
lOHSe I DGRWiI [10 2e |@minienw nl1

\ BSKlI I0 2e ]@minienw nl1
10 2e I DBO

Thur 4 23 2020 7 58 32 AM

DGRWf 10 2eTo @min ienw nl]
10 2e

From

Sent

Subject RE Navvan vergadering Implementatieteam 20juni 2019

Received Thur 4 23 2020 7 58 33 AM

Ik zo hier dezelfde lijn kiezen zoals we dat naar de media doen in het geval journalisten informatie willen

Met vriendelijke groet

10 2e

Van 10 2e | DG RW

Verzonden woensdag 22 april 2020 18 13

DGRW

Onderwerp FW Navvan vergadering Implementatieteam 20juni2019

Beste Allen

Zie de onderstaand de mail die een consultant van GIB heeft gericht aan | 10 2e |
Met vriendelijke groet

10 2e 10 2e 10 2eBSK DBOAan

10 2e

10 2e 2e

l 10 2e

10 2e 10 2e @rws nlvan IWVLj

Verzonden woensdag 22 april 2020 18 06

Aan 10 2e WVL 10 2e 10 2e ^{WVL
DGRW r00X2e |@minienw nl

10 2e 10 2e@rws nl @rws nl

10 2e | WVL] 10 2e 10 26@rws nl

CC I0 2e ^WVL | 10 2e g rws nl

Onderwerp RE Navvan vergadering Implementatieteam 20 juni 2019

Hoi I 10 2e ]^
Dank vd info goed morgen tet te bespreken hoe hier mee om te gaan Past half 9 al

Ik sluit iP 2e even mee in de cc ter info

Groet

|10 2ei

Verzonden met BlackBerry Work
wtvvv blackberrv com

Van 10 2e WVL [10 2e

Datum woensdag 22 apr 2020 2 22 PM

Aan

@rws nl

1@rws nlWVL i 10 2e WVL

DGRW \ 10 2ef1@minienw nl

S rws nl10 2e 10 2e 10 2e

WVL 10 2e tfSTWS iil

Onderwerp FW Nav van vergadering Implementatieteam 20 juni 2019

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

Gr 1 101 26 1

10 2e 10 2e

Van|0 2^P 2e

Verzonden woensdag 22 april 2020 14 12

Aan 1Q 2e WVL | 10 2e |@rws nl

Onderwerp Navvan vergadering Implementatieteam 20 juni 2019

Geachtef 10 2e |
Namens mijn opdrachtgever Graniet Import Benelux bv GIB vraag ik uw aandacht voor het volgende

Het Implementatieteam Bbk waarvoor u het secretariaat voert heeft op 20 juni 2019 een vergadering gehad met onder meer een

memo granuliet versie 13 juni 2019 definitief als bespreekstuk Ik stuur het verslag en de bijiage mee Dit vers lag is vastgesteld

in de vergadering van 2 oktober Ook dat verslag stuur ik mee

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

1 U hebt in de brief van 17 april 2020 van staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer [bijiage kunnen lezen dat

het op 20 juni 2019 door het Implementatieteam Bbk besproken memo een concept is Anders dan de titel doet

vermoeden is het geen definitief stuk en het heeft geen status Dit had mijn inziens ook kunnen worden afgeleid uit het felt

dat het memo een white paper is zonder logo vermelding van auteurs of andere kwaliteitswaarborgen Mijn vraag is op

welke manier is over de status van dit concept memo in het Implementatieteam Bbk gesproken

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

10 2e @stupers nl

dat het om een concept ging Hij wist ook dat het op 17 juni 2020 naar GIB is gestuurd om er commentaar op te leveren Mijn
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vraag is Heeft de voorzitter met u of met de rest van het Implementatieteam Bbk gesproken over dit door RWS geinitieerde
wederhoor Ik lees er niets over in het verslag maar het kan natuurlijktoch besproken zijn

3 Het Implementatieteam Bbk heeft waarschijnlijk geen kennis kunnen nemen van de opmerkingen van GIB Daarom stuur

ik u die toe {pdf bijiage met hetverzoekze in de komende vergadering van het Implementatieteam Bbkte bespreken Van

die bespreking ontvang ik graag het verslag

4 Op 20 juni 2019 heeft de vertegenwoordiger van het IPO gezegd dat dat zijn achterban het geen grond maar een

bouwstof vindt en vindt dat het tevens niet onder de scope van de BRL9321 valt Op 2 oktober 2019 zegt hi] dat zijn

achterban verdeeld zou zijn Mij is niet bekend dat het IPO een mening heeft over de status van granuliet Daarom

verzoek ik u in de volgende vergadering van het Implementatieteam de IPO vertegenwoordiging te vragen om een

toelichting Welke experts van het IPO hebben op basis van welke documenten hun mening gevormd en met welk gezag

hebben zij de vertegenwoordiger van het IPO gevraagd deze mening bij het Implementatieteam Bbkte verwoorden Ook

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

5 Tot slot ben ik benieuwd naar uw persoonlijke inbreng Was u op 20 juni 2019 niet verbaasd over de vergaande conclusie

in het gepresenteerde {concept memo dat granuliet geen grond zou zijn maar een bouwstof Ik vraag u dit omdat u al in een

mail uit 2009 aan GIB hebt bevestigd dat granuliet grond is en ook later nog bij discussies hierover betrokken bent geweest

In het verslag van 20 juni zie ik uw eventuele opmerkingen niet terugkomen

Ik realiseer me dat ik lastige punten aanstip Dat is helaas onvermijdelijk Immers jegens mijn opdrachtgevers zijn op basis van het

verslag van het Implementatieteam Bbk van 20 juni 2019 ernstige beschuldigingen geuit in de uitzending van Zembla Daarbij zijn

termen als maffioos crim ineel etc gevallen Een ex officier van Justitie meende mede op basis van uw verslag te kunnen

vaststellen dat 6 jaar gevangenisstraf een serieus vooruitzicht voor mijn opdrachtgevers was

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

Door de uitzending is niet alleen reputatieschade maar ook andere schade ontstaan Ik neem aan dat het Implementatieteam Bbk

de verantwoordelijkheid hiervoor niet wil dragen Daarom verwacht ik dat u de kwestie opnieuw bespreekt in de komende

vergadering van het Implementatieteam Bbk en dat u uw bevindingen met ons deelt

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

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking

Met vriendeliike groet

^0 2^ [2e

PS de genoemde mail van RWS aan GIB voIgt hierna

I 10 2e |
10 2e

WVL

Verzonden maandag 17 juni 2019 15 34

10 2e 10 2e @rws nlVan

10 2e

DGRW

Onderwerp Concept notitie Granuliet

Best^joK^
In vervolg op ons telefoongesprek ontvang je hierbij de concept notitie over granuliet Graag zouden wij deze concept notitie

met je bespreken op vrijdag 12juli 2019 bij het Ministerie van I W in Den Haag Kun je PMOKSe | laten weten hoe laat je kunt

en wie vanuit GIB aanwezig zijn Onze voorkeur gaat uit tussen 12 30u en 15u

fnrnfitf^n

10 2eCC 10 2e

I 10 2e I

10j 2e
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HBJZlI I0 2e I@minienw nl1

HBJZ

Thur 4 23 2020 8 14 12 AM

Subject RE Kamerbrief reactie handhavingsverzoek
Received

To

10 2eFrom

Sent

Thur 4 23 2020 8 14 12 AM

Zag het Ik laat het even aatt10 2^bver
Grtl^

Van HBJZ

Verzonden donderdag 23 april 2020 09 11

Aan

Onderwerp FW Kamerbrief reactie handhavingsverzoek

Urgentie Hoog

Ter info Stas wilde nog zinnetje aanpassen in TK brief waar RWS moeite mee heeft

10 2e

10 26 I HBJZ

11 1 en 10 2 g

k snap wa f0 2^ bedoelt maar denk dat aanpassing geen kwaad kan

jl l en lOT^
Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

Van I 1P 2e | BS | 10 2e 1@rws nl

Datum donderdag 23 apr 2020 9 02 AM

Aan
^

|l0 2e| CD | 10 2e n@rws nl

Onderwerp FW Kamerbrief reactie handhavingsverzoek
Ter info

G 1^

11 1 en 10 2 g

1| 10 2e @jws nl I 10 2e [10 2e HBJZ j 10 2e |@minienw nl 10 2eBSH

Oorspronkeliik beiicht

Van I 1P 2e | BS
Verzonden donderdag 23 april 2020 08 54

10 2e [dB0 | 10 2e |@minienw nt

CC I 10 2e riBS ^ 10 2e

d 10 2e DBO r^ 10 2e

1Q 2e 1@ILenT nl

Onderwerp FW Kamerbriefreactie handhavingsverzoek
Urgentie Hoog

Aan

temmienw nl10 2e J DCO J 101 26

10 2e HBJZ 10 2e

10 2e@rws nl

]@mmienw nl @minienw nl r ILT10 2e

Dag 10 2e

Dankje
Ik heb wel moeite met de tekstaanpassing van de staatssecretaris en zou deze echt willen ontraden De aanpassing wekt namelijk de suggestie dat er

wel overtredingen bij de toepassing van gianuliet zijn geconstateerd maar dat daarop niet kan hoeft te worden gehandhaafd Dit is onjuist Er

zijn bij de toepassing van granuliet geen overtredingen geconstateerd

Ikbelje zo even

Groeten l[0 ^

Oorspronkeliik beiicht

DBO | 10 2e |@mmienw nl10 2bVan

Verzonden donderd^ 23 april 2020 08 43

Aan I 1Q 2e | BS | 10 2e] l@rws nl 1Q 2e BS 10 2e |@rws nl

]@minienw nl10 2e 10 2e 10 2eCC DBO DCO

r 10 2e l@mmien\\^l

Onderwerp Kamerbrief reactie handhavingsverzoek
Urgentie Hoog

Beste collega s

De bewindspersonen zijn akkoordmet de reactie handhavingsverzoek en Kamerbrief De stas wilgraag een zin aangepast hebben in de

Kamerbrief zie bijlage Kunnen jullie ervoorzorgen dat de laatste versie in de londzendmap komt te hangen en mij vervolgens een seintje geven
OnV ffppft de staatssecretaris aan de brief graag vanmidd^ te stmen nadat ze de wethouder heeft gesproken
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Groet 10 2e
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
_

l0X2e I DBO

Thur 4 23 2020 8 21 18 AM

Subject Memo GIB aan RWS Granuliet pdf
Thur 4 23 2020 8 21 18 AM

Memo GIB aan RWS Granuliet pdf

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

From

Sent

Received

Beste Wim

Uit het gesprek met 10 2e kwam het beeld naar voren dat de discussienota granuliet werd ingegeven door een voorstel voor

een nieuwe BRL

Uit het relaas van GIB blijkt lets anders Zie biz 2 vierde bullit

Daaruit blijkt dat GIB begin 2019 na contact met 10 2e de toezegging heeft gekregen dat er een stuk zou worden opgesteld Dat

verklaart ook dat later een concept van de notitie naar GIB is gestuurd

Groet

io 2e
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I0 2e I DBOfI 10 2e |@tninienw nl1
I0 2e | HBJZ[1 I0 2e |@minWw nl1
10 2e f HBJZ

Thur 4 23 2020 8 28 40 AM

Subject RE Naar aanleiding van de onrust over granuliet
Thur 4 23 2020 8 28 40 AM

To

Cc

From

Sent

Received

Ik heb neH|IO 24 gesproken Met lijkt ons goed dat jij Wim en hij eea nog even samen bespreken Ook ivm het feit dat LA al

betrokken is geweest bij vovo en besluit op handhavingsverzoek en daamnee een onafhankelijk advies wellicht lastiger kan zijn

|l0 24 belt jou hierover

V 9P
Gr

DBO10 2e

Verzonden donderdag 23 april 2020 09 02

Aan 10 2e I HBJZ

Onderwerp RE Naar aanleiding van de onrust over granuliet

Best fel§P^
Het gaat Wim erom dat hij graag wil weten hoe ver de zorgplicht rijkt en in hoeverre deze prevaleert boven zaken die in besluit

normdocumenten etc zijn bepaald

Vooral in het geval dat handhaving naar de zorgplicht verwijst om bijvoorbeeld een melding als ontoereikend te verklaren

Met vriendeliike groet

10 {2e

10 2e

10 2e

HBJZ 10 2e @minienw nl10 2eVcUTT

Verzonden woensdag22 april 2020 18 34

Aan 10 2e 10 2eDBO

Onderwerp RE Naar aanleiding van de onrust over granuliet

Als Wim dat wil en dat past in zijn opdracht dan gaan we dat organiseren
Ik overleg even intern hierover ook metj|IO 24 vwb vraagstelling en de meest geschikte partij hiervoor en kom er morgen op

terug

@minienw nl

11°X2« I DBO 1° 2»

Verzonden woensdag 22 april 2020 17 17

Aan I0 2e hbJZ I0 2e ^minienw nl

Onderwerp FW Naar aanleiding van de onrust over granuliet

Best fe1^
Wim Kuijken wil graag een juridisch advies inwinnen bij de LA

Kun je daartoe contact leggen bij de LA

Met vriendelijke groet

^minienw nlVan

10 2e

10 2e

10 2e

Van Wim Kuijken I0 2e ®gmaiLcom

Verzonden dinsdag 21 april 2020 15 37

Aan I0 2e I DBO I0 2e |^minienw nl

CC | I0 2e |] DGB | 10 2e |@rr4nienw nl

Onderwerp Re Naar aanleiding van de onrust over granuliet
iQ 26j Gelet op het grote belang in mijn onderzoek zou ik graag een goed extern juridisch advies willen over de grenzen aan

handhaving en zorgplicht in onze casus

Dacht aan van bureau v d Landsadvocaat Pels Rijcken Kan dat10 2e

Wim

iPhone WJK

Op 21 apr 2020 om 09 39 heeft

geschreven

10 2e DBO 10 2e ^minienw nl het volgende

Beste| 10 2e | en Wim
Onderstaand een mail die namens GIB Bontrup op 11 april aan de gemeenteraad heeft gestuurdl

Stupers heeft bij RWS aangegeven graag met jou te willen praten Hij zou met mij contact opnemen maar heeft dat

10 2e
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tot nu toe niet gedaan
Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 2e

Verzonden zaterdag II april 2020 17 08

Aan

Onderwerp FW Naar aanleiding van de onrust over granuliet

Best^l|0 2^ het hiernavolgende stuur ik je ter info Vriendelijke groet fo^
VanilO 2e Stupers

Verzonden zaterdag 11 april 2020 14 10

Aan 10 2e Swestmaasenwaal nl 10 2e awestmaasenwaal nl IO Pq^westmaasenwaal nl

10 2e l@westmaasenwaal nl I 10 Ue |^westmaasenwaal nl | IQ 2e |@westmaasenwaal nl

10 2s @westmaasenwaal nl I0 2e Swestmaasenwaal nl f10 2e ]^westmaasenwaaLnl 10 2e

I0 2e Lswestmaasenwaal nl 10 26 J^westmaasenwaal nl I0 2e | westmaasenwaal nl

I0 2e | Swestmaasenwaal nl 00 2e Swestmaasenwaal nl 10 2e Swestmaasenwaal nl

I0 2e @westmaasenwaal nir^ 24jSwestmaasenwaal nli[^^4ii^westmaasenwaal nl lQ 26^westmaasenwaal nl

CC 10 2e Swestmaasenwaal nl Ans Mol I0 2e @westmaasenwa3l nlj l0 2^westmaasenwaal nl

| 10 2e @westmaasenwaal nl 10 2e ^westmaasenwaal nl

Onderwerp Naar aanleiding van de onrust over granuliet

Geachte Leden van de Gemeenteraad van West Maas en Waal

De discussie over het gebruik van granuliet bij Over de Maas loopt nu enkele weken Die discussie leidt

begrijpelijkerwijs tot veel onrust bij uw inwoners een onrust die zich evenzeer begrijpelijk vertaalt in uw Raad

Ik schrijf u namens de leverancier van granuliet met het verzoek u te bezinnen op uw standpunt over de kwaliteit

van granuliet

Ik doe dit puntsgewijs

De aanleiding

1 De discussie is aangewakkerd door dat enkele medewerkers van RWS in de regio een zogeheten melding

niet wilden goedkeuren vanwege twijfel over de aard is het grond en de milieuhygiene is het schoon van

granuliet

2 Die medewerkers hebben contact gehad met het Burgercollectief en Zembla Het Burgercollectief maakt zich

al langer zorgen over het materiaal dat wordt gebruikt bij de verondieping

3 Zembla heeft op 6 februari een uitzending gewijd aan het gebruik van granuliet De teneur van de uitzending

was illegale afvaldump crimineel gedrag maffiose praktijken Een ex officier nam de woorden 6 jaar

gevangenisstraf in de mond

4 Zembla heeft in de uitzending nauwelijks hoor en wederhoor toegepast Daardoor is althans in het

perspectief van de leverancier een eenzijdig beeld ontstaan Ookeen schadelijk beeld Zowel voor de

omgeving maatschappelijke onrust als voor het bedrijf reputatieschade en financiele schade

I0 2e ^stupers nl

I0 2e I0 2eBS @rwsml

Sinds de uitzending

5 De tweede kamer heeft op 9 maart 2020 een rondetafelgesprek georganiseerd waaraan uw wethouder

heeft deelgenomen naast de Zemblajournalist en een vertegenwoordiger van het burgercomite

6 Er zaten ook drie experts de heer Harmsen die ook in de uitzending van Zembla optrad en die voorgaf voor

de Wageningse Universiteit te spreken wat niet zo is de heer Vink van Deltares die heeft samengewerkt met

de regionale handhavingsambtenaren en de ex officier van justitie die dezelfde stellige uitspraken deed als in

Zembla

7 Uw wethouder het burgercomite en de hier genoemde anderen maakten in de Kamer gewag van hun zorg

over cq de afkeuring van granuliet als geschikt materiaal voor de verondieping Van de aanwezige genodigden

zagen alleen de heer Wijbrans hoogleraar uit Leiden en de heer Van der Linde van Nederzand niet in wat er

mis is met granuliet

8 De setting van het rondetafelgesprek suggereert dat er een groot nee kamp was en een klein voor

kamp Het voor kamp werd vanuit de optiekvan de leverancier bovendien scherp neergezetals organisatie

die de feiten verdraait en die economisch gewin laat prevaleren boven gezondheid en milieu

9 Dit laatste standpunt wordt ook warm gehouden als ik het zo mag uitdrukken door berichten in De

Gelderlander door de Facebookpagina van het burgercollectief en door Zembla zelf ook door een van de

journalisten via zijn eigen Twitteraccount De suggestie wordt bijvoorbeeld gewekt dat het slib waarin banden
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plastic en dergelijke zijn aangetroffen een relatie heeft met granuliet Wij begrip hebben voor de ergernis over

vervuild slib maar er is geen relatie Dat weten de hier genoemde partijen ook zij zetten moedwillig de kijkers

en lezers op het verkeerde been

10 Het frame is dus granuliet is fout de leverancier is fout RWS is fout de minister zit fout de Tweede Kamer

ziet het niet goed het materiaal is geen grond en niet sc boon er wordt niet geluisterd naar de bevolking Uw

gemeente heeft ertot nog toe voor gekozen deze beeldvorming te bevestigen

Een ander perspectief

11 Granuliet wordt al 20 jaar gebruikt als schone grond in diverse toepassingen over heel Nederland Er is

nooit enige klacht over granuliet gekomen De productie en de kwaliteit van granuliet staan onder toezicht van

een onafhankelijke Certificerende Instelling die zelf weer onder toezicht staatvan de Raad voor de

Accreditatie

12 Zembla suggereerde dat de top van Rijkswaterstaat de eigen experts zou hebben gepasseerd Daarover

merk ik graag het volgende op

a Als Rijkswaterstaat de betrokken ambtenaren was gevolgd had Rijkswaterstaat juist de vele andere experts

gepasseerd die al twintig jaar tot de conclusie zijn gekomen dat granuliet schone grond is

b Rijkswaterstaat had in dat geval ook alle beschikbare kennis terzijde gelegd in ruil voor enkele niet

onderbouwde meningen En er is veel kennis over granuliet wetenschappelijk onderzocht en geverifieerd

{door onafhankelijke partijen Verderop verwijs ik ernaar

c Rijkswaterstaat heeft ruim de tijd genomen om de mening van de betrokken handhavers te verifieren

Alleen die ambtenaren vinden het moeilijk te accepteren dat RWS andere conclusies trekt dan zij hebben

gedaan

d En sterker een aantal van de genoemde onderzoeken is juist verricht op verzoek van de betrokken

handhavers Elk onderzoek waar zij om vroegen kwam zonder uitzondering met dezelfde uitkomst er

is niets mis met granuliet Deze uitkomst was de betrokken ambtenaren onwelgevallig waardoor zij na elk

onderzoek om een nieuw onderzoek gelastten totdat RWS op enig moment een einde maakte aan dit

zinloze proces Dit alles is uiteraard goed gedocumenteerd

e Het is nog erger de betrokken ambtenaren hebben onwettig gehandeld Zij hebben een concept memo

opgesteld vol aantoonbare fouten Dit memo is intern dan ook niet geaccepteerd Toch hebben deze

ambtenaren het zonder het woord concept erop en zonder de fouten te herstellen ingebracht bij het

Implementatieteam Het verslag van dit team uit juni 2019 en het bijbehorende memo is doorgespeeld

naar het burgercomite en of Zembla en was de belangrijkste input voor Zembla De experts in de

uitzending hebben door dit memo gebladerd toen zij hun ongezouten kritiek uitten Zembla wist van het

concept karakter van dit memo en van de fouten erin Ik heb de journalisten daarop van tevoren

gewezen In de uitzending werd hiervan bewust geen melding gemaakt het paste niet in het frame

Is er sprake van een tunnelvisie

13 Het is voor mij moeilijk vast te stellen of uw wethouder de feiten niet wil zien zodat zij de onrust van

omwonenden kan blijven verwoorden of dat zij die onrust blijft aanwakkeren door de feiten te ontkennen

14 Al op 12 februari heb ik haar per mail aangeboden in gesprekte willen In die mail schreef ik onder meer

Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat de uitzending van Zembla en de berichten in enkele kranten ook De

Gelderlander voor onrust in uw gemeente hebben gezorgd De kranten bieden overigens geen andere

informatie dan die welke ze van Zembla hebben gekregen Wij bieden daarom aan in een gesprek met u en de

Raad of Raadscommissie onze kant van het verhaal te doen We leveren u tevoren of ter plekke elk document

dat u wenst in te zien over de eigenschappen van granuliet We komen er graag voor naar uw gemeente

15 Deze mail heb ik ook naar uw voorzitter gestuurd Van geen van beiden heb ik een reactie ontvangen Ook

het Burgercollectiefwenste geen inhoudelijke informatie te ontvangen Met het mij per mail weten Het wilde

zich uitsluitend beroepen op een bron namelijk de bewuste handhavers

16 Ik heb de zaak even laten liggen Op 10 maart heb ik uw wethouder gebeld om toe te lichten welke

informatie er is over granuliet Zij vond dat zij door RWS niet goed en onvolledig was voorgelicht Ik heb in

overleg met haar diezelfde dag de belangrijkste documenten onafhankelijk onderzoek toegestuurd Zij zou die

aan haar adviseurs ter beoordeling geven

17 Een paar dagen later op vrijdag 13 maart heb ik haar opnieuw gebeld om te vragen wat haar adviseurs

vonden van het toegestuurde materiaal Tot mijn verbazing bleek de gemeente er niets mee te hebben gedaan
en was de gemeente ook niet van plan er lets mee te doen

18 Op 17 maart heb ik per mail mijn verbazing hierover uitgesproken Niettemin heb ik nogmaals het aanbod

gedaan om de kwestie op basis van inhoud te bespreken

19 Daarop kreeg ik een mail van een ambtenaar die zonder in te gaan op welke inhoud dan ook meende de
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dat die inhoud niet belangrijk was maar wel de zuiverheid van de contacten met Rijkswaterstaat Een

ongehoorde reactie die weinig hoop geeft op professioneel handelen Inmiddels heeft de minister voldoende

duidelijk gemaakt hoe die contacten zijn gelopen Maar ook die uitleg is voor de gemeente kennelijk niet

bevredigend

20 De vraag is dus kunt u zich voorstellen dat hier sprake is van een tunnelvisie Zembla heeft veel informatie

gehad die weerspreekt wat het programma heeft uitgezonden Met die informatie heeft Zembla niets willen

doen daarmee willens en wetens een schadelijk en onjuist beeld creerend Een aantal journalistieke media

heeft Zembla klakkeloos als bron geaccepteerd zonder de minste vorm van wederhoor En uw bestuurlijk

verantwoordelijke wethouder weigert lets te doen met de beschikbare informatie terwiji zij wel zegt

onvoldoende te worden voorgelicht hetgeen op zijn minst curieus is

Hoe nu verder

21 Er is inmiddels veel sc hade aangericht ook door uw gemeente Die schade beperkt zich niet tot financiele

schade en reputatieschade maar reikt ook tot een bijna onbeheersbaar geworden onrust onder uw inwoners

De agressie op sociale media is net zo groot als dysfunctioneel en niet zelden verwerpelijk

22 De informatie over granuliet is helder door deskundigen bijeengebracht Daarop beroept niet alleen de

leverancier zich maar ook de minister en haar ambtelijk apparaat inclusief RWS en ILenT De tweede Kamer

heeft in meerderheid besloten geen steun te verlenen aan moties van de SP en GL ondanks de massaal

gevoigde oproep in De Gelderlander om de Kamerleden met mails te bestoken Uw wethouder spreekt zich nog

steeds in strijd met de waarheid via De Gelderlander die langzamerhand een partner in crime is geworden

Daarmee wordt de onrust eerder vergroot dan beheerst

23 In deze situatie wil de leverancier van granuliet uw gemeente nog een keer aanbieden om in goed gesprek

te gaan bijvoorbeeld via een video conferentie Graag met enkele leden uit uw Raad met uw voorzitter en of

de wethouder erbij en natuurlijk met een of meer deskundigen die uw gemeente kunnen adviseren

24 Wij rekenen erop dat we een zakelijk gesprek kunnen voeren waarin inhoudelijke argumenten worden

gewogen zoals het hoort Ik zeg u toe dat als u informatie hebt waarover de leverancier niet beschikt de

leverancier bereid is iets met die informatie te doen Omgekeerd vind ik het gegeven het bovenstaande

redelijk om te verwachten dat u bereid bent het tot nog toe gekozen pad van de gemeente te verlaten als u de

gedeelde informatie hebt kunnen beoordelen Zo kunt u werkelijk helpen uw inwoners een reeel beeld te geven

van het gebruikvan granuliet

25 Mocht u zich alvast zelf inhoudelijk willen verdiepen in de materie u kunt de informatie vinden op de

website van de leverancier Granuliet Import Benelux onder het dossier granuliet

https www bontrup CQm dossier granuliet

Ik dank u voor uw aandacht en wens u een goed Paasweekend toe

Met vriendgliike groet

10 2€

10|2f^0 26
10 2e

10] 2e

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

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

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

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

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

messages
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10 2e DGBf] 10 2e

J DBO

To @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Thur 4 23 2020 8 28 57 AM

Subject RE 20200421 Interview

Received

20200421 Interview

10 2e

Thur 4 23 202U a za of am

docx10 2e

Ha

Mooi hoor

Paar kleine toevoegingen

BRW

Met vriendeliike groet
10 2e

10 2e

10 H^P 2e

DGB10 2eVan

Verzonden woensdag22 april 2020 20 00

Aan 10 2e I DBO

Onderwerp 20200421 Interview van 10 2e

Hola

Daar is er weer een

Dank voor ie snelle reactie od die vorioei

BRW

ijroeptui^ej

135241 1025



I DGBf] I0 2e I@minienw nl1

J DBO

Thur 4 23 2020 9 27 23 AM

Subject 20190702 Reactie op memo Granuliet versie 13juni2019 responseGIB_vl3 pdf
Thur 4 23 2020 9 27 24 AM

20190702 Reactie op memo Granuliet versie 13 iuni 2019 response GIB v1 3 pdf

I0 2eTo

10X2eFrom

Sent

Received

135095 1027



10 2e
DBO[ 10 [2eTo @rminienw nl]

10 2e FDBO
Thur 4 23 2020 9 49 58 AM

From

Sent

Subject Overleg metWirm Kuijken
Received Thur 4 23 2020 9 49 59 AM

Ha| 10 2e

Wil je na 8 mei een overleg plannen metho 2e Wim Kuijken en mijzelf
Half uurtje moet volstaan

Met vriendelijke groet

10 2e

_ilOX2e

134477 1029



l BSKlI I0 2e I@tninienw nl1

DGRW

10 [2e 10 2e BSK[ 1DK2eTo @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Thur 4 23 2020 10 17 42 AM

Subject RE Navvan vergadering Implementatieteann 20juni 2019

Received Thur 4 23 2020 10 17 43 AM

Ik zal |l0 2e| informeren

Niet op ingaan lijkt me

IT 10 2e {WVL
Verzonden donderdag 23 april 2020 08 51

Aan 10 2e BSK 10 2e DGRW 10 2e D DGRW

WVL

Onderwerp FW Navvan vergadering Implementatieteam 20juni2019

Naar aaiileiding van onderstaande vragen vanuit het bedrijf GIB aan

] en betrokkenen | I0 2e | erifo^ besproken dat

wordt is geinformeerd met als lijn dat de beantwoording weIke dan ook qiiavorm 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 2b1i

10 2e 10 2e WVL WVL 10 2e BSCC 10 2e

heb ik met10 2e

10 2e

1 10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com
Van | 10 2e | WVL 10 2e ^@rws nl

Datum woensdag 22 apr 2020 2 22 PM

10 2e 1 WVL P 10 2e |@rws nl WVL

10 2e WVL 10 2e t@nvs nl 10 [2e | DGRW j 10 2e ]@minienw nl

Onderwerp FW Nav van vergadering Implementatieteam 20 juni 2019

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

Gr | 10 26 |
VanKiO 2^ Pg 10 2e @stupers nl

g rws nlAan 10 2e 10 2e

Verzonden woensdag 22 april 2020 14 12

Aan 1Q 2e WVL 10 2e @rws nl

Onderwerp Nav van vergadering Implementatieteam 20 juni 2019

Geachte 10 2e

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

heeft op 20 juni 2019 een vergadering gehad met onder meer een

memo granuliet versie 13 juni 2019 definitief als bespreekstuk Ik stuur het verslag en de bijiage mee Dit vers lag is vastgesteld

in de vergadering van 2 oktober Ook dat verslag stuur ik mee

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

1 U hebt in de brief van 17 april 2020 van staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer [bijiage kunnen lezen dat

het op 20 juni 2019 door het Implementatieteam Bbk besproken memo een concept is Anders dan de titel doet

vermoeden is het geen definitief stuk en het heeft geen status Dit had mijn inziens ook kunnen worden afgeleid uit het feit

dat het memo een white paper is zonder logo vermelding van auteurs of andere kwaliteitswaarborgen Mijn vraag is op

welke manier is over de status van dit concept memo in het Implementatieteam Bbk gesproken

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

dat het om een concept ging Hij wist ook dat het op 17 juni 2020 naar GIB is gestuurd om er commentaar op te leveren Mijn

vraag is Heeft de voorzitter met u of met de rest van het Implementatieteam Bbk gesproken over dit door RWS geinitieerde
wederhoor Ik lees er niets over in het verslag maar het kan natuurlijktoch besproken zijn

3 Het Implementatieteam Bbk heeft waarschijnlijk geen kennis kunnen nemen van de opmerkingen van GIB Daarom stuur

ik u die toe pdf bijiage met het verzoek ze in de komende vergadering van het Implementatieteam Bbk te bespreken Van

die bespreking ontvang ik graag het verslag

4 Op 20 juni 2019 heeft de vertegenwoordiger van het IPO gezegd dat dat zijn achterban het geen grond maar een

bouwstof vindt en vindt dat het tevens niet onder de scope van de BRL9321 valt Op 2 oktober 2019 zegt hij dat zijn

achterban verdeeld zou zijn Mij is niet bekend dat het IPO een mening heeft over de status van granuliet Daarom

verzoek ik u in de volgende vergadering van het Implementatieteam de IPO vertegenwoordiging te vragen om een

Het Implementatieteam Bbk 10X2e

143235 1030



toelichting Welke experts van het IPO hebben op basis van welke documenten hun nnening gevornnd en met welk gezag

hebben zij de vertegenwoordiger van het IPO gevraagd deze mening bij het Implementatieteam Bbkte verwoorden Ook

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

5 Tot slot ben ik benieuwd naar uw persoonlijke inbreng Was u op 20 juni 2019 niet verbaasd over de vergaande conclusie

in het gepresenteerde {concept memo dat granuliet geen grond zou zijn maar een bouwstof Ik vraag u dit omdat u al in een

mail uit 2009 aan GIB hebt bevestigd dat granuliet grond is en ook later nog bij discussies hierover betrokken bent geweest

In het verslag van 20 juni zie ik uw eventuele opmerkingen nietterugkomen

Ik realiseer me dat ik lastige punten aanstip Dat is helaas onvermijdelijk Immers jegens mijn opdrachtgevers zijn op basis van bet

verslag van het Implementatieteam Bbk van 20 Juni 2019 ernstige beschuldigingen geuit in de uitzending van Zembla Daarbij zijn

termen als maffioos crim ineel etc gevallen Een ex officier van Justitie meende medeop basis van uw verslag te kunnen

vaststellen dat 6 jaar gevangenisstraf een serieus vooruitzicht voor mijn opdrachtgevers was

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

Door de uitzending is niet alleen reputatieschade maar ook andere schade ontstaan Ik neem aan dat het Implementatieteam Bbk

de verantwoordelljkheld hiervoor niet wil dragen Daarom verwacht ik dat u de kwestie opnleuw bespreekt in de komende

vergadering van het Implementatieteam Bbk en dat u uw bevindingen met ons deelt

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

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking
Met vriendelijke groet

10 26|o 2e

PS de genoemde mail van RWS aan GIB voIgt hierna

I 10 2e |
10 2e

WVL

Verzonden maandag 17 juni 2019 15 34

Aanj Q0 2e |
CC I 10 2e \ DG RW

Onderwerp Concept notitie G

Best^loHf
In vervolg op ons telefoongesprek ontvang je hierbij de concept notitie over granuliet Graag zouden wij deze concept notitie

met je bespreken op vrijdag 12juli 2019 bij het Ministerie van I W in Den Haag Kun ie I laten weten hoe laat je kunt

en wie vanuit GIB aanwezig zijn Onze voorkeur gaat uit tussen 12 30u en 15u

Groeten

10 2e 10 2e @rwsmlVan

WVL10 2e

I dllUMCL

10 2e

10 2e

143235 1030



DGBf] 10 2e

J DBO

Thur 4 23 2020 10 58 22 AM

Subject RE Memo GIB aan RWS Granuliet pdf
Received

10 2eTo @minienw nl]
10X2eFrom

Sent

Thur 4 23 2020 10 58 22 AM

Ikzoek me rot

Volgens onze tijdlijn was er in 2017 al overleg

Metvriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 «4d ^e
DGBVan 10 2e

Verzonden donderdag 23 april 2020 11 58

Aan DBO

Onderwerp RE Memo GIB aan RWS Granuliet pdf

10 2e

Met stuk waarin GIB reactie geeft op de concept notitie granuliet van 22 april 2019

Van DBO 10 2e10 2e ^minienw nl

Verzonden donderdag 23 april 2020 11 53

Aan 10 2e I0 2eDGB

Onderwerp RE Memo GIB aan RWS Granuliet pdf

@minienw nl

Wat is je bron

Met vriendelijke groet

10 2e

DGB 10 2e10 2e @ minienw nlVan

Verzonden donderdag 23 april 2020 11 03

Aan 10 2e DBO^ 1Q 2e ^minienw nl

Onderwerp RE Memo GIB aan RWS Granuliet pdf
Lees net In de versie van de BRL 9344 die SGS Intron op 10 juli 2018 heeft ingediend bij 10 2e

Dus 10 juli 2018

Van DGB10 2e

Verzonden donderdag 23 april 2020 09 33

Aan I0 2e 10 2eDBO

Onderwerp RE Memo GIB aan RWS Granuliet pdf

@minienw nl

Ja dat was het gesprek in feb 2019 dan toch

En weten we wanneer SGS Intron zich met de nieuwe BRL meldde bij B Dat heeft

heb alleen deze info

niet gezegd in het interview Ik10 2e

VDe aanleiding voor Bodem om de discussienotitie te maken is het verzoek van SGS Inton om een nieuwe BRL 9344 op te

nemen in de Regeling Bodemkwaliteit Rbk In die BRL was granuliet zowel als grond en bouwstof gekwalificeerd en dat kan

|dit aangekaart bij beleid en daarop heeft beleid | 1dXP 2j^ het verzoek aanniet Vervolgens heeft [
Bodem gedaan om de status van granuliet op papier te zetten

10X26

DBO 10 2eVan

Verzonden donderdag 23 april 2020 09 21

Aan Wim Kuijken 10 26 @gmail com

Onderwerp Memo GIB aan RWS Granuliet pdf

Beste Wim

Uit het gesprek met| 10 2e kwam het beeld naar voren dat de discussienota granuliet werd ingegeven door een voorstel voor

een nieuwe BRL

10 2e @minienw4T]

10 2e DGB^ 10K26 @minienw nl

Uit het relaas van GIB blijkt iets anders Zie biz 2 vierde bullit

Daaruit blijkt dat GIB begin 2019 na contact met 10 2e de toezegging heeft gekregen dat er een stuk zou worden opgesteld Dat

verklaart ook dat later een concept van de notitie naar GIB is gestuurd

Groet

i0 2e

135093 1031



BSK^ 10 2e10 2»To @ininienw nl]
From

Sent

Subject ZEMBLA Graniet Import Benelux wil oud milieuofficier Biezeveld voor rechter slepen
Received

Redactie ZEMBLA

Thur 4 23 2020 11 17 20 AM

Thur 4 23 2020 11 17 23 AM

Bekijk de online versie van deze mailing

GRANULIETSTORT

Graniet Import Benelux wil oud milieuofficier Biezeveld voor

rechter slepen

E

Het bedrijf Graniet Import Benelux BV GIB wil voormalig milieuofficier van Justitie

Gustaaf Biezeveld persoonlijk aansprakelijk stellen voor “de geleden schade” van het

bedrijf en de schade die het bedrijf “dreigt te gaan lijden” Niet alleen naar aanleiding

van Biezevelds uitspraken in Zembla maar ook voor zijn inbreng tijdens het

rondetafelgesprek in de Tweede Kamer

Lees meer

PODCAST

Baudet en het Kremlin

In deze podcast praten we met

onderzoeksjournalist Sander

Rietveld over de connecties

van Baudet en het Kremlin de

143234 1032



keus om met Henk Often

samen te werken en de

nasleepvan de uitzending

„Beluister hier„

NIEUWS

Deskundigen analyseren de

coronacrisis Wij zijn de

plaagdieren

We zijn een plaag Ruimtevaarder Andre

Kuipers viroloog Ab Osterhaus journalist

David Quammen en andere deskundigen

analyseren uitgebreid de coronacrisis

_ Lees meer _

Twee Zembla uitzendingen
genomineerd voor De Tegel

De Zembla uitzending ‘Gokken met

bagger’ is genomineerd voor De Tegel in

de categorie ‘Onderzoek’ Ook de

uitzending ‘Slachtoffer van het Wereld

Natuur Ponds’ is genomineerd in de

categorie ‘Buitenland’

_ Lees meer _

143234 1032



Zorgen over afhankelijkheid van

China voor medicijnen

Door de coronacrisis dringt het ook in de

Europese Commissie door dat Europa te

afhankelijk is van China en India voor

belangrijke medicijnen We moeten de

krachten bundelen” zegt Stella

Kyriakides Eurocommissaris voor

Gezondheid

_ Lees meer _

VOLGENDE WEEK IN ZEMBLA

Een grote uitbraak van een besmettelijke dodelijke ziekte in Oost Brabant Het komtde

bewoners van het Brabantse dorp Herpen akellg bekend voor Twaalf jaar geleden

werden de bewoners ook al getroffen door een mysterieuze ziekte Q koorts Nu twaalf

jaar later waart het coronavirus door het dorp Zembla voIgt een maand lang huisarts

Rob Besselink en zijn naaste collega’s Een intiem portretvan een hechte

gemeenschap Donderdag 30 aprii om 20 25 uur op NPO 2

Lees meer

VOLG ONS OP

Je bent momenteel met[ ]@minienm nl geabonneerd op de Zembla nieuwsbrief1Q 2e

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen
Dan kun Je je hier afmelden

© BNNVARA Alle rechten voorbehouden

143234 1032



Indien dit bericht niet goed overkomt klik dan hier

Of kopieer deze URL naarje webbrowser

http content6 tc ternairsoftware com viewer tid TIDP828524X2DBC85127Ae3483EAE1BCC7F7DD50202YI6

143234 1032



10 2e DBOd I0 [2e l@tminienw nl]To

10X2e I DBO

Thur 4 23 2020 12 21 46 PM

From

Sent

Subject RE opdrachtbrief voor Wirm Kuijken ondertekend door iQ 2e

Received Thur 4 23 2020 12 21 46 PM

Je hebt je er goed doorheen geslagen

Met vriendelijke groet

10 2e

10 34 2e

Van DBO10 2e

Verzonden donderdag 23 april 2020 13 19

Aan DBO

Onderwerp RE opdrachtbrief voor Wim Kuijken ondertekend door| lQ 2e

10 {2e

Nogmaals welkom bij DBO © ©

Van 10 2e I DBO 10 2e

Verzonden donderdag 23 april 2020 13 18

Aan

@ minienw nl

10 2e DBO 10 2e @minienw nl

I0 2e ^minienw nlBSK

Onderwerp RE opdrachtbrief voor Wim Kuijken ondertekend door| 10 2e

CC 10 2e

Ha l0 2ei

Ik mail hem zelf wel naar Wim Dank voor alle moeite Dit was me er eentje
Mpt vripndpliikp crmet^

10 2e

10 2e

10 H4p 2e

] DBO | 10 2e |^minienw nl

Verzonden donderdag 23 april 2020 13 14

Aan

Onderwerp opdrachtbrief voor Wim Kuijken ondertekend door 10 2s

Van 1Q 2e

10 2e DBO^ 10 2e minienw nl

Hoi
^^

Hierbij de door| 10 2ej | persoonlijke natte handtekening ©
maar ze heeft er geen beste Wim bij gezet

^ran Inkkoop deze brief nu gaan versturen heb Wim zijn emailadres doorgegeven of wil je dat Never zelfKan 10 2e

doem

Gebruikelljk doet Inkoop dat maar Ik kan ze ook deze scan sturen

Hoor wel van je

10 2e
e

10 2e

135136 1033



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

Thur 4 23 2020 12 42 38 PM

To

From

Sent

Subject Verslag Implementatietearin 20200619

Received

20190620 01a verslag 20 iuni 2019 concept pdf

Thur 4 23 2020 12 42 38 PM

t i

Met vriendeliike groet

I0 2e

10 2e

10 W l2e

134893 1034



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

Thur 4 23 2020 12 45 31 PM

Subject FW Zorgplichten
Received

10 2e BS ^ 10 2e I@rws nl1To

From

Sent

Thur 4 23 2020 12 45 31 PM

t i

Mpt vripnripliikp qrnst

{10 2e

10 24P 2e

10 2e HBJZ

Verzonden donderdag 23 april 2020 12 09

Aan

Onderwerp Zorgplichten

Hallo[l0 26

Nav de vraag van Wim over de rol van de zorgplicht of Never zorgplichten want er bestaan verschillende algemene en

specifieke zorgplichten in de Waterwet Wet milieubeheer Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit

hieronder ter info alvast hetgeen in een recente publicatie staat Er zijn meer van deze publicaties maar het geeft in

het kort alvast een aardig beeld

Voorop staat dat zorgplichten wel degelijk een rol hebben naast de specifieke kaders waarin activiteiten zijn

gereguleerd Zij hebben aanvullende betekenis Maw het enkele feit dat wordt voldaan aan de specifieke kaders { ik

heb toch een vergunning sluit niet uit dat sprake kan zijn van een overtreding Er moet dan wel lets aan de hand zijn

uiteraard Zie hieronder de voorbeelden ernstige gevolgen acute dreiging onmiskenbaar

Ze fungeren daarnaast ook in ander opzicht als vangnet namelijkvoor die gevallen waar voor bepaalde gevallen geen

specifieke regeling geldt Dan moet je voor handhaving uiteraard terugvallen op een zorgplicht

Maar ook dan geldt terughoudendheid Zorgplichten zijn immers algemeen en vaag zodat er in het licht van het

beginsel van rechtszekerheid wel duidelijk lets aan de hand moet zijn er duidelijk iets mis moet zijn wil daarop

zelfstandig of aanvullend gehandhaafd kunnen worden

Ik heb ook een voorbeeidje uit de rechtspraak opgenomen Anders casus {toepassing van repac op de bodem maar

vertoont in bepaald opzicht gelijkenissen gelet op de vraag of artikelen 5 is sprake van afval nuttige toepassing

functionele toepassing en 7 zorgplicht van het BBk en art 13 Wbb zorgplicht zijn overtreden

Uitspraak laat zien dat zorgplicht zelfstandig handhaafbaar is maar dat er wel iets aan de hand moet zijn hetgeen hier

door het bevoegd gezag niet was aangetoond

Over hoe dit alles uitpakt in het granuliet dossier laat ik me hier niet uit

Gr f^

Zorgplicht omgevingsrechtelijk instrument van de toekomst

Prof dr FP CL Frans Tonnaer

Tijdschrift voor Omgevingsrecht Aflevering S 2019

o 3 Handhaving van zorgplichten in het hnidige omgevingsrecht

Van

10 {2e DBO

In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat de bestuursrechter zich terughoudend opstelt ten aanzien van

de handhaving van omgevingsrechtelijke zoigplichten Zo bepaalde de Afdeling bestuiirsrecht dat alleen

bij ernstige gevolgen of acute dreiging in beginsel sprake kon zijn van een overtreding die met art 1 1a

Wm kon worden aangepakt tenminste als de wet er niet op een andere wijze in voorzag om die gevolgen
te voorkomen ofzo veel mogelijk te beperken x ABRvS 30 april 2014 ECLI NL RVS 2014 1568 Dat

artikel kon niet worden ingezet tegen de onwetende eigenaar van een perceel om door derden gedumpt
drugsafval te doen verwijderem ^x ABRvS 27 februari 2019 ECLI NL RVS 2019 622 AB 2019 153 m nt

L J A Damen Een beroep op die zorgplicht ging ook niet op bij overlast door trillingen als gevolg van
vrachtverkeervan ennaar de inrichting ^x ABRvS 12 december 2018 ECLI NL RVS 2018 4048 Ook de

zorgplicht van art 2 1 van het Activiteitenbesluit blijkt moeilijk bestiiursrechtelijk handhaafbaar Twee

belangrijke criteria werden daarbij door de bestuursrechter gehanteerd Elandhaving kan alleen aan de orde

zijn indien en voor zover de toepasselijke voorschriften uit het Besluit niet uitputtend ABRvS 2

november 2016 ECLI NL RVS 2016 2881 M en R 2017 12 m nt Claassen Dale Gst 2017 12 m nt Van

Mill AB 2017 175 m nt Van’t Lam en — nog belangrijker — er moest sprake zijn van een onmiskenbare

overtreding van de zorgplicht ^x Over de lozing van emstig verontreinigd hemelwater ABRvS 10

134892 1036



augustus 2011 ECLI NL RVS 2011 BR4631 M en R 2012 20 m nt Van’t Lam Zie ook Rechtbank

Gelderland over ontbrekende emissiegrenswaarden voor een stookinstallatie voor warmtevoorziening Rb

Gelderland 1 oktober 2018 ECLI NL RBGEL 2018 4164 Vanbelang daarbij was wel dat deze bepaling
ook strafrechtelijk gehandhaafd kon wordem ^x ABRvS 10 augustus 2011 ECLENL RVS 2011 BR4631

Art 13 Wbb leent zich kennelijk gemakkelijker voor handhaving Dat is mogelijk het geval omdat voor
‘nieuwe gevallen’ van bodemverontreiniging ontstaan na 1 januari 1987 geen wettelijke
saneringsregeling meer geldt en deze in alle gevallen met behulp van art 13 moeten worden

aangepakt ^x ABRvS 9 april 2008 ECLENL RVS 2008 BC9035 M en R 2008 61 m nt Van den Broek

AB 2008 m nt Michiels Exploitatie Circuit Park Daarbij speelt waarschijnlijk de mogelijkheid van een

strafrechtelijke handhaving van ook deze bepaling een rol Het ‘enkele feit’ dat de betrokkene eigenaar
was van het perceel en dat de stoffen met zijn medeweten toerekenbaar waren opgebracht was voldoende

om hem met een beroep op art 13 Wbb aan te schrijven om de verontreiniging te verwijderen De Afdeling
achtte het niet nodig te onderzoeken of de eigenaar wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat de

opgebrachte stoffen tot de verontreiniging leidden ®x ABRvS 1 november 2017

ECLENL RVS 2017 2962 Bodemophoging Tytsjerksteradiel Deze bepaling kanniet alleen worden

ingezet tegen de directe veroorzaker van een bodemverontreiniging maar ook tegen de vergunninghouder
die bevoegd en in staat is een overtreding van de zorgplicht te beeindigen of te voorkomen ^x ABRvS 16

februari 2011 ECLENL RVS 2011 BP4752 Olieverontreiniging Tiel

De toepassing van de zorgplichtbepaling uit de Woningwet art la komt echter pas aan de orde als er geen bij of

krachtens die wet gegeven voorschrift van meer specifieke aard valt aan te wijzen op basis waarvan in

afdoende mate kan worden opgetreden ter voorkoming of beeindiging van het geconstateerde gevaar zo

bleek bij de aanpak van hennepkwekerijen ^°x ABRvS 2 november 2011 ECLI NL RVS 2011 BU3131

Hennepkwekerij Rotterdam en ABRvS 9 juli 2014 ECLI NL RVS 2014 2538 Hennepkwekerij
Rozenbuig
Van een door de bestuursrechter gezochte bredere toepassing van een zorgplicht in het omgevingsrecht is

echter gebleken uit een uitspraak van de Afdeling in oktober 2018 Het bevoegd gezag mocht een

handhavingsverzoek niet afwijzen omdat de inrichting voldeed aan de milieuvoorschriften maar moest

onderzoeken of als er verder geen specifieke bepalingen ter beschikking stonden art 7 22 van het

Bouwbesluit 2012 een handvat kon bieden voor handhavend optreden tegen de onaanvaardbare

geurhinder Nu het stellen van maatwerkvoorschriften geen vorm van handhavend optreden vormde bood

art 7 22 volgens de Afdeling wel degelijk een mogelijkheid
^
x ABRvS 24 oktober 2018

ECLENL RVS 2018 3493 Gst 2019 46 m nt Armando Snijders Geuroverlast Grieks restaurant ‘Corfu’

Ook van belang is een recente Afdelingsuitspraak waaruit volgt dat het bevoegd gezag niet gehouden is om

eerst beleid vast te stellen waarin is bepaald wanneer sprake is van overmatige hinder van in dat geval
houtkachels voordat handhavend opgetreden zou kunnen worden op grond van art 7 22 ^^x ABRvS 26

juni 2019 ECLI NL RVS 2019 2012 In een ander geval was het college volgens de Afdeling bevoegd om
handhavend op te treden en had het zich terecht op het standpunt gesteld dat het gevaar voor de

gezondheid en veiligheid en de nadelige gevolgen voor het milieu onder meer op basis van art 10 1 Wm

bestreden konden wordem^^x ABRvS 16 maart 2018 ECLI NL RVS 2018 905 In een uitspraak van april
2019 wees de Afdeling erop dat het college van B en W bij het bepalen van een aanvaardbaar

geurhindemiveau onvoldoende aandacht had besteed aan de mogelijkheid om aanvullende voorschriften

aan de milieuveigunning te verbinden Met verwijzing naar art 2 7a van het Activiteitenbesluit kwam de

