rden aanget roffen». In de inspraakreacties 

is voo r onderstaande materiaalstromen gevraagd d uidelijkheid te scheppen over de status van het 

mater iaal in re lat ie tot de definit ie van grond 

Voo r de onde rstaande materiaa lstromen geldt dat deze in ieder geva l vo ldoen aan het eerste 

gedeelte van de definitie van grond, het betreft namel ij k vast mater iaa l dat bestaat uit m inerale 

delen en o rgan ische stof. Het gaat bij de beoordeling va n de stat us van onderstaa nde 

mater iaalst ro men o m de vraag of vo ldaan wordt aa n de zinsnede «in een verhoud ing en met een 

st ru ctuur zoa ls deze in de bodem van nat ure wo rden aangetroffen». 

De vo lgende st rome n zij n genoemd in de inspraakreacties : 

- Rioo lko lke n en gemalenslib, veegza nd (RKGV) 

- Zand uit de reiniging van RKGV 

- Zeefza nd 

- Zand uit de reiniging van zeefza nd 

- Teerhoudend Asfa ltg ranulaat (TAG) 

- Zand uit de reiniging van TAG 

- Boo rgruis 

- Bent oniet 

- Gereinigde grond 

- Tarragrond 

- lmm obilisat en en sta bilisaten 

RKGV 

RKGV bet reft het materiaa l dat via verwaa iing en opperv lakkige afspoe ling in onze rio len t erecht 

komt. Het bet reft bodemmater iaa l dat afhan kelij k van de seizoensinvloeden in meer of mindere 

mate is vermengd met bijvoo rbeeld bladeren en ander st raatafval. Het mat eriaa l is te beschouw en 

als grond, voorzover de 20% grens qua bijmenginge n niet w ordt overschreden. Evenzeer ge ldt d it 

voor het gereinigde za nd uit RKGV w aa rbij uiteraa rd geldt dat daa rbij van wege de toegepaste 

scheid ingstechnieken geen sprake is van bij me ngingen. 
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{Sorteer- en breker) Zeef zand 

Zeefzand is een verzamelnaam voor een product dat vr ijkomt bij het proces van sorte ren, breken en 

afzeven van met name bouw en sloopafval en heeft als zodanig geen relat ie met bodemmateriaa l. 

Het kan afkomst ig zijn van bouw- en sloopafva l maa r ook van ove r ig afva l. Vanu it de oo rsprong ka n 

het materiaa l be last zijn met allerhande niet-bodem gerelateerde best anddelen zoa ls o.a. gips, 

piepschuim, glas, ke ram iek en metaaldee ltjes, etc. Zeefzand is derha lve in het algemeen een volledig 

bodemvreemd product. 

De en ige overeenko mst tussen grond en zeefzand is ge legen in de korrelgrootteverdeling, d it komt 

omdat het hoofdaandeel van bouw en sloopafval afkomst ig is van st eenacht ig mate riaa l we lke d irect 

(natuursteen) of indi rect (klei voor bakstenen, za nd voor bet on ) afkomstig is uit de bodem. 

Op bas is van het bovenstaande kan gesteld worden dat zeefzand geen grond betreft . Zeef zand zal in 

de rege l een niet-vormgegeven bouwstof betreffen, t enzij het aandeel grond in die niet 

vormgegeven bouwstof grot er is dan 20%. 

Een uitzonder ing o p het bovenstaande wordt gevormd door de situatie dat met het afzeven is 

beoogd om bodemdee lt jes af t e zeven, bijvoorbeeld bij het uitzeven van een bodemlaag waa rin vee l 

puin aanwezig is . In derge lij ke gevallen heeft het zeefzand wel een relat ie met bodemmateriaa l en 

dient het als grond te worden beschouwd . 

Zand uit zeefzand 

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

zandsche id ings- of reinigingsinsta llatie. Dit zand vo ldoet aan de definitie van grond, het zand is 

immers gebruikt om beton en bakstenen te ma ken, waa rbij het zand dus in een product is 

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

een bodemfunct ie ve rvullen . Aandacht daarbij is wel noodzakelij k voor de voorgeschieden is van het 

zand af komst ig uit de reiniging van zeefzand. Vanwege de vermenging met alle rh ande soorten 

mater ialen is het noodzakelij k meer parameters te onderzoeken dan de pa rameters d ie regulier 

worden onde rzocht , met name de uitloging van sulfaat is vaak een probleem bij gereinigd zand uit 

zeefzand. Dergelijke element en moeten onderdee l zijn van een beoordelings richtlijn of de procedu re 

bij partijkeu r ingen, waarbij de voorgeschieden is van de partij ook aan le id ing kan zijn voo r het 

aanpassen van het ana lysepakket en voo r het zonodig apart bewerken van de stroom zeefzand ten 

opzic hte van andere mater iaalst romen {ook grond en RKGV worden in dergelijke installat ies 

gereinigd). Het apart reinigen van deze st room kan noodza kelij k zij n indien de kwalite it van het 

gereinigde zeefzand anders is dan de kwaliteit van de over ige gereinigde mat er ialen. 

TAG 

TAG is een ve rza melnaam voor een product dat is ontstaan door opbreken of affrezen van asfalt en 

heeft als zodan ig geen relat ie met bodemmateriaal. TAG is daaro m een bodemvreemd mater iaal. De 

enige overeenkomst tussen grond en TAG is gelegen in de ko rrelgrootteverdeling. Dit komt doordat 

een onderdee l van TAG afkomstig is van steenachtig mat eriaal dat di rect of indi rect 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 vrij komt is hetzelfde zand dat is gebruikt voor het maken van 

het asfa lt. Dit zand vo ldoet aan de definit ie van grond. Het zand is immers gebruikt om het zand te 

ve rvaardigen en komt na een bewerkings proces wee r vrij . Dit zand kan norma lit er gewoon een 

bodemfunct ie vervullen. Daa rbij is wel aandacht noodzake lij k voor de voorgesch iedenis van het zand 

afkomst ig uit de reiniging van TAG. Daa rom is het noodzake lij k om meer pa rameters te onde rzoeken 

dan de pa rameters die regul ier worden onderzocht . De rge lijke elementen moeten onderdeel 

uitmaken van een beoorde lingsr icht lijn of de procedure bij partijkeu r ingen, waarbij de 

voorgeschieden is van de partij ook aan leiding kan zij n voor aanpassing van het ana lysepakket en 

voor het zonod ig apart bewerken van TAG ten opzichte van andere materiaalst romen . In de prakt ij k 

worden namelijk ook grond en RKGV in derge lij ke insta ll at ies gereinigd. Het apart reinigen van deze 

st room kan noodzakel ijk zij n indien de kwaliteit van het gereinigde zand uit TAG anders is dan de 

kwal iteit van de ove r ige gereinigde materialen. 

Boorgruis & Bentoniet 

Boorgruis is niets anders dan grond die is ont graven door middel van een boortechniek. Ter 

voorkoming van het inst orten van het boo rgat wordt boorspoeling gebruikt . Voor de ondiepe 

bor ingen is dat vaak bentoniet (natuu rproduct) en voor de diepere bor ingen wordt vaa k een 

oliehoudende boorspoeling gebruikt . De olie in het oliehoudende boorgruis wo rdt na het vrij ko men 

gedestilleerd waarna dus fe itelijk de oo rspronkelijk ont graven bodem resteert. Daa r is de conclusie 

dus dat het mater iaal grond bet reft. Het Bentoniet houdende boo rgruis, dat t evens grootscha lig 

vr ijkomt bij het hor izont aa l boren van tunne ls en leid ingen wordt veelal teruggewonnen en opn ieuw 

als benton iet ingezet en de resterende bent oniet/grond mengse ls worden ont wate rd en bevatten d us 

gronddelen en bentoniet. Aangezien benton iet een nat uu rproduct is afkomstig uit de bodem, betreft 

deze materiaalst room ook grond. 

Gereinigde grond 

Gereinigde grond bet reft grond die wo rdt ontdaan van zijn veront reinigingen en is na die 

behandel ing uite raa rd gewoon nog grond. 

Ta r ragrond 

Ta r ragrond is de aanhangende grond d ie vrijkomt bij het behandelen van gewassen na de oogst. 

Ta r ragrond kent ook andere benamingen, zoals spoelgrond en zeefgrond, en verschillende 

ve rschij ningsvormen; afhanke lijk van de oogstomstand igheden en de gehanteerde 

sche id ingtechnieken ko mt ta rragrond vrij als d roge of natte stromen. Voo r de toepassing van 

tar ragrond, en de beoordeling daarvan onder dit besluit, maakt dit geen versch il : natte en droge 

tar ragrond zijn beide grond in de zin van artikel 1 van dit besluit. 

lmmobilisaten en stab il isaten 

lmmobilisaten en stab il isaten betreffen producten waa r in grond is vermengd met onder andere 

cement om enerzijds de uit loging te beperken en anderzijds de const ructieve eigenschappen van het 

mater iaal te ve rbete ren. lmmobilisaten en stab il isaten bet reffen geen producten met een 

samenstelling in een verhoud ing en met een st ructuur zoals deze in de bodem van natu re worden 

aangetroffen en zij n dus vormgegeven of niet-vormgegeven bouwstoffen . 

Ten slotte wordt opgemerkt dat het res idu van de reiniging van grond en bagge rspecie zelfstandig zal 

worden getoetst aan de definitie van grond respectieve lij k baggerspec ie. Afhanke lij k van de 

samenstelling is het resid u dus al dan niet grond of baggerspecie. 
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5 .1 M ilieuhygië nische ve rklaringen 

5. 1.1 Algemeen 

Op grond van het o nderhavige besluit kunnen in totaa l v ijf soo rten milieuhygiën is che verklaringen 

van bo uwstoffen, grond en bagge rspecie w orden afgegeven : part ijkeur ingen, bodemonderzoe ken, 

fa br ikant-e igenverklar ingen, bodem kwalite it skaa rten en erkende kwalite it sverklar ingen. De 

bodemonderzoeken en bodemkwalite it skaarten zij n milieuhygiënische verk lar ingen d ie specifiek 

bestaa n voo r gro nd en bagge rspecie. M et een milieuhygiënische ve rklar ing wo rdt aangegeven of een 

part ij, dan wel de ontvangende bodem, vo ldoet aan de eise n met bet rekking tot de 

milieu hygiën ische kwaliteit. 

Voor het bevoegd gezag is de m ili euhygiënische verkl aring een eenvoud ige toets om te cont ro lere n 

of aan de eisen van het o nderhavige besluit wo rdt vo ldaa n. Wanneer het bevoe gd gezag een 

vermoeden heef t dat de eis en van d it besluit onda nks de verklaring toch niet worden nageleefd, kan 

het ha ndhavend opt reden door ze lf onde rzoek te ver r ichten naar de mi lieu hygiënische kw alite it van 

de part ij bou wst of. 

Onde r het reg iem van het Bouwstoffe nbesluit hebben de meeste prod ucenten (en grond banke n) 

gekozen om gebruik te maken van cert if icering van hu n prod uct en daa rmee van de erkende 

kwalite it sverklar ing. Part ij keur ing bli jkt vaa k alleen inte ressant voor part ijen d ie een malig of 

kleinscha lig wo rden geprod uceerd of d ie incidentee l voo r hergebruik vr ij komen. 

In het onde rhavige besluit za l naar verw ac ht ing voor een groot aa nta l producente n ook het gebruik 

van een fa br ikant -eigenverklaring mogelijk w orden. Verw acht wo rdt dat hiervan in de toeko mst in 

toenemende mate ge bruik za l worden ge maakt. 

In het Bouwst offenbesluit w erd nog gesp roken over «andere bewijsmiddelen», naa st de in dat 

besluit genoemde fo rmele mi li euhygiënische ve rkl aringen. Deze «andere bewijsm idde len» werden 

echte r vee lvuld ig onte recht gebruikt en leidden t ot onduidelijkheid. Dergelij ke verklaringen wo rden 

daa ro m in het kader van het onderhavige besluit n iet meer geaccept eerd als midde l om de 

milieuhygiën ische kwalite it van een bouwstof aa n te t onen. 

5.1.2. Part ijkeuringen 

iedereen in de keten ka n de m ilieuhygiën ische kwaliteit van een part ij vastste llen door m iddel van 

een eenmalige partij ke uring. Hierb ij wo rdt de partij bemonsterd en gekeu rd vo lgens de voo rsch riften 

vastgelegd in de ministe r iële regeling bij het onderhavige besluit door een op grond van hoofdstuk 2 

van dit beslu it erkende monsternemer en een d ito erkend laboratorium. Hie rbij wo rden alle 

re levante parameters onderzocht. Op bas is van deze keu ring wordt vervolgens veelal door een 

adviesbureau een ve rklar ing afgegeven dat de partij voldoet. 

5. 1.3 Fa brikant-e igenverklar ingen 

W anneer sprake is van een beheerst product ieproces en van een prod uct dat vo ldoet aan de 

samenst ellings- en em issie-eisen van het onderhav ige bes luit, kan een prod ucent kiezen voor een 

fa br ikant-e igen verklar ing. Dit is een m ilieuh ygië nische ve rk lar ing van de producent ze lf dat het 

product aa n de eisen van het onderhavige besluit vo ldoet. Voordat een producent een fa br ikant

e igenverklaring mag afgeven , moet hij aantonen dat zij n prod uct aa n de hieraan geste lde eisen 

vol doet. Dit gebeurt doo r midde l van een toe lat ingskeur ing, d ie overeenkomt met een dee l van de 

toe lat ingskeu ring in het kader van ce rt if icering (zie 5. 1.4). Na succesvo lle afro nd ing van de 
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toe latings keu ring is de producent niet gebonden aan een nationa le beoorde lingsr ichtlijn (NBRL) en 

hoeft hij geen overeenkomst af te sluiten met een certificer ingsinste ll ing voor ve rdere cont ro le. Dit 

betekent dat de producent nog meer dan voorh een ze lf verantwoordelijk is voor het bewa ken van de 

kwal iteit van zijn product. Hij kan hie rop ook wo rden aangesp roken. 

Het gebruik van dit type milieuhygiënische verklar ing als afdoende verklar ing voor het bevoegd 

gezag, is nieuw ten opzichte van het voormalige Bouwstoffen beslu it. 

Het gebruik van de fabr ikant-eigenverkla r ing sluit aan bij de systematiek van de Eu ropese Ric htlijn 

Bouwproducten en dan specif iek ten aanzien van conformite itsniveau 3. Vanu it de markt was hiertoe 

een sterke wens uitges proken, mede omdat een de rgelijke systematiek voor een aanta l bouwstoffen 

ook moge lij k zal worden voor de civieltechnische e igenschappen op basis van het Bouwbes luit. 

Het was bij het maken van het onderhavige besluit n iet moge lij k om volledig over te stappen o p de 

systematiek van de Europese Richt lijn Bouwproducten. De relevante technische documenten voo r 

het bepalen van em iss ies (de geharmonisee rde EN-normen) en de daa rop gebaseerde keuzes 

omtrent de borging, zullen de komende ja ren pas worden gemaakt. Daarom is gekozen voor een 

systeem dat hierop zoveel moge lij k vooruit loopt. 

5.1.4 Erkende kwaliteitsverklaringen 

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

een erkende kwaliteitsve rklaring om de milieuhygiënische kwal it eit van zijn product aan te tonen. Dit 

is een certificaat dat is afgegeven door een door de Ministe rs van VROM en van VenW erkende 

certificeringsinstelling. Dit cert ificaat is vervolgens door Onze M iniste rs erkend op grond van 

hoof dst uk 2 van dit bes luit . 

5. 1.5 CE-markering 

Op dit moment zijn de geharmoniseerde Eu ropese normen voor bouwproducten (mogelijk inclus ief 

grond en baggerspecie) in het kade r van de Eu ropese Richtlijn Bouwproducten nog niet voorzien van 

eisen en meetmethoden voo r sa menstelling en emissies naa r bodem en oppervlaktewater . Tot die 

tijd stelt de r icht lij n dat daarvoor in Neder land de nat iona le regelgev ing geldt. Dat betekent dat deze 

bouwproducten in Nederland alleen mogen worden aangeboden en verkocht wannee r de 

voorgesch reven info rmat ie over de kwalite it van de bouwstof wordt ver leend, die nod ig is om te 

toetsen aan de Neder landse eisen op gebied van sa menstelling en emissie. Deze informatie moet zijn 

ve rkregen op de wijze en volgens de bepa lingsmethoden zoa ls vastgelegd in het onderhavige besluit 

(zie ook 5.4. 1). Ook moet zijn voldaan aan soo rtge li j ke eisen die in andere nationale of internationa le 

wetgeving zijn vastgelegd voo r toepassing in Neder land. 

5. 1.6 Verkla ring op grond van een bodem kwaliteitskaa rt 

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

baggerspecie en de beoordeling van de kwaliteit van de ontvangende bodem, te base ren op een 

milieuhygiën ische verklaring van het bevoegd gezag o p grond van de van bodem kwaliteitskaart. De 

voorwaa rden ve rbonden aan een dergelij ke verkla ring worden nader uitgewerkt bij m iniste riële 

rege ling. 

Op grond van de Vr ijstel li ngsregeling grondverzet was het mogelijk licht veront reinigde grond of 

baggerspecie als bodem toe te passen voor zove r dit ge bruik plaatsvond in een gebied waa rvoor het 

bevoegd gezag een bodem kwaliteitskaa rt had opgesteld. Voor het opstellen van dergelijke kaa rten 

kon het bevoegd gezag gebruik maken van de inter im r ichtlijn «Opstellen en toepassen van 
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bodem kwa lit eitskaarten in het kader van de Vrijstellingsrege ling grondve rzet », die richt lijnen bevatte 

voor het opste llen en het t oepassen van bodem kwa lit eitskaa rten bij grondverzet op de landbodem. 

De t oepasser kon de ve reist e kwa lit eit van de toe te passen grond of bagge rspecie van de 

bodemkwa liteitskaart afleiden. Deze interimr icht lij n wordt vervangen door voorsch r ift en in de 

ministe riële regeling bij het onderhavige besluit, die niet alleen zien op bodem kwalite it skaa rten voor 

de landbodem, maa r ook voor de waterbodem. 

5. 1.7 Verkla ring op grond van bodemonderzoek 

Dit bes luit maakt het mogel ij k o m de kwaliteit van de toe te passen grond of bagge rspecie en de 

beoordeling van de kwalite it van de ontvangende bodem, te baseren op een milieuhygiën ische 

ve rklar ing van het bevoegd gezag op grond van een bodemonderzoek. De voorwaa rden verbonden 

aan een dergelijke ve rkla ring, waaronder de bet reffende onderzoeksprotocollen , worden nader 

uitgewerkt bij m iniste r iële rege li ng. 
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To: (10)(2e) (10)(2e) @upcm ail.nl] 

From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: 
Subject 
Received: 

Thur 5/1 4/2020 11 :36:49 AM 
RE: BRL 9344 

Thur 5/14/2020 11 :36:49 AM 

Bestel(1 0)(~~)1 
Geen pro eem . 

Met vriendelijke groet , 
(1 0)(2e) 

(1 0)(2e) 

(1 O)(J:é )( e) 

Vanl (10)(2e) 1 

Verzonden: donderdag 14 me i 2020 12 :32 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: RE : BRL 9344 

Beste ~ 

brw 

brw 

Ik heb inmidde ls BR L 9321 in mijn doss ier gevonden, maar deze beoordelingsricht lij n is dermate ingewikkeld en gedetailleerd dat ik 

niet zo maar snel een los inte rpretat ieblad kan opstellen 

Met vriendelijke groet (1 0)(2e) 

Van: (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) m in ienw. nl 

Verzonden: do nderda 14 me i 2020 11:52 
Aan (10)(2e) (10)(2e) u cmai l. nl> 

Onderwerp: RE : BRL 9344 

Best~(10)(2e)I 
Dank voor je sne lle react ie. Maar het is niet aan m ij om een keuze te gaan maken. Dhr. Kuijken zal de opt ies zeker willen 

meenemen.! brw 1 

We spreken elkaar binnenkort met dhr. Kuijken! 

~ ~~~~'.::'::':':~"'-'ioet , 
(1 0)(2e) 
(10)(2e) 

(1 O )(J:étj)(~e) 

Van (10)(2e) l@upcma il.nl> 

Ve rzo•nnCDr<-.----.-..n-n-.-rc7'.,,-,,,,,.--,' 4 me i 20 20 11:46 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO 1~--(1-0-)(-2e-)-~l@m in ienw .nl> 

Onderwerp: RE : BRL 9344 

Beste j1 0)(2e) 

Norm a I ite r zou ik het doe I van d i,:,....i.l.l..d..el.loL.l.!1.!.J.JLJ..te..1.-'---""""--'--'=-i...=u..u._---'--'-"I.L.1.:S.....U..lLI.J'---"""-.I.LI..Lte_Ll.LlJLll..J_l..l.lLI"----"--'Ll..10>.----1..LLd.dL-'--'"--"'--'---"'--'-=.Ju,e_,,.u.te.u....:_---'--"----=lJ....U-"'-"""-L-

ra den wat de we rkelijke reden is. 

brw 

brw In een herha ling gisteravond ging het opeens over granuliet en zag een spartelende 
'-----=-~----~--~-e- t_e_r_w_e_t_e_n_i_n.---Jvol vuur het gebruik van BRL 9321 stond te verdedigen. 

Er zij n nu twee opties: 

a. BRL 9344 versne llen, maar kan behoor lij k lang gaan duren; 

b. een interpreta t ie document van BR L 9321 opstellen vergelijkbaar van m ij n aanvullende commentaar op het ontwerp van BRL 

9344. 

Opt ie a: vanuit verschillende Colleges van Deskundigen wordt er steen en been geklaagd over de laksheid van het M in iste rie om 

reeds vastgeste lde en bindend verklaarde beoordel ingsrichtlijnen op de nemen in bijl age C van de Regeling bodemkwal iteit. Vor ige 

jaar was er geen t ijd en bleven BRL'en en wijzigingsbladen van bestaande BRL'en gewoon op de plank liggen. Eindelijk zou dat pe r 1 

januari 2020 plaat sv inden, toen zou dat 1 april wo rden . Waarschijnlijk wordt het nu pas 1 januar i 2021, maar ook dat is nog niet 

zeker. De gezamenlijke CvD's zij n voornemens een brief te sturen aan het Ministerie om aandacht te vragen voo r de doorlooptijden 

(en dat is een understatement). 

Verkorte optie a: BRL 9344 kan we ll icht binnen 6 weken bindend worden verklaard en is dan ge lij k openbaar, dus ook voor de TK . 

De ellenlange procedure tot opnemen in bijlage C van de Rbk blijft wel nodig, maar dat kan worden afgedaan als een fo rma lite it ter 

vo ldoening aan de Rich t lijn 98-34-EG. 

Opt ie b: een los interpretatie document voo r BRL 9321 kan we ll icht binnen 6 weken bindend worden verklaard en is dan ook gelijk 
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openbaar, dus ook voor de TK. De ellen lange procedure tot opnemen in bijlage C van de Rbk bli jft wel nodi maar dat kan worden 
af gedaan als een formaliteit t er voldoening aan de Richt lij n 98-34-EG. Ik heb h iertoe we l de hulp va (10)(2e) nodig. 

Gaarne verneem ik Uw defin it ieve keuze en dan kan ik ge li jk aan de slag. 

Met vriendelijke groet (10)(2e) 

Van: (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) m inienw.n l 

Verzonden: donderda 14 mei 2020 09 :35 
Aan: (10)(2e) 1 (10)(2e) l@upcmai l. nl> 

Onde ,'--'--=-~--'-iE : BR L9344 

Met vriendelïke roet , 
1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(2e) l@upcma il.n l> 

me i 2020 15:30 -------
(1 0)(2e) s s.com>; (1 0)(2e) 

CC (10)(2e) ouw (10)(2e) <'-----_(.:..._1----'0)---'--(2_e-'----) - ----"'""-'-'-~"-=="-' ~--(1_~_(2_e)_~~-DBO 
(10)(2e) m in ienw.nl> 

Onderwerp: BRL 9344 

Urgentie : Hoog 

Best ~ (10)(2e) 

Vanuit het m in iste rie kreeg ik on langs het we lgemeende verzoek om de vaart er in te houden. 

Om een en ander te st roomlijnen ma il alvast m ij n aanvul lend commentaa r o p de door het GCvD G&M vastgestelde ve rsie . 

Met v r iende lijke groet ! (10)(2e) 1 

Scanned by McAfee and confirmed virus-free. 

D~ bericht kan informatie bevallen die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dal aan de 
afzender te melden en het bericht te verwijderen . De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 

This message may conlain information !hal is not inlended for you. lf you are nol the addressee or if lh is message was sent to you bymistake, you are requested to inform the 
sender and delete the mes sage. The State accepts no lia bility for dam age of any kind resulling from the risks inherent in the electronic transm ission of messages. 
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To: (10)(2e) IL: BSK~~ __ (1~0)_(2_e~) -~l@minienw.nl] 
From: (10)(2e) ~- DGRW 

Sent: Thur 5/14/2020 11 :49:40 AM 
Subject RE: Verslag gesprek Kuiken 
Received: Thur 5/1 4/2020 11 :49:4 1 AM 

Ha 1 (1 0)(2e) 1, 

T.a.v. de nota over Kwa libo . Ik had je gema il d dat ik deze uiterlij k vandaag zou mai len. Ik ben nu met de afronding bezig. Ik 
stuur je deze vandaag nog op. 
Met vriendelijke groet, 

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

Van: (10)(2e) ) - BSK 

Verzonden: donderdag 14 mei 2020 12 :37 

Aan:I (10)(2e) 1 DGRW 

Onderwerp: Vers lag gesprek Ku iken 

Ha (10)(2e) 

Ik had mef )( ~IX 10J(2e)I , ( 1 □ ) ( 2ef gesprek metl (10)(2e) 1 over ranuliet . Hij heeft belangstelling voor verslag van jou over 
gesprek met Wim kuiken. Zou je dat kunnen delen? Heeft 10)(2e ook gedaan. 
Alvast dank 
Hoe staat het met je nota over kwalibo? 
Groetl (10)(2e) 1 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 
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To: (10)(2e) 7- DGRW~~ __ (1~0)_(2_e~) -~l@minienw. nl] 
From: (10)(2e) r- BSK 
Sent: Thur 5/1 4/2 020 12:00:51 PM 
Subject RE: Gesprek met W im Kuijken 
Received: Th ur 5/1 4/20 20 12:00:00 PM 

Maar je bent niet bereid om het verslag te delen ... ... .. 
(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

(1 0)(2e) 

Van: (10)(2e) - DGRW 

Verzonden: donderdag 14 mei 2020 12 :47 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - BSK 

Onderwerp: FW: Gesprek met Wim Kuij ken 
Dag 1 (1 0)(2e) 1, 
Naar aanleiding van jouw vraag of het verslag gedee ld mag worden, zie onderstaande mail. 
Ik heb !10)(2e j 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 Kwalibo-stelse l in het algemeen en de Beleidsevaluatie in het 
bijzonder. Ik ben uiteraard gaarne bereid om met(l10)(2~)een gesprek te voeren over de Beleidsevaluatie etc. 
Met vriendelïke roet 

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

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

Verzonden: maandag 20 apr il 2020 14:01 
Aan: 1 (10)(2e) 1)- BSK <~-(-10-)(-2e_)_~ 

ce:I (10)(2e) 1) - DGRW L__ __ (1_0)_(2_e_) __ _,____m_i_n_ie_n_w_.n_l> 

Onderwerp: Gesprek met Wim Kuij ken 

Dag 1 (1 0)(2e) 1, 

Ik heb beg in vorige wee k het interview gehad met Wim Kuijken over Granuliet. 
Daar is woensdag een vers lag naar mij gestuurd, dat ik van commentaar heb voorzien op donderdag (le versie) en vrijdag (2e 
versie). Vrijdag heb ik het defin itieve 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, 

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

Van: (10)(2e) ) - DGB (10)(2e) min ienw.n l> 
L___~~-__r-----

V er zonden: vrijdag 17 april 2020 16 :00 

Aan: 1 (1 0)(2e) 1- DG RW <LI ----'-(1_0_)(_2e--'--) _ __Jl-@_m_i_n_ie_n_w_._n I> 

Onderwerp: RE: Verslag 
Dag l(10)(2e) ~ 
Ik heb even navraag gedaan maar het is een vertrouwe lij k verslag en niet de bedoel ing te delen. 
Hoop je hiermee voldoende ge informeerd te hebben 
Groeten l(10)(2e)I 

142690 1288 



To: (1 0)(2e) - DBO (10)(2e) minienw.nl 
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @rws.nl]; ~ __ (_10_)_(2_e) __ ~ ) - HBJZ~U __ (1_0)_(2_e_) -~l@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - HBJZ 
Sent: Thur 5/14/2020 1 :18:35 PM 
Subject: RE: Hoofdstuk 2 Bbk (Kwalibo) 
Received: Thur 5/14/2020 1 :1 8 :35 PM 
Tubbing BBk.pdf 

Hallo (10J(2e), 

Klopt dat de nota van toelichting geen toelicht ing geef t op H2. 

Verwezen wordt namel ij k naa r de toelichting op het {inget rokken) Beslu it uitvoering bodem kwa liteit, Stb. 2006, 308. 

Die kun je hier v inden: https://zoek.offic ie lebekendmakingen.nl/stb-2007-469.html 

Uit de toelicht ing kun je opmaken dat Kwalibo voortbouwt op een lange ee rst vrijwillige praktij k d ie lat er verplicht is gemaakt en 

ook publiekrecht elijk en st rafrechtelijk handhaafbaar. 

@~ weet jij nog meer of andere offic iële stu kken waar voor Wim Ku ij ken een handzame beschr ijving is opgenomen? 
Sowieso komt er de "kwalibo-eva luatie" begrijp ik, al weet ik niet wanneer d ie wo rdt afgerond. 

Zie als achterg rond het artikel van Tubbing dat ik al eerder stuurde. 

Grt §?î) 
Van: L (10)(2e) Il -DBO 

Verzonden: donderdag 14 me i 2020 12:36 
Aan: (10)(2e) ) - H BJZ 

CC: (10)(2e) {BS) 

Onderwerp: Hoofdstu k 2 Bbk (Kwa li bo) 

Besta~,) 

Voor W im Kuij ken ben ik op zoek naa r de achtergronden en de toe licht ing op het Kwa libo-ste lse l. De jur idische bas is staat in 

hoofdstu k 2 van het Bbk, maa r ik kan geen toe licht ing v inden. 

Ik heb we l een Beleidsblad Uitvoer ingskwaliteit bodem beheer (Kwalibo) gevonden. 

Ik ben vooral op zoek naar een officiële besch r ijv ing van de acht ergronden en principes van Kwa libo, dus de principes van 

ce rtif icering en acc reditat ie en de keuze voor een pr ivaat-publiek st else l. 

Ik ben bang dat me dat een lange zoektocht gaat kosten en we ll icht heb jij zicht op re levante jur idische document en en 

kamerbrieven .... 

Met vr iende lij ke groet, 

(1 0)(2e) 
(1 cfüFe) 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com]; 1 (1 0)(2e) 1) - DGB~~ __ (1~0)_(2~e)_~1@minienw.nl ] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Fri 5/15/2020 8:06:54 AM 
Subject Gesprekken met l (10)(2e) ~n 1 (10)(2e) 
Received: Fri 5/15/2020 8:06:54 AM 

Best e 1 (10)(2e)I en Wim , 

Vandaag spreken we om 10 uu r met 1 (1 0)(2e) (1 0)(2e) 

Thema's die aan de o rde kunnen komen: 

. ontoereikendverk laring melding Honswijkerp las; 

. onafhanke lijkheid ve rgunningver leners en hand have rs; 

. interpretatievr ijhe id vergunningve r leners en hand have rs; 

. afst emm ing tussen ve rgunningverleners en hand havers ve rsch i I lende regio na Ie d iensten; 

. reikwijdte zorgp licht ; 

. be roeps- en escalatiemogel ij kheden voo r melde rs; 

. escalatiemoge lij kheden bij interne d iscussies binnen RWS; 

. escalatie tussen RWS en beleid; 

. relat ie tussen handhave rs en handhavers en Bodem plus. 
Vervo lgens spreken we om 12 uur met ~I -~(1~0~)~(2~e~j ----11 _______________ (1--=-o--)(--2e __ ) ____________ -----i 

1 (10)(2e) 1 

Te r toe licht ing: 

Dit college stelt de normdocumenten, BLR-en vast. Dit college valt onde r schemabeheerder KIWA. 

Het co llege stelt deze documenten vast en bes luit over t ijdige actualisatie. Dragen zorg voor het ontwi kkelen en actuee l houden 

van kwalite itsnorm en voor bed r ijfsleven en overheid. Nadat schema's zijn vastgesteld moeten deze nog beleidsmatig wo rden 

getoetst en voert ILT de Handhaafbaa rhe ids-, Uitvoerbaa rheids- en Fraudebest endighe idstoets (HUF-toets) uit. Daarn a worden de 

normdocument en in de bij lagen van de Rbk opgenomen. Voordat opname plaatsvindt worden de normdocu menten getoetst aan 

de wet volgens de r icht lij n SBK door de Toetsingscomm iss ie Bes luitbodemkwa liteit. Deze commissie is door het m inisterie ingesteld 

om zorg te dragen dat de private BRL-en in overeenstemming zij n met de wettelijke eisen van de Rbk. 

Een (cent raal) col lege van deskundigen bepaa lt , voor onder het beheer van dit college st aande certificatier ichtl ij nen, het controle

en sanct ie beleid van cert ificerende inste ll ingen. De intens iteit en frequentie van de cont role wo rdt gerege ld in de 

beoordelingsric htlijnen o p specifiek benoemde onderwerpen. 

Aspecten die aan de orde kunnen komen : 

. algemeen: kijk op het ste lsel, dee lname r ijksvertegenwoord igers aan co lleges 

. rol van beleid, Bodem plus 

. o pname granuliet in BRL 9321 in 2009 als 'grond ' , gevolgen voor BRL 9324 

. d iscuss ie 'grond' of ' bouwstof' w ie adviseert, wie bepaalt 

. t otstandkoming BRL 9344: waa rom zowe l cr iteria van grond als van bouwstof 

. ge ldigheidsduu r BRL 

. wan nee r actua li sat ie BRL, signalen van martpartijen 

Met vr iendelij ke groet 
(10)(2e) 
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To: (10)(2e) (10)(2e) @witteveenbos.com] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Sat 5/16/2020 8:28:58 PM 
Subject RE: Gesprek met dhr . Kuijken 
Received: Sat 5/16/2020 8:29:00 PM 

Geacht el (10)(2e) 

Fijn te horen. Het secretar iaa t za l contact met u opnemen. 

De achtergrond om u te benaderen is de evaluatie Kwalibo. 

Met vriendelïke roet , 
1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

(1 O)(J:étj)(~e) 

Van: (10)(2e) 

Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 12 :05 
Aan: (10)(2e) ) - DBO 

CC (10)(2e) 

: esprek met dh r. Ku ijken 
Geacht -1-(-10-)(-2e-) -1, 

:

/ i i kimnen de heer Kuijken en u zeke r he lpen bij het beantwoorden van deze vragen. Hiervoor kunt u een afspraak maken m~) 

I_ (1 0)(2e) ~n ondergetekende. 

11voorkeu r spreken w ij af via een Teams-meet ing in de week na 22 mei. Indien het moge lijk is om uw vragen voo raf al met ons te 

delen, dan ontvangen w ij deze graag. Dit helpt ons in de voorbereid ing aangez ien het dossier en de Kwa libo-wet geving inderdaad 

complex is. 

Met vr iende li ike e: roet en, 

(10)(2e) 

(~~) 

Van: 1~ __ (_10_)_(2_e) __ ~I) -DBO ~L____:(_10--'--)(.:_2.:_e)_----"l@_m_i_n_ie_n_w_.n_l> 
Verzonden: donderdag 14 me i 2020 10 :04 
Aanl (10)(2e) ~ (10)(2e) l@witteveenbos.com> 

Onderwero: Gesorel met dhr. Ku ij ken 

Geacht~ (10)(2e) _ 

Op 6 f ebrua ri j l. heeft Zembla een uitzend ing gewij d aan het storten van granu liet in de plas Over de Maas in Ge lderland. In react ie 

op deze uitzend ing hebben de m iniste rs voor M ili eu en Wonen en van Infrastructuu r en Wat erstaat op 5 maart de TK geïnformee rd 

in een br ief . 

Na sch r ifte lij ke vragen van de TK is door beide bewindspersonen op 31 maart wederom een br ief aan de TK gestuu rd over deze 

kwest ie. 

In deze laat st e br ief ste llen de bew indspersonen vast dat de keten waa rbinnen in het kader van het Bes luit bodem kwa lite it 

invull ing wordt gegeven aan de totst andkom ing van een BRL, accred itat ie en de afg if t e van productcert ificaten comp lex is en dat 

hier lessen uit getrokken moet en worden in de casus van granuli et. De bew indspersonen hebben m ij gevraagd hiernaa r te gaan 

kijken . Daarbij za l m ijn focus voora l liggen op het in kaart brengen van de ve rsch illende ro llen en verantwoordelijkheden en hoe die 

in deze casus hebben gef unctioneerd. 

