
To: DBO-SPZ Postbus minienw.nl]; 1 (10)(2e) 
Cc: (10)(2e) - DBO (1 0)(2e) @minienw.nl] 
From: (10)(2e) )- DBO 
Sent: Fri 3/20/2020 5: 13:15 PM 
Subject FW: Stukken over granuliet voor de bewindspersonen 
Recelved: Fr i 3/20/2020 5:13:00 PM 
o 1 20200320 Opleqmemo.docx 
02 20200320 Kamerbrief over granuliet 20 maart 2020 schoon.docx 
03 20200320 Kamerbrief over granuliet 20 maart 2020 TC.docx 
04 20200320 Vragen van het lid Lacin (SP) schoon.docx 
05 20200320 Vragen van het lid Lacin (SP) TC.docx 

1) - DBOd (10)(2e) 1@minienw.nl] 

(10)(2e) 

06 20200320 Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) Lac in (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de minister voor Milieu en Wonen over 
gran ui iet schoon.docx 
07 20200320 Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) Lac in (SP) en Van Brenk (50PLUSl aan de minister voor Milieu en Wonen over 
granul iet TC.docx 
08 20200320 Memo handhavingsverzoeken gemeente.docx 
09 20200320 Brief gemeente verzoek HH Over de Maas 19 maart 2020.docx 
10 20200320 Omschrijving opdracht review versie 3.docx 
11 20200320 Betekenis certiconuitspraak granuliet.docx 
12 20200317 Beantwoording DGWB vragen minister.docx 
13 IL T-2020 17155 (revisie 3) Nota Granuliet Certificaat.pdf 
14 20200320 Aanpak onderzoek granuliet.docx 

Háj0)(21,) 

Zoals net besproken, hierbij de granuliet stukken. Ik kan ze ook zelf in hprm hangen, als je me rzm'nr's geeft.. 

Groet 
(10)(2e) 

Van: (10)(2e) ) - D80 

Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 17:03 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - 080 

CC:~ (10)(2e) 1-080 
On erwe rp: Stukken over granu liet voor de bewindspersonen 

Beste 1 (10)(2e) l 
Bijgevoegd de stukken voor de bewindspersonen die in een afgesloten HPRM-map moet en worden geplaatst. 
Het is een hele set met een op legge r. Zet je ze door? 

Ze worden door!(10)(2e)I geprint voor de t as van 10.2.e, dus er kan niet s meer gewijzigd worden. Is hoop ik geen probleem. We 
hadden het al eerder over aandachtspunten voor het groentj e. 

Met vriendelïke roet , 
1 (10)(2e) ! 

(10)(2e) 
1 (10)(:{étj)(~e) 

127548 0450 
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Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

T.a.v. Bewindspersonen 

memo Stukken granuliet 

Bij gevoegd t reft u een aa ntal st ukken aa n. 

• 02 en 03 : een aa ngepaste versie van de br ief aa n de TK; 
• 04 en OS : aa ngepaste bea ntwoo rd ing op kamervragen van dhr.Laç in ; 
• 06 en 07 : aa ngepaste bea ntwoo rd ing op kamervragen van Kröge r, Laç in 

en Van Brenk; 
• 08: een toe li chtende memo over de door de gemeente West Maas en 

Waa l op 16-3 inged iende handhav ingsverzoeken bij RWS en de ILT ; 
• 09: een co nceptb r ief aa n de gemeente als reactie op deze 

hand havingsverzoeken; 
• 10: een voorste l voor de met de gemeente en provincie uit te voeren 

review zoa ls aa ngekond igd in de br ief van 5 maa rt . Dit is de uit kom st van 
am btelij k over leg ; 

• 11: een memo met daa rin een duid ing van de uitspraa k van de RvSt in de 
zaa k rond Cert icon. Dit naa r aanleiding van uw vraag op 16-3 ; 

• 12: een memo van DGWB met een duid ing van de toepas baa rheid van 
BRL-9321. Dit naa r aa nleid ing van uw vraag op 16-3; 

• 13: een nota van de I LT; 
• 14: een memo met daa rin verschillende opties hoe om te gaan met de 

on derzoeksvraag uit de mot ie Moorlag. Dit naa r aa nleiding van uw vraag 
op 16-3. 

Getoetst Externe Betrok- Opmerkingen 
review / traject ken 

oartijen 

1. Milieueffecten Ja, doo r In review met Gemeen t e, Trekker: 

granuliet/floccul ant RWS in gemeente en prov in cie, DGWP 

en nuttige aantal prov incie RWS en 

toepassing onderz oeken externe 

parti j 

2. Wette lij k kader: Ja, doo r Nog niet DGWB Motie Moorla g 

grond of bouwstof DGWB in de bes loten 

zome r van 

2019 

3. Voldoen aan Ja, doo r ILT 

BRL/Certificaat in 2019 . Nu 

Bestuurske rn 
Directie 
Best uursonderst eun ing 

Bestuursadv ies 

Den Haag 
Postbus 20901 

25 00 EX Den Haa g 

conta ctpe rsoon 

Datu m 
20 m aa rt 20 2 0 

Pag ina 1 van 2 
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herbeves-

t iqinq 

4 . Besluitvorming Uitspraak in 
pro ces brief 5 maart 

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

127913 

Nog niet Intern Motie Moorlag 
bes loten 

Bestuu rskern 
Directie 
Be stuursonderst eun ing 
Bestuursadv ies 

Datum 
20 m aa rt 2020 

Pag ina 2 van 2 
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To: (10)(2e) (10)(2e) @rws.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Fri 3/20/2020 5:28:20 PM 
Subject FW: IL T-2020 17155 (revisie 3) Nota Granuliet Certificaat. pdf 
Received: Fri 3/20/2020 5:28:21 PM 
1 L T-2020 17155 (re visie 3) Nota Granul iet Certificaa t. pdf 

H b1lo )(2 ~) 

11 .1 en 10.2.g Hierbij de laatste versie van het stu k van de ILT.I 
Maandag even over hebben. ~---------------~ 

Met vriendelïke roet, 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Van: (10)(2e) - ILT 

Verzonden: vrijdag 20 maart 20~20_16_:_59 ___ ~ 

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

Onderwerp: ILT-2020 17 155 {revisie 3) Nota Gran uliet Ce rt if icaat.pdf 

Bes te ~10)(2e~en 1( 10)(2e i, 

Hierbij de aangepaste nota. 

1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

266220 0465 



To: (10)(2e) - DGRW (10)(2e) min ie nw.nl]; (10)(2e) - DGRWU (10)(2e) l@ min ienw.n l]; 
(10)(2e) - BSK (10)(2e) @m inienw.nl]; (1 0)(2e) ) - BSK (10)(2e) @minienw.nl] 

From: (1 0)(2e) ) - DGRW 
Sent: Fri 3/20/2020 5:40:33 PM 
Subject: RE: IL T-2020 17155 (revis ie 3) Nota Granuliet Cert ificaat. pdf 
Received: Fri 3/20/2020 5:40:34 PM 

In aanv ullin g op de opm erkingen van l(1 0)(2eJI z ie ik dat de ilt in de nota ~I ___ 11_.1_e_n_1_0_2._g __ ~IA lth ans zo lees ik h e t. 