Afdeling tot het oordeel dat het college het voor de inrichting geldende aanvaardbare geurhindemiveau
niet zorgvuldig had vastgesteld en concludeerde via die weg tot strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel van
art 3 2 Awb

^‘
x ABRvS 24 april 2019 ECLI NL RVS 2019 1363 Is er hier sprake van de eerste

zwaluwen die de lente aankondigen ^ Het lijkt nog te vroeg om daarvan te kunnen spreken en de basis

daarvoor is nog te smal

Ook wat de strafrechter betreft kan worden gezegd dat deze terughoudend optreedt bij de handhaving van

bestuursrechtelijke zorgplichten Het lex certo beginsel speelt bij het vage karakter van de zorgplichten
een belangrijke rol waar het duidelijkheid eist van de overtreden bepalingen Toch zijn er desalniettemin

mogelijkheden Art la van de Woningwet werd door de Rechtbank Amsterdam niet onverbindend geacht
wegens dat beginsel of wegens strijd met art 7 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

EVRM Wel betekende het beginsel een zwaardere toets aan het legaliteitsbeginsel omdat

‘rechtssubjecten van te voren moeten weten welke gedragingen strafbaar zijn en zij hun gedrag daarop af

kunnen stemmen’ ^^x Rb Amsterdam 12 oktober 2016 ECLI NL RBAMS 2016 6720 Ook de zorgplicht
van art 5 van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 BRZO 1999 werd als grondslag voor
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strafrechtelijk optreden geaccepteerd in een tweetal gevallen waarbij in het ene geval sprake was van het

vrijkomen van een grote hoeveelheid metliaan^^x Rb Oost Brabant 27 jiini 2017
ECLI NL RBOBR 2017 3487 en in het andere van het ontsnappen van 22 500 m3 biogas naar de

biiitenlucht ^^ Rb Oost Brabant 22 december 2017 ECLI NL RBOBR 2017 6679 Zoals gezegd kan ook

art 13 Wbb strafrechtelijk worden ingezet bij bodemverontreiniging Het feit dat de proj ectleider op de

hoogte was van de verontreiniging van de bodem met pcb’s die afgevoerd had moeten worden in plaats
van voor ophoging te worden gebruikt was voor de Hoge Raad voldoende om van opzet en dus op grond
vanheteerste lid van art 2 WED van eenmisdrijfte spreken ^®x Ziebijv HR 14 februari 2017

ECLI NL HR 2017 240

ABRS 19 September 2012 ECLI NL RVS 2012 BX7698

4 1 Niet in geschil is dat [appellante] het repac dat is gebruikt voor het ophogen van het terrein heeft betrokken van Reko

Grondverzet en Wegenbouw Raalte B V Bij dat bedrijf iwordt puin dat is vrijgekomen bij bou\w en sloopiwerkzaamheden met

een puinbreker gebroken en gezeefd Het verkregen menggranulaat of repac wordt op de markt afgezet als funderingsmateriaal

voor de wegenbouw of als grondstof voor andere producten [appellante] heeft ter zitting toegelicht dat zij regelmatig grote

partijen repac koopt die vervolgens zonder nadere bewerking worden toegepast in de wegenbouw Niet in geschil is dat het

repac een schoon product is en gecertificeerd [appellante] heeft een deel van haar voorraad repac op het perceel gestort ter

ophoging daarvan en om verdrassing van de grond tegen te gaan Het repac heeft een bindende en verhardende werking

waardoor de drainage wordt verbeterd Tevens kon met het ophogen van het perceel de bereikbaarheid en daarmee het

onderhoud van omiiggende watergangen worden verbeterd Onder deze omstandigheden kan niet worden geoordeeld dat

[appellante] zich van het repac heeft ontdaan of moeten ontdoen in de zin van artikel 1 1 eenste lid van de Wet milieubeheer

Het repac kan dan ook niet worden aangemerkt als een afvalstof Dat zoals het college stelt repac behoort tot een stof die is

genoemd in de Europese afvalstoffenlijst leidt niet tot een ander oordeel Opname in die lijst betekent immens niet dat de stof

onder alle omstandigheden een afvalstof is dit is alleen het geval indien de houder zich van de stof ontdoet moet ontdoen of

voornemens is zich te ontdoen

4 2 Nu artikel 10 2 van de Wet milieubeheer niet is overtreden was het college in zoverre niet bevoegd om een last onder

dwangsom op te leggen

5 Ingevolge artikel 28 vijfde lid van het Besluit bodemkwaliteit is het verboden om bouwstoffen toe te passen in strijd met de

artikelen 5 eerste lid en 7

Ingevolge artikel 5 eerste lid is het besluit van toepassing op het toepassen van bouwstoffen grond of baggerspecie voor

zover

a geen grotere hoeveelheid van die bouwstoffen grond of baggerspecie wordt toegepast dan volgens gangbare maatstaven

nodig is voor het functioneren van de toepassing

b de toepassing volgens gangbare maatstaven nodig is op de plaats waar deze plaatsvindt of onder de omstandigheden waarin

deze plaatsvindt en

c ingeval van het toepassen van afvalstoffen sprake is van nuttige toepassing in de zin van artikel 1 1 eerste lid van de Wet

milieubeheer

Ingevolge artikel 7 voorkomt degene die bouwstoffen grond of baggerspecie toepast en die weet of redelijkerwijs had kunnen

weten dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor een oppervlaktelichaam ontstaan of kunnen ontstaan die niet of

onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit geldende regels die gevolgen of

beperkt die zoveel mogelijk voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd

Ingevolge artikel 13 van de Wet bodembescherming is een ieder die op of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in de

artikelen 6 tot en met 11 en die weet of redelijkerwijs had kunnen vemnoeden dat door die handelingen de bodem kan worden

verontreinigd of aangetast verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die

verontreiniging of aantasting te voorkomen dan wel indien die verontreiniging of aantasting zich voordoet de verontreiniging of

de aantasting en de directe gevolgen daarvan ongedaan te maken Indien de verontreiniging of aantasting hetgevolg is van een

ongewoon voorval worden de maatregelen onverwijid genomen

5 1 Artikel 5 eerste lid aanhef en onder c van het Besluit bodemkwaliteit is niet overtreden nu het repac niet als afvalstof kan

worden aangemerkt Het college heeft evenmin aannemelijk gemaakt dat artikel 5 eerste lid aanhef en onder a of b is

overtreden De enkele stelling dat het repac niet functioneel is toegepast is mede gelet op hetgeen onder 4 1 is overwogen

daartoe onvoldoende

Het college heeft vender in het besluit van 9 april 2010 noch in het bestreden besluit duidelijk gemaakt waarom artikel 7 van het

Besluit bodemkwaliteit en artikel 13 van de Wet bodembescherming zijn overtreden Blijkens het verweerschrift stelt het college

zich op het standpunt dat het storten van repac op het perceel leidt tot een onaanvaardbare aantasting van het milieu doch het

college heeft dit niet nader toegelicht Het college heeft de overtreding van deze bepalingen aldus niet aannemelijk gemaakt
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Wim Kuijken onderzoekt besluitvormingsproces rond granuliet

Op 6 februari wijdde het televisieprogramma Zambia een uitzending aan het gebruik van granuliet
in het verondiepingsproject Over de Maas De uitzending van Zembla heeft vragen en onrust

opgeroepen bij de omwonenden van het project Overde Maas en bij de gemeente West en Maas

Ook in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld rond certificering en vergunningverlening rond

granuliet in de Maasplassen de rol van ons ministerie de gedane meldingen en informatie over

het besluitvomningstraject rond de bevestiging van granuliet als grond

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft in een kamerbrief van 5 maart aangegeven de bezorgdheid
van betrokkenen weg te willen nemen door het uitvoeren van een review naar de onderzoeken die

betrekking hebben op de milieuaspecten van granuliet Zij gaf tevens aan dat het

besluitvormingsproces rond de herbevestiging van granuliet als grond beter had gemoeten

In haar brief aan de Kamer van 31 maart gaf de staatssecretaris aan dat de keten waarbinnen in

het kader van het Besluit Bodemkwaliteit invulling wordt gegeven aan de totstandkoming van een

BRL beoordelingsrichtlijn de accreditatie en de afgifte van productcertificaten een complex

geheel is en dat hier lessen uit getrokken moeten worden in de casus van granuliet Zij heeft dhr

Wim Kuijken bereid gevonden hiernaarte gaan kijken Dhr Kuijken is daartoe als voormalig SG

en voormalig Deltacommissaris goed in staat

Wim Kuijken wordt hierbij ondersteund door lQ 2e DBOj als secretaris en door een

nader te benoemen onafhankelijke technisch deskundige Naar verwachting is het onderzoek begin

juli afgerond

Wim Kuijken Ik zal de relevante documenten bestuderen en een uitgebreide interview ronde

houden binnen en buiten het ministerie Daarnaast wil ik graag andere betrokkenen binnen lenW

de gelegenheid bieden om inhoudelijke informatie met mij te delen overde problematiek rond

granuliet Uiteraard zal ik zeer zorgvuldig omgaan met de gedeelde informatie en de positie van de

medewerkers die deze informatie met mij delen ledereen moet zich vrij en veilig voelen mee te

werken aan het onderzoek Dat is mijn inzet

Neem contact op met Wim Kuijken via PostbusOnderzoekGranulietKuilken aminienw nl
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
l0X2e I DBO

Thur 4 23 2020 1 53 56 PM

Subject RE Verslag Implementatieteam 20200619

Received

To

From

Sent

Thur 4 23 2020 1 53 56 PM

10 2e medewerker van Bodemplus enDat is

Daar spreken we in de volgende rond mee

Bij hem moeten we ook doorpraten over de gang van zaken rond het nieuwe BRL 9344

10 26

ft

10 2e

10 2e

10 aaj^ ^e
Van Wim Kuijken

Verzonden donderdag 23 april 2020 14 07

Aan

Onderwerp Re Verslag implementatieteam 20200619

Wie is die| 10 2e in het verslag Staat niet bij de aanwezigen Alleen IPO spreekt zich uit 10 2e el minimalistisch verslag

Wim —

10 {2e DBO

Verstuurd vanaf mijn iPad

DBO ^ 10 2eOp 23 apr 2020 om 13 42 heeft

geschreven

10 2e g minienw nl het volgende

t i

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 ^4tj ^e

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

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

verband houdt met risioo s verbonden aan het elektronisoh verzenden van berichten

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

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

messages

20190620 Ola verslag 20 juni 2019 concept pdf
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Wim Kuiiken il 1Q 2e |@gmail com1 10 2e | DGB[| 10 2e

10X2e I DBO

Thur 4 23 2020 2 28 44 PM

Subject Besluit handhavingsverzoek
Received

RWS 2020 27973 Besluit handhavingsverzoek Over de Maas pdf

]@rmin ienw nl]To

From

Sent

Thur 4 23 2020 2 28 44 PM

t i

Met vriendelijke groet
10 2e

I0 2e

10 29p 2e

Van I 1QX2e | BS

Verzonden donderdag 23 april 2020 15 11

Aan

CC r I HBJZ

Onderwerp FW Uw brief d d 16 maart 2020

Dag
Zou jij deze reactie op het handhavingsverzoek ook kunnen dooi sturen aan Wim Kuijken
Handig dat hij daar ook over beschikt

Groeten

1^
Van I 10X2e |{BS

Verzonden donderdag 23 april 2020 11 41

Aan [

CC f Q0X2e | BS | 10 2e

ILT | I0 2e blLenT nl

10 2e @minienw nl

10X2e DBO

nj it2e ] DBO 10X2e @ minienw nl

10X2e | DBO q 10 2e |@ minienw nl

ILT^j lOX2e gpiLenT nl | OOXSe | HBJZ

@rws nl 10 2e

10 2e

Onderwerp FW Uw brief d d 16 maart 2020

Daa| 10 26 l
Ter info Zie hieronder De reactie op het handhavingsverzoek is zojuist per mail verstuurd Daarnaast wordt deze ook per post

[aangetekend] verstuurd

Groeten

Van ZN 10X2e ^rws nl [ ]ZN10 2e 10 2e

Verzonden donderdag 23 april 2020 11 35

Aan I I0 2e [ gsoppegundelach nl | 10 26 |@soppegundelach nl

CC hQ ^^|@westmaasenwaal nl jlOX2e[lgiwestmaasenwaal nl | I0 2e D |LT | 10X2e ~|@ILenT nl | 10 2e

| 10 2e |@rws nl

BS

ILT 10 2e @ILenT nl10 2e

Onderwerp Uw brief d d 16 maart 2020

10 2eGeachte

Bijgaand treft u aan de reactie op het verzoek tot hand having van de gemeente West Maas en Waal met betrekking tot het

toepassen van granuliet in het project Over de Maas zoals opgenomen in uw brief van 16 maart jl

Deze brief is vandaag ook per aangetekende post aan u verzonden

Met vriendelijke groet

10 2e
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10 2e ^ DCO|] I0 2e l@minienw nl]

] DBO

To

10X2eFrom

Sent Thur 4 23 2020 3 59 13 PM

Subject RE 20200415 Bericht internet Kuijken
Thur 4 23 2020 3 59 13 PMReceived

Is er niettot4 mei

Met vrienrlelilke prnet^

10 2e

10 2e

10 24 t| ^e
Van DCO10 2e

Verzonden donderdag 23 april 2020 15 54

Aan DBO

Onderwerp RE 20200415 Bericht internet Kuijken

HoipOX^
Had jij hier nog contact over gehad met de Directie Participatie
voor dit bericht

Vr groet

10 {2e

Ik denk dat hun website de beste plaats is10 2e

10 2e

DBO 10 2e10 2e @ minienw nlVan

Verzonden donderdag 23 april 2020 14 06

Aan CEND DCO

Onderwerp 20200415 Bericht internet Kuijken

Beste| iO 2e |en |lC^J
De SG is ook akkoord met het plaatsen van bijgevoegd bericht op de internetsite van lenW

Zoals afgesproken wordt hier geen mailadres opgenomen

Groet

10 2e 10 2e 10 2e^minienw nl ^minienw nlDCO10 2e

10 2e
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j@minienw nl]IBI Fenl[ 1Q 2eTo 10 2e

10X2eFrom

Sent Thur 4 23 2020 11 03 42 PM

Subject FW 20200423 opdrachtbrief Wim Kuijken delinitief pdf
Thur 4 23 2020 11 03 42 PM

20200423 opdrachtbrief Wim Kuijken definitief pdf

Received

Bijgevoegd de verzonden mail aan Wim Kuijken

Met vriendeliike greet

I0 2e

10 2e

00 H^e
DBO

Verzonden donderdag 23 april 2020 13 21

Aan Wim Kuijken

Onderwerp 20200423 opdrachtbrief Wim Kuijken definitief pdf

Beste Wim

Bijgevoegd de opdrachtbrief

Groet

10 2eVan

io 2e
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j@minienw nl]10 2e IBI Fenl[ 1Q 2eTo

10X2eFrom

Sent

DBO

Thur 4 23 2020 11 11 23 PM

Subject Opdrachtbrief Wim Kuijken
Received

20200423 opdrachtbrief Wim Kuijken definitief pdf

Thur 4 23 2020 11 11 24 PM

Waarschijnlijk bedoel je het zo

Met vriendelijke groet

I0 2e

10X26

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

To

From

Sent

Subject 20200423 opdrachtbrief Wim Kuijken delinitief pdf
Thur 4 23 2020 12 21 19 PM

20200423 opdrachtbrief Wim Kuiiken definitief pdf

DBO

Thur 4 23 2020 12 21 19 PM

Received

Beste Wim

Bijgevoegd de opdrachtbrief

Groet

i0 2e

135904 1046



Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Retouradres Postbus 20904 2500 EX Den Haag

T a v De heer drs WJ Kuijken Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteuning

Management en

Proceso ndersteu ning

Rijnstraat 8

Den Haag
Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

10 2e

10 2e

2 3 APR M
T Q7Q |
M 31 0 6] 10 {2eT
10K2e laminienw nl

Datum

Betreft Opdrachtbrief Onderzoek in het kader van de motie

Moorlag naar granuliet kenmerk 31159422
Ons kenmerk

31159422

Geachte heer Kuijken

Naar aanleiding van het overleg dat wij op 1 april jl hebben gehad met minister

Van Veldhoven bericht ik u als voigt

Ik verleen u opdracht tot uitvoering van werkzaamheden in het kader van

Onderzoek in het kader van de motie Moorlag naar granuliet Zoals we hebben

vastgesteld is de keten waarbinnen in het kader van het Bbk invulllng wordt

gegeven aan de totstandkoming van een BRL accreditatie en de afgifte van

productcertificaten complex Ik heb u verzocht hier lessen uit te trekken in de

casus van granuliet

De uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen op 1 april 2020 Op 1 juli
levert u een eindrapportage 90 versie op Beeindiging van de werkzaamheden

vindt uiterlijk op 31 juli 2020 plaats

Als blijkt dat expertise langer benodigd is dan in eerste instantie is voorzien heeft

lenW het recht de overeenkomst te verlengen tot het einde van de gebeurtenis

De uitvoering van deze opdracht geschiedt op basis van nacalculatie De door mij
te betalen vergoeding op basis van nacalculatie bedraagt maximaal € 32 400 00

exclusief BTW respectievelijk € 39 204 inclusief 21 BTW Dit uurtarief is het

maximum dat conform artikel 4 lid 2 Uitvoeringsbesluit WNT in rekening gebracht
kan worden indien een functie van een topfunctionaris anders dan in

dienstbetrekking wordt vervuid Naast dit uurtarief kunt u verder geen on kosten

in rekening brengen

Bovengenoemd bedrag is als voigt opgebouwd

PrijsOmschrijvfng

Inzet drs W J Kuijken

d I0 ic I maximaal|i0 iciiur
€ 32 400 00

Totaal exclusief BTW € 32 400 00
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w

Met BTW ldentificatienummer van het Ministerie van lenW is NL 0032 14 412 B13 Bestjurskern

Directie

Bestuursondersteunirg

Management en

Procesond ersteu ning

Overschrijding van de maximate vergoeding en of einddatum van deze opdracht is

slechts toegestaan na mijn voorafgaande schriftelijke toestemming

Uw slotfactuur bevat een specificatie van de werkeiijke inzet in vergelijking met

uw offerte U vermeldt op deze factuur dat het de slotfactuur betreft Ik verzoek u

de projectverantwoordelijke te informeren indien de werkelijke inzet 80 van de

opdrachtsom bereikt inclusief een naming van aanvuilende inzet ten behoeve van

de afronding van de opdracht

De navoigende documenten maken deel uit van deze overeenkomst Voor zover

deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn prevaleert het eerdergenoemde
document boven het later genoemde
1 de opdrachtbrief
2 de ARVODI 2018

Deze opdracht wordt begeleid door 10 2e

Uw facturen kunt u Indlenen als E Factuur^ bij het Ministerie van lenW met als

reference het SAP bestelnummer 4500297320

Voor de adressering van de E Factuur kunt u gebruik maken van onderstaand

OIN nummer 00000001003214321000

In de E Factuur moeten de onderstaande adresgegevens van het ministerie

worden opgenomen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IBI F I 073

Postbus 20906

2500 EX Den Haag

Om tot betaling over te kunnen gaan is het van belang dat de factuur de julste

adresgegevens bevat Ook dient in de factuur het SAP bestelnummer als

referentie vermeld te worden Indien gegevens ontbreken wordt de factuur niet in

behandeling genomen en aan u geretourneerd

Mocht u nog niet over de mogelijkheid tot E facturatie beschikken dan dient u de

factuur met de verplichte gegevens in pdf digitaal in bij het Ministerie van lenW

via het e mailadres I iQ t2g ~lminienw nl

De facturen worden maandelijks achteraf ingediend onder toevoeging van de door

de projectverantwoordelijke van de opdrachtgever ondertekende urenstaten of

anderszins goedgekeurde urenstaat

^
Voor informatie over de verschillende mogelijkheden van e factureren verwijzen wij u naar

de site van Logius https www logius nl diensten e factureren
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Indien u niet akkoord bent met de inhoud van deze overeenkomst dient u mij dit

schriftelijk onder vermelding van bovengenoemd bestelnummer en redenen te

berichten binnen twee weken na ontvangst van deze overeenkomst U richt uw

reactie aan

Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteuning

Management en

Procesondersteuning@minienw nl10 2g

Indien ik geen reactie van u ontvang binnen de gestelde termijn is de opdracht
onder de bepaalde randvoorwaarden condities aanvaard

Hoogachtend

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

namens deze

DE SEGRETARIS GENERAAL

10 2e

\drE L W^gnDTiaerinQ
10 2e10 2e
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^ TweedeKamer
Is

Commissie I W

DER STATEN GENERAAL

Aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en

Waterstaat

Plaats en datum

Betreft

0ns kenmerk

Den Haag 24 aprii 2020

Reactie op verzoek commissie over ontbrekende documenten inzake granuiiet
30015 64 2020D15934

Geachte mevrouiw Van Nieuiwenhuizen Wijbenga en mevrouw Van Veidhoven van der Meer

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft in de procedurevergadering van 23 aprii
2020 gesproken over de brief Reactie op verzoek commissie over ontbrekende documenten inzake

granuiiet Kamerstuk 30015 nr 64

De commissie die de Kamer in deze vertegenwoordigt heeft in het kader van haar controierende taak

besloten u nogmaals te verzoeken alle documenten zoals verzocht in de commissiebrieven van

11 maart 2020 kenmerk 2020Z04671 2020D10006 en 1 aprii 2020 kenmerk

2020Z05915 2020D12407 naar de Kamer te sturen

Met het oog op het Notaoverleg Bodem op 12 mei 2020 wordt u verzocht de documenten binnen een

week aan de Kamer te sturen zodat de documenten bij dit overleg kunnen worden betrokken

Hierbij breng ik u dit verzoek van de commissie over

Hoogachtend

de griffier van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

10 2e

Tweede Kamer der Staten Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

T 070 318^MI^e
E dl UllZgBtweedekamer nl

129942 1048



BSKlI I0 2e |@minienw nil

DGRWII io 2e |@minienw nil [Z
BS rt 10 2e I@rws nl1 1 10 2e | HBJZ^ I0 [2e |@minienw nl1

ILTf I0 2e I@ilent nl1

10 2e Z DGRWi 10 [2e |@minienw nl1
I0 2e | BS ^ I0 2e |@rws nl1 1 10 2e

10 2e

10 2eTo

10 2e

I

BSKl 10 2e I@minienw nl1

DBG

Tue 3 24 2020 3 56 36 PM

Subject Opmerkingen min MenWop Kamerbrief overgranuliet 20 maart 2020 schoon pdf
Tue 3 24 2020 3 56 38 PM

02 20200320 Kamerbrief over qranuliet 20 maaii 2020 schoon pdf

Cc 10 2e

10 29From

Sent

Received

20200320 Vragen van het lid Lacin SPl schoon docx

20200324 Kamerbrief over qranuliet 24 maart 2020 schoon docx

20200324 Vraqen van de leden Kroger fGroenLinks Lacin fSP en Van Brenk 50PLUS aan de minister voor Milieu en Wonen over

granuliet schoon docx

Beste collega s

Min MenW heeft nog een aantal aanvullende vragen en opmerkingen bij de brief

biz 2 eerste alinea RWS

biz 3 4 alinea privaatrechtelijke overeenkomst Check tekstvoorstellen RWS

biz 4 vraag milieuhygienische aspecten RWS

biz 5 tekst over BRL 9344 DGWB

biz 5 tekst oordeel ILT ILT

biz 6 tekst motie Moorlag [l0 2e

Gaarne toevoegen in renvooi in de bijgevoegde meest recente versies

IkwiI de stukken graag vanavond aanleveren dus z s m een reactie

Met vriendeliike greet

I0 2e

10 2e

I0 29p 2e

DBO

Verzonden dinsdag 24 maart 2020 15 20

SG

10 2eVan

10 2e 10 2e ] DBOAan

DBO

Onderwerp FW 02 20200320 Kamerbrief over granuliet 20 maart 2020 schoon pdf

Hi I 10 2e ] |l0 2e

Zie bijgevoegd de opmerkingen van de minister bij de Kamerbrief Daarnaast hebben we in het overleg ook een aantal zaken

afgesproken Ikzal zo separaatt ^ ^^] mijn aantekeningen sturen

Greet

10 2e 10 2e DCOCC

I0 2e

Van Veldhoven S van Stientje DBO

Verzonden dinsdag 24 maart 2020 14 34

DBO

Onderwerp 02 20200320 Kamerbrief over granuliet 20 maart 2020 schoon pdf

Mijn opmerkingen bij de brief

I0 2e @minienw nl

10 2e 10 2e g minienw nlAan

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry comj

143305 1049



10 2e I DCO[ I0 2e l@minienw nl]

J DBO

To

10 2eFrom

Sent Fri 4 24 2020 9 15 45 AM

Subject RE stap 1

Received Fri 4 24 2020 9 15 46 AM

Mooi

Met vriendeliike groet

10 2e

Van DCO10 2e

Verzonden vrijdag 24 april 2020 10 03

Aan 10 {2e DBO

Onderwerp stap 1

http intranet minienin nl Oraanisatie Directies DCO Directie Communicatie DCO intern Nieuws IenW Nieuws 202Q 04 24 Wi

m Kuiiken onderzoekt besluitvormingsproces rond qranuliet htm

Met vr groet

10 2e

134470 1055



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

Fri 4 24 2020 8 17 nn PM

10 2e

Fri 4 24 2020 8 1 00 PM

To

From

Sent

Subject RE Interview

Received

Beste Wim

In principe is het diepe plassen beleid bedoeld om natuurontwikkeling mogelijk te maken In hun huidige vorm zijn de plassen diep
ruim 30 meter en omdat het zonlicht niet goed doordringt arm aan biologisch leven Daar komt bij dat de plassen zeer steile

oeverwanden hebben die regelmatig instorten en daardoor meestal verboden zijn voor publiek en recreatie Door de plassen op te

vullen tot een paar meter diepte ontstaat er weer een biologische habitat

Verondiepen kan betekenen dat een plas bijvoorbeeld op een diepte van 6 8 meter {want tot die diepte tref je doorgaans

waterplanten aan wordt gebracht en de oevers en taluds minder steil worden afgewerkt

Op basis van het Besluit bodemkwaliteit art 63 moet een na de verondieping aan te brengen leeflaag minimaal 0 5 meter dik zijn

en moet de kwaliteit van die leeflaag minimaal gelijkzijn aan de omgevingskwaliteit kort samengevat kwaliteitvan de

omiiggende bodem Ik heb begrepen dat de initiatiefnemer van het project Over de Maas met de gemeente is overeengekomen

een leeflaag van 3 meter aan te brengen

Na de verondieping wordt Over de Maas eigendom van de gemeente West Maas en Waal Natuurmonumenten zal dan het beheer

op zich nemen

Met vriendeliike groet

10 {2e

I0 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden vrijdag 24 april 2020 12 35

Aan 10 2e I DBO

00 2e | DGB

Onderwerp Re Interview 10 2e

Toch nog een vraag in de video s van Zembla kom ik ook het argument tegen dat de diepe plassen en het project ook bedoeld zijn

om natuurontwikkeling mogelijk te maken te stimuleren en dat de ecologie verbetert moet worden Granuliet zou dat niet doen

integendeel

Hoe zitdit

Wim

Verstuurd vanaf mijn iPad

CC

10 2e DBO ^ 10 2eOp 24 apr 2020 om 09 34 heeft

geschreven

@minienw nl het volgende

Beste Wim

Om 10 30 spreken we met

In het gesprek kunnen we aanaacnt oestetra

de rol van handhavers binnen RWS

de aansturing van handhavers

contacten van handhavers met de buitenwereld

10 2e 10 2e

OO I I ■

zorgplicht versus handhhavingsmandaat

Specifiek in deze casus

de contacten tussen handhavers van ZN en ON vanaf 2018

de reden^

de rol va

hpt ontoprpikpnri vprklarpn van de melding in September 2019

10 2e | in haar uitgelekte mail van 23 9 2019 beklaagde zij zich onder druk

VQor

gezet gevoeio te neoDenj

de noodzaak een bevestiging 1 e kriigen van

het telefoontje var i0 2e met

granuliet grond is

het optreden van de handhavers na 10 10 2019 waarbij wederom een melding werd afgewezen als ontoereikend

het lekken van interne stukken

de voortdurend afwijzende houding van handhavers

Met vriendelijke groet

ile^beleids DG dat granuliet als grond wordt bevestigd op 10 10 2019

van 18 10 2019 waarin werd herbevestigd dat10 2e 10 2en

134888 1056



10 2e

10 2e

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

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

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

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

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

messages

134888 1056



10 2e DGBf] 10 2e

J DBO

To @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Fri 4 24 2020 8 30 43 PM

Subject 2020424 Interview] I0 2e

Received

2020424 IntervievI [10 2e bcx

Fri 4 247ZDZD“5y3U 43 PM

Ha|i10 2e |
Prima weer Paar kleine dingen

Van wie hebben we nog geen definitief verslag

Groet

10 2e

135240 1057





Wim Kuiiken il 1Q 2e |@gmail com1 1Q 2e | DGB[| 10 2e

10X2e I DBO

Mon 4 27 2020 9 43 12 AM

Subject Stukken over ontoereikendverklaring melding RWS ON

Received

20181107 Verzoek van GIB pdf

20181204 een reactie op een verzoek om toepassen Granullet pdf

]@min ienw nl]To

From

Sent

Mon 4 27 2020 9 43 14 AM

20190107 bezwaarschrift pdf

Beste 10 2e |en Wim
We spraken over de wijze waarop RWS ON heeft gereageerd op de melding voor de toepassing van granuliet in de Honswijkerplas

van 27 maart 2018 welke op 3 april 2018 is afgewezen Daarbij is een geroep gedaan op de zorgplicht

Bijgevoegd tref je de relevante stukken aan Uit het betoog van de advocaat GIB 7 1 2019 blijkt de moeilijkheid om juridisch tegen

een ontoereikende melding bezwaar aan te tekenen

Voor de mailwisselingen uit die periode verwijs ik je naar de tijdlijn

Met vriendelijke groet

10 2e

10] 2e

I0 24p 2e

134887 1060



I DGBfl I0 2e I@minienw nl1 Wim Kuijken ll iQ 2e |@gtnail com1

J DBO

Mon 4 27 2020 10 25 00 AM

Subject Totstandkoming BRL 9344 en start discussienotitie WVL

Received

20150707 BRL 9344 d d 2015 07 07 ontwerp pdf

I0 2eTo

10X2eFrom

Sent

Mon 4 27 2020 10 25 01 AM

20180411 verslag overlea aranuliet B en RWS docx

20181116 Notitie BRL 9344t b v overlea 16 11 2018 docx

20180403 Deltares 11201985 002 GEO 0001 v3 r Specificaties voor het toepassen van Noordse pdf

20190711 Deltares 11201985 002 GEO 0004 v1 2 r Specificaties voor het toepassen van Noordse Leem in Wea en

Waterbouwwerken in Nederland pdf

Beste| 10 2e |en Wim

Bijgevoegd enkele relevante documenten over de voorgenomen totstandkoming van BRL 9344

Zoals je ziet heeft er op 11 april 2018 een intern overleg plaatsgevonden dit kort na de eerdere afgewezen melding van RWS ON

op 3 april 2018

Het stuk van 16 november 2018 geeft wat meer inzage in de historische gang van zaken

er is al een concept BRL 9344 uit 2015 bijgevoegd

In verband met de actualisatie van bijiage C van de Regeling bodemkwaliteit is door SBK in april 2017 de BRL 9344 aangeboden

I n juni 2017 is door l W de volgende reactie naar SBK gegeven dat de BRL niet voldoet

In juli 2017 voorgesteld aanpassing door SBK {die moet ook nog op onze interviewlijst

Reactie op dit voorstel datum onbekend

28 juni 2018 aangepaste BRL 9344 stuk heb ik niet Granuliet als grond

Uit het bovenstaande blijkt dat de discussie over BRL 9344 zich vooral in 2017 afspeelde In 2018 of 2019 is er geen mailverkeer

over BRL 9344

Dat wordt ook ondersteund door emails van 5 2 2019 zie tijdlijn

De activiteiten die leidden tot de discussienota van WVL zijn zo blijkt uit de mail vooral ingegeven door de juridische stappen van

GIB eind 2018 begin 2019

In de email van 5 2 2019 wordt voor het eerst gesproken over een te starten notitie met de vraag of granuliet grond of bouwstof is

Daar komtl | an Deltares bij in beeld Deltares bleek echter al in april 2018 een concept rap port over granuliet opgesteld te

hebben bijgevoegd Dit rapport werd pas in juli 2019 definitief | 10 2e [heeft hier geen rol in gehad

In maart 2019 is kennelijk besloten dat WVL RWS ON DGWB en de ILT gezamenlijk onder regie van

WVL de notitie gaan opstellen

Met vriendeliike groet

10 2e van

10 2e

10 24fJ be

134886 1064



Concept BRL9344

d d 2015 xx xx

Ontwerp lerkrfliek tot 31 8 2015

Caimenlaargraag nctiten aan| 1 U 2eMsgsxgm

NAT10NALE BEOORDELINGSRICHTIJJN

VOOR HETNL BSB® PRODUCTCERUFICAATVOOR

DE MILIEUHYGIENSCHE KWALITEITVAN DE FRACTIE 500 \m VRIJKOMEND

BIJ DE BEWERKING VAN PRIMAIRE STEENACHTIGE MATERIALEN

Tect^iel^etxedBSB

VastgesteUaoorhetGCvD Gmnrlstoir^ enUilieu’a a 201S XKXX

Aanvaan iloorile Hamonisaee Commissie Bouw

ta u iois xxxx

CT
o

UItgave SGSINTRON Certlflcate B V

136331 1065



NATIONALEBEOORDEUNGSRICHTUJN BRL9344

UtMUtUHYiJItNbLHtKVmUIUI VAN hKACIIt 3 00 fjm
VnUKOn BiD BUDEBEmaKING VANPamiREST^NACHTEEmTEKALEN

Pagina2«an29

i i 2015 xx xx

ALGEMENE INFORMATIE

Deze DeooraeiingBricnilijn BRL vorml ae oasis voortiel N L bsb® proaucicenircaal voor oe

miiieutiygieniscoeeigensctiapper van aerraclieooo pmvtijKcxTiena oy aeoewerKing van ptimaiie

sleeiiacliliye maleiialeii vom luepassiiig in GWW weiKai

DezeOeumUeliiigsiiclillhjii is in oveiley rnel OelanglidXjenJe piuOuceiileii upgeslelO en vasyesleW Oom

liel GezarneiilijK College van DesKnndigen GiumislulTenen Milieu van KIWA N edei lanU B V en SGS

INTRON Ceitifcale B V De beoofdelirgsncMIijr isaanvaard doof de MarmonsalieCommisae Bou»v

Deze uilgave IS deeeisleversie van de BRL 9344 vocrdefraclie 500 pm vnjKt^^id bij de bewertcing

van pnmairesleenachligemalenalen order hel Deslut bodemkwalildl de R^e^bodemkwalileilen
deflandledirg Certficenng Desluit Dodemkwaliteit V

o

3r Hk
Niets uif^^ uitgave
miaofilmofdp welke

gebruikvan beoi

m^Verveelvukiigden cif openbaar gemaaktworrier door miririel van druk fotokopie

an^e wijze dan ook zonder voorafgaande schrfteli^e loeslemming van de uitgevers

oRf^mgsnchtli i door derden voor weikdoeldan ook is uitsluiterd toegestaan nadat eer

St met SGS lOTRON Ceraficane is gesloien waann net gebruiksrecm is geregeio Deze

beoordelmgsnchllijn is door G6G INTRON Certificatie bind end verMaard per x« x« 2010

SGSINTRON CemfcMeB V

Ven iieeraal

Postbus 267

4100AGCulemborg
lelefoor

^ ®^

telefax

e

e

ntrongsgs i

w SGS uum inlroMwebsile

136331 1065
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d d 2016 xx xx

INHOUDSOPGAVE

Pay ilia

INHOU DSOPGAVE

INLEI DING

Onderaeip

1 2 Toepassingsgebied

PROCEDURETERVERKRIJONC VERLENINCVAN HETm|K^^
PRODUCTCERTIRCAAT 1 ▼

Algemeen

Beooidehng door de certificate inslelling^^
S r

elor^^aKhmilii^f

Toet^ingSW^i

TERMEN EN DEHNITIES

Geotogisch dossier

PRODUCTEISEN

Samens^lling

11

5 BEK ODEN 12

■ 5 1 1 E

5 S[ Emissie

5 3
^

^^n e»appeli| ke venTicate

liWm^oden ondeizoek as bouwstcf

iling samenslellingalsgrond

12

12

12

EISEN TE STELLEN AAN HET KWALITEITSSYSTEEM VAN DE PRODUCENT

Diiectieverantwciordeli|kheid
6 1 1 Beled

6 12 Organisatie
6 12 1

6 12 2 Directievertegenwoordiger
Met kwaieitssysteem

6 3 Beheeising van documenten

identifcaieen traceertaarheidbaartieid van producten

13

13

13

delijkheden en bevoegdheden
13

13

ng

136331 1065



NATIONALEBEOORDEUNGSRICHTUJN BRL9344

UtMUtUHYiJItNbLHtKVmUltll VAN hKACIIt 3 00 fjm
VnUKOn BiD BU DE BEmaKINGVANPamiRE ST^NACHTGE mTEOALEN

Pagina4«an29

d d 2016 xx xx

Keunng er bepfoevmg
C C 1 Keunng en beproeving

Regtslrsdievan keuringen en beproevrngen
6 6 3 Kcunng3

Uilbcslcding monsicmcmingcn anafyacs
6 7 BeheetEing van pioduclen met lekortkomingen

Corngcfcndc maalrcgclcn

KlacMenbehandeling
6 10 Opslagen aTevenng

Regislralievan de beheeising en borging
6 12 Interne beooideling vande beheeising en borging

Opleiding

14

ddclcn 16

15

16

16

17

7 2 6 Monslernemirgsplan ^

p

7 CONTROLE DOOR DE PRODUCEMT

Opzelvan de produclieconlrole

18

18

18

18

18

19

19

19

19

7 3 19

7 4 20

7 5 20

20

20

21

21

22

7 6 Toetsii^
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22
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23

23
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24

24
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24
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Pagina6uan29

d d 2016 xx xx

1 INLEIDING

1 1 0nderwerp

De in fl€ze beoorOelingsnchtlijn opgenomen eisen wor Bn door decettificalie insleUingen die hetvoor

geaccrediteerd zijn door de Raad van Accieditale gdianteerd bijde behandeling van een aanvraag

c q de inaandnouding van een nl bsB® producKenincaal voor de miieijnygieniscne Kwaiieilvan de

■ 500 jrn viijKmneiid bij debeweiKiiiy van piimaiealeeiiacliliye rnaleiialen vuoi loesMsainy in

GWWwerken

De produclie vandefraclie 500 vrijkomend bij debewerking van piimaire^^nachlige
materialengeschiedtals nevenproduct van het breken zeven en of wass^Wpi steenslag van

primaire herkomst

Indezebeoofdelingsrichtlijn zijn alle televante eisen opgenomen met belieMdng lolde

milieiihygieni vtheeigen schappen vandefraclie fin l |m vnjktimenri hrj debewerking van tsfeaiie
steenachtigematenalen zoalsdiezijngesteid aan net vormgegeven bouwstoffen en grond in het

Besiuit boOemKwalitet en de Reqeiinq OodemKwalitet

NaastOeaserOieindezebeooraeiingsrictliijnzijivast^legO worden doordecertificalie insleilingai

aanvuilendeeisergesteiOindezinvar algemenepiDcedijre eisenvancerttft^je zoalsvastgeiegO m

tiet aigemeen certifcatieregiementvar de betreffencB instelling

Deaftegeven kwaiiteitsverMarngenworaen aangeOud ais WE^6® fl^crceit f7caat voor cJefractfe

500yn vrijKomena oij ae oewerxingvan pamaire sreedacODge^^aeo in Gmvweri^n

1 2 Toepas singsgebied

Derracieooo SJmvnjKomenaDijoe oeweniingvan pfmairesteeracmigemaienaienworaiioegepasi
aii niel vuirnyegeveiibouwslyf of alsyiund lid pnzJutluqiialieihomsleeii Puijwsluf Debeouyde

loepdisiny iseolifci ouK alsynjiid dal wil zeygeii iiielleivgneeinbaai up uf in de pyOerii Aanyezien
voor grorid ooK voor

rnelalen dieniel upgcnumeiizi|ii in Id dlandaaid aiBlyoepaKKelvuui yiumi may liel piudutluuKala

grond wonJentoegepasl Mettoepassingsgebied betrel de GWW sector met name maarzich net

beperdt tol zand in zanrfteddf moptiogingslagen

bet product aanloonbaarvoldoet aan del

De primare sleenaiMIge malenalen Kunnen worden gepoduceerd uit primairgewonnengesteente

afkomstig uit stccngrocvcs of uit primairgcwonncngrind on kcicn {gcbaggcidc ofafgcgravcn

sedimentehy^j^rte berKomsten waaronderdevowerking van gerecycled grind of steenslag

zijn uitgcsiotcn Pfoductcn afkomotig uit con maalprocrs {vul3toffcn zijncvcnccn3 uitgcsiotcn

136331 1065
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Pagina7«an29

d d 2016 xx xx

2 TERMENENDEFINITIES

Eeri UeouKJelingsiiclillijii BRL iseeii docuttieiilUal aie [jemxJiyUe iiifumiale [xwal

ceitificaliesysteem vooreen bepaafa onderaerp van certfcalie Dil kanzowel allesten betieffen

afs piodLtK piuces eii Kwalileilssysleemceihncaleai Pelienzuwel puOlieKietlileliiKe eiaeii i

pnvaalrechtelijkeeisen Voornel ondenverp gebondai infomalehan zijn venvezen naarhet

algennenecertlicatereglemenl van Oe belreffendecerlfcalie inslelling

Bouwstof

Malcnaal

malenaal bedragen uilgezonderd vfakglas metalliachafuminium

hoedanigheidwaarin hel isbeslemd om lewoiden toegepasl

lotaaf gchattcn m m

Certtlcatlecyeteain

Een certifcaliesysleem iseen

1 uitvoeren van certitlcale

slelsel van v »rsct

OnOeremrssiewordlverstaan vnjkomen van i n e^^n

Defractie SOOpm van primalre steenactItigematerBlen
Hiprnnrierwnrniverdaan hplmalpnaal ttalvnjknmlal s n^f“npiiiSiclvan hplgmolanhalrg hipken pn

dateengroolste nominale

I als^m dp kleiiier I s dan fflO |im naaihij la 1 10 van

fwasser vansteenslag van i

korrpldiamrtpr n rn dp ^

del malenaal 1

Geologisch dossier

s “„

de pfoducerl waarin relevante infomalie over

l^daar aan «Sge rt^riaal is opqenorTEn Dit Kan aan de hand van een topoqra

aA liel winqebiei^^alieqfefsche identficalies en een eenvoudiqe petroqrafiscne be

ihnjvm Qokca^rige lelevanf^nformatie over demilieutiygieriscneegenscnappen van net ma

■ri^ ^winia^ dienai Siiennte worden oponomer Het geoltxjiscn dossier bescnrift

bowdiende nistorieVanrfeitlnlocatieen netaldaate winnen malenaal

Een kfli^^tsvef^ng is een document dat is uitge^ven volgensde regels van een

av

uiispraken doet ewer net omEnverp van certificatiecertifice

Onder een niet vormgegeven bouwstof woidtverstaaneen bouwstof nletzyndeeen vormgegei en

bouwstof

NL BSB^ productcerdficaat
Een NLBSB® productcertficaal is een document datverklaartdatdespecifcalies van een pnoduct
in cwereenstemmingzijn metdeesen van net Beslul bodemkwaliteit ende Regeling

bodernkwallet
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Party

Een hoeveelheid malenaal die md belrekking lot een beoordeling als een eenheid woidl be

Producent

Hclbcdrjfdddcfracle 500 pm vnjkomcnd bij dc bcwcrking van prmaircslccnachligc malonalcn

Cte maximal© samenslelling en emissiecweieenkomslig hjiage A van de Regelira bodemkviialiteit

t©n mlniit© 50Fat vnrmgpgwAT tmiwstnf hsaat hnuwistnf mrt ©©n vnliim© p©r kl©mi t6 ©n

rm’ fli© nrv1©r normal© nm larv1igh©fl©r ©©n fliiiirtjyti© vnmvjBlhfi^^ft

o
Cj
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3 PROCEDURE TER VERKRIJGINGA ERLENING VAN NET NL BSB

PRODUCTCERTIFICAAT

3 1 Algemeen

Helcertfcaieiegiemerivandebetreflendecertficae insleliing bevadealgemeneproceouremel

PetreKfang lc ae aanvraag Oe PecorOeiing en opgrcradaarvan ae veriering van Oe

KwaiilelsverKianng De ortvargsl van een voiiMfgingevuig en onaertetena aanvi—

prMiicerl PeteKeriae start van ae proceauie

3 2 Start

De aanvrager van ae KwaliteitsverKianng verstreM E voa ae benoi|aegegeve^n geeft
aan uitweitegraoenng tiet pcoduct teslaal Hij verstretrt vender a^Bdlge
net opsteiien van ae miiietjnygieniscne specificatiesen Oe^^nen vqgy

jevensten benoevevan

oepassen en verwertcen

3 3 Beoordellng doordecertificalie iits

Decertificatie mstellrrg voert beoordelinge^itzoasvastqel^ dstukS

3 3 1 Toelatingsonderzoek

Hettoeiamgsonaerzoek zoaisvastgelegain paragraafS ltiestaat uitareaefen

1 De beooraeiirg van het kwaiiteitssystean Decertilcaie insteiiirg venfeert of het

kwairteitssysteem voldoel aande m hoofdstuk 6 gesteQe eisen conform de wijzezoals
beschieven in paragraaf 8 1 1 en beCordeeltdedoelteffendheid enjuistetoepassng van hef

kwaiiteftssyste^
2 De monstemeiwngzoais aangegwen in paragraaf 8 12

3 De beoordeiingvan net product Decertfcatie inSeiiingonderaoekt of ae specif caties van het

product in cwefls^temmingzijrt met noofastukAconfoimOe wijzezoals beschreven in paragraaf
8 1 V

3 3 2 ^enodlekecontrole
De certRatie insteiiin^oerl penodieke beoordetugen uit zoais vastgelegd m paragraaf 8 2

3 4 Ver1enlng van de kwaliteitsverklaring

De kwaliteitsverklaring worat conform net certifcaleeglementvande betreffendecertfcatie inslelling

afgegeven op naam van een proOucent wanneer net toeatingsonaerzoek in posileve zin is afgerord
en ae aanvrager en aecertifcatie instelling eencertfcatie overeenkomst neOben afgesloten
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S S Gddigheidsdi

Melcenmcaal rsvoor onoepaaioe lija geiaig lenz] nel aigemeen regiememvan aecetin

insieiiing an anaers Depaail op Pass van ae lesuiaen van ae penoaieKeconiroies aoor oe

cert rcerenaeinsieiiing woraivasigesieiaof neicelincaa ai aan met Kan wofoen voongeza

in nagevaae proauctevan oertaclie 500 pmvnjKomena Dij aePewerKing van pnmaie

sleeiiacliliye maeiialeii lijOelijK isytslopl zal PJeeii unJeiPieKiiiy van lanyei dan
‘

ceilrficaa wuiUeii upyeicliml Bij een nieijweaaiivanyvan de piodutlezal dooi iiiWdel van eeiiexlia

periodieke beoofaeling worOen n^egaan of hel certftaal Kan woiden behouden Bij een

ondertireKing I anger dan Ojaar cpfzcpveel eerder alsde ce^tlfrcale^nslel^l^g in haa^teme procedures

Ivasigelegd Komi hel ceitificaallevervallen

Cj
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4 PRODUCTEISEN

4 1 Samenslslllng

4 1 1 Initleletoetsing als bouwstof

SepaaldwereerKomslig paiagraaf 5 1 mogendemaximim waarden in

bijiage A label 2van de Regelirg bodemKwaliteit net werscbnjden

Toetsing als grona

g^aiden
overeenKemslig paragraata svan dekegeing bedeniKwaiileil gececngeera voOptlel luium gena

er orgenatteorganiscnesief dein bijiageB van deregeiing gegeven interverBiew^rden voer net

38 van net Besiuil bcidemKwaiilet mogendesai

beoegdetoepassingsgebied meloverscnnjden

Deae BRL belied de ficulie 500 |i[i viijkumeiid bij debeweiKiiig^lpihrnBi^jleeiii li^^
controle op aanwezigherd

gcologrsch dosser kar wordcr uilgcslolcn Ooordcccftfcalc^l

aafS ^Rogcrrec maximum waarden in bijiage A

4 2 Emissie

4 2 1 Initleletoetsing als bouwstof

Dccmisscwaaiden bepaald cwerccnkoms^ paiagr

label 1 van de Regeling bodemkwalitiStatct c^schr| en

4 3 Inhoud van het NL BSB preductcertificaat

MelNLBSB piodutfcertifcaalveiklaartaatdefiacte »000 pmvrijkomend bj de bewerkingvan pnmaire

steenachtige materlalen voldoet aande producteisen ynoemd in paragrafen 4 1 en 4 2

De moOeltekstvan betvoorblad vonii en lay outvanOel ivoldoeni

eisenzoalsgepubliceerdopdewtfsilevandeSlchtrgDouwkwaliteit www bouwKwaliteit nl De in het

NL BSB productcertfcaal optehemen specifcalieszijn opgenomenin bjlageA
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5 BEPALINGSME mODEN

S I SamensisllIng

irzoek als Bouwstof

Het gehalte aan organische sloffen Qient le vi

boaemkwalitet

3 3 1 van Regeling

Bepaling samenstelling alsgrona

mengmonsieraienvareer anaiysemcmsieraeDepaung van oesa

anoiganiBctiecomponemenie woraen urigevceraconiam APU4 SG

sS^ Emissle

De emisseaienl le worden bepaald wereenKomstig aitikel 3 3 1

inilieie ondeizoek als bouwslof

5 3 Gemeen8chappelijke veiificalie

GemeenschappeiijkevenfcalievanmaleraalafkomsIgvfay^^iliiiienOe yiniBcaliesisin tielkadervan

deze beoCTdeitrgsrictitlijn met toegeslaar Hia^i^yait nfa^ utlDreidin^Van een Bestaard

wingetxed

JO

O
Cj
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6 EISEN TE 8TELLEN AAN HET KWALITE1TS8Y8TEEM VAN DE PRODUCENT

S I DirectleverantwoordellJKheid

6 1 1 Beled

De directe van de producent moet met barekking tot B productle van de fractie 500 pm vnjkomend

by de bewerking van ptimaire steenachtige maten

• bet kwaliteitsbeled

• de by beborende doelstellingeb
• deverplicbtingen ten aanzien van de kwalleit

Dedireclemoet bewerkslelligendatdit beleidbegrepen ib prakHjkgebr
wordt op alle niveaus binnen zyn bednjfsoigamsate

ben omscbreven en vastgelegd

Igebouden

6 1 21 Verabtwoordelijkheden en bevoegdbeden

ueptdducenl moet ten aanzien van neipeisoneei dal

de produclievan de trade buu pm vnjkomend bijoe

maienaienoeoevoigenoezaken scbrinenjkbebbenvSfleiego A m

•

veramwooroeiijkbeoen t jp
• bevoegObeden ^
• onderiingeverboudingen r

t»ffa« en

bg^rerkingvan
eeising en borgrng van

^sieenacniige

6 1 22 Diratieverlegeniivooidiger
i e producenidieni eer oiieciievenegenwoora^r aanie w^n i

beneersing en boiging van oe prooudevai oe iraa^^i^TJm v

die er voor moet zorgen dai de

njkomend bij de bewerKing van

pnmaire sieenacmige maienalen wofdi ingevoerd eiiVervoigens op pen otp De oevoegdneden en

veraniwoordeiijKbeden van de ige moejen zijn vasigeiegd

6 2 Met Kwalfteltssysteem

De produeentmoet over een op scnnftgesteid kwaiitetssysteem kwialitetsbandboek bescbikkenen

dit op pen bouden om tebewerKsfeliigendatde prodicten aaneisenvOdoen

Het kwaiitetssysteem moet omvatten

» betopsleiienen sctmfteykvastieggenvanoeproceOLiesendeinstructiesvanbet

kwaliteltssysteem overeenkomend met de in deze beoordeingsnctitlijn gesleide eisen