In het kader van m ijn opd racht w il ik graag met u een te lefon ische afspraak plannen . In dat gesprek w il ik ingaan op uw erva ringen 

met het hu id ige ste lsel rond het Bes luit bodemkwa lite it en de casus granu liet in het bijzonde r. Graag nod ig ik u tevens uit om 

suggest ies te doen voor ve rbeter ing van de huid i kw ijze. 

Dit gesprek za l p laatsvinden in aanwez ighe id van (1 0)(2e) . Van het gesprek za l een beknopt verslag gemaakt 
L__ ______ ___\---~ 

worden. Dit za l na afloop van het gesprek aan u t er goedkeu ring toegestuu rd worden. 

M ijn bevind ingen en aanbevelingen za l ik uite rlij k 1 j u li aan de bewindspersonen rapporte ren. 

Graag verneem ik uw react ie. 

Met vr iende lijke groet , 

W im Ku ij ken, 

Na mens deze, 
1 (10)(2e) 
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D~ bericht kan informatie bevallen die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dal aan de 
afzender te melden en hel bericht te verwijderen . De Staal 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 conlain information !hal is nol inlended for you lfyou are nol the addressee or if lhis message was sent to you bymislake, you are requesled to inform the 
sender and delete the mes sage. The State accepls no lia bility for dam age of any kind rnsulling from the risks inherent in the eleclronic lransm ission of messages. 

DISCLAIMER: 
This e-mail is strictly confidential and is intended solely for the addressee. 
It is prohibited for unauthorized pers ons to utilize the information contained within this e-mail. 
If you receive this e-mail and you are not the addressee, 
then please delete it from your system and notify the person who sent it to you. 

Our company accepts no liability for the content of this email, 
or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided, 
unless that information is subsequently confirmed in writing. 

Before printing, think about the environment. 
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To: (1 0)(2e) Il -DGBO (10)(2e) 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Sat 5/1 6/2020 8:49:17 PM 
Subject 20200515 lnterv iew~10)(2ep 
Received: Sat 5/16/2020 8:49:18 PM 
20200515 ln tervie 

Ha 1 (1 O)(Ze) 1, 

Paa r kleine aanvu llingen . 

Groet 
(10)(2e) 

135227 

l@m in ienw. nl] 

1297 



To: (10)(2e) (10)(2e) @rws.n l] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Sun 5/1 7/2020 10:53:43 PM 
Subject RE: Enkele vragen van dhr. Ku ijken 
Received: Sun 5/1 7/2020 10:53:43 PM 

Há1I0)(2F,) 

Het zo u gaan om Port Bene lux. Ik kan daar echter n iets conc reets over vinden ... 

Met vriendelijke groet, 

1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

1 (1 O)(J:étj)(~e) 

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

Verzonden: zondag 17 mei 2020 13:33 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: RE : Enkele vragen van dh r. Kuij ken 

Dag !10)(2ej, 
Tot nu toe n iets kunnen v inden. Wel een toepass ing bij RWS Midden NL (IJsselmeer) van 'g ranuliet'. 
Heb je m iss ch ien de naam van een co ncreet proj ect in WNN? 
qrMSm) 
Van:'L (10)(2e) 1) - DBO '9 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: zaterdag 16 me i 2020 21 :43 
Aan: I (1 0)(2e) I (BS) <I (10)(2e) l@rws .nl> 

Onderwerp: RE : Enkele vragen van dh r. Kuij ken 

Há1I0)(2F,) 

Het zo u gaan om een me ld ing in mei 2013 in West Nederland Noord. Het zou daar 'microzand' het en. 

Met vriendelïke roet, 

1 (1 0)(2e) 1 

c___,""""...--1 ~-(1_0_)(2_e_) ~ (BS) <I (10)(2e) l@rws.n l> 

Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 14~:_3_4 ____ ~ 
Aan: (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) 

',------~ ---,---
CC: (1 (10)(2e) (BS) (1 0)(2e) 

L__ _______ ___,_..~--

0 n der werp: RE : Enkele v ragen van dh r. Kuij ken 

Dag !10)(2ej, 

~-(1_0)_(2_e)_~I) - HBJZ -eg (10)(2e) l@m in ienw.n l> 

Heb j ij nog wat meer info over de me ld ing uit 2013 die j e noemt o nder v raag 4? Het is anders erg last ig zoeken. 
Groeten, 

(-m) =====-i 
Van:II (1 0)(2e) Il- HBJZ ~ (10)(2e) l@min ienw.nl> 

Verzonaen: vr11oag 15 rlie i 2020 12~:_1_4 ____ ~ 
Aan: (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) 

'---------""'==,,,-----

CC: (10)(2e) ) - HBJZ (1 0)(2e) m in ienw.nl>; 1 (1 0)(2e) 1 (BS ) ~ (10)(2e) l@rws.n l> 

Onderwerp: RE : Enkele vragen van dh r. Kuij ken 

Hallo [1o)(2e), 

Vwb de vragen 1-4 heb ik van m ijn kan t geen input. 

@10)(2 )ji j waarschi j nli jk/hopeli j k wel? 

@( 0)(2 , wat 5 bet reft kun j ij we llicht gelet op jouw kennis van het Vlaamse omgevingrecht recht wellicht iets zeggen of 

ach terha len? Zie gee l. 
Grt 0)(2 ) 

Van: (10)(2e) ) - DBO '9L __ (_10...:...)(...:...2...:...e)_---"l@_m_i_n_ie_n_w_.n_l> 

Verzonden: v rijdag 15 mei 2020 11:41 

Aan: 1 (1 0)(2e) 1 (BS) <I (10)(2e) l@rws .nl , ~I __ (1_0)_(2_e)_~I r HBJZ <LI ---'---(1 ---'0)...:...(2_e_) ___,_,.l@~m_in_ie_n_w_._nl> 

Onderwerp: Enkele vragen va n dhr. Ku ij ken . . 

Best1~r( ~0)(2#J 

In de gesprekken is een aant a l on derwe rpen aan de orde gekomen d ie d hr. Ku ij ken graag op een r ij t je gezet hebben : 

1. w aa r is vast ge legd wat het handhavingsm andaat is van de hand ha vers in het kader van het Bbk? 

2. w elke f unct io ne le af spraken zij n binne n RWS gem aakt ove r de invu lli ng van deze ro l; 

3. uit de gesprekken is gebleken dat de vergunn ingverlen ing (beoo rdeling t oe reikendhe id meld ingen) is nee rge legd bij Tauw. Hoe 

135048 1299 



zien de we rkafspraken met Tauw eruit. Hoe is de ro lverdeling t ussen Tauw en de handhavers geregeld. De 

ont oe reikendverklaringe n naar de toepass er (b ijv . ZN), zijn doo r de hand have rs ged aan. Is er o p dat m o ment st rikt gezien sp rake 

van handhaving? 

4. er zou sprake zijn van een me ld ing voo r de toepassing van gran uliet in 2013 (me i) o nder de t ite l 'm icrozan d' . Deze is 

ontoe reikend ve rklaa rd. Graag hier een uit leg van. 

5. er word t verweze n naar het Vlaamse (Belgische) systeem van meld ingen waarb ij m ilieurapport en met unieke nummers werke n. 

Er zou sp rake zij n van aanmeld ing en af melding. Kun nen j u llie een uit leg geven over dat systeem? 

M et v r iende lijke groet , 
(1 0)(2 e) 

135048 1299 



132789 

Van: 
Aan: 

Cc: 
ilQBze1 IIBS\l ~ 10l(2e l lHT 

(10)(2e) - IL 
j (10)(2e) -

Onderwerp: 
Datum: 

Beste (10)(2el, 

Akkoord. 

RE: Documenten granuliet 
maandag 18 mei 2020 08:24:35 

Voorzover stukken nog niet in je bezit zijn dan ka~ (1O)(2e) Ier voor zorgen. 
~--------------------==::::::::-----' 

( 1 ~) 

(1:mm) 

(1 O)(2e) 

(1O)(2e) 

(1~) 

Vaal <10H2e)~ loso <IL_~(1:.:0!..::.)(.:.:2e:.!) _ __Jff..l,'m.._, ... ·o...,ie ... nu;}\,_.' o .... l> 
Datum: maandag l8 mei 2020 ~0_0:'--'-0_2 __ ~ 

BS Aan: (1O)(2e} - DG~R.:.i.___..:.(1.:_:0:::><:_2e:..'.)~~======:::-' (1O)(2e) 
(10)(2e) ,-, · nl>, (10)(2e) - lLT (10)(2e) 'á)il n nl>, 

c10)(2e) 1) - HBJZ <410.2.e ,i'~minienu' nl> ~-------
Koi>ic; 1 (1O)(2e) , 1) - DGRW <l (1O)(2e) b)minicnw n l> , l~-(-10- )-(2_e _) ~I (BS) 

(10)(2e) ll!)ovs nl>~ {10)(2e) ~ 111 (10)(2e) lmJLcnT nJ> 
Onderwerp: Documenten granuliet 

Be sti=> a10]:2eH 0)(2tf.,!0)(2~ >e n ~ 

Namens dhr. Kuijken verzoek ik j ullie de beschikking te krijgen over alle stukken die vallen binnen 
de scope van de onlangs genomen Wob-besluiten in het kader van granuliet. 

Dhr. Kuijken wenst inzage te krijgen in de ongelakte stukken en de stukken die orn moverende 

redenen niet aan de verzoekers verstrekt zijn. 

Wellicht is het handig via Wetransfer te werken. 
Met vriendel ï ke roet, 

~ 
(1 0)(2e) 

1 (10fü(êQ)(l2e) 

1300 



132806 

Van: 
Aan: 

1 (BS) 

DBO (10)(2eÎ ge) (@m) WJ:; 1 (1DH2eJ 1. 

Cc: 
Ondeiwerp: 

l_______cl..'.-"-1.'=--"--'-___l,,L...:...J.C>i!ll.U.; 1 ( 1 O )(~ (10)(2e) flll 
RE : Documenten granuliet ~-----~ 

Datum: 

Beste (10)(2eJ, 

Akkoord. 
Groet, 
(~) 

maandag 18 mei 2020 08 :27:06 

V an1 (10)(2e)~ 1 DBOLI _ ___:_(1.:...::o:..'..:)(:.=.2e=.:) __ ~@!i-'1 .... u .... io...,ie .... n._.," ..... ' ..... ui> 
Datum: maandag 18 mei 2020 12:02 AM 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DGRW <I (10)(2e) l@mjnjenw nl>, ~,------'-(1_0-'--)('-2e---'-) _ ___,_(.,_B_S-"---)_ 
<j (10)(2e) B)ras nl>, 1 (10)(2e) ~ - ILT (10)(2e) 

1 (10)(2e) 1)-HBJZ <I (10)(2e) vminienw.nl> ~------~ 

Kopie: (10)(2e) - DGR ~-~~..,--------j"-~~~--c-"'"'-"""-"':'~""""'u.i...,""" ~~(1~0~)(2~e~)-I (BS) 
<j (10)(2e) fuyys nl>, (10)(2e) 

Ondenverp: Documenten granuliet 

Beste~j~,IOJ(2~)en~ 

Namens dhr. Kuij ke n ve rzoek ik jul lie de beschikking te krijgen over alle stukken die vallen binnen 

de scope van de on langs genomen Wob-besluiten in het kader van granul iet. 

Dhr. Kuijken wenst inzage te krijgen in de ongelakte stukken en de stukken die om moverende 

redenen niet aan de verzoekers verstrekt zijn. 

Wel licht is het handig via Wetransfer te werken. 

Met vriendelijke groet, 

1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(1 D)Glä!fä~e) 

1301 



To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail. com]; ~I __ (1_0~)(2_e~J-~I) - DGB~~ __ (_10~)(_2e~J-~1@minienw .nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 5/18/2020 6:48:36 A M 
Subject Interviews op 18 mei 
Received: Mon 5/18/2020 6:48:37 AM 

Best e 1 (10)(2e)I en W im, 

De t wee inte rviews van van daag st aan in het teken van RWS Zu id Nederland. 

Om 9:30 praten we met l (10)(2e) !Z ij is d irect eur net we rkma nagement . Op 26-9-2019 heeft zij een gesprek gevoe rd met 

1 (10)(2e) 1 over de stat us van granu liet. In deze mail beklaagde zij zich over de d ruk die zij in de voorafgaande weken heeft 

ervaren. Zij gaf t evens aan het bes lu iot van het di recteu renover leg n iet vo ldoende t e vinden voo r niet t oereikend verk laren van de 

meld ing. Deze ma il is in handen geko men van Zemb la. Op 4-10-2019 drong zij aan op een bevest iging door ! (10)(2e) pp 16-
10-2019 gaf zij wederom aan de me lding ont oereike nd t e vinden wegen het ontbreken van o rgan ische stoffen. Op 28-10-2019 gaf 

zij aan dat de eerste resu ltaten va n de m ilieuhygiën ische toet s door WVL onvoldoen de wa ren en er aanvu llend onderzoe k nod ig 

was. 

Om 13 uu r praten we metl (1 0)(2e) 1 Hij is senio r vergunn ingver lene r b innen ZN. Op 25-9-2019 gaf h ij in een uitgebre ide ma il 

aan dat granu liet n iet onder BRL 9321 kon va llen. Die ze lfde dag heet h ij contact gehad metl (10)(2e) 1 waa r in de laat ste aa ngaf dat 

het als grond moet worden beschouwd en Bont rup ve rder moet kunnen gaan. 

Met v r iende lï ke roet, 

(1 0)(2e) 

(1 )( e) 

134855 1303 



To: (1 0)(2e) (10)(2e) @u pcmail.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 5/18/2020 8: 15 :46 A M 
Subject RE: Voorste l w ijzigingsblad BRL 9321 
Received: Mon 5/18/2020 8:15:47 AM 

Bestel (10)(2e) 1 

Dank hiervoor ! 

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

Ver 
Aan: (10)(2e) 

Onderwerp: FW: Voorste l w ijzigingsblad BR L 932 1 

Beste j 10)(2e) 

Het was wel weekend, maar bij het doorspitt en van de site van SBK vond ik het mode lcertif icaat voor BRL 9321 zoa ls vast geste ld 

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/informatiep licht van de gebru iker aan het bevoegd gezag (dat is ook niet de taak van de Cl), maar het certificaat bevat we l 

de toepassingsvoorwaarden en wenken voor de gebruiker. Hiermee wordt vo ldaan aan het zinsdeel achter de komma "mits 
toegepast op de in de verklaring aangegeven wijze" zoa ls vastgelegd in de definitie van de erkende kwaliteitsverklaring. 

TOEPASSINGSVOORWAARDEN: ... dient te worden toegepast in ove reenstemming met art ike l 5, 6, 7, 37 en 42 van het Beslu it 

bodemkwalite it (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding). 
Artike l 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. 

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER: ... Ga na of en door wie me ld ing word t gedaan aan het bevoegd gezag. Overhandig het 

bewijsm iddel (afleverbonnen en certificaat) aan de opdrachtgever ... de opdrachtgever moet het bewijsm iddel (afleverbonnen en 

certificaat) tenm inste 5 jaa r ter besch ikking houden voor inzage door het bevoegd gezag ... 

Zoa ls ik al eerder aangaf maakt het voor het na leving van artikel 5 (functionaliteit) en 7 (zorgplicht) helemaa l niet uit of het hier 

gaat een bouwstof onde r BRL 9324 of grond onder BRL 9321. Het gaat hier imme rs altijd om de aard en eigenschappen en niet om 

de naam en herkomst van een materiaa l. In beide geval len is er sp rake van een overt red ing van artikel 23 eers t e lid onder b 

wegens het niet melden van het gebruikte vlo kmiddel, terwijl er nog geen cr iteria zijn vas t gest eld voor het gebruik ervan in de 

bodem en in een oppe rvla kt ewaterl ichaam. 

In het modelcert ifi caat zijn de t oepass ingsvoorwaarden helder vastgelegd. Het valt de certificerende instelling daarom niet aan te 

rekenen dat de aanvrager onjuiste en onvol ledige gegevens heeft verst rekt. 

Tens lotte de ge ld ighe idsduur van het cert ificaa t . Op de site van Bodem+ staat hiervoor aangegeven: ge ld ig t/m heden. Dat wil 

zeggen : steeds voor één per dag. Dus geldig voor onbepaalde t ijd. 

Hier bijgevoegd het modelcert ificaa t en het laa t st e voorste l voo r het w ijzigingsblad plus de oplosr ichting gevende evaluat ie. 

Met vriendelïke roet (10)(2e) 

Van (10)(2e) u cmail.nl 

Onderwerp: FW : Voorste l w ijzigingsblad BR L 932 1 

Dat was iets te snel 

Van: (10)(2e) 

Onderwerp: Voorste l w ijzigingsblad BRL 932 1 

Best e j 10)(2e) 

u cmail. nl 

Hie r bijgevoegd mail ik de sne lste route plus een oplos r icht ing gevende eva luat ie. 

Met vr iende lij ke groet 1 (10)(2e) 1 

Scanned by McAfee and confirmed virus-free. 
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To: (10)(2e) (10)(2e) @ kiwa.com] 
From: (10)(2e) ) - DBO 

Sent: Man 5/18/2020 8:24:15 A M 
Subject RE: voorz itter CvD g rondstoffen en M ilieu 
Received: Man 5/18/2020 8:24: 15 AM 

Bes t ~10)(2e~ 

Overheen gekeken! 

Met vriendelïke roet, 

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

Van: (10)(2e) 

Verzon en: maandag 18 mei 2020 09 :23 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: RE : voorzit t er CvD grondstoffen en Mil ieu 

Stond in de cc 

CC: 1 (1 0)(2e) l@ iname.com 
Met vriendelijke groet, 

(10~~~~2e) 

(10m~e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 1 

(1 0)(2e) 

(1 0)(2e) 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 1 

134566 

(10)(2e) 

Reeds beoordeeld Zylab ID 135475 
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(10~~~2~)0~2e) 

(1~~e) 

1 (10)(2e) 1 

134566 

Reeds beoordeeld Zylab ID 135475 
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To: (10)(2e) (10)(2e) @rws.n l] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 5/18/2020 10:23:23 AM 
Subject Brief van de IG 
Received: Mon 5/18/2020 10:23:23 AM 
20200324 Brief granu liet IG aan MMenW.PDF 

t. i. 

Met v r iende lijke groet , 
(1 0)(2 e) 

(10)(2e) 

(10)(4étj)(Fe) 

135047 1306 



To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com]; ~I __ (1_0~)(2_e~J-~I) - DGB~~ __ (_10~)(_2e~J-~1@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 5/18/2020 10:27:10 A M 
Subject FW : Openstaande vragen 
Received: Mon 5/18/2020 10:27:11 AM 
Vrage n Granuliet over BRL 9321 9324 en 9344 .pdf 

t.i. 

Met vriendelijke groet , 

(10)(2e) 

Van:1 (1 0)(2e) 

Verzonden: maandag 18 mei 2020 10:25 

Accap_D (1 0)(2e) Il -DBO L r1oi(2e) 

Onderwerp: RE: Openstaan de vragen 

Beste t10J(Zej, 
Hierb ij onze antwoorden . Kiwa kan niet alle vrag en 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 vri endelijke groet, 

(10)(2e) 

From: 1 (10)(2e) Il -DBO '9 (10)(2e) l@min ienw.n l> 

Sent: Monday, 18 May 2020 09:25 

To~ (10)(2e) ~ (1 0)(2e) l@kiwa .com> 

Subject: Openst aa nde vragen 

Besté) 0)(2~) 

Ik heb je op 8 mei een aantal vragen toegest uurd die bet rekking hebben op KIWA. Heb je kans gezien de vragen te beantwoorden? 

Met vriendeliike i;rroet , 

(10)(2e) 

Van: 1 (1 0)(2e) I) - DBO 
~------~ 

Verzonden: vrijdag 8 mei 2020 13:26 

Aan: 'Keijzer, Jan' (10)(2e) kiwa.com> 

CC: (1 0)(2e) ) - DGB <LI __ (1_0'--)(2_e...:_) _ _J.l@_m_i_n_ie_n_w_._nl> 

Onderwerp: RE : voorzitter CvD grondstoffen en Mil ieu 

Best~) 

Namens dhr. Kuijken zeer bedankt voo r het gesprek. 

Zoa ls hij in het gesprek al aankondigde, heb ik nog een reeks deta ilvragen waa rvan ik hoop dat ik v ia j ullie (in jullie ro l als secretaris 

van het Coll ege van Deskundigen Korrelvormige Mat erialen) een antwoord kan kr ijgen . 
Ik ga er maar vanu it dat alle vragen ove r BRL 9321 en 9324 bij jullie aan het juist e adres zij n. Voor BRL 9344 zal ik me to~ (10)(2e) 

1 (1 0)(Ze) r ichten . 

Deze tref je bijgevoegd aan. Ik heb zelf aangegeven we lke vragen waarsch ij n lij k via KIWA kunnen worden beantwoord en we lke 

eventueel via SBK. 

Graag verneem ik jullie react ie! 

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

Van~ (10)(2e) H (10)(2e) l@k iwa.com> 

Verzonden: vrijdag 8 me i 2020 12:13 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO ~~--(1-0-)(-2e-)-~l@m in ienw.n l> 
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(10)(2e) 

t10)(2ej 

(10)(2e ) 1 

(10~~2~1o~e) 

(10m~e) 

1 (10)(2e) 1 

134854 

reeds beoordee ld 134561 
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To: (10)(2e) (1 0)(2e) @iname.com] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 5/18/2020 10:39:03 A M 
Subject RE: Re : Gesprek met dhr . Kuijken 
Received: Mon 5/18/2020 10:39:03 AM 

Geachte (10)(2e) 

Fijn te horen at u t ot een gesprek bere id bent. Het secretariaat zal contact met u opnemen. 

Met vriendelijke groet, 
(1 0)(2e) 

(1 0)(2e) 

(1 O)(J:étj)(~e) 

Vanl (10)(2e) 

Verzonden: maandag 18 mei 2020 11:38 

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

Onderwerp: Re : Gesprek met dh r. Kuij ken 

Geachte het 1 (10)(2e) I, 
'----;===:::..:_---------------~ 

Hoewel mijn ro~ (10)(2e) 1 inhoudelij k beperkt is, sta ik open voor een telefonisch 
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 of vr . 22/5 .. Mochten deze 
data niet schikken dan heb ik volgende week ook voldoende ruimte. 

Met vriendeliike o:roet 

1

1~ 1 
_ (10)(2e) 

Sent from my Android hone with mail.com Mail. Please excuse m brevity. 
On 18-05-20, 09:26 11 (10)(2e) - DEO" (1 0)(2e) m inienw.nl> 'vvrote: 
Geachte! (1 0)(2e) 

Op 6 feb rua ri j l. heeft Zem bla een uitzend ing gew ijd aan het storten van granuliet in de plas Over de Maas in Gelderland. In 

react ie op deze uitzend ing hebben de ministe rs voor Milieu en W onen en van Infrast ructuur en W aterstaat op 5 maart de TK 

geïnformeerd in een br ief . 

Na schr ifte lij ke vragen van de TK is door beide bewindspersonen op 31 maart wederom een brief aan de TK gestu urd over deze 

kwestie. 

In deze laatste br ief ste llen de bewindspersonen vast dat de keten waa rbinnen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit 

invu ll ing wordt gegeven aan de totstandkom ing van een BRL, acc reditat ie en de afgifte van prod uctcert if icaten com plex is en dat 

hier lessen uit getro kke n moeten w orden in de casus van granu li et. De bew inds personen hebben m ij gevraagd hiernaa r te gaan 

kij ken. Daarbij zal m ijn focus vooral liggen op het in kaart brengen van de verschillende rol len en verant woordelij kh eden en hoe 

d ie in deze cas us hebben gefunct ioneerd. 

In het kader van mij n opd racht wil ik graag met u een telefonische afsp raak plannen. In dat gesprek w il ik ingaan op uw e rva ringen 

met het huidige st else l rond het Besluit bodem kwaliteit en de casus granu liet in het bijzonde r. Graag nod ig ik u tevens uit o m 

suggesties te doen voor verbeter ing van de huidige procedu re en we rkw ijze . 

Dit gesprek zal plaatsv inden in aanwezigheid vanj (10)(2e) Il (1 0)(2e) 1- Van het ges prek za l ee n beknopt verslag gemaa kt 

worden. Dit za l na afloop van het gesprek aan u ter goedkeuring toegestu urd worden . 

Mijn bevindingen en aanbevelingen zal ik uiterlij k 1 juli aan de bewindspersonen rapporteren. 

Graag vern eem ik uw react ie. 

Met vr iendelij ke groet , 

Wim Kuij ken, 

Namens deze, 
(1 0)(2e) 

06 (10)(2:é )( e) 

Met vr iendeli ike groet , 

(1 0)(2e ) 

(1~e) 

Dil 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 Ie melden en hel bericht Ie verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt mei risico's verbonden aan 
hel elektronisch verzenden van berichten . 

This message may contain information !hal is not intended for you_ lfyou are not the addressee or if lhis message was sent to you bymistake, you are requested to inform the 
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sender and delete the mes sage. The State accepts no liability for dam age of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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To: (1 O)(2e) Il -DGB~□ __ (_10~)(~2e_)_~1@m inienw.nl]; 'Wim Kuijken'0 (10)(2e) l@gmail. com] 
From: (1 O)(2e) 1) - DBO 
Sent: Mon 5/18/2020 10:43:09 A M 
Subject FW: In formatie Granuliet NRC 
Received: Mon 5/18/2020 10:43:10 AM 
Notitie-Granul iet-G .-Kru se. pdf 
Granuliet grond of bouwstof 20190320.pdf 
Kruse Lubking Memo voor discussie granuliet als grond.pdf 

Bes te W im, 

1 (1 O)(2e) 1 heeft m ij in cc onderstaande ma il gestuurd. 

Met vriendelijke groet , 

(10)(2e) 

Verzonden: maandag 18 mei 2020 10:40 
Aan: 1 (1 O)(2e) i) - DBO 

Onderwerp: FW: Info rmat ie Granuliet NRC 

Dag 1O)(2e voor jou wel licht ook inte ressant . Ik noem hier even de " r ichtingenst r ijd" waa rvan j ij ook al sprak. 
Vrgr( 0)(2 ) 

Verz ag 18 mei 2020 10:38 
Aan: (1 (1O)(2e ) rws.n l> I (1O)(2e) K~_.:('---1O'---)('---2'---e) _ ___ '-'-ilec....c.nc..ct'-'-.n'-'-'I <I (1O)(2e) l@ilent.nl>; 1 (1 O)(2e) 1 

(1 0)(2e) minienw.n l>G0)(2#(2e) [ (BS) '---'---(1_0_)(2_ec_) ----

CC=~---~ rws .nl> 
Onderwerp: FW: Info rmat ie Granuliet NRC 

Best e allen, 

Hie rn a stuu r ik ju llie te r informat ie een ber icht door aan 1 (1 O)(2e) Ivan de NRC. 

Ik heb lang met hem ges proken nav de kwest ie. Het is goed als ju llie ervan op de hoogte zijn. 

GIB geeft de hoop op dat Zembla nog tot inkeer komt . Maa r de NRC ve rdient een tweede kans. 
Vriendelij ke groet, 

1 (1 0)(2e) 1 

Van~)(2e) 
Verzonden: zondag 17 mei 2020 17:58 
Aan: 1 (1O)(2e) ~(1 0)(2e) l@nrc.n l> 

Onderwerp: Informat ie Granuliet 

Best~~) 
Zoa ls afgesp roken stuu r ik je alvast info rmat ie d ie du idelijk maakt dat er: 

1. niets mis is met de definiëring en m ilieu hygiëne van granu liet; 

2. niets mis is met de besluitvo rming op het min iste r ie van lenW (incl RWS en ILT); 

3. Zembla eerder activistisch dan journa list iek t e we rk gaat, waarb ij journa listen en het Bu rgercol lect ief niet schuwen een 

loopje te nemen met de waarheid. 

Het dossier is groot. Dit is noodzake lij kerwijs een selectie. 

Je kunt, zoals we hebben afgesproken, naa r elk stu k of e-ma il v ragen. GIB heeft vr ijwe l alles. 

Veel documenten zijn te vinden op https://www.bont rup.com/doss ier-granu liet/. Ook op www.t weedekamer.n l natuur lijk 

(zoekterm 'granu li et' ). 

Ik ga hierna op de dr ie punten in. Het is onvermijdeli jk dat het een beet je t ijd van je vraagt . 

1. Granuliet, grond/bouwstof en milieuhygiëne 

De definit ie van het Bbk (Beslu it Bodemkwa lit eit) en de toe licht ing daa rop zijn zo helder dat het last ig is dat mensen er iets 

anders in w il len lezen. De tegenstande rs van het gebruik van granu liet in Over de Maas gebrui ken argumenten die 

ir relevant zijn, zoals : granuliet is niet van Neder landse bodem, of: granul iet bevat geen organisc he st of. 

134853 

Het mater iaal hoeft helemaal niet van Nederlandse bodem te zij n, en er is geen min imale hoeveelheid o rganische stof 

voorgeschreven. 

Lees de drie bijlages. 

- De Notitie Granu liet van Gerard Kruse, d ie tot aan zijn pens ioen 30 jaa r bij Deltares heeft gewerkt. 

- De Notitie van Schreurs Consult (Granul iet grond of bouwst of?) . Sch reu rs is een expe rt o p het Bbk geb ied. 
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- Het memo van Lu bking en Kruse. Ir. Lu bking is de auteu r van het 700 pag ina's te ll ende st andaa rdwerk Grondgedrag. 
Feiten normen en waarden met betrekking tot grond in de praktijk van de geotechniek. Lubking geeft Masterclasses 

over grond: samen met medewerkers van De lt ares en onder auspiciën van Delta res. Zie: 

https ://www.delta res . n I/n I/academy/ masterclass-grondged rag-cgf-m-paot m/. 

- Ten aanzien van milieuhygiëne: kij k svp naa r de website van GIB, daa r staan verschillende onderzoeken op, van 

verschil lende bu reaus. Allemaal met deze lfde uitkomst. Mij zijn geen onderzoeken bekend met een andere uit komst 

dan dat granu liet schoon is en vo ldoet aan de m ilieuhyg iënische vereisten. 

2. Besluitvorming ministe rie 

Er wordt in uitzending van Zemb la (6 feb ) en ook daarna gesuggereerd dat er iets m is zou zij n met het cert ificaat. Zembla 

doet dit, het Bu rgercollectief Dreumel doet dit, Van Biezeveld doet dit en het PVV-Statenlid Ton Diepenveen doet d it . Een 

ernst ige beschu ldig ing, want als er iets mis zou zijn , komt dit nee r op een milieudelict . Het certificaat is immers een wettig 

bewijsmidde l. 

Inm iddels hebben zowel RWS en ILT als de minister/staat ssecret aris ze lf meermalen en onderbouwd laten weten dat er 

niets mis is gegaan bij het verst rekken van dit certificaat. Dat een enkele am btenaa r dit wil betwijfelen mag natuu r lijk. Dan 

gebeurt wat er hoort te gebeu ren: de zaak onderzocht . Er fs ook onderzoek geweest. De uitkomst daarvan is helder : het 

cert ificaat is geld ig en granuliet is grond. 

Er is gesuggereerd dat van hoger hand is ingegrepen om de expertmening van de handhave rs te "overrulen". Maa r uit alle 

corres pondent ie van het m inist er ie, te v inden op de websites van GIB en de Tweede Kamer, bli jkt j uist dat de "s igna len" 

van de handhavers uiterst se r ieus zijn genomen. Alleen: ze zijn niet ju ist gebleken. 

Staatssecreta ris Van Ve ldhoven vindt zelfs dat het proces "te lang" heeft geduu rd (haa r brief van 5 maart). 

3. Zembla 

Zemb la be roept zich op "maandenlange" ser ieuze onderzoeksjournalistiek. Maar Zembla versp reidt, willens en wetens, 

foutieve informat ie. 

Persvrij heid en de vrij heid van meningsuit ing zijn een groot goed. Maar dat is iets anders dan de vr ij heid om onwaa rheden 

te verspreiden . 
Zemb la baseert zich in wezen o p twee "concept " memo' s. Zem bla weet dat het concepten zij n. 

Het eerste is het RWS memo dat in de naam en t itel verschillende data kent (ap ril 2019 en juni 2019). Dit memo is ten 

onrechte als "definitief" aangeboden aan het lmplementatieteam, dat er op 20 j uni een vergadering aan wijdde en dat, op 

basis van dit memo, in een ve rslag tot de conc lusie kwam dat granu liet een bouwstof was. De hele uitzend ing is hie rop 
gebaseerd. De "experts " in de uit zending zien dit verslag, bladeren door het memo en baseren daa rop hun conclus ies. 

Maa r het memo staat vo l foute aannames en heeft dan ook binnen de organisatie RWS geen status gekregen . Roelof 

Bosma presenteerde tijdens de rondet afelconferent ie d it memo als een stu k van Bodem+, wat onjuist is, en een aanta l 

Kamerleden op het ve rkeerde been heeft gezet . 

Ik heb Bos ma voor de uitzend ing per ma il lat en weten dat het een conce pt was. Hij heeft met die kennis niets gedaan en de 

foute informatie wé l en de juiste info rmat ie nfet versp reid. Eerst in de uitzending, vervo lgens in de Tweede Kamer en op 

sociale media. 

Deze manier van doen herhaa lde hij met het concept memo van een medewerk(st )er van de ILT. Daar heb jij ook ove r 

gepubliceerd. 

Het tweede memo gaat ervan uit dat granuliet slij pse l zou zijn. De BRL9321 stelt: "Deze beoordelingsric htlijn is niet 

bedoeld voor mater iaal dat een bewerking heeft ondergaan anders dan sche iden, wassen of breken " . Daar zit moge li jk het 

misverstand , bij granuliet wordt er niet geslepen. 

Dit alles was makkelijk t e ver ifiëren geweest. Nu brengt Zemb la het als groot nieuws, en sommige Kame rleden zijn onder 

de ind ruk van deze "onthu ll ing" en wo rden zo op het verkee rde been gezet. 

"De minist er had d it aan de Kamer moet en stu ren?" is een verontwaardigd geuite vraag. Hoezo dan? De minister mag de 

Kamer toch niet verkeerd inlichten? Als jullie bij de NRC een stu k krijgen dat niet klopt en dat de krant niet haa lt , dan is het 

toch geen NRC-stuk? 

Het is een biza rre kwest ie: 

1. Handhavers w illen hun zin doord r ijven . Dat lukt niet, want ze hebben geen gelijk. De handhavers vinden dit niet relevant 

en lic hten het Bu rgercollectief en Zem bla (se lect ief) in . Zembla denkt een mooi ve rhaa l t e hebben en gaat zoeken naar 

informatie d ie daa rbij past. De bevolking wordt ongerust , en de gemeente West Maas en Waal gaat mee in het Zembla 

frame, waardoor de onrust toeneemt. Het lij kt erop dat de pa rtijen niet meer kunnen geloven dat ze zich hebben vergist . 

2. Een ex-off ic ier roept op tot aangift e doen tegen GIB. Hij gebruikt woorden als fraude, bewuste m isleiding en 6 jaar 

gevangenisstraf. Zelf doet hij geen aangift e, net zo m in als iemand anders. A ls GIB vervolgens aankond igt de rechtmatighe id 

van zijn uit spraken aan een rechte r voor te leggen, wordt er het frame " intimidat ie" op geplakt. Dit is moeil ijk te begr ij pen. Is 

een ex-OvJ ineens tegen een gerechte lij ke uitspraak? 

3. Zembla zet willens en wetens enkele journalist ieke principes opzij, en is hoogst verontwaa rd igd als GIB de kwestie aan de 
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Raad voor de Journalist iek w il voorleggen ("met gest rekt been"). Is de RvdJ er niet ju ist om de kwal iteit van journalistieke 

producties t e bewaken? 

4. Het wordt nog gekker : de gemeente v raagt pe r brief aan RWS of die e rvoor wil zorgen dat GIB n iet naa r de rechter en niet 

naa r de RvdJ gaat. Waa rom zou ze dat doen ? 

Wij zien, tot ons leedwezen, dat er een soort richtingenst rijd van deze kwest ie wordt gemaakt. Dat willen we helemaa l niet. Maar 

noch de gemeent e noch het Bu rgercollectief gaat in op onze uitnodiging de kwest ie te bespreken. Daa rdoor blij ft het vuurtje 

brandende. 

Er komt nog een aanta l momenten waarop granu liet publicitai re aandacht za l t rekken. De eerste keer is op 20 mei, als de Kamer 

wederom stemt over mot ies. Daarna komt nog een rechtszaak (gemeente versus RWS), een onderzoek van Ku ij ken en een review. 

Ik hoop dat ik ertoe kan b ijd ragen dat je goed bent voorbereid. 

Vriendel ij ke groet, 

(1~~(~~e) 

I(1 0)(2e)I 
(10)(2e) 1 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com]; ~I __ (1_0~)(2_e~J-~I) - DGB~~ __ (_10~)(_2e~J-~1@minienw.nl ] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 5/18/2020 3:00:31 PM 
Subject 20200518 s tellingen 
Received: Mon 5/18/2020 3:00:32 PM 
20200518 s tell ingen .docx 

Best el (10)(2e) len Wim , 

Zoa ls afgesp roken heb ik een aanta l ste ll ingen verwoord. Daarbij heb ik van de volgende bronnen gebruik gemaa kt : 

. het stuk van de juridisch medewerkers van de ILTvan novembe r 20 18; 

. de discuss ienota van WVL van 22-4-2019; 

.deinputvanl (10)(2e) ~ 

. u itlat ingen gedaan tijdens de gesprek ken. 