Verzonden m et BlackBerry Work(www.blackberry.com ) 

Van: "I (10)(2e) [) - D GRW " 

Verzonden: 2Omrt. 2020 17 :2 1 
Aan: "I (1 0)(2e) 1) - DGRW" ; "I (10)(2e) 1) - BSK" ; "I (10)(2e) 

d10J(2e)) - DGRW" 
1) - BSK" ; "I (1 0)(2el 1. 

Onderwerp: RE: ILT-2O2O 17155 (rev isie 3 ) Nota Granulie t C er tificaat.pdf 

Het is een beet · e w eini <> ze <>en d verhaal. 11 1 en 10.2. 

helder in staat 11.1 en 10.2.g 

11 .1 en 10.2.g 

Groeten. 
~10)(2e[) · 
Van: -1 --(1-0)-(2-e)--D - DGRW 

Verz onden: vri jdag 20 maart 2020 17:07 
Aan:I (1 0)(2e) 1) -B SK , ~I ---(1-0)-(2-e)--~l) - BSK ; ~I ___ (_10_)(2_e_) __ ~l.) -DGRW , ~l __ (_10_)(_2e_)_~l.) -

DGRW 
Ondenverp: FW : ILT-2020 17155 (rev isie 3) Nota Granuliet Certificaat.pdf 

Klopt di t verhaal v an IL T , v olgens j ullie? 

Groet, 
~10)(2e~ 

V erzonden m et BlackBerry Work 

www.blackberr .com ) 
Van: (10)(2e) - IL T 4 (10)(2e) l@ilent.nl> 
Datum: vrijdag 20 mrt. 2020 4:5 8 ~P_M_~ 
Aan: 1 (10)(2e) b - DGRW 4 (10)(2e) l@minienw .nl>, 1 (10)(2e) 
Onderwerp: IL T-2020 17155 (revisie 3) Nota Granuliet Certificaat.pdf 
Bes te ~10)(2e~en 1( 10)(2e i, 

H ierb ij de aangepaste n ota. 

1 (10)(2e) 

(10)(2e) 

143309 

b - DBO <j'----'-(1_0'-'-)(2_e-'-) _ _,,l®=m==in=ie=n~w~.n=l> 

0467 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

Okido 

ver? 
maandag 23 maart 2020 09:21:15 

(10)(2e) 

Verzonden met BlackBerry W ork 
(www.blackberry.com) 

Van : 1 (10)(2e) 1)- HBJZ <I (10)(2e) ~.minicnw.nl> 
Datum: maandag 23 mrt. 2020 9: 19 AM 
Ann : 1 (10)(2~) 1)- HBJZ <1 (10)(2eJ lg)niniçnw nl>,I (10)(2e) 1- HBJZ 
<1 <10><2e> ij>minienw nl> .__ ________ ___. 

Oodenverp: RE: neeml~gnmuliet over? 

Vooralsnog doe ik overleggen met 10-2·8oorzover het granuliet betreft . 1 ndien (ooK~hgezet moet, worden zal ik 

dat 11em specifiek vragen. 

Van: '-1 __ t1-'-'ö)=(2"'"e),____,I) - HBJZ 
Verzonden: maandag 23 maart 2020 09:10 

Aanl (10)(2e) 1- HBJZ; I (10)(2e) 1) -H BJZ 

Onderwerp: RE: neemt~)granuliet over? 

(~ 0)(2~)P.11m>Steeds na onderling overleg. Thema verschilt nl. per vergadering. Soms 

inhoud soms bestuurl ijk. Ik lees nog w el mee. 

Eensç~ 

Verzonden met BlackBerry Work 

(www.blackberry.com) 

Van:I (10)(2e) 1- HBJZ <l (1 0)(2e) t@ minienw.nl> 

Datum: maandag 23 mrt. 2020 9:05 AM 

Aan: 1 (1 0)(2eJ ) - HBJZ <l--(=1-0J=12~e~) - ~@minienw.nl>, I (10)(2e) IJ - HBJZ 

~ (1 0)(2e) ~mioieow al> 
Onderwerp: neemt~granuliet over'? 

Een hele zonnige goedemorgen! 

Neemt~lnog steeds Granuliet over want dan sluit ik dat kort metl(10)(2eJ~ Jullie krijgen nog 

steeds vergader\lerzoeken over dit onderwerp. 

G~ (10l(2el 1 

0468 
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Van: 
Aan: 
Ondeiwerp: 

Datum: 

Graag! 

1(70H2e) 1.l(10)(2e) I- HBJZ 
111U lWr\ 10)(2e) W:!filZ 
RE : Tel. overleg inz. granuliet d.d. 23 maart 2020 
maandag 23 maart 2020 19:30:10 

Vraag svp vooraf aan t10J(2ej nog waarom hij ons commentaar grotendeels naast zich neer 
heeft gelegd ... 

Verzonden metBlackBerry Work 
(www.blackberry .com) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - HBJZ <1 (10)(2e) liJminienw nl> 
Datum: mam1dag 23 mrt. 2020 6:24 PM 
Aan: 1 (10)(2e) 1)- HBJZ <1~~(~10=)=(2~e~) ~ t@minienw.nl> 

Onderwerp: FW: Tel. overleg inz granuliet d.d. 23 maart 2020 

Zal ik maar doen toch? 
Grt~) 

Verzonden metBlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: DBO-stas <1 (10)(2g) ~minienwnl> 
Datum: maandag 23 mrt. 2020 5:3 1 PM 
Aan: DBO-min <I (10)(2g) IO)minienw.nl>, 1 (10)(2e) 1) - SG 1 

<1 (10)(2e) ~minie;w n)>I (10)(2e) I(™ -DGRW <j (10)(2e) µJminienw n)>, (10)(2e) 
(10t:2Ql@ ~ DGRW <1 (10)(2e) ~minienw nl>, 1 (10)(2e) 1 (BS) 

4 (10)(2e) ~rn:snl>, 1 (10)(2e) l(BS) ~ , I (10)(2e) 1)-HBJZ 
<1 (10)(2e) IVminienw.nl>, 1 (10)(2e) 1) - DCO <1 (10)(2e) lz)minienw nl>, 
1 (10)(2e) 1)-DBO<j (10)(2e) ~minienwnl>, I (10)(2e) D-DBO 
4 (10)(2e) vminienwnl>, I (10)(2e) 1) -DBO 

(10)(2e) (10)(2e) 'minienw.nl~ (10)(2e) fl (10)(2e) 1) - DBO 
(1 0)(2e) i · n · 11> 

Kopie: SecretariaatSG-IenW <l~-~(1~0~)(~2g~l-~J minieow n)>, Postbus DGWB 
<j (10)(2g) B@mioienw nl>, DBO-stas <I (10)(2g) jlmioienw nl> 
Onderwerp: Tel. overleg inz. granuliet d.d. 23 maart 2020 

Beste collega' s, 

In de agenda van beide mi nisters is op dinsdag 23 maart om 14.30 uur een t elefonisch overleg ingepland inzake 

granuli et. Dit overle is n.a.v. de st ukken die beide ministers dit weekend via HPRM hebben gekregen . 

Inbellen kan o (10~ eèn code is ni et nodig. 