• dedoeitreffendeib

kwaliteltssysteem

ng en toepassing van deze pocedures en instructes van

6 3 Beheersing van documenten

en deze op [»l bouOen voorOe bebeersing van alle

documenten die betrekking bebben opOe in deze beooroeingsricbtlyn vermelOeesen De

documenten moeten voor uitgifteworOen beoorOeeld engoedgekeuid door Oaartoebevoegde

personen op gescbiktbeio en Ooelmatigbetd

De producent moet over procer
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De beheersing van documenten moet lesulleien in

• beoordeting en goedkeuring van dcxumenlen voor bevo^de pereonen

de aaiiwe^iglieid van gefdende uilgaveii van ducuiiienlenup die paaten waai de belieeibuig eii

borgirg van de prcxluclievan defracte 000 pm vnjkonend bijde beweiking van primaiie

sleenachlige malenalen gebonden steenslag lot stand komi

• eencpveizichlelijken loegankelijk register voor nelbrjhouden van degeldende uilgaven van de

documenten

laicliiveirng vande ddcumenlen yeduiende minirnaaiSjaai

6 4 lden9f1cat]e en producten ^

n voysj^licalie van ae

oi^xtan ne^Qduc
ue proddcenl moet bescnikken over procedures en aeieop [»i tiouden

producten Deie identrcalievar de producten moeigedurende aiie star

areveren mogeiijKzijn

De producent moet de wertzaamheden die direct invi^tieK e[»^ de TOtqc
500 pmvanprimai iesteena migematerialen inhet

6 5 Procesbeheersing

tkwalileit van de fiactie

ihqsnctniiln vastsleiien

en vastlegger De producerl moet bewerkste^g^0atoez6 ferkzaamtt^^
omstandigtieden piaaBvinden Beheerste craStardlgtierfen ^ftinfger
■ opsctirittgesteidewerkvoorsctintten ^rkpian OieO§ ijzfe S^vervaardging beschrijven

indien tiet ontbreken tiiervan eeirnadeft^ invioed zouf^nen hebben op

oeKwaiiteit

netgeoruiKvartaoricagemiaaeienen inSaiatie ttosiing
de werKomsianaigneOen

E netvaooen aan bepa Kienoimenorvooiscnrnen

E netvoiooen amBef«aiaeKwaiiteitspiannen
■ ae oewaKing ^^beneersi ng van daanoe i n sz

geaureraeaeitervaaraigipg Kwaiiteitspian

Deproaucentaten^^ oe5ctinjving vannetproauctiepocesvanoerraaie 500 pm vnjKomena bijde
ek up fc nerrien Mieibj dienl uokde

1 onder beheerste

rdeelementen inhouden

oe proces en proauctkenmerxen

bewei kiu^sSl^iiiiialiesleenaclil£iii
lieiku t van de giuiidsk^i4i|^iioi

aleiialen in lie

len lewoiden

By uilUeslediiig van eeiideel van de

kmaliteitvantiet prod^l

ikzaamliedenblijnde piudutenl veianlwouidelijK vuoi de

6 6 Keuring beproeving

S S 1 Keurlng en bepruevlng

De producent moet aiiekeuringenen oeproevingen uitwerenvoigenshet Kwaiiteitspian of scnrmeiijk

vaslyeleyde piuceduies urn liel vullediye Uewijs lekuinen leveiendal lielyeiedepiuducl indeidaad

aandegesteldeeisen in dezebeuuideliiiysMclillijii ujidoel Hieiin dienl onueimeei tewoiden

aanyeyeven dat levenny van defractie COO pm vrykonend by debewerkiny van primaire

steenachtiyematenalen met mag paatsvindenvooroadoormiddelvan eenkeunny van
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repiesentalreve monsleis mcombinalie metde regisEalievan relevant proceskenmerken is

vasigesleld dal produclen vddoen aan de gesletde eser

In dezekeurngsproceduredienl ondeimeer helvolgendelezijn vas^eslekJ
• wijzeenfrequenlie van bemonsleien

•

wijzevan ondeizoek inlem ealern

• vasllegging van de keunngsiesultaten

Regir

De producenlmoet cpvereer regislralie beschikken erdaeop peil houdenom hiermeOe hel bewijs te

kunnen leverendalde desbelteffende produclen zijnykeuid eiVof beproefd volgens hel

kwalileilsplan

Keurings meet en beproeving^lddelen ^ ^

De producenlmoelzorgen voorde beheersing de kalibelie en helondeil^d vdi^^ keunngs

1 beproevingsmiOdelen

De producenlmeet |^
vaslslcllcn wclkc mclingcn modcn wordon vcrrlchl ftcI wcft^nauwkci^hcrd on do OKirtij

passende keunngs meel en beproevingsmiddelen k«2ai

• opvooigcachicvcn Ijdcn alio keunngs mod on bqsrocvingsmf^^iSr kalibrcrcn

ovcrschnflclijkvaslgclcgdccn op pci I gdioudcn pioccdurcsvQor k^^dic bcschikkcn

Do uilbosicding van do monsicrncming Oicnite gcschcdcn oan labotdora of inslanlics die

aanloonbaar voWoen aan

ofgecerlificeerdenerkend zijn voorBRL S^ 1000 pDlocd 100 1 8

betreffende handeling v^pqht n^^ or

hel Besluil bodemki^^leil

ia SI KB 1000 PROTOCOLLEN

Laboralonaof inslantes

onderslemende acliviteil door de

rk^ WQfden geachl aan deze eisen le voldoenISM helkadervan

Indien de monslememing len H^SeSSi^BiDj^ihygienscne onderzoek wordl uilbesleed dienen

werk7aamheden le«Qrrtprf‘^woeirt Jifsir ^enrip mm dprnpmpR van ppn onafhankplijkp

nsiplling dip aaninefitmar Ss^p ptspn geSpld in

SiKBIonn vwy PPnvand«Ww^pprolty nllpninni of 10 P

ppn grpppgrnntlPiS d dipnlnnnfl^ parffgtaaf 7 74 van dPZPRRI

lemmin^ciel AS BRL SIKBIooo

6 7 Beheeisina va tf^ucten

hpl annrpdrlalipsnhpmaARRlKB 1000 nf

ng{aanla grp

iiilgpvoprd in

met tekortkom ingen

De prodl|^nlmoelb^hikken over procedures en deze oppeil houden die moelen voorkemen dat

■— onrecKleiteftaclie 500 fzn vnjkomend bij de bewerking van pnmairesleenachlige malenalen

mel lekorlkomingen wordl afgeleverd Ten aanzien van hel producl moel helvolgende zijn

vaslgelegd
onderlekorlkomi ngen verslaal

■ waar hel producl mel lekorlkomingen zich bewindl

• dewijzewaarop hel producl mellekorlkominc

wie de beslissrngsveranlwoorOelijkheiO heefl

1 wordl behardeld
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S 8 C01

ue proaucenl moel oescriKKen over proceaures {en oeze oppeii nouaen met oelieKKing loc na

utlvoeren van corngeienae maaltegeier om e vootKomai aa leKonKomingen opnieuw opcteaen

6 9 KJachtenbehand^Ing

Klachlen van derden inzake een product vallend onda ha NL BSB® productcertifcaa moeten

volgerseen vastgelegde procedure zorgvufdigwoiden oiderzocht Aan de Mager moet binnen een

redel ijke termijn de uitslag van het onderzoek waden mede gedeeld Als de kl a J]^egrord Plijkt
moet metde Mager een regeling wordengetroffen Ce producent moet een r^^rbijhouden van aie

ontvangen klachten en de opgrond daarvan genomen mcBtregelen

\6 10 Opslag en afleverlng

Deproducent moet over procedures beschikkenfendezeoppeii tioudenjTOorde opslag en

leveringenvandefractie 500 ymvnjKomend PijdePewerkingvan primate steenachtgemalenalen

DaarPijdienttewordenvoorkomen oat dekwaiitat vat degrondsloTfen ertproducten meet dan

normaal afneemt in de opslag en Oat de kwaiiteit van tia product met meet Oebi normaal afneemt in de

toepassing Onveriet Bii f deeisOatvoldaan Oienttewordertaar deminini«Beeisen

Bijoeievenng van een panij vanoetractie^u TivryKomend ajoe oewerkingvan primaire

steenachtige malenalen Oienteen atevertx»1ewoRKn vei^ekt md daarop vermeld devoigende

verpiicnteaanouioingen

hetcertifcaatnummer

deleverancierofkiant

deproducent
de pro0uctieioc|^B V

hettypeprodi^

oegrootlevai^geieveroep^ij
eupygie^he kwaiiteft^ de geleveide partj

TogpSSSfft^ F

I
s w h Re^it^iie van de beheersing en borging

Deproducent moet over procedures beschikkenen dezeop |eil houden ten behoevevan de

gegevens in het kadervandebeheersng en borging van het producteproces De

registratiemoet aantonen dat aandegestetdeeisenisvoidaan en dat de beheersing en borging
doeltreffend werkt

regi
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S 12 tnleme beoordeJing deb

ue t et eersingen t»rging vanae proauctevar oeiralie 5UU pm vrjKomero Drj ae PewerKing van

primare steenachtrge malenaen moet minimaal 1 perjaar intern worden beoordeeld en zo rodig
worden aangepast om lezorgen daldedoeltreffendhed en jijiste tdepassingetvan blijvetx] vetzekerd

IS uezepeoordeiingen worden uilgevoerd em leverileier oTaclivileilenopneigeoied van kwailen

overeenkomen meldegepiande maairegeien en

vast lesieiien Met lesLilaaien deoevindingen vaide interne oeoordaingen moetenop scnrm

gesteid

De piuducenlmoelovei pioceduies Pescliikken en deze op »l lioudeii vooi liel uitvoeieii van

iiileiiie Peomdeliiigen

van net kwai

6eirr«enzjnDijde^6 13 Opieiding

op |eii l ii£enue producent moet over procer

opieidingsoenoetten en netvoorzien mopieiding vai aie

oeneersing en ooiging van oe vervaaroiging

O
Cj
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7 CONTROLE DOOR DE PRODUCENT

7 1 0pzetvan de produclleconirole

De kwaliteitszorg ten Oetioevevan hetBesluitDodemtaialileit beslaat uit net steekproefsgewrjs
controleren van fle pnoductiestroom Defrequentie vandezecontroles nangt at van net niveau ■

constanthemvandeproaucteigenscnappen By Oe beoodedng van demilieuhygienischeer

genscnappen wordt

stroom woratgecontroieefO otpanijKeunngsregime waaFDijieoere party wordt gecontroieero

opeenvogende anaiyseresuitaten wofden geDnjiKtvoornet vaststeiien van de oo^izoelcs

trequentie

gemaatctineen steeKproefegime waarbij delopendeproduct

^eto^voigensHet ondetzoeK wordt uitgevoerd voigens T 2 t m 7 4

dein4 i 2gestedeeisen waatDij oiy net oeKend worden van i

Oeomdeeld met welKe tiequeiile itioelwoideii yetiieleii

7 5aan

rdelijkvoordeijitvcenng del^^ite^jrg De kwaliteitszorgDecertrfcaatnouder rsveiantwoo

wordt by leder beOnjf uitgevoerd

Onder net sleekpioefregime worden opeenvolgende^wyseresul^en i

van de ondeizoeksfieguentie

jkt voor het vasbtellen

V7 2 Monstememing

Algem
ANe ailvrterlendie met moiisleiiieming saiieni leierdingen iriunsleiiiemiiig

riiuiisteivooibenandeling veipaKKntg Iranspoileii up9ag dienenyveieei hornstig SIKD 1000

PRCTOCC LLEN tewuideii uilgsAioerd D0 u

6 6 4 wordt hieraan yoldaan

Ten benoevevan deproductiecontnoleworoi de producbtroom verdeeld in partJen De producent

dientvast tel^en w^t nij in net kadervan dezeDRLals patty beKhouwt Departjgioottedient ir

allegevallen maximaal oSnlenOedeel vandejaarppductiete bedragen
Do partljgrootfc dicnt in allegevallen maximaal ccntiende deel van dejaarproductie te bedragen

Wijze van monstememing
De producentyOy^i^^een procedure te beachikken waam dewijzevan monstememing is

uitgewerkt De wijtVvan monstememing dient tevoldcen aan SIKB 1000 PROTOCOLLEN of BRL

SIKB 1000 protocol 1001 en 1002

By uitbesteding van de monstememing mogende monaers ook dooreen daaivoor erkende etteme

monstememer worden genomen op de productielocate Ze 66 4

Monsters

I aantal grepen per monster en het i

partj dient tewnrrlen aangehoiiden zyngegeven intabei 1 De frfrnnderlyke grepen wnrden nselert

gennmen hinnen een party

• dat per
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I aanlal gie jeii pel mmislei eii eiaiiia muiisleibr pel pailij in sleekpioefiegii

te bepaien egensctiap minimijm aanlal grepen mlnimwn aanlal monslers

Perpartijper monster

samersteiiing 50

indien Biideloelsinq aan deeisemn 4 1 2 mtielKader van helloeialnqsonderzoeK 8 1 4 wordl

vaslgesteid dal del producl voof een van decomoonerter niel voidoel dienl del producl voorde

Pelieffende componenl Bij de produclieconlroie odder certyKeuringsregime le worden geconlroieerd

waarpij minimaal 2 monslers per parly moelen wordai onderzocdlopdeBelrefferdecomponenl Dil

geidl zoiarg de produclieconlroie voor deze componenl vaiaf del momenl van loefeen order

partjKeunngsregimepiaalsvindl Dezedepaiing geidlnienvanneervanuildelsteeKproefregimeopdel

partjKeuringsregimewofdlcwergegaan _

^

Deze BRL belieft maar 1 KorreiKlasse waaraoor een greq aHjd_^een mdfl Komen mei^ ei 2

TaPel2 Greepgroofle

Korretgrootle Gte^^ootte
16 mm

7 2 6 Monstemaningsplan
De producenldienlle bescdikken over

dienl levoldoen aan SIKB1000 PR^
verklmoredern^gspian Helmonslememingsplan
of BRL S^IOOO prolocol 1001 en prolocol 1002

7 2 7 Rapportagemonstei
Van ledeie monslememing dli ^jzontBrtieden leuiorden gerapporteeid e enais

lydslip W
localievandernonslernem1t|

qradering ^ ▼

greep en of mofetercoOering P
te Depalen egensctiaf sameweii

e^veiwijzing naar detmofSte

i grond

De verpakking van oemonsters en de monslercwerdracdldienen te vddoen aan deeisen van

SIKB1000 PROTOCOLLEN Of BRL SIKB 1000 protocol 1001 en 1002

7 3 Monstervoorbehandeling

De dieronder bescdreven metdodevan i

7312 De monstervoorbedandeling moet conform AP04waden uitgewoeid

lisafgeledvanNVN 731011m NVN

Bepaling van desi
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De morstervoofbehandelirg bestaal ml hel vericle nai van hel deelmonsler door mtddel van breken

malenen monslerverdelen De monsleivoorbehardeliig voor monsters dienlverder levoldoen aan

GIKB 1000 PROTOCOLLEN hel onderdeet monslervoorbelvindeling VoordevluchEge en

organischccomponcnicn wordi hot monster cryogocn gcmabn lot ccn fraclic van 1 mm

7A Tebepalen componenten

Alle eunipoiienlein I III liel BesIrjilbodernKwalrleasariieiislelliiigseiseiiaijiiyesleW dieiieii le

bep«ald meleventnel uilzordenrg van hel astesigehalle

¥

Aftiankaliik van de hernemst is in net tael IsfasDest v«l afniet Dessalddientt evorden

De bepalinqen diener wefeenkomstiqAPOdteworder utqevoeid indieade bepatingenworden

uitgevoerd door een voorde Detiefferde handeiing vemchting er of ondetsleunende ac|wteit
minister van I8M in tie Kadervan tielBesiuit DodemlMiaiiteitefken 3{e iaDoratDrium ofins ^i
worden ze geacht aan dezeeisen le voidoen

doorde

Erwoidt tietstandaardanatysepakKetgetianteerdvoorjBftijKeijrinqengronden baggerspecie

afkomslgmtregionalewaleren aangeviiid metdem^ien waarvwrveorlxxiwsldffen maximale

emtsslewaardenzijn opgendmenindeRegeiing BodemKwaitelKZoaisweergegeven in label 3

label 3 slandaard analyse paKKel

Groep Component

organi sc he stofi^
aiibiiiuuii ait^li baiimii

cadmium chrdom Koball

■

_^ tsej^lc«iK looO molybdeen
niRfel ^n vanadium Zink

PCB{som PAK som

1 mmeraleolre

^eunngsfrec7 8

7 5 1 \t^menstelllnggrend
7 6 1 1 PilncipeOij tiavaslsteiien vandekeum^frequenlie

By hel vaststellen V5»i de keunngsfrequenle ondersteekproefregime kan worden uilgegaan van een

loosing op vanabeien 01 een loeising opannouien Heiisioegesiaanbeioemeinooeniegeonjiken

Dc frcgucniic waarmcc partycn opsamcnslclling wodcngckcura wordi vastgcsldd aan dc hand

dc groolhcid it

in{r y
1

waarin r loOsingswaarde
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y voortsctinjaenagemiaaefaevan ir geiranslomieer®waamemrngen nfj mel

jj voortsctinjaendestanaaaradeviatievanln getranSomeeraewaarnemtngen

De grootherd Ardient voor ledere te bepalen comporert le woiden vsB^esteld

e oera^P^n ttot ijjing lelaen

isgetaaeerdapdeaan

Marnemingenin «r [ell|Kneld n gurisugerajndBooK in i

aangatoond dat da

an inde ^andleidina Certificanna BasluitBadernkMlitair

7 5 1 2 initielekeurngsfiequa
De initiele teunrgsfrequertie voor de samensleilir

toeialngsondeizoeK Uit de waanieminger word cc

vasQesteid

resuftater van tie

keunngsfiequente

7 5 1 3

KEURINGOPVARIABELEN

Heivoonscnnjaeno gemioaeideen oevoonscnrijdenaeaa^aai ^^Vaieworoen pepaaid op oasis

van de laatste vijf oftien waarnemingen Eenwaarreming ^Jtn dit geval de gemiddelde samensteiiing

per panij MieroijgeioivooroeTiequemie van^efzoeK d pigenoe inoaing
iaoei4 Keurng opyanaoeien

waarda voor fcbij n waar

« £

fc 6 12

4 67 ir 6 12

f 4 67

1 perSjaar

1 parjaar

1 op10 pamjar doch ter mnste 6 per3jaar

1 op4 partijsn doch ten mi

1 op2partjen d»ch ten minste 5

amaig ha partijkeijrmgsregime ten minete 10 xperjaar

3£3

2 07

1 16 1 07 perOjaar

i zid^agiaaf75 11 M
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GAMMAREGELING

In tielgevaldatdeiaatsle nvaarnemingenalleKlelnerzijnaanr detoetsingswaardegSdteen

Keunrgsfiequentieconrom onderstaande label

Tabei 5 Gamma regeiing

Eigsrsehap r fi E r n io

gon l 0 15 0^6 1 perOjaar

pu

lop I0parti n

^^
Oocli Len iiirialeiay

In h^gevaldalde laatale Swaamemingen alle kleinerziin dande

perOjaar ^frequentle

De waarde voor hoefl in deze gevallen dan nielle worden

Dijeen produclrecontrole onder sleekproefiegimewoirf^eed
igen Dij aanvang zijn er nog onvoldoenJei^aai

gcbnjik wordcn gcmaaklvan dc mccol rcccnlc waarncrT ngif iil hcl tooBlngsondcizock zolang cr

nog onvoldocndc waarncmingcn mldc produclcc onlrolczijn

g^uik ^e^^kt van de laatste vijf of

i^lngen be^kbaar Deibalve kan

Toelichling
■

^

Biihelbesohikbaarkomenvan sen nieuwvfflamaihjvallsteeilsile oudsle vaameminj af Zo jebruikl ren de ve^ of

deaerate »eameming bi| de Drodidieconlrolenegen meesi lecenle vaamemingen van

Kbaarftn

KEURING OPATTf^Hf^
E e frequenlie ori^hel sleekpf ^regfnj mag allemdief wofden vaslgesleld overeenkomslig Bijlage
H vandeReqelinAodernkwalit^fender^l verdelirgsvnietoets

S I A rJ^^^nletj^keijnngsr^ime
BiJeeit| rodiJctiecontroie«^^i artijkeijnng5regimedent lederepartj zoalsvastgelegd in paragiaaf
7 2 2 i^rhel partjk^

7 6 toetsing

gime le wofden ondeeochl

Toetsinqen steekpioefregime

OVERSCHRUDINGWAARSCHUWINGSGREkS

• {bii keijnrg opvanabelen de l

5 waamemmgen of 0 73 bij 10 waamemingen dientde pioducent na le gaan of het proces

biistunnq nodig heea

iq Mgevolq heettdati Merer word dan 1 04 bii
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Eon ovoraairijdinsviinilo Wiorsohuvjnjsgronsnin 001 indioaioajniliit hot omoos byolunng nodig he om to voorkomon

dal moot viordenovergeoaan aolia oartiikeurineBreame

OVEReAHeVANSTE£KPR0£FREeililENMR PARTlJkEURIRGSRESIME

■

0 44 bij 10 waamemmgen of

• bij keijnng opattribotenjOelaatsle waarneming tit gevolg heeftoatten minste2 van de BaBteT

enter mmste4vandelaatste12waarnemingenOebetsingswaarde werscnrijden
van tiet steekproefregimeop het

worden individuele partijengekeuid ziepar^raaf 75 1 4

• by keunng opvanabelen 0 69 by 5

dienttet gime in datgeval

Alvorensteruglegaan naar het steekproefiegimediaien ten minstevyfo^^^^^
partjkeunngen order partykeunngsiegimete hebbenplaatsgevond^r^tS^Oa kan

terugkeernaartiet steekproefregimetoelaatbaans indien

• by keunng opvanabeien t 0 44 10 waarnemingen of

•

by keunng op attributen de laatsle waarnemlng t t tie^flat f^’imaai 3 van de laatsle 12

waamemmgen de toetsingswaarde oversctinjden
kan wofden teruggegaan van tiel party keunngsregirae^ar het

7 6 1 3

7 6 I 2 Toetsingen partykeunngsregime
OVERGANGVAN PARTUKEURINGSREGIME NAAR STEEKPROEFREGIME

A

a^pro^^
zte panagraaf

■fedai gebnjiktvoofede

ACCEPTATIE van PARTUEN ONDER PARTUKEdR NGSRE£«p
Onder partjkeunngsiegimeworetenpartyen d^werkeljkgoed ofafgekeura Partijen worden

goedgekeura indien hetgemiddetdevanrfewJ^mmgei per party kiener ofgeiijk

toetangswaaideT

7 6 13 Omgaan met meetwaarden die kleinerzijn dande bepalingsgrens
BEREKENINGfc

By oe Denekening vanaegroomeiotmei tcxmue 2 en by oe berekenmg van oe gemiooei® waaroe

ten betioeve van de toetSng van partyen onder partykeunngsregime dienen de meetwaarden die

kiener ziyn dande bepalingsgrens geiykte worden ^sted aan de bepaiingsgens indien werdete

beoofoelen partyenvanatein oepaiingsgrenzen opreedt dienen de meetwaarden die kieinerzijn dan

de bepalingsgrens van de betrerrende party gey kte worden gestetd aan de noogsie bepalingsgrens

zoais gerappofteera voorde te beoofdeien panyen

7 7 WIJzlglngen In het producHeproces

Wiyzigingen in het producleprocesen of en de gevolgen hien an voa de

kwalitertvan het product dienen te worden gemeldaandecertificalie instelling
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8 CONTROLE DOOR DE CERTIFICATIE INSTELLING

S l ToelalIngsonderzoek

e 1 1 Beoordeling van hetkwallteltssystE

Decertfcatie inslelling Beoordeeltdedcxiimentatieerdeaoeltreffenatiaaerjijistetoepassingvan h€l

kwaMetssysleem apdepraduclelcicale Dec

vdidoel aan de in tiooldsluK b gesiewe esen

I df het kwaliteits^sleem

Beooraellngvanaemonsterneming

De mongerneming wordlvoiiedig aan eendaartoedoade ministers van lawsitr

g mfceiwc

inacmnemingvan neigesisdein paragraar 7 2 meldien veraandeg^
•

vijrpartijendieneniewardenPemonsierd
■

k

•

per partij 4 mengmensieis warden samengesiad l Dv^k andaz^K grand en^pia
ondeizdeK Dauwstar ^

BesmiiaadernKwaiileilerKende insianlie diinesieed De

Heigecregiscn dassier werdldaar decertircalie insBinng aepardeeid Hierfiqiltardtien minsie

vaslgesleld orasPeslcaiiliuleb uilgeslaleii kunieii wudetiWfPij uilPieir^ van lielwingepied of Oil

iiidezeiroe papulalie van gegeveiis inag waiOen aiideirpPiatIJt

ag van het product toelslngskader g^d

Algemeen

Overeerhomslig arthel 38 van het Besi ofl^aderi^^i^rtcgen de samenstellingswaarden

paald cweieenkomslg paragiaaf 4 3van dej^eli’ng^fenkwaliteit gecorngeeid

gehalteen of gehalte organischeslot de it |^e Dvan die regeling gegever interventiewaarden

hot t coogOctocp6 35]ng5gct i ^ nict cwcl4e^dcn Hicrwordt oak dc pradnctrccontrolc op vaoit

oek worden van eke partij 2 mengmonsters ondeizocht alsTen behoevevanlB^ toelalngson^p
1 ’vZJ

i ToelalngsccitennW
Het p^ctwordtto^aten indien voldaan woidt aai hetvolgende cnterum

4

waatin r fe^^swaarde

y gemiddeldevan deln getrangormeerdewaameminj

gemiddeldewaardevan partij 0

Sj standaaiddevialievan deln getransformeerde waane

F factardieathankeiikisvan hetaantal waarnemmqen

y ln x me\x

Veer het taetatingsendeizeek op basis van 5 partjengeldt F 0 69

136331 1065



NATIONALEBEOORDEUNGSRICHTUJN BRL9344

UtMUtUHYiJItNbLHtKVmUIUI VAN hHACIIt 3 00 fjm
VnUKOn BiD BUDEBEmaKING VANPRIMAIREST^NACHTGEMATERIALEN

Pagina25uan29

d a 2015 xx xx

Het product kan wd worden loegdaten mdien een ofmeercomponenten nielvoldoeir aair de

lodatngseiser I lelgevotg isdaldeze componert{erJ rti hd ks»dervan de producteconliote direct

dienen te worden opgenomen in het partrjkeunngsregine Ziecxjk 7 5 1 4 en 7 C A2

8 1 4 3 Tc tjcpaicncomponcntcn producticcontrolc
Het product dient te worden onderzocht opde componentai die worden genoemd in paragraaf 7 4en

cvcntudcaanvulicndocomponontcn uit 8 I 4 2

I van het product 4i

8 1 51 Algemeen

Erdienteenmalig een toelatingsonderzoek te worden utgevoerdop het

Deonderzoeksresultater dienen volledig conform APOAar NEW 73 a {UitMgkarakteristiekenvan
vjste en deenachtige houwmatenafen en afvaldnffm te women verkterj^ rut vonr de

monstememing monslervoorbehandeling uitloogproeien analysese ^

fs bouwstof

ri nndeizncJrt ate

itake IS van hetzetfde

Ten behnevevan hd tnelatingsnnder7t ek wnrden van eke part^^mengmoBSk^
bouwstof Deze onderzoeksresulalen worden eenmaligvadaestelftiplana^^pi

Het product wordt toegdaten indren voldaan wondt aai^f^^’nde cn^^^

geoiogisch dossier

4

r loetsiiigswaaide

V gemidaeidevandein^tiansfenrieerde
gemiddeide waaide van toil rlilk

s standaaradevialievandeli^l^raftSS
F factordieaRian^yk»yan_h^antai

Voor tiel toeiatingsgw»ed ^ ba^van 5 pailfengeldt 5 0 69

Het product kan nittworden toege^|en iiitsen een ofmeer componenlen met voidoen aan de

toeial ngsesen

n^ ji drx J nieti

t waanemtngen

waarnemngen

8 1 53 lebepaienctSiitiCinefflWprodLctieconlroie
ErwoRflgeen producliecontroieuitgevoerd binnen hettoeBingskader als bouwstof

8^ Periodieke be oordel ing

Naverleningvandel
door de certficatie instelling een beoordelingsprogamma uitgevoeid dal beslaal uit

perjaar beooidelen van dedoellreffenOheid enjuste toepassing van het kwalrleitssysleem op
de produclielocalie Een van deze beooidelingen komife vervallen indien de producenl reeds

gecertifceerd is cwereenkomslig NEN EN IS0 9001 doaeen daartoedoorde laad van

Accredilalie geaccredileerde inslanlieen Oe betrelfenrB inslantie alle m hoofdsluk 7 genoemde

aspeclen control eert

• hd 2x perjaar beooidelen van de pioduclen de reajllalen van de produclieconliDleen dedaaraan

verbonden conclusies

1 het ondatekenen van de ce islwoidl
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■ hd lairtiiiibb lx [jei 5jaai veiilieiai van de lesulaleii vaiide piuduclietuiiliule tiiiddelseeii

laboraloiiumondeizoek Hierbij dierlde monstememirgvolledig le moiden urtbesteed aan een

daartoedoordemirrsleisvar ISM in hel kadervar het Besluil bodemkwalileil eikerde instanlie

hel4x perjaarbeoordeler van de produclen de reanitalen van de prcxluclieconlrole en de

daarsan verbonden corclusies Bijesn ksunngsfreqii
isde beoorOelirgsfreduentiemi

l eperMlol2x perjaar

uhygi
tielN

lerisch ordsizoskvan

ILBSB®

jsntevan milisu

net Kader van imaxmaai 2x perj

produclcertilicaat

8 3 0nderzoek bIJ klachten

indien naarhet oordeel van decertficatie4rslellirg klactiten van deidenen of de resullalen vande

venfcatievan de productiecontroleen dedaaraan vebonden conclusiesaanleidu^geven tot nader

ondeizoekraardesamenstellirg erVof emissie dienendedoor decertificalie|Sstaiing uit tevoeren

ondeizoeken te worden uitbesteed aan een voor de beteffende tiandelirgj^rtt rg erVof

ondersteunendeactiviteit door de Ministers van iSMnet kadervan het BesTsiit bod^^^ralFteiterkende
instantie Dit betreft monstememing analyses e d voor zover van to^f^^ Bij de f^^lerneming
moetverder netgesieide in paragraat 2en 3 inacntwordengatt^m

onderzoek oestaauiit oe keunng van ten minsteeai panij m^oijtwe^fonstersworddn
onderzocnt leder monster wordtsamengesteid utt viergrej^ Hd ^r^^kmag ook oetiekking

l^insie id^j^on bedraagt Met is metneooen op een deei van eengrocerepanij miBditdeei

toegestaan oij oeze onoerzoeken georuik te maken vtfyvekone ^tmktipaen Ais oe emissie or

samensteiiing worot gecontraeero worot tot g in^h^pattij
6

T toetsinqswaarde

X gemlddeldevan dewaam^ingen per party

8 4 Eieen te etellen ^ande certificalie pereone^

Kwalitcalcvan ccrtifji^lf^gqisonc^^in hot Kadcrvaidczc bcoordclingsnchtlijn gcachrcdt op baste

1 Competentie ^^n voor het^ bet c«^catieprcxes betrokken personeel uitvoerende

certrficateper^eelvan een ^ifrcatie instelling devoldoent aan de in NEN EN ISO^EC 17065

5̂l^taande kwalBDate voor het uitvoereide certifcatepersoneei van een certiticatfe

ii^lling diedoorhet Collie van Deskundrgen aanwjllend zijn vastgesteld voor het ondeiwerp

v^ geze beoord^lngsrichtlijn
■ ^n cursus te tiebben gevolgd ever de beoordeling vai kwalitertssystemen
• H BO werk en denk niveau

■ aantoonbare kennis en ervaring met monstememing envan het accieOitateprogramma AP04

aantoonbaar inhoudelyk bekeno tezijn met het Beslul hoOemkwalitot ende Regeling
bodemkwaliteit

deefname als waamemerof auditor aan minimaal One audits van overeenkomstige proOucten
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9 LIJSTVANVERMELDEDOCUMENTEN

MEN 7371^04 111 C tooyteMWe islreAef eepaSiig van de boioluWdiifUtiiJ voa

uiOogiiig vail aiia gaiiische compoiieiiten V asJe groiid e

s^enacimgemataialeii NEN Dem 1 jaruari 2004

NEN EN 12407 4 2002 EN AaiaWeiiseiiiig van aS a Uitlogiiig Vertiofte uHoogp oefvaii

korrdvormige alii alatoffen en alio Deal t Cdi faae pattijkeuring

bij eert vioeiatortol vaate atcf verhoj Siig vaa^pO l kgmet

dcc^cagroodc bcticdcti 10 mm zondcrg^ctgroottcrcdijaic

NNI Dein 01 ncwembef2002 ^

NEN EN 130 0001 2008 Kwaf eiJsmaj a9emeaSys ene0i iE»^ 7 HEN Ci^Anovember

NEN EN IS017a25 2005C1 2007en Aigemeneeised voorOe bc4itfaamhe

kalibratelaboralor^^N 1 2007

Accradtaliepio

_SIKBG9i^_

tAP04 versie5

Ftasl iitvan^ im ambar hiilMp irlp rpgpis iriTaltarla ImalitpH van

■

slpitbodeml ii^teit Staalsbiad van he Koninknjk Oer

Nederlj«|^r 4i^^aigar0jrtn7 met alia hijhehnrentP nadien
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BIJLAGE A MODELTEKSTEN VOOR MET NL BSB® PRODUCTCERTIRCAAT

1 MILIEUHYGIENISCHE SPECIFICATIES

1 1 Onderwerp

Dft NL BSB® productcertifcaal tieeft belreKkirg op tietdoor {producenDgeproduceeide
fratie 500Lm vniKomerd Bii de bewerking van primaiie sleenactitirp malenalen die word toegepast

m GWW werKen De productie vindt piaats tiidens tiet proces van veiKlanen van pnmairesteenstagen

op de prodLctieiocale van de producenl

6s12 Merken

De afleverngstwn van defra tie 50 Vn vnjkomend bij de beai

malenalen miordt gemerkt met tiet N L BS6® merk Zie vooizijde

afevenngsbon beval levensde voigende veiplichle

tietcertifcaatnummer

levetancier de naam van de leveranciert

prnriiicenl naam van de pfodiinenl

Prtviiiclieltvialie

producttype

grootlevan degelevei»3e partij Ion

loepassing in GWW werken

Milieijhygrenische kwalileclals

Toepassing als[grond] of [nret

till®

t NL B produclce caal De

a
1 3

AP 04 GD en degemiOdefdeemissie

bepaalO overeenkimslig AP 04 U teldoen voor hel beoogdeloepassingagebied aan tnjlageA van de

Rcgclin^i^^^Qtt^l

g»{iddelOesamet^^ling5w^rden bepaald overeeitcomslg AP04 SG volOoen aan de in bijiage B

0 ^^ pgcling boOdtrgrwalilcil vcjmcldc maximalc waadcn voor Oc bcoogOc boOcmkwalilottsklassc

in^^^ing van ^kel 4 2 2 lid 4en 6 van deRegeling bodemkwalileil

2 TOEPASSINGSVOORWAARDEN

De Iractie 600lZn vnjkomerd by de bewerking van prmaiie sleenachtige malenalen dienl le woidai

toegepast conform de markenng op de afeverbonnen

product IS gekwalifceerd en in cweieeistemming met aitikel 5 6 7 37

kwalitet functionalitet zorgplictit agemenevoorschnflen en melding voor grenO

kwaliteitsktasse aangegeven

I 42 van hel

Besluitbode

dient de frattie 50Ct^ vnjkomend bij de bewerking van pnmaire steenachtige malenalen te

net Beslul bodemkwaliteitworden toegepast in overeenslemming met artikel 5 6 7

fiinclinnalitpil jnrgpichlen herneembaarheio vonrhoiiwslnf
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3 VERV\ERKING

ueiracteouui n vrijKometia r j ae oewerKing van pnmaire sieetiacnii^maienaienaienl

overeenKomgig ae voorscnrinen van ae proaucem le wciaen venverKi

4 WENKEN VOOR DE TOEPASSER

By aTevenng inspecteten of

• gelevera is wat isovereengekomen

het merkenaewyzevan merkerjuist zijn

ifleveringsbon alle gegevensbevat

afgegever cettifcaal betrekking heeft opaegele erde party indistfj^ parti niet direct van

de producent is afgenomen
■

deproductengeerzicmbaretekortkomingervenonen
indien opgrond van hel onder 1 gestelde totafkeunng wordt dient cImcI te warden

opgenomen met

producent

enzonodigmet
certificale insteifing

3 Controierenotvoiaaarwofataaraevoo
_

4 Nagaan of endoorwie melding moetwoiden gedaanaanM’bevoegd^Kag
5 Het bewijsmiddel afeverbonnen en eventu^a hetceFtrneiat dientaatide opdra titgever

ter beschikking te wotden gesteid Dat geidt met bj leverttg aan natuuriijKe peisonen anders dan

in de uitoefening van beroep of bedrijf
6 De opdractngever moet net bevn^middel afevefbcrnen en certificaat ten minsle 5jaar ter

beschikking houden voor inzEge door het bevoegd gezag Dat geidt niet bij levenng

naluuriijke personen andersdan indeuitoefenj^»ay eroepcf bednjf

6 LUST VA{|I VERMELDE pOCUMENTEN

Besiuit boOOTkiivaii eeSij fv3i7 22 oovemDer 200 noMende regels inzaKeds
■ kwa tatvadcfeOoaismi Besftj tOoiJaTtkwaf tatJ Staalsbadvan

■

het Koninkrijk der Nederianden 469 jaargang 2007 net alle

bijbehorende nadien gepubiiceerde wijzigtngen

Kegeiing Hegeiing van rjaecemoerzixj nouaenaeregas voorrs

Moering van ae maiiteK van ae ooaem inegeiing
oodanwva jejj Neoerianase siaaiscoutam 247 2007 met aiie

bijbehorenoe naaien gepubiiceeroe wijzigtngen

AtxieaialiepiugammaBe iiJillJuaemlwaliielAP04 SIKB

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

10 2e I DBO

Mon 4 27 2020 10 03 44 PM

To

Cc @minienw nl]
From

Sent

Subject RE Totstandkoming BRL 9344 en start discussienotitie WVL

Mon 4 27 2020 10 03 45 PMReceived

Beste Wim

Een hoop van de beweringen in deze mails zijn feitelijk onjuist

Met vriendelijke groet

I0 2e

10 2e

10 R4jP 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden maandag 27 april 2020 12 03

Aan I DBO

DGB

Onderwerp Re Totstandkoming BRL 9344 en start discussienotitie WVL

Ik begin steeds verder te verdwalen in dit grote bos

lets wat bouwstof was wordt na bewerking grond

Hoop dat er nog ergens een gids is om uit dit bos te komen Alles blijk zo ongeveer waar te kunnen zijn

Fijne Koningsdag verder

Wim

10 2e

10 2eCC

iPhone WJK

DBO ^ 10 2eOp 27 apr 2020 om 11 25 heeft

geschreven

10 2e @minienw nl het volgende

Beste| 10 2e | en Wim

Bijgevoegd enkele relevante documenten over de voorgenomen totstandkoming van BRL 9344

Zoals je ziet heeft er op 11 april 2018 een intern overleg plaatsgevonden dit kort na de eerdere afgewezen melding

vanRWS ON op 3 april 2018

Het stuk van 16 november 2018 geeft wat meer inzage in de historische gang van zaken

er is al een concept BRL 9344 uit 2015 bijgevoegd

In verband met de actualisatie van bijiage Cvan de Regeling bodemkwaliteit is door SBK in april 2017 de BRL 9344

aangeboden

In juni 2017 is door l W de volgende reactie naar SBK gegeven dat de BRL niet voldoet

In juli 2017 voorgesteld aanpassing door SBK die moet ook nog op onze interviewlijst

Reactie op dit voorstel datum onbekend

28 juni 2018 aangepaste BRL 9344 stuk heb ik niet Granuliet als grond

Uit het bovenstaande blijkt dat de discussie over BRL 9344 zich vooral in 2017 afspeelde In 2018 of 2019 is er geen

mailverkeer over BRL 9344

Dat wordt ook ondersteund door emails van 5 2 2019 zie tijdlijn

De activiteiten die leidden tot de discussienota van WVL zijn zo blijkt uit de mail vooral ingegeven door de juridische

stappen van GIB eind 2018 begin 2019

In de email van 5 2 2019 wordt voor het eerst gesproken over een te starten notitie met de vraag of granuliet grond

of bouwstof is Daar komt Jos Vink van Deltares bij in beeld Deltares bleek echter al in april 2018 een conceptrapport

over granuliet opgesteld te hebben bijgevoegd Dit rapport werd pas in juli 2019 definitief Jos Vink heeft hier geen

rol in gehad

In maart 2019 is kennelijk besloten dat WVL RWS ON DGWB en de ILT gezamenlijk onder regie van 10 2e

van WVL de notitie gaan opstellen

■oet

10 2e

ftyla F irriartj jaliiba rt

10 2e

10 2s

10 W 2e

134885 1070



□It bericht ksn Informatle bevatten die niet voor u Is bestemd Indlen u nlet de geadresseerde bent of dit bericht abuslevelljk aan u Is toegezonden wordt u

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

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

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

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

messages

20150707 BRL 9344 d d 2015 07 07 on1werp pdf
20180411 verslag overleg graniiliet B l en RWS docx

20181116Notitie BRL 9344 t b v overleg 16 11 2018 docx

20180403 Deltares 11201985 002 GEO 0001 v3 r Specificaties voor het toepassen van Noordse pdf
20190711 Deltares 11201985 002 GEO 0004 vl 2 r Specificaties voor het toepassen van Noordse Leem in

Weg en Waterbouwwerken inNederland pdf

134885 1070



DGBf1 I0 2e I@minienw nl1 Wim Kuijken ll iQ 2e |@gtnail com1

J DBO

Mon 4 27 2020 10 06 29 PM

Subject RE Stukken over ontoereikendverklaring melding RWS ON

Received

20190606 Bob GIB docx

I0 2eTo

10X2eFrom

Sent

Mon 4 27 2020 10 06 29 PM

t i

Met vriendelijke groet

10 2e

DGB

Verzonden maandag 27 april 2020 14 46

Aan

Onderwerp RE Stukken over ontoereikendverklaring melding RWS ON

10 2eVan

10 {2e DBO Wim Kuijken’

Interessant Ze zien 2 mogelijkheden
1 uitiokken handhavingsbesluit maardat beoordeien ze ais onevenredig en

2 Bezwaar aantekenen hetgeen ze doen met beroep op uitzonderingsgrond waardoor bet toch als besiuit Awb 1 3 gezien kan

worden

Met bezwaar is op 7 jan 2019 ingediend en pas op 6 juni 2019 besiuit RWS ON dat het bezwaar niet ontvankelijk is

Is daar ook een document van of heb ik die over het hoofd gezien

Van DBO

Verzonden maandag 27 april 2020 10 43

Aan Wim Kuijken 10 2e BEmail com

Onderwerp Stukken over ontoereikendverklaring meiding RWS ON

I0 2e 10 2e @ minienw nl

10 2e DGB^ 10 2e ^minienw nl

Beste [10 2e |en Wim
We spraken over de wijze waarop RWS ON heeft gereageerd op de melding voor de toepassing van granuliet in de Honswijkerplas

van 27 maart 2018 welke op 3 april 2018 is afgewezen Daarbij is een geroep gedaan op de zorgplicht

Bijgevoegd tref je de reievante stukken aan Uit het betoog van de advocaat GiB 7 1 2019 biijkt de moeilijkheid om juridisch tegen
een ontoereikende melding bezwaar aan te tekenen

Voor de mailwisselingen uit die periode verwijs ik je naar de tijdiijn

roetfV lfst g

10 2e

{10 2e

10 «4 P 2e

134884 1071





10 2e T DBOVan

Aan n DKRW 10 |2ircnT2^ DGRW rf1Q f2e

f1CTiTae [l~ lUKZe irBS^
11 CEND DCO

10 2e

1 Q3e gKCc l 10 2e» 10 2e

Onderwerp

Datum

Bijiagen

20200428 Verslag tafel granuliet 22 4 2020

dinsdag 28april 2020 14 29 19

20200428 Vfirslaf] laffil nraniiliat 22 4 2020 dnrx

Beste collega s

Bijgevoegd het verslag van de tafel granuliet van 22 4 2020

Greet

10 2e

207639 1074



Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteuning

Bestuursadvies

10K2e Der Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

Ili0 2e

10 2e

vers ag
M 431 0 6 10 2e

lUDiZe Uminienw nl

Datum

28 april 2020

Tafel n a v uitzencjing Zembla over granuliet

22 april 2020 9 45

Telefonisch

Betreft

Vergaderdatum en tijd

Vergaderplaats

] I 10 2e I n0 2e r 10j 2^

10 2e 1 1^

10 2eDeelnemeis

I 10 2e I 10 2^
10 2e I 10 2e ] [ 10 2e

• Gesproken is over de brief die afgelopen vrijdag aan de TK is gestuurd Er

is vrijwel geen aandacht aan besteed in de media Wei probeert Zembla

gesprekken te voeren met betrokkenen uit het Implementatieteam De

lijn is dat ambtenaren van lenW doorverwijzen naar DCO

• De WOB verzoeken en de te nemen besluiten zijn in RZM geplaatstj I0 2e

I0 2e Hzal voor RWS tekenen I0 2e | voor het besluit van DGWB

De verzending zal door RWS en DGWB gelijktijdig plaatsvinden actie

f1ITO2fefen [10 2el

Geadviseerd wordt een actieve mededeling te doen aan de TK Hiervoor

wordt een briefle voorbereid acti^i|O 2^0i1i|Q 2fe

De handhavingsverzoeken liggen bij de Stas De deadline is 24 april

Ondertekening door RWS en de ILT

• DCO verzoekt om een aantal QandA s voor de handhavingsverzoeken
Namens Bontrup heeft| I0 2e |een schrijven aan de gemeenteraad

gerichtrrio 2e zal ook met Kuijken contact opnemen
• Er zal wederom met Deltares contact gelegd worden om zo een

schriftelijke bevestiging te krijgen over de rol van| I0 2e actie |io 2e|

• Kort is gesproken over de samenstelling van de begeleidingscommissie bij
de review

Pagina 1 van 1
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10 2et| I0 2e |[| [10X26 I@stupers nl1

J DBO

Tue 4 28 2020 10 48 38 AM

To

10 2eFrom

Sent

Subject RE Interview met dhr Kuijken
Received Tue 4 28 2020 10 48 39 AM

Geachte 10 2e

Bedankt voor uw mail Ik |iad zoiuist nog contact met dhr Kuijken Hi] geeft er toch Never de voorkeur aan om afzonderlijke
en u10 2egesprekken te voeren me

Laten we vanmiddag om 15 uur even bellen

10 2e

Metvriendelijke groet

10 2e

I0 2e

10 2e

VanK|10 ^^[10 2e

Verzonden dinsdag 28 april 2020 09 31

Aan

Onderwerp RE Interview met dhr Kuijken

Geachte

Naar aanleiding van uw mail van vorige week heeft

telefoongesprek voor te bereiden Zou dit vanmiddag lukken en zo ja hoe laat Ik zal ook meteen een aantal opties in de agenda

opvragen dan kunnen we de afspraak meteen plannen Zelf zal ik ook aan het gesprek deelnemen Sinds januari treed ik op als

adviseur van Graniet Import Benelux in deze kwestie

Dank alvast vriendeliike groet

10 {2e DBO

10 2e

mij gevraagd even contact met u op te nemen om het10 2e

10 2e

»
l 10K26 l

10 26

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

reeds beoordeeld Zylab ID 1345S6

10 2e

34587 1076



10 2e

10 2e

reeds beoordeeld Zylab ID 1345SS

134587 1076



I0 2s |@bontrup conn |] iQ 2e |@bontrup conn]
I0 2e n@graniet import nl [| i^e |@graniet innpoi1 nl1

I0 2e

To

iQ 2e I@stupers nl || I0 2e I@stupers nl1Cc

From

Sent

Subject Interview met dhr Kuijken
Received

DBO

Tue 4 28 2020 12 50 27 PM

Tue 4 28 2020 12 50 27 PM

Geachte

In aanvulling op mijn mail van afgelopen woensdag wil ik aangeven dat dhr Kuijken graag afzonderlijke gesprekken met u 0 2^
10 2e len I0 2e zou willen voeren Wellicht wekte mijn mail de suggestie dat het om een gesprek zou gaan

Graag verneem ik hierop uw reactie

Metvriendeliike groet

10 2e

10 2e

1 e

DBO10 2eVan

Verzonden woensdag 22 april 2020 15 09

Aan 10 2e @bontrup comi

CC 10 2e ggraniet import nl

Onderwerp Interview met dhr Kuijken

Geachte

10 2e @3tupers nr

10 2e

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

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

in een brief

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

kwestie

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

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

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

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

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

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

suggesties te doen voor verbetering van de huidige procedure en werkwijze

Dit gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid van

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

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

Graag verneem ik uw reactie

Met vriendelijke groet

Wim Kuijken

Namens deze

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

10 2e

06 10 It9 e

134586 1077



I0 2e I0 2e l@kiwa conn]
I0 2e | DB0

Tue 4 28 2020 12 52 07 PM

To

From

Sent

Subject RE Interview met dhr Kuijken l W Kiwa

Received Tue 4 28 2020 12 52 08 PM

Geachte 10 2e

~

Kan ik ervan uitgaan dat we met u en uw collega

Metvriendelijke groet

10 2e ook over BRL 9321 kunnen spreken

10 2e

Vanj 10 2e

Verzonden woensdag22 april 2020 15 43

Aan

CC [
Onderwerp RE Interview met dhr Kuijken l W Kiwa

Geachte

Kiwa kan uitleg geven aan de werking van het private geaccrediteerde stelsel waarin CvD normdocumenten BRL vaststellen

Uw onderwerp voor de certificering van Granuliet is onderwerp van gesprek in het CvD Grondstoffen en Milieu BRL 9344 Dit

college wordt ondersteund door een secretaris van Kiwa De BRL zelf is door SGS Intron opgesteld

Kiwa heeft ook een bijdrage geleverd aan de beleidsevaluatie besluit bodemkwaliteit een project van uw collega I 10 2e

I0 2e DBO

10 2e

10 2e

10 2e

ATillen voeren directeur divisie Bouw en proceseigenaar voorIkzou graag dit gesprek samen met mijn collega

certificering ISO 17065

Heeft u data gepland om dit interview te houden

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10|Zl§ a |2^10§26

1 e

DBO

Sent Wednesday 22 April 2020 14 59

| I0 2e akiwa com

Subject Interview met dhr Kuijken

Geachte^ 10 2e

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

op deze uitzending hebben de ministers voor Milieu en Wonen en van Infrastructuur en Waterstaat op 5 maart de TK geinformeerd
in een brief