Wellicht al b ij jou bekend, maa r bijgevoegd de discussienota, voorzien van commentaa r van GIB. Deze geeft op een aantal punten 

een duiding. 

Ik zou de ste lli ngen vooral b innen lenW w il len uitzetten: DGWB, HBJZ, RWS BS, RWS WVL, RWS ON en RWS ZN. 
Graag j u lli e commentaar bij de stellingen . 

Groet 
(10)(2e) 
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I n zij n onde rzoek is dhr. Kuij ken tegen een aan tal in houdelij ke issues opgelopen rond granuliet . In 
de t ijd laa t het doss ier zien dat er op verschillende momenten op met verschillende argumenten 
in houdelij k tegenaa n wordt gekeken. 

Van belang is te bepalen op w elke welk wet telijk gronden (Bes luit Bodemkwaliteit, toelichting op 
Bbk, normdocument, prod uctce rtificaa t) deze argumenten zij n gebaseerd . 

Onderstaa nd t reft u enke le ste llingen aa n d ie in de gesp rekken naa r voren zij n gekomen. Graag 
uw reac t ie hoe u met de kenn is van nu tegen deze aspecten aa nkij kt . 

1. Granuliet komt niet uit ongeroerde grond en is daa rom geen 'g rond '. 
2. Granuliet bevat (vrij wel) geen orga nisc h ma teriee l is daa rom geen 'g rond '. 
3. Als granuliet toch als 'gro nd ' moet worden gez ien met het vervolgens vo ldoen aa n de 

gecorrigeerde sa menstellingsvereisten zoa ls opgenomen in Rb k art ike l 4. 2. 1. Op basis 
hiervan moet het mater iaa l uit m inimaa l 25% lutum of 25% o rga ni sche stof bestaa n. 
Daa raa n vo ldoet g ranuliet n iet , dus geen grond. 

4. Granuliet is niet homogeen van sa menstelling omdat het een mengsel va n 30 jaa r oud 
mater iaa l uit Sc hotland en 15 jaa r oud materiaa l uit Noo rwegen is. Het is niet te 
achterh alen wat de bron van het materiaa l is. 

5. Granuliet is geen va n na ture in de bodem voorkomend sed im entair mate r iaa l. Granuliet is 
een industrieel b ij prod uct en geen natuurp ro duct. 

6. Granuliet is geen grond omda t het naast het in de BRL 932 1 beschreven toegesta ne 
bew erkingen (wassen, breken en zeven in het productiep ro ces) een niet omschreven 
prod uct iebew erking met een fl occ ulant heeft ondergaan. 

7. Granuliet is geen grond omda t het naast het in de BRL 932 1 beschreven toegesta ne 
bew erkingen (wassen, breken en zeven in het productiep ro ces) een niet omschreven 
prod uct iebew erking heeft plaa tsgevonden waa rdoo r gran ulietslijpse l is v r ijgekom en. 

8. Het gebruik va n een flocculant is niet omschreven in BRL 9321 of in het productcertificaa t . 
Daa rom zijn beide documenten niet van toepass ing op g ranuliet . 

9. Het gebruik va n een fl occ ulant is in st rijd met het Bb k en kan daa rom in een nieuwe BRL 
9344 niet opgenomen worden. 

10. Granuliet komt voort uit een productieproces en kwalificeert daa rom niet als een 
afzet t ingsgesteente. 

11. De karakter istieken van gran uliet als dichtheid, ko rrelgroot teverdeling, orga nisc he 
stofgeha lte, structuur va n de granul iet ko rrels en het o ntbreken van een minerale 
lutumfract ie zij n afwi j kend. Hierdoor is granuliet geen grond . 

12. Granuliet heeft zowel een ce rt ifi caa t gebaseerd op grond (BRL 932 1) als voo r bouwstof 
(BRL 9324) en va n be ide heeft de fab rikant in meld ingen geb ruik gemaa kt . 

13. Er is ook gran uliet > 2m m en < 63 m m. Dit wordt onder hetze lfde ce rt ifi caa t op basis va n 
BRL 932 1 verhande ld. 

14. Andere fa brikanten va n steenslag houden hu n breekstof in de groeve. Door granuliet te 
ce rt ifi ceren wordt GIB bevoordee ld. 

15. Het toepassen van gran uliet leidt tot sterke vertroebeling van het oppervlaktewate r. 
16. Opn ame van granu liet of granietzand in de afsp raken zoa ls verwoord in de 

Monitorin gs verslagen van het I m plementat ietea m uit 2008, 2009 en 2010 bieden 
onvoldoende j ur id ische bas is voo r het onderbrengen van gra nuliet onder BRL 9321. 

17. Een beleidstandp unt va n een beleids-DG bied t onvo ldoende j ur id ische bas is voor 
handhav ing . Hiervoo r is een opmerking/ op name in de Regeling bodemkwaliteit nod ig. 
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(1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) minienw.nl ; (10)(2e) (BSf-lL-_-'-(1_0)'--'-(2_e.:_) _ _i=c:..:rw:.:..:s::..:.;.nl]; 1 (10)(2e) 1. 

- DGRW (10)(2e) @min ienw .~nl~·~ __ (1_0_)(2~e_) __ --fL---~~(1_0_)(2_e_) ~@minienw.nl]; (10)(2e) ) -
(10)(2e ) minienw.nl ; (10)(2e) - DBO (1 0)(2e) @m in ienw.nl] 

Cc: (1 (10)(2e) (BS) (1 0)(2e) rws .nl]; 1 (1 0)(2e) Il -
DBO (10)(2e) min ien w.nl];I (10)(2e) 1- IL T (10)(2e) @ILenT.nl] 
From: (1 0)(2e) (BS) 
Sent: Mon 5/18/2020 6 :35 :35 PM 
Subject: RE: react ie staatssecretar is FW: RONDZENDMAP-2020/5686 U hee ft een recordactie in HPRM, S lenW Nota ter informat ie 
over bezwaar en verzoek VoVo 8 me i 2020 
Received: Mon 5/18/2020 6:35:42 PM 
01 Nota ter informatie over bezwaarschriften en verzoek VoVo gran uliet 8 mei 2020.PDF 

Dag 1 (10)(2e) 1, 
Om misversta nden te voo rkomen, 1 (1 0)(2e) 1 en ik zij n niet sta ndaa rd aa nwez ig bij het tweewekelij ks PFAS over leg . Mocht 
da t nodig zij n, kunnen we nat uur li j k aanschuiven, maa r ik heb hieronder geprobeerd de v ragen / opmerkingen van de 
staa tssecretar is kort te bea ntwoo rden. 

Mocht de aa nwezigheid va r(~ )en/ of m ij desonda nks gewenst zij n, laa t j e het da n s.v .p. even weten? 
Groeten, 

(~ ) 

1. Indien de rechter de Vovo toewijst, en er achteraf 
onterecht is sti lgelegd , en het bedrijf dient een 
schadeclaim in , zijn de kosten dan voor de 
gemeente? 

Antwoord: Nee, dat is zeker geen automatisme. 
Het valt niet uit te sluiten dat het bedrijf GIB (producent granu liet) 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 laat zich 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 
voorzien ing vordert de gemeente dat er pas op het bewaarschrift wordt besloten een aantal weken nadat het 
rapport van Wim Kuijken én de review openbaar zijn gemaakt (zie nota). In het geval dat de voorlopige 
voorzien ing op dit punt wordt toegewezen zal dus met de beslissing op het bezwaarschrift moeten worden 
gewacht tot aan deze voorwaarden voldaan is. 

Van:~I ___ (1_0_)(2_e_) __ ~ll- DBO 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 12:01 

Aan: (1 0)(2e) (BS) ; 1 (10)(2e) 1 (BS) ; ~I _ (_10_)(2_e_) ~Il - DGRW; ~I __ (1_0)_(2_e)_~I) - BSK ; ~I ___ (1_0)_(2_e) __ ~l) -
BSK ; (10)(2e) ) - DBO 

Onderwerp: react ie st aat ssecret ar is FW : RO NDZEN DMAP-2020/ 5686 U heef t ee n recordact ie in HPRM , S lenW Not a ter informatie 
ove r bezwaar en verzoek VoVo 8 mei 2020 

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 hveewekelijkse PFAS (bodem). 

Met v r iendelij ke groet , 

(10)(2e) 

----- Oorspronkelijk beri ch t-----
Van : RM Administrator Productie~ (10)(2g) l@minienm.nl> 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 09:26 
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Aan : Po stbusAfgehandeldeNotasStaatssecretaris <1 (1 0)(2g) l@minienw.nl> 
Onderwerp: RONDZENDMAP-2020/5686 U heeft een recordactie in HPRM, S IenW ota ter infomrntie over bezwaar en verzoek VoVo 8 mei 

2020 

Opm erking : 
"donderdag 14 mei 2020 om 15:25 :26 (GMT-02:00)l1 (1 0)(2e)IJ(2e) 
Nota ter inform atie - geen opmerkingen. 

"woe
1

sda\ 13 mei 2020 om 17:5 1 :06 (GMT-02:ool (10)(2e) I:" 
Beste 0)(2 ,) 

I" 

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 IL T en HBJZ . 
Groeten, 

(rn) 

Er staat een recordactie voor u klaar in HPRNI. Open bij gevoegde bij lage om in HPRM de recordactie van record (RONDZENDMAP-2020/5686) 
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 bekij ken, kunt u de volgende link naar de HPRM webclient gebruiken: 
https ://RM-Web.frd .shsdir.nl/HPRMWebClient?uri= l 4674595&t=record&lang=ln 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 afzender te melden en het bericht te verwijderen . De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 
aard ook, die verband houdt met risico 's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain infomrntion 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 an d 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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To: 'Wim Kuï ken' (10)(2e) @gmail.com]; ~I __ (1_0~)(2_e~J-~I) - DGB~~ __ (_10~)(_2e~J-~1@minienw.nl ] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 5/18/2020 7 :44 :16 PM 
Subject 20200518 Vragen 
Received: Mon 5/18/2020 7:44:1 6 PM 
20200518 Vragen .docx 

Best el (10)(2e) len Wim, 

Ik heb nog een kee r naa r de v ragen gekeken en hier en daa r wat aa ngevu ld. Tevens heb ik ze gec lust erd een aa ngegeven wi e ze 

moet bea ntwoo rde n b innen lenW. De externe toewij zing moet ik nog even bedenken. 

Graa g j u lli e react ie ! 

Groet 
(10)(2e) 
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I n zij n onderzoek is dhr. Kuij ken tegen een aa ntal in hou delij ke issues opgelopen rond granuliet . I n 
de t ij d laa t het dossier zien dat er op verschillende momenten op met verschillende argumenten 
in houdelij k tegenaa n wordt gekeken. 

Van belang is te bepalen op w elke welk wet telijk gronden (Besluit Bodemkwaliteit, toelichting op 
Bbk, normdocu ment, productcertificaat) deze argumenten zij n gebaseerd . 

Onders taa nd t reft u enkele v ragen aa n d ie in de gesprekken naa r voren zij n gekomen. Graag uw 
rea ct ie hoe u met de kennis van nu teg en deze aspecten aa nkij kt . 

Juridische aspecten (DGWB en HBJZ) 

1. Komt g ranuliet uit ongeroerde grond of niet en kan het da n wel of geen ' grond' zij n. Hoe 
relevant is d it?. 

2 . Granuliet bevat (vrijwel) geen orga nisc h ma teri aa l. Kan dat als er over 'g ro nd ' ges proken 
wo rdt? . 

3. Als granuliet als ' grond' wordt gezien moet het da n vo ldoen aa n de gecorrig eerde 
sa menstellingsvereisten zoa ls opgenomen in Rbk artikel 4.2. 1? 

4 . Z ij n de karakter istieken van granuliet als dicht heid, ko rrelgroot teverde ling, orga nisc he 
stofgeha lte, structuur van de granul iet ko rrels en het o ntbreken van een minerale 
lutumfract ie afwij kend? Kan het da n toch (j uridisch ) g rond zij n? 

5. Granuliet komt voort uit een prod uctieproces. Kan het da n nog j urid isch kwalificeren als 
een afzet t ingsgesteente. 

6. Bieden opname van g ranuliet of graniet za nd in de afspraken zoals verwoord in de 
Monitorings verslagen van het I mp lementat ietea m uit 2008, 2009 en 2010 voldoende 
j uridische basis voor het onderbrengen van granuliet onder BRL 9321. 

7 . Waa rom is in 2008-2009 er niet voor gekozen om g ranuliet in het Rb k en toelichti ng op te 
nemen? Zou da n de huid ige d is cu ssie voo rkomen zij n? 

8 . Bied t een be leidstandpunt van een be leids-DG vo ldoende j ur idische basis voo r 
verg unningver lening en handhavi ng van RWS?. Zou hiervoor opn ame in de Regeling 
bodem kwaliteit nod ig of beter zij n? 

Eigenschappen en productie granuliet (RWS WVL) 

9 . Is granuliet homogeen van sa menstell ing? Is dat relevant? 
10. Is granuliet een meng sel van 30 j aa r oud mater iaa l uit Sc hotland en 15 j aa r oud materiaa l 

uit Noorwegen of niet? 
11 . I s prec ies te achterhalen wat de bron van het materiaa l is?. 
12. Is granuliet een van na ture in de bo dem voorkomend sedimentair materiaa l? Is dat 

noodza kei ij k? 
13. Is granuliet een ind ust ri eel bij prod uct? I s dat relevant? 
14. Kan granu liet grond zij n als het naast het in de BRL 9 321 beschreven toeg estane 

bew erkingen (wassen, breken en zeve n in het product iepro ces) een niet omschreven 
prod uct iebew erking met een fl occ ulant heeft ondergaan? 

15. Granuliet zou ontstaa n door spoelwater te concentreren met behulp van cycloneren, 
flocculatie en persen. I s dat een ander proces da n scheiden, wassen of breken zoa ls in de 
BRL 932 1 is genoemd? 

16. Heeft granuliet , naast het in de BRL 9321 beschreven toegestane bewerkingen (wassen, 
breken en zeven in het prod uct iep roces ) een andere niet omschreven prod uct iebewerki ng 
ondergaa n waa rdoor granulietslij psel is vrij gekom en? I s dat conform de norm/rege ls? 

17. Leidt het toepassen van granuli et tot ( sterke) vertroebe ling van het opperv laktewater en is 
dat afw ij kend van bij voorbee ld klei? 

Flocculant (RWS WVL) 

18. Het gebruik van een fl occulant is niet omschreven in BRL 9321. I s dat noodza kelij k in een 
algemeen geldend norm document? 

19. Het gebruik van een fl occulant is niet omschreven in het productcert ifi caa t . Is dat 
noodza kelij k? 

20. Kan het nieu we BRL 9344 voo rzien in het geb ruik van een fl occulan t? 
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2 1. Is het gebruik van een floccu lant wel of niet in stri j d met het Bbk omdat deze stof daa r in 
niet wordt genoemd? I s da t relevant? Waa rom wel/niet? 

Certificaten (RWS WVL) 

22. Heeft granuliet zowel een cert ificaa t gebaseerd op grond (BRL 9 321) als voor bouwstof 
(BRL 93 24)? 

23. Heeft de fa brikant granuliet (of Noors leem of andere aand uiding voor hetze lfde produkt ) 
als gro nd en als bouwstof aa ngeboden in de afgelopen j aren of alleen als grond? 

24. Er is ook gran uliet > 2m m en < 63 m m? Zo ja , wordt d it on der hetzelfde certificaa t op 
bas is van BRL 9321 verhandeld? 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gm~a_il._co_m~J --~ 
Cc: (10)(2e) - DGBO (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 5/18/2020 7 :45:29 PM 
Subject: Eerste keer bouwstof 
Received: Mon 5/18/2020 7:45:29 PM 
20200504 BRL 932 1.docx 
20190816 02 Bï la e ·· liet 16-8-2019 tïdslïn vanu it ON. df 
20190816 05 Me 

Beste W im, 
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 Be leid en Regelgeving: 
Onderwerp 4.9: Verhoogde Barium gehalten in granuliet. Die suggest ie werd gedaan doorl (10)(2e) van DCMR. Zie 
gemarkeerde tekst in bijgevoegd document dat ik heb opgeste ld over de d rie re levante BRL-en. 

Vervo lgens komt dit thema terug op 3-4-2018, bij de eerste me ld ing voor de Honswijkersplas (zie de tijdlijn). De eerste inhoude lijke 

discuss ie hierover vindt plaats op 11-4-2018 binnen WVL via een telefon ische con ferentie (zie t ijdlijn). 

Deze volgorde blij kt ook uit een ko rte reconstructie van RWS ON die in 2019 is opgesteld. Deze heb ik eveneens separaat 
bijgevoegd. Overigens is deze reconst ruct ie in de t ijdlijn opgenomen. 

Met vriendeliike uoet , 

(10)(2e) 

(1 qill2e) 
Van: Wim Ku ij ken 

Verzonden: maandag 18 mei 2020 18:48 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO 

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

Onderwerp: Re : 20200518 St ell ingen 

0 ja ... en ik wil nog graag weten wie bij ienw als eers te (en wanneer) geschreven heeft over Granuliet als bouwstof.. __ 

iPhone WJK 

Op 18 mei 2020 om 16: 54 heeft W im Kuij ken ~ (10)(2e ) l@gmail.com> het volgende geschreven: 

Nog even goed kijken aan wie wij deze vragen voorleggen. M.i intern alleen b ij 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 aan Kiwa/CvD/CI en GIB. 
oke? 
Wim 

134850 

Op 18 mei 2020, om 16:00 heeft~I ___ (1_0)_(2_e) __ ~I.) -DEO <j'---__ (_10_)_(2_e) _ ________.l@m==i=ru~·e=n~w~.nl=> 
het vol ende geschreven: 
Best e (10)(2e) en W im, 

Zoa ls afges proke n heb ik een aant al ste llingen verwoord. Daa rbij heb ik van de volgende bronnen 

gebruik gemaakt: 

. het st uk van de jur id isch medewerkers van de ILT van november 2018; 

. de d iscuss ienot a van WVL va n 22-4-2019; 

. de input van 1 (10)(2e) ~ 

. uit lat ingen gedaan t ijdens de gesprekken. 

Wellicht al bij jou bekend, maa r bijgevoegd de discuss ienota, voorz ien van comment aa r van GIB. Deze 
geeft op ee n aant al punt en een duid ing. 

Ik zou de stelli ngen voora l binnen lenW w illen uit zetten: DGWB, HBJZ, RWS BS, RWS WVL, RWS ON en 

RWS ZN. 

Graag jullie comment aar bij de st elli ngen. 

Groet 
(10)(2e) 

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd . Indien u niet de geadresseerde bent of d~ bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen . De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
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schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van ber1chten. 
This message may conlain information !hal is not inlended for you lf you are not the addressee or if th is message was sent to you bymistake, you are requested 

to inform the sender and delete the messa ge. The State accepts no liabil~y for dam age of any kind resutting from the risks inherent in the 
electronic transm ission of messages. 

<202005 18 Stellingen.docx> 

134850 1321 



136279 

Chronologie BRL 9321, BRL 9324 en BRL 9344 

2008 

20080802 
BRL 932 1 vas tgesteld 

20080825 
ma ilwisseling intern Senter Novem: granuliet als gro nd beschouwd. Verwezen wordt naa r 
besp reking in IT op 25 aug ustu s. Vers lag daa rvan ontbreekt. 

20080826 
Mail va n Senter Novem aa n Bontrup naa r aan leiding va n d iens v raag of gran uliet als grond mag 
worden toegepast. 
'Zoa ls gezegd heeft mij n co llega 1 (10)(2e) I uw verzoek bes proken met een betrokkene van et 
m inister ie van VROM. Z ij zij n tot de co nclusie gekomen dat uw mate r iaa l WEL past onder de 
defin it ie va n grond on der de defi nit ie van het Besluit bodemkwaliteit. Dit beteken t dat het 
mater iaa l als grond op of in de Neder landse bodem toegepast kan worden voo r zover het 
kwalitat ief uiteraa rd voldoet aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit .' 

20081019 
I n een ma il van I ntron aa n Senter Nove m wordt ingegaan op de gevo lgen. 

'Wanneer VROM aa ngeeft dat gran ietza nd valt onder de defi nit ie van grond betekent d it 
automat isch dat het GEEN bouwstof is. De defin it ie van bouwstof in het Bbk sluit g rond uit. I n het 
kader van de ce rtifice ring is een keuze gemaa kt om d it za nd als bouwstof te beschouwen om dat 
het de fij ne fract ie va n steenslag is, dat nu een bouwstof is. Dus ook de fij ne f ra ctie granietza nd of 
kwartsietza nd. 
Op basis van het standpunt van VROM (granietza nd is g rond ) w ilde ik het granietza nd certificeren 
op bas is van BRL 932 1 I nd ust rieza nd en gr ind. Dit levert een conflict op met BRL 9324 voo r 
steens lag . I k heb dat afgelopen woensdag aa n de orde gesteld in het Co llege van Des kund ige 
Toes lag materialen en Vulstoffen. 
Om hiermee verder te kom en zij n er wat mij bet reft 3 opt ies: 

1. Granietza nd is grond en geen bouwstof: da n za l d it prod uct uit BRL 9324 verw ijderd 
moeten worden en zullen alle producenten va n steens lag het product als grond moeten 
gaa n keu ren. Dit betekent een fl inke extra invester ing ..... 

2. Granietza nd is een bo uwstof die kan worden toegepast als g rond. I n dat geva l kan met een 
kleine aa npassing van BRL 932 1 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 herz ien. 

3. Granietza nd is een bo uwstof die alleen als bouwstof kan worden toegepas t . 

20081208 
Bovenstaa nde mail doo rges tuurd aa n l (10)(2e) I. 

2009 

20090107en20090108 
Verslag legg ing besp reking kne lpunten in de werkgroepen implementa tie Besluit bodemkwaliteit 

'Knelpunt 163 Gran ie~t_z_a_n_d ___ ~ 
Voor d it knelpun t is 1 (10)(2e) Ivan I ntron uitgenod igd om een toelichti ng te verzo rgen. 
Definit ie van granietza nd, fi j ne fract ie van steenslag . Ee rste standp unt van VRO M is status gro nd . 
Daa rm ee gaat granietza nd onder BRL 9321 I ndust rieza nd- en grin d vallen en za l het uit de 

1 
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reikwijd te BRL 9 324 voor Steenslag moeten worden geschreven. Dat heeft co nsequenties voo r de 
keur ingsinspanning . 

Verslag : 
'Na een toelicht ing van 1 (10)(2e) Ivan intro n is de werkg roep van mening da t het mater iaa l 
als grond gez ien moet worden. I ntron za l aa n de slag gaa n met de uitwerki ng van de certifi cering 
van dit ma teriaa l als grond on der de BRL 9324, waa rbij het wordt aa nbevo len om het 
stoffenpakket aa n te passen aa n de inform atie die besc hikbaa r is over de herkomst van de 
mater ialen (Schot land en Noorwegen) . De verwachting is da t het geen probleem is om met een 
bepe rkte keurings inspa nning te werken, gegeven het feit dat het hier gaa t om sch oon materiaa l 
van nat uur li j ke oo rsp rong.' 

Act ies : 
1. Aanpassing BRL 9324 ( I ntron) 

20090219 
Presentat ie uitvoeringsv raagst ukken: Granietzand (fi j ne fractie) is g ro nd , dat beteken t dat BRL 
aa ngepas t moet worden . Bij de aa npass ing kan met beperkte keurings inspa nning rekening worden 
gehou den. I ntro n past BRL aa n 
Behandeling IT: ter kennisname 
Bes luit IT: kennis genom en 

20090331 
Monito r ingsverslag IT 2008: Actie 163 Definitie van granietza nd 
De fi j ne fract ie van granietza nd wordt als grond gez ien. Product is tot op heden gecertific ee rd 
onder de BRL voor steenslag da t als bouwstof wo rdt gez ien. Anders certifice ren leidt tot 
meerkosten. I nt ron gaat aan de slag met een aan pass ing van de BRL 9324, waa rbij de 
keur ingsinspanning is afges temd op de contante en schon e samenstelling van het materi aa l en dus 
ook beperkt . 
Punt behoort eigenlij k op agenda werkgroepen bouwstoffen en gron d en bagger, maa r is vanwege 
link m et certificeri ng in deze werkg roep beha ndeld. Status: Gead resseerd in ja n/feb 2009 

20090802 
Wijz ig ings blad BRL 932 1: comm entaa r waa r in wi jzig ings blad wordt afgekeurd om dat onderh andse 
wi j zigingen aa n de eisen voo r bouwstoffen worden voorgeste ld 

20090807 
SGS verzoekt bevest ig ing stat us granietza nd v ia mail aa n l(10)(2e) I. 

20090921 
1 (10)(2e) I bevest igt statu s graniet za nd als gron d aa n SG I ntron 

20090922 
Mail van~I --(-10-)-(2_e_)-~l(Toets ingscom miss ie Bodemkwaliteit) aa n SGS I ntron met bezwaa r 

tegen stellingname VROM. 
'Zoals ee rder aa ngegeven is een verhaa l van 'iemand van VROM v indt da t een fi j ne fract ie van een 
bouwstof onder de defin itie van grond zou vallen' onvoldoend e. 
Tot nu toe heb ik geen wettelij ke onderbouwing voo r deze d ras t ische wijz ig ing van de definitie van 
bo uwstof als bed oeld in hoofdst uk 3 van het Bbk gezien. Voorts heeft Toetsingscommiss ie een 
zes tal ongewenste neveneffec ten vastgesteld die opt reden als gevolg van voorgestelde wij ziging 
van de defi nit ie van bouwsto f.' 

Daa rbij wordt verwezen naa r co mmentaa r d .d . 21-9-2009 van de Technische Commi ss ie 
Bodemkwaliteit op BRL 9 321: 
' I n d it wij zigingsblad moet de fract ie k leiner da n 2 mm van g roevema ter iaa l als grond worden 
getoetst aan bij lage B (samenstelling) van de Regeling Bodemkwaliteit, terwij l de fract ie groter 
da n 2 mm van prec ies hetzelfde mater iaa l als bouws tof wordt getoetst aan bij lage A (emiss ie) van 
de Regeling bodemkwaliteit ...... Kortom de wettel ij ke onderbouwing voor de voo rgestelde definitie 

2 
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van bouwstof ontb reekt, de consequenties van de voorgeste lde w ij ziging in de prakt ij k zij n niet 
overz ien en een derge lij ke drasti sche wi j ziging zou ee rst moeten worden onderworpe n aa n een 
mil ieueffec tentoets en een bed r ij fseffec tentoets. Dit wijzigingsblad kan niet worden goedgekeurd .' 

2010 

20100331 
Monitoringsverslag IT 2009 : Ac tie 163 Defi nitie van granietza nd 
Definit ie g ra n iet za nd 
Valt granietza nd, een fi j ne fract ie van steenslag , onder de defi n it ie grond of bou wstof? 
Standpunt van de w erkgroep is dat granietzand de stat us gro nd heeft . Granietza nd za l daarom ook 
onder BRL 9321 (i nd ustrieza nd en gr ind ) gaa n vallen en uit BRL 9324 (steens lag ) wo rden 
geschreven. Vanwege de link met certifi cering is dit pu nt, dat eigenlij k onder bouwstoffen en gro nd 
en bagger valt, behandeld in deze werkg roep. Status: Gead resseerd 

2012 

20120523 
Wijz ig ing BRL 9321 door KIWA BMC bindend verklaa rd 

2013 

20130619 
Verslag van de Taskforce Verb eteren Beleid en Regelgeving : 
Onderwerp 4.9 : Verhoogde Ba ri um gehalten in granuliet 
'Vanuit de I nspectie Leefom geving en Transport (ILT) is het volgende uit voer ingsv raagstuk over 
verhoogde ba r ium gehalten granuliet aa ngedragen: 
N.a.v. een cas us waa rbij een pa rtij gra nuliet met een verhoogd ba rium gehalte, wil ik graag de 
volgende verb eterpu nten aa ndragen . Deze hebben betrekking op de normstelling en op de 
bewijsm idde len . 

Versla bespreki ng : 
(10)(2e) merkt o dat h ï gra nul iet slï psel vri·gekomen bï het zagen van gra nietb lokken) niet als 
,grond maa r als bouwstof ziet. (~ merkt o g dat hier in de bran ch e zelf ande rs tegenaan gekeken 
wordt. l(10)(2e)I ste lt voor dit vraagstuk even te arkeren en te focussen o de vragen die de ILT 
ste lt. 
De tas kforce staa t pos itief tegenover het om draa ien van de normering, d.w .z. dat in de tabellen 1 
en 2 w eer een normwaa rde wordt opgenomen, maa r via een voetnoot wo rdt aa ngegeven da t de 
norm niet geldt als Ba r ium va n na tuu rl ij ke oorsp rong is. Het aa ntonen of de verhoogde Ba rium 
gehalten een natuur li j ke of antropogene oorzaa k kent, dient onderdee l te worden van het 
histo risch onderzoek. Doordat het historisch onderzoek onderdeel wordt van de milieuhyg iënische 
verkl ari ng (één van de verbetervoorstellen uit verbetertraj ect) maa kt deze onderbouwing tevens 
onderdee l uit van het productcertificaa t bi j de partij . 
Voors tel bes preking IT: instemmen met voorstel tas kforce ' 

20130625 
Verslag I mplementa tietea m 
'Ba r ium 

~ )wil de norm pas teru g in de tabe l ind ien helder is op we lke wij ze borging van het vaststellen 
van de antropogene herkom st va n Ba ri um is gerege ld .(l10)(2~)wil eerst het uitgewerkte voorstel van 
NEN op d it punt zien . ~1 0)(2ej geeft aa n dat hij het nu niet helder vindt en dat norm verm elding in de 
tabel het duidelij ker maa kt . Bes loten wordt om eerst de uitwerking van de borging in NEN verba nd 
af te wac hten en da n de normtabel op dit punt aan te passen.' 

2014 

1 Anton Roe loffzen, bodemspecialist DCMR 
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20140827 
Eers te versie van het productcert ifi caa t voor granu liet : I ZG-039-01 d.d. 27-8-2014 (niet 
beschikbaa r) 

20141004 
Gewij zigde BRL 9324 vastgesteld doo r KIWA BMC 

20141015 
IT : Overzicht van uitvoeringsvraagst ukken en om iss ies Besluit bodemkwaliteit 

163 I nt ron Certifica tie Certifice rende I nstelling Datu m ind ienen: 30- 10-2008 Med ium: helpdesk 
Referent ie : 0810-6754 
Definit ie van granietza nd, fi j ne fract ie van steenslag . Ee rste standp unt van VRO M is status gro nd . 
Daa rm ee gaat granietza nd onder BRL 9321 I ndust rieza nd- en grin d vallen en za l het uit de 
reikwijd te BRL 9324 voor Steenslag moeten worden geschreven. 
I n feb ruari 2009 toelichting door I NTRO N in werkgroep kwalibo . Standpunt van de werkgroep is 
dat g ran ietza nd de sta tus grond heeft . Intron gaat aa n de slag met uitwerking van d it sta ndp unt in 
de BRL 9321 en 9324. Aa nbeveling om het stoffen pakket aan te passen aan de beschikba re 
info rmati e d ie beschikbaa r is over de herkom st va n het mater iaa l (Sc hotland en Noorwegen) . 
Werkg roep monitor ing : Kwalibo 
Act ie door: Bodem+ In tron 
Tij de lij ke act ie : Besp reking in werkgroep 
Vergt w ij zig ing: BRL 9321 BRL9324 
Verwac hte da t um op loss ing : nvt 
Da t um oploss ing: nvt 
Dat um opvolg ing : nvt 
Wijze opvolging : Wij ziging BRL 9321 en 9324 doo r derden. 
I ndeling: A (gead resseerd) 
Aa rd : 4 (knelpu nt voor werkg roepen) 

20141104 
Gewij zigde BRL 932 1 vastgesteld doo r KIWA BMC 

20150513 
Wijz ig ing BRL 9324 vastgesteld doo r KIWA BMC 
'Toe lichting : 
Bij het versc hij nen van deze uitga ve van BRL 9324 is er gez ien de defi nit ie van grond in het 
Bes luit bodem kwaliteit voor gekozen om een stri kte scheiding aan te houden tussen de cert ifi catie 
van grond en de ce rtifica tie van bouwstoffen . Daa rdoo r kan op bas is van BRL 9324 
alleen nog groeves teen wo rden gecertificee rd als bouwstof en is BRL 9321 uitgeb reid met 
de mogelij kheid om geb roken grind als g rond te ce rt ifi ceren. ' 

20150707 
Concept van BRL 9344: ' I n deze beoorde lingsrichtlij n zij n alle releva nte eisen opgenomen met 
betrekki ng tot de milieuhyg iën ische eigenschappen va n de frac t ie < 500 urn vrij kom end bij de 
bewerking va n primaire steenachtige materialen, zoa ls d ie zij n ges teld aa n niet -vorm gegeven 
bouwstoffen en grond in het Bes luit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit.' 

20150902 
Publica t ie van prod uctcertifi caa t voo r granuli et I ZG-039-02 d.d. 2-9-20 15. Huidig geldend 
certificaa t. 

2017 
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2017 april 
I nt ron een nieuwe BRL 9344 aa ngeboden aa n het mini steri e. Bro n: Not it ie t .b.v . over leg BRL 9344 
op 16 november 2018. 

20170613 
I n j uni 20 17 is door I&W de volgende react ie naa r SBK gegeven: "Wij hebben g isteren de BRL 
9 344 besp roken en beoordee ld of deze in zij n huid ige vorm in de Rege li ng bodem kwaliteit kan 
worden opgenomen. Gelet op de defi nit ie voo r grond en een bouwstof moet ik u helaas meede len 
dat de BRL in zij n huidige vorm niet vo ldoet en daa rom niet als wettelij k schema kan worden 
aa ngewezen in de Regeling." Bron: Notit ie t .b.v. overl eg BRL 9344 op 16 november 2018 . 

20170613 
Reactie SBK: ' De BRL 9344 is goedgekeurd doo r de TBbk, t ij dens de aa nvaa rdingsper iode is er 
geen str ij d igheid geconsta teerd. Er is daa rdoor niet ee rder aa nleiding geweest om te twij felen aa n 
de mogelij kheid de BRL op te nemen in de Rege ling .' 
I k za l j e vraag voorleggen aa n de schemabeheerder, met het d ringende verzoek er deze week nog 
antwoord op te geven.' 

20170613 
Reactie va n SGS I nt ron I nd ustrial 
' I ndert ij d is BRL 9321 aa ngepast t .b.v . granu liet , nada t er van Senternovem een uitsp raa k is 
gekomen dat dit ma teriaa l inderd aad onder de defi nit ie van grond valt . 
Echter, d ie aa npassing is gestrand bij de toets ingscom miss ie Bbk, omdat d ie stelde dat als gevolg 
van het wi j zigingsb lad impl iciet de defi n it ie va n bouwstof zou worden aa ngepast. De 
argumentering komt er op neer, dat het niet zo kan zij n da t als j e een bo uwstof hebt (ges teente) 
en da t fij n maa kt, het ineens grond geworden is. Op die manier zou een bouwstof d ie niet voldoet 
aa n de em iss ie-e isen, kunnen wo rden verm alen om te worden ge leverd als grond. De imp licat ies 
zouden moeten worden on derzocht met een m ilieueffectentoets, etc . etc " Tevens ge ldt dat de 
meest gebruikte toepass ing van het materiaa l een niet- terug neem ba re bet reft . 
Na heel vee l discussie is er vervolgens voo r gekozen een BRL op te ste ll en d ie aa n beide cr iter ia 
tegemoet komt, waa rbij overigens de definiti ekwestie niet in opge lost, zoa ls u aa ngeeft. 
De BRL heeft inm idde ls alle relevante grem ia gepasseerd. Ik vertrouw op uw beg ri p in dezen en 
hoop dat de BRL ter notificat ie kan worden aa ngeboden.' 