Met vri endelij ke groet, 

(10)(2e) 
( 1 Ol!ll2:e!P®DJJE@2 e) 

0469 



To: (1 0)(2e) - _D_B_O~-----i-~~-~ minienw.nl 
~C_c_: --~_(_1 _0 )_(2_e_) _ _.,_, "----r-.:..__:0)'-'--(2_e'---) ---'-"':::...:..C...:.:..:.=:..:..:....:.::...:..:..:..:..Ll...L~-__:_(1_0'---'-)(2_e-'----) ~---'L-'--'---'----'---'----'--( 1_0)'---'-(2_ec'----) _ __J@m in ien w. n IJ; 1(10)(2e )1 

(10)(2e) "---~-----'----'--'------'------"""'-m'-'-'-"-in'-'--",ienw. n IJ; -----------,---') -
DCO (1 0)(2e) (10)(2e) ) - DBO @minienw.nlJ 
From: (10 - DBO 
Sent: Mon 3/23/2020 1 O: 14:50 AM 
Subject Retour: granuliet 
Received: Mon 3/23/2020 10:13:00 AM 
MMenW (en MlenW) Granu liet.tr5 
MlenW (en MMenW) Granu liet.tr5 
Opm . M lenW Aanpak onderzoek granu liet. pdf 
Opm . lenW Kamerbrief over granul iet 20 maart 2020 TC.pdf 
Opm . M MenW Aanpak onderzoek granu liet. pdf 
Opm . M MenW Nota Granuliet Certificaat(2).pd f 
Opm M MenW Beantwoording DGWB vragen minister.pdf 
Opm . M MenW Omsch rijving opdracht review versie 3.pd f 
Opm M MenW Brief gemeente verzoek HH Over de Maas 19 maart 2020.pdf 
Opm M MenW Kamerbrief over granu liet 20 maart 2020 TC.pdf 

Beide ministers hebben kennis genomen van de stukken over granuliet en op een aantal van deze stukken aandachtspunten gemarkeerd dan wel 
gevraagd om deze punten te bespreken . Het betreft hier voornamelij k de wijze waarop we invulling geven aan de reviews (motie Moor lag) + IL T 
advies. Zie daarbij opmerking van M Men W op de IL T no ta ('nota granuliet certificaat') 

Ik bel je even om verdere procesafspraken te maken . Lijkt mij , gezien de Kamerdeadlines, meest wenselijk als we morgen een telco zouden kunnen 
inplannen met beide bewindspersonen. 

Hartelijke groet, 

1 (10)(2e) 1 

-----Oors ronkelï k bericht-----
Van : (10)(2e) - DBO ~~-(1-0-)(2_e_) ~l@min ienw.nl> 
Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 17:28 
Aan : 1 (10)(2e) b - DBO <j (10)(2e) 1@minienw.nl>; ~I ___ (1_0_)(2_e_) ___ b - DEO <j~ __ (1 _0)_(2_e) __ l@minienw.nl> 
Onderwerp: HPE Records Manager records 

------< HPE Records Manager recordgegevens >-----

Recordnummer:RONDZENDMAP -2020/3288 
Titel: :MNienW (en MienW) Granuliet 

------< HPE Records Manager recordgegevens>-----

Recordnummer: RONDZENDMAP -2020/3286 
Titel:Mi enW (en MMenW) Granuliet 

127460 0472 
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Minister van MenW 

memo 

Vraag 1 

BRL 9321 

Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 

Wat was er rond certificaat BRL 9321 eventueel wel en niet in orde rond 
de toepasbaarheid op granuliet? 

Antwoord 1 
Het certificaat van SGS a voor Granuliet Import Benelux is in orde. 
Een certificaat wordt na elï door een private organisatie verleend, in 
dit geval door SGS Intro . GS 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 industriële 
winning uit een beheerst proces. Verder mag er niet sprake zijn van een 
andere bewerking dan scheiden, wassen of breken. Deze 
bewerkingsstappen passen bij de productie van granuliet. Het toevoegen 
van 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 of schorsing van een erkenning biedt overigens geen 
oplossing. Immer~ eer het bedrijf niet meer beschikt over een 
erkenning dan k~ et een □@ctiïk@ I 1si0Q worden aangetoond dat 
wordt voldaan aan de eisen van het Besluit bodemkwa liteit. Ook een 
partijkeuring is een wettig bewijsmiddel. 

Bestuurskern 
Dir. Waterkwalit eit, Ondergr 
en Marien 
Bodem, Ondergrond en 
Wadden 

Den Haag 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

Contactpersoon 
I! 10H 2e 11 

1 (10){2e) 

M + 31(0] 11U112el 1 
1( 10)(2e)giminienw.nl 

Datum 
17 maart 2020 

Pagina 1 van 5 
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Vraag 2 
Is dit ooit bij de rechter getoetst? 

Aantwoord 2 
Nee 

Vraag 3 
Is het productcertificaat van SGS Intron correct? 

Antwoord 3 
Ja, zie beantwoording vraag 1 

Vraag 4 
Is het een optie het certificaat dat door Intron aan GIB is verstrekt 
eventueel op te schorten? Dit wordt in een motie van Kröger gevraagd? 
Is deze motie uitvoerbaar? 

Antwoord 4 
Schorsing 
Op grond van artikel 23 lid 2 (bijlage 1) is er een mogelijkheid om een 
erkenning voor maximaal twee jaar te schorsen. De gronden hiervoor 
kunnen zijn: 
A. Het bewijs van certificatie is voor geschorst; 
B. Sprake van overtreding als bedoeld in artikel 23, onder e, eerste lid. 

Dit artikellid luidt: 
"indien de erkende persoon of instelling of de natuurlijk persoon, 
bedoeld in artikel 9, tweede lid, een wettelijk voorschrift heeft 
overtreden dat is gesteld bij of krachtens dit besluit, bij of krachtens 
de in artikel 21 of 22 genoemde wetten of artikel 225 van het 
Wetboek van Strafrecht, voor zover de overtreding verband houdt 
met een werkzaamheid." 

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

Bij de onder 'B' genoemde grond moet sprake zijn van de overtreding van 
wettelijk voorschrift. Door de ILT zijn op dit moment nog geen 
overtredingen vastgesteld. 

Intrekking 
Naast de mogelijkheid tot schorsing is er ook een mogelijkheid tot 
intrekking van een erkenning . In bijlage 1 zijn hiervoor de gronden voor 
intrekking genoemd. Mogelijke gronden voor intrekking kunnen in dit 
geval zijn: 
A. Verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens (artikel 23, lid 1 

onder b) 
B. Sprake van overtreding als bedoeld in artikel 23, onder e, eerste lid. 

Dit artikellid luidt: 
"indien de erkende persoon 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 

Bestuurskern 
Dir. Waterkwaliteit, Ondergr 
en Marien 
Bodem, Ondergrond en 

Wadden 

Datum 
17 maart 2020 

Pagina 2 van 5 
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de in artikel 21 of 22 genoemde wetten of artikel 225 van het 
Wetboek van StrafrechtI voor zover de overtreding verband houdt 
met een werkzaamheid, IF 

De ILT houdt toezicht op de certificaathouder en de certificerende 
instelling. 

Vraag 5 
Kan het opschorten onderdeel uitmaken van het aanbod over de review? 