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

kwestie

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

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

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

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

in deze casus hebben gefunctioneerd

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

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

suggesties te doen voor verbetering van de huidige procedure en werkwijze

Dit gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid van mijn secretaris

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

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

Graag verneem ik uw reactie

Met vriendelijke groet

{10 2e 10 2e ^minienw nlFrom

To

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

134585 1078



Wim Kuijken
Namens deze

10 2e

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

134585 1078



io 2e io 2e l@kiwa com1
10 2e | DB0

Tue 4 28 2020 12 58 07 PM

To

From

Sent

Subject RE Interview met dhr Kuijken l W Kiwa

Tue 4 28 2020 12 58 07 PMReceived

10 2eGeachte

Dank We zouden ook nog graag een gesprek inplannen met de voorzitter van dit college van deskundigen Wie is daar de

voorzitter van

Met vriendelijke groet

10 2e

Van | [10 2e |
Verzonden dinsdag 28 april 2020 13 55

Aan

Onderwerp RE Interview met dhr Kuijken {l W Kiwa

Geachte] i0 2e

De BRL vait onder het College van Deskundige korrelvormige materialen Kiwa voorheen BMC is de schemabeheerder van

deze BRL

Wij kunnen onze rol duidelijk maken in het gesprek
Met vriendelijke groet

10 2e DBO

io0aa§4K ofce
1 e

DBO 10 2e10 2e @minienw nlFrom

Sent dinsdag 28 april 2020 13 52

10 2e @kiwa com

Subject RE Interview met dhr Kuijken {l W Kiwa

Geachte

Kan ik ervan uitgaan dat we met u en uw college

Met vriendelijke groet

10 2eTo

10 2e

10 2e ook over BRL 9321 kunnen spreken

10 {2e

10 2e

10 2e

10 2e @Jkiwa comVan I0 2e

Verzonden woensdag22 april 2020 15 43

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

10 2e @kiwa com

Onderwerp RE Interview met dhr Kuijken {l W Kiwa

Geachte

Kiwa kan uitleg geven aan de werking van het private geaccrediteerde stelsel waarin CvD normdocumenten {BRL vaststellen

Uw onderwerp voor de certificering van Granuliet is onderwerp van gesprek in het CvD Grondstoffen en Milieu {BRL 9344 Dit

college wordt ondersteund door een secretaris van Kiwa De BRL zelf is door SGS Intron opgesteld

Kiwa heeft ook een bijdrage geleverd aan de beleidsevaluatie besluit bodemkwaliteit een project van uw collega 10 2e

10 2eCC

10 {2e

10 2e

10 2e willen voeren {[Ik zou graag dit gesprek samen met mijn collega 10 2e

10 2e

Heeft u data gepland om dit interview te houden

Met vriendelijke groet

10 2e

134584 1079



10|as§ te |2^10|26
10 2e

1 e

10 2e DBO 10 2e gpminienw nl

Sent Wednesday 22 April 2020 14 59

To | 10 2e | lQ Pe akiwa com

Subject Interview met dhr Kuijken

Geachtg t10i 2e’ |

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

op deze uitzending hebben de ministers voor Milieu en Wonen en van Infrastructuur en Waterstaat op 5 maart de TK geinformeerd
in een brief

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

kwestie

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

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

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

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

in deze casus hebben gefunctioneerd

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

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

suggesties te doen voor verbetering van de huidige procedure en werkwijze

Dit gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid van mijn secretarisj | 10 2e [| Van het gesprek zal een beknopt verslag gemaakt

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

Mijn bevindingen en aanbevelingen zal Ik ulterlijk 1 juli aan de bewindspersonen rapporteren

Graag verneem ik uw reactie

Metvriendelijke groet

Wim Kuijken

From

10 2e

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

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

elektronisoh verzenden van berichten

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

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

134584 1079



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

Pdbo
Tue 4 28 2020 1 53 45 PM

To

10 2eFrom

Sent

Subject RE Interview met dhr Kuijken l W Kiwa over Granuliet

Tue 4 28 2020 1 53 45 PMReceived

Geachte] 10 2e

Veel dank

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 2e

Van 10 2e

Verzonden dinsdag 28 april 2020 14 52

Aan 10 2e DBO

I0 2e l@hotmail com]

Onderwerp Kb Interview met dhr Kuijken {l W Kiwa over Granuliet

Geachtel I0 2e l__ ^^

CC 10 2e

|s de

u vinatzijn e maii acres iri de cc

Ki0 2e |is telefonisch bereikbaar op 06 | I0 2e

Met vriendelijke groet

10 2e10 2e

10 2e

DBO 10 2e10 2e @minienw nlFrom

Sent dinsdag 28 april 2020 13 58

To 10 2e 10 2e @kiwa com

Subject RE Interview met dhr Kuijken {l W Kiwa

Geachte 10 2e

Dank We zouden ook nog graag een gesprek inplannen met de voorzitter van dit college van deskundigen Wie is daar de

voorzitter van

Met vriendeliike groet

10 2e

Van 10 2e \
10 2e |@kiwa com

Verzonaen ainsaag 28 april 2020 13 55

Aan

Onderwerp RE Interview met dhr Kuijken {l W Kiwa

Geachtej i| iQ 26j
De BRL 9321 valt onder het College van Deskundige korrelvormige materialen Kiwa voorheen BMC is de schemabeheerder van

deze BRL

Wij kunnen onze rol duidelijk maken in het gesprek
Met vriendelijke groet

10 2e DBO 10 2e @minienw nl

1 e

DBO 10 2e @minienw nlFrom 10 2e

134582 1080



Sent dinsdag 28 april 2020 13 52

To 10 2e I0 2e akiwa com

Subject RE Interview met dhr Kuijken l W Kiwa

Geachte^ 10 2e |
Kan ik ervan uitgaan dat we met u en uw collega 10 2e aok over BRL 9321 kunnen spreken

v ri^nH^liil^g rO0t

10 2e

10 2s

10 2e

10 2e 10 2e g kiwa comVan

Verzonden woensdag22 april 2020 15 43

Aan 10 2e DBO 10 2e @ minlenw nl

10 2e{10 2e @klwa comCC

Onderwerp RE Interview met dhr Kuijken {l W Kiwa

Geachte

Kiwa kan uitleg geven aan de werking van het private geaccrediteerde stelsel waarin CvD normdocumenten BRL vaststellen

Uw onderwerp voor de certificering van Granuliet is onderwerp van gesprek in het CvD Grondstoffen en Milieu BRL 9344 Dit

college wordt ondersteund door een secretaris van Kiwa De BRL zelf is door SGS Intron opgesteld

Kiwa heeft ookeen bijdrage geleverd aan de beleidsevaluatie besluit bodemkwaliteit een project van uw collega 10 2e

10 {2e

10 2e

iWillen voeren {11^ raarr H i
^l^amen metmijn colleg 10j 2e 10 2e

10 2e

Meen u aata gepiana orn dit interview te houden

Met vriendelijke groet

10 2e

DBO

Sent Wednesday 22 April 2020 14 59

10 2e 10 2e @kiwa com

Subject Interv ew met dhr Kuijken

Geachte

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

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

in een brief

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

kwestie

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

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

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

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

in deze casus hebben gefunctioneerd

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

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

suggesties te doen voor verbetering van de huidige procedure en werkwijze

Dit gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid van

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

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

Graag verneem ik uw reactie

Met vriendelijke groet

Wim Kuijken

Namens deze

10 2e 10 2e @minienw nlFrom

To

10 2e

10 Pe Van het gesprek zal een beknopt verslag gemaakt10 2e

A0 2e

134582 1080



06 10 2e

□it berichl kan infbrmatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadrasseerde bant of dit baricht abusievelijk aan u is toagezonden wordt u verzocht dat aan da

afzandarta maiden an hat baricht ta verwijdaren Da Staat aanvaardt gaan aansprakelijkhaid voor schada van walke aard oak die verband houdt met risico s verbonden aan hat

elektronisch verzenden van berichten

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

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

134582 1080



]@rws nl]10 2e | WVU|| 10 2e

l0X2e I DBO

Tue 4 28 2020 2 36 58 PM

Subject RE 20200421 Interview rno 2e

Received

To

From

Sent

Tue 4 28 2020 2 36 58 PM

Beste | 10 2e |
Dank

Hebben we al ingeplandl
M^t vripnd^liikf PTfiPt^

10 2e

10 2e

10 aaj^ ^e
WVL

Verzonden dinsdag 28 april 2020 15 05

Aan

Onderwerp RE 20200421 Interview

en zoals besproken advies verzoek om teven^| 0 2

10 2eVan

10 {2e DBO

10 2e

te interviewenI0 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2e WVL 10 2e @rws nl

^0 1 46 PM

■ DGB 10 2e l@minienw nl

I DBOd 10 26 l@mitiienw nl

20200421 Interview 10 2e I

Van

HiTiRHap aTTT

Aan 10 2e

Kopie
Ondenvi

10 2e

Dag 10 2e |
GoecTversiag

Bijgaand mijn aanvullingen in renvooi

Succes metandere interviews en eindverwerking

Gro^^
Van 10 2e DGB 10 2e @ minienw nl

Verzonden woensdag22 april 2020 21 11

Aan 10 2e WVL j 10 2e

f10 2e dBO 10 2e |g minienw nl

Onderwerp 20200421 Interview b0 2e

Geachte | 10K2e |
Zoals afgesproken ontvangt u hierbij ter goedkeuring het verslag van bet gesprek dat gisteren heeft plaatsgevonden
Mocht u bier nog aanvullingen op hebben dan hoor ik het graag uiterlijk dinsdag a s

Vriendeliike qroet

@rwsjTl

CC

10 2e

134468 1081



Ambientri iQK2e |@ambient nil

DBO

To 10 2e

10X2eFrom

Sent Tue 4 28 2020 7 50 25 PM

Subject RE Interview met dhr Kuijken
Received Tue 4 28 2020 7 50 25 PM

Beste 10 2e

In dat gevai aenk ik dat een gesprek met dhr Kuijken niet zo zinvol is De casus rond granuliet is onze focus

Metvriendelijke groet

10 2e

AmbientVan 10 2e

Verzonden dinsdag zts april 2020 19 34

Aan DBO

Onderwerp Re Interview met dhr Kuijken

Beste

Met is correct dat ons CCvD bodembeheer geen rol heeft gehad bij de normdocumenten BRL 9321 en BRL 9344

harteliike groet

I0 2e

10 2e

p s ik kan me voorstellen dat het op onderdelen een uitdaging is het stelsel van kwaliteitsborging te doorgronden

10 2e dBO q 1Q 2e |@minienw nl

Verzonden dinsdag 28 april 2020 14i44

10 2e [Ambient 10 2e @ambient nl

Onderwerp RE Interview met dhr Kuijken

Geachte

Fijn dat u bereid bent een gesprek te wilier

Vanochtend voerden wij een gesprek met van SIKB Daar kwam zijdelings de rol van het Centraal college van

deskundigen aan de orde Daaruit begrepen we dat er meerdere C CvD s zijn

In het specifieke gevai van granuliet gaat het om BRL 9321 en de voorgenomen BRL 9344 welke onder schemabeheerder KIWA

BMC vallen

We begrepen dat deze worden besproken in het College van Deskundigen korrelvormige materialen

Omdat we het hele Kwalibo stelsel nog niet doorgrond hebben is mijn vraag of uw Centraal college een rol heeft gehad rond

deze twee normdocumenten

Met vriendeliike groet

Van

Aan

10 2e

rpn

10 {2e

10 2e

10 «4P 2e

Ambient 10 2e @ambient nlVan 10 2e

Verzonden dinsdag 28 april 2020 08 45

Aan DBO

Onderwerp Re Interview met dhr Kuijken

Geachte io 2e Kuijken en io 2e

Uiteraard ben ik

medewerking te verlenen aan uw onderzoek

U kunt mij voor het maken van een afspraak per mail

benaderen

harteliike eroet

10 2e 10 2e @minienw nl

bereid mijn10 2e

@ambient nl of telefonisch 06| iOK2^ [^e10 2e

10 2e

10 2e DBO 10 2e ^minienw nlVan

Verzonden woensdag22 april 2020 15 04

Aan Ambient q I0 2e10 26 @ambient nl

Onderwerp Interview met dhr Kuijken

Geachte 10 2e

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

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

in een brief

134581 1082



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

kwestie

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

invulling wordt gegeven aan de totstandkoming van een BRL accreditatie en de afgifte van productcertificaten complex Is en dat

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

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

in deze casus hebben gefunctioneerd

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

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

suggesties te doen voor verbetering van de huidige procedure en werkwijze

Dit gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid van

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

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

Graag verneem ik uw reactie

Met vriendelijke greet

Wim Kuijken

Namens deze

lO Pe Van het gesprek zal een beknopt verslag gemaakt10 2e

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

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

elektronisoh verzenden van berichten

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

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

134581 1082



I0 2e I DGBf] 10 2e I@tninienw nl1

l0X2e I DBO

Tue 4 28 2020 8 03 06 PM

Subject Speaking note

Received

20200428 Speaking note staatssecretaris en minister docx

To

From

Sent

Tue 4 28 2020 8 03 06 PM

t i

135091 1083



10 2e
Van

Aan

DGRW

11 DGRW n BSKliu 2e liUKZe

Cc 1 BSK Postbus DGWB1U l2e

Onderwerp
Datum

RE Interview met dhr Kuijker

woensdag 29 april 2020 11 25 56

Dat vind ik primal

Groet

®S2§

Verzonden met BlackBeny Work
www blackberry com

Van 1 DGRV

Datum woensdag 29 apr 2020 11 17 AM

Aan I [10 2e | DGRW \ 10 2e n@minifTivv 11

@iTi inieiiw n11Q 2e 10 2e

] BSK1 [ 1Q 2e

10 2e t minienw nl

Kopie

Onderwerp RE Interview met dhr Kuijken

] BSK j 10 2e gminienw nl10 2e

Wim wil volgens mij aparte interviews ik bedoelde een soort vooroverleg

Van | io 2e \ DGRW

Verzonden woensdag 29 april 2020 11 12

Aan ] DGRW [ ] BSK10 2e 1Q 2e

CC ] BSK

Onderwerp RE Interview met dhr Kuijken

Ik vind dat prinna nnaar weet niet of Wim dat wil Sowieso wil ik graag met je afstemmen

hierover

10 2e

Groet

fiok2^

Verzonden met Blackberry Work

www blackberry com

Van [ ] DGRW [

Datum woensdag 29 apr 2020 11 02 AM

Aan | lQ 2e | DGRW | 10 2e Pminienw nl

10 2e t10 2e ^minienw nl

] BSK1Q 2e

I5 minienw nlt10 2e

] BSK l 1Q 2e E1minienw nlKopie

Onderwerp RE Interview met dhr Kuijken
HnitWZlI

Ja ik kreeg zojuist ook een uitnodiging

Mondeling bespreken met zijn drieen

Grfl1UK2^

10X2e

Van | [I0 2e | DGRW | I0 2ej BminiRnw nl

Verzonden woensdag 29 april 2020 10 58

Aan ] BSK [ l5 miniRnw nl10 2e n0X2e 1 Q 2e

132825 1085



10 2e @minienw nlDGRW

CC 10 2e

Onderwerp FW Interview nnet dhr Kuijken

Beste iQ 2e en l iQ 2e l

Vanzelfsprekend stem ik in met een interview door Wim Kuijken Ik zou het wel fijn vinden

om af te stemmen met Jullie zeker als het over de toekomst gaat Als we daar een lijn in

trekken kan dat mi helpen Hebben Jullie ook een interview

Groet

10K2eH

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

Van | [1Q 2e | DBO l 10 2e tminienw nl

Datum woensdag 29 apr 2020 10 51 AM

Aan | lQ 2e | DGRW| lQK2e

Onderwerp Interview met dhr Kuijken

Geachte I0 2e |

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

de Maas in Gelderland In reactie op deze uitzending hebben de ministers voor Milieu en Wonen

en van Infrastructuur en Waterstaat op 5 maart de TK geinformeerd in een brief

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

aan de TK gestuurd over deze kwestie

In deze laatste brief stellen de bewindspersonen vast dat de keten waarbinnen in het kader van

het Besluit bodemkwaliteit invulling wordt gegeven aan de totstandkoming van een BRU

accreditatie en de afgifte van productcertificaten complex is en dat hier lessen uit getrokken

moeten worden in de casus van granuliet De bewindspersonen hebben mij gevraagd hiernaar te

gaan kijken Daarbij zal mijn focus vooral liggen op het in kaart brengen van de verschillende

rollen en verantwoordelijkheden en hoe die in deze casus hebben gefunctioneerd

In het kader van mijn opdracht wil ikgraag met u een telefonische afspraak plannen In dat

gesprek wil ik ingaan op uw ervaringen met het huidige stelsel rond het Besluit bodemkwaliteit

en de casus granuliet in het bijzonder Graag nodig ik u tevens uit om suggesties te doen voor

verbetering van de huidige procedure en werkwijze

Dit gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid van

i

io 2e || Van het gesprek

zal een beknopt verslag gemaakt worden Dit zal na afloop van het gesprek aan u ter

goedkeuring toegestuurd worden

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

Graag verneem ik uw reactie

Met vriendelijke groet

Wim Kuijken

Namens deze

10 2e

10 2e

makeFT

132825 1085



1 DGRW10 2eVan

Aan H ■ DBOnu 2e

Cc Postbus DGWB

Onderwerp
Datum

RE Interview met dhr Kuijker

woensdag 29 april 2020 10 54 54

Ha t10 2e

Vanzelfsprekend stem ik in met een telefonisch interview met Wim Kuijken Ik neem aan

dat er een afspraak via mijn secretariaat wordt gepland

Groet

MID

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

] DBO @minienw nlVan [
Datum woensdag 29 apr 2020 10

Aan

Onderwerp Interview met dhr WuijKeu

10 2e 10 2e

JL rtiVl

] DGRW 10 2e10 2e

Geachte i0X2e |

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

de Maas in Gelderland In reactie op deze uitzending hebben de ministers voor Milieu en Wonen

en van Infrastructuur en Waterstaat op 5 maart de TK geinformeerd in een brief

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

aan de TK gestuurd over deze kwestie

In deze laatste brief stellen de bewindspersonen vast dat de keten waarbinnen in het kader van

het Besluit bodemkwaliteit invulling wordt gegeven aan de totstandkoming van een BRL

accreditatie en de afgifte van productcertificaten complex is en dat hier lessen uit getrokken

moeten worden in de casus van granuliet De bewindspersonen hebben mij gevraagd hiernaar te

gaan kijken Daarbij zal mijn focus vooral liggen op het in kaart brengen van de verschillende

rollen en verantwoordelijkheden en hoe die in deze casus hebben gefunctioneerd

In het kader van mijn opdracht wil ikgraag met u een telefonische afspraak planner In dat

gesprek wil ik ingaan op uw ervaringen met het huidige stelsel rond het Besluit bodemkwaliteit

en de casus granuliet in het bijzonder Graag nodig ik u tevens uit om suggesties te doen voor

verbetering van de huidige procedure en werkwijze^
Dit gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid van

zal een beknopt verslag gemaakt worden Dit zal na afloop van het gesprek aan u ter

goedkeuring toegestuurd worden

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

Graag verneem ik uw reactie

Met vriendelijke groet

Wim Kuijken

10 2e io 2e | Van het gesprek

10K2e

□ e

132826 1086



I0 2e I DGBf] 10 2e |@minienw nl1

l0X2e I DBO

Wed 4 29 2020 8 05 02 AM

Subject RE 20200428 Speaking note staatssecretaris en minister

Wed 4 29 2020 8 05 02 AM

To

From

Sent

Received

Dank

Van DGB10 2e

Verzonden dinsdag 28 april 2020 21 35

Aan DBO

Onderwerp 20200428 Speaking note staatssecretaris en minister

Goed stuk Ben zo vrij geweest paar typo s eruitte vissen en nog 1 suggestie en een vraag

Gro^Uffie

10 2e

135090 1087



_

WVL ll 10 2e ^@rws nl1

DBOi io 2e |@mini^ nl1

I0 2eTo

10 2eCc

10 2e I DBO

Sent Wed 4 29 2020 9 32 48 AM

Subject RE Interview met dhr | lQK2e

Wed 4 29 2020 9 32 49 AM

From

Received

Beste| 10 2e [

Daa is er Lets misgegaan Ik kom tenig met een nieuwe afspiaak

Groet

10 2e^

Oorspronkeliik bericht

] WVL C
Verzonden woensd^ 29 april2020 10 31

10 2e ] DBO ^ 10 2e

Onderweip RE Interview met dhr | 1Q 2^

10 2e l@rws nl

]@mmienw nl

10 2eVan

Aan

Bestej10 26[

Zoals eerder aangegeven kan ik dondeid^ochtend niet In de middag vanaf 14 ukan ik

Groeten

10 2e

Oorspronkeliike afsmaak
10 2e [ DBO j 10 2e |@mmienw nt

Verzonden woensdag 29 april2020 10 20

Aan Wtm Kuijken |
Onderweip Interview mef
Tijd donderdag 30 april 2020 10 00 11 00 UTC 01 Q0 Amsterdam Berlijn Bern Rome Stockholm Wenen

Locatie

Van

10 2e | DGB

I 10 26 h

10 2e WVL

10 2g

10 2e is inviting you to a scheduled Zoom meeting

Join Zoom Meeting

I0 2g

10 2e

135195 1088



Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
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Bijgevoegd de beantwoording op de vragen die ik binnen ons team heb uitgezet

Bij de vragen is uitgegaan van het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer dat order het SIKB ressorteert Na het gesprek

van gisteren is duidelijk dat de BRL en 9321 en 9344 order het College van Deskundigen Korrelvormige Materialen valt

Ik laat een uitnodiging inplannen met de voorzitter [
Groet
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Vragen in het kader van het onderzoek van dhr Kuijken over de keten in het kader van

het stelsel Bbk

1 Wie of welke instantie bepaalt formeel of een product certificaat order een spedfieke BRL

vaft en daarmee conform het Bbk wordt gehandeld Bestaat daarin beleidsruimte Waar is

dit vastgelegd actie \ 10 2e |

De Raad voor Accreditatie RvA en de ILT hebben hier een rol in De RvA toets of een Cl

op basis van het nomndocument een productcertificaat erkende kwaliteitsverklaring mag

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

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

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

hierbij enige interpretatie ruimte

2 Wie of welke instantie moet bij interpretatieverschiHen in de regetgeving en de activiteiten

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

verioopt dit actie \ 10 [2e

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

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

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

nadrukkelijke adviesrol bij interpretatieverschillen

3 Is erin het besluit Bbk toelichting of elders beschreven ofer een beroep of

bezwaarprocedure bestaat Bijvoorbeeld in het gevai dat een bodemintermediair of

producent het niet eens is met de uitieg van een BRL of een uitspraak dat een

productcertihcaat niet onder een BrI zou vallen actie 10 2e

Nee dit staat niet in het Bbk In verschillende normdocumenten is wel een

klachtenprocedure opgenomen De schemabeheerder kan hierbij advies geven

4 Wat is precies de verantwoordelijkheid van Bodem in de regetgeving Wat is materieel

hun functie actie \ 10 [2e |

Bodem is verantwoordelijk voor de afgifte van erkenningen en de schorsing intrekking
van erkenningen om administratieve redenen Bodem publiceert een register van de

afgegeven erkenningen Daarnaast heeft Bodem een wettelijke taak bij het beheer van

de wettelijke instrumenten Meldpunt bodemkwaliteit en BoToVa bodemtoetsvalidatie en

het beheer van vastgestelde Bodemkwaliteitskaarten

5 Is Bodempius formeel namens de minister gemandateerd om erkenningen uit te geven te

weigeren en te verstrekken Kan inzage gegeven warden in deze mandaatregeling actie

10 2e

Zie bijiage 1

6 Is ereen formele beschrijving van rol mandaat en samenstelling van Implementatieteam

werkgroep Kwalibo actie \ 10 2e

Die was er wel gerelateerd aan de monitoring vanaf 2008 opgenomen in monitoringsplan
en aan het verbetertraject Bbk na 2011 opgenomen in verbeterplan Relevante stukken

zijn te vinden via https www bodemplus nl onderwerpen wet reaelaevinq bbk evaluatie

Het implementatieteam is nadien in stand gehouden en minder vanuit een projectmatige

aanpak van de implementatie een plek gegeven maar als overleggremiurn over actuele

ontwikkelingen uitvoeringsvraagstukken en aanpassingen van de Rbk Hiermee worden

signalen uit de uitvoeringspraktijk opgehaald DGWB betrekt deze bij advisering van

bewindspersonen
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7 De Raad van Accreditatie beoordeelt laboratoria certiflcerende instellingen en inspectie

instellingen op hun deskundigheid en onafhankelijkheid In dit geval is dat SGS Intron Wie

zitten er in deze Raad actie ^ I0 2ei| enllM^

Elke lidstaat van de EU heeft een verplichting om een organisatie te hebben die belast is

met hettoezicht op accreditatie en certificatie De RvA is een onafhankelijk en zelfstandig

bestuursorgaan Het ministerie van EZK geeft een subsidie aan de RvA om haar

werkzaamheden uit te voeren

Mlnincria van EZ

Raad van toeziclit

Commissifr

accreditatie

College van vctorzitters

bezwarencommiasie
RvA

Advie»panel

belanghebbenden
Gebruikersraad Bestuur

Overzicht van toezicbthouders en adviescemmissies

8 Is het Accreditatie College een ander gremium dan de Raad van Accreditatie Of is dat

samengegaan met het Centraal College zie onder actie | lOK2e^ en |10 2^|l

Het accreditatie college behoort bij SIKB schema beheerder en is belast met het geven

van advies en de besluitvorming van normdocumenten die aan de RVA worden voorgelegd
om accreditatie voorte verlenen Accreditaties worden verleend voor o a het uitvoeren van

inspecties

9 Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer CCDB stelt het volgende Aan de

orde komen de normatieve documenten op het gebied van bodem en water zoals het

aanpakken van bodemverontreiniging grondstromen bodemenergie mechanische

boringen en tijdelijke bemalingen Het doe is het borgen dat alle direct belanghebbenden

inspraak hebben bij het ontwikkelen en actueel houden van de documenten en het

bevorderen van het correcte gebruik Onder hiding van een onafhankelijke voorzitter

zitten opdrachtnemers opdrachtgevers derden en overheids adviseurs aan tafel Kan de

CCDB een BRL na advies herzien of initiatief nemen tot een nieuw BRL Actie

10 2e

Ja dat is juist de rol van het CCvD Hierbij worden het CCvD ondersteund door een

schemabeheerder die het secretariaat voert CCDB heeft betrekking op de

schemabeheerder SIKB Bij andere schemabeheerders heeft het College van Deskundigen
een andere naam

10 Weike rol heeft het CCDB gehad in de casus granuliet

Geen SIKB is niet de schemabeheerder voor de BRL die over granuliet gaat Dit waren

KIWA en SGS Inzicht over het proces mandaat en de besluitvorming dient bij deze

partijen te worden nagevraagd
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11 In het verslag van 27 2 2020 staat dat dit nu Centraal College van Deskundigen en

Accreditatlecollege Bodembeheer heet Vanwaar die samenvoeging Wie heeft daartoe het

initiatief genomen acde

Het College heeft tot taak om zowel normdocumenten voor certificatie als accreditatie te

beoordelen Dit is ook weer specifiek voor SIKB

10 2e

12 Wat Is precies de verantwoordelijkheld van RWS handhaving In de regelgeving Waar Is dat

vastgelegd act ^10 2^

Specifiek voor het Besluit bodemkv^aliteit Bbk is de bevoegdheid van RWS namens de

Minister van lenW gebaseerd op artikelen 2 voor bouwstof 3 voor grand en bagger en

4 {handhaving Bbk In artikelen 2 en 3 wfordt de beheerder{ het bestuursorgaan dat

bevoegd is tot het verlenen van de Watervergunning zie art 1 Bbk en dat is RWS in het

geval van Over de Maas aangewezen als bevoegd gezag voor het Bbk

Uit de toelichting op artikel 4 in de NvT bij het Bbk

Dit artikei regelt de handhaving van de bij of krachtens dit besluit geldende verplichtingen
voorde verschillende toepassingsvormen van bouwstoffen^ grand of baggerspecie Hierbij
wordt aangesloten bij de bevoegdheden van de verschillende bestuursorganenj zoals die in

de artikelen 2 en 3 zijn vastgelegd

[ ]
Voor toepassingen van bouwstoffenj grand of baggerspecie in oppervlaktewater wordt

vooralsnog vastgehouden aan de bestaande organisatie van de handhaving waarbij de

hoofdregel is dat de dagelijkse besturen van de waterschappen deze rol vervullen ten

aanzien van regionale oppervlaktewateren en de minister van Verkeer en Waterstaat

regionale diensten Rijkswaterstaat ten aanzien van de veeiai grotere zogenaamde

rijkswateren

Een meer algemene beschrijving van de handhavingstaken dus niet alleen voor \wat

betreft het Bbk is opgenomen in het Besluit Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
https wetten overheid nl BWBR0039539 2017 07 01 maar natuurlijk ook in de wetten

algemene maatregelen van bestuur AMvB s besluiten regelingen en circulaires zelf

waar in genoemd besluit hoofdstuk 3 van de Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat

expliciet naar wordt verwezen

13 Bestaatereen voorde handhavers vastgelegd handhavingskader Bbk

Er bestaat een Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit HUM Bbk zie

https www bodemplus nl onderwerpen wet reaelaevinQ bbk instrumenten hum bbk

Meer algemeen bestaat er een vastgestelde Landelijke RWS Hand having strategie
https zoek officielebekendmakinaen nl stcrt 2016 33546 html en een RWS

Uitvoeringskader Landelijke Handhavingsstrategie zie bijgevoegd document waarin ook

het onderdeel Werkveld waterkwaliteit en bodem is opgenomen

14 Bestaan er aanwijzingen voor handhavers in welke gevallen zijn een beroep kunnen doen

op de zorgplicht

De Landelijke RWS Handhavingsstrategie zegt niets over invulling van wettelijke
zorgplichten Het HUM Bbk bevat wel een globaal schema 24 over de handhaving
zorgplicht water mede ten aanzien van de zorgplicht van art 7 Bbk

NB De zorgplicht van artikel 7 Bbk richt zich primair tot de toepasser van een bouwstof

grond of baggerspecie Als deze weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat nadelige
gevolgen kunnen optreden door het toepassen van een bouwstof grond of baggerspecie
moet hij maatregelen nemen om verontreiniging te voorkomen of zoveel mogelijk te

beperken
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De zorgplicht vormt een i ^ngnet voor situaties waarin sprake is van onzorgvuldig handelen

zonder dat een specifiek wettelijk voorschrift wordt overtreden Het bevoegd gezag kan

handhavend optreden indien de zorgplicht door de toepasser onvoldoende wordt nageleefd
schending van de zorgplicht ^

15 Bestaat er een Formele beroepsmogelijkheid tegen het afwijzen van een voorgenomen

melding of gedane melding in het kader van het Bbk

Nee Het doen van een melding op grond van het Bbk en het voldoen aan de daaraan in

de Regeling bodemkwaliteit Rbk gestelde eisen ziet op de naleving van zogenoemde

algemene regels
^
Een reactie van bevoegd gezag of uitblijven daarvan op een melding

is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht Bezwaar en beroep tegen de

uitkomst van de beoordeling van de melding is voldaan aan de geldende algemene regels
van het Bbk en de Rbk is niet mogelijk
Zie in dit verband de conclusie staatsraad advocaat generaal bij de Raad van State over

meldingenstelsels in APV s onder4 2 e v

https www raad vanstate nl uitspraken ai97646 201303069 2 a3

Op de website van Bodem staat hierover het volgende

Een melding biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid te verifieren of de toe te passen

partij en de voorgenomen toepassing voldoen aan de vereisten van het Besluit

bodemkwaliteit en desgewenst zorg te dragen voor de handhaving Het bevoegd gezag is

op grond van het Besluit bodemkwaliteit niet verplicht om de melding te publiceren en

neemt geen formeel besiuit op de melding Na verstrijken van de termijn van ten minste

vijf werkdagen mag de meider toepasser starten met de nuttige toepassing maar het

bevoegd gezag mag en kan ook hierna nog handhavend optreden De toepasser is en blijft
verantwoordelijk voor het voldoen aan de vereisten van het Besiuit bodemkwaiiteit

Als toepasser kunt u van een bevoegd gezag uit oogpunt van behoorlijk bestuur wel

verwachten dat het bevoegd gezag de melding beoordeelt binnen de gestelde termijn De

meeste bevoegde gezagen stemmen per brief of e mail in met een correcte melding tot

voomemen van een nuttige toepassing Bodem adviseert de toepasser actief te vragen

om bovengenoemde instemming van het bevoegd gezag vooruitlopend op feitelijke start

van de nuttige toepassing ook na versthjken van de gestelde termijnen

Een positieve of negatleve mededeling van het bevoegd gezag is geen besluit

beschikking in de zin van artikel 1 3 van de Algemene wet bestuursrecht Tegen de

mededeling door het bevoegd gezag naar aanieiding van de melding kan door derden of

belanghebbenden geen bezwaar of beroep warden aangetekend

16 Is RWS handhaving ontvankelijk voor een bezwaarschrift van bijvoorbeeld een

initiatiefnemer las er een voorgenomen melding is gedaan zoais in ON

Zie het antwoord op vraag 15

In het bezwaarschrift waar de vraag naar verwijst tekent de advocaat van initiatiefnemer

bezwaar aan tegen het in uw brief [van RWS] van 3 april 2018 ingenomen standpunt dat

Granuliet niet onder water mag worden toegepast en uw weigering [van RWS] van 4

decernber 2018 om terug te komen op uw eerder ingenomen standpunt Beide

documenten kwalificeren niet als besluit in de zin van de Awb

Dit bezwaarschrift tegen het toereikend verklaren van een melding zou niet ontvankelijk
moeten worden verklaard omdateen besluit in de zin van Awb waartegen bezwaar kan

worden aangetekend ontbreekt

^
Met als doel het verminderen van administratieve lasten zijn de afgelopen jaren vergunningplichten in een

groot aantal wetten steeds vaker vervangen door algemene regels Algemene regels omvatten op voorhand

beschreven voorschriften met betrekking tot bepaalde specifleke handelingen zoais in het geval van het Bbk

het toepassen van grond bagger en bouwstoffen BIj algemene regels hoort een melding in plaats van een

aanvraag zoais bij een vergunning De meider geeft op die manier aan bevoegd gezag aan dat hij een

bepaalde handeling gaat doen en naar zijn mening wordt voldaan aan de algemene regels zoais opgenomen In

bijvoorbeeld het Waterbesluit de Waterregeling een verordening van het waterschap de keur of zoais hier

het Besluit bodemkwaliteit
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Een melding is trouwens geen voorwaarde voor de geldigheid van de algemene regels
degene die de activiteit verhcht moet zich daaraan zonder meer houden Het doel van de

melding is vooral om het bestuursorgaan in kennis te stellen van het feit dateen

meldingsplichtige activiteit wordt verricht Dat vergemakkelijkt het toezicht op en de

handhaving van de algemene regels Zie ook de eerdere verwfijzing naar de conclusie

staatsraad advocaat generaal bij de Raad van State over meldingenstelsels onder4 3

17 Hoe ziet de beroepsprocedure emit bij een ontoereikend verkiaarde melding act ^l|Q 2^

Zie hetantwoord op vraag 15 en 16

18 Kan de ILT aangegeven hoe hoog het nalevingspercentage in de laatste 5jaar is bij BRL

en in de categotie grond actie Marit

2013 2013 2014 2016 2016 2018 2017 2017

16 2019 3016 43 61 60 25

Waterbodem

onderzoekVeldwerk BodemenergieMonstername Saneringen Samenvoegen

Uit P2 rapport Onderzoek kwantificering ILT bevindingen naleefgedrag Kiwalibo stelsel d d

26 03 2020 Opgesteld door P2 in opdracht van DGWB Rapport zie bijiage is nog niet

definitief vastgesteld en mag nog niet \worden verspreidl

Naleefpercentages zijn alleen gebaseerd op uitgevoerde thema inspecties ILT houdt ook

toezicht op basis van ingediende bodemsignalen maareen naleefpercentage gebaseerd op

deze signalen is niet representatief aangezien een signaal al op voorhand een

vermoedeliike overtreding betreft

Het betreft hier een onderzoek naar gemeenten die samenvoegen zonder erkenning
Het kenmerk van dergelijk onderzoek is dat de handeling illegaal is en derhalve per

definitie het vwerkelijke naleeftekort veel hogerzal liggen

19 Kan de ILT aangeven oFen zoja hoeveel inspecties erhebben plaatsgevonden de laatste 5

jaar bij Cl s in het kader van certificaten in de categohe grond actie

ILT beoordeelt Cl s steekproefsgewrijs aan de hand van thema inspecties Daarbij zoeken

we zoveel mogelijk aansluiting bij de thema s die ook worden uitgevoerd bij
certificaathouders zie de thema s genoemd bij vraag 1 Deze inspecties zijn vervolgens

gericht op thema onafhankelijke aspecten zoals bijvoorbeeld de opleiding van de

auditoren de volledige en juiste uitvoering van een initiele of opvolgingsaudit of het juist

toepassen van de sanctiestrategie Hoewel dus het thema de ingang is geeft een dergelijke
insteek ons een beeld van de mate waarin de Cl in de voile breedte in control is

2014 2015 2016 20172015 2016 2017 2018 2019

5 Cl s en 3

BRL en

2 Cl s en 1 4 Cl s en 8

BRL en

3 Cl s en 4

BRL en

Herijking ivm

Koers ILT

1 Cl en 9 BRL

BRL en

20 Kan de ILT aangeven hoeveel bedrijfscontroles er in de laatste 5jaar hebben

plaatsgevonden in het kader van productcertificaten in de categorie grond ache Marit

In de periode 2015 t m okt 2019 zijn 1832 signalen binnengekomen Deze zijn allemaal

beoordeeld en erzijn er ongeveer 743 tot een uitgebreide controle gekomen Specifiek
voor de productcertificaten in de categorie grond geldt dat er met betrekking tot de BRL

9313 zand uit dynamische wingebieden ongeveer tien signalen zijn binnengekomen
waarvan er ongeveer vier uitgebreid zijn gecontroleerd Vreemde eend in de bijt is de 9335

samenvoegen grondj Hiervoor kan zowel een productcertificaat gebruikt worden als een

procescertificaat In genoemde periode zijn 99 signalen afgehandeld op ong 234
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binnengekomen signalen met betrekking tot deze BRL ongeveer 80 betreft illegaal dus

zonder certificaat en erkenning samengevoegde grand

Daarnaast is in 2017 m b t tot de BRL 9335 een thema onderzoek bij gemeenten

uitgevoerd zie ook nalevingsbeeld vraag 1 Voor dit thema onderzoek zijn alle destijds

ongeveer 385 gemeenten aangeschreven met het verzoek een enquete in te vullen Op
basis hiervan zijn ongeveer 85 gemeenten daadwerkelijk bezocht Zoals ook bij het

nalevingsbeeld vermeld betreft het hier een onderzoek naar het ontbreken van de

erkenning dus daar dient bij het gebruik van deze getallen dit thema en de hiervoor

genoemde 80 signalen rekening mee te worden gehouden
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Geachtel 10 2e |
Op 6 februari jl heeft Zembla een uitzending gewijd aan het storten van granuliet in de plas Over de Maas in Gelderland In reactie

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

in een brief

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

kwestie

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

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

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

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

in deze casus hebben gefunctioneerd

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

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

suggesties te doen voor verbetering van de huidige procedure en werkwijze

Dit gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid van mijn secretaris

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

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

Graag verneem ik uw reactie

Met vriendelijke groet

Wim Kuijken
Namens deze

10 2e Van het gesprek zal een beknopt verslag gemaakt

10 2e
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Geachte

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

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

in een brief

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

kwestie

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

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

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

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

in deze casus hebben gefunctioneerd

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

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

suggesties te doen voor verbetering van de huidige procedure en werkwijze

Dit gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid van mijn secretaris[
worden Dit zal na afloop van het gesprek aan u ter goedkeuring toegestuurd worden

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

Graag verneem ik uw reactie

Met vriendelijke groet

Wim Kuijken
Namens deze

10 2e
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Geachte | 10 2e | 2e |i^
Op 6 februari jl heeft Zembla een uitzending gewijd aan het storten van granuliet in de plas Over de Maas in Gelderland In reactie

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

in een brief

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

kwestie

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

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

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

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

in deze casus hebben gefunctioneerd

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

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

suggesties te doen voor verbetering van de huidige procedure en werkwiize

Dit gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid van mijn secretari

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

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

Graag verneem ik uw reactie

Met vriendelijke groet

Wim Kuijken
Namens deze

^an het gesprek zal een beknopt verslag gemaakt10 2e

10 2e

135192 1093



]@rminienw nl]
in ienw nl]

{lOK2e DGRWI1 I0 2e I@minienw nl1

\] BSI^ 10 2^ I@minienw nl1

I DGRW

10 2e BSKlI 10 2e

□ DBOll 10^
To

10 2e 10 2eCc

10 2eFrom

Sent Wed 4 29 2020 10 16 05 AM

Subject RE Overdracht Commissiebrief 84357

Wed 4 29 2020 10 16 06 AM

Reactie op verzoek commissie over ontbrekende documenten inzake aranuliet pdf

Received

Bijgaande commissiebrief staat nu op naam van WOM Vraag is hoe we hiermee omgaan Kamer verzoekt nogmaals om de

documenten toe te sturen Met SG overleg van vanmiddag is geschrapt ik had verwacht dat we deze dar zouden bespreken
Hoe gaan we hier nu mee vender Bewindspersonen hebben nu al meer keen tegen de Kamer gezegd datze de documenten niet

krijgen Ze willen binnen een week reactie dat is dus vrijdag 1 mei Vi 10 ^e Kamer benaderen Dat als het goed is gaan deze

week de besluiten op de Wob uit volgende week worden die dan openbaar worden

Groeten

Van Postbus DGWB

Verzonden woensdag 29 april 2020 11 09

DGRW10 2e 10 2e 10 2eBSK Postbus directiesecretariaat WOM JAan

BSK

CC Postbus DGWB 10 2e DGRW DGRW10 2e

Onderwerp FW Overdracht Commissiebrief 84357

Commissiebrief staat op WOM

Groet | I0 2e |

Van

Verzonden woensdag 29 april 2020 10 24

Aan

jl0 2e^ DGRW ^ 10 2^@minienw nl

10 2g 10 2g@minienw nl @minienw nl

I0 2e 10 2e @minienw nl Postbus DGWB | 10 2g |@minienw nl | QOKSe I

DGRW 10 2e |ig minienw nl I 10 2e

DGRW

10 2e

BSK 10 2e @minienw nlI0 2e

10 2eCC Parlementaire Zaken CEND DBO

Onderwerp Overdracht Commissiebrief 84357

Beste Collega

@minienw nl

De Kamer heeft een nieuw commissieverzoek gestuurd met als onderwerp Reactie op verzoek commissie over ontbrekende

documenten inzake granuliet

Je kunt de Commissiebrief in Delphi raadplegen via deze link link naar detailrapport

De termijn voor aanlevering bij DBO is 29 04 2020

De deadline voor het parlement is 01 05 2020

Informatie overonder meer hoe de antwoordbrief moet worden opgesteld en de wijze van aanlevering bij DBO is terug te vinden

op de intranetpagina s van DBO

http intranet minienm nl Orqanisatie Directies DBO Directie Bestuursondersteuninq

Als de Commissiebrief moet worden overgedragen aan een andere DG neem dan contact op met Parlementaire Zaken

Mocht je vragen hebben omtrent het proces dan kun je die ons via de mail stellen of neem telefonisch contact met ons op

We beantwoorden ze graag

met vriendelijke groet
directie Bestuursondersteuning
Stukkenstroom en Parlementaire zaken

06^ 10 24f K|2e
1@minienw nl10 2g

143233 1094



Tweed G Kamer
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1 DGRWiI 10 2e

BSK[| 10 2e

l@minienw nl]

@minienw nl] |

I0 2eTo

10 2e 10 [2e BSKlI I0 2e I@minienw nl1Cc

10 2e I DGRW

Wed 4 29 2020 10 46 16 AM

From

Sent

Subject FW Overdracht Commissiebrief 84357

Wed 4 29 2020 10 46 17 AMReceived

Dit is het voorstel van | i0 2e [ en dat lijkt me verstandig

Groet

|10 2e[

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

10 2e DBO i 10 2e @niinienw nlVan

Datum woensdag 29 apr 2020 11 34 AM

Aan

Onderwerp RE Overdracht Commissiebrief 84357

10 2e DGRW | I0 2e |@minienw nL

Beste [l0 2^
Het is inderdaad een herhaling van de eerdere vraag om 7 documenten toe te sturen

We gaan een brief e sturen waarin wordt verwezen naar de op 1 mei te nemen Wob besluiten De gevraagde stukken voor zover

bekend bij ons zitten daarbij Vanaf 6 mei zijn deze via internet raadpleegbaar
Dan halen we de gestelde deadline niet maar zitten we mim voor het geplande kameroverleg van 12 mei

Groet

i0 2e

10 2e ^ DGRW

Verzonden woensdag 29 april 2020 10 31

Aan

Van

10 2e DBO

Onderwerp FW Overdracht Commissiebrief 84357

Ik kan niet achterhalen wat het veizoek precies inhoudt maar uit het verslag van de commissie maak ik op dat het een heihaling is van de vraag zonder in te gaan

op de briefvan de staatssecretaris hieiover Als er geen veidere duiding gegeven wordt is het misschien verstandig om de staatssecretaris te adviseren contact op te

nemen met de vooizitter van de commissie

Groet

Cf^
Verzonden met BlackBerry Work

faww blackberrv com l

Van

Datum woensdag 29 apr 2020 10 24 AM

Aan
_

ticopd ugrW 1 10 2e |pminienw nl l

10 2g 10 2g@minienw nl @minienw nl

DGRW 10 2e @minienw nl Postbus DGWB j I0 2g |@minienw nl | lQ 2e

DGRW ^ I0 2e |@Wnienw nl 10 2e

10 2e

10 2e

BSK | 10 2e

Kopie Parlementaire Zaken CEND DBO

Onderwerp Overdracht Commissiebrief 84357

Beste Collega

10 2e

10 2e @minienw nl

De Kamer heeft een nieuw commissieverzoek gestuurd met als onderwerp Reactie op verzoek commissie over ontbrekende documenten inzakegranuliet

Je kunt de Commissiebrief in Delphi raadplegen via deze link link naar detailrapnort

De termijn voor aanlevering bij DBO is 29 04 2020

De deadline voor het parlement is Ot 05 2020

Informatie over ondermeer hoe de antwoordbriefmoet worden opgesteld en de wijzevan aanlev^ing bij DBO isfeiug te vinden op de intranefpagina s van DBO

http intranet minienm nl Oreanisatie Directies DBO Directie Bestnursonderstennine

Als de Commissiebriefmoet worden overgedragen aan een andeie DG neem dan contact op met Parlementaire Zaken

Mocht je vragen hebben omtrent het proces dan kun je die ons via de mail stellen ofneem telefonisch contact met ons op

We beantv oorden ze graag

143231 1096



met vriendelijke greet
directie Bestuursondersteuning
Stukkenstroom en Parlementaire zaken

06^ 1Q P ^2e

J@mmLenw nlio 2g

143231 1096



DGRWiI 10 2e

DBOll 1Q 2e

I0 2e I DGRWII I@minienw nl1

iOK2e |i bskiI io 2^ I@tninienw nl1

BSKi I0 2e I@minienw nl1

10K2B I HBJZ

Wed 4 29 2020 10 57 03 AM

Subject RE Overdracht Commissiebrief 84357

Wed 4 29 2020 10 57 03 AM

I0 2eTo ^@rmin ienw nl]

J@minienw nl]10 2eCc

10 2e

From

Sent

Received

Kamer wil duidelijk armpje drukken

Kan me vinden in voorstel van |lQ 2e| PA kan aangeven dat Kamer de stukken niet zal ontvangen zoals eerder uitgelegd maar

wel dmv Wob besluiten voor 12 mei hiervan kennis kan nemen De Kamerbrief hiervoor is in voorbereiding

Grt^^
Van | 10 2e DGRW

Verzonden woensdag 29 april 2020 11 25

DGRW

^

I0 2e 10 2e BSKAan

10 2e BSK 10 2e DBO I0 2e HBJZCC

Onderwerp RE Overdracht Commissiebrief 84357

Ha| iO 26 L
Ik vind het ook een vreemde gang van zaken er wordt helemaal niet ingegaan op de inhoud van de brief Ik zou willen

voorstellen om de staatssecretaris of haar PA contact te laten zoeken met de voorzitter van de commissie om aan te

geven hoe zij erin staat Ze kan moeilijk dezelfde brief nog eens sturen

Wellicht heeft | i0 2e | o£|o 2^hog een suggestie
Groet

Jl0 2e^
Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

l@niinienw nlI0 {2e 10 2eDGRWVan

Datum woensdag 29 apr 2020 11 16 AM

Aan BSK 1 10 2e |@niinienw nl

10 2e DBQ J 10 2e] |@minienw iil

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

I BSK | 10 2e l@minienw nl

10 2e

10 2eKopie

Onderwerp RE Overdracht Commissiebrief 84357

Bijgaande commissiebrief staat nu op naam van WOM Vraag is hoe we hiermee omgaan Kamer verzoekt nogmaals om de

documenten toe te sturen Het SG overleg van vanmiddag is geschrapt ik had verwacht dat we deze dar zouden bespreken
Hoe gaan we hier nu mee vender Bewindspersonen hebben nu al meer keer tegen de Kamer gezegd datze de documenten niet

krijgen Ze willen binnen een week reactie dat is dus vrijdag 1 mei Vi^0 2^e Kamer benaderen Dat als het goed is gaan deze

week de besluiten op de Wob uit volgende week worden die dan openbaar worden

Groeten

Van Postbus DGWB j 10 2g |@minienw nl

Verzonden woensdag 29 april 2020 11 09

] DGRW 1 10K^
@minienw nl Postbus directiesecretariaat WOM

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

CC Postbus DGWB W 2g |@minienw nl

I f10 2e I DGRW 1 10 2e | S minienw nl

Onderwerp FW Overdracht Commissiebrief 84357

Commissiehrief staat op WOM

Groet 1Q 2e

Van

Verzonden woensdag 29 april 2020 10 24
~

DGRW J 10 2^

jlO 2e^ DGRW^ 10 2e |@iminienw nl l

BSK 10 2e | S minienw nl

10 2e 10 2e BSK@minienw nlAan

@minienw nl t 10 2410 2e 10 2g

10 2e @minienw nlDGRW10 2e

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

10 2g @minienw nl 10 2e

_

g minienw nl I0 2e

10 2e @minienw nl Postbus DGWB

DGRW J
Aan

10 2e10 2e

10 2e

10 2eCC Parlementaire Zaken CEND DBO

Onderwerp Overdracht Commissiebrief 84357

Beste Collega

@minienwjT]

De Kamer heeft een nieuw commissieverzoek gestuurd met als onderwerp Reactie op verzoek commissie over ontbrekende

documenten inzake granuliet

Je kunt de Commissiebrief in Delphi raadplegen via deze link link naar detailrapport

Dfa rprmijn voor aanlevering bij DBO is 29 04 2020

130355 1097



De deadline voor het parlement is 01 05 2020

Informatie overonder meer hoe de antwoordbrief moet worden opgesteld en de wijze van aanlevering bij DBO is terug te vinden

op de intranetpagina s van DBO

http intranet minienm nl Oraanisatie Directies DBO Directie Bestuursondersteuning

Als de Commissiebrief moet worden overgedragen aan een andere DG neem dan contact op met Parlementaire Zaken

Mocht je vragen hebben omtrent het proces dan kun je die ons via de mail stellen of neem telefonisch contact met ons op

We beantwoorden ze graag

met vriendelijke groet
directie Bestuursondersteuning
Stukkenstroom en Parlementaire zaken

06^ 10 ^a ^ |2e
1Pminienw nl{10 2g

130355 1097













10 2e RLin 10 2e

10X2e 1 DBO

Wed 4 29 2020 12 19 57 PM

To @rli nl]
From

Sent

Subject Gegevens
Received

10 2e

Wed 4 29 2020 12 19 58 PM

10 2eGeachte

Op verzoek van de staatssecretaris van lenW voert dhr Wim Kuijken momenteel een onderzoek uit naar de problematiek van de

toepassing van granuliet in diepe plassen Dit thema is op 6 februari jl in een uitzending van Zembia aan de orde geweest

ikfungeer voor dhr Kuijken a Is secretaris

in het kader van zijn onderzoek zou dhr Kuijken graag in contact komen met

Heeft u voor mij de contactgegevens van

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

[10 ^a^ ^e

135170 1101



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

Wed 4 29 2020 12 31 24 PM

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

From

Sent

Subject Gesprekmetl 10 2^

Received Wed 4 29 2020 12 31 24 PM

Beste| 10 2e |en Wim
Om 14 30 uur spreken we met

diepe plassen
10 2e is sinds enkele jaren nauw betrokken geweest bij het Bbk en is