20170614 
Mail van1e2Beàa n Bodemplus : 
'Volgens mij moet er, gezien de reac t ie, nog eens goed naa r de BRL worden gekeken. Dit gez ien 
de ee rdere react ie van Senternovem, en afkeuring daa rna door de toetsingscom m iss ie Bb k en de 
BRL die nu voorligt. Erik Hoven geeft aa n dat de defi n it iekwest ie nog niet is opgelost. Zouden j ullie 
nog eens goed naa r de BRL 9 344 kun nen ki j ken en de ee rdere disc ussie over de BRL 932 1. 
Volgens mij moeten wij de uitkomst daa rna bespreken. De conseq uent ies bij t oe lat ing da n wel de 
motivat ie voor het niet aa nwijzen moeten goed in beeld worden gebracht . I s er van uit Bodem+ 
nog betrokkenheid geweest bij de BRL of heeft de CI da n wel schemabeheerder deze zonder ons 
daa r in te kennen tot sta nd geb racht . Z ij n j u llie het eens met een nadere beoorde ling en toets. I k 
kan mij vooste llen dat een gesprek met de schemabeheerder daa r onderdeel vanuit kan maken. ' 

20170615 
Mail va f11e2Beàa n Bodemp lus : 
' I k heb 1 (10)(2e) lnet ges proken. Hij ga f ze lf aan dat er sp rake is van een st r ij d igheid met de 
defin it ie, maa r door de BRL vo lled ig uit werken voor grond en bouwstof w illen ze de toepass ing 
toch moge lij k maken. Ik krij g st ukken toegezonden van de toets ingscomm issie Bbk en event uele 
in fo rmatie over verdere co ntac ten . Wordt vervo lgd .'2 

20170628 
Mail van Bodemp lus aa n Intro n : 

2 T ij d li j n 
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'Wij hebben g isteren de BRL 9344 besp roken en beoordeeld of deze in zij n huidige vo rm in de 
Regeling bodemkwalite it kan wo rden op genomen. Ge let op de definiti e voor gro nd en een bouwstof 
moet ik u helaas meede len da t de BRL in zij n huid ige vo rm niet voldoet en daa rom niet als 
wet te lij k schema kan wo rden aa ngewezen in de Regeling. Wij denken wel dat met een aa npass ing 
in de BRL deze we l geschikt kan worden emaa kt Voor een gesprek over een moge lij ke 
aa npassing wordt u benaderd doo r (1 0)(2e) )(2e) of l (10)(2 e) 1 van Bodem plus. 

Gezien de huid ige planning voor de ac tualisa tie van de Rege ling en de t ij d d ie nod ig is voor de 
aa npassing BRL is het zeer onwaa rs chij nli j k dat een aa ngepaste BRL nog ka n worden meegeno men 
met de actu alisatie. 

I k beveel u aa n om het gesprek over de aa npassing van de BRL met Bodemp lus aa n te gaa n. Zoa ls 
hierboven aa ng eg even wordt u hiervoo r benaderd. 3 

20170628 
I ntern e mail DGWB: 
'Onderstaa nde ma il ter info. Wij ku nnen een BRL niet aa nwij zen omdat deze niet vo ll ed ig aa n de 
eisen voldoet. I k heb de verzoeker geïnfo1111 eerd. Met hem za l contac t wo rden opgenomen over 
een aa npass ing. Ka n de BRL alleen niet meer mee met de act ualisa t ie.' 4 

2017 juli 
Naa r aa nleiding hiervan is in j u li 2017 door SBK d (10)(2e) 1) een suggestie gedaa n: 
De fractie < 500 µm v r ij komend bij de bewerking va n pr imaire steenac ht ige mater ialen wo rdt 
toegepast als niet -vo1111 gegeven bouwstof of als grond . Het prod uct is qua herkoms t een bouwstof. 
De beoogde toepass ing is ec hte r ook als grond, dat wil zeggen niet terugneem baa r op of in de 
bodem. Aangezien het prod uct aa ntoo nbaa r voldoet aan de max imale sa menstellingswaa rden voor 
grond, ook voor metalen d ie niet op genomen zij n in het standaa rd analysepa kket voor grond, mag 
het pro duct ook als grond wo rden toegepast , met dien vers tande dat de toepass ing herneem baa r 
is overeenkomst ig art ikel 33 va n het Bes luit bodem kwaliteit . Het toepass ing sgeb ied bet reft de 
GWW sector, met name, maa r zich niet beperkt tot, za nd in za ndbed of in ophogings lagen. 

I n reac t ie hierop is het vo lgende aa n SBK medegedeeld : 
I k heb de aa nv ullingen van de TBbk gelezen. De stri j dig heid met de wetgeving blij ft onda nks de 
aa nvu ll ingen bestaan . Er dient vooraf een keuze te worden gemaa kt : Of het vrijgekomen prod uct 
is een niet vo rmgegeven bouwstof of het is grond. Deze keuze mag niet afhanke li j k zijn va n de 
interpretat ie/ mening van de gebruiker va n de BRL. Met de voorgestelde aa nvullingen blij ft dit 
onduidelij k. I k beg rij p van de sc hemabeheerder dat zij deze keuze (grond of bouwstof) aa n de 
ove rheden (lees : I& M) laten. Z ij v ragen we l om een eend uidige keuze. Om deze keuze te maken 
wil I&M ( en Bodem+) graag iom de bra nche en de schemabeheerder. Na de va kantie za l d it 
overl eg worden georga ni see rd. Of het dan alleen bij een tekst ue le aa npass ing bli j ft weet ik niet. 
Opname van de BRL 9344 in de Rbk per 1 j anuari 2018 lij kt daa 1111 ee lastig. 5 

2018 

20180626 
Vervolgens is de BRL 9 344 voorz ien van aa npassingen op 26 j uni 2018. Het toepass ingsgeb ied is 
nu als vol gt omschreven : 

1.2. Toepassingsgebied 
De fractie < 500 µm v r ij komend bij de bewerking van pr imaire steenac ht ige mater ialen wo rdt 
toegepast als grond. Het toepassingsgebied betreft de GWW sector, met name, maa r zich niet 
bepe rkend tot, za nd in za ndbed of in ophog ingslagen. 

3 T ij d li j n 
4 T ij d lijn 
5 I bid em 
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De primaire steenachtige materialen zij n afkomstig uit pri ma ir gewonnen gesteente (afkomstig uit 
steeng roeves) of uit primair gewonnen gr ind en keien (gebaggerde of afgeg raven sed im enten) . 
Alle andere herkomsten, waa ronder de verweking van gerecycled grind of steenslag, zij n 
uitges loten. Producten afkomst ig uit een maa lproces (vulstoffen) zijn eveneens uitges lotéttl.82e) 

(1 0)(2e) 

Ad vies om deze vers ie ook niet op te nemen in het Rbk: " Zoals de BRL er nu uitziet is het 
in houdelij k onvoldoende en j urid isch nog steeds onj uist (niet conseq uent doorgevoerd naa r regels 
voo r grond, bijv. geb ruik bij lage A/ B, beperking toepass ingsgebied , ontbreken duiding 
mil ieuhygiënische kwalite it - enkel zeggen dat het grond is volstaa t niet , moet een kwaliteit 
aa ngeven) ." 7 

6 I bide m 
7 I bide m 
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To: (1 0)(2e) Il -DGBO (10)(2e) 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 

l@m in ienw. nl] 

Sent: Mon 5/18/2020 8:12:38 PM 
Subject 20200518 Interv iew! (1 O)(Ze) J 
Received: Mon 5/18/2020 8:12:38 PM 
20200518 Interview! (1 0)(2e) ~ 

Ha 1 (1 O)(Ze) 1, 

~I ______ B_R_w _____ ~~ Volgens m ij een antwoord op je opmer king in de tekst . 

Groet 

(10)(2e) 

135225 1325 



To: (1 O)(2e) Il -DGB0 (10)(2e) 1@m inienw.n l] ; 'W im Kuijken '0 (10)(2e) l@gmail. com] 
From: (1 O)(2e) 1) - DBO 
Sent: Mon 5/18/2020 8:14:17 PM 
Subject FW: On derzoek door RPS naar afvalstromen 
Received: Mon 5/18/2020 8:14: 17 PM 
brief gemeente RPS rapport.docx 

T. i. 

Met vriendeliike eroet, 

(10)(2e) 

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

Verzonden: maandag 18 mei 2020 16:38 
Aan: (1 O)(2e) ) - DBO 

CC: (1 (1O)(2e) (BS) 

Onderwerp: FW: Onderzoek door RPS naa r af va lst romen 

Dag !10)(2ej, 
Zie hieronder de an t woorde n op de v ragen m .b. t . het RPS rapport. 
Groeten, 

(110)(2~) 
1. Ja, het e indra pport is aa n RWS aangeboden, ee rst per ma il, naderhand per brief (zie bij lage) . 
2. Nee, RWS heeft n iet meer gereageerd op het defin it ieve ra pport. De opmerk ingen op het eerste ra pp ort z ij n monde ling 

door RWS Z N toege licht aa n de gemeente (z ie ook de brief van RWS ZN aa n de gemeente van 16 ap ril 2019 die ik je 
vorige week stuurde) . 

Overigens weet ik vrijwe l ze ker dat de gemeente het rapport ook heeft aangeboden aan het m in isterie / DGWB. Dat is ook log isc h 
omda t eigen lij k a lle aanbevelingen van het RPS rapport zich r ichten op ' het ste lse l ' en niet o de u itvoering door RWS. Of 
DGWB het rappo rt heeft on tva ngen en heeft gereageerd zou j e even kun nen checken bij (10()~08 q 10)(2e~. 

3. Va nuit RWS ZN zij n er geen verde re act ies ondernomen. 

4 . Nee, voor zover ik kan achterha len n iet, maar zie mij n opmerk ing onder punt 2. 

Van: 1 (1 O)(2e) 1) -DBO 4 (1O)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: donderdag 14 mei 2020 9:34 AM 
Aan: (1O)(2e) (B S) (1O)(2e) rws.nl> 
Kopie: (1 (1 O)(2e) (B S) (1 O)(2e) rws.nl> 
Onderwerp: RE: Onderzoek door RPS naar afvalstromen 

Best é1I0)(2~) 

Dank hiervoor. 

Is het defin it ieve rapport van 24 jun i eveneens aangeboden aan RWS? 

Heeft RWS naar RPS of de gemeente gereageerd op d it definit ieve rapport. 

Is het rapport b innen RWS uitgezet voo r vervo lgacties? Zo ja, wat is daa rvan de stand van zaken? 

In het rapport door RWS aangeboden aan beleid (DGWB en/of DGMI)? 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

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

Verzonden: woensdag 13 mei 202~0_1_8_:4_8 ___ ~ 
Aan: (1 O)(2e) ) _ DBO l.,_--'(_1O_._)(._2_.e)_ --.-L:.....:.:.;.:.:.:.:.:::,:...:..:..:...:..:..:..:' 
CC: (1 (1O)(2e) (BS) (1 O)(2e) 

L.._ _______ __,~--

0 n der werp: RE: Onderzoek door RPS naa r afva lst romen 

Dag !10)(2ej, 
Bijgaa nd het RPS ra pp ort (24 j un i 2019) , plus het (aanbied ings)memo van RPS van dezelfde datu m . 

Plus het persber icht en not a aan de gemeent eraad va n 9 j u li j l. 

RWS heeft gereageerd (en kr it iek geu it ) op een ee rder concept van dit rapport u it april 20 19. Zie b ijgevoegde br ief van de HI D RWS 

ZN van 16 april 20 19. 

Groeten , (m, 
Van: ~I __ (1_0_)(2_e_) -~I) -DBO 1L_._(1_D_.)(_2e_._) _ ___J.>,l@....:m..;.;.;.;..in=ie~n;....;.w;....;.•=nl> 

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 16 :54 

134849 (1 0)(2 e) 1 (BS) <I 1rni1~~l 1@rws.nl> 1327 



Onderwerp: Onderzoek door RPS naa r afvalst romen 

Best é1I0)(2~) 

Dh r. Ku ij ken vraagt naa r het RPS rapport waa r aanvankelij k aan het bu rgerco llect ief aan heeft meegewerkt, maa r dat in opdracht 

van de gemeente West M aas en Waa l is opgeste ld. 

Kan ik voor hem een exem plaar ontvangen? Weet je wat de st atus van het rapport is? Komt er een reactie van RWS o p het 

rapport? 

Met vr iende lii ke !l' roet , 

(1 0)(2e) 

134849 1327 



To: (1 0)(2e) Il -DGBO (10)(2e) 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 

l@m in ienw. nl] 

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 m ij n typo's. Ik heb er een paar in definitieve kamerbrieven weten te smokkelen! 

Met vriendelijke groet , 

(10)(2e) 

(1 )( e) 

Van: (10)(2e) ) - DGB 

Verzonden: maandag 18 mei 2020 21:15 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO ; 'Wim Kuijken' 

Onderwerp: 20200518 Vragen 
Mooi I ijstj e. 
Ik heb nog een paa r typo's er uit gehaa ld. 
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Van: (10)(2e) ~CD) 

Verzonden: dinsda 19 mei 2020 14:26 
Aan: (10)(2e) CD) 

Ondetwerp: : n e e vragen van dhr. Kuijken 

HoiE 
fan ILT kon mij verder helpen. 

~----~ 
(1 0)(2e) 

Artike l 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 llA.2 en llA.3 

Onze Minister is volgens art. 1.1 WM: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu; 

Deze artikelen llA.2 en llA.3 Wm bevatten de grondslag voor de zogenoemde Kwalibo regeling In het Besluit en 
de Regeling bodemkwaliteit. 
Kwalibo staat voor Kwaliteitsborging bij bodemintermedlalrs 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 bodemlntermediairs en certificerende Instellingen. KWALIBO staat voor kwaliteitsborging bij 
bodemlntermedlairs . 
https : //www. il ent. nl/onderwerpen/kwaliteltsborging-bij-bodemintermedialrs 
Dit zegt natuurlijk juridisch niet zo veel. De taakafbakening RWS-IL T lijkt in de instellingsbesluiten niet helder 
geregeld . 

Groet, 
1 (10)(2e) 1 

Van 
Verzon 18 mei 2020 08:40 
Aa (CD) 
~-----~ 

Onderwerp: RE: Enkele vragen van dhr. Kuijken 

prima 

Met qroet, 

(10)(2e) 
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Van: lrws.nl> 

Verz,-'-o_n~---~· 
Aaµc_ _ _:_---'-'----_:_ _ ____l_L_',,......, 

CC .Lc--r--------:-:~:..:....,..i:,=~ 

On 

Hoi ~e11ro)(2~) 

1 (10)(2e) 1 

Voor de inhoud van het Bbk kan je bij mij terecht. 
Zullen we morgenmiddag even overleggen? 

~ 
~raag 2 zou ZN handhaving (~:antwoord kunnen geven . 

Va~ (10)(2e) ~(CD) ~ > 

Verzonden: 18 mei 2020 08:32 
Aan: (10)(2e) 0)(2e) (CD)~ (10)(2e) frws.nl> 

Onderwerp: RE: Enkele vragen van dhr. Kuijken 

Ik kan uitleg geven t .a.v . vraag 1, maar dan wel samen met iemand die het Besluit inhoudelijk kent ben jij dat? 
Mandaat is namelijk niet specifiek geregeld per onderwerp, het moet binnen onze taak horen in het 
Instellingsbesluit met iemand van de inhoud samen kan ik wel beredeneren hoe we dan bevoegd zijn via 
mandaat . 

Vraag 2 kan ik niet bij helpen, daar weet ik niets van . 
Ik heb vandaag weinig tijd, wanneer is het antwoord nodig? 

Met aroet, 

(10)(2e) 

Van:I (10)(2E([QlI~_ncD) ~ (10)(2e) lrws.nl> 

Verzonden: maandag 18 mei 2020 07:59 
Aan (10)(2e) CD (10)(2e) rws.nl> 
CC: 1 (10)(2e) [10 )(2e) (10)(2e) rws.nl>; (10)(2 (10)(2e) 

(10)(2e) (CD) (10)(2e) rws.nl>; (10)(2e) (CD) ~----~ ------,._;_;.;..;;;..c~ 
Onderwerp: RE: Enkele vragen van dhr. Kuijken 
Urgentie: Hoog 

Hoj (10)(2e) 1 

Zou j i~ (10)(2e) 
mailbencnt. 

~unnen helpen met de beantwoording van de vragen onder 1 en 2 in zijn onderstaande 

Dank, 
1(10)(2e) 1 

Van: 
Verzon 

291563 

(10)(2e) BSH'-_<_1 o_J_<2_e>_ ... ,..:...;rw:..:.;s::..:..,n_,_,I,> 
ag 5 mei 2020 14:00 

2 
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(CD)~ (1 0)(2e) ~ rws.nl> ==========,.-....c~~ 

Dag I(10)(2e*nl (10)(2e) 1 

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

Alvast bedankt. 

Groeten, 

\10)(2ej 

Va~ (10)(2e) 1 DBO ~ (10)(2e) fninienw.nl> 
~-------~ - - - ----""'""'""""'.;:;..:;.:...;.;..;.;.""' Ve ~=~~-=- 5 mei 2020 11:41 

BS) 1 (10)(2e) kws.nl >;I 
_,1-c-~~~~----.--" ragen van dhr. Kuijken 

(10)(2e) t-HBJZ 4L_(_:_1_:_0)_:_(2_e_:_) _ l-'~m"'-=in..;.;.i""en;.;.w.;.;..;.;..n..;.;.I> 
(10~2e) 

Be~~ (10)(2e) 1 

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

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

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

Met vriendelijke groet, 

~ 
(10)(2e) 

3 
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To: - BSK (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) minienw .nl]; 
L__----r'('---10-'-)('--2-'e '-----'--'-=-=--:"---('---10-'-)'--(2-'e )~r--1-"::::...:....::=.:..:..LJ...JL__--r-'-,____:_:,--'-~_.!L,_--'D=-G=-:..,RW ( 10)(2e) @.~m_in_ie_n_w_._n~I ·~~ __ (1~0_)(2_e_) __ -----v 

BSK (10)(2e) min ienw.nl ; ~~-------(~1_0)_(2_e)~@min ienw.nl ; (10)(2e) (WVL) (10)(2e) rws.nl ] 
Cc: (1 (10)(2e) (10)(2e) rws.nl ]; (10)(2e) ) -
DBO (10)(2e) m inienw.n l] (10)(2e) - IL T (10)(2e) @ILenT.n l] 
From: (1 0)(2e) (BS) 
Sent: Tue 5/19/2020 8:01 :56 AM 
Subject: RE: reactie staatssecretar is FW: RONDZENDMAP-2020/5686 U heeft een recordactie in HPRM, S lenW Nota ter informat ie 
over bezwaar en verzoek VoVo 8 me i 2020 
Received: Tue 5/19/2020 8:02:03 AM 

Nee hoor. 
Gr-{110)(2~) 
Van: ~I ~-(1 -0)-(2-e)-~I) - BSK 

Verzonden: dinsdag 19 me i 2020 08 :13 

(1 0)(2e) (BS) ; (1 0)(2e) ) - DBO; 1 (10)(2e) 1 (BS) ; ~I _ (_10_)(2_e_) ~Il -DGRW ; ~I ___ (1_0)_(2_e) __ ~I) -
(10)(2e) ) - DBO ; (1 0)(2e) (WVL) 

'-----.----~--'-, 

CC: (1(10)(2e) (BS) ; (10)(2e) )-DBO;I (10)(2e) 1- ILT 

Onderwerp: RE : react ie st aatssec reta ris FW: RONDZENDMAP-2020/ 5686 U heef t een recordact ie in HPRM, S lenW Nota te r 

inform at ie ove r bezwaar en verzoek VoVo 8 me i 2020 
f-1 0)(2 ) 
10)(2 )(2e) ertegenwoord igd RWS standaard op het PFAS overleg , wil len jullie dat anders 
Met vriendelijke groet, 

1 (10)(2e) 1 

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

Verzonden: maandag 18 mei 2020 19:~3_6 ___ ~ 
Aan: (10) (10)(2e) m inienw.n l>; (BS) 

'----,---~~ 

(10)(2e) rws. nl>; (10)(2e) . 

10)(2e - DGRW (10)(2e) ) - BS K (10)(2e) ) - BSK 

(1 (10)(2e) (10)(2e) rws. nl>; (10)(2e) ) - DBO 1 (10)(2e) l@minienw.n l>; 

(10)(2e) 1- ILT ILenT. nl> 

Onderwerp: RE : react ie st aatssec reta ris FW: RO NDZENDMAP-2020/5686 U heef t een recordact ie in HPRM, S lenW Nota te r 

inform atie over bezwaar en verzoek VoVo 8 mei 2020 
Dag 1 (10)(2e) 1, 
Om misve rsta nden te voo rkomen, 1 (10)(2e) 1 en ik zijn niet sta ndaard aanwez ig bij het tweewekelij ks PFAS over leg . Mocht 
da t nod ig zijn, kunnen we nat uurli j k aansch uive n, maar ik heb hieronder geprobeerd de v ragen/ opmerkingen van de 
staa tssecretaris ko rt te beantwoo rden. 

Mocht de aanwezigheid var(~)en/ of m ij desonda nks gewenst zij n, laa t je het da n 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 is zeker geen automatisme. 
Het valt niet uit te sluiten dat het bedrijf GIB (producent granu liet) 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 laat zich 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 
voorzien ing vordert de gemeente dat er pas op het bewaarschrift wordt besloten een aantal weken nadat het 
rapport van Wim Kuijken én de review openbaar zijn gemaakt (zie nota). In het geval dat de voorlopige 
voorzien ing op dit punt wordt toegewezen zal dus met de beslissing op het bezwaarschrift moeten worden 
gewacht tot aan deze voorwaarden voldaan is. 
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Van: ~I ___ (_10_)_(2_e) ___ ll - DBO <LI _ __c_(1--'---0)--'--(2_e--'---) _ _,...l@~m_in_ie_n_w_.n_l> 

Verzonden: maandag 18 mei 2020 12:01 

Aan: (1 0)(2e) (BS)< (1 0)(2e) rws .nl>; (10)(2e) L______:(_10__:__)(:_2e__;)_ ~ ...:..:rw~s:.:.·.:.:.nl:.::._>.!._J; _ __:_(1_0;.:_)(2_e_:_) _ _J) - DGRW 

(10)(2e) (10)(2e) ) - BSK LL(_10...:..,)(--'---2e__.:._)__i.:.......:..;.;~:.:..:....:.:....:..:..:..:· ~ __ (_1_0)_(2_e) ___ ) - BSK 

L_ _ __:___:_:____:_ _ _J.l......:..;mc:..;ic:..:n.:..:i e:..:.n.:...:w"-'.c:..:..:.nl.>; (10)(2e) ) - DBO min ienw.n l> 

Onderwerp: react ie staat ssecret ar is FW : RO NDZE NDM AP-2020/ 5686 U heef t ee n reco rdact ie in HPRM, S len W Nota ter info rmatie 

over bezwaar en ve rzoek VoVo 8 mei 2020 

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). 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van : RM Administrator Productie <j (10)(2g) l@minienm.nl> 
Verzonden: maandag 18 mei 2020 09:26 
Aan : Po stbusAfgehandeldeNotasStaatssecretaris <l'----------'-(1_0-'--')('----2g=) ______ _µ.;1@=m=in=i=en=w~.=nl> 
Onderwerp: RONDZENDMAP-2020/568 6 U heeft een recordactie in HPRM, S IenW ota ter in formatie over bezwaar en veIZoek VoVo 8 mei 

2020 

Opm erking : 
"donderdag 14 mei 2020 om 15:25 :26 (GMT-02:00) 1 (10)(2e) I:" 
Nota ter inform atie - geen opmerkingen. ~----~ 

"woe1sda} 13 mei 2020 om 17:51 :06 (GMT-02:00) 1 (10)(2e) ~) I:" 
Bestr 0)(2 ,) 
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 afges temd met IL T en HBJZ. 
Groeten, 
(~) 

Er staat een recordactie voor u klaar in HPRîvl. Open bijgevoegde bij lage om in HPRM de recordactie van record (RONDZENDMAP-2020/5686) 
te knnnen uitvoeren . 

De deadline voor het uitvoeren van de recordactie is 2-06 -2020 om 16:30. 

Om de informatie en het bestand alleen te bekij ken, kunt u de volgende link naar de HPRM webclient gebruiken: 
https ://RM-Web.frd .shsdir.nlJHPRMWebClient?uri= 14674595&t=record&lang=ln 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 veIZocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 
aard ook, die verband houdt met ri sico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain infom1ation that is not intended for you. Ifyou are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender an d 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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To: 'W im Kuïken' (10)(2e) @ gm~a_il._co_m~ J --~ 
Cc: (1O)(2e) - DGB0 (1O)(2e) 1@m inienw.nl] 
From: (1 O)(2 e) ) - DBO 
Sent: Tue 5/19/2020 8: 10:07 AM 
Subject: RE: 20200518 Vragen 
Received: Tue 5/19/2020 8:10:07 A M 
20200422 RWS-2020 27973 Besluit handhavingsverzoek Over de Maas.pdf 
20200518 Vragen .docx 

Beste l (10)(2e) l en Wim, 

Ik heb je suggest ies meegenomen. Er staan nu veel vragen op RWS/WVL terw ij l een aantal van deze issues ook door ju r isten zijn 

bekeken. Dat ge ldt met name voor de vragen 6 en 7. De juridische argumentatie dat granu liet 'grond ' is tref je aan in het 

bijgevoegde bes luit op het handhavingsverzoek van de gemeente. Ik ben we l benieuwd hoe RWS/WVL daarop gaat antwoorden. 

Wil je de vragen bi j één (leidinggevend) persoon uitzetten of bij mee rdere? 
Met vriendelijke groet, 

(1O)(2e) 
(1 qill2e) 

Van: Wim Kuij ken 

Verzonden: maandag 18 mei 2020 21:48 
Aan: (1 O)(2e) ) - DBO 

CC: (1 O)(2e) ) - DGB 

Onderwerp: Re: 20200518 Vragen 

Ik sna p niet altijd het ondersche id ts DGWB/HBJZ en W RS/WVL .... v raag 1 t / m 5 kan je evt ook aan WVL voorleggen ! Vraag 21 ook 

aan DGWB/ HBJZ?! 

Vraag 14 kan bete r ook bi j deel Flocc ulant m.i. 

Vraag 18 en 19 hetzelfde? Li j kt wel zo ... 

Toevoegen : Heeft de Toetsingscom m issie Sticht ing Bodem kwaliteit Gran uliet onder BRL9321 als grond wel goed gekeurd ? Was dit 

nodig? 
Wi m 

Verstu urd vanaf m ijn iPad 

Op 18 mei 2020 om 20:44 heeft 1~ __ (_10_)_(2_e_) __ I) - DBO ~L--'-(1_0..:...:)(_2e-'-) _ ____,_..l@'--'m-"--'-'-in'"'"'ie'--'-n'--'-w'"'",'"'"'nl> het volgende 
geschreven: 

Beste 1 (10)(2e) I en W im, 

Ik heb nog een keer naa r de vragen gekeken en hier en daar wat aa ngevuld. Tevens heb ik ze gecl uste rd een 

aangegeven w ie ze moet beantwoorden binnen lenW. De exte rne toew ijzing moet ik nog even beden ken. 

Graag jullie reactie ! 

Groet 
(10)(2e) 

Dil bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dal aan de afzender Ie melden en hel bericht Ie verwijderen _ De Staal aanvaard t geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt mei risico's verbonden aan hel elektronisch verzenden van beri chten. 

This message may contain information !hal is not inlended for you_ lfyou are nol the addressee or if lh is message was sent to you bymistake, you are requested to inform 
the sender and delete the messa ge_ The State accepts no liabil~y for dam age of any kind resutting from the risks inherent in the eleclronic transm ission of 
messages. 

<2020051 8 Vragen.docx> 
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I n zij n onde rzoek is dhr. Kuij ken tegen een aan tal in houdelij ke iss ues opgelopen rond granuliet . In 
de t ij d laa t het doss ier zien dat er op verschillende momenten met versc hil lende argum enten 
in houdelij k tegenaa n wordt gekeken. 

Van belang is te bepalen op w elke wette lijk gronden (Bes luit Bodemkwaliteit, toelichti ng op Bb k, 
norm docu ment, prod uctcertifi caat) deze argumen ten zijn gebaseerd . 

Onders taa nd t reft u enkele v ragen aa n d ie in de gesprekken naa r voren zij n gekomen. Graag uw 
rea ct ie hoe u met de kennis van nu tegen deze aspecten aa nkij kt . 

Juridische aspecten (DGWB en HBJZ) 

1. Bieden opname van g ranuliet of g raniet za nd in de afspraken zoals verwoord in de 
Monitorin gs verslagen van het I m plementat ietea m uit 2008, 2009 en 2010 vo ldoende 
j uridische bas is voor het onderbrengen va n granuliet onder BRL 9321. 

2. Waarom is in 2008-2009 er niet voor gekozen om g ranuliet in het Rb k en toe lichti ng op te 
nemen? Zou dan de huid ige d iscu ss ie voo rkomen zij n? 

3. Bied t een be leidstandpunt van een be leids-DG vo ldoende juridische bas is voor 
verg unningver lening en handhaving van RWS? Zou hiervoo r opna m e in de Regeling 
bodem kwaliteit nod ig of beter zij n? 

4. Heeft de Toetsingscom miss ie St ich t ing Bodemkwaliteit Granuliet onder BRL932 1 als grond 
goedgekeurd? Was dit nod ig? 

Eigenschappen en productie granuliet (RWS WVL) 

5. Komt g ranuliet uit ongeroerde grond? Is dat relevant? 
6. Granuliet bevat (v r ijwel) geen orga nisch ma teri aa l. Voldoet het daa rm ee aa n de definitie 

'g rond'? Is dat relevant? 
7 . Komt g ranuliet voo r in een verhoud ing en een stru ctuur zoa ls die in de bodem van natu re 

wordt aa nget roffen? Is dat relevant ? 
8 . Als granuliet als ' grond' wordt gezien moet het da n ook voldoen aan de gecor rigeerde 

sa menstellingsvereisten zoa ls opgenomen in Rbk artikel 4. 2. 1? 
9 . Z ijn de karakter istieken van granuliet als dicht heid, korrelgroot teverde ling, orga nisc he 

stofgeha lte, structuur van de granul iet ko rrels en het o ntbreken van een minerale 
lutumfract ie afwij kend? Kan het da n toch (j uridisch) g rond zijn ? 

10. Granuliet komt voort uit een prod uctieproces. Kan het da n nog j urid isch kwalificeren als 
een afzet t ingsgesteente. 

11 . I s granuliet een meng sel van 30 j aa r oud mater iaa l ui t Sc hotland en 15 j aa r oud materiaa l 
uit Noorwegen of niet? Is het daa rdoor hom ogeen? 

12. Is prec ies te achterhalen wat de bron va n het materiaa l is? 
13. Is granuliet een van na ture in de bodem voo rkomend sedimentair materiaa l? Is da t 

relevant? 
14. Is granuliet een ind ust ri eel b ij prod uct? I s dat relevant? 
15. Is granuliet een afvalprod uct? Is da t releva nt? 
16. Granuliet zou ontstaa n door spoelwater te concentreren met behulp van cycloneren, 

flocculatie en persen. Z ij n d it verschillende vormen van ontwateren? I s dat een wezen lijk 
ander proces dan scheiden, wassen of breken zoa ls in de BRL 932 1 is genoemd? 

17. Heeft granuliet , naast het in de BRL 9321 besch reven toeges tane bewerkingen (wassen, 
breken en zeven in het prod uct iep roces ) een andere niet omschreven prod uct iebewerki ng 
ondergaa n waa rdoor granulietslij pse l is vrij gekomen? Is dat relevant? 

18 . Leidt het toepassen va n granuli et tot ( sterke) vertroebe ling va n het opperv laktewate r en is 
dat afw ij kend van bij voorbee ld klei? 

Flocculant (RWS WVL) 

19. Kan granu liet grond zij n als het naast het in de BRL 9321 beschreven toegestane 
bew erkingen (wassen, breken en zeven in het product iep roces) een in de BRL niet 
omschreven prod uct iebewerking met een fl occ ulant heeft onde rgaa n? 
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20. Het gebruik va n een flocculant is niet om schreven in het norm document BRL 932 1. Is dat 
noodza kelij k in een algemeen geldend norm docu ment? 

2 1. Het gebruik van een fl occu lant is niet omschreven in het productcert ifi caa t gran uliet. I s dat 
noodza kelij k? 

22. Kan het nieuwe BRL 9344 voorzien in het geb ru ik van een flocculant? 
23. Is het gebruik van een floccu lant wel of niet in stri jd met het Bbk omdat deze stof daa r in 

niet wordt genoemd? I s da t relevant? Waa rom wel/ niet? 

Certificaten (RWS WVL) 

24 . Heeft granuliet zowel een certificaa t gebaseerd op grond (BRL 9321) als voor bouwstof 
(BRL 9324)? Zo j a, g raag in za ge in be ide certifi ca ten. 

25 . Heeft de fa brikant granuliet (of Noors leem of andere aand uiding voor hetze lfde produc t ) 
als gro nd en als bouwstof aa ngeboden in de afgelopen j aren of alleen als grond? Zo j a, de 
meldingen en de daarbij behore nde doc um enta tie. 

26 . Er is ook gran uliet> 2m m en < 63 m m? Zo ja , wordt d it on der hetzelfde certificaa t op 
bas is van BRL 932 1 verhandeld? 
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To: 'W im Kuïken' (10)(2e) @gm~a_il._co_m~ J --~ 
Cc: (10)(2e) - DGBO (10)(2e) 1@m inienw.nl] 
From: (1 0)(2 e) ) - DBO 
Sent: Tue 5/19/2020 8:31 :11 AM 
Subject: RE: 20200518 Vragen 
Received: Tue 5/19/2020 8:31 :12 AM 

Akkoord. Ik zet het uit via ons team. 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

(1~e) 

Van: Wim Ku ij ken 

Verzonden: dinsdag 19 me i 2020 09 :21 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO 
CC: (1 0)(2e) ) - DGB 

Onderwerp: Re: 20200518 Vragen 

Oke, doe 6 en 7 dan maar all een aan DGWB en HBJZ ... 

Ik zou aan een persoon stu ren (in ons t eam ??) 

Verstuu rd vanaf mijn iPad 

Op 19 mei 2020 om 09:10 heeft ~I __ (_10_)_(2_e_) -~I) - DBO ~L_ _ _:.(1_0.:..c)(_2e---'---) _ ____,_,.l@~m_in_ie_n_w_._nl> het volgende 

geschreven: 

Beste 1(10)(2e) 1 en W im, 

Ik heb je suggesties meegenomen . Er staan nu veel vragen op RWS/WVL terwijl een aanta l van deze issues ook door 

jur isten 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 we l benieuwd hoe 

RWS/WVL daarop gaat antwoorden. W il je de vragen bij één (leidinggevend) persoon uitzetten of bij meerdere? 

Met vr iende lijke groet, 

(1 0)(2e) 

(1~e) 

Van: Wim Kuijken <I (10)(2e) l@gmail. com> 

Verzonden: maandag 18 mei 2020~2_1_:_4_8 ___ ~ 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) min ienw.n l> 

CC: (1 0)(2e) ) - DGB <L _ ___:_(1_0'..:..)(2_e_'._) _ __J.l,;,i:~~=:..!..!.!.! 

Onderwerp: Re : 20200518 Vragen 

Ik snap niet altijd het ondersche id ts DGWB/HBJZ en WRS/WVL .... vraag 1 t/m 5 kan je evt ook aan WVL voor leggen ! 

Vraag 21 ook aan DGWB/HBJZ?! 

Vraag 14 kan bete r ook bij deel Floccu lant m. i. 

Vraag 18 en 19 hetzelfde? Lijkt w el zo ... 

Toevoegen : Heeft de Toetsingscommiss ie St ichting Bodemkwal iteit Granul iet onde r BRL9321 als grond wel goed 

gekeu rd? Was dit nod ig? 

134847 

W im 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 18 me i 2020 om 20:44 heeft~I __ (1_0_)(_2e_)_~I) - DBO <I 

volgende gesch reven: 

Bestel (10)(2e)len Wim, 

(1 0)(2e) l@minienw.nl> het 

Ik heb nog een keer naar de vragen gekeken en hier en daa r wat aangevuld. Tevens heb ik ze gecl usterd 

een aangegeven w ie ze moet beantwoorden binnen lenW. De extern e toewijzing moet ik nog even 
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bedenken. 

Graag jullie react ie! 

Groet 

(10)(2e) 

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd . Indien u niet de geadresseerde bent of d~ bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dal aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen _ De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt mei risico's verbonden aan hel elektronisch verzenden van berichten. 

This message may conlain infonnalion !hal is nol inlended for you. lf you are nol the addressee or if lhis message was sent to you bymislake, you are requesled 
to inform the sender and delete the messa ge_ The State accepts no liabil~y for dam age of any kind resutting from the risks inherent in the 
eleclronic lransm ission of messages 

<20200518 Vragen.docx> 
<20200422 RWS-2020 27973 Besluit handhavingsverzoek Over de Maas.pdf> 
<20200518 Vragen.docx> 
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To: (10)(2e) ) - HBJZ~ (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - HBJZ 
Sent: Tue5/19/20201 1:41:10 AM 
Subject GRANULI ET FW: Vragen van Wim Ku ijken 
Received: Tu eS/1 9/2020 11 :41:11 AM 
20200518 Vra 

HallctroJ(2~) 

Wede rom de nodige vragen. l(10)(2e)I heeft al een voorzetje gedaan: cursieve toevoegingen. 

Kun jij aanvullen/corr igeren? 

Ik heb zo ook hieronder opgenomen. 

Mijn idee: 

Vr 2 hebben we al beantwoord: 11.1 en 10.2.g 
11 .1en1 0.2.g 

Raakt aan Vr 3: hier moeten we duidelijk maken datl 11 1 en 10.2.g 

11 .1en10.2.g 

Vr 5 en 6: beide onderdeel van de definitie van grond, dus zee r zeke r re levant. 

G~~ ) 

Juridische aspecten (DGWB en HBJZ) 
1. Bieden opname van granuliet of granietza nd in de afspraken zoa ls verwoo rd in de Monito ringsvers lagen van het 

I mplementat ieteam uit 2008, 2009 en 20 10 voldoende j uridisc he basis voor het onderbrengen van granuliet onder BRL 
9321. 