Antwoord 5 
Indien uit de review alsnog blijkt dat het Granuliet niet aan de wettelijke 
eisen voldoet. Dan kan er sprake zijn van een overtreding en een grond 

Bestuurskern 
Dir. Water kwa liteit, Ondergr 
en Marien 
Bodem, Ondergrond en 

Wad den 

Datum 
17 maart 2020 

voor intrekking van de erkenning. Geadviseerd wordt om dJa. Dat is immers dan toch ook het 
van een schoring niet onderdeel te laten zijn van de revieVli 
eventueel door de ILT te laten onderzoeken en toetsen. antwoord op de vraag naar het punt van 

de flocculant? 

1 (10)(2e) 

1 (1 0)(2e) 
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Bijlage 1 

Art 23 Bbk 

1 Onze Ministers kunnen een erkenning geheel of gedeeltelijk intrekken: 

a. op verzoek van de erkende persoon of instelling; 

b. indien bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt, en 
kennis omtrent de juiste en volledige gegevens tot een andere beslissing zou 
hebben geleid; 

c. indien het bewijs van certificatie of accreditatie voor de desbetreffende 
werkzaamheid is ingetrokken of niet meer geldig is; 

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

e. indien de erkende persoon of instelling of de natuurlijk persoon, bedoeld in 
artikel 9, tweede lid, een wettelijk voorschrift heeft overtreden dat is gesteld bij 
of krachtens dit besluit, bij of krachtens de in artikel 21 of 22 genoemde wetten 
of artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht, voor zover de overtreding verband 
houdt met een werkzaamheid. 

2 Onze Ministers kunnen een erkenning voor een periode van ten hoogste twee 
jaren, geheel of gedeeltelijk schorsen, indien: 

a. het bewijs van certificatie of accreditatie voor de desbetreffende werkzaamheid 
is geschorst, of 

b. sprake is van een overtreding als bedoeld in het eerste lid, onder e. 

3 Onze Ministers kunnen een erkenning intrekken in het geval en onder de 
voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. 

4 Voordat toepassing wordt gegeven aan het derde lid , kan het Bureau 
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in 
artikel 8 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 
bestuur, om een advies als bedoeld in artikel 9 van die wet worden gevraagd. 

5 Indien een besluit tot intrekking of schorsing betrekking heeft op een 
certificeringsinstelling blijven de door deze instelling afgegeven certificaten 
gedurende zes maanden geldig . 

6 Ingeval van aanwijzingen dat er sprake is van een overtreding als bedoeld in 
het eerste lid, onderdeel e, kunnen Onze Ministers de desbetreffende persoon of 
instelling verzoeken binnen een redelijke termijn een verkla ring omtrent het 
gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens 
over te leggen, die niet ouder is dan twee maanden. Indien de desbetreffende 
persoon of instelling niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet of 

Bestuurskern 
Dir. Waterkwaliteit, Ondergr 
en Marien 
Bodem, Ondergrond en 

Wadden 

Datum 
17 maart 2020 
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kan voldoen, kunnen Onze Ministers de erkenning voor een periode van ten 
hoogste twee jaren geheel of gedeeltelijk schorsen . 

Bestuurskern 
Dir. Waterkwa liteit, Ondergr 
en Marien 
Bodem, Ondergrond en 
Wadden 

Datum 
17 maart 2020 
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To: DBO-SPZ Postb us (10)(2g) @m inienw.nl] 
From: (10)(2e ) ) - DBO 
Sent: Mon 3/23/2020 1 0: 14:59 AM 
Subject FW: Nieuwe DGWB Opdrachtomschr ijving reviewonderzoek granul iet 
Received: Mon 3/23/2020 10:14:00 AM 
Opdrachtomschrijving reviewonderzoek.tr5 
Omschrijving opdracht versie 3.DOCX 

Ha collega's, 

Dit document zat al in de rondzendmappen voor Men S inz. granu li et, namelijk: rzm 2020/3288 en rzm 2020/3286. Zij hebben in deze 

rondzend mappen gereageerd op de stukken. 

Kunnen jullie deze rzm daarom terugzett en? Dank! 

Groet 

1 (10)(2e) 

Van: DBO-SPZ Post bus <I (10)(2g ) l@min ienw.n l> 

Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 12:_5_9 _________ ~ 

Aan: Postbus nota 's St aatssec retar is< (10)(2g ) @min ienw .nl> 

CC: Woordvoering (10)(2g ) @frd.s hsd ir.nl>; (1 0)(2e) ) - DBO 1~ ___ (_1_0)_(2_e_) __ ~l@minienw.nl>; 
(10)(2e ) ) - DBO (10)(2e ) @m inienw.nl> 

Onderwerp: Nieuwe DGWB Opdrachtomsch r ijving reviewonderzoek granul iet 

Beste co llega's , 

Hierb ij een Nieuwe DGWB Opdrachtomschr ijv ing rev iewonderzoek gra nuliet 
Graag het g roentje digitaa l in HPRM bij de rondzendmap plaatsen en de record -actie D8O-advies vo ltooien, zodat de stukken 
d ig itaa l naar de minister MienW kun nen gaan . 

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

1 (1 0)(:ctqDij2e) 

(10)(2e ) 1 

(1 0 )(2e) 

------< HPE Reco rds Ma nager recordgegevens >------

Reco rd nummer : RONDZENDMAP-2020/3204 
T ite l Opdrachtomschr ij v ing rev iewonderzoek 

127562 0481 



To: DBO-SPZ Postbus (10)(2g) @minienw.nl] 
From: (10)(2e ) ) - DBO 
Sent: Mon 3/23/2020 10:16:34 A M 
Subject FW: Nieuwe digitale nota voor M MenW van IL T inzake Nota ter info Granuliet Certificaat 
Received: Mon 3/23/2020 10:16:00 AM 
MMenW ILT Nota ter info Granu liet Certificaat.tr5 
Nota Granu liet Certificaat.PDF 

Ha collega's, 

Dit document zat al in de rondzendmappen voor Men S inz. granu liet, namelijk: rzm 2020/3288 en rzm 2020/3286. Zij hebben in deze 
rondzend mappen gereageerd op de stukken. 

En ige t wijfel hierb ij is dat deze rondzend map via ILT lijn is gegaan. Is het hand ig om de opmerkingen van Sen Mu it rzm 3288 en 3286 

(een na laatste bijlage uit mn hoofd) in deze rondzendmap t e zetten zodat het weer netjes in het archief naar ILT gaat? 

Groet 

1 (10)(2e) 

Van: DBO-S PZ Post bus <I (10)(2g) l@minienw .nl> 

Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 12:~2_4 _________ ~ 
Aan: Postbus nota 's St aatssec retar is < (10)(2g) @minienw.nl> 

CC: Woordvoer ing '9 (10)(2g ) l@trd.s hsd ir.n l>; (1 0)(2e) ) - DBO ~~---(1_0_)(_2e_) __ ~l@minienw.n l> 
Onderwerp: Nieuwe digita le not a voor M MenW van ILT inzake Not a ter info Gran uliet Cert ificaat 

Beste co llega's , 

Hierb ij een nieuwe d ig ita le nota inz. Nota ter info Granu liet Certifi caa t . 
Graag het g roentje digitaa l in HPRM bij de rondzendmap plaa tsen en de record-actie D8O-advies voltooien, zodat de stukken 
d ig itaa l naa r de ministe r MenW kunnen gaan . 