In die hoedanigheid is hij van vanaf 2017 betrokken geweest bij BRL 9344 en alle discussies daarna over granuliet

Er zijn dus weinig onderwerpen waar we het met |l0 2e niet over kunnen hebben

Een paar aandachtspunten

Stelsel

rol van de schemabeheerder {KIWA BMC

Centraal College Deskundigen Fijnkorrelig materiaal

betrokkenheid beleid

RvAccreditatie

rol beleid bij BRL en

Casus

tijdlijn en gang van zaken rond BRL 9344

betrokkenheid bij handhaving in 2018 RWS ON

relatie tussen BRL 9344 en interne discussie granuliet

opdrachtgeverschap en betrokkenheid bij discussienota Granuliet

gesprek met Bontrup op 12 juli 2019

afweging DGWB en advisering aan directeurenoverleg
memovan I0 2e aan

informeren van de bewindspersonen

Groet

10 2e zit in ons team en is de autoriteit binnen DGWB als het gaat over het beleid rond

1Q 2e

10 2e van 10 oktober 2019

10 2e

134881 1102



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

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

From

Sent

Subject FW Interview met dhr Kuijken
Received

RPS 2019 02 27 Brief burgers West Maas en Waal versie 4 0 pdf

DBO

Wed 4 29 2020 12 47 01 PM

Wed 4 29 2020 12 47 02 PM

Beste| 10 2e |en Wim
Ik laat een afspraak plannen met het Burgercollectief

Bijgevoegd relaas verklaart veel van hun stellingname

Groet

10 2e

Van Burgercollectief Dreumelsche Waard

Verzonden woensdag 29 april 2020 12 54

Aan

Onderwerp Re Interview met dhr Kuijken

10 {2e DBO

Geachte 10 2e

We zien het voorstel voor het gesprek graag tegemoet Vrijdag is over het algemeen een goede dag omi een afspraak te maken

Wat ons betreft staat deze casus nlet op zich Grondstromen blj Over de Maas waaronder het gebrulk van certlficaten zijn nog in

2019 onafhankelljk onderzocht door bureau RPS en deze casus is wat ons betreft een bevestlglng van de bevlndingen die we ook al

eerder met de Staatssecretarls hebben gedeeld Namelijk dat er servlcegerlcht met de regels wordt omgegaan

Daarom willen we u verzoeken onze bijgevoegde bevlndingen en aanbevelingen ter verbetering van de keten ter voorbereiding te

raadplegen Wij geven de voorkeur aan een gesprek via Skype Microsoft Teams of ander conferencing platform zodat zaken

gedeeld kunnen worden en wij zonder technische hobbels met meerdere personen het gesprek kunnen voeren

Met vriendelijke groet

en l0 2e 10 2e10 2e

On 4 29 2020 11 03 AM

Geachte

1 DBO wrote10 2e

10 2e10 2e n

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

Gelderland In reactie op deze uitzending hebben de ministers voor Milieu en Wonen en van Infrastructuur en

Waterstaat op 5 maart de TK gei nformeerd in een brief

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

over deze kwestie

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

bodemkwaliteit invulling wordt gegeven aan de totstandkoming van een BRL accreditatie en de afgifte van

productcertificaten complex is en dat hier lessen uit getrokken moeten worden in de casus van granuliet De

bewindspersonen hebben mij gevraagd hiernaarte gaan kijken Daarbij zal mijn focus vooral liggen op het in kaart

brengen van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden en hoe die in deze casus hebben gefunctioneerd

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

uw ervaringen met het huidige stelsel rond het Besluit bodemkwaliteit en de casus granuliet in het bijzonder Graag

nodig ik u tevens uit om suggesties te doen voor verbetering var]Ljl^
Dit gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid van mijn secretaris

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

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

Graag verneem ik uw reactie

Met vriendelijke groet

Wim Kuijken

Namens deze

h 11 iH jgQ j^itocedure en werkwijze
10 2e Van het gesprek zal een beknopt

10 2e

06 10 W 2e

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

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

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

134880 1103



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

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

messages

134880 1103



DGRWiI [I0 2e I@minienw nl1

DGRWI^
] BSKl 10 2e ]@minienw nl]I0 2e 10 2eTo

]@minienw nl]10 2e 10 2e

10 2e I BSK

Wed 4 29 2020 1 48 03 PM

From

Sent

Subject RE raamwerk nota

Received Wed 4 29 2020 1 48 07 PM

biilaae la Brief aan minl W 03214234 PDF

biilaae 1b brief Gelderland 03239642 PDF

biilaae 2 motie qelderland PDF

Biilaae 3 Diepe olassen oaradiarmashifts DOCX

biilaae 4 achtergrondinfo over de Ingensche Waarden docx

lENW BSK 2020 79062 01 nota bestuurliik overleg gelderland versie 29 april DOCX

Hoi^10 2e[ en | 10 2e | en h0 2ej
Bijgaand de nieuwe versie van de nota Zie bijgevoegd word bestand laatste bijiage Ik heb de nota terug gebracht tot 4

pagina s en 4 bijiagen In de nota heb ik een poging gedaan om de strategische discussie uit te schrijven Zie tekst in cursief

Dus wellicht heb je er minder werk aan dan voorzien Ik begreep van | I0 2e | dat de nota morgenochtend de lijn in moet

@1 10 2e ~| kijk anders alvast maar even of de nota grosso modo voldoet

Groet

j^
10 2e

[fM^I

Itm
TWTe DGRWVan

Verzonden woensdag29 april 2020 14 24

Aan BSK

Onderwerp raamwerk nota

Ho f^
Ik heb zo meteen het interview met Wim Kuijken Daarna wil ik aan de nota werken Kan jij mij alvast het raamwerk toezenden

van de nieuwe opzet Bij voorbaat dank

Met vriendelijke groet

I0 2e

10 2e

Hi
K10 2e r

143229 1105



Datum

3 maart 2020

Zaaknummer

2020 001467

Onderwerp

Storten van reststoffen afval in

zandplassen

Inlichtingen bij

Provincieloket

02635999 99
nost@eelderland nl

De Minister van Infrastmctuur en Waterstaat

T a v mevrouw Van Nieuwenhuizen Wijbenga
Postbus 20901

2500 XP Den Haag

I
Blad

1 van 2

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen Wijbenga

Op 12 februari 2020 is in Provinciale Staten een debat gevoerd over de stort van reststoffen afval in

diepe zandgaten Er leven zorgen bij de inwoners van Gelderland over de veiligheid en

gezondheidsaspecten van bet storten van reststoffen afval in diepe zandgaten In bet debat is een

motie aangenomen waar wij uitvoering aan widen geven

Wij verzoeken u om met spoed onderzoek te doen naar de mogelijkheden en consequenties om bet

storten van reststoffen afval in diepe zandgaten op te schorten zolang niet duidelijk is of en hoe

schadelijk bet is Wij widen met spoed met u in overleg treden over alternatieven voor bet storten

van reststoffen afval in diepe zandplassen Specifiek over granuliet widen wij gezamenlijk met u

onderzoeken of grannliet 00k in voormalige stortplaatsen kan worden ondergebracht Graag

treden wij met u over deze onderwerpen in overleg

In bet verlengde hiervan bet volgende Wij hebben een verzoek ontvangen van de

onderwaterstortplaats De Ingensche Waarden in de gemeente Buren om met PEAS verontreinigde

bagger te mogen storten binnen de normen van bet Tijdelijk Handelingskader Wij hebben dit

verzoek geweigerd en een preventieve last onder dwangsom opgelegd

provincieMarkt 11 | 6811 CGArnhem

Postbus 9090 I 6800 GXArnhem

BNG Bank Den Haag

NL74BNGH0285010824

BIC code BNG Bank BNGHNL2G Gelderland
026 359 99 99

post@gelderland nl

www gelderland nl

Btw nummer NLo01825100 B03

KvK nunimer 51468751

144276 1106



Datum

3 maart 2020

Zaaknummer

2020 001467

Blad

2 van 2

Wij hebben vemomen dat u hierover een gesprek wil arrangeren op ambtelijk niveau tussen

vertegenwoordigers van uw Ministerie Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland Wij zijn van

mening dat dit onderwerp zich niet leent voor een bespreking op ambtelijk niveau maar op

bestuurlijk niveau moet worden gevoerd Indien u hierover in gesprek wil komen wij als College

graag aan dit verzoek tegemoet

Hoogachtend
fredemiteerde Staten erlandvan

10 2e
10 2e

John Berends

Commissaris van de Koning

Pieter Hilhorst

Secretaris

provincie

Gelderland

144276 1106



Bijiage

De onderstaande tekst is geschreveti door eeti collega van Bodem RWS Deze collega
is al lang betrokken Betreft een persoonliike beleidsopvattina Het stukje geeft een
beeld van de hitsorische contact en beleidsontwikkeling

Diepe plassen paradigmashifts

Het onderdeel toepassing in diepe plassen kent een turbulente en rijke historie Er is geen

dynamischer speelveld binnen het bodembeleid als dat voor diepe plassen Onderstaand plaatje
illustreert de continue aandacht voor verbetehng van het beleid Grotendeels ook gevoed door

ontwikkelingen in het waterbeheer zelf en aangejaagd door veel media aandacht rond deze

specifieke toepassing

I

Bewogen periode
S ^
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2015 ego 182010 2G11
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I

Het beleid voor diepe plassen kent 2 paradigmashifts die in elkaar haken en bepalend zijn geweest
voor de nu beoogde aanpassingen in de Omgevingsw et

1 Van storten naar hergebruik en daarmee van WM WVO vergunningen naar algemene
regels

2 Van beoordeling kwatiteit baggerspec e naar beoordeling van kwaliteit van het

watersysteem KRW

Het destijds door het kabinet Stas Schultz van Haegen gewenste einde aan het storten

van baggerspecie in baggerstortplaatsen en meer mogelijkheden voor hergebruik gaf een

belangrijke impuls Ambitie was dat Baggerspecie voortaan een nuttige bestemming moest

krijgen al dan niet na verwierking zoals gewenst vanuit de motie Herrebrugh uit 1999 om

stagnatie van het waterbeheer tot een einde te brengen Advies Tienjarenscenario
Waterbodem De toen al bestaande Usseloog en Slufter en nog geplande Hollandsch

Diep baggerspeciestortplaatsen waren de laatste die gebouwd werden Het storten van

baggerspecie bleef over voor baggerspecie die binnen het watersysteem of op landbodem

al dan niet na verwerking geen nuttige bestemming kon vinden

Aangepaste wetgeving BBk moest ervoor zorgen dat dit op een verantwoorde manier

gebeurd Ook het storten van baggerspecie op de Noordzee werd voortaan binnen de

gestelde normen gezien als het nuttig verspreiden van sediment noodzakelijk voor de

instandhouding van de sedimenthuishouding Dit alles past in de hergebruiks Ladder van

Lansink die al in 1979 het licht zag maar voor baggerspecie nog onvoldoende was

geeffectueerd
BBK heeft ervoor gezorgd dat grond en baggerspecie in veel gevallen direct kon worden

hergebruikt en dat verwerking niet nodig cq rendabel was In de totstandkoming van het

1
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BBK is door destijds DG Water van I W sterk ingezet op beleid dat stagnates weg zou

nemen voor de planning en uitvoering van Ruimte voor de Rivier Het zogenoemde
omputten van zand voor de industrie \wegen en woningbouw tegen gebiedseigen grond
en baggerspecie dat vrij kwfam bij rivierverruinning was een optie die zowel financieel als

op gebied van afzet zeer welkom was De door LNV beoogde natuurontwikkeling was ook

een belangrijke drager voor het hergebruik De focus op de wetgeving voor toepassing van

diepe plassen was dan ook gelegen in die opgave Normen als klasse B voor toepassing in

het watersysteem waren voor bepaalde metalen zo gekozen dat de knip tussen hergebruik
en saneren scherper werd Immers als je de waterbodem niet hoefde te saneren dan

betekende dit dat je deze moest kunnen hergebruiken in het gebied Dat de wetgeving ook

de poorten opende voor hergebruik en verdienmodellen in vrijiiggende plassen stond

nauwelijks op het netviies Ook niet omdat die toepassingen bij waterschappen nauwelijks
voorkwamen en vanuit de waterschappen er in het proces van BBK ook geen urgentie voor

is gevraagd om het mogelijk te maken

De paradigmashift werd door de komst van het BBK in 2008 werkelijkheid Waar tot die tijd
nog WM en WVO vergunningen nodig waren voor het elders storten in oppervlaktewater
waaronder het storten in diepe plassen met bijbehorende MER plicht golden vanaf 2008

algemene regels zonder MER plicht voor nuttige toepassing en verspreiden in

oppervlaktewater indien dit nuttig was voor de werking en functies die het watersysteem
vervult Reden dat we storten in de wet alleen nog gebruiken bij storten in de grote

Rijksdepots Tot 2008 werd door waterschappen nog wel eens de voorloper van het BBK

het Bouwstoffenbesluit BsB gebruikt voor toepassingen in oppervlaktewater maar over

gebruik van het BsB in oppervlaktewater was juridisch veel discussie De geest van het BsB

herken je wel terug in de Grootschalige bodemtoepassingen in BBK Procedures in het

hergebruik van baggerspecie werden aanzienlijk verkort van 6 maanden of langer tot 5

werkdagen Besef hierin Men vond de verandering op de landbodem al groot maar daar

was men al gewend aan een vorm van hergebruik als bodem blijft bodem In het

waterbeheer was baggerspecie tot 2008 een echte afvalstof En besef dat het

overgangsrecht in het waterbeheer veel korter was dan op de landbodem Voor verspreiden
was er geen overgangsrecht De overgang van oud naar nieuw beleid op 1 1 2008

waterbodem was half jaar eerder dan landbodem was dan ook extreem voor de

maatschappij en voor omwonenden diepe plassen in het bijzonder

In de periode rond de invoering van BBK waren er flinke beleidsmatige en juridische
discussies binnen I W of deze paradigmashift niet vender moest worden doorgevoerd het

label afvalstof er helemaal van af halen Als baggerspecie nuttig is voor de

sedimenthuishouding dan is het immers geen afvalstof meer en is de WM en WVO toen

nog de dragers van BBK niet van toepassing Gevoeligheden in internationaal beleid

rondom de Noordzee en beleid dat omringende landen hanteerden waren uiteindelijk een

belangrijke reden om dit niet door te zetten en baggerspecie onderdeel van het beoogde
BBK te houden waarin afvalstoffen tot de dag van vandaag onder voorwaarden kunnen

worden toegepast

Na 2008 werden ook veel baggerspeciestortplaatsen met name in Limburg in

Rijkswateren omgecat tot nuttige toepassing waarmee de vergunningplicht en met name

de eeuwigdurende nazorgverplichting zoals deze bestond kwam te vervallen Dit was

mogelijk omdat die plassen in vergelijking met nieuwe plassen dezelfde doelen en normen

kenden De procedures die deze plassen in voortraject hadden doorlopen waren door de

uitgevoerde MER nog intensiever dan is beoogd in de Hand reiking diepe plassen

2 De tweede paradigmashift is ingegeven door de Kaderrichtlijn Water en doorwerking
hiervan in de Waterwet De kwaliteit van het water is leidend niet de kwaliteit van het

sediment In deze paradigmashift zijn ook uitgangspunten geboren die ervan uitgaan dat

door het verwantwoord comprimeren van breed verspreidde mindere kwaliteiten

baggerspecie op een bepaalde plaats een impuls gegeven kan worden aan de verbetering
van de waterkwaliteit als geheel Ook het saneringscriterium voor baggerspecie verviel

want we gaan voortaan alleen nog saneren als de waterkwaliteit niet gehaald wordt EN de

waterbodemkwaliteit hierde oorzaak van is

Deze shift in het aankijken tegen watersystemen en effectuering hiervan in de Waterwet en

de interne organisatie van I W geen afdeling waterbodem meer zoals deze bij DG Water

nog bestond heeft de basis gelegd voor het nieuwe normenkader MHT voor diepe plassen
Met een methode die hierbij past en grond en baggerspecie anders analyseert en
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beoordeelt Aqua Nitrosa Het laatste belangrijke puzzelstukje in de lange weg Beoordeling
van het sediment en daarmee de toepassing in diepe plassen is vanaf dan echt gekoppeld
aan de kwaliteit van het grond en oppervlaktewater en de doelen die hiervoor gelden
vanuit de KRW grond\«aterrichtlijn
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Hooggeachte mevrouwVan Nieuwenhuizen Wijbenga

Op 12 februari 2020 is in Provinciale Staten een debat gevoerd over de stort van reststoffen afVal in

diepe zandgaten Er leven zorgen bij de inwoners van Gelderland over de veiligheid en

gezondheidsaspeeten van bet storten van reststoffen afval in diepe zandgaten Hierover hebben wij
u op 3 maart 2020 schriftelijk geinformeerd Ook hebben wij u gevraagd onderzoek te doen naar de

mogelijkheden en consequenties om bet storten van reststoffen afval in diepe zandgaten op te

schorten zolang niet duidelijk is of en hoe schadelijk bet is

U heeft 5 maart aan de Tweede Kamer bet aanbod gedaan om een review uit te laten voeren naar de

efifecten van bet gebruik van granuliet in de zandwinplas Over de Maas in de gemeente West Maas

en Waal

Deze review wilt u laten uitvoeren in overleg met de gemeente West Maas en Waal en provincie

Gelderland Op 18 maart jongstleden heeft een ambtelijk overleg plaatsgevonden over de opzet en

onderzoeksvragen van deze review

We zijn bet eens met bet nader onderzoeken van bet effect van granuliet op de inriehtingsdoelen

bet milieu en de gezondheid Het onderzoek gebeurt in uw opdracht en onder uw

verantwoordelijkheid Wij zullen net als de gemeente West Maas en Waal voor en tijdens het

onderzoek infomiatie leveren door ambtelijke deelname aan de klankbordgroep

Aangezien de review zich beperkt tot de toepassing van granuliet en niet ingaat op het storten van

rest en afvalstoffen in diepe zandgaten zoals in onze brief van 2 maart 2020 aan u is gevraagd

verwachten wij hierover nog met u een gesprek te voeren

provincieMarkt 11 | 6811 CGArnhem

Postbus 9090 I 6800 GXArnhem

BNG Bank Den Haag

NL74BNGH0285010824

BIC code BNG Bank BNGHNL2G Gelderland
026 359 99 99

post@gelderland nl

www gelderland nl

Btw nummer NLo01825100 B03

KvK nummer 51468751
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Wij wensen u veel succes met de review en vernemen graag de resultaten
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Gedeputeerde Staten van Gelderland
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Datum

30 april 2020

Kenmerk

strategische discussie over diepe piassen met gedeputeerde
dhr Drenth van Provincie Geideriand

Bijlage n

4

Inleiding
• De Minister van lenW heeft op 3 maart jl en 14 april ji een brief

ontvangen van GS Geideriand bijiage 1 over een drietal onderwerpen

toepassen van afvai reststoffen in diepe piassen
stort van granuliet in stortplaatsen i p v diepe piassen
stort van PFAS houdende bagger in de Ingensche Waarden

• In deze brieven geeft GS Geideriand aan dat deze onderwerpen zich lenen

voor gesprek op bestuuriijk niveau

• Aan het eind van deze nota vindt u de gesprekspunten

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd om met de gedeputeerde de beer Peter Drenth een

gesprek te voeren overdiepe piassen in algemene zin U kunt dit doen aan de

hand van de gesprekpunten zoals opgenomen in de toelichting

Beslistermijn

Uw overleg met de gedeputeerde de heer Drenth zal plaatsvinden op woensdag

8 mei van 14 00 tot 14 30 uur KPN conference call inbellen I0 2g ^
toeqangscode I lOK^g | Bij de conference call zullen ook{

van DGWB en|
10 2e

I0 2e I van RWS inbellen10 2e

Vooroverleg op ambteliik niveau

Op 10 april hebbe4maPX^gSgj^en I iQ 2e ^ contact gehad met | [iQ 2e

10 2e I

]bij de Provincie Geideriand Opambtelijk niveau is uw bestuuriijk

overleg daarmee aangekondigd U bent hierovergemformeerd in het PFAS

overleg van 16 april jl De kern van het verzoek betreftde problematiek rond

het toepassen van materialen in diepe piassen in brede zin en de zorg die dat

geeft bij bewoners en de statenleden De uitzendingen van Zembla hebben dit

versterkt Het betreft zowel de ecologische vraag of het verondiepen

daadwerkelijktot herstel leidt als de vraag of het toepassen van allerlei

materialen uit het binnenland maar juist ook buitenland formeel grond en

10 2e
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bagger maar dat wordt niet zo gepercipieerd wel de goede weg is of er niet

een meer circulaire benadering is

Politieke context Gelderland

• GS Geiderland geeft aan dat er zorgen ieven bij de inwoners van

Gelderiand over de veiiigheid en gezondheidsaspecten van bet storten van

reststoffen afval in diepe zandgaten
• In haar brief refereertde GS Gelderland aan een debat op 12 februari jl in

de Provinciale Staten Directe aanleiding is de ophef die ontstond na een

uitzending van Zambia over de stort van granuliet in de diepe plas Over de

Maas

• In het debat geeft de beer Drenth o a aan

Met bet afgeven van een vergunning voor ontzanden ontgrinden draagt

de provincie geen verantwoordelijkheid wat er vervolgens wordt

gestort in de diepe plas
Ontzanden ontgrinden beeft meerwaarde en is als zodanig niet

bezwaarlijk

Principiele vraag die de beer Drenth stelt is of granuliet wel geen

grond is Indien grond dan mag het worden toegepast Dat moet het

Rijk bepalen
• Tijdens het debat is een mode van GroenLinks aangenomen bijiage 2

Deze mode werd door 11 fracties gesteund De mode verzoekthet College
de minister te verzoeken metspoed onderzoek te doen naar de

mogelijkheden en consequenties om het storten van reststoffen afval

op te schorten zolang niet duidelijk is of en hoe schadelijk het is

met spoed in overleg te treden met de Rijksoverheid over alternatieven

voor het storten van reststoffen afval in zandplassen
om gezamenlijk met de rijksoverheid te onderzoeken of granuliet ook

in voormalige stortplaatsen kan worden ondergebracht

actief te communiceren richting de inwoners van Gelderland over de

bovengenoemde punten

Gesprekspunten
De hoofdmoot van het overleg is het voeren van een strategische discussie

over diepe plassen Bij voldoende tijd is kan nog worden gesproken obneteL vejzoek
buiten verzoek

1 Strategische discussie over dieoe plassen

In Gelderland en de gemeente West Maas en Waal zijn er diverse zorgen over

diepe plassen het verondiepen van diepe plassen het toepassen van

reststoffen afval het importeren van grond en baggerspecie voor toepassing in

diepe plassen het wettelijk kader en of het toezicht volledig sluitend is GS

Gelderland wil een goed beeld krijgen van het beleid achter diepe plassen

De zorgen over diepe plassen bestaan al veel langer en daarom is in 2018 een

evaluatie uitgevoerd naar het wettelijke kader voor diepe plassen en het

toezicht Ondanks de introductie van een vergunning en MER

beoordelingsplicht met de Omgevingswet strengere eisen voor plastics en een

intensivering van het toezicht blijft de discussie rondom het verondiepen van

diepe plassen bestaan In de publieke opinie blijkt de scheidslijn tussen het

nuttig toepassen van grond en baggerspecie en het storten van afval dun te

zijn Het blijkt steeds moeilijk uitlegbaar dat uit oogpunt van ecologie en

natuur grote hoeveelheden baggerspecie en grond worden toegepast in diepe
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plassen Het argument om een diepe plas te verondiepen uit oogpunt van

natuur en verbetering van de ecologie is niet altijd voldoende overtuigend Het

verdienmodel de import van buitenlandse grond en baggerspecie en de meer

recente granuliet en PFAS problematiek helpt niet in de beeldvorming Bij de

ontwikkeiing van het beieid en het Besluit bodemkwaiiteit in 2008 was

overigens de import van grond en baggerspecie niet voorzien Het is steeds

baianceren tussen de wens om grond en baggerspecie uit oogpunt van

circulariteit nuttig te hergebruiken het zoeken naar de redelijke ruimte en

de bescherming van het miiieu Zie hiervoor ook de beschrijving van de

historische context en de ontwikkeiing van het beieid in bijiage 3

Gezien de zorgen over en de effecten van het gevoerde beieid is het wenseiijk
om gezameniijk een brede strategische discussie te voeren over het

verondiepen van diepe piassen circulariteit natuurontwikkeling winning van

zand en grond en de toepassing van rest en afvalstoffen

Over diepe piassen kunt u aangeven

• Het onderwerp diepe piassen vraagt om een gebalanceerde doordachte en

integrale aanpak De diepe piassen hebben een belangrijke functie in het

kunnen bergen van herbruikbare bagger en grond afkomstig van

bijvoorbeeld de ruimte voorde rivierprojecten en het beheervan onze

rivieren baggeren De gebalanceerde aanpak komtenerzijds tot

uitdrukking in het benutten van de verantwoorde ruimte en anderzijds
voldoende bescherming van het milieu grond en oppervlaktewater Door

de PFAS problematiek is deze functie van de diepe piassen benadrukt

• Met de beleidsevaluatie diepe piassen in 2018 is het stelsel verbeterd Er

mag nog slechts sporadisch plastics in de grond en baggerspecie aanwezig

zijn Met de omgevingswet wordt een vergunning en MER

beoordelingsplicht geintroduceerd Ook is hettoezicht geintensiveerd
Daarnaast voert B ware een onderzoek uit naar de ecologische kwaliteit

van diepe piassen en wordt gewerkt aan een nieuw milieu hygienisch

toetsingskadervoordiepe piassen
• Er zijn echter blijvend zorgen over het verondiepen van diepe piassen het

nut van verondiepen de ecologische beoordeling de import van grond en

baggerspecie het toepassen van rest en afvalstoffen en de kwaliteit van

het materiaal TerwijI tegelijkertijd wordt gezocht naar de redelijke ruimte

om PFAS houdende grond en baggerspecie te kunnen toepassen
• Daarom willen we met de andere overheden het gesprek aangaan over het

verondiepen van diepe piassen circulariteit natuurontwikkeling winning
van zand en grond en de toepassing van rest en afvalstoffen Hierbij moet

de vraag worden beantwoord of de uitvoeringspraktijk nog past bij het

beoogde beieid en of een andere gezamenlijke lijn moet worden

ontwikkeld

• Dit kan in combinatie met een botsproef voor een nadere analyse van het

vigerende beieid de nieuwe vergunningplicht en het toezicht op diepe

piassen Deze botsproef kan binnen twee maanden worden georganiseerd
• Naar aanleiding daarvan kan dan gezameniijk worden bekeken in hoeverre

nadere of meer fundamentele aanpassingen noodzakelijk worden geacht

Verder kunt u over granuliet aangeven
• Het materiaal kan op grond van het Besluit bodemkwaiiteit in juridische zin

wordt gekenmerkt als grond Het materiaal kan bij een voldoende

kwaliteit in een diepe plas worden toegepast Vooral het materiaal dat

wordt geclassificeerd als grond geldt een stortverbod Achtergrond van dit
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stortverbod is dat grand bij voorkeur niet wordt gestort maar wordt

hergebruikt bijv als verondiepingsmateriaal zoals bij granuiiet in de Over

de Maas

• Ondanks dat de kwaiiteit van het granuiiet meerdere malen is onderzocht

en steeds ook door iaboratorium onderzoek is aangetoond dat het

materiaai in de schoonste materiaaikiasse van het Bbk valt

Achtergrondwaarde natuur wordt samen met o a gemeente West Maas

en Waaien provincieeen review onderzoek naar de milieuhygienische
kwaiiteit van granuiiet uitgevoerd Dit is niet omdat lenW twijfelt aan de

kwaiiteit van granuiiet maarom te trachten de ongerustheid bij
omwonenden gemeente en provincie weg te nemen

Opschorten van de verondieping is niet mogeiijk Dat zou aiieen kunnen ais

de toepasser van granuiiet privaat bedrijf Overde Maas BV de regels van

het Besluit bodemkwaliteit overtreedten dit is niet het geval

buiten verzoek
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Bijiage 3

Van storten naar hergebruik
van vergunningen naar algemene regels

Het kabinet Stas Schultz van Haegen heeft in het verleden het storten van baggerspecie in

baggerstortpiaatsen beeindigd en meer mogeiijkheden voor hergebruik gecreeerd Ambitie was

dat baggerspecie voortaan een nuttige bestemming moest krijgen ai dan niet na verwerking
zoais gewenst vanuit de mode Herrebrugh uit 1999 om stagnatie van het waterbeheer tot een

einde te brengen Advies Tienjarenscenario Waterbodem De toen ai bestaande IJsseloog en

Siufter en nog gepiande Hoiiandsch Diep baggerspeciestortpiaatsen waren de iaatste die

gebouwd werden Het storten van baggerspecie bieef over voor baggerspecie die binnen het

watersysteem of op landbodem ai dan niet na verwerking geen nuttige bestemming kon

vinden Aangepaste wetgeving het Besluit bodemkwaliteit moest ervoor zorgen dat dit op een

verantwoorde manier gebeurd Ookhet storten van baggerspecie op de Noordzee werd voortaan

binnen de gesteide normen gezien als het nuttig verspreiden van sediment Dit ailes past in de

hergebruiks Ladder van Lansink die ai in 1979 het iicht zag maar voor baggerspecie nog

onvoldoende was geeffectueerd Het Besluit bodemkwaliteit Bbk heeft ervoor gezorgd dat

grond en baggerspecie in veei gevailen direct kon worden hergebruikt en dat verwerking niet

nodig was Hiermee kon ook de grond en baggerspecie die vrijkwam bij de rulmte voor de

rivierprojecten worden hergebruikt dit was zowel uit financieei oogpunt ais op gebied van afzet

zeer welkom De door LNV beoogde natuurontwikkeiing was ook een belangrijke drager voor het

hergebruik Normen ais klasse B voor toepassing in het watersysteem waren voorbepaalde
metalen zo gekozen dat de knip tussen hergebruik en saneren scherper werd Immers als je
de waterbodem niet hoefde te saneren dan betekende dit dat je deze moest kunnen

hergebruiken in het gebied Dat ook de mogelijkheid voor hergebruik in vrijiiggende plassen
werd mogelijke gemaakten grond en baggerspecie uit het buitenland kon worden geimporteerd
stond destijds nauwelijks op het netviies

Het onder algemene regels toepassing van grond en baggerspecie in diepe plassen werd met de

komst van het Besluit bodemkwaliteit vanaf 2008 mogelijk Waar tot die tijd nog vergunningen
nodig waren voor het storten in oppervlaktewater waaronder het storten in diepe plassen
met bijbehorende MER plicht golden vanaf 2008 algemene regels Reden dat we storten in de

wet alleen nog gebruiken bij storten in de grote Rijksdepots Procedures in het hergebruik van

baggerspecie werden aanzienlijk verkort van 6 maanden of langertot 5 werkdagen
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10X2610 2eTo @minienw nl]
10X2e I DBO

Thur 4 30 2020 11 10 55 AM

From

Sent

Subject FW RWS 2020 27973 reactie op brief d d 22 april 2020 geen bezwaarschrift

Received

20 04 29 verz Min lenW brf reactie op handhavingsbesluit d d 22 april 2020 pdf

Thur 4 30 2020 11 10 56 AM

Beste lOK2e |
Op verzoek van 10 2e informeer ik je over de recente ontwikkelingen rond Over de Maas

Gistermiddag is een brief ontvangen van de advocaat van de genneente West Maas en Waal

De brief is een reactie op het door ons genomen besluit op het handhavingsverzoek van 22 april

De advocaat geeft in de brief aan dat zijn schrijven niet als een bezwaarschrift gezien moet worden

In de brief verzoekt de advocaat om aanvullende informatie die ten grondslag heeft gelegen aan het certificeringsproces van

granuliet en het lenW besluit om granuliet te herbevestigen als grond

Tevens wordt verzocht de toepassing van granuliet te stoppen

De advocaat doet een procesvoorstel waarop binnen enkele dagen gereageerd moet worden

Op verzoek van |l0 2e hebben we zojuist een overleg gehad met de betrokken binnen lenW {HBJZ ILT DGWB en RWS en ikzelf Dit

was vooral bedoeld om het stuk van de advocaat te duiden en een mogelijke reactie te verkennen

In het gesprek werd al snel duidelijk dat alle betrokkenen van mening waren dat het ongewenst is op het voorstel van de advocaat

in te gaan De minister of staatsecretaris zou bij het accepteren van het voorstel in een rol komen die veel verder strekt dan haar

wettelijke bevoegdheden Dan geldt met name voor de positie naar de Over de Maas en GIB

Tevens wordt gewezen op precedentwerking naar toekomstige gevallen waarbij discussie of een conflict ontstaat met een

bestuursorgaan over het Besluit bodemkwaliteit

Naast de juridische kant zit er een politiek bestuurlijk aspect aan het voorstel van de advocaat

Omwille van deze laatste reden is afgesproken dat DGWB deze brief met een begeleidende nota voorlegt aan de bewindspersonen
Aan de nota zal een juridische reactie naar de advocaat worden bijgevoegd RWS en ILT nemen dit voor hun rekening

Vanuit politiek bestuurlijke optiek zal in de nota geadviseerd worden om nogmaals contact te leggen met de wethoudervan West

Maas en Waal

Groet

i0 2e

10 2e BSVan

Verzonden woensdag 29 april 2020 18 45

Aan 10 2e | DGRW | 10 2e | BS 10 2e | HBJZ

h DGRW | 10 2e | HBJZ | 10 2e

10 2e ILT ILT10 2s

10 {2e DBO

1{10 2e IBSCC

Onderwerp FW RWS 2020 27973 reactie op brief d d 22 april 2020 geen bezwaarschrift

Beste mensen

Eerder vanmiddag ontving ik bijgevoegd voorstel van de advocaat van de gemeente Ik denk dat we op hele korte termijn
hierover zouden moeten overleggen
Groeten

1^
^

Van | io 2e [ 10 2e @soppegundelach nl

Verzonden woensdag 29 april 2020 16 56

Aan 10 2e
_

BS 10 2e @rws nl

ILT | 10 2e ~]@|LenT nl

Onderwerp RWS 2020 27973 reactie op brief d d 22 april 2020 geen bezwaarschrift

Geachte | i0 2e |
In reactie op de brief van 22 april jl zend ik u bijgaande brief Dit betreft ik vermeld het er volledigheidshalve bij geen

bezwaarschrift De brief is vandaag ook per aangetekende post verzonden

Ik zie uw reactie graag tegemoet
Met vriendeliike aroet

I0 2eCC

10 2e

10 2e

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

J DBO

To @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Thur 4 30 2020 11 31 52 AM

Subject RE 20200429 IntervieWi^
Received Thur 4 30 2020 11 31 52 AM

Ik heb er geen opmerkingen bij

Gro^ftEBe

Van DGB

Verzonden donderdag 30 april 2020 11 19

Aan

Onderwerp 20200429 Intervie^y 0^
USESe

Hierbij het venslag

Groeb^

10 2e

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

Thur 4 30 2020 12 23 18 PM

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

From

Sent

Subject Melding 7 oktober 2016 LAK pdf
Received

Biilage 14 melding 7 oktober 2016 LAK pdf

Thur 4 30 2020 12 23 18 PM

Beste| 10 2e |en Wim

Bijgevoegd de goedgekeurde melding van RWS ZN uit 2016 voor het toepassen van granuliet in Over de Maas

Groet

i0 2e
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10 2e I DGBf] 10 2e

10X2e I DBO

Thur 4 30 2020 1 20 48 PM

Subject RE 20200429 Interview^
Thur 4 30 2020 1 20 49 PM

To @minienw nl]
From

Sent

Received

Op BRL 9321 staat het volgende qua voigtijdigheid

Vastgesteld door het College van Deskundigen Korrelvormige Materialen d d 15 09 2014

Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d d 04 11 2014

Bindend verklaard door Kiwa BMC B V d d 04 11 2014

Kennelijk is hier de Toetsingscommissie overgeslagen

Groet

i0 2e|
DBO

Verzonden donderdag 30 april 2020 14 11

Aan

Onderwerp RE 20200429 lntervie\A |3 2|e
Ha| 10 2e |
Als je het verslag teruglegt bij 10 2e wil je hem dan vragen naar de relevante personen bij de Stichting Bouwkwaliteit en de

Toetsingscommissie Bouwkwaliteit

Groet

i0 2e|

10 2eVan

10 2e DGB

DGB

Verzonden donderdag 30 april 2020 13 53

Aan Wim Kuijken 1Q 26 a gmail com

I DBO r
Onderwerp 20200429 lntervie\iJ0 2|e
Ha Wim

Hierbij het verslag van hetgesprek met| 10 2e |
Groet | 10 2e |

10 2e 10 {2e ^minienw nlVan

10 2e I0 2e @minienw nlCC
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10 2e DGBf] 10 2e

J DBO

To @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Thur 4 30 2020 2 31 15 PM

Subject RE vragen iQ 2e

Received Thur 4 30 2020 2 31 15 PM

Eens

Stuur jij naar Wim

Zit nog in call

Van DGB

Verzonden donderdag 30 april 2020 15 25

Aan

Onderwerp vragen 10 2e

Volgens mij zijn in ieder geval vragen aan

Totstandkoming BRL 9321 met name zijn rol in het geheel De rol van die toetsingscommissie Besluit Bodemkwaliteit staat

niet vermeld op de BRL

Aanleiding start discussie granuliet Verband melding ON en BRL 9344

Nieuwe BRL 9344 hoe is dat proces verlopen Er ligt inmiddels ook gewijzigde versie wat is de status daarvan

10 2e

10 2e DBO

10 2e

10 2e

10 2e

1 6

I 10 2e I
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DBOi 10 2e

DBO

Thur 4 30 2020 2 51 18 PM

Subject RE Overzicht gesprekken granuliet
Received

10 2eTo @minienw nl]
10X2eFrom

Sent

Thur 4 30 2020 2 51 18 PM

Best^ 1Q f2e

Heel fraai Zijn er nog afspraken die nog niet ingepland zijn

Zo mis ik nog het Burgercollectief

Groet

10 2e

Van 10 2e DBO

Verzohden donderdag 30 april 2020 15 42

Aan DBO | 10 2e |g gmail com

Onderwerp Overzicht gesprekken granuliet
Allen

Hierbij een overzicht van de gesprekken over granuliet vanaf morgen met contactgegevens en eventuele bijzonderheden
omtrent de afspraak
Met de aantekening dat de afspraak met

Hoop dat het een beetje overzicht geeft

I0 {2e 10 2e DGB

nog ingepland moeten worden De rest staat erinen10 2e 10 2e

10X2t WX^¥
~

10X2e |

10 2e

I dOXgaiOCel
10 2el I

134466 1126





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

Thur 4 30 2020 4 53 09 PM

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

From

Sent

Subject RWS 2020 27973 Besluit handhavingsverzoek Over de Maas pdf
Received

RWS 2020 27973 Besluit handhavingsverzoek Over de Maas pdf

Thur 4 30 2020 4 53 09 PM

t i
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10 2e I DGBf] 10 2e

10X2e I DBO

Thur 4 30 2020 8 33 20 PM

Subject RE 20200430 Interview | iQ 2e

Received

To @minienw nl]
From

Sent

Thur 4 30 2020 8 33 21 PM

Superbedankt

Ikga straks kijken Eerst het AO dossier afmaken

Van 1Q 2e | DGB

Verzonden donderdag 30 april 2020 21 21

Aan

Onderwerp 20200430 Interview] I0 2e

Hier istie dan

10 2e DBO

135235 1132



BSKlI I0 2e I@minienw nl1
I0 2e I DGRWiniO 2e |@minienw nl1 T iP 2e

I0 2e I DBO

Thur 4 30 2020 8 59 55 PM

Subject Dossier voor notaoverleg Bodem 12 5 2020 onderdeel granuliet
Thur 4 30 2020 8 59 58 PM

01 Qpleamemo dossier Notaoverleg 12 mei onderdeel aranuliet docx

10 2eTo

BSKlI I0 2e I@minienw nl1Cc

From

Sent

Received

02 Convocatie notaoverleg bodem op 12 mei pdf

03a 20200305 Kamerbriefuitzending zennbla over aranuliet pdf

03b 20200331 beantwoordina kainervraaen van lid la in over het storten van aranuliet in het aebied over de maas pdf

03c 20200331 beantwoordina van vraaen van de leden kroaer aroenlinks la in sp en van brenk 50plus over granuliet pdf

03d 20200331 schrifteliike vraaen over aranuliet en viraaen aesteld tiidens vao pdf

03e 20200417 brief inzake aranuliet pdf

04a 20200401 Verzoek aan ministers van lenW en MenW om ontbrekende documenten inzake granuliet op te sturen pdf

04b 20200424 2020D15934 pdf

05 20200430 Feitenrelaas docx

06 20200430 Factsheets voor Notaoverleg Bodem onderdeel aranuliet docx

07a 20200430a Speaking note staatssecretaris docx

07b 20200430b Speaking note minister docx

08a 20200430 QandA s staatssecretaris docx

08b 20200430 QandA s minister docx

Beste 10 2e |
Zoals afgesproken het dossier voor het notaoverleg Bodem onderdeel granuliet

Als er vragen zijn hoor ik het graag van je

Groet

io 2e
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

T a v Bewindspersonen Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteuning
Bestuursadvles

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

in0 2e]|

10X2e

memo H 31 0 6 1 10K2e I
Oplegmemo Notaoverleg bodem 12 mei 2020 onderdeel

granuliet

]@minienw nl

Datum

30 april 2020

Bijgevoegd treft u het dossier aan voor het Notaoverleg Bodem van 12 mei

onderdeel granuliet
Voor dit Notaoverleg zijn beide bewindspersonen uitgenodigd In het kort wordt

ingegaan op de rol en taakverdeling tijdens het overleg

Staatssecretaris van lenW

De beleidsmatige en politieke verantwoordelijkheid voor het Besluit

bodemkwaliteit het wat hoe en waarom van het stelsel berust bij de

staatssecreta ris

ILT is namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Watenstaat bevoegd

gezag op grond van het Besluit bodemkwaliteit en verantwoordelijk voor het

toezicht op het kwaliteitsborgings systeem van beoordelingsrichtlijnen BRL en

en de op basis daarvan afgegeven certificaten

In de casus granuliet betekent dit dat de staatssecretaris aanspreekbaar is voor

de volgende onderwerpen
• het wettelijk kader Besluit bodemkwaliteit

• de keten rond BRL en en certificerende instellingen Kwalibo

• de rechtsgeldigheid van het productcertificaat van granuliet binnen BRL

9321

• de gang van zaken rond BRL 9344

• de interne discussie over granuliet als grond of als bouwstof moet

worden beschouwd en de bespreking binnen Implementatieteam en

d irecteurenoverleg
• het standpunt van de beleids DG

• het standpunt van de ILT inzake de rechtsgeldigheid van BRL 9321

• de review naar de milieu hygienische aspecten van granuliet zoals

overeengekomen met gemeente en provincie
• het onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd door dhr Kuijken

Minister van lenW

RWS is namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat als waterbeheerder

bevoegd gezag op grond van het Besluit bodemkwaliteit Bbk voorde

daadwerkeliike toepassing van granuliet op de locatie Over de Maas

Daarnaast is de minister verantwoordelijk voor het functioneren van

Rijkswaterstaat
NB De projecten Over de Maas en Honswijkerplas zijn geen lenW projecten

Pagina 1 van 2
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maar overwegend private initiatieven van Over de Maas BV respectievelijk
Dekker Grondstoffen RWS heeft hier de rol van bevoegd gezag voor de Waterwet

en het Besluit bodemkiwaliteit Bbk

Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteunlng

Bestuursadvies

In de casus granuliet betekent dit dat de volgende onderwerpen op het conto van

de minister komen

• de daadv erkelijke meldingen gedaan door of namens de initiatiefnemers

voor het toepassen van granuliet in de Honswijkerplas en Overde Maas

• het toezichtop en eventuele handhaving ter zake van het Besluit

bodemkiwaliteit voor zover het de concrete toepassing van materiaal in de

genoemde plassen betreft Minister van lenW is niet verantvi oordelijk
voor beoordelingsrichtijnen en certificaten regels omtrent

kwaliteitsborging Ook de reactie op het handhavingsverzoek van de

gemeente valt daarmee onder verantwoordelijkheid van de M lenW

m u v deel over kwaliteitsborging
• het functioneren en hetoptreden van handhavers en specialisten van

RWS diensten Oost Nederland ON Zuid Nederland ZN Water

Verkeeren Leefomgeving WVL en Bodem onderdeel WVL

behoudens de werkzaamheden van Bodem op het KWALIBO terrein

• de in opdracht van RWS als toezichthouder verrichte

verificatieonderzoeken laboratoriumonderzoeken van

granulietmonstens in het kader van deze meldingen
• de vermeende betrokkenheid van de top van Rijkswaterstaat bij

contacten met GIB en dhr Zijistra
• de informatievenstrekking aan de TK gelet op de discussie rond artikel 68

GW

Datum

30 april 2020

In het dossier voor het Notaoverleg is conform de bovenstaande indeling gewerkt
U treft daartoe specifieke onderdelen aan in een speaking note en specifieke

QandA s

Een vooroverleg staatgepland op 11 mei om 10 30 uur

Biiaevoeade stukken

02 Convocatie

03 Brieven verstuurd aan deTK

04 Brieven van de commissie

05 Feitenrelaas granuliet tijdlijn
06 Factsheets granuliet
07 QandA s Granuliet versie minister en versie staatssecretaris

08 Speaking notes granuliet versie minister en versie staatssecretaris

Pagina 2 van 2
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Notaoverleg Bodem 12 mei 2020

Factsheets onderdeel granuliet

factsheet 1 bevoegdheden
factsheet 2 BRL 9321

factsheet 3 afspraken gemeente met

initiatiefnemer

factsheet 4 polyacrylamide
factsheet 5 Schema Besluit bodemkwaliteit

granuliet
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Factsheet 1 bevoeadheden

Bij de totstandkoming van een project zoals Over de Maas spelen naast de private
initiatiefnemer sj verschillende publieke partijen een rol Een project voor delfstoffenwinning en

natuurontwikkeling dient in overeenstemming te zijn met de reievante ruimteiijke plannen van de

provincie en de gemeente alvorens de benodigde vergunningen kunnen v^orden aangevraagdl Een

centrale roi bij een dergeiijk project is er daarna v^eggeiegd voor de vergunning op basis van de

Ontgrondingemwet Deze iwordt doorgaans verieend doorde provincie Om daadvwerkeiijk tot

uitvoering van het project over te gaan moet er daarnaast door de initiatiefnemer ook een aantal

vergunningen en toestemmingen worden verkregen bij provincie gemeente waterschap en

Rijksvifaterstaat RWS Hetgaatdan om uitvoeringgereiateerde zaken zoais bijvoorbeeid de aanieg
van viferkwegen en andere iwerkvoorzieningen hinderaspecten bijv geluid of triiiingen of

ontheffingen voor flora en fauna

Bij Over de Maas is voigens de bovenbeschreven verantwoordeiijkheidsverdeiing geiwerkt Kort

samengevat is het gebied Over de Maas door de provincie Gelderland en de gemeente West Maas

en Waal in 2006 in het Streekplan respectievelijk 2008 in het bestemmingspian aange\wezen

voor zandwinning en natuurontvi ikkeiing Tegen de concrete beleidsbesiissingen in dit Streekplan is

om uiteeniopende redenen door beianghebbenden en de gemeente West Maas en Waal beroep
aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State De Afdeiing heeft in haar

uitspraak van 12 maart 2008 aiie beroepen ongegrond verkiaard

Bevoegdheden Over de Maas

Ruimteiijke verankering

o Het verondiepingsproject is door de gemeente ruimtelijk mogelijk gemaakt op basis van het

gemeentelijk bestemmingspian Concreet betekent dit dat in het bestemmingspian het

piangebied is aangewezen als een gebied bestemd voor zandwinning en natuurontwikkeiing^

Ontoronding

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben voor het project Over de Maas een

vergunning op basis van de Ontgrond ingenwet verieend Deze vergunning is door GS in 2018 met

3 jaar verlengd einddatum nu 31 december 2021 De vergunninghouder is Over de Maas BV

Over de Maas BV is een project BV van Nederzand BV

Nederzand BV is een holding van een aantal landelijke industriezandproducenten

10 2e | Zandbaggerbedrijf BV IJzendoorn

Dyckerhoff Basal Toeslagstoffen BV Nieuwegein
van Nieuwpoort bouwgrondstoffen Wessem

Niba Zand BV Nijmegen

Koninklijke Smals NV Cuijk

Voor de aanvoer van grond en bagger heeft Over de Maas samenwerking gezocht met een tweetal

bedrijven J den Boer BV uit Ingen en BraBoB BV uit Sterksel

J den Boer BV verzorgt het lossen van de schepen BraBoB BV is intermediair tussen Over de Maas

en de partijen die van hun grond af willen pleegt hier dus ook acquisitie op verzorgt de Bbk

meldingen en organiseert de aanvoer per schip

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

Gelderland op 20 September 2006 het besluit genomen om het Streekplan Gelderland 2005 partieel te herzien Dit beslult is

een zogenaamde Concrete Beleidsbeslissing Inhoudelijk betekent het besluit dat het piangebied Over de Maas is

aangewezen als een gebied bestemd voor zandwinning en natuurontwikkeling

144302 1144



Besluit Bodemkwaliteit en Waterwet

o Rijkswaterstaat is bevoegd gezag voor de Waterwet en heeft een Watervergunning verleend

o Rijkswaterstaat is als waterbeheerder bevoegd gezag voor bet Besluit bodemkwaliteit en

het gebruik van granuliet voor de verondieping

Bind 2009 zijn alle vergunningen en het bestemmingsplan onherroepelijk geworden In januari
2010 is gestart met de uitvoering van het plan Over de Maas

Vraaa Kan de gemeente West Maas en Waal zelf het toepassen van granuliet tijdelijk laten

beeindigen

Antwoord Nee Bevoegd gezag voor het nuttig toepassen van materiaal zoals in dit geval

granuliet in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk zoals de plas Over de Maas is de

minister van Infrastructuur en Waterstaat c q de waterbeheerder Rijkswaterstaat

Het verondiepingsproject is door de gemeente ruimtelijk mogelijk gemaakt op basis van het

gemeentelijk bestemmingsplan Concreet betekent dit dat in het bestemmingsplan het plangebied
is aangewezen als een gebied bestemd voor zandwinning en natuurontwikkeling Zaken als hinder

geur licht geluid waar de gemeente over gaat lijken hier niet aan de orde Omdat het granuliet

per schip wordt aangevoerd is er ook geen sprake van transport over land waarbij gemeentelijk

wegbeheer of verkeersveiligheid een rol spelen

De gemeente zou hooguiteen handhavingsverzoek aan de Minister kunnen doen als de gemeente

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

Een dergelijk handhavingsverzoek wordt via de gebruikelijke procedure behandeld
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Factsheet 2 BRL 9321

Het certificaat van SGS Intron voor Granuliet Import Benelux is in orde Een certificaat

wordt namelijk door een private organisatie verleend in dit geval door SGS Intron SGS

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

erkenning Hierbij wordt door bodem getoetst of het bedrijf integer is en niet failliet en

niet in surseance van betaling verkeerd Hierbij wordt niet getoetst of het certificaat op

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

productcertificaat wordt verklaard dat granuliet voldoet aan de relevante eisen van het

Besluit bodemkwaliteit Dit is met de uitgevoerde onderzoeken naar de kwaliteit van het

granuliet bevestigd

Op het moment dat het certificaat door SGS Intron is afgegeven is gebruik gemaakt van

de BRL BRL 9321 De BRL is van toepassing op industriezand en of gebroken

industriegrind van natuurlijke herkomst uit de ongeroerde bodem Het moet daarbij

gaan om een industriele winning uit een beheerst proces Verder mag er niet sprake zijn
van een andere bewerking dan scheiden wassen of breken Deze bewerkingsstappen

passen bij de productie van granuliet Het toevoegen van flocculant wordt echter niet

genoemd in de BRL 9321 De ILT houdt toezicht op de certificerende instelling SGS

Intron als op de certificaathouder in dit geval Granuliet Import Benelux

Een intrekking ofschorsing van een erkenning biedt overigens geen opiossing 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