11 .1en1 0.2.g 

2. Waa ro m is in 2008-2009 er niet voor gekozen om granuliet in het Rb k en toelichting op te nemen? Zou da n de hu idige 

11 .1 en 10.2.g 

3. Bied t een beleidstandp unt van een beleids-DG voldoende ju rid ische bas is voo r vergunningverlening en ha ndhaving van 
RWS? Zou hiervoo r opname in de Regeling bodem kwaliteit nod ig of beter zij n? 
HBJZ ? 

4. Heeft de Toets ingscomm iss ie Stichting Bodemkwalite it Granul iet onder BRL9321 als grond goedgekeurd? Was dit nod ig? 
~10)(2e~ hier hadden we toch geen notulen van? 

5. Granul iet bevat (vri j wel) geen orga nisch mater iaa l. Voldoet het daa rmee aan de defin it ie ' gro nd '? Is dat releva nt? 

J 

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

11. 1 en1 0.2.g 

6. Kom t granu liet voor in een verhouding en een structuur zoa ls d ie in de bodem va n nature wo rdt aa ngetroffen? Is da t 
relevant? 
Moeten we een bodemkundige vragen voor een exact antwoord. Maar lijkt me beperkt relevant, zie antwoord vorige 
vraag. 

Verzonden: dinsdag 19 mei 2020~1_0_:1_6 ___ ~ 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW ; 1 (10)(2e) 1) - HBJZ 

CC: (10)(2e) {BS) 

Onderwerp: RE : Vragen va n W im Ku ijken 
Mij n eerste reactie op de vragen aan DGWB/HBJZ. 
Graag aanvullen/verbeteren . 
Groeten, 
~10 )(2ej 
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Van: ~I __ (1_0_)(2_e_) __ I) - DBO ~L _ _:_(_10_:_)(_2e_:_) _ __,...l@~m_ i n_ie_n_w_._n I> 

Verzonden: d insdag 19 mei 2020 09 :45 
Aan: (10)(2e) ) - DGR (1 0)(2e) m inienw .nl>; ILT 

e--_:___:___:___,~___.,_'--'1.:cl e::..:.n.:....:T..:..:. n.:..:.l>,.c...; L__ ___ (_j_1 ~----1..--.----__L-'-( B_S_,_) ~ ___ (_1~0 )_(2_e_) __ ____,_ .--- '----r--(1_0_)(_2e_) ~~) - DG RW 

(1 0)(2e) m inie nw. nl>; (10)(2e) ( 10)(2e) rws.n l>; (10)(2e) (10)(2e) 
~----~ 

Onderwerp: V ragen van W im Ku ij ken 

Best e co llega's, 

Voor j u ll ie is het weer een t ij d j e st il geweest rond W im Kuij ke n, maa r de gesp rekke n zij n in de afgelopen pe r io de in hoog tem po 

doorgegaan. 

In deze gesprekk en is een groot aanta l inhoudeli j ke issues aan de o rde geko m en. In d e versch illende gesp rekke n komen h ier op 

sommige pu nt en ve rsc h ill ende antw oorden u it ! N iet verw onde r lij k gez ien d e interne d iscuss ie over g ranu liet. Een p ro b leem is het 

onderscheid t ussen men ing en fe it. 

W im w il g raag w at meer d u ideli j kheid kr ij gen en beant w oord ing van v rage n m et aut o r it e it. 

De vragen heb ik gecl usterd naa r thema en daa rb ij aangegeven we lke part ij naa r m ij n idee het best e een antw oord kan geven . 

Ee n g root aanta l v ragen ko m t d e nk ik op het bordj e van RWS/ WV L. Ik zo w1~ illen v ragen deze b ij WV L u it t e zetten b ij éé n 

gezagheb bend persoo n . Ik dac ht ze lf daa rb ij aa n 1 (10)(2e) 1, maa r laat dat graag aa l\l1~ver. M ochten er v rage n b ij zit ten 

waarop j e vanu it j ouw expert ise evenee ns een antw oord w ilt geven voe l j e dan daartoe vr ij . 

Graag zou ik de a nt w oorden u ite rlij k 27 m e i tegemoet w illen zien. 

r--'~-":'.__"=----'::__-"::__'--:'.:__"':'.._'-'_'.__~':'.:__-"::__~..___._,_,, o et, 
(1 0)(2e) 

(1 0)(2e) 

(1 O)(::(é~)(~e ) 
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To: (10)(2e) (10)(2e) kiwa.com] 
(10)(2e) Cc: 10 2e (10)(2e) @kiwa.com];I (10)(2e) s---(_1_0)_(2_e)_~1@kiwa.com]; 1 

( 0)(2 (10)(2e) 1wa.com] ~-------~ ~-----~ 
rom: (1 0)(2e) ) - DBO 

Sent: Tue 5/19/2020 4 :02 :57 PM 
Subject RE: Openstaande vragen 
Received: Tue 5/1 9/2020 4:02:57 PM 
20200519 BRL 932 1 vragen.docx 

Best~~) 
Zoa ls U aangaf dank voor de antwoorden. Ik realisee rde me niet dat zoals je aangaf BRL 9321 al uit het jaar 2000 stam t ! 

Ik heb cu rsief nog wat aanvu llende vra en esteld . Voor de overige antwoorden za l ik me tot SBK richten. Wie is daa r de meest 

geschikte pe rsoon? Is dat (10)(2e) 

Met vriendelïke roet, 
1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(2e) 1 

Van (10)(2e) 

Verzonden: maandag 18 mei 2020 10:25 
Aan: 1 (10)(2e) i) - DBO 

cq (10)(2e) 

Onderwerp: RE : Opensta an de vragen 
Beste [10)(2ej, 
Hierb ij 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 
Moch ten er vragen zijn over de antwoorden dan kan je contact met mij opnemen. 
Met vriendelijke groet, 

(10~~~2e) 

(10m~e) 

From: 1 (10)(2e) Il -DBO ~L __ (_10_)(_2e_) _ ___,...l@~m_in_ie_n_w_._nl> 

Se~-----'-'--; 8 May 2020 09:25 
To (10)(2e) l@kiwa .com> 

Su . aande vragen 

Best~1jo)(2f) 
Ik heb Je op 8 mei een aantal vragen toegest uurd die bet rekking hebben op KIWA. Heb je kans gezien de vragen te beantwoorden? 

Met vriendelïke roet, 
1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(2e) 1 

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

Verzonden: vrï da 8 mei 2020 13:26 
Aan: (10)(2e) kiwa .com> 
CC: (10)(2e) (10)(2e) minienw.nl> 

Onderwerp: RE : voorzitter CvD grondstoffen en Mil ieu 

Best~~ ) 
Namens d hr. Kuijken zeer bedankt voo r het gesprek. 

Zoa ls hij in het gesprek al aankondigde, heb ik nog een reeks deta ilvragen waa rvan ik hoop dat ik v ia j ullie (in jullie ro l als secretaris 

van het Coll ege van Deskundigen Korrelvormige Mat erialen) een antwoord kan kr ijgen. 

Ik ga er maar vanu it dat alle vragen ove r BRL 9321 en 9324 bij jullie aan het juist e adres zij n. Voor BRL 9344 zal ik me to~ ) 

1 (10)(2e) !r ichten . 
Deze tref je bijgevoegd aan. Ik heb zelf aangegeven we lke vragen waarsch ij n lij k via KIWA kunnen worden beantwoord en we lke 

eventueel via SBK. 

Graag verneem ik jullie react ie! 
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Met vriendelijke groet, 
1 (1 0)(2e) 1 

Van: (10)(2e) kiwa.com> 

CC: (1 0)(2e) iname.com 

Onderwerp: voorzitter CvD grondstoffen en M il ieu 
Beste [10)(2ej, ~----~ 

De onafn ankelijke voorzitter van het Cv□ Grondstoffen en Milieu i~ (10)(2e) 1 Onder dit Cv□ valt de BRL 9344. 
Telefoon 061 (10)(2e ) 1 · · 

Met vriendelijke groet, 

(1~~e) 

1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

D~ bericht kan informatie bevallen die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dal aan de 
afzender te melden en het bericht te verwijderen . De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 

This message may conlain infonnalion !hal is nol inlended for you. lf you are nol the addressee or if lhis message was sent to you bymislake, you are requesled to infonn the 
sender and delete the mes sage. The State accepts no lia bility for dam age of any kind resulling from the risks inherent in the electronic transm ission of messages. 
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BRL 9321 

1. Wanneer is BRL 932 1 voor het eers t besproken in de Toets ingscom miss ie Bodem kwaliteit? 
(KIWA en SBK) 
Het Bouwstoffenbesluit is overgegaa n in de Regeling bodemkwalite it (2007-2008). Ook 
onder het Bouwstoffen bes luit was een stelsel van erkende kwali teitsverklaringen opgesteld 
om aa n te tonen da t grond sc hoo n is. Het Bouwstoffenbes luit is gefaseerd vanaf 1995 in 
werking getreden. Deze lfde structuur als bij het RB K (toetsingscomm issie 
Bouwstoffenbes luit) was actief om private BRL-en te beoordelen of wordt voldaa n aa n de in 
de t r ipartie overeenkom st opgenomen richtlij nen. 

Graag antwoord op de vraag wanneer BRL 9321 voor het eerst besproken is. Graag een 
verslag hiervan overleggen. 

2. Wanneer is BRL 932 1 voor het eers t vas tgesteld door het College va n Deskundigen 
Ko rrelvormige Materialen? Is da t in 2008? Is daa r een vers lag va n? (KIWA) 
De BRL 932 1 is in dit kade r vas tgesteld op 31 oktober 2000. 

Graag een verslag hiervan overleggen. 

3. Wa nneer is BRL 932 1 voor het eers t aa nvaa rd door de Harm onisa t ie Commiss ie Bouw van 
de Stichting Bouwkwalite it? Is da t in 2008? I s daa r een vers lag van? (Sbk) antwoo rd door 
SBK 

4 . Wa nneer is deze BRL 9321 vervo lgens voor het ee rs t bindend verklaa rd door 
schema beheerder KI WA BMC? Op 2-8-2008? (KIWA) 
De dat um va n bindend verklaren wo rdt ge lij k gesteld aa n de dat um van aa nvaa rding door 
de HCB zoda t iede r CI naa r hetzelfde docu ment verwijst op het ce rtificaa t . De ee rste 
dat um va n BRL 9321 w as 31 o kto ber 2000. 

5. Wanneer is deze BRL 9321 voo r het ee rst besproken in het I mplementa tieteam ? 
Hierover heeft Kiwa geen info rmati e. Kiwa wordt niet geïnfo rmeerd welke onderwerpen en 
wat er in het implemen tat ieteam wordt besp ro ken. 

6. Wanneer is BRL 932 1 op voor het ee rst in de Rege ling bodem kwaliteit opgenom en?. 
De BRL 932 1 is in het kader vastgesteld op 31 oktober 2000 en opgenom en in het Bes luit 
bodemkwaliteit . Deze ri cht lij nen zij n ove rgenomen in het Besluit bodem kwaliteit. Hiervoor 
is de BRL 9321 aa ngepast voo r j u iste terminolog ie, verwi j zingen etc. (vers ie 8 feb ruar i 
2008) 

7. Vanaf welk moment is g ranuliet als g rond toegepast onder verwij zing naa r BRL 932 1? I s 
dat vanaf 2008 of na november 2014? (KIWA) 
De BRL 932 1 industrieza nd en grind in de pe riode van het Bouwstoffenbes luit besch rij ft de 
beoo rdeling va n dit za nd en grind als schone grond en als ca teg or ie 1 bou wstof. 
Nadere info rmatie over de afgifte van de cert ifica ten moet worden nagevraagd bij SGS 
I nt ron kan u hierover info rm eren. Uit uw doc umentatie blij kt dat het g ranuliet ce rtificaat in 
2008 is afgegeven onder de BRL 9321 door SGS I ntron Na de overgangsfase van 
Bouwstoffenbes luit naa r het BBK is granuliet (dus) als gro nd besch ouwd. 

8. De huid ige versie van BRL 932 1 dateert va n november 2014. Welke wij zigingen zij n er 
t ussen 2008 en 2014 doo rgevoerd in de BRL? Z ij n deze wijzig ingen besproken in de 
Toetsingscom missie (er is een verslag va n 21-9-2009) (KIWA en SBK) 
De BRL 932 1 d.d. 8-2-2008 is van krac ht vanaf 1 j uli 2008. Wij zigen in een BRL worden 
vastge legd in een Wijz ig ingsb lad behorende bij de BRL. Wij zigingsb laden zij n vastgeste ld 
op 9 j uli 2008, 23 mei 2012 en 3 j uli 2014. 

Graag aangeven welke wijzigingen er op 9 juli 2008, 23 mei 2012 en 3 j uli 2014 zijn 
doorgevoerd. Graag een versfag van de vergaderingen van de CvD waarin deze wijzigingen 
aan de orde zijn geweest. Graag een afschrift van de wijzigingsbladen. 
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9. Wanneer is BRL 932 1 besproken in het I mplementat ietea m? Z ij n daa r vers lagen van? Kiwa 
heeft geen d irect contact met het im plementatieteam . Z ie ook vraag 5. 

BRL 9324 

10. Is granu liet oo it gebruikt als bouwstof o nder BRL 9324? Zo j a, tot op welk moment? 
(KIWA) Kiwa kan deze v raag niet bea ntwoorden, omdat de producent gecert ificeerd is door 
SGS Intron 

11. Wat wo rdt bedoeld met 'g ranu liet wordt uit de reikwijd te van BRL 9 324 gesc hreven' zoals 
aa ngegeven in 2009 en latere j aren? Wat is er daa rtoe gewij zigd in 9324? Betreft dat de 
kor relgroot te? (KI WA) 
Een BRL dient een eenduidig beschreven toepassingsgebied te hebben. Princ ipiee l is voor 
een prod uct één BRL van toepass ing. Als er spec ifi ek voor het prod uct Gran uliet een BRL 
wo rdt opgesteld m ag dat niet in confl ict zij n met andere BRL-en zoals BRL 9321. De BRL 
9324 is van toepassing op (gebroken) groeves teen c.q. steenslag dat als een bouwstof 
wo rdt beoordeeld. De opmerking heeft dus bet rekk ing op het gegeven da t gra nu liet als 
gro nd moet worden beschouwd en dus geen onderdeel kan uit maken van BRL 9324 
waa rbij het prod uct als bouwstof wordt beoordeeld. 

Heeft dit tot een formele aanpassing van het toepassingsgebied van BRL 9324 geleid (zie 
12)? 

12. Wanneer heeft die ' u itsc hr ij v ing ' p laatsgevonden? I s da t in de vers ie van 13- 5-201 5 van 
BRL 9324 of eerder? (KI WA) 
De term g ranuliet komt niet voor in BRL 932 1 of BRL 9324. Het betreft een interp reta t ie 
van het toepassingsgeb ied . Kern van de vraag of granuliet als grond kan wo rden 
beschouwd is gerelateerd aa n de defin it ie van grond. 

Betekent dit dat er m et het 'uitschrijven van granuliet uit BRL 9324' geen fo rmele wijziging 
van deze BRL hoefde plaats te vinden ? 

13. Is de gew ij zigde BRL 93 24 besproken in het College van Des kundigen? 
(KIWA) Ja , ieder w ij zig ing van een BRL wordt bes proken in het Co llega van Deskund ige. 
Dit is een standaa rd werkw ijze van het geacc red itee rde proces. 

Als er (zie 11 en 12) wel sprake is geweest van een form ele wijziging door het 'uitschrijven 
van granuliet', wanneer hee~ dat plaatsgevonden? Is daar een verslag van? Graag dit 
verslag overleggen. 

14. Is de BRL 9324 besproken in de Toets ingscomm iss ie (SBK) ? 
Iedere BRL (en/ of wij zig ingsb lad ) d ie in de RBK wordt opgenomen moet wo rden getoetst 
door de Toets ingscom m issie van SBK. 

Zie opmerking bij vraag 13. Wanneer was dat het ge val? Is hier een verslag van? Graag dit 
verslag overleggen . 

15. Is de BRL 9324 besproken in het I mp lementat ietea m? 
Hierover heeft Kiwa geen info rmat ie. Kiwa wordt niet geïnfo rmeerd welke onderwerpen en 
wat er in het imp lemen tat ietea m wordt besp ro ken. 

16. Was het voor de datum van de uit sc hrijv ing al toegestaa n om gran uliet als grond aa n te 
bieden (zie vraag 6)? (KI WA) 
Uit het door SGS afgegeven ce rtificaa t BRL 9321 blijkt dat het product als grond is 
beoo rdee ld en dus niet (zover Kiwa bekend) onder BRL 9324 ce rt ificaa t is ge leverd. 

BRL 9344 

17. Is het init iat ief voor BRL 9344 uitgegaa n van KI WA of SGS Intron? 
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Het in it iat ief is uitgegaa n van de producent d ie SGS I ntron heeft gevraagd om de BRL op 
te ste llen . 

18. Wa nneer heeft KIWA kenn is genomen van concept BRL 9344? 
SGS Intron heeft op 16 oktobe r 2014 de aa nmelding voo r een nieuwe BRL bij SBK gemeld . 
SBK heeft hiervoo r het nummer 9344 gereservee rd. Eind 2014 is Kiwa hierove r 
geïnformeerd . Op 24 februa ri 20 15 ontva ngt als secretaris van het CvD een conce pt 9344 
BRL voor besp reking in het CvD. Het conce pt wordt op 26 maart 2015 besproken. 

Is er een verslag van de bespreking van 26 maart 2015. Graag dit verslag overleggen. 

19. Wa nneer is BRL 9344 voor het eers t besproken in de Toets ingscom miss ie bodemkwa lite it? 
Is daa r een ve rslag van? (SbK) 

20. Wa nneer is concept BRL 9344 besproken in het Co llege van Deskund igen? I s daar een 
vers lag va n? (KIWA) . 
BRL 9344 voo r het eerst bes pro ken in de CvD ve rgadering van 26 maart 2015. 

21. Wie stelde vast dat co nce pt BRL 9344 st r ij d ig was met het Bbk omdat het document zowel 
op grond als op bouwstof betrekking had? 
De BRL 9344 is goedgekeurd door de toets ingscomm iss ie Bes luit bodem kwa lite it. Daarna is 
de BRL 9344 door de schemabeheerder SGS I ntron aangeboden voor opname in de RBK. 
Dat is niet gebeurd . Kiwa is hierover niet geïnformeerd waarom en door wie d it bes luit is 
genomen . 

1341 



To: (10)(2e) 1- DGRW~~ __ (1~0)_(2_e~) -~l@minienw. nl] 
From: 1 (10)(2e) 1) - BSK 

Sent: Tue 5/19/2020 6:45 :18 PM 
Subject Oplegger - stafstas - rapportages en vervolgstappen - bele idsevaluat ie Kwalibo - concept - 19-05-20 -v2 (002) 
Received: Tue 5/19/2020 6:45:00 PM 
Oplegger - stafstas - rapportages en vervolgstappen - beleidsevaluatie Kwalibo - concept - 19-05-20 -v2 (002).docx 

Ha l (10)(2e) I 
Heb er ze lf nog wat in zitten sleutelen en het ook nog even aan ~10)(2ej voorge legd . Zie opmerkingen . 
Graag ook aan het einde nog iets meer nad ruk leggen dat we gez ien grote hoeveelheid aan beve lingen en het verwachte rapport 
Ku ij ken moeten gaa n prio riteren en stap penplan moeten ma ken . Het word t een zaa k van lange adem alle aanbeve li ngen door te 
voe ren . 
Groet ~I (-1-0)-(2~e)~I 
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(10)(2e) lcco> 
Van: (10)(2e) l(CD) 

Verzonden: woensda 20 mei 2020 08:08 
Aan: (10)(2e) (1 2e 

CC: (BS);I (10)(2e) f ILT 
~-----

Onderwerp: RE: Enkele vragen van dhr. Kuij ken 
Bijlagen: 20200519 Mandaat handhaving toepassen grond in Maasplasseti.@}ècx 

Hoi !(10)(2e )j en(10)(2e) 

Omdat de vraag was : "Waar is vastgelegd wat het handhavingsmandaat is van de handhavers in het kader van 
het Bbk?" heb ik de vraagstelling daarop aangepast en de notitie aangevuld . 

De handhaving in het kader van het Bbk betreft enerzijds het toepassen van grond en baggerspecie of 
bouwstoffen door RWS en anderzijds toezicht op bodemintermediairs en certificerende instellingen door IL T. 

l(~~~;:)1 

Van:I ~----~ (10)(2e) 

Verz..,._._.,~~~~.,,, 

Aa~n~=----~~7 6 ~ ___:_:_____:_~~":ff'~~--, 

cr ,~ 
Onderwerp: RE: Enkele vragen van dhr. Kuijken 

Bijgaand een (uitgebreid) antwoord op de vraag. Het antwoord is uitgebreid, maar anders is het systeem van 
mandaatverlening gekoppeld aan taak RWS en waa r het is vastgelegd lastig uit te leggen/ te volgen . Hoop dat het 
zo te volgen is . Mocht het te gedetailleerd zijn, dan kan er altijd nog geschrapt worden . 

Ik ben deze week verder vrij , dus ik stuur dit nu . 

10)(2e) check jij nog of ik het Inhoudel ijke waterdeel co rrect heb weergegeven en kun jij dan rechtstreeks naar 
( 0)(2 ~eageren? 

Met roet, 
(10)(2e) 

M 061 (10)(2e) 

Vanl (10)(2d~~ Bs)I (10)(2e) ~@rws.nl> 

Verzonden: dinsda 19 mei 2020 16:15 
Aan: (10)(2e) CD) (1 0)(2e) rws.nl> (10)(2e) (CD) (10)(2e) ------...__......._ ___ ~ __ __,.... __ rws.nl> 
CC: (10)(2e) CD) (10)(2e) rws .nl>; (10)(2e) (BS) ~--------( 10)(2e) rws.nl> 

Onderwerp: RE: Enkele vragen van dhr. Kuijken 

Dag (10)(2e) lenl (10)(2e) 1 

Hebben tll ie Tsschien al een antwoord op de onderstaande vraag (1 ) voor mij? Wim Kuijken rappelleert. 
Groeten 10)(2e 

Van: 1 (10)(2e) l(cDHL _ _:(_10_:_)(_:2e_:_) _ ____,..p~rw~s=.n=I> 
Verzonden: maanda? 18 mei 2020 08:39 
Aan~ (10)(2e) JCD) j (10)(2e) ~ rws.nl>j ( 1 o )(2 a:~@@KlBs) ~'-lï' iiiii(iii1 iiiÎo >iii! 2iiiieiiii> iiiiiil~t@;;..:.rw.!!.:ls~. n.l.!I> 
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cd~ ___ r1_0)_(2_e_) -~!(co} j,.==(=10=)=(2=e)==.,...W~rw~s~. n~I> 
Onderwerp: RE: Enkele vragen van dhr. Kuijken 

Hoi j (1 D)(2e ) 1e11 D)(2e~ 

1 (10)(2e) 1 

Voor de inhoud van het Bbk kan je bij mij terecht. 
Zullen we morgenmiddag even overleggen? 

(~ ) 

Op vraag 2 zou ZN handhaving~1 0)(2e~antwoord kunnen geven . 

l~1r~ ~t~> 1 

Van:I (10)(2e) ! (CD)~ (10)(2e) ~rws.nl> 

Verzonden: maandag 18 mei 2020 08:32 
Aan:j (10)(2e) !(CD} 1 (1D)(2e) ~ rws.nl> 

Onderwerp: RE: Enkele vragen van dhr. Kuijken 

Hoi 1 (1 D)(2e) 1 

Ik kan uitleg geven t .a.v . vraag 1, maar dan wel samen met iemand die het Besluit inhoudelij k kent ben jij dat? 
Mandaat is namelijk niet specifiek geregeld per onderwerp, het moet binnen onze taak horen in het 
Instellingsbesluit met iemand van de inhoud samen kan ik wel beredeneren hoe we dan bevoegd zijn via 
mandaat . 

Vraag 2 kan ik niet bij helpen, daar weet ik niets van. 
Ik heb vandaag weinig tijd, wanneer is het antwoord nodig? 

e roet 

(10)(2e) 

Van:I (10)(2e) l(CD}I (10)(2e) 
en: maandag 18 me, 2020 07:59 

~ rws.nl> 

Aan (10)(2e) CD) (1D)(2e) rws.nl> 
CC: 1 (1 D)(2e) 1 (10)(2e) rws.nl>; 

(10)(2e) CD)L..._ ______ .....,-...,... ...................... ~ ~--(_10_)_(2_e) __ ~ 
Onderwerp: RE: Enkele vragen van dhr. Kuijken 

Urgentie: Hoog 

Hol (1 D)(2e) 1 

Zou jij 1 (10)(2e) kunnen helpen met de beantwoording van de vragen onder 1 en 2 in zijn onderstaande 
mailbericht. 

Van:I (10)(2~,~~BS) ~ > 
Verzonden: vrïda 15 mei 2020 14:00 
Aan (10)(2e) (CD) (10)(2e) rws.nl>· (10)(2e) (CD)~ (10)(2e) @rws.nl> ====-======~ ~~ 
CC 1 (10)(2e) no)(2e) (BS) (10)(2e) rws.nl> 

L_ _______ __J---

0 n der werp: FW: Enkele vragen van dhr. Kuijken 

2 
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Dagl(10)(2e1enl (10)(2e) 1 

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, 
110)(2ef 

Van~ (10)(2e) 1 DBO 4 (10)(2e) ~minienw.nl> 
Verzonden: vrïda 15 mei 2020 11:41 
Aan: (10)(2~, BS)~ (1 0)(2e) trws.nl >;I (1 0)(2e) ~ HBJZ 1 (10)(2e) Pminienw.nl> 

Onderwerp: Enkele vragen van dhr. Kuijken 

In de gesprekken is een aantal onderwerpen aan de orde gekomen die dhr. Kuijken graag op een rijtje gezet hebben: 
1. waar is vastgelegd wat het handhavingsmandaat is van de handhavers in het kader van het Bbk? 
2. welke functionele afspraken zijn binnen RWS gemaakt over de invulling van deze rol; 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

3 
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To: 'Wim Ku ï ken' (10)(2e) @gm~a_il._co_m~ J --~ 
Cc: (10)(2e) - DGBO (10 )(2e) 1@m inienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 5/20/2020 7:44:22 A M 
Subject: RE: Bedrijven 
Received: Wed 5/20/2020 7:44 :22 A M 

Ik ga eerst even zelf kij ken of ik erachter kan komen 

Met vri endelijke groet, 

(10)(2e), 
(10~e) 

----- Oorspronkelijk berich t-----
Van : Wim Kuij ken 1 (10)(2e) l@gmail.com> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 22:~35 ____ ~ 
Aan : (10)(2e) - DBO (10)(2e) @minienw.nl> 
CC: (10)(2e) - 0GB (10)(2e) minienw.nl> 
Onderwerp: Bedrijven 

Kunnen wij in kaart laten brengen hoe bedrijven in de keten GIB>OverdeMaas met elkaar samenhangen bvb als het gaat om eigendom/aandelen. 
Hoor bvb naarrl (10)(2e) l .. en suggestie van ketens V bedrijven die zijn ontstaan zijn als tussenschakels. Interzand en Bontrup hoorde ik . Wat denk 
je? Explicietvragenaan l (10)(2e) lenl (10)(2e) p 
Wim 

iPhone WJK 
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To: (10)(2e) (10)(2e) u cmail.nl 
Cc: (10)(2e) - 0GB (1 0)(2e) @m inienw .nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 5/20/2020 7:59:04 A M 
Subject: RE: granuliet 
Received: Wed 5/20/2020 7:59 :04 A M 
20090802 commentaar TBbk op wi jzigingsblad BRL 9321 d.d. 02-08-2009 .pd f 
20090802 emailcorrespondentie ron dom wi jzigingsblad BRL 9321 d.d. 02-08-2009.pdf 

Beste( [!llru) 

Helder ve rhaal. Ik heb nog wa t aanvullende vragen die ook in het gesprek met dhr. Ku ij ken aan de orde zullen komen. 

Bijgevoegd tref je jouw commentaar op een wijzig ingsb lad voor BRL 9321 uit 2008 aan . Het lmplementatieteam had kort daarvoor 

besloten van vanaf 2008 granuliet als grond kon worden beschouwd en derhalve moest wo rden 'u it geschreven uit BRL 9324'. 

Weet jij nog wat er destijds met jouw opmerkingen is gedaan? Welke w ij zigingen zijn destijds aangebracht in BRL 9321 en BRL 
9324? Wanneer was dat afgerond? 

In deze periode we rd GIB met part ij keu r ingen aangeboden als toepass ing. Ik begrijp dat het dan niet zoveel uitmaakt wat er in het 

BRL staat zolang de partijkeur ing aan de hand van het standaarpakket eisen als grond word t getoet st. Klopt dat? 

Met vriendelijke groet , 

(10)(2e) 

Van! (10)(2e) 

Verzonden: woensdag 20 me i 2020 06 :47 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: granuliet 

Bestel 10)(2e) 

De voo rtga ng van BRL 9344 loopt ondanks co rona voorspoed ig en zou eind me i door het CvD kunnen wo rden vast geste ld. De 

kwa lite it daa rvan is zee r grond ig {Int ron oude st ijl) en is geheel toegespitst op het betreffende materiaa l. Daa rom hier bijgevoegd 

het voo rste l tot het ad m ini st rat ieve w ijzigingsb lad BRL 9321 volgens de konin klijke weg. 

Met vr iende lijke groet ! (1 0)(2e) 1 

~Scanned by McAfee and confirmed virus-free. 
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To: DBO-Secretariaat (1 0)(2g ) @m inienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 5/20/2020 8:42:30 AM 
Subject 20200504 Overzich t gesprekken granul iet 
Received: Wed 5/20/2020 8:42:31 AM 
20200504 Overzicht gesprekken qranuliet.docx 

Hal (1 0)(2e) 1 

Zou je de nieuwe afsp raken in het overz icht wi llen opnemen? 

Dank! 
Groet 
(10)(2e) 
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Datum Naam Organisatie mailadres telefoonnummer bij zonderheden 
0 1 m ei 1 (1 0)(2e) l@stupers.n l 06~ (10)(2e) 1 
10.00 uur 

- 1 !Gemeente West 
1 1 

06 mei (10)(2e) ( 0)(2~@westmaasenw aa l. n l (10~~fl~ ) (10)(2e) 

10.00 uur (10)(2e) l@westmaasenwaa l. n l 1 neem t ook dee l. Maas en Waa l 
Hij / z ij is b ij(

1
0)(2,~p 

kantoor. 
07 mei (110)(2~) (10)(2e) l@bont ru o.com 06~ (10)(2e) (secr .) 

1 1-11. 00 uur (10)(2e) 

08 m ei Kiwa (10)(2e) l@kiwa.com (r ~ e) 
10.00 uur 

(10)(2e) 
(1 0)(2e) l@kiwa.com 

,1~e) 
_J_ 

08 m ei Raad voor 1 (10)(2 e) l@rva.nl 06~ (10)(2e) 1 (secr .) (1 0)(2e) 1-

12.00 uur accred ita t ie (10)(2e) ~eem t 

1 

ook deel . • 1 , 1 

1 1 
V ia Teams (10)(2e) 

1 (1 0)(29) i->CO I C 

n n 

1 l@g ran iet- imgort. nl 
1 1 

-
11 m ei (10)(2e) 06 (10)(2e) 

(1 0)(2e) 
13.00 uur 06~ (10)(2e) (secr) 
11 m ei Nederza nd (1 0)(2e) l@nederza nd .nl ~~~e) 
15.30 uur Proj ectma nagement 

BV 

~~Ethe i Min IenW RWS (10)(2e) l@rws. nl 06~ (10)(2e) 
_1._ 0.00 uur Handhaver 
(1~ei M i □ Ie □W HWS 1 (10)(2e) l@rws. nl (rmmf~Il@m!(secr.) 

10.00 uur 1 (10)(2e) 1 (10)(2e) 
15 mei 12.0C Col lege van (10)(2e) l@hotma il.com 06~ (10)(2e) 
uur Deskundigen 
18 m ei Min I enW RWS (10)(2e) l@rws.nl 06 (10)(2e) (secr .) 
09.30 uur 1 (10)(2e) 1 
18 m ei Min I enW RWS 1 (10)(2e) l@rws.n l 

1 06 
(10)(2e) 

13.00 uur ~ (10)(2e) 
19 m ei ,v ~ VU KV \I .~ (10)(2e) l@rws. n l (rm~ (10)(2e) 1 
10.00 uur 

(10)(2e) 
1 

1 

1 

19 m ei Burgerco llect ief d reumel@burge rco llect ief. cl ub (~~ )(~e) (10)(2e) 1 komen 
1 1 
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1 

14.00 uur Dreumelsche Waard (10)(2e) 
1 

bij elkaa r voo r d it 

(1 0)(2e) c ~ri•1ilfü (10)(2e) L_ 
gesprek. Daarom is 
één mailad res 

(10)(2e) 1 vo ldoende. 

~e) len 

~ ) 

2 5 mei l(
1@ePH~) 1 Min Ienw l (10)(2e) 

1 1 
(10)(2e) l@minienw.nl 06~ (10)(2e) 1-1 (10)(2e) 

16.30 uur (~0)(2~) 
(10)(2e) 06~ (10)(2e) 1 (Sec r.) 

~ 26 mei Deltares 1 (10)(2e ) l@de lta res.nl 06~ (10)(2e) 1 1 (10)(2e) r,'_il 
10.00 uur u1rn rUKKelij k géén 

gesprek via zoom. 
Webex is goed en 
anders Skype. 
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To: f---~-~---.------' (CD (1 0)(2e) @rw_,,_._...._~---~ 
Cc: ~~--~-~ (B (10)(2e) @rws.n l · (10)(2e) ILTU (10)(2e) 1@ILenT.nl]; 1 (10)(2e) 
(CD) (10)(2e) rws.nl · (10)(2e) CD) (10)(2e) @rws.nl ] 
From: (10)(2e) HBJZ 
Sent: Wed 5/20/2020 11 :54:58 AM 
Subject RE: MM_ODM_2020_03_04_297 Bezwaar op beslu it handhaving 6 mei Zaaknummer RWSZ2020-00005457 
Received: Wed 5/20/2020 11 :54:58 AM 

Dank(~) 

Ik had dat inderdaad gezien. 

Bedenk wel dat het verhaa l in de bezwaarfase anders, in die zin dat t egen dit besluit beroep bij de rechte r open staat. 

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

belanghebbend heid te onderzoeken en niet voor het gemak aan te nemen. Niet alleen r ichting de rechter (die je het anders ze lf 

maar letterli jk laat u it zoeken), maar ook richting de vereniging zelf (hoe komt het over als de rechter zegt dat ze geen 

belanghebbende zij n t erw ijl lenW daar tot 2 keer toe overheen is gestapt). 

Het ligt nu dus iets genuanceerder. 
Gr( 0)(2 ) 

~----~ 
(CD) 

Ver~~~~~:':=:'::':~20 mei 2020 12:00 
(10)(2e) ,-W-□~1~2----~ 

CC: (10)(2e) (BS) ;I (10)(2e) ~ ILT; 1 (10)(2e) 1 (CD); 1 (10)(2e) l(CD) 

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

Hcd0)(2*) 
I k kreeg jouw onderstaa nde mail w isseling doorgest uu rd va~1IOJ(2~;n et het verzoek je te informeren over het eerde r ingenomen 
sta ndpunt inza ke de ontvan kelij kheid van het Burge rco llect ief en het passe ren van gebreken in za ke het handhavingsverzoek, 
zoa ls dat is gecommu niceerd naar de bewindspersonen in b ijgaande nota . 
Daarin wo rdt te dien aa nzien gesteld: 
Befanghebbendheid en indieningsvereisten 

Voor beide handhavingsverzoeken van het Burgercollectief geldt dat er in juridische zin vragen kunnen worden gesteld 
bij de belanghebbendheidvan het Burgercollectief en dat men zich niet aan de wettelijke indieningsvereisten (geen 
ondertekend verzoek en geen adresgegevens vermeld) voor het doen van een verzoek houdt. Echter, vanwege de 
praktische beperkingen die het Corona-virus met zich brengt (ook voor het Burgercollectief), in combinatie met 
jurisprudentie waaruit volgt dat voor dit soort collectieven een vrij lage drempel naar belanghebbendheid wordt 
gehanteerd, is ervoor gekozen het Burgercollectief toch als belanghebbende aan te merken en over de tekortkomingen 
t.a.v. de indieningsvereisten heen te stappen. Daarnaast geldt dat een beroep op formeel juridische argumenten 
(indieningsvereis ten, geen belanghebbende) waarschijnlijk op veel onbegrip zal kunnen rekenen. Tot slot is de inschatting 
dat, hoewel hun verzoeken worden afgewezen, een inhoudelijke reactie de kans op herhaalde verzoeken van het 
Burgercollectief verkleint. 
We hebben er om vorenstaande redenen voo r gekozen bij het bezwaar tegen het handhavingsverzoek dezelfde lij n te vo lgen. 
Uite indelij k kan natuu r li j k (m ocht het zo ve r kom en) de rec hter nog tot het oordee l komen da t het Burgercollect ief n iet 
ontvan kelij k is. 
Afgezien van de bevoegd heidsvraag kent het bezwaarschr ift twee summ ier aangevoerde gronden voor bezwaar: 

V het betrof we l degelij k een verwijdering van afval zonde r nut t ige toepass ing in een Grootscha lige Bodem Toepass ing (GBT), 
V mogelijk met gebru ikmaki ng van een onge ld ig bevonden m il ieu hyg iën ische verklaring 

Deze betreffen in feit e een herha ling van het eerder gestelde in het hand hav ingsverzoek (zie b ijgevoegd verzoek en het bes lu it 
dienaanfgaa nde) . 
I k hoop je hiermee te hebben ' bij gepraat' 
Als je nog v ragen hebt, bel me da n gerust . 
Hartelï ke groet, 

(1 0)(2e) 
P.S. In bij gevoegde ma il van het Burge rco llectief staa t da t deze ema il oo k nog per aangetekende post verstuu rd gaat worden 
naa r de in het bes lu it aangegeven adressen . 
Bij RWS Zuid-Nederland is men voo r m ij aa n het achterha len of dat aangetekend schrijven daar is b innengekomen. 
Als d~t zo is en ik heb het s~1111r ik da t toe 

Van{ (1 0)(2e) 1 r HBJ~ (10)(2e) ~ minienw.nl> 

Verzonden: woensdag 20 me i 2020 09 :38 
_,__,___..cDL_ ___ ____.,10 )(2e) DGRW~---1-0-2e---~ minienw.n l> (10)(2e) - HBJZ 1 (10)(2e) ~ minienw.n l>; 

(10)(2e) (BS (1 0)(2e) (10H29) (10)(2e) ILenT.nl> 

CC: (10)(2e) DBO (10)(2e) minienw.nl> 

Onderwerp: RE : MM_ODM_2020_03_04_297 Bezwaar op besluit handhaving 6 mei Zaaknum mer RWSZ2020-00005457 

Hallq (10)(2e) 1 

Dit wordt door RWS (samen met ILT en HBJZ) opgepakt. 