Met vriendelijke groet , 

(10)(2e) 

1 (1 O)(?tqDij2e ) 

(10)(2e) 

Reco rd nu mmer : RO N DZEN DMAP-2020/ 3219 
T ite l MMenW I LT Nota ter in fo Gran uliet Cert ificaa t 

127565 0483 



To: DBO-stas (10)(29) minienw.nl · D8O-min (10)(29) @minienw.nl) 
Cc: (1 0)(2e) - D8O (10)(2e) @minienw.nl) 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 3/23/2020 10:36:24AM 
Subject Graag inplannen: telco granuliet 
Recelved: Mon 3/23/2020 10 :35:00 AM 
MMenW (en MlenW) Granuliet.tr5 
MlenW (en MMenW) Granuliet.tr5 
Opm. M lenW Aanpak onderzoek granuliet.pdf 
Opm. lenW Kamerbrief over granul iet 20 maart 2020 TC.pdf 
Opm. M MenW Aanpak onderzoek granuliet.pdf 
Opm. M MenW Nota Granuliet Certificaat(2).pdf 
Opm M MenW Beantwoording DGWB vragen minister.pdf 
Opm. M MenW Omschrijving opdracht review versie 3.pdf 
Oom M MenW Brief gemeente verzoek HH Over de Maas 19 maart 2020.pdf 
Oom M MenW Kamerbrief over granuliet 20 maart 2020 TC.pdf 

Ha collega's, 

Beide ministers hebben gevraagd om een aantal punten uit de stukken die afgelopen weekend naar ze toe zijn gegaan inz granuliet, te bespreken. 
Gezien de Kamerdeadlines, zou het meest ideaal zijn als dit overleg morgenmid1a/? plrts vindt. Bij het overleg moeten in ieder geval1 Q .2. e 
_m 2.ej10)(2e~ lx DGWB, lx RWS lx HBJZ lx DBO en lx DCO aanwezig zijn. 10)(2e kan de exacte deelnemers doorgeven. 

Zouden jull ie dit overleg kunnen inplannen? 

Veel dank! 

Groet 

1 (10)(2e) 1 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 1 (10)(2e) b - DBO 
Verzonden: maandag 23 maan 2020~1_0:_1_4 ___ ~ 
Aan: (10)(2e) ;:::-=.-,L-,.,..-....:,-=-"--,.:..,- ...J= minienw.nl> 
CC: (10)(2e) - D ;....:::....-'---'------''-'---'---'==:..::..:::..; l>; (10)(2e) a inienw.nl>; 1 (10)(2e) L 

1-----'('-10....:.)_,._(2_e'-) --"---....:D::cB=O--1...~----'---'.'--''-----==in:.:.cien:::;w .nl>; .__ ___ .c__ ___ _,, 

(10)(2e) '--- -'--'-'---'----'@minienw.nl> 
(10)(2e) @mioienw.nl>; 

Onderwerp: Retour: granuliet 

Beide ministers hebben kennis genomen van de stukken over granuliet en op een aantal van deze stukken aandachtspunten gemarkeerd dan wel 
gevraagd om deze punten te bespreken. Het betreft hier voornamelijk de wijze waarop we invulling geven aan de reviews (motie Moor lag) + IL T 
advies. Zie daarbij opmerking van M Men W op de IL T nota ('nota granuliet certificaat') 

Ik bel je even om verdere procesafspraken te maken. Lijkt mij, gezien de Kamerdeadlines, meest wenselijk als we morgen een telco zouden l..7mnen 
inplannen met beide bewindspersonen. 

Hartelijke groet, 

1 (10)(2e) 1 

-----Oors ronkelï k bericht-----
Van: (10)(2e) - DBO ~inienw.nl> 
Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 17:28 
Aan : 1 (10)(2e) D -080 ~ (10)(2e) l@minienw nl>; ~l ___ (_1_0)_(2_e_) --~b -DBO <l~ __ (1_0_)(_2e_) _ __.l@minienw.n l> 
Onderwerp: HPE Records Manager records 

------< HPE Records Manager recordgegevens >-----

Recordnummer:RONDZENDMAP-2020/3288 
Titel:Mtvlen\V (en MlenW) Granuliet 

127440 0485 



------< HPE Records Manager recordgegevens >-----

Recordnummer:RONDZENDMAP-2020/3286 
Titel:MlenW (en MMenW) Granuliet 

127440 0485 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Wa terstaat 

Minister MenW 

nota: ter informati1e, 
Granuliet Certificaat 

Inleiding 
Op uw verzoek hierbij een toelichting op de rol van de ILT m.b.t. het certificaat 
voor granuliet. 

Samenvatting, kern of boodschap 
IL T heeft steeds gehandeld vanuit de volgende praktijk: 

• Granuliet dient voorzien te zijn van een milieu hygiënische verklaring 
voordat het op de markt wordt gebracht. Dit kan op basis van een 
certi ficaat of een partijkeuring zijn . Een certificaat wordt door een 
zogenoemde certificerende instelling afgegeven op basis van een 
normdocument. De ILT houdt toezicht op deze certificerende instelling en 
op de certificaathouder. De ILT ziet toe of de certificerende instelling werkt 
conform het normdocument en of de certificaathouder handelt conform het 
normdocument. 

• De certificerende instelling bepaalt bij het certificeren of het betreffende 
product, in dit geval granuliet, binnen de scope van de beoordelingsrichtlijn 
(BRL) past . 

• I L T is alleen bevoegd voor het intrekken en schorsen van erkenningen als 
er sprake is van bestuurs- of strafrechtelijke overtredingen . 

Het normdocument BRL 9321 werd sinds 2008 gebruikt voor granuliet. Er is 
discussie ontstaan (details zie tijdlijn) over het normdocument, op basis 
waarvan het certificaat voor granuliet is afgegeven. Er lag al een andere 
concept-BRL die specifiek voor granuliet werd geschreven. Deze BRL zou tot 
normdocument worden verheven door opname in de Regeling bodemkwaliteit . 
In afwachting hiervan is de vraag voorgelegd aan DGWB hoe tussent ijds te 
handelen. Uitkomst in de brief van DGWB aan RWS op 10 oktober 2019 dat 
granuliet beschouwd kan worden als grond en een nieuwe BRL zou worden 
opgesteld heeft de IL T doen besluiten dat het bestaande certificaat voor 

ILT 
Om ge ving en Dienstverlenir1g 
Net werken leefomgeving en 
wonen 

Den Haag 

Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

Contactpersoon 

(10)(2el 
(1 0D]2e) 

Datum 
2 0 maart 2 020 

Kenmerk 

ILT-2020/ 17155 
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granuliet nog kon worden gebruikt tot de nieuwe BRL als normdocument in de 
regeling was opgenomen . 

(10)(2e) 
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Toelichting 
BRL 9321 is van toepassing op industriezand en/of (gebroken) industriegrind 
van natuurlijke herkomst, uit de 'ongeroerde bodem'. Het moet daarbij gaan 
om een industriële winning uit een beheerst proces. Verder mag er niet sprake 

mog jk spr ke van een andere bewerking: toevoegen van f1occu1)S de ILT van mening dat het 1n de 
zijn vG e ndere bewerking dan scheiden, wassen of breken . Bi_; n=n"lón~ ; • • 

natuu emische stof) om bezinkbaarheid te vergroten. Er is tussentijd geen kwaad kan om de oude 
BRL (BRL 9344) in ontwikkeling die beter toegesneden is op granulBRL te gebruiken? 
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To: DBO-SPZ Postbus (10)(2g) @minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 3/23/2020 10:56:25 AM 
Subject RE: Nieuwe digitale nota voor M MenW van IL T inzake Nota ter info Granu liet Certificaat 
Received: Mon 3/23/2020 10:56:00 AM 

Yes voor ILT heb ik het doe toegevoegd. 