Schorsing

Op grond van artikel 23 lid 2 bijiage 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 Wet±oek 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 ILT zijn op dit moment nog geen overtredingen vastgesteld

Intrekking
IMaast de mogelijkheid tot schorsing is er ook een mogelijkheid tot intrekking van een

erkenning In bijiage 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 van Strafrecht voor zover de overtreding verband houdt met een

werkzaamheid
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De ILT houdt toezicht op de certificaathouder en de certificerende instelling
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Factsheet 3 afsoraken aemeente met initiatiefnemer

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

pianovereenkomst 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 aanvuliende afspraken gemaakt over de kwaiiteit en de herkomst van het toe te

passen materiaai en over de dikte van de door de initiatiefnemer bij afronding van het project te

realiseren zogeheten leefiaag

Voor deze herinrichting van de pias wordt in totaai 11 000 000 m3 grond en baggerspecie

toegepast De heift bestaat uit ophoogzand afkomstig uit het gebied zeif 5 500 000 m3 Voor de

andere heift is de gemeente met de initiatiefnemer overeengekomen dat het

herinrichtingsmateriaal van buiten het gebied afkomstig mag zijn

Dit extern aangevoerd reconstructiemateriaai mag zo heeft de gemeente afgesproken voor 65

uit klasse B baggerspecie en of grond klasse Industrie bestaan

De hoeveeiheid bedraagt maximaal 3 575 000 m3 De overige 35 van het extern aangevoerde
materiaai moet bestaan uit klasse A baggerspecie en of grond kiasse Wonen of schoner dat is

maximaal 1 925 000 m3

Granuliet behoort tot de schoonste klasse Achtergrondwraarde Natuur

Daarnaast heeft de gemeente met Over de Maas afgesproken dat bij opievering van het gehele

gebied een waterbodemonderzoek zal wforden uitgevoerd op kosten van Over de Maas BV waaruit

moet blijken dat de waterbodem geen verslechterde kwaiiteit heeft gekregen

RWS heeft geen rol bij een eventueel conflict tussen de partijen die afspraken hebben gemaakt in

deze privaatrechtelijke overeenkomst bijvoorbeeld overde vraag of afspraken over het materiaai

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

handelen
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Factsheet 4 Polyacrvlamide

Er zijn vragen gesteld over het bij granuliet gebruikte flocculant ofwel viokmiddel Dit viokmiddel

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
acrylannide
Dit poly acrylannide is geen Zeer Zorgwfekkende Stof ZZS

In het geval van granuliet zijn zowel in opdracht van de producent van het nnateriaal juni 2019

als in opdracht van RWS resp decernber 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 maareen 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 waanschijnlijk 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 onwraarschijnlijk is dat er sprake is van relevante effecten voor mens en milieu

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 5 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 draagviak te

krijgen Het normdocument vifordt toegepast als grondslag voor vrij\willige accreditatie of

certificering Dit geeft het recht als geaccrediteerd of gecertificeerd bedrijf werkzaamheden te

verrichten ten bev^ijze dat het bedrijf over de nodige kennis en ervaring beschikten betrouiwbaar

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 nomndocumenten bedrijvenbezoek maar kan alleen

accreditatie of certificatie schorsen of intrekken

Voorbeeld BRL9321 vastgesteld door schemabeerder C wa

4

Minister van I en W wijst een normdocument zoals BRL 9321 aan in bijiage C bij de Regeling
bodemkwaliteit waarmee dit ook een publiekrechtelijke status krijgt en juridische verbindend

wordt bevestigd door Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ledereen is er nu aan

gehouden ook bedrijven die niet vrijwillig voor accreditatie of certificatie hebben gekozen Zij
moeten zich eerst laten accrediteren of certificeren voordat zij erkend kunnen worden Dit systeem
voorkomt concurreren op allesbepalende prijs wat toch lagere kwaliteit en gesjoemel leidt en

geeft betere publiekrechtelijke toezichts en handhavingsmogelijkheden Naast schorsing en

handhaving zijn ook bestuursdwang en dwangsom mogelijk
4

Accreditatie door de Raad voor accreditatie van certificerende instelling SGS nfran op

grond van het toepasselijke normdocument

voor het certificeren van personen cat 6 bijiage C BBK

voor het certificeren van producten cat 2 bijiage C BBK

4

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

4

Certificatie van producent van granuliet Granuliet Import Benelux op grond van het

toepasselijke normdocument BRL 9321

voor het produceren van granuliet cat 10 bijiage C BBK

mede op grond van certificatie voor product granuliet cat 2 bijiage C BBK

4

Tevens erkenning doorde minister van producent van qranuWet Granuliet Import Benelux op

grond van het certificatie

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

Deze erkenning geeft de producent voor het product een erkende kwaliteitsverklaring af te geven

zodat niet meer elke partij afzondering hoeft te worden gekeurd verklaring op grond van een

partijkeuring
4

Producent Granuliet Import Benelux geeft erkende kwaliteitsverklaring af voor partijen

granuliet
4

Het granuliet wordt door producent of leverancier met een erkende kwaliteitsverklaring
aan de toepasser Over de Maas B V geleverd

4

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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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Inkoopplan lenW

Waarbij er meerdere offertes

opgevraagd worden

LET OP

Voor inkoopbehoefte die een ICT component bevat neem je eerst

contact op met je contactpersoon bij DCI

Voor inkoopbehoeften boven de €33 000 excl BTW neem je eerst

contact op met je inkoopcontactpersoon bi] IBI F I

Voor inkoopbehoeften onder de € 33 000 excl BTW en

nacalculatie tot €33 000 excl BTW gebruikje het

formulier Inkoopplan lenlM waarbij en offerte opgevraagd wordt

Ondertekenen van hetfornnulier

Het inkoopplan dient digitaal te worden ondertekend door de

tekenbevoegde

1 Algemene informatie

B De inkoopopdracht boven de €33 000 excl BTW ligt1 1 Dittype inkoopplan is gekozen
omdat

□ Er een mlnicompetitle van toepassing Is

‘Review onderzoek’ toepassing Granuliel in ‘Over de Maas1 2 Titel van de opdracht

MMIttBlI DGWB Directie WOM Afdeling BOVV1 3 Naam opdrachtbegeleider

DGWB
i z Organisatie

ipjtm iminienw nlQ l 26ll
1 5 Telefoonnummer en e mailadres

2 Beschrijving inkoopbehoefte

Z 1 Geef een uitgebreide beschrijving
van de inkoopbehoefte de

aanleiding achtergrond el sen en het

eindresultaat

In de brief aan de Tweede Kamervan 5 en 31 maart jl is aangekondigd dat in overieg met de gemeente West Maas en

Waal en de provincie Gelderland een review worden uitgevoerd naar de milieukwaliteit van granuliet In de brief aan de

Kamervan ITapril is een beschreven opdrachtomschrijving bijgevoegd die beoogi invulling tegeven aan de

loegezegde review https www rijksoverheid nl documenten kametslukken 2020 04 17 brief inzake granuliet

In deze opdiachtbeschrijving is concreel en uitvoerig beschreven de inkoopbehoefte de aanleiding achtergrond eisen

en het eindresultaat Deze opdrachibeschrijving is tevens bijgevoegd als bijiage 1

Samengeval dient het ‘review onderzoek’ inzicht te geven in 1 de milieu hygienische effecten van de loepassing van

granuliel in het project Overde Maas volksgezondheids humane risico’s en ecologische risico s en 2 de on

bruikbaarheid van granuliet voor de verondieping van de plas in relatie tot de beleidsmatig of wettelijk vastgelegde

doelen van het project Over de Maas Het onderzoek heeft betrekking op het granuliet afkomstig van GIB zoals dal is

wordt toegepast in het project ‘Over de Maas Het belreft derhalve het materiaal dat een produotieproces heeft

ondergaan waarbij hetflocoulant Ecopure P 1715 isgebruikt

Urgentie wordt bepaald doortoezegging in brief aan de kamer en door wens die Staatssecretaris heeft uitgesproken om

hiersnelmeete starter

lenW 002 09 I ivanz
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Inkoopplan lenW Waarbij er meerdere offertes opgevraagd worden

Ministerievan Infrastmcluuren Witerstaat

2 2 Welke deel producten moeten

opgeleverd worden Indiet van

toepossing

Zie hoofdsluk 4 van de opdrachlbeschrijving Hel resultaal van het onderzoek is een rapport waarin alle

ondeizoeksvragen zijn beantwoord Naast de technische en inhoudelijke heoordeling van de resultalen moet ook een

publieksamenvatting zijn opgenomen in het rapport

2 3 Welke risico s onzekerheden spelen
in relatie tot deze inkoopopdracht en

watzijn de beheersmaatregelen

n v l

Met name in hoofdsluk 5 van de opdrachlbeschrijving zijn belangrijke aandachtspunlen voor de opzet van het

onderzoek beschreven Dit verkleint de kans op risioo s en onzekerheden

04 05 2020
2 £| Wanneerstartende

werkzaamheden

□ Op datum drt rtim jJJJ

H Naontvangst van het contract de opdrachtbrief

101 10 20202 5 Op welke datum moet het product of

dedienstgeleverd zijn

dd mm jjjjj

2 6 Waar worden de werkzaamheden

uitgevoerd

□ Geheel grotendeels op dit kantooradres van lenW

B Geheel grotendeels buiten een kantoorvan lenW EijVoorbeeld bij de opdrachtnemer

n v 1
z j Indien de inkoop een gebruiksartikel

betreft geef dan aan op welk adres

dit artikel afgeleverd moet worden

2 8 Hoewordtdeuitvoeringvande
inkoopopdracht in algemene zin

begeleid beheerst

□ Door direct toezicht

B Door sturingop deel productenen ofandere verantwoordingsinformatie

2 9 Welke middelen worden ingezet i r t

de begeleiding vande uitvoeringvan
de inkoopopdracht ter beoordeling
vandefacturen

Je kan meerdere antwoorden lelecteren

□ Urenbriefjes fBij inhuur

□ Een voortgangsrapport na iedere of na afloop van iedere fase

□ Controle door een begeleidingscommissie

□ Notulen vaneen voortgangsbespreking na iedere of na afloop van iedere fase

□ Een urenverantwoording per product Wie hoeveel wat gedaan bij elke factuur die wordt ingediend

B Anders klankbordgroep zie hoofdsluk 7 van de opdrachtbeschrijving

2 10 Behoortverlengingvande

Inkoopopdracht tot de

mogelijkheden

B Ja

□ Nee een verlenging is dan ook niet meer mogelijk Gn verder met vraagg i

lenW 002 09 I 2van7
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Inkoopplan lenW Waarbij er meerdere offertes opgevraagd worden

Ministerievan Infrastmcluuren Witerstaat

Verienging kan aan de orde zijn als de opdracht door uhloop buiten de nog vast te slellen eindtermijn wotdt opgeleverd

Verienging kan aan de orde zijn als de opdracht leid tot belangrijke vervolgvtagen die thans niel zijn voorzien in de

opdrachlbeschrijving
2 11 Beschrijf concreet de

verlengingsopties

3 Leverancierskeuze

3 1 Isereenraamovereenkomstvan

toepassing

{Ziede ovetzichtspogina
raamovmenkomsten op intranet

□ Ja alle raamcontractpartijen worden uitgenodigd Sla vraag 3 2 over]

Raamcontract titel en zaaknummer

H Ja een selectie van de raamcontractpartijen wordt uitgenodigd

Raamcontract titel en zaaknummer BADI perceel Beleid voor bodem en ondergrond

□ Nee

3 2 Bij welke leverancier wil jeeen
offerte opvragen en motiveer

waarom

Vul bijde vraag Redenjen voor de keuze vande leverancier per leverancier minimaal een van

onderstaandeiz redenen in waarom je voor die leverancier s gekozen hebten motiveer per leverancier waarom

1 Duurzaamheid

2 Gecertificeerde bedrijven

3 Goedeervaringen

4 Spedfieke expertise
5 Lokaleondernemers

6 Innovatieve bedrijven

7 Maatschappelijk verantwoordeondernemers
8 Ingeschreven op eerdere aanbestedingen

9 Marktplaats
10 Doen aan social return

11 Bedrijven met leerlingplaatsen
12 Anders namelijk

|Naam organisatie
randomizer worden 3 partijen uitgenodigdLeverancier 1

[Contactpersoon

|E mailadres

|Adres

I Postcode en plaats 1

|Reden en voorde keuze van de leverancier

I Motivatie voor de keuze

|Maam organisatieLeverancier 2

[Contactpersoon

E mailadres

[Adres

I Postcode en plaats

[Reden en voorde keuze van de leverancier

I Motivatie voor de keuze

lenW 002 09 I 3van7
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Inkoopplan lenW Waarbij er meerdere offertes opgevraagd worden

Ministerievan Infrastmcluuren Witerstaat

|Naam organisatieLeverander 3

IContactpersoon

|E mail3dres

lAdres

I Postcode en plaats I

|Reden en voorde keuze van de leverander

I Motivatie voor de keuze

|Naam organisatieLeverander 4

IContactpersoon

|E mailadres

lAdres

I Postcode en plaats I

|Reden en voorde keuze van de leverander

I Motivatie voor de keuze

iNaam organisatieLeverander 5

IContactpersoon

E mailadres

|Adres

I Postcode en plaats

|Reden en voorde keuze van de leverander

I Motivatie voor de keuze

lenW 002 09 I 4van7
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Inkoopplan lenW Waarbij er meerdere offertes opgevraagd worden

Ministerievan Infrastmcluuren Witerstaat

4 Subgunningcriteria

Desufjgunningcriteriazijtj enM ran toepossing opintoopopdrncljten

€33 000 fExd BTW hel gaat om het totan ra ume ran de inkoopopdiacht ind eventuek eerdere opdrochEen
narvu lingen} we ke in concnrrentie in de markt worden gezet

Voorvragen over uitzonderingen e d neem je contact op met Intoop

Snbgunningcritena Weging punten

q i De volgende subgunningcriteria zijn
van toepassing

plan van aanpak 600 Punten

prijs 200 Punten

Niel betmkken bij project overde maas en Granuliet import benelux onafhankelijk 200 Punten

Punten

Punten

Punten

Punten

Punten

Totaal looo Punten

De verdereuitwerbing van de gunningscriterio mrdt opgenomen in de offertcacmvniijg
De offeneaanvraag wordt door de in toper in overleg metjou opgesteid

I
If10 i 2e l DGWB

£| 2 Door wie worden de offertes

beoordeeld M inimool 3 personenj

^10 2 jranC DGWB1Q} 26]I

I Dylan Koendera RWS

5 Boekingsinformatie Nieti oorKI\iMI

5 1 Isdeopdrachtlnzljntotalitelt

opgenomen in de Meerjaren
Activiteiten Begroting MAE of

inkoopjaarplan

□ Ja B Nee leguit waarom niet

Aanleiding was onvoorzien Betreft een onderzoek dal is ontstaan na politieke en maatschappelijke discussie

voorlkomend uit een uitzending van Zetnbla

1213U04010001 Uitvoering Bodemen STRONG
5 2 Nummerkostenplaatsen of

budgetplaats Of nummer Interne

order of nummer balansrekening

31140639
5 3 Nummer kostensoort

5 q Moeten de producten geactiveerd
worden 41 een voorILT en WeA

Dit is alleen nodig ols de aanschofwoarde
van het individuele investeringsgoed hoger
is dan €2 500

□ Ja Voor ILTgeJdt Meidjebijhetmiddelentureauvoorhetdoorlopenvanderestvanhetinkoopplan
Voor NeA geldt Meld je bij de controller

B Nee

lenW 002 09 I 5van7
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Inkoopplan lenW Waarbij er meerdere offertes opgevraagd worden

Ministerievan Infrastmcluuren Witerstaat

6 Rami ng budget

6 1 Wordt de inkoop uitgevoerd op basis

van vasts prijsof nacakulatie
H Vasts prijs □ Nacalculatie werkelilke kosten Bij Irhuur dae optie hiezen

Ondtfwerp fose Turief p} Amta\ Totual p qJaar

W

6 2 Welke kosten verwacht Je
Vulookde kosten invaneen

eventueleverlenging

2020 Bedoeling is dat offranten een kostenopgave maken € 70 000 00 1 € 70 000 00

2020 Grove inschatting is dat kosten liggen tussen 50 000 70 000 euro €0 00

2020 €0 00

Er ivordt betoald op basis van opgeleverd e

deel producten of getekendeurenstaten
geen voorschotten

2020 €0 00

2020 €0 00

Per fdeeJ pre5tJtie deeJ product fase een

gespecificeerde kostenraming maken
Deze dient als referentie bij beoordeling
van ontvangen offsrtss

Subtotaal € 70 000 00

€0 00

€0 00

Vu eerst bet Tarief in en i en ofgenshet
AantoW bet totaaibsdrag pxij} wordt

veivo gens bere^jend Eij niet inhiiur vuJ je
het cofnpiete bedrag in kolcm Torief in

en bij Aantarvu jeun
Let op daina her invuilen van de larieven

en bedragen m iJ v de Tab toets noarfiet

volgende veld wordt gegaan zodat bet

formulierde bereheningen kan uitvoeren

€0 00

€0 00

€0 00

Subtotodl €0 00

€0 00

€0 00

€0 00

€0 00

Subtotaal €0 00

€0 00

€0 00

€0 00

€0 00

Subtotaal €0 00

Totaaf € 70 000 00

Quickscan nationale veiligheld bij inkoop en aanbesteden7

7 1 Debehoeftestellendepartijis
verantwoordelijk voor het

identificeren van mogelijke hsico s

voor de nationale veiligheid bij een

opdracht

H Ik heb kennisgenomen van de Quickscan nationale veiligheid inkoop en aanbesteden I iirltnaordeauicfescan

8 Actieve openbaarmaking externe onderzoeksrapporten

8 1 De opdrachtgever is

verantwoordelijk voor het openbaar
maken van een extern

onderzoeksrapport binnen z8 dagen
na vaststelling

■ Ik ben me bewust van de verplichtingom externe onderzoeksrapporten openbaar te maken

Lees iiiermeerovgrhetliot en ivaaromva i het ovenbaannahen van externgondeizoefesrapoorten

lenW 002 09 I 6van7

129900 1149



Inkoopplan lenW Waarbij er meerdere offertes opgevraagd worden

Ministerievan Infrastmcluuren Witerstaat

9 Ondertekening

BijoJleorganiiotieonderdelendietjtvooronderteftetjinghetinterneprocestewordengcfjonteerd
ndien mede ondcrtefeeningnictvan toepassing is fiocft ditniette worden gedaan
De bcvoegde pcrsoon dient oJtijd te tefeenen

Bij l\i£o en ILTis intern afgesproiien dot de controller ditinitoopp on mede elektronisch ondertekent

Directie WOM van DGWB
8 1 Naam eventjele

mede ondertekenaan
Digitaal ondertekend door| 10 2e |
Datum 2020 04 30 15 34 44 02 00

10 2e

8 2 Elektronischehandtekening

Directie WOM van DGWB8 3 Naam eventjele

mede ondertekenaar z

8 4 Elektronischehandtekening

Directie WOM van DGWB8 5 Naam eventjele

mede ondertekenaar 3
Digitaal ondertekend door I iU 2eX]

Datum 2020 05 01 13 43 16 02 00
10 2e

8 6 Elektronischehandtekening

De ondergetekende bevoegd persoon gaat akkoord met het de inhoud van het inkoopplan en het

geraamde b jdget

Directie WOM van DGWB
8 7 Naam bevoegd persoon

8 8 Elektronischehandtekening van

bevoegd persoon

lenW 002 09 I 7van7
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^ 10 2e
_ DGRWVan

Aan

TTOKZeT

DSIielll 0 2ert±iBJZ

UBS^ in ^a 0riT2^S^ l nOKgrTTiT2fej PGRW

^ | 1Q 2e l| 10 ge j DBo|i
^BJZ | 10 2e [itj
RE nota aan stas M als reactie op voorstel gemeente granuliet

vrijdag 1 mei 2020 17 15 45

Cc IfBSJlU ^e

Jiimib I10 2e

Onderwerp
Datum

Is inderdaad hun keuze om via de advocaten te communiceren Ik zal idee voor gesprek meer

ais suggestie in de nota opnemen

Van | [I0 2e \ HBJZ

Verzonden vrijdag 1 mei 2020 17 12

Aan ] DGRW

CC I io 2e I BS I0 2e n BS I0 2e DGRW

I 10 2e \ DBO

10 2e

10K1Q 2e |

ILT [ ] DBO10 2e 10 2e

] HBJZ

Onderwerp RE nota aan stas M als reactie op voorstel gemeente granuliet
De iijn van afwijzen en de motivatie lijkt ons prima
Ik vind het wei gek dat de Stas de wethouder nu moet bellen Het had in de rede geiegen dat

de wethouder de Stas gebeld had om een dergelijke politiek bestuurlijk voorstel te doen De

wethouder kiest er zelf voor eea via de advocaat te laten verlopen dus waarom de Stas dan nu

moet bellen begrijp Ik niet goed
Grti[oj ^

Van

1Q 2e ILT10 2e

1WDGRW 1

Verzonden vrijdag 1 mei 2020 16 59

Aan | I0 2e | BS ^ I0 2e Drws nl

| lQ 2e | minienw nl I

I 10 2e I DBO d 10 2e

I0 2e S miniRnw nl

no 2e I DBO l 1Q 2e iminienw nl 10 2e \ HBJZ

| 10 2e I5 minienw nl I0 2e IIT i I0 2e nS llpnTnl

CC I 10 2e I BS | 10 2e ^TOS nl

Onderwerp RE nota aan stas M als reactie op voorstel gemeente granuliet

Hierbij de nieuwe versie op basis van de laatste input van RWS

Volgens mij illustreren we zo voldoende dat het ongewenst is hierop in te gaan We zouden alle

punten nog veel uitvoeriger kunnen toelichten maar dan wordt nota wei heel lang
Ik heb geen reactie meer gehad van HBJZ en ILT

Brief van RWS ILT lijkt me prima
Groeten

n0 2e

^minienw nl10 2e 1Q 2e

10 2e I DGRW

BS

minienw nl | 1Q 2e | HBJZ

■ ILT ] 10 2e | 5 ll enT nl 1Q 2e

^rws nl1| 10 2e | 10 2e

10 2e

Van | I0 2e | BS I0 2el Drv s nl

Verzonden vrijdag 1 mei 2020 16 37

1 DGRW I ^minienw nlAan

DGRW | I0 2e ~t minienw nl

I0 2e 10 2e 10 2e

] BS

^rws nl | I0 2e | DBO [

I io 2e I HBJZ l iQ 2e Sminienw nl

l I0 2e ISM enT nl | 10 2e ~| DBO l lQ 2e lminienw nl 10 2e |^

I i0 2e | HBJZ l I0 2e 6 minienw nl I0 2e ILT d iQ 2e I5 ll pnT nl

CC I I0 2e I BS | I0 2e g rws nl

Onderwerp RE nota aan stas M als reactie op voorstel gemeente granuliet

Urgentie Hoog

Dag iiu 2ei^
Zie biiaaand de reactie van collega pQ 2ej io 2e ^ en mij Ik heb io 2e □ en |io 2e^
io 2e look aan deze mail toegevoegd

De risico s van het ingegaan op het voorstel van de gemeente zouden in de nota nog wat beter

1| 10 2e |

minienw nl10 2e 10 2e

10 2e ILT

132539 1150



mogen worden geillustreerd Hiervoor hebben wij een aantal tekstvoorstellen gedaan Deze

dragen misschien nog wat sporen van de snelheid

Ik voeg voor de volledigheid ook de conceptreactie bij aan de advocaat van de gemeente Deze

zou als bijiage aan de nota moeten worden toegevoegd

Gaat de nota vandaag nog naar de bwp en

Groeten

10S2^

] DGRW [ 1^minienw nlVan

Verzonden vrijdag 1 mei 2020 15 17

10 2e 10 2e

Aan I 10 2e I BS 10 2e Drws nl

| 10 2el bminienw nl I lQ 2e

I0 2e I DBO l

j I0 2e Bminienw nl

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

Onderwerp RE nota aan stas M als reactie op voorstel genneente granuliet
Tweede poging

Van I 10 2e I BS ^ lQ 2el f rv\rs nl

Verzonden vrijdag 1 mei 2020 15 11

Aan

DGRW 1 io 2e Dminienw nl [

S rws nl

10 2e I DGRW

^ BS L_

minienw nl | I0 2e | HBJZ

■ ILT l 10 2e B ll pnT nl 10 2e |

^rws nl10 2e

10 2e

10 2e

] DGRW [ ^minienw nl10 2e 10 2e 10 2e

] BS1| 10 2e |

l DBO10 2e }minienw nl10 2e I0 2e

I I0 2e I HBJZ l 10 2e Dminienw nl

marit de [io 2ePlLe nT nl

Onderwerp RE nota aan stas M als reactie op voorstel gemeente granuliet
10 2e

^

Ik zie geen tekst alleen een notaformat Volgens mij gaat er lets mis

Gr lEE2^

Van

ILT10 2e

] DGRW [

Verzonden vrijdag 1 mei 2020 15 02

10 2e ^minienw nl10 2e

I0 2e DGRW 1 1Q 2ej pminienw nl

^rws nl 10 2e | BS J [10 2e DnArs nl 1 1Q 2e H

00 2e I HBJZ

ILT 1 10 2e E llenT nl

] BSAan 1| 1Q 2e |

10 2e

10 2e DBO 10 2~^

l 10 2e Dminienv\ nl I0 2e

Onderwerp nota aan stas lVi ais reactie op voorsrei gemeente granuliet

Hierbij de concept nota voor de bewindspersonen mbt voorstel gemeente
Graag jullie reactie

Groeten

10 2e

132539 1150



10 2eVan

Aan

ILT

DKRW rmA DGRWtiQ {Ze

f1Cry{2^ I 10 2^

10 2 l ILT

11 DBO 11042^6 ~[HBJZ IV HB]Z f 10 2enu 2et

Onderwerp

Datum

RE nota aan stas M als reactie op voorstel genneente granuliet

vrijdag 1 mei 2020 17 00 11

Beste I i0 2e | en andere collega s

Op de juridische onderbouwing heb ik niets toe te voegen

Rest mij slechts een opmerking te maken bij de voorliggende nota Ik denk dat het verstandig is

11 1 en 10 2 gom

11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

10 2e

1 eSMSIe

Van | io 2e H BS

Verzonden vrijdag 1 mei 2020 16 37

Aan ] DGRW I I0 2e n DGRW

B5 | I0 2e H DBO | I0 2e \ HBJZ

10 2e | DBO l ^ HRI7 | 10K2e

~

| |LT

CC I 10 2e I BS

Onderwerp RE nota aan stas M als reactie op voorstel gemeente granuliet

Urgentie Hoog

Dag lio 2e4
Zie bijgaand de reactie van collega iQ 2e io 2e | en mij Ik heb io 2e | erl[io 2^
io 2e I ook aan deze mail toegevoegd
De risico s van het ingegaan op het voorstel van de gemeente zouden in de nota nog wat beter

mogen worden geillustreerd Hiervoor hebben wij een aantal tekstvoorstellen gedaan Deze

dragen misschien nog wat sporen van de snelheid

Ik voeg voor de volledigheid ook de conceptreactie bij aan de advocaat van de gemeente Deze

zou als bijiage aan de nota moeten worden toegevoegd

10 2e 1| 10 2e |

ILT10 2e

Gaat de nota vandaag nog naar de bwp en

Groeten

Van ]j DGRW l

Verzonden vrijdag 1 mei 2020 15 17

Aan | 10 2e | BS J I0 2e DniALS nl [

| I0 2e Dminienw nl I

10 2e I DBO J 10 2e

j iQ 2e 5 nriinienvi nl

f10 2e I DBO [

Onderwerp RE nota aan stas M als reactie op voorstel gemeente granuliet
Tweede poging

MmlnienwTil10 2e 10 2e

10 2e I DGRW

] BS iz

minieniA nl | I0 2e | HBJZ

1LT 1 10 2e 15 11 pnT nl 10 2e |

]i rws nl1| 10 2e | 10 2e

10 2e

minienw nl10 2e

132544 1151



Van | I0 2e H BS iQ 2e rws nl

Verzonden vrijdag 1 mei 2020 15 11

11 r GRW l ^minienw nlAan

DGRW 1 10 2e Dminienw nl

10 2e 10 2e 10 2e

] BS1| 10 2e |

@rws nl [

I I0 2e I HBJZ l I0 2e Dminienw nl

| I0 2e 5 ILenT nl

Onderwerp RE nota aan stas M als reactie op voorstel gemeente granuliet
10 2e

^

Ik zie geen tekst alleen een notaformat Volgens mij gaat er iets mis

Gr iEE2^

1 DBO | I0 2e ]@minienw nl10 2e I0 2e

ILT10 2e

] DGRW [ ^minienw nlVan

Verzonden vrijdag 1 mei 2020 15 02

10 2e 10 2e

] BSAan | I0 2e DGRW | lQ 2e 1| 1Q 2e |

I0rws nl I0 2e | BS j I0 2e arws nl I0 2e H

minienw nl

10 2e

lQ 2e I HBJZ

1LT l I0 2e i ||pnT nl

rroK2^ DBO d lO 2eT

1 io 2e Pminienw nl

Onderwerp nota aan stas M als reactie op voorstel gemeente granuliet

Hierbij de concept nota voor de bewindspersonen mbt voorstel gemeente
Graag jullie reactie

Groeten
10 2e

10 2e

132544 1151





]@rninienw nl]{10K2e DGRWI1 I0 2e I@minienw nl1

I DGRW

10 2e DBOll 10 2eTo

10 2eFrom

Sent Fri 5 1 2020 9 25 49 AM

Subject RE Memo toelichting rol Deltares rondetafelgesprek granuliet
Fri 5 1 2020 9 25 49 AMReceived

Niet echt 11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g Dit zal ik inhoudelijk laten checken wat ze hiermee kunnen bedoelen

Groeten

10 2e

Van 10 2e | DGRW

Verzonden vrijdag 1 mei 2020 10 19

DGRW I 10 2e | dBO

Onderwerp FW Memo toelichting rol Deltares rondetafelgesprek granuliet

Ha| i0 2e [enh0 2e4
Hierbij de concept memo van Deltares waarom gevraagd is Oaat dit ons helpen Ik twijfel hier sterk aan

Groet

jl0 2e^
Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

Van

Datu

Aan lQ 2e | DGRW | I0 2e |fgminienw iil

Onderwerp Memo toelichting rol Deltares rondetafelgesprek granuliet
Beste |T0 ^
Zoals besproken stuur ikje hierbij de toegezegde memo

Vriendelijke groeten
10 2e

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

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

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

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

of this e mail

10 2eAan

10 2e fS deltares nl10 2e

12020 10 08 AM111 vnjuag ui iiic

258219 1155



Ministerievan Infrastructuur

enWaterstaat

Minister Staatssecretaris

Staat
Bestuurskern

Dir Waterknvaliteit Ondergr
en Mahen

Bodem Ondergrond en

Wadden

Den Haag

Postbus 20906

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

10 26

10 2e

nota Voorstel gemeente West Maas en Waal inzake granuliet
ItmrwilnT 070

k1Q] 2e^
9 J@minien

M 31 0 6

10 2e

w n

Aanleiding

Op 29 april ontvingen ILT en RWS via een mail van de advocaat van de gemeente
West Maas en Waal een aan de minister gerichte brief met daarin een reactie op

het besluit op het handhavingsverzoek van 22 april jl Deze brief van de advocaat

is ook aangetekend verstuurd en inmiddels ontvangen
In de brief wordt namens de gemeente een voorstel gedaan om tijdelijk^ het

bestuursrechtelijk traject deels te verlaten of in ieder geval te vertragen Hierbij
stelt de gemeente een aantal niet onderhandelbare voorwaarden zoals het

onmiddellijk stopzetten van de toepassing van granuliet en het staken van

juridische procedures door GIB tegen Zembla gemeente en de oud OvJ Biezeveld

De voorwaarden die de gemeente stelt zijn puntsgewijs opgenomen op pagina 6

en 7 van de bijgevoegde brief van de advocaat van de gemeente [bijiage 1 De

gemeente stelt als deadline voor een reactie 6 mei 12 uur

Datum

1 mei 2020

Ons kenmerk

IENW BSK 2020 B2B64

Bijlage n

2

Advies

• Niet op de gedane voorstellen in te gaan en de advocaat hiervan op de

hoogte stellen middels bijgaande brief te ondertekenen door ILT en RWS

bijiage 2

• De staatssecretaris zou telefonisch contact op kunnen nemen met

wethouder Ans Mol Hiermee kunt u laten zien open te staan voor

werkbare suggesties van de gemeente om de relatie te verbeteren Indien

u dat wenst zal een gespreksnotitie worden gemaakt

Argumentatie
• De reactie van de advocaat namens de gemeente is geen bezwaarschrift

Daardoor lijkt de reactie eerder een politiek bestuurlijk karakter dan een

strikt juridisch karakter te hebben Dit bevreemdt omdat de belangrijkste

vordering eis of randvoorwaarde van de gemeente in feite precies
dezelfde is als die in hun bestuursrechtelijk verzoek tot handhaving is

opgenomen

• Als het moet worden gezien als een politiek bestuurlijke poging om er

samen uit te komen dan is het niet erg gepast dit middels een brief van de

advocaat te doen met niet onderhandelbare voorwaarden

• Ingaan op dit voorstel betekent dat de lijn die tot dusverre consequent is

ingezet richting Tweede Kameren gemeente wordt verlaten

• Vanuit juridisch oogpunt is het ongewenst als op de gedane voorstellen

wordt ingegaan Er is geen juridische basis voor de gevraagde
codrdinerende en faciliterende rol van lenW Bovendien garandeert de

normale procedure van bezwaar en beroep anders dan het voorstel van

de gemeente dat de belangen van alle betrokken partijen worden

gewaarborgdi

Pagina 1 van 3
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• Gevreesd moet worden voor precedentwerking bij toekomstige gevallen

waarbij een conflict ontstaat rond de werking van het Bbk

• Er is geen juhdische basis om de aanvoer van granuliet door GIB en de

toepassing van granuliet door Over de Maas te laten staken

• Het verzoek aan Over de Maas om te stoppen zal mogelijk leiden tot een

schadeclaim van Over de Maas Het aan GIB vragen om de levering te

stoppen en met GIB gezamenlijk kijken naar opslagmogelijkheden voor

granuliet staat ook op gespannen voet met een mogelijke schadeclaim die

het bedrijf GIB al heeft aangekondigd
• Het verzoek om aanvullende informatie in het kader van resterende

vragen naar aanleiding van de kamerbrieven gaat voorbij aan alle reeds

door u aan de Tweede Kamer venstrekte informatie Inhoudelijk zijn deze

vraagstukken bovendien onderdeel van de lopende juridische procedure
en reeds door het ministerie geduid in de reactie op het

handhavingsverzoek van 22 april

Bestuurskern

Dir WaterkwailtELt Ondergr
en Marlen

Bodeni Ondergrond en

Wadden

Datum

1 mei 2020

Ons kenmerk

IENW BSK 202 0 62064

De reactie van de advocaat is besproken met deskundigen van RWS DGWB ILT

en HBJZ

I 10 2e

Pagina 2 van 3
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Bestuurskern

Dir WaterkwailtELt Ondergr
en Marlen

Bodeni Ondergrond en

Wadden

Toelichting
In de brief wordt vooropgesteld dat het geen bezwaarschrift betrefttegen het

besluit van 22 april
In de reactie wordt ingegaan op bij de gemeente bestaande resterende vragen

naar aanleiding van de door het ministerie verstuurde kamerbrieven Die vragen

hebben betrekking op het vraagstuk of granuliet als grond ofals bouwstof moet

worden gekenmerkt hetgevoigde certificeringsproces met betrekking tot BRL

9321 en het aangekondigde BRL 9344 en de milieu hygienische aspecten van

granuliet Dit zijn zaken die uitgebreid in verschillende kamerbrieven alsmede in

het besluit op het handhavingsverzoek zijn toegelicht
De gemeente beoordeelt het als positief dat er een plan van aanpak ligt voor een

onafhankelijke review en waardeert tevens inzet van dhr Kuijken

Datum

1 mei 2020

Ons kenmerk

IENW BSK 202 0 62064

De brief besluit met een concreet voorstel aan de minister of staatssecretaris]

waarop uiterlijk op woensdag 6 mei a s om 12 00 uur moet worden gereageerd
De gemeente merkt daarbij op dat indien het ministerie instemt met het voorstel

er uiterlijk woensdag 6 mei a s om 12 00 uur ook een bevestigende reactie van

alle partiien op alle hierna te noemen punten moet zijn gegeven

Het voorstel komt erop neer dat het ministerie wordt gevraagd op een aantal met

name te noemen punten het voortouw te nemen in een coordinerende en

faciliterende rol De punten zijn verwoord op biz 6 van de brief van de advocaat

Deze punten komen erop neer dat

• het ministerie bewerkstelligt dat GIB de levering aan Over de Maas stopt

en de toepassing door Over de Maas stopt Deze stop zal tenminste duren

tot de resultaten van de externe review onderzoek Kuijken bekend zijn
het Wob verzoek van de gemeente is afgehandeld en alle overige en nog

opkomende vragen bij de gemeente naar tevredenheid van de gemeente

zijn beantwoord

• Het ministerie zich tot GIB richt voor een tijdelijke opslag van granuliet
• Het ministerie bewerkstelligt dat de juridische procedures van GIB tegen

Zembla dhr Biezeveld en de gemeente worden gestaakt

De gemeente zal voor de wettelijke termijn verstreken is een bezwaarschrift gaan

indienen Pas als de gemeente overtuigd is dat er geen sprake is van een

overtreding van het Bbk zal de gemeente het bezwaarschrift intrekken dan wel

geen rechtsmiddelen meer aanwenden

Pagina 3 van 3
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
l0X2e I DBO

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

From

Sent Fri 5 1 2020 8 31 13 AM

Subject Gesprek
Received Fri 5 1 2020 8 31 13 AM

Beste| 10 2e |en Wim
Om 10 uur spreken we me^ 1Q 2e 1 1 lQ 2e [heeft een consultancybedrijf samen met zijn vrouw en is sinds enkele maanden

als adviseur ingehuurd door Bontrup

10 2e leeft zich in de afgelopen weken geprofileerd door een mail gericht aan de gemeenteraad van West Maas en Waal

Wellicht is hij ookde drijvende kracht achter de juridische stappen tegen Zembla Ans Mol en oud milieuofficier Van Biezeveld

10 2e leeft zich zelf via RWS bij mij gemeld Aanvankelijk wilde ik hem gezamenlijk met Bontrup uitnodigen We hebben ervoor

gekozen afzonderlijke gesprekken te voeren

Ik denk dat het gesprek vooral kan gaan over zijn kijk op de zaak Details uit het verleden zullen hem niet bekend zijn denk ik

Groet

io 2e

134877 1157







10 2e DGBf] 10 2e

J DBO

To @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Fri 5 1 2020 8 49 15 AM

Subject 20200430 Interview | 1Q ^
Received

20200430 Intervievi {10 2e Idocx

Fri 5 1 2020 8 49 15 AM

Ha 10 2e

Mooi weer Ik dacht dat je aan het begin dat stukkie over KIWA vergeten was maar dat kwam aan het einde nog

Groet

i0 2e

135234 1159













{10K2e DGRWI1 I0 2e I@minienw nl1

I DGRW

To

10 2eFrom

Sent Fri 5 1 2020 1 33 12 PM

Subject RE Conceptbrief gemeente West Maas en Waal

Received Fri 5 1 2020 1 33 12 PM

Ik ben nu met de nota bezig Ik stuur die zo naar jou en RWS e kijk ook nog naar de brief

Gr[iO ^

Van DGRW

Verzonden vrijdag 1 mei 2020 14 32

] DGRW

Onderwerp FW Conceptbrief gemeente West Maas en Waal

Ha| t0 2e L

Lijkt mij inderdaad een goede brief die als bijlage met de nota waarvoor een voorzet heeft gedaan te voegen aan

de bewindslieden te sturen

10 2e

10 2eAan

Groet

10 2ei

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv comj

l| 10 2e | n BS

~

Datum vrijdag 01 mei 2020 12 42 PM

10 2e @rws nlVan

10 2e DGRW i 10 2e |@minienw iil

10 26 |f^vs nl ] 10 2e [iLT

10 2e DGRW 10 2e @irLinieiiw nlAan

BSH l@rws nl | 10 26 | j0 2HBSj10 2eKopic
10 2e

j DBO^ 10 2e

10 2e @lLenT nl @ILenT nl | 10 2e

®niinienw nl

10 2e HBJZ

10 2e |@minienw nl

Onderwerp Conceptbrief gemeente West Maas en Waal

Dag entflOK^
Naar aanleiding van het overleg van gisteren over de brief c q het voorstel van de gemeente West Maas en Waal heeft RWS in

afstemming met ILT en HBJZ bijgaande conceptbrief opgesteld Deze is nu bedoeld om als bijlage te voegen bij de nota die

DGWB over de reactie van de advocaat van de gemeente aan de BWP en Het was de bedoeling dat deze nog vandaag richting
de BWP en zou gaan Krijgen wij eerst nog een concept van deze nota langs
Groet | i0 26]| mede namenjl[0 ^

10 2e

258214 1162



l BSKlI I0 2e I@tninienw nl1

DGRW

10 [2e 10 2e BSK[ 1DK2eTo @minienw nl]
10 2eFrom

Sent Fri 5 1 2020 2 15 51 PM

Subject FW Conceptbrief gemeente West Maas en Waal

Received

Conceptbrief gemeente docx

lENW BSK 2020 82864 Voorstel gemeente West Maas en Waal inzake aranuliet DOCX

Fri 5 1 2020 2 15 55 PM

20 04 29 verz Min lenW brf reactie op handhavingsbesluit d d 22 april 2020 pdf

Dinsdag heeft gemeente West Maas en Waal via hun advocaat in een brief aan RWS Minister een voorstel gedaan hoe verder te

qaan met het toepassen van granuliet in hun plas Dit voorstel is \woensdagmiddag besproken in het granulietoverleg olv |l0 2e|
fl I0 2e ] is met verlof Hier is geconcludeerd dat het onwenselijk is op het voorstel in te gaan Afgesproken is dat RWS een

conceptreactie maakt en DGWB de nota Deze moeten nog vanmiddag naar beide bewindspersonen Dat geeft helaas wreinig

gelegenheid tot afstemming met jullie
Ik stem het nu verder af met |l0 2^ RWS ILT en FIBJZ af Laat even wreten ajb als jullie toch nog gelegenheid hebben actief mee

te lezen

Groeten

l 10 2e BSVan

Verzonden vrijdag 1 mei 2020 12 42

1 DGRWI0 2e 10 2e DGRWAan

10 2e10 2e BS 10 2e | BS ILT I 10 2eCC 10 2e ILT

I0 2e DBO

Onderwerp Conceptbrief gemeente West Maas en Waal

Dag en 5^
Naar aanleiding van het overleg van gisteren over de brief c q het voorstel van de gemeente West Maas en Waal heeft RWS in

afstemming met ILT en HBJZ bijgaande conceptbrief opgesteld Deze is nu bedoeld om als bijiage te voegen bij de nota die

DGWB over de reactie van de advocaat van de gemeente aan de BWP en Flet was de bedoeling dat deze nog vandaag richting
de BWP en zou gaan Krijgen wij eerst nog een concept van deze nota langs
Groet |[Tb 2e | mede namen l|0 ^

143222 1163



Ministerievan Infrastructuur

enWaterstaat

Minister Staatssecretaris

Staat
Bestuurskern

Dir Waterknvaliteit Ondergr
en Mahen

Bodem Ondergrond en

Wadden

Den Haag

Postbus 20906

2500 EX Den Haag

Contactnersoon

10 26

10 2e

nota Voorstel gemeente West Maas en Waal inzake granuliet
iu|eT 07Q

M 31 Q 6 i lO 2e |
10 2e ]@minien

w n

Aanleiding

Op 29 april ontvingen ILT en RWS via een mail van de advocaat van de gemeente
West Maas en Waal een aan de minister gerichte reactie op het besluit op het

handhavingsverzoek van 22 april jl
In de brief wordt een aantal voorstellen gedaan voor het tijdelijk stopzetten van

de toepassing van granuliet en het staken van procedures door GIB

Datum

1 mei 2020

Ons kenmerk

IENW BSK 2020 B2B64

Bijlage n

2

Advies

• Niet op de gedane voorstellen in te gaan en de advocaat hiervan op de

hoogte stellen middels bijgaande brief

• De staatssecretaris telefonisch contact op te nemen met wethouder Ans

Mol

Argumentatie
De reactie staat op gespannen voet met de reguliere rechtsgang Daardoor

lijkt de reactie eerder een politiek bestuurlijk karakter dan een strikt

juridisch karakter te hebben

Strikt bezien van juridisch oogpunt is het ongewenst als op de gedane
voorstellen wordt ingegaan Er is geen juridische basis voor de gevraagde
codrdinerende en faciliterende rol Met het accepteren van deze ontstaat

een groot afbreukrisico

Gevreesd wordt voor precedentwerking bij toekomstige gevallen waarbij
een conflict ontstaat rond de werking van het Bbk aan de orde is

Er is geen juridische basis om de aanvoer van granuliet door GIB te laten

staken

Het met GIB gezamenlijk kijken naar opslagmogelijkheden staat op

gespannen voet met een mogelijke schadeclaim die het bedrijf heeft

aangekondigd
Het verzoek om aanvullende informatie in het kader van resterende

vragen naar aanleiding van de kamerbrieven gaat voorbij aan de reeds

door u aan de Tweede Kamer verstrekte informatie Inhoudelijk zijn deze

vraagstukken onderdeel van de lopende juridische procedure en reeds

door het ministerie geduid in de reactie op het handhavingsverzoek van 22

april

Toelichting
In de brief wordt vooropgesteld dat het geen bezwaarschrift betrefttegen het

besluit van 22 april In de reactie wordt ingegaan op bij de gemeente bestaande

resterende vragen naar aanleiding van de door het ministerie verstuurde

kamerbrieven Die vragen hebben betrekking op het vraagstuk of granuliet als
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grand of als bouwstof moet worden gekenmerkt het gevoigde cettificeringspraces
met betrekking tot BRL 9321 en het aangekondigde BRL 9344 en de milieu

hygienische aspecten van granuliet De gemeente beoordeelt het als positief dat er

een plan van aanpak ligt voor een onafhankelijke reviews en iwaardeert tevens

inzet van dhr Kuijken De brief besluit met een concreet voorstel aan de minister

of staatssecretaris waarop uiterlijkop wfoensdag 6 mei a s om 12 00 uur moet

worden gereageerd De gemeente merkt daarbij op dat indien het ministerie

instemt met het voorstei er uiterlijk woensdag 6 mei a s om 12 00 uur ook een

bevestigende reactie van alle partijen op alle hierna te noemen punten moet zijn

gegeven

Het voorstel komt erop neer dat het ministerie wordt gevraagd op een aantai met

name te noemen punten hetvoortouw in een coordinerende en faciliterende roi

De punten zijn verwoord op biz 6 van de brief van de advocaat Deze punten

komen erop neer dat

• het ministerie zich naar GIB zai gaan inspannen voor het stopzetten van

de levering van granuliet aan Over de Maas BV zodat de toepassing stopt

Deze pauze zai tenminste duren tot de resuitaten van de externe review

onderzoek Kuijken en het Wob verzoek bekend zijn
• Het ministerie zich tot GIB richt voor een tijdelijke opslag van granuliet
• Het ministerie bewerkstelligt dat de juridische procedures van GIB tegen

Zembia dhr Biezeveld en de gemeente worden gestaakt
De gemeente zai voor de wettelijke temnijn venstreken is een bezwaarschrift gaan

ind ienen

Bestuurskern

Dir WaterkwailtELt Ondergr
en Marlen

Bodeni Ondergrond en

Wadden

Datum

1 mei 2020

Ons kenmerk

IENW BSK 202 0 62064

De reactie van de advocaat is besproken met deskundigen van RWS DGWB ILT

en HBJZ

I 10 2e

10 2e
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]@rninienw nl]{10K2e DGRWI1 I0 2e I@minienw nl1

I DGRW

10 2e DBOll 10 2eTo

10 2eFrom

Sent Fri 5 1 2020 3 33 09 PM

Subject RE Memo toelichting rol Deltares rondetafelgesprek granuliet
Fri 5 1 2020 3 33 09 PMReceived

Zoals beloofd nog even bij de deskundigen van WVL nagevraagd hoe het zit met de bewering in deze notitifeI l en lO ^ g

11 1 en 10 2 g

Of

Van ] 1Q 2e | DGRW

Verzonden vrijdag 1 mei 2020 10 19

DGRW

Onderwerp FW Memo toelichting rol Deltares rondetafelgesprek granuliet

Ha| io 26 |en| io H
Hierbij de concept memo van Deltares waarom gevraagd is Gaat dit ons helpen Ik twijfel hier sterk aan

Groet

|l0 2e[
Verzonden met BlackBerry Work
w^i viv blackberry com

Van] I0 2e

Datum vrijdag 01 mei 2020 10 08 AM

Aan | 10 2e \ DGRW | 10 2e |@mimenw nl

Onderwerp Memo toelichting rol Deltares rondetafelgesprek granuliet

BestedTox^
Zoals besproken stuur ikje hierbij de toegezegde memo

VriRndelijke groeten
10 2e

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

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

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

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

of this e mail

10 2e 10 2e DBOAan

{10 2e @deltares nl
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{10K2e DGRWI1 I0 2e I@minienw nl1

I DGRW

To

10X2eFrom

Sent Mon 5 4 2020 12 05 01 PM

Subject RE Memo toelichting rol Deltares rondetafelgesprek granuliet
Received Mon 5 4 2020 12 05 02 PM

Nee niet echt Ze worden alleen maar stelliger 11 1 sn 10 2 g

11 1 en 10 2 g

Groeten

10 2e I DGRW

Verzonden maandag4 mei 2020 11 30

] DGRW

Onderwerp FW Memo toelichting rol Deltares rondetafelgesprek granuliet

Ha| io 2e |
Dit is de tweede versie Ik vraag me af ofhet er beter op wordt

Van

10 2eAan

11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

uraag jouw memng merover

Groet

10 2ei

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberrv coi^
Van I 10 2e

Datum maanoag U4 inei 2020 11 24 AM

Aan

Onderwerp RE Memo toelichting rol Deltares rondetafelgesprek granuliet

BestdfS

10 2e 3 deltares nl

10 2e DGRW 10 2e |@minienw nl

Dank voor je reacti^^ 11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

Vriendelljke groeten

f^

Original Message —

From | 10 2e DGRW 1 10 2e |@minienw nl

Sent vriidafT 1 mei Q2Q 16 46

To 10 2e ^ 10 2e |@deltares nl

Subject RE Memo toelichting rol Deltares rondetafelgesprek granuliet

BeslEH

Dank voor de toezending van het concept memo over de rol van Deltares bij het ronde tafelgesprek granuliet On een punt kan ik het verhaal niet

volgen 11 1 en 10 2 g

Ik neem aan dat je deze passage laat conigeren11 1 en 10 2 g

Met een hartelijke groet

10 2el I

Verzonden met BlackBeny Work

ihttps eur03 safelinks protection outtook com urt http 3A 2F 2Fwww btackbeny com 2F data 02 7C01 7C 7C93dle556548d4fl7fld

108d7edde6097 7C15f3fe0ed7124981bc7cfe949af215bb 7C0 7C0 7C637239411666453875 sdata Ezip2HhEmsvGpyVkRMO24 2FaO6

LAg 2Bdkfebs3ibrDCBA 3D reserved 0i

Van| I0 2e [j 10 2e |@deltares nl»
Datum vnidag 01 iriei 2020 10 08 AM

10 2e 1 DGRW lOK^e fSminienw nl»Aan

Onderwerp Memo toelichting rol Deltares rondetafelgesprek granuliet

258207 1168



Bestdf^J

Zoals besproken stuur ik ie hierbii de toegezegde memo

Vriendeliike groeten

{10 2e

DISCLAIMRR This message is intended exclusively foi the addresseefsl and may contain confidential and privileged iiifonnation Ifyou aie not

the intended lecipient please notify the sender immediately and destroy this message Unauthorized use disclosure oi copying of this message is

strictly prohibited The foundation Stiditing Deltares which has its seat at Delft The Netherlands Commercial Registration Number 41146461

is not liable iri any way whatsoever for consequences aiuhrir damages resulting from the improper incomplete and untimely dispatch receipt
anririr content of this e mail