141991 1352 



Eerste check of het bezwaarschrift aan alle formalite iten voldoet (op schrift, handtekening en bewijs van 
vertegenwoordigingsbevoegdheid ondertekenaar en belanghebbendheid bewonersvereniging). 
Zo nee, dan bieden van herstelmogelijkheid (herstel verzuim) 
Daarbij kan dan tevens onder verwijzing naar de mandaatregeling worden gezegd dat de brief namens minister bevoegd is 
ondertekend. 
Ook kan bij hers tel verzuim gelij k worden gevraagd om de gronden van het bezwaar. 
NB: het is de bewonersvereniging kennelij k niet duidelijk dat minister/stas als bestuursorgaan zich via mandatering laten 
vertegenwoordigen en dat het besluit door de HID namens de minister is genomen. Aan het feit dat de 
bewonersvereniging zich nu uitdrukkelijk richt tot de minister (stas) zelf en niet tot de HID moet dus geen enkele 
betekenis worden toegekend. 

Gt{~) 
Van~ (1D)(2e) 1) - DGR W 

Verzonden: dinsdag 19 me i 2M20 21:36 
Aan: (10)(2e) HBJZ ;_ (10)(2e) 11- HBJZ ; ~I _ (1D_)(2_e)~I (BS) 
CC: (10)(2e) ) - DBO 

Onderwerp: FW : MM_ODM _2020_03_04_297 Bezwaar o p bes luit handha ving 6 me i Zaaknu mmer RWSZ2020-00005457 
Allen, 
Hierb ii een reactie van het burgercollectief zoals dat bij ons te recht is gekomen. Heeft RWS dit ook ontvangen? 
@{ (10)(2e) . graag adv ies hoer hiermee om te gaan. 
Groeten, 

~ ~ (10)(2e) 1) - BSK 4 (10)(2e) l@m inienw. nl> 

Verzonden: dinsdag 19 me i 2020 21 :26 
Aan: (10)(2e) ) - DGR W ~ (1 0)(2e) l@m inienw.n l>; I (10)(2e) I) - DBO 

(10)(2e) minienw.nl> 

Onderwerp: FW : MM_ODM _2020_03_04_297 Bezw aar o p bes luit handhaving 6 me i Zaaknummer RWSZ2020-00005457 

~ ~ ~~_._._.,,. lijke groet 
) 

Van: DBO-stas minienw.nl> 
Datum: maandag 18 mei 202 0 9:23 AM 
Aan: DBO-SPZ Postbus (10)(2g) 

Kopie: DBO-stas (10)(2g) minienw.nl>, (10)(2e) DBO 1 (1 0)(2e) 1@minienw.nl> , I (10)(2e) b-BSK 
1 (10)(2e) 1@minienw.nl> 
Onderwerp: FW: MM_ ODM_2020_03 _04_297 B ezwaar op beslui t handhaving 6 mei Zaaknummer RWSZ202 0-00005 457 
Hoi collega's, 

Willen j ullie deze mail inboeken en uitzetten binnen DGRW? 

Groef es, 
(10)(2e) 

-----Oorspronkelijk berich t-----
Van : Burgercollectief Dreumelsche Waard 1 (1 D)(2g) l@burgercollectief.club> 
Verzonden: zondag 17 mei 2020 12:2 1 
Aan : Veldhoven, S. van (Stienf e - DBO L__ _ ___:_,(1_0~)(2_e_:_) __ --=~rr~1in""'1""'·e~nw=.nl> 
CC 10 2e (ZN) (10)(2e ) w ws.nl>; (10)(2e) - DGRW 1 (10)(2e) l@minienw.nl>;I (10)(2e ) ICZN) 

(1 0)(2e) ws.nl> ~. ---~· 
Onderwerp: MM_ ODM _ 2020 _ 03 _ 04_ 297 Bezwaar op bes luit handhaving 6 mei Zaaknummer RWSZ2020-0000545 7 

Aan : 

Ministerie van Infr astructuur en Waterstaat T. a.v . Staatssecretaris S . 
van Veldhoven Postbus 20901 25 00 EX Den Haag 

Geachte Mevrouw van Veldhoven, 

Bij gaand vindt u ons bezwaar alsmede het bes luit waartegen het bezwaar gerich t is. 

Dit bericht is specifiek aan u gericht en niet aan de HID-ZN. 

Graag vernemen wij uw ant\voord op dit bezwaar . 

141991 1352 



Met vriendelijke groet, 

1 (~X10)(2eJ 

amens Burgercollectief Dreumelse Waard 

141991 1352 



To: (10)(2e) (10)(2e) u cmail.nl 
Cc: (10)(2e) - 0GB (10)(2e) @m inienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 5/20/2020 12:1 9:16 PM 
Subject: RE: granul iet 
Received: Wed 5/20/2020 12:19:16 PM 

Beste(~ ) 

Dank voor je toelicht ing! In de bu itenwere ld bestaat de ind ruk dat het wijz igingsb lad specifiek over granuliet zou gaan. 

Met vriendelijke groet , 

E 
Van:I (10)(2e) 

Verzonden: woensdag 20 me i 2020 13:17 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: RE : granuliet 

Bes te j10)(2e) 

Het w ijzigingsblad van BRL 9321 versie 2 augustus ging he lemaal niet om granuliet , maar om brekerzand onder definit ie van grond 

te laten vallen. Brekerzand is een toes lagstof voor asfaltbeton en valt dus he lemaal niet onder het Besluit bodemkwaliteit. Met 

andere woorden hie r werd kennelijk heel iets anders beoogd en dat zou dan leiden tot een onderhandse wijziging de defin it ie van 

bouwstoffen met ernstige gevolgen voor het hergebruik van secunda ire bouwstoffen en het stimu leren van "schone" primaire 

oppervlaktedelfstoffen. Met goedkeuring van dit wijzigingsb lad kon dan het aanpassen van BRL 9324 admin istratief worden 

geregeld zonder openba re tervisielegging, bu iten het CvD, de toetsingscommiss ie en de HCB om. Dat is natuurlij k niet gelukt. 

Met de kennis van nu is lijkt het er op dat dit w ijzigingsblad ook is geprobee rd om granuliet onderhands "te regelen" en dat is dan 

we l erg goed gecamoufleerd. 

Onder de bezielende le id ing van 1 (10)(2e) 1 heeft het IP er meer dan 300 gemelde knelpunten opge lost, maar alles staat of 

valt met het verstrekken van de juist e gegevens dan wel met het verstrekken van onjuiste en onvo lledige gegevens zoals 

vastge legd in artikel 23 eerste li d onder b van het Beslu it bodemkwa lite it. 

Bij het ontwerp van BRL 9344 versie 2017 ste lde het IP dat granuliet een bouwstof is. Nu de product ie van steenslag voor ZOAB in 

gevaar dre igt te komen(?) is het opeens weer grond. Natuur lijk heeft dat niets met elkaar t e maken maar dat is dan wel een 

ongelukkige samenlo'l'";':~~:'::::~~='==~en . Ik ga me daar echt niet mee bemoeien. 

Met vriendelijke groe 

Van: (10)(2e) (10)(2e) m inienw .nl 

Verzonden: woensdag 20 me i 2020 08:59 
Aan (1 0)(2e) (1 0)(2e) 

L__------'----------""'===""===,---

cc: ( 1 O )(2 e) ) - DG B <t_ _ ___:___,_:__'.__~..:....:.m!.!.!!..i n:.:..:i e=-.:n~w=. nl > 

Onderwerp: RE : granu liet 

Bes t~10)(2e~ 

Helder ve rhaal. Ik heb nog wa t aanvullende vragen die ook in het gesprek met dhr. Ku ij ken aan de orde zullen komen. 

Bijgevoegd tref je jouw commentaar op een wijzig ingsb lad voor BRL 9321 uit 2008 aan. Het lmplementatieteam had kort daarvoor 

besloten van vanaf 2008 granuliet als grond kon worden beschouwd en derhalve moest wo rden 'u it geschreven uit BRL 9324'. 

Weet jij nog wat er destijds met jouw opmerkingen is gedaan? Welke w ij zigingen zijn destijds aangebracht in BRL 9321 en BRL 

9324? Wanneer was dat afgerond? 

In deze periode we rd GIB met part ij keu r ingen aangeboden als toepass ing. Ik begrijp dat het dan niet zoveel uitmaakt wat er in het 

BRL st aat zolang de partijkeur ing aan de hand van het standaarpakket eisen als grond wordt getoet st. Klopt dat? 

Met vriendelijke groet , 

(10)(2e) 

Van: ~I __ (1_0)_(2_e_) -~l<I (10)(2e) l@upcma il.nl> 

Verzonden: woensdag 20 me i 2020 06 :47 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DBO ~~--(-10-)(-2e-)-~l@m in ienw .nl> 

Onderwerp: granuliet 

Best e j 10)(2e) 

De voo rtgang van BRL 9344 loopt ondanks corona voorspoedig en zou eind me i door het CvD kunnen wo rden vast gest e ld . De 

kwa lite it daa rvan is zee r grondig (Intron oude stijl) en is geheel toegesp itst op het betreffende materiaa l. Daa rom hier bijgevoegd 

het voo rstel tot het adm inist rat ieve w ijzigingsb lad BRL 932 1 volgens de koninklijke weg. 

I\Aot Hriendelijke groet 1 (10)(2e) 1 

134558 -· ----· 1353 
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To: (1 0)(2e) Il -DGBO (10)(2e) 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Wed 5/20/2020 12:42:16 PM 
Subject 20200519 Interv iew! (10)(2e) I 
Received: Wed 5/20/2020 12:42:16 PM 
20200519 Interview 1 (10)(2e) l.docx 

Ha 1 (1 O)(Ze) 1, 

Wat aanvu ll ingen met we llicht nieuwe typo's .... 
Ik heb er verder geen gezien ... 

Groet 
(10)(2e) 

135224 

l@m in ienw. nl] 
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To: (10)(2e) 1) - DGRW (10)(2e) @ minienw.nl] ; ~I ___ (_1~0)_(2~e) __ ~I) -DGRW~~ ___ (1~0)_(2_e_) -~l@minienw.n l] 
Cc: (10)(2e) 1 (BS) (10)(2e) @rws.nl] 
From: (10)(2e) 1) - HBJZ 
Sent: Wed 5/20/2020 12:55:56 PM 
Subject: RE: Vragen van Wim Kuijken 
Received: 
20200518 Vra en -

Hallo I(1 0)(2e)I, 

Met dank aari~ lhier nog aanvullingen van HBJZ. 
Gr( 0)(2) 

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

Verzonden: woensdag 20 mei 2020 11 :46 _____ ~ 
Aan: (10)(2e) )-DGRW;I (10)(2e) I)- HBJZ 
CC: (10)(2e) {BS) 

Onderwerp: RE : Vragen van Wim Kuijken 

Hoi ~10)(2ej, 
Hierb ij mijn aanvullingen. Stuur jij het later door naar l10)(2e j ? 
Met vriendelijke groet , 

Van: ~I ___ (1_0_)(_2e_) __ ~I) -DGRW '9L __ ...:...(1 ...:...0)...:...(2_e...:...) __ ,...l@~m_i n_ie_n_w_._nl> 

Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 10:16 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) m inienw.n l>j ~I __ (1_0_)(_2e_)_~I I HBJZ <I (10)(2e) l@m in ienw.nl> 
CC: (10)(2e) {BS) (10)(2e) rws.n l> 

Onderwerp: RE : Vragen van Wim Kuijken 

Mij n eerste reactie op de vragen aan DGWB/HBJZ. 
Graag aanvullen/verbeteren . 
Groeten, 

e (Varl( ( 10)(2e) 1) - DBO '9L_...:...(_1 0...:...)(...:...2...:...e )_ ---"l@~m"'"'"i'-'-n '""ie"'""'"n"'""'w""'"'. n"'""'I> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 09:45 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW 

ILenT.n l>; (1 (10)(2e) e------------
(10) ( 2 e) m inienw.n l>; (10)(2e) (BS) 

Onderwerp: Vragen van W im Kuijken 

Best e co llega's, 

(1 0)(2e) 

(BS) 
(10)(2e) 

m inienw.n l> 
(10)(2e) 

rws.nl >; (10)(2e) 

(1 0)(2e) 

~----~ 

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

L_____,-----~ 

(10)(2e) 

Voor j ull ie is het weer een t ijdje st il geweest rond Wim Kuij ken, maa r de gesprekken zij n in de afgelopen pe riode in hoog tem po 

doorgegaan. 

In deze gesprekken is een groot aantal inhoudelij ke issues aan de o rde gekomen. In de versch illende gesprekken komen hier op 

sommige punt en ve rsch ill ende antwoorden uit ! Niet verwonder lij k gezien de interne discuss ie over granu liet. Een probleem is het 

onderscheid t ussen mening en feit. 

Wim w il graag wat meer duidelijkheid kr ijgen en beantwoording van vragen met aut o r it eit. 

De vragen heb ik geclust erd naa r them a en daa rbij aangegeven we lke part ij naa r mijn idee het best e een antwoord kan geven. 

Een groot aanta l vragen komt denk ik op het bordje van RWS/WVL. Ik zo w1~ illen vragen deze b ij WVL uit t e zetten b ij één 

gezaghebbend persoon. Ik dacht zelf daa rbij aan 1 (10)(2e) 1, maa r laat dat graag aa r(J1~ver. Mochten er vragen bij zit ten 

waarop je vanuit jouw expert ise eveneens een antwoord wilt geven voe l je dan daartoe vr ij . 

Graag zou ik de ant woorden uite rlijk 27 mei tegemoet willen zien. 

r-'--'-~~~~~~.....,oet , 

(10)(2e) 

141990 1356 
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I n zij n onderzoek is dhr. Ku ij ken tegen een aanta l inhoudelij ke issues opgelopen rond granuliet. In 
de t ijd laat het doss ier zien dat er op verschillende momenten met versc hil lende arg umenten 
inhoudelij k tegenaa n wordt gekeken. 

Van belang is te bepa len op w elke wette lijk gronden (Bes luit Bodemkwaliteit , toelicht ing op Bbk, 
norm doc ument, prod uctcertifi caa t) deze argumen ten zij n gebaseerd . 

Onderstaa nd treft u enke le v ragen aa n d ie in de gesprekken naar voren zij n gekomen. Graag uw 
reac t ie hoe u met de kennis van nu tegen deze aspecten aa nkij kt . 

Juridische aspecten (DGWB en HBJZ) 

1. Bieden opname van g ranuliet of g ranietza nd in de afspraken zoals verwoord in de 
Monitorings verslagen van het Implementat ieteam uit 2008, 2009 en 2010 vo ldoende 
j uridische bas is voor het onderbrengen va n granuliet onder BRL 932 1. 
De j uridische basis wordt ge vormd doo r het Bb k/Rb k. Het is aan de CI om te beoordelen of 
het product onder de BRL past. ILT houdt daar toezicht op. IT is een overleggremium waar 
implementatievragen Bbk aan de orde komen. Dat dient voor de onderlinge 
gedachtebepaling en discussie. 

2. Waarom is in 2008-2009 er niet voor gekozen om g ranu liet in het Rb k en toe licht ing op te 
nemen ? Zou dan de hu id ige d iscu ss ie voo rkomen zij n? 
Dat is lang geleden. De overwegingen van die tijd kan wellicht WVL nog terughalen. 
Wanneer materiaal als granuliet explicieter in bv de NvT zou zijn beschreven had dat 
wellicht geholpen bij latere discussies .. 

HBJZ: granu liet destij ds niet in zienswijze genoemd en zienswijze is ook niet verp licht. Toelichting 
heeft ook geen (bepalende) juridische status. Lij st met voorbeelden is nooit vo lled ig .Zie eerder 
gestuurd antwoord. 

3. Biedt een be leidstandpunt va n een be leids-DG vo ldoende j ur id ische bas is voo r 
verg unningver lening en handhaving van RWS? Zou hiervoo r opna m e in de Regeling 
bodemkwalite it nod ig of bete r zij n? 

HBJZ? het BBk werkt met defin ities en niet met lijsten. Granuliet kan dus niet in het BBK worden 
'opgenomen'. Rond definities bestaan verder altijd interpretatievraagstukken, niet alleen extern 
maar zoals hier ook intern, gelet op discussie tussen RWS en DGWB. DG RWS en DGWB handelen 
beiden in mandaat, dus namens de Stas. Een intern (beleids)standpunt heeft op zichze lf dus geen 
j uridische status. Deze status is er alleen als dit standpunt extern namens de Stas (het 
bestuursorgaan) wordt ingenomen. En stas heeft dat standpunt inmiddels ingenomen (in TK brief 
en besluit op handhavingsverzoek), op basis van het standpunt ( in feite: intern adv ies) van DGWB 
dat granuliet grond is, specifieker gezegd: aan de definitie van grond voldoet. 

4. Heeft de Toetsingscom miss ie St icht ing Bodemkwaliteit Granuliet onder BRL9321 als grond 
goedgekeurd? Was dit nod ig? 
Volgens mij aan vaard de Harmonisatiecommissie bouw van de Stichting bouw kwaliteit een 
BRL op advies van de Toetsingscommissie Besluit bodem kwaliteit (voor aanwijzing in de 
Regeling bodemkwaliteit). Mij is niet bekend dat de toetsingscommissie granuliet als grond 
heeft goedgekeurd. Dit is mijns inziens een taak van de certificerende instelling (CI). Het 
toetsen of een materiaal onder een BRL valt is aan een CI en niet aan de 
toetsingscommissie. 
Ik kan het ook niet halen uit het document wat wij van de toetsingscom missie hebben. 
HBJZ Normdocument moet worden toegepast door de certificerende instelling, d ie heeft 
dat gedaan en vond het grond. Als het geen grond zou zijn kan RWS handhavend 
optreden. 

5. Granuliet bevat (v r ij wel) geen orga nisc h ma teri aa l. Vo ldoet het daarmee aa n de defini t ie 
'g rond'? Is dat releva nt? 
Bbk definitie van grond: "vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale 
korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur 
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zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem 
voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 miffimeter, niet zijnde 
baggerspecie" 
Redenering is dat ook bv dekzanden die van nature worden aangetroffen (in NL) en 
daarmee ook onder grond vaffen nauwelijks organisch materiaal bevatten. Er hoeft dus 
geen organisch materiaal in te zitten om toch grond te kunnen zijn. Dit wijkt wefficht van 
de bodemkundige definitie van bodem, waar impliciet vaak naar wordt gerefereerd, maar 
dat is hier niet relevant. 

HBJZ: niet al le bodem, zoals zand , bevat organ isch materiaal, dus is niet relevant. Zie ook de 
voo rbeelden d ie destijds in de toelichting bij het BBK zijn gegeven . Het geha lte orga nisch materiaal 
moet in het oordeel worden betrokken, maar dat wil niet zeggen dat het geen grond kan zi j n als 
het organisch materiaal is. Het gaat om het totaalplaatj e of het materiaal overeenkomt met 
natuurlij ke bodem . Zie ook reactie op het handhavingsvet7oek. 

6. Komt gra nuliet voo r in een verhoud ing en een structuur zoa ls die in de bodem va n natu re 
wordt aangetroffen? Is dat releva nt? 
In artikel 1 van het Bbk is een definitie opgenomen voor grond. Een element hieruit is 
'organisch stof in een verhouding en een structuur zoals deze van nature in de bodem 
voorkomt'. Het is dus relevant om ook aan dit deel van de definitie te toetsen (naast 
bijvoorbeeld de maximale korrelgrootte). Voor de uitleg en een nadere toelichting geeft de 
Nvt van het Bbk (zie paragraaf 4.3.5. ) de nodige informatie. 

HBJZ: beide elementen zijn onderdeel van de definitie dus relevant. Zie ook reactie op het 
handha vingsvet7oek. 

Eigenschappen en productie granuliet (RWS WVL) 

7. Komt gra nuliet uit ongeroerde grond? Is dat re leva nt ? 
8. Als granu liet als 'g rond' wordt gezien moet het da n ook vo ldoen aan de gecor rigeerde 

samenste llingsvere isten zoa ls opgenomen in Rbk artikel 4.2. 1? 
9. Z ij n de karakteristieken van granu liet als dicht heid, korre lgrootteve rde ling, orga nisc he 

stofgeha lte, structuur va n de granul iet korrels en het o ntbreken va n een m inera le 
lutumfract ie afw ijkend? Ka n het dan toch (ju ridisch) g rond zij n? 

10. Gran uliet komt voort uit een productieproces. Kan het dan nog jurid isch kwali ficeren als 
een afzett ingsgesteente. 

11 . Is granu liet een mengse l van 30 j aa r oud mater iaa l uit Sc hotland en 15 jaar oud materiaa l 
uit Noorwegen of niet? Is het daardoor homogeen? 

12. Is prec ies te achterha len wat de bron van het ma teriaa l is? 
13. Is granuliet een van na tu re in de bodem voorkomend sed imenta ir materiaa l? Is dat 

relevant? 
14. Is gran uliet een ind ustrieel b ijprod uct? I s dat re levant? 
15. Is granu liet een afva lproduct? I s dat re levant? 
16. Gran uliet zou ontstaa n door spoelwa ter te concent reren met behulp va n cycloneren, 

floccu latie en persen. Z ijn d it versch illende vo rmen van ontwateren? Is dat een wezen lij k 
ander proces dan scheiden, wassen of breken zoa ls in de BRL 932 1 is genoemd? 

17. Heeft granu liet, naast het in de BRL 9321 beschreven toegestane bewerk ingen (wassen, 
breken en zeven in het product iep roces) een andere niet omschreven product iebewerki ng 
ondergaan waa rdoor gran uliets lijpse l is vrijgekomen? Is dat relevant? 

18. Leidt het toepassen va n gra nuliet tot (sterke) vertroebe ling van het opperv laktewate r en is 
dat afw ij kend va n bijvoorbee ld klei? 

Flocculant (RWS WVL) 

19. Ka n gra nu liet grond zijn als het naast het in de BRL 9321 beschreven toegestane 
bewerkingen (wassen, breken en zeven in het prod uctieproces) een in de BRL niet 
omschreven prod uct iebewerking met een flocc ulant heeft onde rgaa n? 

20. Het gebruik van een floccu lant is niet omschreven in het norm document BRL 9321. Is dat 
noodza kelij k in een algemeen geldend normdocument? 
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21. Het geb ruik va n een fl occu lant is niet omschreven in het productcert ifi caat gran uliet . I s dat 
noodza kelij k? 

22. Kan het nieuwe BRL 9344 voo rzien in het geb ruik va n een fl occulan t? 
23. Is het gebruik va n een floccu lant wel of niet in strijd met het Bb k omdat deze stof daa r in 

niet wordt genoemd? I s da t releva nt? Waa rom wel/niet? 

Certificaten (RWS WVL) 

24. Heeft granuliet zowel een cert ificaat gebaseerd op grond (BRL 9321 ) als voor bouwstof 
(BRL 9324)? Zo j a, g raag inzage in be ide cert ificaten . 

25 . Heeft de fabrikant granuliet (of Noors leem of andere aand uiding voo r hetze lfde prod uct) 
als gro nd en als bouwstof aa ngeboden in de afgelopen j aren of alleen als grond? Zo j a, de 
meldingen en de daarb ij behorende doc umenta tie. 

26 . Er is ook gran uliet > 2m m en < 63 mm? Zo ja , wordt d it onder hetzelfde certificaa t op 
bas is va n BRL 9321 verhandeld? 
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To: (10)(2e) (10)(2e) rws.nl] 
Cc: (1 0)(2e) HBJZ (1 0)(2e) @m in ienw .nl]; ~I ___ (11~(1_0)_(2_e)~I -~I (BS)~U ___ (_10_)(_2e_) __ ~l@rws.n l] 
From: (1 0)(2 e) ) - DBO 
Sent: Wed 5/20/2020 1 :25:50 PM 
Subject: RE: Enkele vrage n van dhr. Kuijken 
Received: Wed 5/20/2020 1 :25 :51 PM 

Bedankt! 

Met vriendelïke roet , 
1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 
1 (10)(2:étj)(pe) 

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

Verzonden: woensdag 20 mei 2020 14 :12 
(1 0)(2e) ) - DBO ---------~ 

(10)(2e) BJZ ; I (11(10)(2e)I l {BS) 

On erwerp: 
Dag !10)(2ej, 
Bij gaa nd antwoorden op een aa ntal va n de onderstaande v ragen: het antwoord op v raag 1 (eers te Wo rd bestand) en de door 
RWS Zuid Nederland opgestelde an twoorden op de v ragen 2 en 3 (tweede Word bestand) . 
Het antwoord op vraag 4 st uurde ik je afgelopen maandag al. 
Groeten, 

f11~l~~l~I __ (1_0)_(2_e)_~I) - DBO ~L _ _:_(1_:0)_:_(2_:e)-;:::...-=--=-f"""l@_--'-_m'::::._i'-'-'n_i..c.ee_n~w~.=n~I> 
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 11 :4 1 1 1 

Aan: 1 (1 0)(2e) 1 (BS) <I (1 0)(2e) l@rws.nl1~:::::===(1=0)=(2=e_) ____ ~I - HBJZ <I (1 0)(2e) l@minienw.nl> 

Onderwerp: Enkele vragen va n dhr. Kuij ken 

Best1~rl~0)(2 ➔~ 
In de gesprekken is een aanta l onderwe rpen aan de orde gekomen d ie dh r. Kuij ken graag op een r ijt je gezet hebben : 

1. waa r is vastge legd wat het hand havingsmandaat is van de hand havers in het kader van het Bbk? 

2. welke f unct io nele afs praken zij n binne n RWS gemaakt over de invu lli ng van deze ro l; 

3. uit de gesprekken is gebleken dat de vergunn ingverlen ing (beoordeling toe reikendhe id meld ingen) is nee rge legd bij Tauw. Hoe 

zien de werkafs praken met Tauw eruit. Hoe is de ro lverdeling t ussen Tauw en de handhavers geregeld. De 

ontoereikendverklaringen naar de toepasser (bijv . ZN), zij n door de hand have rs gedaan. Is er op dat moment st rikt gez ien sp rake 

van handhaving? 

4. er zou sprake zij n van een me ld ing voo r de toepassing van granu liet in 2013 (me i) on der de t ite l 'm icrozan d' . Deze is 

ontoereikend ve rklaa rd. Graag hier een uit leg van. 

5. er wordt verw ezen naar het Vlaa mse (Belgische) systeem van meld ingen waa rb ij m ilieu rapport en met un ieke nu mmers werke n. 

Er zou sp rake zij n van aan meld ing en af melding. Kun nen ju llie een uit leg geven over dat systee m? 

M et vr iende lï ke roet, 
1 (1 0)(2e) 1 

(1 0)(2e) 
(10)(2:étj)(pe) 
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To: 
From: 
Sent: 
Subject 
Received: 

f--_(_10~)(_2e_)_~~'-.---(1~0)_(2_e)~@rws.nl]; ~I ___ (1~I(1_0~)(2_e~Jl _~I (BS)~~ ___ (_10_)(_2e~) __ ~l@rws.nl] 
(1 0)(2e) ) - DBO 

Wed 5/20/2020 2:31 :37 PM 
Relevante Wob-stukken : BOTOVA toets 

Wed 5/20/2020 2:31 :38 PM 
419. 201911 11 CD email RE Over granuliet (2).pdf 

H b1lo )(2 ~) 

Weer een myster ie opgelost. Ik had in een eerdere vraag over de t oetsing door ZN aan grenswaarden. Het betreft de zg. BOTOVA

toets. 

Zie mai l uit Web-stukken .... Gaat over ve rhoogd% barium. 

Blijft de vraag we lke rol deze toet s heeft bij de bepaling of iets als grond kan worden geaccepteerd. Bijvoorbeeld ten aanzien van% 
lutum en organische gehalte. 

~=....ll..l.Jl.5il..l-'-""-JJ..l.fi'"---'óroet , 

(1 0)(2e) 
(1 tj)pe) 

135042 1359 



To: (10)(2e) ) - BSKd (10)(2e) l@minienw.nl] ; (10)(2e) - DGRWd (10)(2e) l@minienw.nl]; ~ 
(10)(2e) ) - BSK (10)(2e) minienw.nl]; (1 0)(2e) DGRW (1 0)(2e) minienw.nl ·I (10)(2e) 1 

(10)(2e} - DGWB (10}(2e) minienw.nl] ; (10)(2e) (k10)(2el - DGWB (10)(2e) m inienw.nl; 
(10)(2e) - DGRW (10)(2e) @min iern""'w-'-'-.n'""I '-'-:-::--::-:--:::-:-'-(1_0)'-'-(2_e-'-) "!---=~- DGRW (10)(2e) min ienw .nl] (10}(2e} 

(10)(2e) - DGWB (10)(2e) @min ienw.n l ; (10)(2e) DGRW (10)(2e) @min ienw.nl] ; l (1 0)(2e) ~ 

DGRW (10)(2e) m inienw.nl]; (10)(2e) )- HBJZ (10)(2e) @minienw.nl] 
Cc: (10)(2e) - BSK (10)(2e) @minienw.n l] 
From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Wed 5/20/2020 4:57:09 PM 
Subject gesprek met stas 
Recelved: Wed 5/20/2020 4:57:10 PM 

Vanmiddag hadden gesprek met stas zonder stukken. Gesproken over de actie nav nota overleg en de tijdplanning die we 
maakten voor de juni brief. 
Acties uit notaoverleg : 

- Graag snel actie op de BRL9344 (is granuliet geen PFAS) . Checken b ij de SI hoe het ervoor staat en bij de ILT wat voor 
druk we zouden kunnen uitoefenen ~ 

- Stand van zaken !fily[] graag nota in weekendtas (29/5) (~10)(2e~ 
-Advies RIVM op marges meetwaarden: bieden de een reden om de normen 0,1 of 0,8 te verhogen? (t10)(2et 

Planning juni brief is akkoord. Met de volgende opmerkingen en acties: 
- Ze wil graag bij de presentatie z ijn van de resultaten van RIVM. We moeten kijken wat hier handig is en haa lbaar. Kan niet 

tegelijktijdig met pro·ecttearn. Zou mooi zijn a ls dat al op 9/6 kan (dan hebben we een staf staan). Graag kijken wat hier 
haalbaar is t10)(2ej (10)(2e) 

- Ze gaat sonderen bij e amer dat brief 25/6 en dat ze daarna nog een snel SO kunnen doen. Bv vragen stellen vrijdag 
erna, beantwoorden over het weekend (maandag in de Kamer), bespreken in de Kamer op dinsdag. We zijn dus nog niet 
vrij na 25/6, maar is te overzien 

- Ze op basis van de resultaten beoordelen wat we exact delen met de buitenwereld 
- Ze wil iemand van de praktijk bv uit de taskforce mee laten lezen op de aanpassingen in het THK zodat het heler en 

begrijpelijk is voor de praktijk 
- In de week van 15/6 een extra BO voor eerste sondering hoe resultaten vallen . Aan ons om tijdstip te kiezen gezien andere 

overleggen die week ( 10)(2e (10)(2e) 
- Bij BO geen bedrijfsleven , gaat v ia . Wellicht als het nodig is nog iets apart organiseren 
- Graag over twee w~or haar scenario's waar de aan denken. (Dat zouden we wel licht op de informele staf van 29/5 

kunnen delen?) (~~! 
Groeten, 
t10)(2e1 

143204 1361 



To: Parlementa ire Zaken - CEND-DBO (1 D)(2g) @minienw.nl] 
Cc: (1 0)(2e) - DBO (1 0)(2e) @minienw.nl ] 
From: (1 0)(2 e) ) - DBO 
Sent: Thur 5/21/2020 7:47:58 AM 
Subject: RE: Rapport Ku ijken over granuliet 
Received: Thur 5/21/2020 7:47:58 AM 

Ha Dames, 

De afspraak met dhr. Kuijken is dat zijn rapport rond 1 j u li gereed zal zijn. 

Met vriendelijke groet , 
(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2'.étj)(~e) 

Van: Parlement aire Zaken - CEND-DBO 

Verzonden: woensdag 20 me i 2020 15:26 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO 

CC: (1 0)(2e) ) - DBO 

Onderwerp: FW: Rapport Ku ij ken ove r granu liet 
10)(2e En ig idee? 

G1-o-i----------, 
Van <I (10)(2e) l@tweedekamer.nl> 

_____ a---.e;g 20 me i 2020 15:25 

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

CC: Parlement aire Za ken - CEND-DBO 

Onderwerp: Rapport Kui j ken over granu liet 

Hallo l(10)(2e)I, 

minienw.nl> 
(1 0)(2g) m inienw.nl> 

Tijdens het not aover leg Bodem heeft de staatssecreta r is toegezegd dat het onderzoek en rapport van Ku ij ken over granuliet voo r 

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

ind icat ie wanneer het rapport klaa r is en naa r de Kamer komt? Dit met het oog op de mogeli j kheid om het gesprek event ueel t e 

kunnen inp lannen voor het reces. 

Met vr iendelijke groet, 

(1 0)(2e) 

(1e2Be) 1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

134456 1362 



To: (10)(2e) - DGBÓ (10)(2e) 

From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 5/21/2020 8:07:20 AM 
Subject 20200518 Interview van t=10=.2 -e -~, 

Received: Thur 5/21 /2020 8:07:21 AM 
20200518 Interview 1 (1D)(2e} ldocx 

Ha I(10)(2e) 1, 

Een paar k leine aanvullingen. 
Groet 
j10)(2e) 

135222 

l@minienw.nl] 
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To: (10)(2e) Il -DGBO (10 )(2e) 
From: (10)(2e) 1) - DBO 

l@m in ienw. nl] 

Sent: Thur 5/21/2020 12:40:24 PM 
Subject Steengroeven - Mibau Holding GmbH 
Received: Th ur 5/21/2020 12:40:25 PM 

https ://www.mibau- stema.com/n IJ steengroeven 

135041 1365 



To: (10)(2e) (10)(2e) @rws.n l] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Fri 5/22/2020 8:09:53 PM 
Subject RE: CORRECTIE: Granuliet: data behandeling verzoeken voorlopige voorzienin g b ij Raad van State en rechtbank 
Gelderland 
Received: Fri 5/22/2020 8:09:53 PM 

Is gelukt. Blij kt dat ik de gelakte de len kan ve rwijderen. Iets meer werk dan dat ze vanzelf openkli kken .. 

Dank! 

Met vriendelïke roet , 

(10)(2e) 

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

Verzonden: vrijdag 22 mei 2020 14 :23 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DBO 

Onderwerp: RE : COR RECTIE: Gran uliet : data behandeling verzoe ken voor lop ige voorziening bij Raad van State en rechtba nk 

Gelderland 
Ben net bezig om een nieuwe pog ing te doen v ia Wet ransfer. Kom t zo jouw ka nt op. 
Laat je even weten of deze wel leesbaa r / niet pe rma nent gema rkeerd zij n? I k kan ze name lij k gewoon bekij ken. 
Groete~ 1D)(2 ) 

Van: (10)(2e) ) - DBO 4 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: vrijdag 22 mei 2020 14 :2 1 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1 (BS) <I (10)(2e) l@rws .nl> 

Onderwerp: RE : COR RECTIE: Gran uliet : data behandeling verzoe ken voor lop ige voorziening bij Raad van State en rechtba nk 

Gelderland 

Klopt! Zij n en blijven grijs .... 