Dank! 

Groet 
1 (10)(2e) 

Van: DBO-SPZ Postbus <I (10)(2g) l@minienw.n l> 

Verzonden: maandag 23 maart 2020 10 :48~------~ 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DBO 1 (1 0)(2e) l@m inienw.n l> 

Onderwerp: RE : Nieuwe digit ale not a voo r M MenW van ILT inzake Nota t er info Granu li et Cert if icaat 

Hi l (10)(2e) 1, 

Als je de stukken in de I LT map kan zetten dan zet ik er even in de opmerkingen bij dat ze zij n behandeld in rzm 2020/3288 en rzm 

2020/3286 . 
Thanks! 

Gr. 

1 (1 0)(2e) I 

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

(10)(2e) 

Reeds beoordeeld Zylab ID 127565 

1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) (1 0)(2e) (10)(2e) 
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Reeds beoordeeld Zylab ID 127565 
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To: (10)(2e) ) - BSKd (10)(2e) l~minienw.nl]; 1 (10)(2e) 

DGRW (10)(2e) minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Mon 3/23/2020 2:25:24 PM 
Subject RE: Concept omschrijving opdracht 'Review-onderzoek' en concept verslag overleg 
Recelved: Mon 3/23/2020 2:25:25 PM 

Is naar minister geweest en aangepast 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 1 (I0)(2e) b-BSK <l._ __ (1_0)_(2_e) __ K@.,minienw.nl> 
Verzonden: maandae 23 maan 2020 14:24 
Aan : 1 (10)(2e) 1)-DGRW <q (10){2e) l@rninienw.nl>;I (10)(2e) b-D GRW <l._ __ (1_0-'-')(_2e-'-) _ ___,l@minienw.nl> 
Onderwerp: RE: Concept omschrijving opdracht 'Review-onderzoek' en concept verslag overleg 

Oeps, ik dacht dat we hadden afgesproken dat de conceptopdracht nu eerst naar de minister zou gaan. Pas als zij akkoord is met alles delen. 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

-----Oors ronkeli ·k bericht-----
Van: (10)(2e) - DGRW <; (10)(2e) l@minienw.nl> 

(10)(2e) 

(10~2e) 

Verzonden: maandag 23 maan 2020 13:06 ------~ 
Aan: 1 (10)(2e) b - DGRW ~ (10)(2e) l@minienw.nl>; 1 (10)(2e) 

Onderwerp: FW: Concept omschrijving opdracht 'Review-onderzoek' en concept verslag overleg 
b -BSK <l._ __ (1_0)_(2_e) ___ l@minienw nl> 

Ter infonnatie. Mail verzonden aan de gemeente en provincie 

-----Oorspronkelijk bericht-----
V an: /O=SSO - I CT/OU=EXCHANGE ADMINI STRA TIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDL T)/CN=RECIPIEN1S/CN· fQ .2. e 
DGRW335 
Verzonden: maanda2 23 maan 2020 13:05 
Aan : (10)(2e) ~ zwar1bolplanoncwikkelin enadvies.nl 0)(2 zwanbolplanoorwikkelin enadvies.nl) 

0)(2 zwartbolplanontwikkclingenadvies.nl> ~)(2e) 10)(2e wcstrnaasenwaal.n l>;~-'"'--(1-◊-)(2_e_)_.,__~ 
(10)(2e) e:elderlan~d_.n_l> __ ~ 

CC: (10)(2e) (BS) <J (10)(2e) l~ rws.nl>; 1 N10)(2ej 1 (BS) <J (10)(2e) l@rws.nl> 
Onderwerp: Concept omschrijving opdracht 'Review-onderzoek' en concept verslag overleg 

Bijgaand treffen jullie aan het concept verslag van ons overleg en een aangepaste concept omschrijving van de opdracht. Door de interne afstemming 
hebben wij de documenten niet vrijdag aan jullie kunnen toezenden, maar pas vandaag. Excuses voor het ongemak! Om de snelheid erin te houden 
wil ik jullie toch verzoeken om voor woensdag op de concept omschrijving en het concept verslag te reageren, ook als jullie akkoord zijn. Mochten 
jullie meer tijd nodig hebben dan vemeem ik graag wanneer ik een reactie van jullie kan ontvangen. 

Verder bedank voor de toegezonden srukken. Hierover nog het volgende. In het kader het onderzoek moet worden onderzocht of de toepassing van 
granuliet effecten heeft op de formeel vastgelegde natuurdoelen voor 'Over de Maas' (o .a. opgenomen i11 de ontgrondi11gsvergunning, het 
(her)inrichtingsplan en het bestemmingsplan). Wij willen jullie toch verzoeken om aan te geven wat deze natuurdoelen zijn, in welke documenten en 
waar dit is omschreven. Het is ons inziens toch niet efficiënt om het bureau alle documenten te laten doorlopen. Het is beter dat jullie dit zelf 
aangegeven, dit voorkomt ook fouten of een verkeerde interpretaties. Jullie documenten blijven waardevol omdat dii goede achtergrondinfonuatie 
betreft. Kunnen jullie de gevraagde informatie aanleveren. Bij voorbaat dank! 

Mochten jullie nog vragen en of opmerkingen hebben dan verneem ik dat graag. 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 1 

(10)(2e) 

1,§èi] 
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To: (10)(2e) 1) - BSK~ (10)(2e) l@tminienw.nl); ~I --~(_10~)(_2e~) --~!) - BSK~~ __ (_10~)(~2e~) _ __.l@min ienw.nl] 
From: (10)(2e) 1) - DGRW 
Sent: Mon 3/23/2020 5 :41 :30 PM 
Subject FW: Tel. overleg inz. granuliet d.d. 23 maart 2020 
Received: Mon 3/23/2020 5:41:31 PM 

Tkn. Ik mag mee doen, maar nog geen stukken gezien. 
Van: DBO-stas 

Verzonden: maandag 23 maart 2020 17:32 
Aan: D8O-min; (10)(2e) ) 10-2- (10)(2e) )- DGRW; (10)(2e) ) - DGRW; (10)(2e) (BS); 

- -.,,_-------"'---~ ---~-----~'--, .,_-----~----'-, 
(10)(2e) (BS); (10)(2e) } - HBJZ; (10)(2e) ) - DCO ; (10)(2e) } - 080; (10)(2e) ,_ ______ __, 

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

CC: SecretariaatSG-lenW; Postbus DGWB 
Onderwerp: RE: Tel. overleg inz. granuliet d.d. 23 maart 2020 

Excuses, het is morgen dinsdag 24 maart © 
Gmet. 