Pit bericht kaii informatie bevatten die iiiet voor u is bestemd Indieii u iiiet de geadresseerde bent of dit bericht abnsieveliik aan u is toegezondeii

wordt u verzocht dat aan de afeeiider te melden en het bericht te verft iideren De Staat aanvaardt geen aansprakelijldieid voor schade van welke

aard ook die verband houdt met risico s verboiiden aan het elektronisch verzendeii van berichten

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

are requested to iiiform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent

ill the electronic traiisinission of messages

DISCLAIMER This message is intended exclusively for the addressee s and may contain confidential and privileged mformation Ifyon are not

the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message Unauthorized use disclosure or copying of this message is

strictly prohibited The foundation Stichting Deltares which has its seat at Delft The Netherlands Commercial Registration Number 41146461

is not liable iri any way whatsoever for consequences anci or damages resultiiis from the improper incomplete and untimely dispatch receipt
andj or content of this e mail

258207 1168



10 2e DGBf] 10 2e

J DBO

To @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Mon 5 4 2020 1 38 53 PM

Subject 20200504 BRL 9321 en 9344

Received

20200504 BRL 9321 docx

Mon 5 4 2020 1 38 54 PM

Ha|i10 2e |
Hebje nog aanvullingen

Groet

i0 2e

135086 1169















10 2e I DGBf] 10 2e

10X2e I DBO

Mon 5 4 2020 1 59 30 PM

Subject 20200504 Procesevaluatie granuliet
Mon 5 4 2020 1 59 31 PM

20200504 Procesevaluatie granullet docx

To @minienw nl]
From

Sent

Received

Ha 10 2e

Hier een eerste outline voor een rapportage van Win

Graag je suggesties

Groet

10 2e

135085 1171



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

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

From

Sent Tue 5 5 2020 9 20 17 PM

Subject Gesprek met Ans Mol

Received Tue 5 5 2020 9 20 18 PM

Beste| 10 2e |en Wim

Morgen praten we on 10 uur met Ans Mol wethouder van de gemeente West Maas en Waal Zij wordt bijgestaan door een

beleidsmedewerker

Mevr Mol heeft de diepe plassen in haar portefeuille Zij figureerde in de uitzending van Zembla en heeft deelgenomen aan het

rondetafelgesprek in de TK

Tijdens de discussie over de toepassing in Over de Maas in September en oktober heeft zij regelmatig contact gehad met de

vergunningverleners en de handhavers van RWS ZN Zij vormden voor mevr Mol het aanspreekpunt van RWS Na de uitzending
10 2e Na de uitzending deed devan Zembla heeft zij regelmatig contact gehad metl 10 2e ]

wethouder een oproep aan de minister de toepassing van granuliet stopte zetten

In de aanloop naar de brief van 5 maart heeft staatssecretaris {toen minister enkele contact opgenomen en haar na afloop van het

Rondetafelgesprek op het ministerie uitgenodigd voor een gesprek

In dat gesprek zijn o a afspraken gemaakt over de gemeenschappelijke review

Nadat het verzoektot stopzetting nul op het rekest kreeg heeft de gemeente een formeel handhavingsverzoek ingediend en

verlangde binnen 8 dagen een uitspraak Nadat het ministerie dat weigerde heeft de gemeente de gang naar de

voorzieningenrechter van de RvSt gemaakt Die oordeel dat lenW uiterlijk 24 april een reactie moest geven op het

handhavingsverzoek Op 23 april oordeel lenW dat er geen handhaving nodig was omdat er geen overtredingen waren

geconstateerd bij Over de Maas

Mevr Mol heeft zich herhaaldelijk beklaagd dat zij onvoldoende informatie heeft gekregen van het ministerie

In het gesprek kan het volgende aan de orde komen

eerdere problematiek in Over de Maas

toepassing granuliet in 2016 {150 000 ton

verantwoordelijkheid rijk provincie

beroep en bezwaar bij toepassingen

diepe plassenbeleid in het algemeen

privaatrechtelijke overeenkomst gemeente Over de Maas BV

informatievoorziening en communicatie met lenW

review naar milieuhygienische aspecten granuliet

Groet

10 2e en

io 2e

134876 1173



10 2eVan

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

10 2e DGRW

Memo toelictiting rol Deltares rondetafelgesprek granuliet

woensdag 6 mei 2020 11 13 06

Memo aan Min lenW betr toelichting rol Deltares rondetafelaesprek granijliet 6 mei 202Q pdf

BestdlEE3

Zoals besproken stuur ik je hierbij de toegezegde memo

Vriendeliike groeten
10 2e

DISCLAIMER This message is intended exclusively for the addressee s and may contain

confidential and privileged information If you are not the intended recipient please notify
the sender immediately and destroy this message Unauthorized use disclosure or copying
of this message is strictly prohibited The foundation Stichting Deltares which has its seat

at Delft The Netherlands Commercial Registration Number 41146461 is not liable in any

way whatsoever for consequences and or damages resulting from the improper incomplete
and untimely dispatch receipt and or content of this e mail
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Delta res
Memo

Aan

10 2e

Datum

6 mei 2020

Aantal pagina s

1 van 2

Contactpersoon DoorKlesnummer E mail

10 2e l@dellares nl10 2e

Onderwerp

Toelichling rol DeBares rondetafelgesprek granuliel

Inleiding

In deze memo geven we vanuit inhoudelijk wetenschappelijk perspectief een toelichling op het

toepassen van granuliet voor het verondiepen van plassen Deze inhoudelijke toelichling heeft

Deltares eveneens gegeven tijdens het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer op 9 maart

jongstleden en mediavragen van met name Zembla Een korte toelichling op dit proces maakt

eveneens deel uitvan deze memo

Een centrale vraag is of granuliet als grond beschouwd kan worden Deze vraag kan vanuit

meerdere perspectieven worden beantwoord Als onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek

op het gebied van water en ondergrond beantwoordt Deltares deze vraag vanuit bodemkundig en

milieukundig perspectief gebaseerd op inhoudelijke en wetenschappelijke gronden

Granuliet

Bodem en milieukundige criteria grond
Deltares stelt dat vanuit bodemkundig perspectief granuliet niet aan de criteria voldoet voor de

definiering van grond Namelijk dat granuliet

geen nutrientenhuishouding heeft

geen koolstofcyclus kent

geen lutum kleimineralen bevat en

geen organische stof bevat

De eigenschappen van granuliet wijken dus af van de bodemkundige definitie van grond

Waterkwaliteit

Het effect van het storten van granuliet in diepe plassen op de oppervlakte en grondwaterkwaliteit
alsmede het risico voor mens en milieu zijn voor zover bij Deltares bekend nooit onderzocht

Vanuit de theorie geredeneerd is het toegevoegde polyacrylamide een potentieel risico Het is niet

bekend wat er met deze stof gebeurt als het onder water wordt gebracht Als deze stof onder die

omstandigheden zou afbreken wat niet uitgesloten kan worden dan ontstaat er acrylamide

Acrylamide is een neurotoxine een kankerverwekkende stof In het reguliere monitoringspakket
van oppervlaktewater wordt niet op deze stof geanalyseerd en deze zal dus niet herkend worden

207648 1174



Datum

6 mei 2020

Pagina

2 van 2

Het proces

Vragen van Zambia

Deltares is benaderd door Zembla journalisten voorhun uitzendina ’De afvaldurnp van

heeft als

bodemdeskundige in algemene zin kort hun vraag beantwoord of hij granuliet als grond
beschouwt Voor verdere beantwoording heeft hij verwezen naar Rijkswaterstaat omdat Deltares

weliswaar al jaren betrokken is bij onderzoek naar het verondiepen van plassen maar geen

onderzoek in of naar het gebruik van granuliet voor het verondiepen van Over de Maas heeft

gedaan Ook heeft hij doorveiwezen omdat er een nieuw beleidskader in voorbereiding is

Rijkswaterstaat op 30 januari 2020 10 2e

Uitnodiging Tweede Kamer

Op 13 februari 2020 nodigde de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede

Kame I0 2e als vertegenwoordiger van Deltares met inhoudelijke kennis uit voor een

rondetafelgesprek over granuliet in Maasplassen op 9 maart 2020 De directie van Deltares heeft

bij het accepteren van deze uitnodiging de afweging gemaakt of Deltares de juiste organisatie is

gezien de gevraagde deskundigheid en 10 2e de juiste persoon hiervoor zou zijn gezien de

gevraagde expertise Beide afwegingen leidden tot een overtuigend ja De belangrijkste

grondslagen om in te gaan op deze uitnodiging zijn onze rol als onafhankelijk kennisinstituut op het

gebied van water en ondergrond en het publieke belang om kennis te delen

heeft de vragen van de Tweede Kamerleden

beantwoord Hij heeft toegelicht dat er vanuit verschillende invalshoeken naar granuliet gekeken
kan worden waarbij hij het bodem en milieukundig perspectief heeft belicht

10 2e

Op 31 maart 2020 heeft koristondig een bericht op de website van Zembla gestaan waarin I0 2e

1was geciteerd de journalist had twee mensen met elkaar venward

207648 1174



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

10 2e | BS [| iQ 2e |@rws nl1
I0 2e | DBO

Wed 5 6 2020 3 28 46 PM

I0 2e 10 2e DGRWiI I0 2e I@minienw nl1To

Cc

From

Sent

Subject BRL 9321 BRL 9324 en BRL 9344

Wed 5 6 2020 3 28 46 PMReceived

20200504 BRL 9321 docx

Beste | 10 2e ]en^10 2e[
Ik heb op basis van de beschikbare stukken voor Wim Kuijken een chronologie gemaakt van de totstandkoming van BRL 9321 de

problematiek van BRL 9324 en het concept van BRL 9344 Er resteert nog een aantal procesvragen en inhoudelijke vragen

1 Wanneer is BRL 9321 voor het eerst besproken in de Technische Commissie Bodemkwaliteit

2 Wanneer is BRL 9321 voor het eerst vastgesteld door het College van Deskundigen Korrelvormige Materialen Is dat in 2008

Is daar een verslag van

3 Wanneer is BRL 9321 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteiten Is dat in 2008 Is

daar een verslag van

4 Wanneer is deze BRL 9321 vervolgens voor het eerst bindend verklaard door schemabeheerder KIWA BMC Op 2 8 2008

5 Wanneer is deze BRL voor het eerst besproken in het Implementatieteam

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

7 Vanaf welk moment is granuliet als grond toegepast onder verwijzing naar BRL 9321 Is dat na november 2014 {zie vraag 7

8 De huidige versie van BRL 9321 dateert van november 2014 Welke wijzigingen zijn er tussen 2008 en 2014 doorgevoerd in

de BRL Zijn deze wijzigingen besproken in de Technische Commissie {er is een verslag van 21 9 2009 en in het

Implementatieteam Zijn daar verslagen van

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

10 Wat wordt bedoeld met granuliet wordt uit de reikwijdte van BRL 9324 geschreven zoals aangegeven in 2009 en latere

jaren Wat is er daartoe gewijzigd in 9324 Betreft dat de korrelgrootte

11 Wanneer heeft die uitschrijving plaatsgevonden Is dat in de versie van 13 5 2015 van BRL 9324

12 Is de gewijzigde BRL 9324 besproken in het College van Deskundigen Is de BRL besproken in de Technische Commissie en

het Implementatieteam
13 Was het voor de datum van de uitschrijving al toegestaan om granuliet als grond aan te bieden zie vraag 6

14 Wanneer is BRL 9344 voor het eerst besproken in de Technische commissie bodemkwaliteit Is daar een verslag van

Ik realiseer met dat een aantal van deze vragen betrekking hebben op de private kant van de keten Wellicht zijn er nog meer

relevante gremia

Tevens realiseer ik me dat |l0 2e pas sinds 3 jaar betrokken is Vandaar mijn suggestie om deze vragen terugte leggen bij RWS

Bodemplus

Graag zou ik eind volgende week van jullie antwoorden ontvangen

Groet

10 2e zal wel op de hoogte zijn denk ik Desgewenst wil ik hem ook rechtstreeks benaderen

10 2e

135083 1176



Chronologie BRL 9321 BRL 9324 en BRL 9344

2008

20080802

BRL 9321 vastgesteld

20080825

mailwisseling intern Senter Novem granuliet als grond beschouwd Verwezen wordt naar

bespreking in IT op 25 augustus Verslag daarvan ontbreekt

20080826

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

worden toegepast

Zoals gezegd heeft mijn collega | 10 2e | uw verzoek besproken met een betrokkene van et

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

definitie van grond onder de definitie van het Besluit bodemkv aliteit Dit betekent dat het

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

kwalitatief uiteraard voldoet aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit

20081019

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

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

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

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

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

kwartsietzand

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

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

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

Toeslagmaterialen en Vulstoffen

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

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

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

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

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

standpunt van VROM enigszins moet worden herzien

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

20081208

Bovenstaande mail doorgestuurd aan | I0 2^

2009

20090107 en 20090108

Venslaglegging bespreking knelpunten in de werkgroepen implementatie Besluit bodemkwaliteit

Knelpunt 163 Granietzand

Voor dit knelpunt is

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

10 2e van Intron uitgenodigd om een toelichting te verzorgen

1

137313 1177



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

keuring sins panning

Versiag
Na een toeiichting van[
ais grond gezien moet worden Intron zai aan de slag gaan metde uitwerking van de certificering
van dit materiaal ais grond onder de BRL 9324 waarbij het wordt aanbevolen om het

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

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

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

van natuurlijke oonsprong

} an intron is de werkgroep van mening dat het materiaal10 2e

Acties

1 Aanpassing BRL 9324 Intron

20090219

Presentatie uitvoeringsvraagstukken Granietzand fijne fractie is grond dat betekent dat BRL

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

gehouden Intron past BRL aan

Behandeling IT ter kennisname

BesluitIT kennis genomen

20090331

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

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

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

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

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

20090802

Wijzigingsblad BRL 9321 commentaar waarin wijzigingsbiad wordt afgekeurd omdat onderhandse

wijzigingen aan de eisen voor bouwstoffen worden voorgesteld

20090807

SGS verzoekt bevestiging status granietzand via mail aan | 10K2e |

20090921

I i0 2e | bevestigt status granietzand ais grond aan SG Intron

20090922

Mail van

tegen stellingname VROM

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

bouwstof onder de definitie van grond zou vallen onvoldoende

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

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

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

10 2e Toetsingscommissie Bodemkwaliteit aan SGS Intron met bezwaar

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

Bodemkwaliteit op BRL 9321

Tn dit wijzigingsblad moet de fractie kleiner dan 2 mm van groevemateriaal ais grond worden

getoetstaan bijiage B samenstelling van de Regeling Bodemkwaliteit terwiji de fractie groter

dan 2 mm van precies hetzelfde materiaal ais bouwstof wordt getoetst aan bijiage A emissie van

de Regeling bodemkwaliteit Kortom de wettelijke onderbouwing voor de voorgestelde definitie

2
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van bouwstof ontbreekt de consequenties van de voorgestelde wfijziging in de praktijkzijn niet

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

milieueffectentoets en een bedrijfseffectentoets Dit iwijzigingsbiad kan niet w orden goedgekeurd

2010

20100331

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

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

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

geschreven Vanwege de link met certificering is dit punt dat eigenlijk onder bouwstoffen en grond
en bagger valt behandeld in deze werkgroep Status Geadresseerd

2012

20120523

Wijziging BRL 9321 door KIWA MBC bindend verklaard

2013

20130619

Venslag van de Taskforce Verbeteren Beleid en Regelgeving

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

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

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

bewijsmiddelen

Venslag bespreking
10 2e Tierkt op dat hij granuliet slijpsel vrijgekomen bij het zagen van granietblokken niet als

grond maar als bouwstof ziet Otto merktop dat hier in de branche zelf anders tegenaan gekeken
wordt | 10 2e | stelt voor dit vraagstuk even te parkeren en te focussen op de vragen die de ILT

stelt

De taskforce staat positief tegenover het omdraaien van de normering d w z dat in de tabellen 1

en 2 weer een normwaarde wordt opgenomen maar via een voetnoot wordt aangegeven dat de

norm niet geldt als Barium van natuurlijke oorsprong is Het aantonen of de verhoogde Barium

gehalten een natuurlijke of antropogene oorzaak kent dient onderdeel te worden van het

historisch onderzoek Doordat het historisch onderzoek onderdeel wordt van de milieuhygienische

verklaring een van de verbetervoorstellen uit verbetertraject maaktdeze onderbouwing tevens

onderdeel uit van het productcertificaat bij de partij
Voorstel bespreking IT instem men met voorstel taskforce

20130625

Venslag Implementatieteam
Barium

|l0 2^ wil de norm pas terug in de tabel indien helder is op welke wijze borging van het vaststellen

van de antropogene herkomst van Barium is qereqeld |l0 {2e| wil eerst het uitgewerkte voorstel van

MEN op dit punt zien ^lQ 2e | geeft aan dat hij het nu niet helder vindt en dat normvermelding in de

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

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

2014

20140827

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

beschikbaar

20141004

Gewijzigde BRL 9324 vastgesteld door KIWA BMC

20141015

IT Overzicht van uitvoeringsvraagstukken en omissies Besluit bodemkwaliteit

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

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

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

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

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

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

Werkgroep monitoring Kwaiibo

Actie door Bodem Intron

Tijdeiijke actie Bespreking in werkgroep

Vergt wijziging BRL 9321 BRL9324

Verwachte datum opiossing nvt

Datum opiossing nvt

Datum opvolging nvt

Wijze opvolging Wijziging BRL 9321 en 9324 door derden

Indeling A geadresseerd
Aard 4 knelpunt voor werkgroepen

20141104

Gewijzigde BRL 9321 vastgesteld door KIWA BMC

2015

20150513

Wijziging BRL 9324 vastgesteld door KIWA BMC

Toelichting

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

Besluit bodemkwaliteit voor gekozen om een strikte scheiding aan te houden tussen de certificatie

van grond en de certificatie van bouwstoffen Daardoor kan op basis van BRL 9324

alleen nog groevesteen worden gecertificeerd als bouwstofen is BRL 9321 uitgebreid met

de mogelijkheid om gebroken grind als grond te certificeren

20150707

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

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

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

bouwstoffen en grond in het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit

20150902

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

2017

2017 april

4

137313 1177



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

op 16 november 2018

20170613

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

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

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

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

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

20170613

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

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

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

antwoord op te geven

20170613

Reactie van SGS Intron Industrial

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

gekomen dat dit materiaal inderdaad onder de definitie van grond valt

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

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

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

meest gebruikte toepassing van het materiaal een niet terugneembare betreft

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

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

hoop dat de BRL ter notificatie kan worden aangeboden

20170614

Mail vahl^^^an Bodemplus

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

BRL die nu voorligt Erik Hoven geeft aan dat de definitiekwestie nog niet is opgelost Zouden jullie

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

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

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

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

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

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

20170615

Mail vahl^^an Bodemplus
Ik heb I 10 2e ~| net gesproken Hij gaf zelf aan dat er sprake is van een strijdigheid met de

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

informatie over verdere contacten Wordt vervolgd
^

20170628

Mail van Bodemplus aan Intron

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

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

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

wettelijk schema kan worden aangewezen in de Regeling Wij denken wei dat met een aanpassing
in de BRL deze wei geschikt kan worden aemaakt Voor een gesprek over een mogeiijke

aanpassing wordt u benaderd door of I0 2e van Bodempius10 2e

Gezien de huidige planning voor de actualisatie van de Regeling en de tijd die nodig is voor de

aanpassing BRL is het zeer onwaanschijnlijk dat een aangepaste BRL nog kan worden meegenomen

met de actualisatie

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

hierboven aangegeven wordt u hiervoor benaderd
^

20170628

Interne mail DGWB

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

eisen voidoet Ik heb de verzoeker geinfomneerd Met hem zal contact worden opgenomen over

een aanpassing Kan de BRL alleen niet meer mee met de actualisatie ^

2017 juli
Naar aanleiding hiervan is in juii 2017 door SBK

De fractie 500 pm vrijkomend bij de bewerking van primaire steenachtige materialen wordt

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

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

bodem Aangezien het product aantoonbaar voidoet aan de maximale samenstellingswaarden voor

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

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

is overeenkomstig artikei 33 van het Besluit bodemkwaliteit Het toepassingsgebied betreft de

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

een suggestie gedaan10 2e

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

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

interpretatie mening van de gebruiker van de BRL Met de voorgesteide aanvullingen biijft dit

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

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

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

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

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

2018

20180626

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

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

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

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

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

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

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

^

Tijdlijn
^

Tijdlijn
^
Ibidenn
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uitgesloten Producten afkomstig uiteen maalproces vulstoffen^ zijn eveneens uitgesloten
^

20181116

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

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

milieuhygienische kwaliteit enkel zeggen dat het grond is volstaat niet moet een kwaliteit

aangeven
^

Ibidenn
®
Ibidenn
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U HBJZlI I0 2e I@minienw nl1

I HBJZ

Wed 5 6 2020 4 21 38 PM

Subject RE Verdeling TK debat M en Stas PFAS granuliet en diepe plassen
Wed 5 6 2020 4 21 39 PM

I0 2e HBJZf 10 2eTo @minienw nl]10 2e

10 2eFrom

Sent

Received

Klinkt logisch

Grtf^

Verzonden met BlackBerry Work

www blackbeny com

HBJZ j 10 2e |fg mLtiLenw nlVan [
Tlati^in wnpTisHatr Of mH n n 2 05 PM

Aan

10 2e

HBJZ | 10 2e |@minieiiw nL J 10 2e | hBJZ 10 2e

Onderwerp Verdeling TK debat M en Stas PFAS granuliet en diepe plassen

10 2e @ininienw nl

Hall610X^nj10 26

Zouden jullie eens kunnen meekijken denken

Groet

Met het oog op het notaoverleg volgende week dinsdag in de TK met beide bewindspersonen is de vraag welke bewindspersoon

waarover het woord neemt

Dit omdat de onderwerpen PFAS granuliet en diepe plassen niet over een maar meerdere beleidsterreinen tegelijk gaan

milieu water en bodem

[Ditblijkt ook wel uft hetfeit dot het BBk en de Rbk zijn vastgesteld door toenmalige M VROM en Stas VenW gezamenlijk
In eerdere debatten met 1 bewindspersoon was niet altijd duidelijk hoe de verdeling precies was

In een VAO met de huidige Stas werd bijv het onderwerp granuliet in brede zin behandeld maar de Stas wo5 toen nog M voor

MenW

De TK briefvan 5 3 over granuliet is verstuurd door M lenW en M MenW de laatste TK briefvan 17 april door de Stas mede

namens M

Staatsrechtelijk is het betrekkelijk eenvoudig

M kan het woord voeren over alles wat het beleidsterrein van lenW betreft

Stas alleen wat betreft de specifieke beleidsterreinen die genoemd zijn in de portefeuille

M is en blijft echter medeverantwoordelijk

bovendien kan M zich o a in debatten laten vervangen door de Stas

Dit betekent dat er met het oog op het debat van volgende week met beide bewindspersonen ruimte voor de bewindspersonen is

om een passende onderlinge verdeling te maken

Op basis van de portefeuilleverdeling Rutte III zit water in de portefeuille van M

Milieu waaronder gevaarlijke stoffen en bodem zitten in de portefeuille van de Stas

Op basis van het bovenstaande lijkt het vooralsnog het meest logisch de volgende verdeling te maken

Minister diepe plassen

Stas PFAS en granuliet

Geletop waterportefeuille M en M RWS als waterbeheerder

Laatste TK brief is ondertekend door de Stas mede namens M In de reactie op handhavingsverzoek gemeente is echter een

verdeling gemaakt M RWS als BG inzake BBK en Stas ILT inzake BBK Kwalibo

130325 1178



\ DCOf
DBO

Wed 5 6 2020 9 16 03 PM

Subject RE internetberciht Wim Kuijken
Received

j@minienw nl]I0 2e 1P 2eTo

10X2eFrom

Sent

Wed 5 6 2020 9 16 03 PM

Ik bel je morgenochtend wel even Wellicht sprake van een misverstand

DCO10 2eVan

Verzonden woensdagS mei 2020 17 48

Aan DBO

Onderwerp RE internetberciht Wim Kuijken

Beste|l0 2e| jk kreeg je niette pakken zojuist

Naar Ik begreep gaat het om een bericht op het ienw intranet dus intern wat besproken is en idd geplaatst is op het intranet en

was het nooit het idee dat dit interne bericht gericht op medewerkers ook extern op het internet zou worden geplaatst
Wat zou dhr Kuiken dan precies waar extern plaatsen en met welk doel

10 2e

Grt

10 2e

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

Verzonden woensdag6 mei 2020 13 52

] DCO H 10 2e

~

Onderwerp FW internetberciht Wim Kuijken

Beste I 10 2e |
Ik Wilde nog even terugkomen op het bericht dat de stas geen behoefte heeft aan een extern bericht Ik heb het zojuist besproken

met dhr Kuijken

Dhr Kuijken had hierover afspraken gemaakt met| l0 2e ^n had begrepen dat i0 2e dit ook zo aan de stas had gecommuniceerd en

er van die zijde geen bezwaren waren tegen en kort bericht op internet

Hij wil graag weten wat de overwegingen van de stas zijn om er alsnog van af te zien

Wellicht kun je me even bellen

Groet

Van

10 2eAan ^minienw nl

i0 2e

Va| DCO I0 2e ^minienw nl10 2e

Verzonden vrijdag 24 april 2020 15 05

Aan I0 2e I DBO ^ 10 2e |gpminienw nl

DCO H 10 2e

Onderwerp internetberciht Wim Kuijken

HoipOXl^
Ik heb contact gehad met

internetbericht granuliet
En de stas heeft laten weten geen behoefte te hebben aan een extern bericht

Wil jij contact opnemen met| 10 2e | als ertoch wat moet worden gepubliceerd
Met vr groet

I0 2e S minienw nlCC

over het plaatsen van het10 2e 1P 2e

10 2e

10§2e 1Cj^e 1Cg3|^e01C§t 6|j l2e

1P 2e
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10 2e I DGBf] 10 2e

10X2e I DBO

Wed 5 6 2020 9 49 53 PM

Subject RE 20200430 Interview | iQ 2e

Received

To @minienw nl]
From

Sent

Wed 5 6 2020 9 49 54 PM

Jazeker

Morgen

Van DGB

Verzonden woensdagS mei 2020 19 20

Aan

Onderwerp FW 20200430 Interview

Ga jij hem nog bellen

Blijkbaar had hij ook nog a I wat punten op het verslag

Van Wim Kuijken 10 2e @gmail com

10 2e

10 2e DBO

I0 2e

Verzonden woensdagS mei 2020 15 00

Aan | DBO

DGB [^
Onderwerp Re 20200430 Interview

Maar bel hem dan even dat ik een onafhankelijk onderzoek doe Hij kan bij mij juist alles kwijt aan opmerkingen

Anders opnieuw call

Niet laten ontsnappen

Wim

10 2e 10 2e minienw nl

I0 2e 10 2eCC ^minienw nl

10 2e

iPhone WJK

10 2e DBO 10 2eOp 6 mei 2020 om 14 58 heeft ^minienw nl hetvolgende geschreven

Je hebt de officiele lijn van het ministerie en zijn mening Die wijken af Hij gaat er kennelijk van uit dat jouw rapport

straks de officiele lijn zal onderschrijven Anders kan ik dit niet plaatsen

We hebben in iedere geval een niet geautoriseerd verslag

Van Wim Kuijken 10 2e Sgmail com

Verzonden woensdagS mei 2020 14 55

Aan 10 2e I DGB j 10 2e

10 2e I DBO | 10 2e

Onderwerp Re 20200430 Interview

Snap ik niet wat bedoelt hij nu

iPhone WJK

minienw nl

@minienw nlCC

10 2e

10 2e I DGB ^ 10 2eOp 6 mei 2020 om 14 36 heeft

geschreven

@minienw nl het volgende

Zie onder de bijzondere reactie va

Van

01 2e

w\ l10 2e 10 2e @rws nl

Verzonden woensdag6 mei 2020 12 49

Aan I DGB q 10 2e | g niinienw nl

Onderwerp RE 20200430 Interviewl lOK^e

Beste | 10 2e | en Wim

10 2g
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Met vriendelijke groet

q q 2e

10 2e DGB 10 2e ^nriinienw nlVan

Verzonden vrijdag 1 mei 2020 11 27

10 {2e WVL 10 2e Srws nlAan

10 2e I dBO | 10 2e

Onderwerp 20200430 Interview^ I0 2e

~

Geachte

@minienw nlCC

1Q 2e

Bijgevoegd vindt u het verslag van het interviews dat gisteren heeft plaatsgevonden
Graag hoor ik of u zich kunt vinden in het verslag of dat u nog zaken mist of aanpassingen heeft

Het zou fijn zijn als dat uiterlijk volgende week donderdag lukt

Vriendelijke groet
10 2e

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

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

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

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

electronic transmission of messages
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Verslag extra Webex MT HBJZ 7 mei 2020

Aanwezig Leden MT Afwezig I0 2e Verslag | io 2e |

Kopie Medewerkers HBJZ

buiten verzoek

1»

10 2e

Op 12 mei is er Nota overleg Bodem in de TK Dit gaat vooral over PFAS granuliet en

het diepe plassen beleid De minister en stas zullen aanwezig zijn Er wordt een pittig
debat verwacht Gewerkt wordt aan de voorbereiding 5B2^ coordineert de inbreng
vanuit HBJZ

buiten verzoek

I 1Q 2e

207822 1182



t^

buiten verzoek

l 10 2e |

I 1Q 2e

207822 1182



DGRWiI I0 2e I@minienw nl1

DBO

Thur 5 7 2020 7 50 44 AM

Subject BRL 9321 BRL 9324 en BRL 9344

Received

10 2eTo

10X2eFrom

Sent

Thur 5 7 2020 7 50 45 AM

Beste |l0 24
Kun je nagaan wie we kunnen benaderen van de Toetsingscommissie Is dat nog steeds

Groet

10 2e

10 2e

DBO10 {2eVan

Verzonden donderdag 7 mei 2020 08 41

Aan DGRW 1 10 2e | Sminienw nl

Onderwerp RE BRL 9321 BRL 9324 en BRL 9344

Beste^10 24
Ik moet nog even checker hoe ze precies op welk moment heetten Met gaat mlj Inderdaad om de Toetsingscommissie Beslult

bodemkwalitelt

10 2e

Ik stel voor dat je alleen die vragen beantwoordt waar je zelf documenten over hebt

Wim en Ik praten nog met de Stichting Bouwkwaliteit KiWA en Intron Dan leg Ik zelf daar deze vragen wel neer

Groet

i0 2e|
DGRW 10 2e minienw nl10 2eVan

Verzonden woensdagS mei 2020 16 51

Aan 10 2e J DBO 10 2e

@minienw nl

I0 2e DGRW^minienw nl

10 2e

BS

Onderwerp RE BRL 9321 BRL 9324 en BRL 9344

Beste ^10 26j
Jij spreekt over de technische commissie bodemkwaliteit Is dit niet de Toetsingscommissie beslult bodemkwalitelt van de

Stichting bouwkwaliteit In dat geval kunnen wij naast informatie bij bodem ook informatie ophalen bij de Stichting
bouwkwaliteit Ook informatie over de harmonisatie commissie bouw kunnen wij daar vandaan halen Ik stel voor om naast het

voorleggen van de vragen aan Bodem een dele van de vragen ook voor te leggen aan KIWA en de stichting bouwkwaliteit

SBK Indian je het eens bent dan kunnen wij dat doen

1 Wanneer is BRL 9321 voor het eerst besproken in de Technische Commissie Bodemkwaliteit ook Sbk

2 Wanneer is BRL 9321 voor het eerst vastgesteld door het College van Deskundigen Korrelvormige Materialen Is dat in 2008

Is daar een verslag van ook KIWA

3 Wanneer is BRL 9321 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteiten Is dat in 2008 Is

daar een verslag van ook Sbk

4 Wanneer is deze BRL 9321 vervolgens voor het eerst bindend verklaard door schemabeheerder KIWA BMC Op 2 8 2008

ook KIWA

5 Wanneer is deze BRL voor het eerst besproken in het Implementatieteam

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

7 Vanaf welk moment is granuliet als grond toegepast onder verwijzing naar BRL 9321 Is dat na november 2014 zie vraag 7

8 De huidige versie van BRL 9321 dateert van november 2014 Welke wijzigingen zijn er tussen 2008 en 2014 doorgevoerd in

de BRL Zijn deze wijzigingen besproken in de Technische Commissie er is een verslag van 21 9 2009 en in het

Implementatieteam Zijn daar verslagen van ook KIWA en Sbk

9 Is granuliet ooit gebruikt als bouwstof onder BRL 9324 Zo ja tot op welk moment ook KIWA

10 Wat wordt bedoeld met granuliet wordt uit de reikwijdte van BRL 9324 geschreven zoals aangegeven in 2009 en latere

jaren Wat is er daartoe gewijzigd in 9324 Betreft dat de korrelgrootte ook KIWA

11 Wanneer heeft die uitschrijving plaatsgevonden Is dat in de versie van 13 5 2015 van BRL 9324

12 Is degewijzigde BRL 9324 besproken in het College van Deskundigen Is de BRL besproken in de Technische Commissie en

het Implementatieteam ook KIWA en SbK

13 Was het voor de datum van de uitschrijving al toegestaan om granuliet als grond aan te bieden zie vraag 6 ook KIWA

14 Wanneer is BRL 9344 voor het eerst besproken in de Technische commissie bodemkwaliteit Is daar een verslag van ook

SbK

Metvriendelijke groet

10 2e {10 2e @rws nlCC

10K2e

135080 1184



10X2e dBO q
10 2e |@ minienw nl

Verzonden woensdag 6 mei 2020 16 29

1 DGRW r
@rwsjil

Van

10 2e 10 2e DGRW 10 2e |@minienw nlAan

CC r {BS ^ f10 2e

Onderwerp BRL 9321 BRL 9324 en BRL 9344

Beste | 10 2e | en |l0 2eb
Ik heb op basis van de beschikbare stukken voor Wim Kuijken een chronologie gemaakt van de totstandkoming van BRL 9321 de

problematiek van BRL 9324 en het concept van BRL 9344 Er resteert nog een aantal procesvragen en inhoudelijke vragen

1 Wanneer is BRL 9321 voor het eerst besproken in de Technische Commissie Bodemkwaliteit

2 Wanneer is BRL 9321 voor het eerst vastgesteld door het College van Deskundigen Korrelvormige Materialen Is dat in 2008

Is daar een verslag van

3 Wanneer is BRL 9321 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteiten Is dat in 2008 Is

daar een verslag van

4 Wanneer is deze BRL 9321 vervolgens voor het eerst bindend verklaard door schemabeheerder KIWA BMC Op 2 8 2008

5 Wanneer is deze BRL voor het eerst besproken in het Implementatieteam

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

7 Vanaf welk moment is granuliet als grond toegepast onder verwijzing naar BRL 9321 Is dat na november 2014 {zie vraag 7

8 De huidige versie van BRL 9321 dateert van november 2014 Welke wijzigingen zijn er tussen 2008 en 2014 doorgevoerd in

de BRL Zijn deze wijzigingen besproken in de Technische Commissie {er is een verslag van 21 9 2009 en in het

Implementatieteam Zijn daar verslagen van

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

10 Wat wordt bedoeld met granuliet wordt uit de reikwijdte van BRL 9324 geschreven zoals aangegeven in 2009 en latere

jaren Wat is er daartoe gewijzigd in 9324 Betreft dat de korrelgrootte

11 Wanneer heeft die uitschrijving plaatsgevonden Is dat in de versie van 13 5 2015 van BRL 9324

12 Is de gewijzigde BRL 9324 besproken in het College van Deskundigen Is de BRL besproken in de Technische Commissie en

het Implementatieteam

13 Was het voor de datum van de uitschrijving al toegestaan om granuliet als grond aan te bieden zie vraag 6

14 Wanneer is BRL 9344 voor het eerst besproken in de Technische commissie bodemkwaliteit Is daar een verslag van

Ik realiseer met dat een aantal van deze vragen betrekking hebben op de private kant van de keten Wellicht zijn er nog meer

relevante gremia

Tevens realiseer ik me dat |lOK2e| pas sinds 3 jaar betrokken is Vandaar mijn suggestie om deze vragen terugte leggen bij RWS

Bodemplus

Graag zou ik eind volgende week van jullie antwoorden ontvangen

Groet

^minienw nl

10 2e zal wel op de hoogte zijn denk ik Desgewenst wil ik hem ook rechtstreeks benaderen

i0 2e

135080 1184



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

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

From

Sent Thur 5 7 2020 7 57 41 AM

Subject 20200115 Memorandum GIB pdf
Thur 5 7 2020 7 57 42 AMReceived

20200115 Memorandum GIB pdf

Beste|i10 2e |en Wim
Om 11 uur spreken we met Peter Bontrup Volledigheidshalve stuur ik nogmaals het stuk toe dat Bontrup op 15 januari dus voor

de uitzending van Zembla naar de top van RWS heeft gestuurd

Groet

10 2e

134873 1185



I| 10 2e | BS |[
10 2e I DBO

Thur 5 7 2020 8 24 29 AM

@rws nl] 1Q 2e 1 BS f 10 2e |@rws nl110 2eTo

From

Sent

Subject RE Bariumgehalte monsternanne granuliet
Received Thur 5 7 2020 8 24 29 AM

Dank Helder

Van BSl 10 2e

Verzonden donderdag 7 mei 2020 09 23

Aan 10X2e I DBO 10 2e BS

Onderwerp RE Bariumgehalte monstername granuliet

Dag tl0 2ej
Voor granuliet geldt dat het bariumgehalte een natuurlijke oorsprong heeft Dat wil zeggen dat er vanuit het Bbk geen norm van

toepassing is

De normen voor barium zijn ik meen in 2009 ingetrokken Het bleek dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het

gehalte dat van nature in de bodem voorkomt Indien ersprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld

op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg kg d s het gemiddelde aan gemeten gehalten moet

binnen de bandbreedte van 1 4 625 mg kg d s vallen

Hoewel dus niet relevant voor granuliet valt het door Geonius in maart 2020 bepaalde gemiddelde gehalte aan barium 658

mg kg d s in de garnulietmonsters binnen deze bandbreedte en zou granuliet daarmee ook voldoen aan de eisen van het Bbk

als het barium van antropogene oorsprong zou zijn geweest
Eerdere bemonsteringen analyses van granuliet lieten soms een geringe overschrijding van de bandbreedte zien maar deze is

zoals gezegd voor het bevoegd gezag niet relevant er is geen norm van toepassing
Groet | 10 2e]|

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

Verzonden donderdag 7 mei 2020 08 55

l| 10 2e | ^ BS | 10 2eF 10 2e BS 10 2e@rws nl g rws nlAan

Onderwerp Bariumgehalte monstername granuliet

Beste| 10 2^ei^l[^
Zijn er tijdens de monsternames nog bijzonderheden vastgesteld ten aanzien van het gehalte barium in granuliet

Groet

io 2e

135078 1187





Wim Kuijken onderzoekt besluitvormingsproces rond granuliet

Op 6 februari wijdde het televisieprogramma Zambia een uitzending aan het gebruik van granuliet
in het verondiepingsproject Over de Maas De uitzending van Zembla heeft vragen en onrust

opgeroepen bij de omwonenden van het project Overde Maas en bij de gemeente West en Maas

Ook in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld rond certificering en vergunningverlening rond

granuliet in de Maasplassen de rol van ons ministerie de gedane meldingen en informatie over

het besluitvomningstraject rond de bevestiging van granuliet als grond

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft in een kamerbrief van 5 maart aangegeven de bezorgdheid
van betrokkenen weg te willen nemen door het uitvoeren van een review naar de onderzoeken die

betrekking hebben op de milieuaspecten van granuliet Zij gaf tevens aan dat het

besluitvormingsproces rond de herbevestiging van granuliet als grond beter had gemoeten

In haar brief aan de Kamer van 31 maart gaf de staatssecretaris aan dat de keten waarbinnen in

het kader van het Besluit Bodemkwaliteit invulling wordt gegeven aan de totstandkoming van een

BRL beoordelingsrichtlijn de accreditatie en de afgifte van productcertificaten een complex

geheel is en dat hier lessen uit getrokken moeten worden in de casus van granuliet Zij heeft dhr

Wim Kuijken bereid gevonden hiernaarte gaan kijken Dhr Kuijken is daartoe als voormalig SG

en voormalig Deltacommissaris goed in staat Dhr Kuijken zal zijn onderzoek onafhankelijk
uitvoeren Naar verwachting is zijn onderzoek begin juli afgerond

Wim Kuijken Ik zal de relevante documenten bestuderen en een uitgebreide interview ronde

houden binnen en buiten het Ministerie Daarnaast wil ik betrokkenen uitnodigen om desgewenst

inhoudelijke informatie met mij te delen overde problematiek rond granuliet Uiteraard zal ik zeer

zorgvuldig omgaan met deze informatie

135900 1189



1 1 iP Pe |@bontrup conn i I0 2e |@bontrup conn]

l DBO

To

10 2eFrom

Sent Thur 5 7 2020 1 03 24 PM

Subject Nadere informatie

Received Thur 5 7 2020 1 03 24 PM

10 2eGeachte

Nogmaals bedankt voor het gesprek met dhr Kuijken
U gaf aan dat u bij SGS Intron veel te maken heeft gehad met

Daarnaast gaf u aan dat granuliet al op allerlei plaatsen als grond is toegepast Kunt u mij daar een overzicht van verstrekken met

een indicatie van hoeveelheden en data Dit hoeft niet uitputtend te zijn

Bij voorbaat dank

Met vriendelijke greet

Heeft u voor mij zijn contactgegevens10 2e

10 2e

134580 1190









]@minienw nl]1P 2e 10 2eTo 110 2e

BSKfl I0 2e ncajminienw nll
I0 2e \ DBOll I0 2e |@minienw nl1

I0 2ei DGWB[| I0 2e |@nninienw nl]
I0 2e ~1 DGRW

Sent Thur 5 7 2020 7 05 53 PM

Subject RE Organisatie notaoverleg PFAS granuliet 12 mei 2020

Thur 5 7 2020 7 05 53 PM

DBO| J

] DBOfI I0 2e I@tninienw nl110 2eCc 10 2e

f Ulll

Received

We zullen zelf ook nog dossier moeten aanpassen aanvullen nav opmerkingen HBJZ sondering etc Als de bewindspersonen nog

niets hebben gelezen lijkt me dat geen probleem Gaat niet om grote veranderingen op bestaande teksten

Prima als jullie vanavond nog opmerkingen komen maar realiseer je dat we morgen weinig tijd hebben daar een inhoudelijke
slag op te maken Anders is er geen fysiek dossier klaar om 11 30

Groeten

mm
Van|^ 10K2e DBO

Verzonden donderdag 7 mei 2020 18 58

1 DGRW10 2e 10 2e BSKAan

DBO

Onderwerp RE Organisatie notaoverleg PFAS granuliet 12 mei 2020

Hi| i0 26 t
Dank voor de snelle terugkoppeling Nog paar kleine opmerkingen om helder te hebben dat we zelfde bedoelen

10 2e I mogelijk ook ik gaan vanavond nog door het dossier en mailen die nog Die aanpassingen kimnen dan nog

morgen gedaan worden voordat het naar S gaat Onderstaande kan gelezen worden als dat dossier nu nog aangepast kan

worden vanuit jullie maar dat lijkt me verwarrend

aanmeldingen TK kunnen jullie zelf mailen naar parlementaire zaken | i0 2e | en ik hoeven niet aangemeld te worden

zaal op Rijnstraat ook graag zelf regelen Printer flap en ambtenarenkamer in TK regelen wij
GroetJ {lP 2e

I0 2e 10 2e DBOCC

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry comj

l@iiiiiiienw nlDGRW

Datum donderdag 07 mei 2020 6 07 PM

Aan I 10 2e | | [10 26 | DBO
_

|@niinienw nl

10 {2e 10 2eVan

fSjmmienw nb 10 2e DBO

10 2e I BSK 10 2e |@minienw nl 10 2e | psj
J BSK d 10 Pe |@miniemyml J 10 2e ^ BSj 10 2e |@rws nl

1@minienw nl J 10 2e b DBO j 10 2eyn@miniW nl^_ 10 Ue
__

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

~

|fS rws nlI0 2e 10 2e

10 2e | DBOd C 0 2e

M0V2ei iDGRWd l@mLiiienw nl

^ DGRW j 10 2e |@minienw nl
pGWB
DGRW i 10 2e |@minienw nl

n0 2e

10 2e 10 [2e10 2e

noU2ei TDGRW d IOK2e Ifgniinienw nl | DGWB d IP ^^ i@miiiienw nl

^ 10K2e ~|@tninie^ nl J 10 2e | WVLH |g rws nl

|@rws nl

10 2e |@E enT nl j 10 2e | HBJZ d 10 2e l@minienw nl d
10 2e |@minienw nl ] 10 2e W 10 2e @minienw nl

10 2e BSK

l| 1P 2e BSj

E xd lP Pe |@ILenT nl10 2e 10 2e 10 2e ILT

] DGMI[10 2e

Onderwerp Organisatie notaoverleg PFAS granuliet 12 mei 2020

Allen

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

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

we het hebben bedacht

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

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

Dossier

Wordt morgenochtend geprint io 2el 2£H£ ^^ digitaal llhSO bij DBO

Laatste aanpassingen vrijdag 9l3tnjixl0 3 Er komt geen reactie vandaag vanuit DBO M stas

Maandag 11 15 is er vooroverleg met M stas [ 10 2e

Om 12h terugkoppeling mail met laatste acties

Hiervoor zijn in ieder geval op de Rijnstraat

Aangepast dossier gaat om 15h naar DBO Dit wordt geprint j 10 2e |

Nadere aanvullingen nemen we dinsdag naar de Kamer mee

Organisatie notaoverleg

Bezetting in de Kamer

10 2e

258201 1192



\X ^bitten bij de bewindspersonen aan tafel

V Am btenarenkamer

V Er zijn twee schrijvers aanwezig 10 2e

V Printer 10 2e

V Flapschrijver totaal overzicht en nummeringljo 29[ heck 10 2e

BackOffice in principe op de Rijnstraat waar het niet anders kan van thuis

VCoordinatie I0 2e

V DGWB ^10 2e^ io 2e fo ^
V RWS | [10 2e

V ILT | IPjPe |
VHBJZif
VDGMi l

Route eerste termijn

1 Schrijvers ter plekke op formuiier vragen geven deze aan | 10 2e | | 10 26 | [io 26|cifl[oK^
Z Tegelijkertijd op fiap korte omschrijving met nummering

3 10 2e 10 2e 10 2e^10 2siorgen dat op het geschreven vraag antwoord hetzelfde nummer als op de fiap komt te

staan

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

bij de foto het nummer naar de backoffice op de rijnstraat

5 10 2e checkt in backoffice of die vragen worden opgepakt Pro actief vragen beantwoorden is prima wei aitijd met

10 2e

nOK2e

10 26

nummer terug naar printer

6 Retour digitaal door dossierhouder vanuit backoffice naar de printer email naar] 10 2e

7 Van printer weer naar lOK2e voorakkoord 10 2e

8 Ais lQ j2e akkoord dan naa l0 2e|h 10 2e ypor de mapjes anders

9 Ais in mapjes dan afvinken van flaf

ossen het op

zhecken voortgang en houden contact met 10 2e

10 2e

10 2e

Tijdens schorsing zorgt 10 2e dat laatste vragen in mapjes gaan

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

V DGWB maak appgroep aan met alle hierboven genoemde personen

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

V Notaoverieg moties in tweede termijnl

V Check door hoe ontvangen we de moties in 2^ termijn

Aanmelden bij de kamer Dgwb def lijst naar parlementaire zaken

10 2e raan vast mee naar M stas

V 10 2e aan tafel

f fO ^e 2|0 2^J^ tafel

V 10 2e

I0 2e

V 10 2e

10 2e 1^ 10 2eV

10 2eV

0^1i

10 2e\

V lx flap schrijver 10 2e |

V Zaal reserveren Rijnstraat DBO

V Zaal reserveren Kamer DBO

V Aanmeldingen Kamer DBO

V Printer regelen DBO

V Flipover regelen DBO

258201 1192

10.2.e

10.2.e

10.2.e



DGRWiI I0 2e I@minienw nl1

DBO

Thur 5 7 2020 8 52 27 PM

Subject RE BRL 9321 BRL 9324 en BRL 9344

Received

10 2eTo

10X2eFrom

Sent

Thur 5 7 2020 8 52 28 PM

Ha^10 2e^
Dank Datgaan we inderdaad zelf doen

Groet

i0 2e

D6RW

Verzonden donderdag 7 mei 2020 16 57

] DGRW

Onderwerp FW BRL 9321 BRL 9324 en BRL 9344

Hoi I0 2ej
Zie de onderstaande mail van | 10 2e | op ons verzoek Bodem beschikt niet over de informatie | 10 26 [ vraagt of | 10 2e | de
informatie moet uitzetten bij Kiwa SGS en SBK Ik heb aangegeven dat jullie dat zelf willen doen Klopt toch |10 2e]
Met vriendelijke groet

10 2eVan

I0 2e 10 2e DBOAan

10 2e

WVL 10 2e10 2e @rws nlVan

Verzonden donderdag 7 mei 2020 16 47

Aan 1 DGRW 1 1Q 2e |@minienw nl10 2e

10 2e 10 2e 10 2e^ DGRW

@rws nl

WVL@minienw nlCC

10 2e

Onderwerp RE BRL 9321 BRL 9324 en BRL 9344

Hoi l0 2e[
Nee voor die antwoorden moeten we bij Kiwa SGS en SBK terecht

Ik kan vragen of | 10 2e | naar hen uitzet en coordineert Of wil je zelf de regie houden

Groetl^
Van 10 2e DGRW 10 2e Sminienw nl

Verzonden donderdag 7 mei 2020 15 33

Aan WVL

^ DGRW

Onderwerp BRL 9321 BRL 9324 en BRL 9344

Bestefio^
Kunnen jullie de onderstaande vragen van Wim Kuijken beantwoorden Ik beschik niet overde informatie

Met vtiendelilke groet

10 2e 10 2e @rws nl

10 2e 10 2e g minienw nlCC

10 2e

10|2e

10 2e DBO 10 2e @minienw nl

Verzonden woensdag 6 mei 2020 16 29

| DGRW r 10K2e

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

Onderwerp BRL 9321 BRL 9324 en BRL 9344

Beste | 1Q 2^en^10 2eb
Ik heb op basis van de beschikbare stukken voor Wim Kuijken een chronologie gemaakt van de totstandkoming van BRL 9321 de

problematiek van BRL 9324 en het concept van BRL 9344 Er resteert nog een aantal procesvragen en inhoudelijke vragen

1 Wanneer is BRL 9321 voor het eerst besproken in de Technische Commissie Bodemkwaliteit

2 Wanneer is BRL 9321 voor het eerst vastgesteld door het College van Deskundigen Korrelvormige Materialen Is dat in 2008

Is daar een verslag van

3 Wanneer is BRL 9321 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteiten Is dat in 2008 Is

daar een verslag van

4 Wanneer is deze BRL 9321 vervolgens voor het eerst bindend verklaard door schemabeheerder KIWA BMC Op 2 8 2008

5 Wanneer is deze BRL voor het eerst besproken in het Implementatieteam

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

Van

10 2e 10 2e DGRW 1 10 2e |g minienw nl@minienw nlAan

135073 1193



7 Vanaf welk moment is granuliet als grond toegepast onder verwijzing naar BRL 9321 Is dat na november 2014 {zie vraag 7

8 De huidige versie van BRL 9321 dateert van november 2014 Welke wijzigingen zijn er tussen 2008 en 2014 doorgevoerd in

de BRL Zijn deze wijzigingen besproken in de Technische Commissie er is een verslag van 21 9 2009 en in het