.----JL.ll..l.Sa"'--"-J..J..s..l..l.ldl"--llll>&..."'-1 o et , 

(10)(2e) 

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

Verzonden: vrijdag 22 mei 2020 12 :18 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DBO ~~--(-10-)(-2e-)-~l@m inienw.n l> 

Onderwerp: RE : CORRECTIE: Gran uliet : data behandeling verzoe ken voor lop ige voorziening bij Raad van State en rechtba nk 

Gelderland 
Dag !1D)(2ej, 
Bedoel je da t j e de gelakte stu kken va n WVL niet kunt lezen?! cwm_) ___ ~ 
Van~'C (10)(2e) 1) - DBO 4 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: vrijdag 22 mei 2020 12 :00 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1 (BS) <I (10)(2e) l@rws .nl> 

Onderwerp: RE : COR RECTIE: Gran uliet : data behandeling verzoe ken voor lop ige voorzien ing bij Raad van State en rechtba nk 

Gelderland 

Hi1110)(2~) 

Niet erg. Dat worden {blijven) weer drukke t ij den voor je ... 

Ik ben ze lf vanaf afgelopen woensdag bezig aan het rapport van Kuijken. Dat is een t aaie klus .... 

Overigens zijn veel Web-stukken van WVL toch definitief ge lakt. Heeft nu geen haast.. ... 

Ik heb van de overige d iensten al een hoop bekeken. 

Met vriendelïke roet, 
1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

1 (10)(2'.étj)(~e) 

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

Verzonden: vrijdag 22 mei 2020 09~:_2_2 ____ ~ 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DBO 1 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Onderwerp: FW: CORRECTIE: Gran uliet: dat a behande ling ve rzoeken voorlop ige voorzien ing bij Raad van State en recht ban k 

Gelderland 

Dag !10)(2ej, 

135
"'ó:3"go. I k was ve rgeten j ou aa n de cc toe te voegen. 
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Groeten, 
(~ ) 

Van: 1 (10)(2e) 1 (BS) 

Verzonden: woensdag 20 mei 2020 17 :43 
Aan: ( 1 O )(2e) ) - H BJ Z ( 1 O )(2e) in ie n w. n I>; f------____:(_1 0_:_)(.:....2_e )'._____1_;_( C=D=--)!.......l.---_(.:_1__.:0 ):..:_( 2_e_:,) _ ____llii,s,;r,,;;w;,;;s,;,;,. n,;,;,l::..c> ;~ _ _;_( 1---=0.!.::)(c::_2e=--'-)-, 

1 
- 1 L T 

(1 0)(2e) ILenT.n l>; (1 (10)( (BS) (10)(2e) rws.n l>; (10)(2e) 
~----------~· 

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

rws.n l>;L,-----:-:~(:--::10-!--)(~2e....:.)---,-:-----:---f---...::::.::=::1-:---r(1_o..'...:)(__:2e...:)----;::=~ =m=i=n=ie=n=w=.n=l:::_>,'...!:· 1~(1:::;-0:..:.)(2_e..'...J)~ 
m in ienw.nl>; (1 0)(2e) rws.n l>; (10)(2e) 

(10)(2e) (BS) < (10)(2e) 

(10)(2e) ) - DBO (10)(2e) 
L....,---~~~--~----. 

(10)(2e) - ILT 

DGRW 

1 Le n T. n 1 >; ( 1 O )( 2 e) ) - ;""'"'_l_--'-~__,____J.!..:...!.!.!!.!.!.~..;..;....;..:~ 'l_ __ __'_( 1_0_,_.)(~2e_:_) __ __J) -
(10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) CD) 

(10)(2e) rws.n l>;~-----~ (BS) (10)(2e) rws.n l> 

Onderwerp: CORR ECTIE: Granu liet : data behandel ing ve rzoeken voo r lopige voorzien ing bij Raad van Stat e en rec htban k Ge lde r land 

Beste mensen, 
Zoj uist he b ik opnieuw een ber icht van de Landsa dvocaat ontva ngen. 
De rechtban k Ge lderland heeft nu, i. t. t . het bericht van eerder vandaag, bes li st dat de zitt ing over de VoVo o p 11 
j uni a.s. plaatsvindt. Dus NIET op 28 mei a.s. Het exacte t ijdst ip is nog onbekend, maar het wordt 14 :00u of later . 
Bove nd ien wordt het gee n d ig itale zitt ing, m aar toch een fysieke zitting in het gerechtsgebo uw in Arnhem . 
De zitt ing bij de Raad va n State v indt nog steeds op 9 juni 2020 plaats. Het t ijdstip is nog onbekend . 
Groet en, 

(1
1
0)(2r) 

Van: ~I - (1-0)-(2e- )~I (BS) 

Verzonden: woensdag 20 mei 2020 13 :39 

Aan: ( 1 O )(2e) ) - H BJ Z ( 1 O )(2e) m in ie n w. n I>; f------____:(_1 0_:_)(.:....2_e )'.____1_;_( C=D=--)!.......l.---_(.:....1__.:0 ):...:.(2_e_:,) - ~ ~r..:.;w:..:s.:.:.. n.:.:.l:..c> ;~_~1 o'..f.!=.2::'._,e L____, - ILT 

(10)(2e) ILenT.n l>; (1 (10)(2e) (BS) (10)(2e) rws.n l>; ~----(1_0_)(2_e_) ___ ~ • 
(10)(2e) 

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

(10)(2e) 

ILenT.n l>; (1 0)(2e) ) -

(10)(2e) ) - DGRW 

(10)(2e) rws.n l>; ~-----~(BS) (10)(2e) rws.n l> 

Onderwerp: Granu liet: data behandeling ve rzoeken voor lopige voorz ien ing b ij Raad van St at e en recht bank Ge lderland 

Bes te mensen, 
Va nm iddag ben ik gebe ld door de La ndsad vocaat. 

1. Het procedu rele verzoek va n be ide part ij en (d us gemeente én de St aat tezamen) om de verzoeken om voorlop ige voo rzien ing 
geza men lij k door de Raad van State te laten behande len is door de Raad van St ate afgewezen. Er komen dus toch twee aparte 
behandel ingen va n de verzoeke n om voo r lop ige voorz ien ing (VoVo) van de gemeente West Maas en Waa l. 

2 . de be handeling van de VoVo door Rech t ban k Gelderland ( m .b .t . de door de gem eente ve ronderste lde ove rtred ing van de 
Waterwet) v ind t p laats op 

donderdag 28 mei a.s. (' in de m iddag ' ) . Het wordt een d igita le zit t ing v ia Skype for business. 

De be handeling van de VoVo door de Raad van State (m .b.t . de door de gemeente ve ronders te lde overtred ing van Wm, W bb en 
Bb k) v indt p laa t s 

op dinsdag 9 juni 2020. Het t ijdst ip is nog onbekend , net als het kara kter van de zitt ing (d igitaa l of fys iek ) . 
Voor beide z it ting geldt dat de fo rmele bevest ig ing ( plus deta ils over bijv. het exacte t ijdsti p) nog vo lgen . 
De La ndsadvocaat, I LT, HBJZ en RWS werken verde r aan de voo rbere id ing va n de z ittingen en het opste llen va n 
verweersc hr if ten . 
Groeten, 

(~ ) 
Met v r iendelïke roet 

1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

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

(10)(2e) 

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

Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 15 :57 
Aan: (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) min ienw.n l> 
CC: (10)(2e) (BS) < (10)(2e) rws.n l>; (10)(2e) 

'-----,--------~-~ 
(10)(2e) minienw.n l>; 1 (10)(2e) ~ 

(10)(2e) ) - DBO L____:_(1__.:0):_:__(2_e:._) _ j.>,,i...::..:..:..:.:..:..:.=.:...:..:..:..:..:..: 

Onderwerp: RE : vervolgsta ppen RvS 

Dag 1 (10)(2e) 1, 

(10)(2e) 

Nee. De Landsadvocaat heeft vandaag nog co ntact met de Raad van State gehad . Het is nog n iet duidelij k wanneer de zitt ing 
plaatsvindt. De Raad van State kon nog niet aa ngegeven wanneer wo rdt verzocht om toezend ing va n st ukken, wa nneer de 
behandeli ng van de VoVo ongevee r gaat plaatsvinden, etc. 
Morgen neemt de Landsadvocaa t weer o pnieuw co ntact op met de Raad va n Sta te. Misschien is er dan we l ni euws. 
Groeten, 

f11~~!~l~I ----(1-0)-(2-e)---~I) - DBO <j~---(1-0)-(2-e)--~l@minienw.n l> 

Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 15 :50 
Aan: (1 0)(2e) (BS)< (1 0)(2e) 

CC: (1 0)(2e) ) - DCO 

(10)(2e) m inienw.n l> 

Onderwerp: vervolgstappen RvS 

H~@@) 

rws .nl> 
(10)(2e) m in ienw.nl>; ~I ___ (_1_0)_(2_e) __ ~I) -DBO 

Vraagje: is inm iddels bekend wanneer de vervo lgstappen rondom RvS / het nieuwe verzoek tot voo r lop ige voorz iening / 
bodemproced ure van uit gemeente Maas en Waa l plaatsvindt? 
Harteli j ke groeten, 

1 (10)(2e) 1 

135039 1366 



To: (1 0)(2e) Il -DGB~□ __ (_10~)(~2e_)_~1@m inienw. nl]; ~ziggo.nl'~10)(2~@ziggo.n l] 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Sun 5/24/2020 12:51 :42 PM 
Subject 20200525 Proceseva luatie granu liet versie zon dag 
Received: Sun 5/24/2020 12:51 :42 PM 
20200525 Procesevaluatie granuliet versie zondag.docx 

Best e 1 (1 O)(Ze ) 1, 

Na hee l vee l werk is d it docu ment eru it gerold. Het is uiteraa rd nog ve rre van perfect, maar biedt hopelij k voor W im een bas is voor 

een eind rapport. 

Zou je kans zien er vandaag nog naa r te kij ken ? Dat hoeft geen grote inhoude lij ke beoorde ling te zij n, maa r concret e 

tekstvoorste llen zijn we lkom. 

Ik zou het stu k vanavond naar W im w illen stu ren ..... 

Groet 
(10)(2e) 

135038 1367 



To: (10)(2e) (10)(2e) @u pcmail.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Sun 5/24/2020 1 :00:51 PM 
Subject 20090802 emailcorrespondentie rondom wijzigingsblad BRL 9321 d.d. 02-08-2009.pdf 
Received: Sun 5/24/2020 1 :00:52 PM 
20090802 emailcorrespon dentie ron dom wi jziqingsblad BRL 9321 d.d. 02-08-2009.pdf 
20090802 commentaar TBbk op wijzigingsblad BRL 9321 d.d. 02-08-2009 .pdf 
20200520 RE granuliet (2) .pdf 

Best ~ 
Ik ko~en terug op je opmerkingen over het comment aa r op het wijz igingsblad. Uit 2009. Ik heb nog wat oude emails 

hie rove r gevonden. 

Wellicht kun je d ie nog voor me duiden. Is geen haast bij hoor ! 

Groet 
(10)(2e) 

134557 1369 
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Van: 
Aan: 

(10)(2e) 1 
(tillm) DBO 

Ondeiwerp: RE : granuliet 

Datum: woensdag 20 mei 2020 13 :17:11 

Beste ~ 

Het wijzigingsblad van BRL 9321 ve rsie 2 augustus ging helemaal niet om granu liet, maar om 

breke rzand onder defi nitie van grond te laten vallen . Brekerzand is een toeslagstof voor 

asfa ltbeton en valt dus he lemaa l niet onder het Beslu it bodemkwal ite it. Met andere woorden 

hier werd kennel ij k heel iets anders beoogd en dat zou dan leiden tot een onderhandse wij ziging 

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

bouwstoffen en het stimu leren van "schone" primaire oppervlaktedelfstoffen . Met goedkeuring 

van dit wijzigingsblad kon dan het aanpassen va n BRL 9324 administrat ief worden geregeld 

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

natuurlijk niet gelukt. 

Met de kennis van nu is lij kt het erop dat dit wijzigingsblad ook is geprobeerd om granuliet 

onderhands "te regelen" en dat is dan we l erg goed gecamoufleerd. 

Onder de bezielende leiding van 1(10)(2e)I I (10)(2e) !heeft het IP er meer dan 300 geme lde 

knelpunten opge lost, maar al les staat of va lt met het verstrekken van de juiste gegevens dan wel 

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

onder b van het Besluit bodemkwaliteit. 

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

productie van steenslag voor ZOAB in gevaar dreigt te komen(?) is het opeens weer grond. 

Natuurlij k heeft dat niets met elkaar te maken maar dat is dan wel een onge lukkige samenloop 

van omstandigheden. Ik ga me daar echt niet mee bemoeien. 

(10)(2e) Met vriendelijke groet 1 

~-----~ 

Van: ~I -~(1_0~)(2_e~) -~I) - DBO [l~--~(1~0)~(2~e) __ ~~minienw.nl] 

Verzonden: woensdag 20 mei 2020 08:59 

Aan:' (10)(2e) <I (10)(2e) l@ upcma il. nl> 

CC: (10)(2e) 0GB < I (10)(2e) [Pminienw.nl> 

Onderwerp: RE: granuliet 

Best9 (10)(2e) 1 

Helder verhaal. Ik heb nog wat aanvu llende vragen die ook in het gesprek met dhr. Kuijken aan 

de orde zullen komen. 

Bijgevoegd tref je jouw commentaar op een wijzigingsblad voor BRL 932 1 uit 2008 aan . Het 

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

beschouwd en derhalve moest worden 'u itgeschreven uit BRL 9324'. 

Weet j ij nog wat er destijds met jouw opmerkingen is gedaan? Welke wijzigingen zijn destijds 

aangebracht in BRL 9321 en BRL 9324? Wanneer was dat afgerond? 

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

standaarpakket eisen als grond wordt getoetst. Klopt dat? 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

(10)(2e ) 

(1 O)(?;éA}(~e) 

Van: 1 (10)(2e) 1 <I (10)(2e) l@upcma il.n l> 

Verzonden: woensdag 20 mei 2020 06:47 

Aan: 1 (10)(2e) 1) - DBO <j (10)(2e) ~minienw.nl> 

Onderwerp: granuliet 

Beste~ 

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

kunnen worden vastgeste ld. De kwali teit daarvan is zeer grondig (Intron oude stijl) en is geheel 

toegespitst op het betreffende mater iaal. Daarom hier bijgevoegd het voorste l tot het 

admin istrat ieve w ijzigingsblad BRL 9321 volgens de koninklij ke weg. 

Met vriendelijke groetl~ __ (1_0_)(_2e_J_~ 

Scanned by McAfee and confirmed virus-free. 

1 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor sch.ide, van welke .iard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch ver.i:enden van 
berichten. 
This messa ge may contain information !hal is not intended for you. lf you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the se11der 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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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com]; ~I __ (1_0~)(2_e~J-~I) - DGB~~ __ (_10~)(_2e~J-~1@minienw.nl ] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Sun 5/24/2020 1 :20:37 PM 
Subject Gesprekken op 25 mei 
Received: Sun 5/24/2020 1 :20:38 PM 

Best e 1 (10)(2e)I en Wim , 

Morgen hebben we twee gesprekken : 
Om 11 uu r metl (10)(2e) 1 

1 (10)(2e) lis sinds 2008 lid ven de Toets ingscommissie Besluit Bodemkwaliteit. Dat is de laatste schakel in de pr ivate kant van 

het stelsel voordat een BR L wo rdt aangeboden aan DGWB. 

Mogelijke thema's : 

. k ijk op het stelsel 

. bet rokkenheid van de ove rheid 

. oordee l ove r schemabeheerders (K IWA vs SIBK) 

Specfie k in de casus : 

. d iscuss ie over BR L 932 1 

. af wijzend oordeel ove r wijz igingsblad 9321 in 2008 

. d iscuss ie en ontstaan over BRL 9344 
Om 13:30 spreken we met twee heren van SGS Int ron. Deze hebben zich in de aan loop al beroepen op cliënt vertrouwelijkheid 

jegens GIB. 
(10)(1c) 

Specifie k in deze casus : 

. waarom certificer ing door GIB 

. waarom naast een product cert ificaat door GIB ook pa rt ij keu r ingen gedaan? 

. is granul iet ook als bouwstof ge leverd, is daa r een certificaat van? 

. hoeveel andere producten van GIB hebben een productcert ificaat {als Bouwstof) 

. waarom de gekozen r ichting in BRL 9344 

. e rvaringen met de ILT 

Met vr iendeliike 1,roet , 

(10)(2e) 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com]; 1 (1 0)(2e) 1) - DGB~~ __ (_10~)(_2e~J-~1@minienw.nl ] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Sun 5/24/2020 9:02:26 PM 
Subject 20200525 Proceseva luatie granuliet na opmerkingen 1 (10)(2e) 1 
Received: Sun 5/24/2020 9:02:26 PM 
20200525 Procesevaluatie 

Best e W im, 

Bijgevoegd een ee rste ve rsie van ons rapport. Ik ben er woensdag aan begonnen en vanmiddag was het 'af'. 

Voor de samenst elling heb ik gebruik gemaakt van de bronnen d ie we t ot nu hebben . Dat zijn documenten, mai ls en de 

gespreksverslagen . Ik heb inmidde ls ett el ij ke honderden Wob-stu kken bekeken. Dat zijn vooral mails. Voor zove r inte ressant heb ik 

ze verwerkt. Ik zet de relevante stukken in een aanvul lende t ijd lijn. Ik moet nog zo'n 1000 st ukken doorkij ken. Daarna za l ik de 

oogst met je de len en waa r nodig in het rapport verwe rken. 

Het is nu een e rg uitgebreid verhaa l geworden, dus de uitdaging zit er in het compacte r te gaan maken. Maar er zijn veel dingen d ie 

we aan de orde hebben gesteld in de gesprekken. We ll icht kunnen we nog veel naar de bijlagen verplaatsen. 

Ik heb er per onderwerp gekozen ee rst een fe ite lij ke besch rijv ing t e geven en daarna onze bevindingen weer te geven. Aan 
conc lusies ben ik nog niet toe gekomen. Wel t ref je op twee plaatsen aanbeve lingen aan, deze zijn overgenomen uit een 

gespreksverslag. 

1 (10)(2e)I heeft het stuk een ee rste kee r gelezen en typo's eruit gehaald en commentaa r gegeven. Dank! 

Laten we er morgen even ove r hebben. Ik heb er geen en kele moeite mee dat het op de kop gaat ! 

Groet 
(10)(2e) 
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(1 0)(2e) 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Ondetwerp: 
Bijlagen: 

Urgentie: 

Categorieën: 

Hotl10)(2el> 

lcco> 
(10)(2aj10)(2e~(CD) 

maanda 25 mei 2020 13:59 
(10)(2e) (BS) 

RE: Vragen van Wié--"m~Ku=i~ik=e~n _____ ~ 
20200518 Vragenj (10)(2e) ~ocx 

Hoog 

Categorie Geel; Werk; Belangrijk 

Ik zie datl (10)(2e) lde antwoorden va~ (10)(2e) lmet mijn toevoegingen heeft toegestuurd . 
Ik heb in bijgaand document de oorspronkelijke nummer weer toegevoegd en een nog een enkele tekstuele 
aanvulling gedaan . 

Vraag 25 vraagt om beantwoording door ILT. 
Ik zou daar ook de beantwoording van vraag 20 t/m 22 nog eens voorleggen, omdat die vragen hen aangaan . 

Gr. 
1(1 o)(2e>I 

Van: l (1 O)(~eq o)(2r(BS) 

Verzonden: maandag 25 mei 2020 13:19 
Aan:I (10)(2e) ~CD) 
Onderwerp: FW: Vragen van Wim Kuijken 

Van:I (10)(2e) l(WVL) ~---(1_0_>r2_e_) _ _ b-'-rw=s.=nl> 

Verzonden: maandag 25 mei 2020 12:36 
Aan: l (10)(2e) IS)~ (10)(2e) frws.nl> 

Onderwerp: FW: Vragen van Wim Kuijken 

Hol(10)(2e~ 

Bï aand de conceptantwoorden door WVL/CD 1 (10)~ (10)(2e) 1 (10)(2e) c_ ______ ____ ....;.....,.:......~~.ad..._----------" 

Ik heb de renvooiering en opmerkingen bewust laten staan, zodat traceerbaar is wie welke input heeft geleverd . 

Groetl (10)(2e) 1 

Van:I (10)(2e) l(CD) ~ll0 __ <1,..o),.,.(2=e=) _ ..-'-'Pr~w"-'s'"'"'.n"'"'I> 
Verzonden: maandag 25 mei 2020 11:51 
Aan (10)(2e) WVL) , (_10~)(~2e~>- ~ ~-~ ~ ---,...__ (1_0_)(_2e_) __ (wvd (10)(2e) 

(10)(2e) (WVL) rws.nl> 

Onderwerp: RE: Vragen van Wim Kuijken 

Collega's, 

Hierbij een aantal aanvullingen en opmerkingen, toegevoegd aan de inbreng va~ (10)(2e) 1 

1 

291565 

(10)(2e) ~ >; 
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Groet, 
1(1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

Vanl (10)(2e) !(wvL) 1 (10)(2e) Drws.nl> 

Verzonden: maanda 25 mei 20r=-20~10~=~3=1 ___ ~ 
Aan (10)(2e) VL) (10)(2e) (10)(2e) (WVL) 

~ --------i--:-..:..:...:i-~ ---'---"-::-:---=-::--:=--:---~i,;.....;.... __ ...J 

(1D)(2e) rws.nl> (10)(2e) <10l<2e) rws.nl> 

Onderwerp: RE: Vragen van Wim Kuij en 

Ha f3 ilbertl, 

Zie bijgaand mijn opmerkingen en aanvullend de welbekende zanddriehoek uit de NEN 5104. 

Gr. l(10)(2e)I 

Vanl (10)(2e) ~WVL) 1L __ (_10L)(_2e_) __ _;.p...:..rw=s.~nl.> 
Verzonden: zonda 24 mei 2020 20:56 
Aan (10)(2e) (WVL) (10)(2e) (WVL) 

(10)(2e) rws.nl> ----==="-'--= (10)(2e) rws. nl> 

Onderwerp: Vragen van Wim Kuijken 

Hoil (10)(2e) II (10)(2e) Il (10)(2e) 1, 

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

Is een spoedklusje . BS zou graag maandagmiddag 25 mei onze reactie willen. 

Svp in renvooi op elkaars antwoorden voortborduren, dat maakt bundeling voo r mij het makkelijkst ;-) 

Groet! (10)(2e) 1 

Van:I (10)(2~m@t ~BS) ~ > 
Verzonden: vrijdag 21 mei 2020 13:42 ,---------

(10 )( 2 e) WVL) c-,-__ (_10_)"--(2_e) __ --=-....,_,,_,= 
(10)(2e) (BS (1DH2e) rws.nl>; (10)(2e) BS) 

cr-"-----:-:=~----i::--------:-~~~ ~"""""""'':"':':"":"::""::"":'"'F-="""""'"""'7 (10)(2e) rws.nl>; ~I ~~(1_0~)(2_e~J-~I (WVL) (10)(2e) rws.nl>; (10)(2e) (CD) 
(10)(2e) rws.nl> 

Onderwerp: FW: Vragen van Wim Kuijken 

Dagl (10)(2e) 1 

2 
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Wim Kuijken stuit n.a.v. de gevoerde gesprekken op een aantal vragen (zie bijgaand) . De vragen 7-18, 19-23 en 
24-26 zijn vrij technisch van aard en voor de beantwoording daarvan kijkt hij naar RWS. 
Zou fü s.v.l een voorzet willen doen voor de beantwoording, eventueel in afstemming met l(10)(2e~ 

1 (10)(2e) RWS CD)? 

Lukt het jou om uiterlijk 26 mei a.s. rond het middaguur de conceptantwoorden bii ~10)(2e~ en mij aan te leveren? 

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

Alvast bedankt. 

Groeten, 

1 (10)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) 1-DBoi L __ (_1_0)_(2_e_) _ ____;.,,l@~m_in_ie_n_w_._nl> 
Verzonden: dinsda 19 mei 2020 09:45 

(10)(2e) - DGRW minienw.nl>; (10)(2e) 

...... _,....,;.,;,;,i;;a,.-=;':..:.:..:...:..:....:..:. L_- -r~-;;=1~0:==.~-7-...lj~;;.L..1 ____ (:..;_1.:::_0)~(2::.::e'.!...)_ ,------_..:.:..:rw=s.~n::.::1>2.;.1:::,_=~~ii.Î..=..:.lJ 
1 (10)(2e) rl BS) rws.nl>; (10)(2e) - HBJZ 

~-----~ 

( m inienw.nl> 

Onderwerp: Vragen van Wim Kuijken 

Beste collega' s, 

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

In deze gesprekken is een groot aantal inhoudelijke issues aan de orde gekomen. In de verschillende gesprekken 
komen hier op sommige punten verschillende antwoorden uit! Niet verwonderlijk gezien de interne discussie over 
granuliet. Een probleem is het onderscheid tussen mening en feit. 

Wim wil graag wat meer duidelijkheid kr ijgen en beantwoording van vragen met autoriteit. 
De vragen heb ik geclusterd naar thema en daarbij aangegeven welke partij naar mijn idee het beste een antwoord 
kan geven. 
Een groot aantal vragen komt denk ik op het bordje van RWS/WVL. Ik zol(I 0)(2 illen vragen deze bij WVL uit te 
zetten bij één gezaghebbend persoon. Ik dacht zelf daarbij aan (10)(2e) (10)(2e) maar laat dat graag aa110)(2e~ver. 
Mochten er vragen bij zitten waarop je vanuit jouw expertise eveneens een antwoord wilt geven voel je dan daartoe 
vrij. 

Graag zou ik de antwoorden uiterlijk 27 mei tegemoet willen zien. 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

3 
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To: I /10)(2el J ILT~ (10)(2e) 1@ILenT.n l] 
From: ~ (10)(2e) BO 
Sent: Mon 5/25/2020 8:43:14 A M 
Subject RE: Control e door IL T in 2013 bij GIB 
Received: Man 5/25/2020 8:43: 15 AM 
20130605 04 WNN BBK Brief HA qran ui iet toepassing RWS-2013-29400 (003) .pdf 

Ha 1 ~10)(2e) 1 

Heet waa rsch ij nl ijk iets met bijgevoegd stu k t e maken. 

Met vriendelïke ra t 
1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

(1 O)(::{é )( e) 

(10)(2e) 

Verzon en: maan ag 
Aan: 1 (1 0)(2e) 

- ILT 

mei 020 09 :37 

1)- DBO 

Onderwerp: RE: Cont ro le door ILT in 2013 bij GIB 

Beste j10)(2e~ 

Dat d it bezoek heeft plaatsgevonden is mij bekend. 1 k vraag het vandaag/morgen na bij de betrokken collega. lig woensdag 

antwoord. 

(10)(2e) 

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

L.U-Jlll.H"'--L._LULLl..[,r::li<_L'-t__l_ll_!"--'----"'~ 20 14: 23 
ILT ~~-(1-0-)(2_e_) ~l@ILenT.n l> 

Onde~r_w_e_r_p_: -o-n~ro~e~o_o_r .,........_ in 2013 bij GIB 

Best 9 (10)(2e)i 
In de ges pre ken en ma ils wordt gemeld dat er in 2013 door de Il T een bed rij fs bezoek aan GIB (Bont rup) is gebracht. 

Kun je voor m ij nagaan wat daarvan de reden was en wat de uitkomsten wa ren? 

Met vr iende lï ke roet, 

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

Sent: Mon 5/25/2020 9:55:42 AM 
Subject Wob-stukken: 20 18 05 14 50 WVL email.pdf 
Received: Mon 5/25/2020 9:55:42 AM 
2018 05 14 50 WVL email .pdf 

H~1I0)(2~) 

Ik heb helaas nog steeds een pro bleem met de WVL-st ukken. Zie als voorbee ld b ijgevoegd bestand. 

Groet 
(10)(2e) 

135035 1382 



To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com]; 1 (1 0)(2e) 1) - DGB~~ __ (1~0)_(2~e)_~1@minienw.n l] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 5/25/2020 12:15:11 PM 
Subject FW: samenstell ing toetsingscommissie Bbk 
Received: Mon 5/25/2020 12:15:11 PM 

t.i 

Met vriendelijke groet , 

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

Van: 1 (10)(2e) 

Verzonden: maandag 25 mei 2020 12:46 
Aan: 1 (10)(2e) i) - DBO 

CC:I (10)(2e) l;I (10)(2e) l;I ~ __ (1_0_)(_2e_)_~l;[10)(2e} (10)(2e) l@ kersentu in.net ' ;(~@daanXper ience.n l; 

silicaat.be r icht 

Onderwerp: samenstelling toets ingscommissie Bbk 

Best e j10)(2e) 

Zoa ls hedenochtend de ro l van de toetsingscommiss ie besproken in casus granuliet ma il ik hie rb ij de samenstelling van de 

toets ingscomm iss ie Beslu it bodemkwa liteit. 
Voorzitter:! (10)(2e) 1 

Secreta ris:! 
Lid : i (10)(2e) 

(10)(2e) 

1 

Lid : (10)(2e) 
Reserve lid: (10)(2e) buiten verzoek 

Oud lid: I (10)(2e) 

De gelederen zij n behoor lijk u itgedund. Van de oo rspronkel ij ke vijf leden wa ren er rond 2014 twee leden over leden. 

Het is e rg moeilij k om goede mensen voor d it we rk te krij gen. 

Met v r iende lijke groet 1 (10)(2e) 

[X]Scanned by McAfee and confirmed virus-free. 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com]; 1 (10)(2e) 1) - DGB~ (10)(2e) l@min ienw .n IJ 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 5/25/2020 12:22:19 PM 
Subject 20200513 Reactie op vragen tbv gesprek Wim Kuijken met l (10)(2e) 
Received: Mon 5/25/2020 12:22:20 PM 
20200513 Reactie op vragen tbv gesprek Wim Ku ijken met 1 (10)(2e) ~ 

Best e W im, 

Bijgevoegd een stuk met een aanta l inhoude lijke opmerkingen ~I __ (_1_0)_(2_e_) -~ldie ik aan de bodemspec ia li st van HBJZ heb voor 

ge legd. Later is daar nog één cor rect ie op gekomen . Gespro ken wordt over het toevoegen aan de M v Toe licht ing op het Bes luit 

bodemkwlait eit . 

Dan kan echte r niet, t oelicht ingen kunnen niet met t erugwerkende kracht aangepast worden. We l is opnam e in de bijlage en in de 

toelichting van de geactualiseerde Regeling bodemkwaliteit een opt ie. 

Groet 
(10)(2e) 

134841 1385 



136277 

Reactie op vragen tbv gesprek Wim Kuijken met~l __ (_1 □_)_(2_e_)_~I toetsingscommissie 

bodemkwaliteit. 

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 vóór 
de inwerkingtreding op 1 juli ZOOS 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? 

Antwoord: 

Het BBk bevat geen lij st met materialen d ie grond of bouwst of zij n. Of sprake is van 'grond ' of 

' bouwstof' in de zin van het Bbk wordt bepaa ld door de definit ies . Die zij n doorslaggevend. Hetgeen 

in de nota van toe lichting st aat kan hoogu it - niet meer en niet m inder - een hulpm iddel zij n bij de 

interpretat ie van de definit ies. De wettekst ze lf is en blijft bepalend. 

Of sprake is van grond of bouwstof (of baggerspec ie) is in de systemat iek van het BBk van belang 

omdat er naa r gelang de status van het mater iaa l versc hill ende voorsch riften en eisen gelden: 

bouwstoffen va llen onder hoofdstu k 3, grond (en baggerspecie) onder hoofdstuk 4. 

Pa ragraaf 4.3 .5 uit de not a van toe licht ing is hierna integraal opgenomen. Hierin worden inderdaad. 

specif ieke mater ialen genoemd in re lat ie tot de definit ie van grond. Het is geen wette lij ke lijst van 

grondst offen en de lijst is ook niet lim it at ief. Met de opsomm ing is beoogd om , naar aan leid ing van 

inspraakreact ies, voo r d ie mat erialen meer d uidelij khe id te creëren over e status van deze 

mater ialen. Voor een aanta l mat er ialen is aangegeven dat ze in ieder geva l vo ldoen aan het ee rste 

dee l van de defin it ie van grond (vast mat eriaa l uit m inera le delen en o rgan ische stof) . Voor een 

aanta l mater ialen uit deze lijst is ve rvo lgens beoogd d uide lij k te maken dat waa rom ze we l of niet 

vo ldoen aan het tweede deel van de defin it ie van grond ( in een verhoud ing en met een st ructuur 

zoa ls deze in de bodem van nat ure worden aanget roffen). 

Granu liet wordt in de toe licht ing niet genoemd. Dat kan ve rsch illende oorzaken hebben (bestond het 

mater iaal al in 2007, zo ja, waa rom heeft de producent ervoor gekozen (want niet verplicht ) om niet 

in te spreken op het onwerp-Bbk?) maa r dat is d us niet bepa lend voor de vraag of granu liet gelet op 

de definit ies als grond of als bouwstof moet worden aangemerkt. 

Overigens is het moge lij k om granu liet alsnog aan de toe licht ing van het Bbk uit 2007 toe t e voegen. 

Z. Zijn opmerking: 'Vanaf de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit op 1 juli ZOOS was er 

helemaal geen noodzaak om gebruik te maken van BRl 9321 voor het functioneel gebruik van 
granuliet. 

Paragraaf 4.3 Milieuhygiënische 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 

1386 
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volgens partijkeuring totdat BRL 9344 de volledige procedure heeft doorlopen en uiteindelijk wordt 
opgenomen in bijlage 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 vlokmiddel; 

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? 

Antwoord 

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

dat aan de wette lij ke kwalite it se isen wordt vo ldaan, waaronder de erkende kwa lite itsverklaring 

{EVK) of de pa rt ij keu ring. Aan een part ijkeu ring zit t en een aanta l nade len die je als bed rijf met een 

EVK niet hebt . Maa r het klopt dat ook zonder EVK toepass ing moge lijk is als via de methode van 

pa rt ijkeu r ing wo rdt aangetoond dat aan de kwa lite itse isen is vo ldaan. Punt is hie r dat van de 

methode van EVK gebruik mag worden gemaakt als het granu liet aan het daa rvoor ge ldende 

normdocument vo ldoet. Daarove r is d iscussie maar het standpunt van lenW {r icht ing de TK en in de 

react ie op het handhavingsverzoek) is dat het huid ige BRL vo ldoet. 

Pa ragraaf 5. 1 uit de not a van toe licht ing op het BBk is hierna integraa l opgenomen . Zie 5. 1.2 en 5.1.3 

over het versch il tussen de EVK en part ij kkeu r ing. 
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Bijlage 

Nota van toelichting Besluit bodemkwalite it Stb. 2007, 469 

4.3.5 Definities grond en baggerspecie 

De definit ies van grond en baggerspec ie hebben bet rekking op het f ijne bodemmate r iaa l (maximale 

kor relg rootte van 2 millimeter) alsmede o p van nature in de bodem voo rkomende schelpen en grind 

(2-63 mm) . Ook nat uu rlij ke mengse ls van f ijn bodemmate riaa l en sche lpen en grind va llen onder de 

noemer grond en baggerspecie. Het fijne bodemmater iaal bestaat doorgaans uit minerale delen met 

een maxima le korrelgrootte van 2 mil limete r en organ ische stof. In uitzonderingsgeva llen komt ook 

grond voor met vr ijwe l geen organ ische stof (bijvoorbeeld dekzanden) of vrijwel geen m ine rale de len 

(bijvoorbeeld mineraa larm veen ). Schelpen en grind zijn in de definit ies opgenomen omdat zij 

rege lmatig in de bodem voorkomen, en toepassing ervan als bodem geen bezwaren uit 

milieuoogpunt kent. Uitsluiting van deze mat er ialen zou het toepassen van grond en baggerspecie 

node loos beperken . Natuu rlijke bodemmat eria len groter dan 63 mm worden in de bodemkunde 

beschouwd als stenen en worden niet gerekend tot de grondmat r ix. Overigens komen stenen van 

natu re slechts sporadisch voor in de Nederlandse bodem. Stenen worden gekwal ificee rd als een 

bouwstof van natuu rlijke oorsp rong . Voor situaties waa r in stenen voorkomen in grond of 

baggerspecie wordt ve rwezen naa r de passage hierna ove r vermenging van grond en baggerspecie 

met ander mater iaa l. 

De definit ies hebben een lange voorgesch iedenis . Tijdens een Algemeen Overleg met de Tweede 

Kame r op 27 jun i 2002 heeft de toenmalige m iniste r van VROM aangekond igd dat opnieuw zou 

worden gekeken naa r de definitie van «grond». Hij doelde daarb ij op het begr ip «grond » zoa ls dat 

voorkomt in een aantal m ilieuregelingen, waaronder-toentertijd - het Bouwstoffenbeslu it. Ter 

uitvoering hie rvan zijn in de ambte lij ke notit ie «Naar een un ifo rme definit ie van grond in de bodem

en afvalstoffenrege lgeving» van mei 2004 voorstellen gedaan voor een nieuwe definitie. Nader 

over leg, onder mee r in het kader van de Stuu rgroep Bodem, heeft ge leid tot aanpassing van de 

voorgeste lde defin it ie. In hetzelfde kader is tevens een definitie van «baggerspec ie» ontwikkeld . De 

aldus tot standgekomen defin ities zijn thans opgenomen in het onde rhavige bes luit . Eerde r is de 

nieuwe definitie van «grond » reeds opgenomen in de «Beleids regels verontrein igde grond Bes luit 

st ortplaatsen en sto rtverboden afvalstoffen ». 