[ (10)(2eQ 

Van: D8O-stas <1 (10)(2g) l@minienw.nl> 
Verzonden: maandag 23 maart 2020 17 :31 
Aan: DBO-min 1 (10)(2g) l@minienw.nl>;---(-10-)-(2-e)--~.,!...J..:.=i:,i__ __ (:_1_:0)..:...(2_e:_) ~ ____l'""-'-'"""i"-'-n·:..::1e.:.:n.:.:w.:.;.n,;,;.l:....:>;'..L__(:_10_:)..:...(2_e:_) _, __ J} - DGRW 

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

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) (BS} (10)(2e) 

(10)(2e) 

DBO 
.n l>; 

inien 

(10)(2e) 

(10)(2e) 
--~-------~----' 

m inienw.nl>; 

} - DBO 

L_ __ _..:...(1_0.:.:.)(2_e..:...} __ ~ ....i:.;~~=~· ,L_ __ __.:(_10....:.).:....(2:.....e):__ __ __J/---'.::..::..:::.....JL__,........:.(1_0..:.:)(:.....2e....:.) __ ~ ..;..:.:..:.:.:.:.:.::.:.:.:.;:.;..:..;:___, 

CC: Secretariaat SG-l enW 
(iW!@> minienw.nl> 

L---'-.....:...:.....:..:...._..,.._;..:..m;..;.;in.;.;.i.:;;..e"-nw==.nl>; Postbus DGWB minienw.nl>; 

Onderwerp: Tel. overleg inz. granuliet d.d. 23 maart 2020 
Beste collega's, 
In de agenda van beide ministers is op dinsdag 23 maart om 14.30 uur een telefonisch overleg ingepland inzake granu liet. Dit 
overleg is n.a.v. de stukken die beide ministers dit weekend via HPRM hebben gekregen. 
Inbellen ka n op ( ) ) en code is niet nodig. 
Met vriendel ïke 

143307 0496 



To: DBO-stas (1 0)(2g) minienw.nl ; DBO-min (10)(2g) @m inie~n_w_.n_l~] --~ 
Cc: (10)(2e) - DBO (10)(2e) @minienw.nl ]; 1 (10)(2e) 1) - DBOU (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 3/23/2020 6 :41 :55 PM 
Subject: Voor in ibabs /ove rleg granuliet morgen 
Received: Mon 3/23/2020 6:41 :00 PM 
MMenW (en MlenW) Granu liet.tr5 
MlenW (en MMenW) Granu liet.tr5 

Ha collega's, 

Met veel dank aan jullie vindt er morgen een telco over granuliet plaats. 
De nota's uit bijgevoegde mappen voor Men S kunnen wmb voor de telco morgen in ibabs gezet worden, zodat de ministers hun opmerkingen bij de 
hand hebben. Het zijn helaas erg veel stukken ... 

~10)(2e~maakt een oplegmemo/agenda voor tijdens de bespreking. Die vo lgt dus nog . 

Veel dank! 

Groet 

1 (10)(2e) 

-----Oors ronkelï k bericht-----
Van : (10)(2e) - DBO -aq~-(1-0-)(2_e_) ~l@min ienw.nl> 

Verzonden: vrij dag 20 maart 2020 17:28 
Aan : 1 (10)(2e) b - DBO <j (10)(2e) l@minienw .nl>; 1 (10)(2e) b - DBO -aq~_~(1_0~)(_2e_)_~l@minienw.nl> 
Onderwerp: Reeds teruggekoppeld + wachten op nieuwe versie HPE Records Manager records 

------< HPE Records Manager recordgegevens>-----

Recordnummer:RONDZENDMAP-2020/3288 
Titel::M1vlenW (en MlenW) Granuliet 

------< HPE Records Manager recordgegevens>-----

Recordnummer: RONDZENDMAP-2020/3286 
T itel: MlenW (en MMenW) Granuliet 

127470 0497 



To: (1 0)(2e) 1) - DG RW~~ ___ (1~0)_(2_e~) -~l@minienw.n l] 
From: (10)(2e) 1) - BSK 
Sent: Mon 3/23/2020 8:04:24 PM 
Subject FW: Stukken over granuliet voor de tas bewindspersonen 
Received: Mon 3/23/2020 8:04:25 PM 
01 20200320 Oplegmemo.docx 
02 20200320 Kamerbrief over granuliet 20 maart 2020 schoon.docx 
03 20200320 Kamerbrief over granuliet 20 maart 2020 TC.docx 
04 20200320 Vragen van het lid Lacin (SP) schoon .docx 
05 20200320 Vragen van het lid Lacin (SP) TC.docx 
06 20200320 Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de minister voor Milieu en Wonen over 
granuliet schoon.docx 
07 20200320 Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de minister voor Milieu en Wonen over 
granuliet TC.docx 
08 20200320 Memo handhavingsverzoeken gemeente.docx 
09 20200320 Brief gemeente verzoek HH Over de Maas 19 maart 2020. docx 
10 20200320 Omschrijving opdracht review vers ie 3.docx 
11 20200320 Beteken is certiconu itspraak granu liet. docx 
12 20200317 Beantwoording DGWB vragen minister.docx 
13 IL T-2020 17155 (rev isie 3) Nota Granuliet Certificaat.pdf 
14 20200320 Aanpak onderzoek granuliet.docx 

De stukken in de weekendtas. 

Verzonden met BlackBerry W ork 
(www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) b-DGRW <I (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: vrïda 20 mrt. 2020 5:28 PM ----
Aan: (10)(2e) ) _ B SK J,.......'.____:_'------'..____llC==:::.:=..;.-=--=-= (10)(2e) 

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

Onderwerp: FW: Stukken over granuliet voor de tas bewindspersonen 

Ook het gehele pakket ook naar jullie. 
Groet, 

Verzonden met BlackBerry Work 
( www.blackberry.com) 

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

Da vrïda 20 mrt. 20 
(1 0)(2e) (10)(2e) 

l@minienw.nl> 

Onderwerp: Stukken over granuliet voor de tas bewindspersonen 

Beste col lega's, 

Bijgevoegd alle stukken die zojuist naar de bewindspersonen zijn gestuurd. 

Met vriendelijke groet , 
(10)(2e) 

142771 

-BSK 
) -DGRW 

0498 



143062 

T.a.v. Bewindspersonen 

Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

memo Handhavingsverzoeken gemeente West Maas en Waa l 

Namens de gemeente West Maas en Waa l zij n bij ILT en RWS (gelij klui dende) 
handhavingsverzoeken inged iend met bet rekking tot de toepass ing van granu liet 
in de plas Over de Maas . Kort samengevat stelt de gemeen te dat met de 
toepassing van g ran uli et het Bes luit bodem kwaliteit wo rdt overtreden. 

Gemeente vraagt om binnen 1 week (dus uiterlij k 23 maa rt) een 
handhavingsbes luit te nemen en spoedeisende best uursd wang toe te passen 
ger icht op het voo rlopig still eggen van de toepass ing van gra nuliet . 
Nu het sta ndpunt va n I enW is (onderbouwd met de TK-b rief) dat er geen sprake 
is van een overt red ing (, is inhoudelij k vo ldoende bea rgumenteerd da t er geen 
bevoegdheid is om handhavend o p te t reden en het toepassen van granul iet 
(voo r lop ig ) stil t e leggen. Dat betoog r ichtte zich ech ter tot de Kamer, eenzelfde, 
meer ju rid isch geformuleerde, redenering kan worden gehanteerd als react ie op 
het handhav ings verzoek. Het ops tellen van een adeq uaat j uridisc h gefo rm uleerde 
react ie (zijnde een fo rmee l bes luit op de ha ndhavingsverzoeken) vergt echter t ij d 
en afstemm ing en is niet voor maa ndag 23 maa rt a.s gereed . 