Implementatieteam Zijn daar verslagen van

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

10 Wat wordt bedoeld met granuliet wordt uit de reikwijdte van BRL 9324 geschreven zoals aangegeven in 2009 en latere

jaren Wat is er daartoe gewijzigd in 9324 Betreft dat de korrelgrootte

11 Wanneer heeft die uitschrijving plaatsgevonden Is dat in de versie van 13 5 2015 van BRL 9324

12 Is degewijzigde BRL 9324 besproken in het College van Deskundigen Is de BRL besproken in de Technische Commissie en

het Implementatieteam

13 Was het voor de datum van de uitschrijving al toegestaan om granuliet als grond aan te bieden zie vraag 6

14 Wanneer is BRL 9344 voor het eerst besproken in de Technische commissie bodemkwaliteit Is daar een verslag van

Ik realiseer met dat een aantal van deze vragen betrekking hebben op de private kant van de keten Wellicht zijn er nog meer

relevante gremia

Tevens realiseer Ik me dat |lOK2e pas sinds 3 jaar betrokken is Vandaar mijn suggestie om deze vragen terugte leggen bij RWS

Bodemplus

Graag zou ikeind volgende week van jullie antwoorden ontvangen

Groet

10 2e zal wel op de hoogte zijn denk ik Desgewenst wil ik hem ook rechtstreeks benaderen

tl0 2e

135073 1193



BS | 10 2e I@rws nl1

I DBO

Thur 5 7 2020 9 30 08 PM

Subject FW Organisatie notaoverleg PFAS granuliet 12 mei 2020

Thur 5 7 2020 9 30 08 PM

10 2«To

10X2eFrom

Sent

Received

Even de knuppel in het hoenderhok gegooid

Van DBO

Verzonden donderdag 7 mei 2020 22 03

| DGRW

I0 2e

10 2e 10 2e ] DBO 10 2eAan

BSK | 10 2e

DGRW r

DBO

10 2e BSK | 10 2e {B^ 10 2e ^BOl
~~| DGRW 10 2e \j PGRW [

{BS I0 2e

00 2e^DGWB
DGWB f

10 2e I0 2e

10 2e DGRW 10 2e I0 2e WVL l 10 2s {BS10 2e J BSK

10 {2e ILT 10 2e I hBJZ 10 2eILT

bnderwerp RE Organisatie notaoverleg PFAS granuliet 12 nnei 2020

DGMI10 2e10 2e

Beste college s

Wat mij bet reft zitten er te weinig inhoudelijke mensen in de Kamer Dat gaat op deze manier niet goed Teveel mensen van

DBO {buiten mezelf haha

Ik zou willen dat 10 2e t ^ 10 2e ook in de kamer aanwezig zijn

Groet

■10 2e

DGRW

Verzonden donderdag 7 mei 2020 18 08

I DBO [ I0 2e

Sminienw nl

I0 2e 10 2eVan ^minienw nl

10 2eAan ^minienw nl 10 2e DBO

10 2e 10 2e BSK 10 2e 10 2e BSSminienw nl

I0 2e I0 2e I bsK 10 2e |@minienw nl I0 2e | pS | I0 2e |@rws nl

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

7dGWB ^ 10 2e

@rws nl |
10 2e | DBO

|@minienw nl

DGRW | 10 2e |@rninienw nl

\ DGWB 1 00 2eP@minienw nl |l0 24
l| 10 2e |

^

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

10 2e |@minienw nl | 10 2e

0 2e @minienw nl l 10 26

10 2e |[WVL j 10 2e

GRW |
DGRW

10 2e | BSK | 10 2e ^@nninienw nl

10 2e

BS@rws nl

10 2e 10 2e 10 2e gpiLenT nl 10 2e J ILT@rws nl

1Q 2e I HBJZ | 10K2e |@minienw nb

10 2e
^ J 10 2e @minienw nl

Onderwerp Organisatie notaoverleg PFAS granuliet 12 mei 2020

Allen

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

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

we het hebben bedacht

10 2e |@ILenT nl

10 2e

DGMI10 2e

@minienw nl

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

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

Dossier

Wordt morgenochtend geprint 1Q 26 10 ^ voor de stas Voor M digitaal llhSO bij DBO

Laatste aanpassingen vrijdag 9 30 bi iO] 2eiEr komt geen reactie vandaag vanuit DBO M stas

Maandag 11 15 is er vooroverleg met M stas

Om 12h terugkoppeling mail met laatste acties

Hiervoor zijn in ieder geval op de Rijnstraat I

Aangepast dossier gaat om 15h naar DBO Dit wordt geprin| 10 26

Nadere aanvullingen nemen we dinsdag naar de Kamer mee

Organisatie notaoverleg

Bezetting in de Kamer

V P 2^ fe rl ^bitten bij de bewindspersonen aan tafel

V Am btenarenkamer

V Er zijn twee schrijvers aanwezig

V Printer io 2e

V Flapschrijver lotaal overzicht en nummering o ^s heck 10 2e

BackOffice in principe op de Rijnstraat waar het niet anders kan van thuis

VCobrdinatie I0 2e

}■10 26

10 2e

10 2e

10 2e

266719 1194



V DGWB ^10 2e| 10 [2e ~C[o ^
V RWS |lO 2e|^ 10 26 |o 2^
VILT 1Q 2e

VHBJ^I 10K2e

10 2e

VDGMI

Route {eerstetermijn

1 Schrijvers ter plekke op formulier vragen geven deze aan | 10 2e | | 10 2e | 10 26|ofl|0 2^
I Tegelijkertijd op flap {korte omschrijving met nummering

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

staan

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

bij de foto het nummer naar de backoffice op de rijnstraat

5 1 I0 26 [checkt in backoffice of die vragen worden opgepakt Pro actief vragen beantwoorden is prima wel altijd met

nummer terug naar printer

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

7 Van printer weer naar^ l0 2^ voor akkoord 10 2e

8 Als I 10 2e [akkoord dan naia ^lQ^p | 10 ^ voor de mapjes andersj
9 Als in mapjes dan afvinken van flap lQ 2e

Tijdens schorsing zorgt 10 2e dat laatste vragen in mapjes gaan

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

V DGWB maak appgroep aan met alle hierboven genoemde personen

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

V Notaoverleg moties in tweede termijn I

V Check doof 0X2f hoe ontvangen we de moties in 2® termijn

Aanmelden bij de kamer Dgwb def lijst naar parlementaire zaken

I0 2e

ossen het op

checken voortgang en houden contact met I0 2e

I0 2e

gaan vast mee naar M stas10 2e

10 26 aan tafel

tafel

10 2e

V

V

V f10V2ei

10 2eV

10 2e IO 2e 10 2eV

10 2eV

0 2f f10j 2e

10 2e

V lx flap schrijver 10 2e

VZaal reserveren Rijnstraat DBO

V Zaal reserveren Kamer DBO

V Aanmeldingen Kamer DBO

V Printer regelen DBO

V Flipover regelen DBO

266719 1194



Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

T a v bewindspersonen Bestuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr
en Marien

Bodem Ondergrond en

Wadden

Den Haag

Contarmersonn

10 2e

M
_

3i o 6 10 2e

in0 {2e1l aiminie[iw nl

nota terinformatie
Datum

8 mei 2020

Dossier Notaoverleg bodem 12 mei
Kenmerk

IenW BSK 2Q 20 847 84

IenW BSK 20 20 847 79

Inhoud dossier

Bijgevoegd treft u het dossier aan voor het Notaoverleg bodem van 12 mei Dit

overleg is voorzien van 13 00 tot 18 00 uur In het Notaoverleg liat de focus op

Voor ditgranuliet

Notaoverleg zijn beide bewindspersonen uitgenodigd

buiten verzoek

Dit dossier bevat de convocatie de Kamerbrieven factsheets een feitenrelaas

granuliet en de belangrijkste redeneerlijnen en QenA s voor de thema s onder

uw verantwoordelijkheid

Taakverdeling notaoverleg
Een korte beschrijving van de taakverdeling voor de drie onderwerpen

Deel I dossier Granuliet

Hieronder vindt u de voorgestelde rol en taakverdeling tijdens het overleg
voor hetonderdeel granuliet

Minister van lenW

RWS is namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat als

waterbeheerder bevoegd gezag op grond van het Besluit bodemkwaliteit Bbk

voor de daadwerkeliike toepassing van granuliet op de locatie Over de Maas

Daarnaast is de minister verantwoordelijk voor het functioneren van

Rijkswaterstaat

NB De projecten Over de Maas en Honswijkerplas zijn geen lenW projecten
maar overwegend private initiatieven van Over de Maas BV respectievelijk
Dekker Grondstoffen RWS heeft hier de rol van bevoegd gezag voor de

Waterwet en het Besluit bodemkwaliteit Bbk

In de casus granuliet betekent dit dat de de Minister voor de volgende

onderwerpen verantwoordelijk is
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• de daadwerkelijke meldingen gedaan door of namens de

initiatiefnemers voor het toepassen van granuliet in de Honswijkerplas
en Over de Maas

• het toezicht op en eventuele handhaving ter zake van het Besluit

bodemkiwaliteit voor zover het de concrete toepassing van materiaal in

de genoemde plassen betreft Minister van lenW is niet

verantwoordelijk voor beoordelingsrichtlijnen en certificaten regels
omtrent kwaliteitsborging Ook de reactie op het handhavingsverzoek
van de gemeente valtdaamnee onder verantiwoordelijkheid van de M

lenW m u v deel over kwaliteitsborging
• het functioneren en het optreden van handhavers en specialisten van

RWS diensten Oost Nederland ON Zuid Nederland ZN Water

Verkeer en Leefomgeving WVL en Bodem onderdeel WVL

behoudens de werkzaamheden van Bodem op het Kwalibo terrain

• de in opdracht van RWS als toezichthouder verrichte

verificatieonderzoeken laboratoriumonderzoeken van

granulietmonstens in het kadervan deze meldingen
• de vermeende betrokkenheid van de top van Rijkswaterstaat bij

contacten met GIB en dhr Zijistra
• de infomnatievenstrekking aan de TK gelet op de discussie rond artikel

68 GW

Staatssecretaris van lenW

De beleidsmatige en politieke verantwoordelijkheid voor het Besluit

bodemkwaliteit het wat hoe en waarom van het stelsel berust bij de

staatssecretaris

ILT is namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat bevoegd

gezag op grond van het Besluit bodemkwaliteit en verantwoordelijk voor het

toezicht op het kwaliteitsborgings systeem van beoordelingsrichtlijnen BRL

en en de op basis daarvan afgegeven certificaten

In de casus granuliet betekent dit dat de staatssecretaris aanspreekbaar is

voor de volgende onderwerpen
• het wettelijk kader Besluit bodemkwaliteit

• de keten rond BRL en en certificerende instellingen Kwalibo

• de rechtsgeldigheid van het productcertificaat van granuliet binnen BRL

9321

• de gang van zaken rond BRL 9344

• de interne discussie over granuliet als grond of als bouwstof moet

worden beschouwd en de bespreking binnen Implementatieteam en

directeurenoverleg
• het standpunt van de beleids DG

• het standpunt van de ILT inzake de rechtsgeldigheid van BRL 9321

• de review naar de milieu hygienische aspecten van granuliet zoals

overeengekomen met gemeente en provincie
• het onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd door dhr Kuijken

In het dossier voor het Notaoverleg is conform de bovenstaande indeling

gewerkt U treft daartoe specifieke onderdelen aan in een redeneerlijn en

specifieke QenA s
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buiten verzoek

buiten verzoek

Relevante onderdelen dossier ander

Naast deze taakverdeling wil ik u beiden op de relevante thema s wijzen uit het

dossier van de ander

Voor Minister TMI uit dossier Staatssecretaris fSI

Granuliet

• Redeneerlijn
Over de Maas

Intern discussie

• Handhaving

buiten verzoek

Voor Staatssecretaris uit dossier Minister

Granuliet

• Redeneerlijn M

Een vooroverleg staat gepland op maandag 11 mei van 10 30 11 00 uur

10 2e

DG WB WOM BOW

Pagina 3 van 3

129888 1195



MS dank

200774 1196



{^m

iajI2e

11 1 en lO Z g en brw

200774 1196



IQJIJe

We

11 1 en 10 2 g en brw

10E2B

200774 1196



Name

Concept Verslag extra Webex MT HBJZ 7 mei 202 docx

200774 1196



11 1 en 10 2 g en brw

200774 1196



10 2e BSVan

Verzonden

Aan

2009 01

}i^ I0 u^ 2eyt10K2e Idsrw I 10 2e

10 2e pBC^ 10 2e

RE Update sondering debat bodem

DGRW] 1Q 2e |dgwb | 10 2e |dgrw| 10 2e

ILT

Onderwerp

Dsd1
Da sreen aanvullenda check op de geschiktheid van de BRL9321 kan ik vanuit RWS niet beantwoorden

^minienw nlf GRW
Verzondenidonderdag 7 mei 202015 0ci

Aan | 10} 2e | DQRW j 1Uj 2e g minienw ni r 1U 2e} IDGWE| M0V2e^ hjnienw nl |

10 2e 11 LT| 10 2e pJLenIJl P 10 2e pcr| 1Q 2e ^LenXnl

10 2e[ 1Q 2e

■j 1Q 2el^nninienw nl | |b510 2e Idqrw

1 •

r{ V Update sonaenng oeoai Doaetn

rws nl

Allen^
Hierbij update sondering
WD ziin bB ia

BRL KVVb iLi tUkl net ]uiiie niernaar le kijken dan verdelen we de last een beetje

GL

Groeten

Jdbo [
Verzondenidonderdag 7 mei 202014 19

Aanj 10 2e | DBO | T0K2e bminienw nl j

ccj 1Q 2e l BSK H 10 2e
inienw m^

naerwerp update sdnaering debat bodem

Van [ ilOKZei 10 2e Bminfe nwj i|

] DGRV^
■DC0j_

10 2e ^nnmienw nl

10 2e _b miniei 10 2e BSK i 1Q 2e pminienw nl^^^iminienw nl nl10 2e

10 2

Had U 1 ^ei er^ j 0 24^c a ndene collega s

Hieronder een korte aanvulling op de sondering Zie onderstreept mijn opmerkingen vocr voorbereiden van QSiA s en een aantal mogelijke bespreekpunten voor het vooroverleg

Zal proberen komende dagen tussen corona activiteiten nog K^marieden te bellen voorzoveral terug van het reces

Hsrtelijke groeten en alvast dank

I 1Q 2e I

WD

buiten verzoek

buiten verzoek

OL

10 2g

10 2g

10 2g

10 2g

310001 1199



10 2e DGRWiI I0 2e I@minienw nl1

DBO

To

10X2eFrom

Sent Fri 5 8 2020 7 41 34 AM

Subject RE BRL 9321 BRL 9324 en BRL 9344

Received Fri 5 8 2020 7 41 35 AM

Ha^10 2e^
Denk je nog even een contact voor een gesprek met de Toetsingscommissie van SBK

Groet

i0 2e

D6RW

Verzonden donderdag 7 mei 2020 16 57

] DGRW

Onderwerp FW BRL 9321 BRL 9324 en BRL 9344

Hoi I0 2ej
Zie de onderstaande mail van | 10 2e | op ons verzoek Bodem beschikt niet over de informatie | 10 26 [ vraagt of | 10 2e | de
informatie moet uitzetten bij Kiwa SGS en SBK Ik heb aangegeven dat jullie dat zelf willen doen Klopt toch |10 2e]
Met vriendelijke groet

10 2eVan

I0 2e 10 2e DBOAan

10 2e

r io pi^
l 10 2e |

WVL 10 2e10 2e @rws nlVan

Verzonden donderdag 7 mei 2020 16 47

Aan 1 DGRW 1 1Q 2e |@minienw nl10 2e

10 2e 10 2e 10 2e^ DGRW

@rws nl

WVL@minienw nlCC

10 2e

Onderwerp RE BRL 9321 BRL 9324 en BRL 9344

Hoi l0 2e[
Nee voor die antwoorden moeten we bij Kiwa SGS en SBK terecht

Ik kan vragen of | 10 2e | naar hen uitzet en coordineert Of wil je zelf de regie houden

Groetl^
Van 10 2e DGRW 10 2e Sminienw nl

Verzonden donderdag 7 mei 2020 15 33

Aan WVL

^ DGRW

Onderwerp BRL 9321 BRL 9324 en BRL 9344

Bestefio^
Kunnen jullie de onderstaande vragen van Wim Kuijken beantwoorden Ik beschik niet overde informatie

MetvtienlieliikeHroel

10 2e 10 2e @rws nl

10 2e 10 2e g minienw nlCC

1Q 2e

2e

10 2e |

10 2e DBO 10 2e @minienw nl

Verzonden woensdag 6 mei 2020 16 29

| DGRW r 10K2e

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

Onderwerp BRL 9321 BRL 9324 en BRL 9344

Beste | 1Q 2^en^10 2eb
Ik heb op basis van de beschikbare stukken voor Wim Kuijken een chronologie gemaakt van de totstandkoming van BRL 9321 de

problematiek van BRL 9324 en het concept van BRL 9344 Er resteert nog een aantal procesvragen en inhoudelijke vragen

1 Wanneer is BRL 9321 voor het eerst besproken in de Technische Commissie Bodemkwaliteit

2 Wanneer is BRL 9321 voor het eerst vastgesteld door het College van Deskundigen Korrelvormige Materialen Is dat in 2008

Is daar een verslag van

3 Wanneer is BRL 9321 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteiten Is dat in 2008 Is

daar een verslag van

4 Wanneer is deze BRL 9321 vervolgens voor het eerst bindend verklaard door schemabeheerder KIWA BMC Op 2 8 2008

5 Wanneer is deze BRL voor het eerst besproken in het Implementatieteam

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

Van

10 2e 10 2e DGRW 1 10 2e |g minienw nl@minienw nlAan
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7 Vanaf welk moment is granuliet als grond toegepast onder verwijzing naar BRL 9321 Is dat na november 2014 {zie vraag 7

8 De huidige versie van BRL 9321 dateert van november 2014 Welke wijzigingen zijn er tussen 2008 en 2014 doorgevoerd in

de BRL Zijn deze wijzigingen besproken in de Technische Commissie er is een verslag van 21 9 2009 en in het

Implementatieteam Zijn daar verslagen van

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

10 Wat wordt bedoeld met granuliet wordt uit de reikwijdte van BRL 9324 geschreven zoals aangegeven in 2009 en latere

jaren Wat is er daartoe gewijzigd in 9324 Betreft dat de korrelgrootte

11 Wanneer heeft die uitschrijving plaatsgevonden Is dat in de versie van 13 5 2015 van BRL 9324

12 Is degewijzigde BRL 9324 besproken in het College van Deskundigen Is de BRL besproken in de Technische Commissie en

het Implementatieteam

13 Was het voor de datum van de uitschrijving al toegestaan om granuliet als grond aan te bieden zie vraag 6

14 Wanneer is BRL 9344 voor het eerst besproken in de Technische commissie bodemkwaliteit Is daar een verslag van

Ik realiseer met dat een aantal van deze vragen betrekking hebben op de private kant van de keten Wellicht zijn er nog meer

relevante gremia

Tevens realiseer Ik me dat |lOK2e pas sinds 3 jaar betrokken is Vandaar mijn suggestie om deze vragen terugte leggen bij RWS

Bodemplus

Graag zou ikeind volgende week van jullie antwoorden ontvangen

Groet

10 2e zal wel op de hoogte zijn denk ik Desgewenst wil ik hem ook rechtstreeks benaderen

tl0 2e

135072 1200



DGWBlI I0 2e I@minienw nl1

DGRW

To M01f2el

10X2eFrom

Sent Fri 5 8 2020 7 48 08 AM

Subject FW Organisatie notaoverleg PFAS granuliet 12 mei 2020

Received Fri 5 8 2020 7 48 08 AM

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e BSK 10 2e |@miiiienw nlVan

Datum vrijdag 08 mei 2020 8 10 AM

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

^
b BSK 10 2e |@minienw nl | 10 2e bs

I0 2e |@rws nl J I0 2e | DGRW C 0 2^@niinienw nl J | DBO | W 26 |@mitiienw nl

[j DB O 1 10 2e ~|@ininienw nl

Onderwerp RE Organisatie notaoverleg PFAS granuliet 12 mei 2020

|@minienw nl10 2e 10 2e

10 2e

Bests mensen

In overleg meij0 24^tll|0 2^ ^ afgesproken dat ool |IO 24^an tafel zit Dat betekent dat wij alls drie bij de bewindspersonen aanwezig zijn wanneer dat niet

kan val ik af Dus graag ooKjO 24^anmelden
Graag vootj0 24^n mij een papieren dossier Dl^ 0 24yootj OK24^n mij ook het dossier van de STAS printen EN minister en zorgen dat wij steeds een

papieren update krijgen Het ordenen zal ik zelf doen Maandag ben ik erom het opte halen dus bij aanlandpleksecretariaat klaar leggen voonO 24^n mij

Met vriendelijke groet

^^f o 0o 24y
10 2e DBOVan

Verzonden donderdag 7 mei 2020 22 03

10 2e DGRW 10 2e ] DBO JAan

BSK I 10 26

DGRWr~

BO10 26

10 2eBS 10 2e BSK | 10 2e {B^ Q0 26 I DBO

^GRW 1Q 2e \j PGRW 10 2e

|GWB
DGWB r

10 2et10 2e

l| 10 2e |10 2e DGRW 10 2e l WVL BSBSK10 2e

GMI [10 2e 10 2e ILT 1Q 2e I HBJZ[ILT

Onderwerp RE Organisatie notaoverieg PFAS granuliet 12 mei 2020

Beste coliega s

Wat mij betreft zitten er te weinig inhoudelijke mensen in de Kamer Dat gaat op deze manier niet goed Teveel mensen van

DBO

ikzou willen dat| 10K2e |^

10 2e 10 2e

buiten mezelf haha

10 2e ook in de kamer aanwezig zijn

Groet

iQ 2e|
DGRW 10 2e

Verzonden donderdag 7 mei 2020 18 08

DBO 10 2e @minienw nl

@minienw ni

@rws nl

10 2e |] DBO 10 2e

10 2e DGRW 10 2e g minienw ni

pGRW T~ I0 2e

DGRW^j I0 2e7
10 2e | BSK^ 10 2e | Smini^ nl | 10 2e | WVL ^ 10 2e

10 2e @ minienw nlVan

10 2eAan DBO10X2ej

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

BSK 1 10 2e @minienw nl lPK2e BS I0 2e

BS

10 2e 10 2e @rws ni

10 2e I DBO 10 2e | aminienw nl j I0 2e

DGWB J
@minienw nl

10 2e 10 2e minienw ni

I] ^minienw ni

^minienw nl

10 2e DGRW^ I0 2e |@minienw nl

DGWB I0 2en aminienw ni |l0 26^

1| 10 26 |

10 2e
10 2e

Srws nl BS

I0 2e I0 2e gDILenT nl 10 2e ILT^rws nl 10 2e

I0 2e |^ILenT nl | 10 2e l HBJZ l I0 2e l g minienw nl 10 2e DGMI

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

Onderwerp Organisatie notaoverleg PFAS granuliet 12 mei 2020

Allen

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

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

258199 1201



we het hebben bedacht

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

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

Dossier

Wordt morgenochtend geprint ^0^ 10 2e voor de stas Voor M digitaai {llhSG bij DBO

Laatste aanpassingen vrijdag 9 30 bij lO 24 Er komt geen reactie vandaag vanuit DBO M stas

Maandag 11 15 is er vooroverleg met M stas

Om 12h terugkoppeiing {mail met iaatste acties

Hiervoor zijn in ieder gevai op de Rijnstraat

Aangepast dossier gaat om 15h naar DBO Dit wordt geprintj 10 2e

Nadere aanvullingen nemen we dinsdag naar de Kamer mee

Organisatie notaoverleg

Bezetting in de Kamer

\f 0^ sH ^ tten bij de bewindspersonen aan tafel

V Ambtenarenkameij

V Er zijn twee schrijvers aanwezijj

V Printer 10 2e

V Flapschrijver totaal overzicht en nummeringi|0 2^hecl | l0 2e

BackOffice in principe op de Rijnstraat waar het niet anders kan van thuis

V Cobrdinatie lOPe

V DGWB ^10 2e[ 10 2e j^
V RWS ^0 2e^ j 10 26 ^e |
V ILT | I0 2e

V HBJZil 10 2^
V DGMI

Route eerstetermijnj

1 Schrijvers ter piekke op formulier vragen geven deze aan | 10 2e 10 2e 10 2e ofl0 2^
2 Tegelijkertijd op flap korte omschrijving met nummering

3 10 2e 10 2e 10 2e| 10 2Morgen dat op het geschreven vraag antwoord hetzelfde nummer als op de flap komt te

staan

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

bij de foto het nummer naar de backoffice op de rijnstraat

5 1 I0 2e checkt in backoffice of die vragen worden opgepakt Pro actief vragen beantwoorden is prima wel altijd met

nummer terug naar printer

6 Retour digitaai door dossierhouder vanuit backoffice naar de printer emaii naai| 10 2e

7 Van printer weer naar 10 2e voor akkoordi 10 2e

8 Als I 10K2e I akkoord dan nadiOK^n | 10K2e |ypor de mapjes ander

9 Als in mapjes dan afvinken van flap

Tijdens schorsing zorgt 10 2e dat laatste vragen in mapjes gaan

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

V DGWB maak appgroep aan met alle hierboven genoemde personen

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

V Notaoverleg moties in tweede termijn I

V Check dooj10 2e hoe ontvangen we de moties in 2^ termijn

Aanmeiden bij de kamer Dgwb def lijst naar parlementaire zaken

10 2e

1Q 2e

I0 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e bhecken voortgang en houden contact met 10 2e

ossen het op

gaan vast mee naar M stas10 2e

10 2e aan tafel

^^0] 2j a^ tafel

10 2e

V

V

V 10 2e

10 2eV

10 2e l^ 10 2eV

V 10 2e

0 2^\f1

V 10 2e

V

V Ixfiap schrijver I0 2e
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V Zaal reserveren Rijnstraat DBO

V Zaal reserveren Kamer DBO

V Aanmeldingen Kamer DBO

V Printer regelen DBO

V Flipover regelen — DBO
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10 2e I0 2e I@rva nl1

1 DGBfl I0 2e I@minienw nl1

J DBO

To

10 2eCc

10 2eFrom

Sent Fri 5 8 2020 8 02 35 AM

Subject RE Interview met dhr Kuijken
Fri 5 8 2020 8 02 36 AMReceived

10 2eGeachte

Om 12 uur hebben we een gesprek met dhr Kuijken in het kader van zijn onderzoek Ik realiseer met dat ikvan u geen schriftelijke

toelichting heb ontvangen Dat Is voor het gesprek geen probleemi

Wellicht kunt u als daar na het gesprek nog aanleiding toe is alsnog een toelichting sturen op de specifieke casus

Metvriendelijke groet
10 2e

10 2e I dbg

Verzonden donderdag 23 april 2020 09 34

Aan

Van

10 2e

CC DBG10 2e

Onderwerp RE Interview met dhr Kuijken

Geachte 10 2e

Fijn dat u bereid bent met dhr Kuijken te spreken Ik maakgraag van uw aanbod gebruik om vooraf de rol van de RvAtoe te

lichten

Is het ook mogelijk het gesprek in Zoom te voeren

Er zal met u contact worden opgenomen voor het maken van de afspraak

Met vriendeliike groet

10 {2e

10 2e

10 2e

10 2e @rva nlVan 10 2e

Verzonden donderdag 23 april 2020 09 11

Aan 10 2e DBG | 10 29 @minienw nl

10 2e @rva nlCC 10 {2e

Onderwerp RE Interview met dhr Kuijken

Geachte heer Kuiken

De RvA is bekend met deze casus en ik heb de uitzending indertijd gezien
De RvA heeft als nationale accreditatie instantie een rol

Ik stel voor een afspraak te maken middels een MS Teams meeting
Eventueel kunnen wij vooraf schriftelijk de rol van de RvA in algemene en specifieke zin schriftelijk toelichten

Metvriendelijke groet

{10 2e

10 2e

iopzi|^e|^4p^e| ^a| |2e
10 2e
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Dit bericht inclusief de eventuele bijiagen is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde n Indian u niet de

geadresseerde n bent wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen uit uw systeem
Elk onbevoegd gebruik en of onbevoegde verspreiding van dit bericht is niet toegestaan De Stichting Raad voor Accreditatie

statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer41187815 sluit

iedere aansprakelljkheid uit die voortvioeit uit elektronische verzending

This message including any attachments is confidential and may be privileged If you are not the intended recipient please notify the

sender by return e mail and delete this message from your system Any unauthorised use or dissemination of this message in whole

or in part is strictly prohibited Stichting Raad voor Accreditatie which has its seat in Utrecht the Netherlands registered at the

Chamber of Commerce under number41187815 disclaims any liability arising from electronic mailing

DBO 10 2e10 2e @minienw nlVan

Vermnden woensdag 22 april 2020 15 10

Aan

Onderwerp Interview met dhr Kuijken

Geachte

10 2e 10 2e @rva nl

10 2e

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

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

in een brief

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

kwestie

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

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

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

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

in deze casus hebben gefunctioneerd

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

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

suggesties te doen voor verbetering van de huidige procedure en werkwiize

Dit gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid van mijn secretaris

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

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

Graag verneem ik uw reactie

Met vriendelijke greet

Wim Kuijken

Namens deze

10 2e Van het gesprek zal een beknopt verslag gemaakt

I0 2e

06 10 2e

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
l0X2e I DBO

Fri 5 8 2020 8 22 13 AM

Subject Gesprekken 8 mei met KIWA en RvA

Received

Vragen over BRL 9321 9324 en 9344 docx

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

From

Sent

Fri 5 8 2020 8 22 13 AM

Beste Wim en | 10 2e |
Vandaag spreken we om 10 uur met twee heren van KIWA BMC

KIWA is zoals bekend een van de schemabeheerders in het kader van het Bbk BRL 9321 valt onder hun schema Daartoe wordt

nauw samengewerkt met SGS Intron

Daarnaast heeft KIWA te maken met het College van Deskundigen Korrelvormige Materialen en de Toetsingscommissie

Bodemkwaliteit

In het gesprek kan ingegaan worden op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden

Ik heb een groot aantal specifieke vragen opgesteld rond BRL 9321 9324 en 9344 Deze wil ik door KIWA schriftelijk laten

beantwoorden in het kader van ons onderzoek Flet betreft informatie die niet binnen lenW of Bodemplus beschikbaar is Wellicht

kun je dat in het gesprek aankondigen

Om 12 uur praten we met van de Raad van Accreditatie

Private controle wordt uitgevoerd door de Raad voor Accreditatie en de Cl s De RvA houdt controle op de Cl’s en de

Geaccrediteerde Instellingen en voert audits uit De Cl s controleren de certificaathouders

De Raad voor Accreditatie RvA heeft als primaire taak het accrediteren en geaccrediteerd houden van conformiteit beoordelende

organisaties zoals certificerende instellingen De RvA is een zelfstandig bestuursorgaan dat verantwoording aflegt aan de minister

van Economische Zaken en Klimaat

Voor vertrouwen in het werk van een Cl is het van belang dat die Cl onafhankelijk en deskundig is Om dat aan te tonen kan een Cl

zich laten accrediteren Bij accreditatie wordt een Cl door een nationale accreditatie instantie in Nederland de Raad voor

Accreditatie RvA beoordeeld aan de hand van bepaalde ISO normen Bij een geaccrediteerde Cl mag je ervan uitgaan dat die Cl

z n werk onafhankelijk en deskundig zal doen Als de Cl niet meer aan de eisen voldoet kan de RvA een accreditatie schorsen of

intrekken

10 2e

Een andere meldingsverplichting geldt voor certificeringinstellingen en de Raad voor Accreditatie die een schorsing of intrekking

van een certificaat of een bewijs van accreditatie moeten melden aan de ministers

Groet

io 2e
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BRL9321

1 Wanneer is BRL 9321 voor het eenst besproken in de Toetsingscommissie Bodemkwaliteit

KIWA en SBK

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

Korrelvormige Materialen Is dat in 2008 Is daareen verslag van KIWA

Wanneer is BRL 9321 voor het eenst aanvaand doon de Harmonisatie Commissie Bouw van

de Stichting Bouw kwfaliteit Is dat in 2008 Is daareen verslag van Sbk

Wanneer is deze BRL 9321 vervolgens voor het eenst bindend verklaard doon

schemabeheender KIWA BMC Op 2 8 2008 KIWA

Wanneer is deze BRL 9321 voor het eerst besproken in het Implementatieteam

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

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

vanaf 2008 of na november 2014 KIWA

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

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

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

Wanneer is BRL 9321 besproken in het Implementatieteam Zijn daar verslagen van

2

3

4

5

6

7

8

9

BRL 9324

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

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

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

korrelgrootte KIWA

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

9324 of eerder KIWA

Is de gewijzigde BRL 9324 besproken in het College van Deskundigen KIWA

Is de BRL 9324 besproken in de Toetsingscommissie SBK

Is de BRL 9324 besproken in het Implementatieteam

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

bieden zie vraag 6 KIWA

10

11

12

13

14

15

16

BRL 9344

17 Is het initiatief voor BRL 9344 uitgegaan van KIWA of SS Intron

18 Wanneer heeft KIWA kennis genomen van concept BRL 9344

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

Is daar een verslag van SbK

136317 1204



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

verslag van KIWA

WIe stelde vast dat concept BRL 9344 strijdig wfas met het Bbk omdat het document zowel

op grond als op bouwstof betrekking had

21
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10 2eTo 10 2e @sgs com]
10X2eFrom

Sent Fri 5 8 2020 8 24 28 AM

Subject RE [EXTERNAL] Interview met dhr Kuijken
Received

UBU

Fri 5 8 2020 8 24 29 AM

Geachte 10 2e

Dank voor uw reactie Dat verklaart het

Ik hoor graag verder van Intron

Met vriendelijke groet

10 2e

Van

Verzoi

Aan

10 2e

luuii vnjud^ o mm

DBO

Onderwerp RE [EXTERNAL] Interview met dhr Kuijken

Geachte

10 {2e

10 2e

Dank voor uw uitnodiging voor een gesprek inzake de zaak Granuliet U heeft tot op heden geen reactie ontvangen van mijn collega

omdat het mail adres niet correct is de laatste g in het mail adres is niet correct10 2e

Ik heb uw vraag conform de richtlijnen bij SGS doorgezet naar onze interne organisatie en

opnemen Daarnaast ben ik natuurlijk bereid om als daar behoefte voor is een en ander toe te lichten

zal contact met u10 2e

10 2e I

10 2e

DBO

Sent donderdag 7 mei 2020 21 58

10 2e 10 2e @minienw nlFrom

10 2eTo @ses^com10 2e

Subject [EXTERNAL] Interview met dhr Kuijken

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

10 2eGeachte

Zoals uit onderstaande mail blijkt heb ik op 22 4 namens dhr Kuijken

geen reactie ontvangen

In het gesprek dat dhr Kuijken inmiddels heeft gevoerd met

voeren van een gesprek U bent volgens hem bekend met de problematiek rond BRL 9321 9324 en 9344 en bent ook bekend met

het productcertificaat

Graag verneem ik uw reactie

Met vriendelijke groet

aenaderd Tot op heden heb ik van hem10 2e

10 2e verd door hem uw persoon gesuggereerd voor het

10 2e

DBO10 2eVan
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Verzonden woensdag 22 april 2020 15 01

Aan I0 2e @sgsg com I0 2e Ssgsg com

Onderwerp Interview met dhr Kuijken

Geachte

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

op deze uitzending hebben de ministers voor Miiieu en Wonen en van Infrastructuur en Waterstaat op 5 maart de TK geinformeerd

in een brief

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

kwestie

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

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

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

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

in deze casus hebben gefunctioneerd

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

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

suggesties te doen voor verbetering van de huidige procedure en werkwijze

Dit gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid van mijn secretaris dhr | 10 2e | Van het gesprek zal een beknopt verslag gemaakt

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

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

Graag verneem ik uw reactie

Met vriendelijke greet

Wim Kuijken

Namens deze

10 2e

10 {2e

06 10 2e

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

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

elektronisoh veizenden van berichten

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

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

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

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

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

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

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

request and accessible at https www sgs com en terms and conditions
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DGRWiI I0 2e I@minienw nl1

DBO

Fri 5 8 2020 10 25 58 AM

Subject RE BRL 9321 BRL 9324 en BRL 9344

Received

10 2eTo

10X2eFrom

Sent

Fri 5 8 2020 10 25 58 AM

Dank

Van 10 2e DGRW

Verzonden vrijdag 8 mei 2020 10 19

Aan DBO

Onderwerp RE BRL 9321 BRL 9324 en BRL 9344

Hoi I0 2ej
Inmiddels

toetsingscommissie Gaat denk ik jullie waardevolle informatie opieveren In de loop van de ochtend krijg ik een mail met

gegevens

Met vriendeliike groet

10 2e

jgesproken Ik krijg namen telefoonnummers en mails Alle personen zitten sinds 2009 al in de10 2e

DBO 10 2e10 2e @minienw nlVan

Verzonden vrijdag 8 mei 2020 08 42

Aan DGRW q
1Q 26 |@minienw nl

Onderwerp RE BRL 9321 BRL 9324 en BRL 9344

Ha^10 2e^
Denkje nog even een contact voor een gesprek met de Toetsingscommissie van SBK

Groet

1Q 2e|

10 2e

DGRW | 10 2e | g minienw nl

Verzonden donderdag 7 mei 2020 16 57

] DGRW

10 2eVan

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

10 2e @minienw nl

Onderwerp FW BRL 9321 BRL 9324 en BRL 9344

Hoi I0 2ej
Zie de onderstaande mail van | 10 2e | op ons verzoek Bodem beschikt niet over de informatie | 10 2e [ vraagt of | 10 2e | de
informatie moet uitzetten bij Kiwa SGS en SBK Ik heb aangegeven dat jullie dat zelf willen doen Klopt toch |10 2ej
Met vriendelijke groet

WVL 10 2e10K2e @rws nlVan

Verzonden donderdag 7 mei 2020 16 47

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

| DGRW^
@rws nl

10 2e 10 2e 10 2e WVL^minienw nlCC

10 2e

Onderwerp RE BRL 9321 BRL 9324 en BRL 9344

HoiJToj^
Nee voor die antwoorden moeten we bij Kiwa SGS en SBK terecht

Ik kan vragen of | 10 2e | naar hen uitzet en coordineert Of wil je zelf de regie houden

GroetlM
Van 2e DGRW 10 2e aminienw nl

Verzonden donderdag 7 mei 2020 15 33

Aan 10 2e WVL

^ DGRW^ 10 2e

^rws nl

10 2e g minienw nlCC

Onderwerp BRL 9321 BRL 9324 en BRL 9344

Beste | 10 2e]|
Kunnen jullie de onderstaande vragen van Wim Kuijken beantwoorden Ik beschik niet overde informatie

Metvtieiteliiliegroel

10 2e

26
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10 2e DBO q 10 2e |@ minienw nl

Verzonden woensdag 6 mei 2020 16 29

1 DGRW r 10K2e

^

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

Onderwerp BRL9321 BRL9324 en BRL 9344

Beste^t0 ^en^10 2e^
Ik heb op basis van de beschikbare stukken voor Wim Kuijken een chronologie gemaakt van de totstandkoming van BRL 9321 de

problennatiek van BRL 9324 en het concept van BRL 9344 Er resteert nog een aantal procesvragen en inhoudelijke vragen

1 Wanneer is BRL 9321 voor het eerst besproken in de Technische Commissie Bodemkwaliteit

2 Wanneer is BRL 9321 voor het eerst vastgesteld door het College van Deskundigen Korrelvormige Materialen Is dat in 2008

Is daar een verslag van

3 Wanneer is BRL 9321 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteiten Is dat in 2008 Is

daar een verslag van

4 Wanneer is deze BRL 9321 vervolgens voor het eerst bindend verklaard door schemabeheerder KIWA BMC Op 2 8 2008

5 Wanneer is deze BRL voor het eerst besproken in het Implementatieteam

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

7 Vanaf welk moment is granuliet als grond toegepast onder verwijzing naar BRL 9321 Is dat na november 2014 zie vraag 7

8 De huidige versie van BRL 9321 dateert van november 2014 Welke wijzigingen zijn er tussen 2008 en 2014 doorgevoerd in

de BRL Zijn deze wijzigingen besproken in de Technische Commissie er is een verslag van 21 9 2009 en in het

Implementatieteam Zijn daar verslagen van

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

10 Wat wordt bedoeld met granuliet wordt uit de reikwijdte van BRL 9324 geschreven zoals aangegeven in 2009 en latere

jaren Wat is er daartoe gewijzigd in 9324 Betreft dat de korrelgrootte

11 Wanneer heeft die uitschrijving plaatsgevonden Is dat in de versie van 13 5 2015 van BRL 9324

12 Is de gewijzigde BRL 9324 besproken in het College van Deskundigen Is de BRL besproken in de Technische Commissie en

het Implementatieteam

13 Was het voor de datum van de uitschrijving al toegestaan om granuliet als grond aan te bieden zie vraag 6

14 Wanneer is BRL 9344 voor het eerst besproken in de Technische commissie bodemkwaliteit Is daar een verslag van

Ik realiseer met dat een aantal van deze vragen betrekking hebben op de private kant van de keten Wellicht zijn er nog meer

relevante gremia

Tevens realiseer ik me dat |l0 2^ pas sinds 3 jaar betrokken is Vandaar mijn suggestie om deze vragen terug te leggen bij RWS

Bodemplus

Graag zou ik eind volgende week van jullie antwoorden ontvangen

Groet

Van

10 2e 10 2e DGRW d 10 2e |@minienw nl@minienw nlAan

10 2e zal wel op de hoogte zijn denk ik Desgewenst wil ik hem ook rechtstreeks benaderen

io 2e
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DGRWiI I0 2e I@minienw nl1

DBO

Fri 5 8 2020 10 26 19 AM

Subject RE Gesprekspartner voor dhr Kuijken bij provincie
Received

10 2eTo

10X2eFrom

Sent

Fri 5 8 2020 10 26 20 AM

Dank

Van 10 2e DGRW

Verzonden vrijdag 8 mei 2020 10 19

Aan 10 2e DBO

Onderwerp RE Gesprekspartner voor dhr Kuijken bij provincie
i 2e

Vani] 10 2e dBO q 10 2e |@minienw nl

Verzonden donderdag 7 mei 2020 21 51

Aan

Onderwerp RE Gesprekspartner voor dhr Kuijken bij provincie

Beste^10 24
Wat is de naam van de gedeputeerde
Groet

10 2e DGRW 10 2e |@minienw nl

i0 2e

10 2e DGRW 10 2e S minienw nlVan

Verzonden donderdag 7 mei 2020 15 17

Aan 10 2e J DBO 1 Q0 2e

@ minienw nl

10 2e DGRW@minienw nl

10 2e

I0 2e dGB 1 10 2e |@minienw nl

Onderwerp RE Gesprekspartner voor dhr Kuijken bij provincie

Best© I io 2e

Volgens mij kan je contact opnemen nnet

Opdrachtgeversteam Omgevingsdiensten van de Omgevingsdiensten Zij is

betrokken bij het reviewonderzoek en bereid bijvoorbeeld voor de gedeputeerde
bet bestuurlijk overleg van morgen met de stas voor Ik heb met haar regelmatig
contact gehad Is open en constructief Hierbij haar gegevens

@aelderland nl

CC

van het10 2e

10 2e

10 2e 1 | ^e06

Mpf vripnripliikp nrnpt

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

Verzonden donderdag 7 mei 2020 14 07^
1 DGRW r 10 2e

10 2e I dGB 1 1Q 2e

Onderwerp Gesprekspartner voor dhr Kuijken bij provincie

Beste | 10 26 |Jl0K2e|l
Welke persoon is een geschikte gesprekspartner bij de provincie voor dhr Kuijken In de casus Over de Maas uiteraard

Groet

Van

10 2e 10 2e DGRW q 0 26 |@minienw nl@minienw nlAan

@minienw nlCC

10 26

135070 1207



10 2e \ io 2e @kiwa conn]

DGBfl I0 2e I@minienw nl1

DBO

Fri 5 8 2020 12 25 57 PM

Subject RE voorzitter CvD grondstoffen en Milieu

Fri 5 8 2020 12 25 58 PM

Vraaen over BRL 9321 9324 en 9344 docx

To

10 2eCc

10 2eFrom

Sent

Received

Best^|0 2^
Namens dhr Kuijken zeer bedankt voor het gesprek

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

van het College van Deskundigen Korrelvormige Materialen een antwoord kan krijgen

Ik ga er maar vanuit dat alle vragen over BRL 9321 en 9324 bij jullie aan het juiste adres zijn Voor BRL 9344 zal ik me tot| 10 2^
10 2e |richten
Dezetref je bijgevoegd aan Ik heb zelf aangegeven welke vragen waarschijnlijk via KIWA kunnen worden beantwoord en welke

eventueel via SBK

Graag verneem ik jullie reactie

Met vriendelijke groet
10 2e

K2t
Van

Verzonden vrijdag 8 mei 2020 12 13

Aan

CC I0 2e l@iname com

Onderwerp voorzitter CvD grondstoffen en Milieu

Beste [I0 2e

De onafhankelijke voorzitter van het CvD Grondstoffen en Milieu jg|i0 2^j0 26

Telefoon 06 | I0 2eri
Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e DBO

Onder dit CvD valt de BRL 9344

10 2e

1O0aa§pp|2 jO|2e

1 e

10 2e

10 {2e

134575 1208



10 2e
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BRL9321

1 Wanneer is BRL 9321 voor het eenst besproken in de Toetsingscommissie Bodemkwaliteit

KIWA en SBK

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

Korrelvormige Materialen Is dat in 2008 Is daareen verslag van KIWA

Wanneer is BRL 9321 voor het eenst aanvaand doon de Harmonisatie Commissie Bouw van

de Stichting Bouw kwfaliteit Is dat in 2008 Is daareen verslag van Sbk

Wanneer is deze BRL 9321 vervolgens voor het eenst bindend verklaard doon

schemabeheender KIWA BMC Op 2 8 2008 KIWA

Wanneer is deze BRL 9321 voor het eerst besproken in het Implementatieteam

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

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

vanaf 2008 of na november 2014 KIWA

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

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

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

Wanneer is BRL 9321 besproken in het Implementatieteam Zijn daar verslagen van

2

3

4

5

6

7

8

9

BRL 9324

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

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

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

korrelgrootte KIWA

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

9324 of eerder KIWA

Is de gewijzigde BRL 9324 besproken in het College van Deskundigen KIWA

Is de BRL 9324 besproken in de Toetsingscommissie SBK

Is de BRL 9324 besproken in het Implementatieteam

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

bieden zie vraag 6 KIWA

10

11

12

13

14

15

16

BRL 9344

17 Is het initiatief voor BRL 9344 uitgegaan van KIWA of SS Intron

18 Wanneer heeft KIWA kennis genomen van concept BRL 9344

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

Is daar een verslag van SbK

136157 1209



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

verslag van KIWA

WIe stelde vast dat concept BRL 9344 strijdig wfas met het Bbk omdat het document zowel

op grond als op bouwstof betrekking had

21
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DGRWiI I0 2e I@minienw nl1

DBO

Fri 5 8 2020 12 26 33 PM

Subject RE Samenstelling TBbk

Fri 5 8 2020 12 26 34 PM

I0 2eTo

10X2eFrom

Sent

Received

Dankje

Van 10 2e DGRW

Verzonden vrijdag 8 mei 2020 12 30

Aan 10 2e DBO

10 2e DGRWCC

Onderwerp Samenstelling TBbk

Bestep^
Zie hieronder de gevraagde informatie I

Met vriendelijke groet

10 2e

^3^ bouwkwaliteit nl

Verzonden vrijdag 8 mel 2020 12 25

Aan

Onderwerp Samenstelling TBbk

BesteifiO ^
Zoals vanmorgen besproken ontvang je hierbij het lijstje met de samenstelling van de TBbk op dit moment

aangetreden per 1 april jl

Van 10 2e

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

is10 2e

telefoon emailnaam

06 10 2e 10 2e @upcmail nl10 2e

10 2e 10 2e ^pelt hooykaas nl0610 2e

10 2e @nvlb nl06 10 2e10 2e

10 2e10 2e @kersentuin net0610 2e

Voor nadere informatie met betrekking tot het proces van totstandkoming van de BRL 9344 en de in 2009 afgegeven
kwaliteitsverklaring op basis van BRL 9321 voor granuliet raad ik je aan contact op te nemen met[
Met vriendelijke groeten

10 [2e

10 2e

135069 1210



BSKlI I0 2e I@minienw nl1

l0X2e I DBO

Fri 5 8 2020 12 30 40 PM

Subject RE Organisatie notaoverleg PFAS granuliet 12 mei 2020

Fri 5 8 2020 12 30 40 PM

10 2eTo

From

Sent

Received

Ik leg het ook even voor bij

Van

10 2e

BSK

Verzonden vrijdag 8 mei 2020 12 32

Aan

Onderwerp RE Organisatie notaoverleg PFAS granuliet 12 mei 2020

Zou ik ook fijn vinden betekent wel dat dbo zelfmeer niimte zal moeten toestaan Ik had [i Q 2e| er al bij gesmokkeld

I0 2e

I0 2e DBO

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv comj

Van ^
Datum vrijdag 08 mei 2020 11 55 AM

BSK

Onderwerp RE Organisatie notaoverleg PFAS granuliet 12 mei 2020

Hal 10 2e |
Ik begrijp dat we in een nieuwe situatie werken Maar ik maak me oprecht zorgen over de aanwezigheid van deskundigen in de TK

Ikverwacht een nare en zeer gedetailleerde insteek van de oppositie Dat zal varieren van de interne besluitvorming chemische

aspecten van flocculanttotdiscussies over Artikel 68 Grondwet

Dus daarom mijn dringende vraag om 0 2^ en 10 2e toe te voegen aan de bezetting in de TK

Groet

@mLtiienw nl10 2e DBO 10 2e

1@minienw nlAan 10 2e 10 2e

i0 2e

BSK

Verzonden vrijdag 8 mei 2020 11 27

I DBO
~

| DGRW

^minienw nl

Van 10 2e 10 2e ^minienw nl

10 2s I0 2e 10 2e DBO 10 2eAan ^minienw nl

^minienw nl

| BSK I0 2e |^minienw nl

DBO ^ 10 2e Sminienw nl^

I DGWB I0 12e @minienw tW
@rwsml

minienw nl

I0 2e I0 2e 10 2e DBO

10 2e 10 2e 10 2e BS

I0 2e 10 2e^rws nl

1 10 26 |@minienw nl | 10 2e

CC | 10 2e | BS | 10 2a

Onderwerp RE Organisatie notaoverleg PFAS granuliet 12 mei 2020

DGRW10 2e

Hap0j^
Is balans zoeken op dit moment tussen optimale logistiek is echt een belangrijke randvoorwaarde en voldoende inhoud aan

tafel ook belangrijk uiteraard Met een strak georganiseerde thuisbasis op de Rijnstraat zoals gisteren aangegeven zou het

moeten lukken Wel afgesproken om nog wel |IO 24 toe te voegen aan de bezetting in de ambtenarenkamer

Is in deze tijd sowieso een experiment waar we ons uiteraard zo goed mogelijk met elkaarop voorbereiden

Groet I 10 2e ^
I0 2e

10 2e

2e

10 2e

10 2e DBO 10 2e @minienw nlVan

Verzonden vrijdag 8 mei 2020 09 51

Aan 10 2e I dbo q 10 2e |@minienw nl

@minienw nl

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

10 2e @rws nl 7| 10 2e LJOBO 10 2e @minienw nl

10 2e |@rninienw nM 10 2e DGWB 10 2e @minienw nl

@rws nl

Onderwerp RE Organisatie notaoverleg PFAS granuliet 12 mei 2020

Dag ll0 2e]
Ik heb beg rip voor de complexiteit Mijn voorstel is niet om dit alles in te korten maar om 1 kortere algemene redeneerlijn te

10 2e DGRW

@minienw nl10 2e 10 2e 10 2eDBO10 2e

10 2e DGRW

10 2e BS 1 1P 2eCC

266714 1211
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