De nieuwe defin ities hebben bet rekking op grond en baggerspecie die niet is vermengd met ander 

mater iaal. Zij worden daa rom ook aangedu id als de «bas isdef in ities» van grond en baggerspecie. In 

grond en baggerspecie wo rdt doorgaans ook ander mat er iaa l aanget roffen, zoals minerale 

bestanddelen (puin, v liegas, slakken), en niet-minerale, niet-natuur lijke bestanddelen (glas, plastic, 

behandeld en onbehandeld hout ). Daa rom moet ook worden geregeld in hoeverre de rgelijk 

gemengd mater iaal wordt aangemerkt als grond of baggerspecie. Hie rtoe wordt een max imaa l 

gewichtspercent age ander materiaal gehanteerd. Dit percentage kan per rege ling versch il len, 

aangez ien het af hankelijk is van de strekking van de rege ling4 . Het percentage maakt daa rom geen 

deel uit van de bas isdefinitie. In d it bes luit is het percentage geste ld op 20%. Dit percentage heeft 

bet rekking op het gewicht. Ind ien grond is vermengd met meer dan 20% ander materiaal kan deze 

voor de toepassing van dit beslu it niet worden aangemerkt als grond. Evenm in kan het mate riaal 

worden gekwal ificeerd als een bouwstof (zie artikel 26, v ierde lid van d it besluit ). Door midde l van 

zeven of scheiden kan voo r derge lijke pa rtijen het pe rcentage ander mater iaal in de grond worden 
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te ruggebracht tot onder de 20 gewichtsprocenten, zodat de part ij kan wo rden aangemerkt als grond 

in het kader van d it bes luit. 

Voo r bouwstoffen ge ldt een aanvu llende eis dat deze max imaal uit 20 gewichtsprocenten grond en 

baggerspec ie mogen bestaan (z ie art ike l 26, v ierde lid), tenz ij deze grond een funct ionee l onde rdee l 

uit maa kt van de bouwstof (zie art ike lsgewijze toe licht ing bij art ikel 26). Dit betekent dat er 

producten zijn d ie geen grond en tevens geen bouwstof bet reffen. Deze producten d ienen bewerkt 

te worden met als doel een hoogwaa rd ig gebruik als grond of bouwstof mogeli jk te ma ken. 

Het begr ip baggerspecie is nevengesch ikt aan het begrip grond. Baggerspec ie is dus niet o pgevat als 

een categorie grond maa r als een ze lfstand ige categorie. Baggerspecie is bodemmat er iaa l dat 

vr ijkomt uit het oppe rvlaktewate r of de voor dat water bestemde ruimt e. Zie hieromtrent nade r 

pa ragraaf 1.6 . 

Een gevolg van het fe it dat er een koppeling wordt gelegd tussen oppe rvlaktewater en het begr ip 

baggerspec ie is dat het zand dat wo rdt gewonnen uit zandwinputten die zijn gelegen in het 

oppervlaktewater in ju rid ische zin wo rdt beschouwd als bagge rspecie. Dit laat onver let dat de 

producenten van d it zand het mater iaal onverande rd als zand op de ma rkt kunnen brengen. De 

ju r id ische benam ing van d it zand als baggerspecie doet verder ook niet s af of bij aan de status van 

het materiaa l als primaire grondstof of afva lstof . Dat wordt bepaald door de feite lijke handeli ngen 

met het mater iaa l. 

De basisdef in it ies zijn gebaseerd op de samenste lli ng van het mat er iaal. De d irecte herkomst van het 

mater iaal is daarmee niet bepa lend voor de vraag of er sprake is van grond of baggerspecie. Ook 

mater iaal dat aan de samenstelli ngs kenmerken voldoet, maa r dat niet rechtstreeks vr ij ko mt uit de 

bodem, bijvoorbeeld omdat het eerde r is t oegepast , kan derha lve onde r de definit ies va llen. We l za l 

het steeds gaan om mater iaa l dat oorspronkelijk afkomst ig is uit de bodem . Het moet immers gaan 

om mater iaa l «in een verhoud ing en met een st ructuur zoa ls deze in de bodem van nat ure worden 

aangetroffen». Met «van natu re worden aangetroffen» wo rdt niet zozeer gedoe ld op de d irecte 

herkomst van de gronddee ltjes, maar op de samenstelli ng van het mater iaa l. Het gaat erom dat het 

toe t e passen product gronddeelt jes bevat (een samenste lling heeft) we lke ove reenkomt met 

gronddeelt jes d ie van natu re in de bodem voorkomen en daarmee dat het toe te passen product dus 

ook gesch ikt is om als bodem te kunnen worden toegepast. Het materiaa l hoeft dus niet recht st reeks 

uit de bodem t e komen, maa r moet wel verge lij kbaar zij n met mate riaa l dat rechts reeks uit de 

bodem komt. 

De nieuwe defin it ies sluiten goed aan bij de nieuwe rege ls voor het toepassen van grond en 

baggerspec ie. Onder de nieuwe regels ge ldt dat het toe te passen materiaal duu rzaam een 

bodemfunct ie moet kunnen ve rvu llen. Bij d it criter ium is de he rkomst irrelevant. Het gaat er om dat 

de toe te passen part ij een samenste lling en structuur heeft zoa ls d ie ook elders in de bodem worden 

aangetroffen. Ve rder kan ook materiaa l met een zeke r aandee l ander fys isch mater iaa l duu rzaam 

een bodemfunct ie ve rvu llen . 

De nieuwe defin it ies w ijken af van de defin it ie van «grond» zoa ls deze was opgenomen in het 

Bouwstoffen bes luit. De defin it ie in het Bouwst offenbes luit lu idde als vo lgt : «niet-vormgegeven 

bouwstof met een vast e st ructuu r, d ie van natuurli jke oorsprong is, niet door de mens is 

geproduceerd en onderdee l van de Neder landse bodem kan uitmaken». Het Bouwstoffen besluit 

kende geen afzonderlijke defin it ie van baggerspecie. Baggerspec ie werd voo r de toepass ing van het 

Bouwstoffen bes luit beschouwd als grond. De voornaamste versch illen met de definit ie uit het 

Bouwstoffen bes luit zijn als vo lgt . 
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In de eerst e plaats is de relat ie met het begr ip «bouwstof» verbroken. In de tweede plaats heeft het 

begr ip «baggerspecie» een afzonder lij ke def init ie gekregen. Daa rm ee wo rdt ingespee ld op het fe it 

dat bepaa lde toepass ingen specifiek bet rekking hebben op baggerspecie. In de derde plaats kende 

de definit ie uit het Bo uwstoffen besluit herkomste lementen. Met na me w as bepaa ld dat het 

mater iaal niet door de mens moc ht zijn geproduceerd. Bovend ien gold dat het materiaa l o nderdeel 

van de Neder landse bodem moest kunnen uitmaken. De nieu we defi nit ies ke nnen deze elementen 

niet mee r. In de v ierde plaats is nu een rege ling o pgenom en voo r de aa nwezigheid va n ander f ysisch 

mater iaal in gro nd. 

Dive rse mater ialen d ie onder het Bouwstoffen besluit geen gron d w aren, zij n dat o nder deze rege ling 

w el. Vanze lf sprekend moet ook bij deze materialen worden gekeken naa r het gew ichtspercentage 

ander materiaa l. Voo rts bli jft alt ijd gelden dat het moet gaan om mater iaa l «in een verhoud ing en 

met een st ructuur zoa ls deze in de bodem van natu re wo rden aanget roffen». In de inspraakreacties 

is voo r onderstaande materiaalstromen gevraagd d uidelijkheid te scheppen over de status van het 

mater iaal in re lat ie tot de definit ie van grond 

Voo r de onde rstaande materiaa lstromen geldt dat deze in ieder geva l vo ldoen aan het eerste 

gedeelte van de definitie van grond, het betreft namel ij k vast mater iaa l dat bestaat uit m inerale 

delen en o rgan ische stof. Het gaat bij de beoordeling va n de stat us van onderstaa nde 

mater iaalst ro men o m de vraag of vo ldaan wordt aa n de zinsnede «in een verhoud ing en met een 

st ru ctuur zoa ls deze in de bodem van nat ure wo rden aangetroffen». 

De vo lgende st rome n zij n genoemd in de inspraakreacties : 

- Rioo lko lke n en gemalenslib, veegza nd (RKGV) 

- Zand uit de reiniging van RKGV 

- Zeefza nd 

- Zand uit de reiniging van zeefza nd 

- Teerhoudend Asfa ltg ranulaat (TAG) 

- Zand uit de reiniging van TAG 

- Boo rgruis 

- Bent oniet 

- Gereinigde grond 

- Tarragrond 

- lmm obilisat en en sta bilisaten 

RKGV 

RKGV bet reft het materiaa l dat via verwaa iing en opperv lakkige afspoe ling in onze rio len t erecht 

komt. Het bet reft bodemmater iaa l dat afhan kelij k van de seizoensinvloeden in meer of mindere 

mate is vermengd met bijvoo rbeeld bladeren en ander st raatafval. Het mat eriaa l is te beschouw en 

als grond, voorzover de 20% grens qua bijmenginge n niet w ordt overschreden. Evenzeer ge ldt d it 

voor het gereinigde za nd uit RKGV w aa rbij uiteraa rd geldt dat daa rbij van wege de toegepaste 

scheid ingstechnieken geen sprake is van bij me ngingen. 
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{Sorteer- en breker) Zeef zand 

Zeefzand is een verzamelnaam voor een product dat vr ijkomt bij het proces van sorte ren, breken en 

afzeven van met name bouw en sloopafval en heeft als zodanig geen relat ie met bodemmateriaa l. 

Het kan afkomst ig zijn van bouw- en sloopafva l maa r ook van ove r ig afva l. Vanu it de oo rsprong ka n 

het materiaa l be last zijn met allerhande niet-bodem gerelateerde best anddelen zoa ls o.a. gips, 

piepschuim, glas, ke ram iek en metaaldee ltjes, etc. Zeefzand is derha lve in het algemeen een volledig 

bodemvreemd product. 

De en ige overeenko mst tussen grond en zeefzand is ge legen in de korrelgrootteverdeling, d it komt 

omdat het hoofdaandeel van bouw en sloopafval afkomst ig is van st eenacht ig mate riaa l we lke d irect 

(natuursteen) of indi rect (klei voor bakstenen, za nd voor bet on ) afkomstig is uit de bodem. 

Op bas is van het bovenstaande kan gesteld worden dat zeefzand geen grond betreft . Zeef zand zal in 

de rege l een niet-vormgegeven bouwstof betreffen, t enzij het aandeel grond in die niet 

vormgegeven bouwstof grot er is dan 20%. 

Een uitzonder ing o p het bovenstaande wordt gevormd door de situatie dat met het afzeven is 

beoogd om bodemdee lt jes af t e zeven, bijvoorbeeld bij het uitzeven van een bodemlaag waa rin vee l 

puin aanwezig is . In derge lij ke gevallen heeft het zeefzand wel een relat ie met bodemmateriaa l en 

dient het als grond te worden beschouwd . 

Zand uit zeefzand 

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

zandsche id ings- of reinigingsinsta llatie. Dit zand vo ldoet aan de definitie van grond, het zand is 

immers gebruikt om beton en bakstenen te ma ken, waa rbij het zand dus in een product is 

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

een bodemfunct ie ve rvullen . Aandacht daarbij is wel noodzakelij k voor de voorgeschieden is van het 

zand af komst ig uit de reiniging van zeefzand. Vanwege de vermenging met alle rh ande soorten 

mater ialen is het noodzakelij k meer parameters te onderzoeken dan de pa rameters d ie regulier 

worden onde rzocht , met name de uitloging van sulfaat is vaak een probleem bij gereinigd zand uit 

zeefzand. Dergelijke element en moeten onderdee l zijn van een beoordelings richtlijn of de procedu re 

bij partijkeu r ingen, waarbij de voorgeschieden is van de partij ook aan le id ing kan zijn voo r het 

aanpassen van het ana lysepakket en voo r het zonodig apart bewerken van de stroom zeefzand ten 

opzic hte van andere mater iaalst romen {ook grond en RKGV worden in dergelijke installat ies 

gereinigd). Het apart reinigen van deze st room kan noodza kelij k zij n indien de kwalite it van het 

gereinigde zeefzand anders is dan de kwaliteit van de over ige gereinigde mat er ialen. 

TAG 

TAG is een ve rza melnaam voor een product dat is ontstaan door opbreken of affrezen van asfalt en 

heeft als zodan ig geen relat ie met bodemmateriaal. TAG is daaro m een bodemvreemd mater iaal. De 

enige overeenkomst tussen grond en TAG is gelegen in de ko rrelgrootteverdeling. Dit komt doordat 

een onderdee l van TAG afkomstig is van steenachtig mat eriaal dat di rect of indi rect 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 vrij komt is hetzelfde zand dat is gebruikt voor het maken van 

het asfa lt. Dit zand vo ldoet aan de definit ie van grond. Het zand is immers gebruikt om het zand te 

ve rvaardigen en komt na een bewerkings proces wee r vrij . Dit zand kan norma lit er gewoon een 

bodemfunct ie vervullen. Daa rbij is wel aandacht noodzake lij k voor de voorgesch iedenis van het zand 

afkomst ig uit de reiniging van TAG. Daa rom is het noodzake lij k om meer pa rameters te onde rzoeken 

dan de pa rameters die regul ier worden onderzocht . De rge lijke elementen moeten onderdeel 

uitmaken van een beoorde lingsr icht lijn of de procedure bij partijkeu r ingen, waarbij de 

voorgeschieden is van de partij ook aan leiding kan zij n voor aanpassing van het ana lysepakket en 

voor het zonod ig apart bewerken van TAG ten opzichte van andere materiaalst romen . In de prakt ij k 

worden namelijk ook grond en RKGV in derge lij ke insta ll at ies gereinigd. Het apart reinigen van deze 

st room kan noodzakel ijk zij n indien de kwaliteit van het gereinigde zand uit TAG anders is dan de 

kwal iteit van de ove r ige gereinigde materialen. 

Boorgruis & Bentoniet 

Boorgruis is niets anders dan grond die is ont graven door middel van een boortechniek. Ter 

voorkoming van het inst orten van het boo rgat wordt boorspoeling gebruikt . Voor de ondiepe 

bor ingen is dat vaak bentoniet (natuu rproduct) en voor de diepere bor ingen wordt vaa k een 

oliehoudende boorspoeling gebruikt . De olie in het oliehoudende boorgruis wo rdt na het vrij ko men 

gedestilleerd waarna dus fe itelijk de oo rspronkelijk ont graven bodem resteert. Daa r is de conclusie 

dus dat het mater iaal grond bet reft. Het Bentoniet houdende boo rgruis, dat t evens grootscha lig 

vr ijkomt bij het hor izont aa l boren van tunne ls en leid ingen wordt veelal teruggewonnen en opn ieuw 

als benton iet ingezet en de resterende bent oniet/grond mengse ls worden ont wate rd en bevatten d us 

gronddelen en bentoniet. Aangezien benton iet een nat uu rproduct is afkomstig uit de bodem, betreft 

deze materiaalst room ook grond. 

Gereinigde grond 

Gereinigde grond bet reft grond die wo rdt ontdaan van zijn veront reinigingen en is na die 

behandel ing uite raa rd gewoon nog grond. 

Ta r ragrond 

Ta r ragrond is de aanhangende grond d ie vrijkomt bij het behandelen van gewassen na de oogst. 

Ta r ragrond kent ook andere benamingen, zoals spoelgrond en zeefgrond, en verschillende 

ve rschij ningsvormen; afhanke lijk van de oogstomstand igheden en de gehanteerde 

sche id ingtechnieken ko mt ta rragrond vrij als d roge of natte stromen. Voo r de toepassing van 

tar ragrond, en de beoordeling daarvan onder dit besluit, maakt dit geen versch il : natte en droge 

tar ragrond zijn beide grond in de zin van artikel 1 van dit besluit. 

lmmobilisaten en stab il isaten 

lmmobilisaten en stab il isaten betreffen producten waa r in grond is vermengd met onder andere 

cement om enerzijds de uit loging te beperken en anderzijds de const ructieve eigenschappen van het 

mater iaal te ve rbete ren. lmmobilisaten en stab il isaten bet reffen geen producten met een 

samenstelling in een verhoud ing en met een st ructuur zoals deze in de bodem van natu re worden 

aangetroffen en zij n dus vormgegeven of niet-vormgegeven bouwstoffen . 

Ten slotte wordt opgemerkt dat het res idu van de reiniging van grond en bagge rspecie zelfstandig zal 

worden getoetst aan de definitie van grond respectieve lij k baggerspec ie. Afhanke lij k van de 

samenstelling is het resid u dus al dan niet grond of baggerspecie. 
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5.1 Milieuhygië nische ve rklar ingen 

5. 1.1 Algemeen 

Op grond van het o nderhavige besluit kunnen in totaa l v ijf soo rten milieuhygiën is che verklaringen 

van bo uwstoffen, grond en bagge rspecie w orden afgegeven : part ijkeur ingen, bodemonderzoe ken, 

fa br ikant-e igenverklar ingen, bodem kwalite it skaa rten en erkende kwalite it sverklar ingen. De 

bodemonderzoeken en bodemkwalite it skaarten zij n milieuhygiënische verk lar ingen d ie specifiek 

bestaa n voo r gro nd en bagge rspecie. M et een milieuhygiënische ve rklar ing wo rdt aangegeven of een 

part ij, dan wel de ontvangende bodem, vo ldoet aan de eise n met bet rekking tot de 

milieu hygiën ische kwaliteit. 

Voor het bevoegd gezag is de m ili euhygiënische verkl aring een eenvoud ige toets om te cont ro lere n 

of aan de eisen van het o nderhavige besluit wo rdt vo ldaa n. Wanneer het bevoe gd gezag een 

vermoeden heef t dat de eis en van d it besluit onda nks de verklaring toch niet worden nageleefd, kan 

het ha ndhavend opt reden door ze lf onde rzoek te ver r ichten naar de mi lieu hygiënische kw alite it van 

de part ij bou wst of. 

Onde r het reg iem van het Bouwstoffe nbesluit hebben de meeste prod ucenten (en grond banke n) 

gekozen om gebruik te maken van cert if icering van hu n prod uct en daa rmee van de erkende 

kwalite it sverklar ing. Part ij keur ing bli jkt vaa k alleen inte ressant voor part ijen d ie een malig of 

kleinscha lig wo rden geprod uceerd of d ie incidentee l voo r hergebruik vr ij komen. 

In het onde rhavige besluit za l naar verw ac ht ing voor een groot aa nta l producente n ook het gebruik 

van een fa br ikant -eigenverklaring mogelijk w orden. Verw acht wo rdt dat hiervan in de toeko mst in 

toenemende mate ge bruik za l worden ge maakt. 

In het Bouwst offenbesluit w erd nog gesp roken over «andere bewijsmiddelen», naa st de in dat 

besluit genoemde fo rmele mi li euhygiënische ve rkl aringen. Deze «andere bewijsm idde len» werden 

echte r vee lvuld ig onte recht gebruikt en leidden t ot onduidelijkheid. Dergelij ke verklaringen wo rden 

daa ro m in het kader van het onderhavige besluit n iet meer geaccept eerd als midde l om de 

milieuhygiën ische kwalite it van een bouwstof aa n te t onen. 

5.1.2. Part ijkeuringen 

iedereen in de keten ka n de m ilieuhygiën ische kwaliteit van een part ij vastste llen door m iddel van 

een eenmalige partij ke uring. Hierb ij wo rdt de partij bemonsterd en gekeu rd vo lgens de voo rsch riften 

vastgelegd in de ministe r iële regeling bij het onderhavige besluit door een op grond van hoofdstuk 2 

van dit beslu it erkende monsternemer en een d ito erkend laboratorium. Hie rbij wo rden alle 

re levante parameters onderzocht. Op bas is van deze keu ring wordt vervolgens veelal door een 

adviesbureau een ve rklar ing afgegeven dat de partij voldoet. 

5. 1.3 Fa brikant-e igenverklar ingen 

W anneer sprake is van een beheerst product ieproces en van een prod uct dat vo ldoet aan de 

samenst ellings- en em issie-eisen van het onderhav ige bes luit, kan een prod ucent kiezen voor een 

fa br ikant-e igen verklar ing. Dit is een m ilieuh ygië nische ve rk lar ing van de producent ze lf dat het 

product aa n de eisen van het onderhavige besluit vo ldoet. Voordat een producent een fa br ikant

e igenverklaring mag afgeven , moet hij aantonen dat zij n prod uct aa n de hieraan geste lde eisen 

vol doet. Dit gebeurt doo r midde l van een toe lat ingskeur ing, d ie overeenkomt met een dee l van de 

toe lat ingskeu ring in het kader van ce rt if icering (zie 5. 1.4). Na succesvo lle afro nd ing van de 
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toe latings keu ring is de producent niet gebonden aan een nationa le beoorde lingsr ichtlijn (NBRL) en 

hoeft hij geen overeenkomst af te sluiten met een certificer ingsinste ll ing voor ve rdere cont ro le. Dit 

betekent dat de producent nog meer dan voorh een ze lf verantwoordelijk is voor het bewa ken van de 

kwal iteit van zijn product. Hij kan hie rop ook wo rden aangesp roken. 

Het gebruik van dit type milieuhygiënische verklar ing als afdoende verklar ing voor het bevoegd 

gezag, is nieuw ten opzichte van het voormalige Bouwstoffen beslu it. 

Het gebruik van de fabr ikant-eigenverkla r ing sluit aan bij de systematiek van de Eu ropese Ric htlijn 

Bouwproducten en dan specif iek ten aanzien van conformite itsniveau 3. Vanu it de markt was hiertoe 

een sterke wens uitges proken, mede omdat een de rgelijke systematiek voor een aanta l bouwstoffen 

ook moge lij k zal worden voor de civieltechnische e igenschappen op basis van het Bouwbes luit. 

Het was bij het maken van het onderhavige besluit n iet moge lij k om volledig over te stappen o p de 

systematiek van de Europese Richt lijn Bouwproducten. De relevante technische documenten voo r 

het bepalen van em iss ies (de geharmonisee rde EN-normen) en de daa rop gebaseerde keuzes 

omtrent de borging, zullen de komende ja ren pas worden gemaakt. Daarom is gekozen voor een 

systeem dat hierop zoveel moge lij k vooruit loopt. 

5.1.4 Erkende kwaliteitsverklaringen 

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

een erkende kwaliteitsve rklaring om de milieuhygiënische kwal it eit van zijn product aan te tonen. Dit 

is een certificaat dat is afgegeven door een door de Ministe rs van VROM en van VenW erkende 

certificeringsinstelling. Dit cert ificaat is vervolgens door Onze M iniste rs erkend op grond van 

hoof dst uk 2 van dit bes luit . 

5. 1.5 CE-markering 

Op dit moment zijn de geharmoniseerde Eu ropese normen voor bouwproducten (mogelijk inclus ief 

grond en baggerspecie) in het kade r van de Eu ropese Richtlijn Bouwproducten nog niet voorzien van 

eisen en meetmethoden voo r sa menstelling en emissies naa r bodem en oppervlaktewater . Tot die 

tijd stelt de r icht lij n dat daarvoor in Neder land de nat iona le regelgev ing geldt. Dat betekent dat deze 

bouwproducten in Nederland alleen mogen worden aangeboden en verkocht wannee r de 

voorgesch reven info rmat ie over de kwalite it van de bouwstof wordt ver leend, die nod ig is om te 

toetsen aan de Neder landse eisen op gebied van sa menstelling en emissie. Deze informatie moet zijn 

ve rkregen op de wijze en volgens de bepa lingsmethoden zoa ls vastgelegd in het onderhavige besluit 

(zie ook 5.4. 1). Ook moet zijn voldaan aan soo rtge li j ke eisen die in andere nationale of internationa le 

wetgeving zijn vastgelegd voo r toepassing in Neder land. 

5. 1.6 Verkla ring op grond van een bodem kwaliteitskaa rt 

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

baggerspecie en de beoordeling van de kwaliteit van de ontvangende bodem, te base ren op een 

milieuhygiën ische verklaring van het bevoegd gezag o p grond van de van bodem kwaliteitskaart. De 

voorwaa rden ve rbonden aan een dergelij ke verkla ring worden nader uitgewerkt bij m iniste riële 

rege ling. 

Op grond van de Vr ijstel li ngsregeling grondverzet was het mogelijk licht veront reinigde grond of 

baggerspecie als bodem toe te passen voor zove r dit ge bruik plaatsvond in een gebied waa rvoor het 

bevoegd gezag een bodem kwaliteitskaa rt had opgesteld. Voor het opstellen van dergelijke kaa rten 

kon het bevoegd gezag gebruik maken van de inter im r ichtlijn «Opstellen en toepassen van 
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bodem kwa lit eitskaarten in het kader van de Vrijstellingsrege ling grondve rzet », die richt lijnen bevatte 

voor het opste llen en het t oepassen van bodem kwa lit eitskaa rten bij grondverzet op de landbodem. 

De t oepasser kon de ve reist e kwa lit eit van de toe te passen grond of bagge rspecie van de 

bodemkwa liteitskaart afleiden. Deze interimr icht lij n wordt vervangen door voorsch r ift en in de 

ministe riële regeling bij het onderhavige besluit, die niet alleen zien op bodem kwalite it skaa rten voor 

de landbodem, maa r ook voor de waterbodem. 

5. 1.7 Verkla ring op grond van bodemonderzoek 

Dit bes luit maakt het mogel ij k o m de kwaliteit van de toe te passen grond of bagge rspecie en de 

beoordeling van de kwalite it van de ontvangende bodem, te baseren op een milieuhygiën ische 

ve rklar ing van het bevoegd gezag op grond van een bodemonderzoek. De voorwaa rden verbonden 

aan een dergelijke ve rkla ring, waaronder de bet reffende onderzoeksprotocollen , worden nader 

uitgewerkt bij m iniste r iële rege li ng. 
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To: (1 0)(2e) IJ- BSK~ (10)(2e) 1@m in ienw.n l] 
From: (1 0)(2e) _) - DBO 

Sent: Mon 5/25/2020 12:26:19 PM 
Subject RE: Afspraa k m et dhr. Kuij ken 
Received: Mon 5/25/2020 12:26 :20 PM 

Hä 0 ,e) 
Niet zo verander lij k. Wim wil toch graag op kort e termijn met je praten. Ik laat een afspraak plannen! 

Met vriendelïke roet , 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

(1 O)(J:étj)(pe) 

Van: (10)(2e) ) - BSK 

Verzonden: do nderd ag 14 me i 2020 11 :34 
Aan: (10)(2e) ) - DBO 

CC: (1 0)(2e) ) - DGB ; Post bu s d irect iesecret a r iaat WOM 

Onderwerp: RE : Afspraak m et d h r. Ku ij ken 

H r10 )(2ej 
Prima, ik vroeg me al af waa r hij was © 

c--'-'= ---'LL-'-"'"-'-LLll"''"--'Jl,e groet , 

1 

Van:~-----~)-DB01L _ _:_(_10~)(_:_2_:_e)_ ---"l@~m~i~n=ie~n~w~.n~I> 
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 16 :52 

Aan: ( 1 o )(2e) ) - BS K ,1--_:_(_1 0_:_)('-2e_:_)------'""'"";-'-'=~'-"--'-= 

CC: ( 1 o )( 2 el ) - DG B <L _ __-__,_-___-_ _ __i.,,....:..m:.:.;ic..:n.:.::i e:.:.;nc.:.;w:.:... :.:.:.n 1 > 

Onderwerp: Afs praak met dh r. Ku ij ke n 

Besti3@e) 

Ik heb j e afspraak met W im Kuijken even u it de agenda gehaa ld . Bij nad e r inz ien v indt d hr . Ku ij ke n het gesprek n u n iet zo nod ig. 

We ku n nen beter een af spraa k p lannen a ls er een conceptrapport van W im ligt . Dat d oen we ook m et ~10)(2e~ Vind j e d at een 

bezwaa r ? 

(1 0)(2 e) 

(10)(2e) 

(1 O)(a:etj)(pe) 
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To: (10)(2e) (10)(2e) 

From: (10)(2e) ) - DBO 

Sent: Mon 5/25/2020 10:58:49 PM 
Subject RE: Interview met dhr . Kuijken 
Received: Mon 5/25/2020 10:58:49 PM 

Zoj uist gedaan ! 

Met vriendelïke groet, 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

(1 O )(3;étj)(pe) 

Van: (10)(2e) 

Verzon en: maandag 25 mei 2020 18:00 
Aan: 1 (1 0)(2e) i) - DBO 

CC:I (10)(2e) 

Onderwerp: RE: Int erview met dh r. Kuijken 

Geachte 1 (10)(2e) I, 

Ik zag de uitnod iging in mijn agenda verschijnen , maa r niet die van mijn co llega! (10)(2e) 1 Zie mijn verzoek 
hieronde r. ~-------

Kunt u hem ook uitnod igen a.u.b.? 
1 (10)(2e) l@deltares .nl 

(10)(2e) 

F rom : 1 (10)(2e) Il -DBO 1L _ _:_(1_0_)(_2e_:_) _ ___,...l@~m_i n_ie_n_w_._n I> 
Sent: vr ijdag 8 mei 2020 11 :45 

To:I (1 01(2;~11 (1 0)(2 e) l@delt ares.nl> 
SubJec : : Interview met dh r. Kuijken 

Geachte (10)(2e) 

ent tot een gesprek. Het is uiteraard pr ima dat er een col lega van u deelneemt. 

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

Van:I (10)(2e) rl (10)(2e) l@deltares.n l> 
Verzonden: vrijdag 8 mei 2020 11:36 

~----~ 
Aan: (10)(2e) ) - DBO min ienw .n l> 

CC ( 10)(2e) L__:_(1 _:_0):..:...(2_e:_) _ __..l.l,;.:..:::.::::..:..:.:::..:...:::= 

Onderwerp: RE: Int erview met dh r. Kuijken 

Geachte 1 (10)(2e) 1, 

Bedankt voor uw uitnod iging voor een gesprek met dhr W. Kuijken. We gaan graag op uw uitnodiging in. 
U verwijst in uw uitnodiging naar de uitzending van Zembla over het storten van granuliet in de plas Over de Maas en de 
politieke vragen en reactie die daarop volgden . Dit maakt duidelijk dat het "granu lietdossier" in het publieke en politieke 
domein inmidde ls vanuit meerdere kanten wo rdt belicht. Als kennisinstituut staat Deltares voor de wetenschappelijke 
borging van onze adviezen en onze onafhankelijke positie. U zult begrijpen dat wij, gezien het huidige krachtenveld rond 
dit dossier, extra alert zijn op onze rol en positie . Om die reden vinden wii het van be lana om het aesorek Îet u met twee 

ersonen te voeren . Wij stel len daarom voor om ook 1 (10)(2e) _ 

(10)(2e) uit te nodigen voor het overleg . 
actie op dit voorstel en kijken uit naar het gesprek op 26 mei. 

Met vriendelijke groet, 
1 (1 0)(2e) 1 
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(10)(2e) 

From: 1 (10)(2e) Il -DBO 
~------~ 

Sent: woensdag 29 april 2020 11:08 

To~~ (10)(2e) l@delt ares. nl> 

Su~rview met dhr . Ku ij ken 

Geacht~ (10)(2e) 1 

(10)(2e ) l@min ienw.n l> 

Op 6 f ebrua ri j l. heeft Zembla een uitzending gewij d aan het storten van granuliet in de plas Over de Maas in Gelderland. In reactie 

op deze uitzending hebben de m iniste rs voor Mi li eu en Wonen en van Infrastructuu r en Wat erstaat op 5 maart de TK geïnformee rd 

in een br ief. 

Na sch r iftelij ke vragen van de TK is door beide bewindspersonen op 31 maart wederom een br ief aan de TK gestuu rd over deze 

kwest ie. 

In deze laat st e br ief ste llen de bewindspersonen vast dat de keten waa rbinnen in het kader van het Bes luit bodem kwalite it 

invull ing wordt gegeven aan de totst andkom ing van een BRL, accreditat ie en de afgift e van productcert ificaten comp lex is en dat 

hie r lessen uit getrokken moet en worden in de casus van granuliet. De bewindspersonen hebben m ij gevraagd hiernaa r te gaan 

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

in deze casus hebben gef unctioneerd. 

In het kader van m ijn opd racht wil ik graag met u een te lefonische afspraak plannen . In dat gesprek wil ik ingaan op uw erva ringen 

met het huidige stelsel rond het Besluit bodemkwalite it en de casus granuliet in het bijzonde r. Graag nodig ik u tevens uit om 

suggesties te doen voor ve rbetering van de hu id i~ec:_J..'!'ro1.1_c .... e=ë_0d..1_1u"-'r'---"e'-e"'-1-'--""--'"-'--""""--'.Ll..tC'----, 

Dit gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid van (10)(2e) Van het gesprek zal een beknopt verslag gemaakt 

wo rden. Dit zal na afloop van het gesprek aan u t er goedkeu ring oeges uu r worden. 

Mijn bevind ingen en aanbevelingen zal ik uite rlij k 1 j u li aan de bewindspersonen rapporte ren. 

Graag verneem ik uw react ie. 

Met vr iendelijke groet , 

Wim Kuij ken, 

D~ bericht kan informatie bevallen die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dal aan de 
afzender te melden en het bericht te verwijderen . De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten_ 

This message may conlain information !hal is not inlended for you. lfyou are nol the addressee or if lh is message was sent to you bymislake, you arn requested to inform the 
sender and delete the mes sage. The State accepts no lia bility for dam age of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transm ission of messages. 

DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and privileged 
information. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this mes sage. 
Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The foundation 'Stichting Deltares', which 
has its seat at Delft, The Netherlands, Commercial Registration Number 41146461 , is not liable in any way whatsoever 
for consequences and/or damages resulting from the improper, incomplete and untimely dispatch, receipt and/or content 
of this e-mail. 
DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and privileged 
information. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this mes sage. 
Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The foundation 'Stichting Deltares', which 
has its seat at Delft, The Netherlands, Commercial Registration Number 41146461 , is not liable in any way whatsoever 
for consequences and/or damages resulting from the improper, incomplete and untimely dispatch, receipt and/or content 
of this e-mail. 
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(101<21 I.CD) . (10l(2e) l liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliÎillllll ..... _________________________ _ 

Van: (10)(2e) 1 (CD) 

Verzonden: 
Aan: 

dinsdaa 26 mei 202~0_1_0_:4_8 __ ~ 
1 (10)(2e) lcco);j (10)(2e) lcco) 

Ondetwerp: FW: Vragen van Wim Kuij ken 
Bijlagen: Beantwoording Bodem plus cd en bs vragen Wim Kuijken 26 mei 2020.docx; 

zandd riehoek.jpg 

HOif10)(2e j 

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

VanJ (10)(2e) l(BS) 

Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 10:27 
(10)(2e) DBO 

(10)(2e) (WVL) ; c-1 ---(1 .... 1(-10-)(2- e..,.)l---..~ (BS)I (10)(2~ (CD) 
Onderwerp: RE: Vragen van Wim Kuijken 

Dagl (10)(2e) 1 

De antwoorden ziin anoesteld ander regie vanl (10)(2e) 1 

(10)(2e) len ik hebben input geleverd. 

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

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

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

Van: 1 ( 10)(2e) 1- DBO ~'liii __ < ... 1 ... 0) ... (2 ... e ... ) _ _ ""'fn.:..:.;inc:.;ic.:e.:...:.nw..:..:....:.;. n~I> 

Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 09:45 
Aan: (10)(2e) - DGRW (10)(2e) - ILT 

(10)(2e) rws.nl>· (10)(2S:[Q]Zfü -

DGRW 

Onderwerp: Vragen van Wim Kuijken 

Beste collega's, 

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

In deze gesprekken is een groot aantal inhoudelijke issues aan de orde gekomen. In de verschillende gesprekken 
komen hier op sommige punten verschillende antwoorden uit! Niet verwonderlijk gezien de interne discussie over 
granuliet. Een probleem is het onderscheid tussen mening en feit. 

Wim wil graag wat meer duidelijkheid kr ijgen en beantwoording van vragen met autoriteit. 

1 
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De vragen heb ik geclusterd naar thema en daarbij aangegeven welke partij naar mijn idee het beste een antwoord 
kan geven. 

Een groot aantal vragen komt denk ik op het bordje van RWS/WVL. Ik zo 0)(2 willen vragen deze bij WVL uit te 

zetten bij één gezaghebbend persoon. Ik dacht zelf daarbij aan (10)(2e) maar laat dat graag aa~bver. 
Mochten er vragen bij zitten waarop je vanuit jouw expertise eveneens een antwoord wilt geven voel je dan daartoe 
vrij. 

Graag zou ik de antwoorden uiterlijk 27 mei tegemoet willen zien. 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

2 
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