Het oordeel van I enW is d us da t het toepassen van spoedeisende of ze lfs zee r 
spoedeisende bestuursd wang als bedoeld in de Awb nu niet aan de orde is en 
bea rgum enteerd za l kunnen worden tegengesproken. Van een klaa rbl ij kelij ke 
overtred ing waa rover bin nen een zeer korte termij n van 1 week over kan worden 
bes li st is geen spra ke. 

De Awb bepaa lt dat binnen een " redelij ke term ij n" op het handhavin gsverzoek 
moet worden bes list en dat d ie term ijn in elk geval eind igt na 8 w eken, tenzij 
b innen 8 weken een andere rede lij ke term ij n wordt medegedeeld aa n de 
gemeente. Dit betekent dat - gelet op het sta ndpunt van I enW - in feite niet voor 
23 maa rt gereageerd hoeft te worden , maa r voo ralsnog uiterl ij k op 11 mei. 

Verzoek voorlopige voorziening 
Niet uit te sluiten valt dat de gemeente na 1 week een bezwaa r wegens niet ti j dig 
bes li ss ing za l ind ienen (zij vindt e.e.a. spoedeisend) om vervol gens een 
voor lopige voorz iening aa n te vragen bij de bestuursrechter om v ia d ie weg te 
proberen toch snel de opschorting van de toepass ing van granuliet hangende de 
bezwaa rproced ure te bewerkste ll igen. De rechter za l daa rbij niet oo rdelen of de 
toepassing wel of niet onrechtmatig is, maa r za l alleen bezien of gelet op de 
belangen voor en tegen aa nleiding bestaa t om de toepass ing van granuliet 
voorlopig stil t e leggen. 

Bestuurske rn 
Directie 
Best uursonderst eun ing 

Bestuursadv ies 

Den Haag 
Postbus 20901 

25 00 EX Den Haa g 

conta ctpe rsoon 

Datu m 

j (1 0)(2eî j 

(1 0)(2e) 

20 m aa rt 2020 

Pag ina 1 van 2 
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Deze moge lij ke vervolgstap van de ad vocaat va n gemeente is n iet af te weren 
met een verzenden van een brief. 

Bij gevoegd t reft u een co nceptbrief aa n de gem eente aa n. Er is voor gekozen om 
de bri ef niet te r ichten aa n de advocaat va n de gemeente, maa r met deze brief 
m et name een bes tuurlij ke reac t ie te geven, verw ijzend naa r de afspra ken die 
m et de gemeente zij n gemaa kt . Op deze man ier wordt oo k voorkomen dat er 
twee separa te react ieb rieven aa n de gem eente ges t uu rd wo rden (een va n RWS 
en een van I LT) . 

(10)(2e) 1 

(10)(2e) 

Bestuurskern 
Directie 
Be stuursonderst eun ing 
Bestuursadv ies 

Datu m 
20 m aa rt 2020 

Pag ina 2 van 2 

0506 



To: (10)(2e) ) - HBJZ~ (10)(2e) 1@m inienw.nl]; 1 (10 )(2e) 
From: (10)(2e) ) - HBJZ 
Sent: Mon 3/23/2020 8 :58 :26 PM 
Subject FW : Agenda en stukken tel. overleg inz . granu liet d .d. 24 maart 2020 
Received: Mon 3/23/2020 8:58:34 PM 
NIEUW 20200323 Aanpak on derzoek granu liet aangepast.docx 
NIEUW 20200323 Agendavoorstel tele fon isch overleg 24-3-2020.docx 
NIEUW 202003 23 Reactie bewindspersonen op stu kken. docx 
Opm M MenW Kame rbrief over granu liet 20 maart 2020 TC.pdf 
Opm M MenW Beantwoording DGWB vragen minister.pdf 
Opm M MenW Brief gemeente verzoek HH Over de Maas 19 maart 2020.pdf 
Opm. lenW Kamerbrie f over granul iet 20 maart 2020 TC.pdf 
Opm . M lenW Aanpak onderzoek granu liet. pdf 
Opm . M MenW Aanpak on derzoek granu liet. pdf 
Opm . M MenW Nota G ranuliet Certificaat(2) .pdf 
Opm . M MenW Omschrijving op drach t review versie 3.pd f 

Zelf no · elezen. 

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

Verzonden: maandag 23 maart 2020 20 :36 

Il -HBJZ~ (10)(2e) 1@minienw .n l] 

Aan: DBO-m in; DBO-st as ; (10)(2e) } (~ (10)(2e) ) - DGRW ; (10)(2e) ) - DGRW ; (10)(2e) 

( 0)(2 (BS) ; (10)(2e) {BS) ; (1 0)(2e) ) - HBJZ ; (10)(2e) ) - DCO ; (10)(2e) ) - DBO; 
~---------~ 

(10)(2e) ) - DBO; (1 0)(2e) ) - DBO 
'-----,-------~--~----~--~-----~ 

CC: (10)(2e) ) - BS K ; (10)(2e) ) - BSK 

Onderwerp: Agen da en st ukken t e l. over leg inz. granu liet d.d . 24 m aa rt 2020 

Bes t e col lega' s, 

Morgen zoa ls hieronder aangegeven om 14:30 uur een telefonisch overleg met de bewindspersonen over granu li et. 

Bijgevoegd tref je een agenda aan voor het overleg. 

Tevens t ref je de stukken van 20 maart aan waar vragen of opmerkingen op zijn gegeven door de bewindspersonen. De 

opmerkingen heb eerder vandaag naa r jullie teruggekoppe ld. De opmerkingen heb ik samengevat in een bijgevoegde memo. 

Ten slot te is een aangepast stuk toegevoegd over de uitvoering van de motie Moorlag. 

Nancy: graag stukken SG in iBabs plaatsen. 

Met vriendelijke groet , 
(1 0)(2e) 

(10)(2g ) m inienw. nl> 

Verzonden: maandag 23 maart 2020 17 :3 1 
~------~ 

Aan: DBO-m in (10)(2g) m inienw .nl>; (10)(2e) ,.l-L-C-'-=-I.L_ __ (1_0_)(2_e_)~---------,-'-'-.J. __ (1_0_)(2_e_)~_J) - DGRW 

(10)(2e) '-r-___ (_10_)(_2e~)-~_~) _-_D_G_R~W '------~(1~0)_(2_e_) --- -,-------,-'-.L._ __ ~ _ ___, ( BS) 

r-1----__:___:_:___:___~ r;,,;w,;,;s~ L__:(~10,._:_).:_(2_.:e )___:_~( B:_:S:..!_)_<L__:_(1_0,..:.:)(:_2e_:_)_ .i,.....;c..:..:...:::..:..:..:..:.;_!...i _ ___:_(1_.:0 ):..:...(2_e:_) ---1.!.., 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

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

DBO (10)(2e) inie n (10)(2e) 
~~-------~--~ 

m inienw. n l>; 

) - DBO 

L_ __ ___:_( 1_0:..:...)(:_2_:_e ) ___ ___..l,l....:.:~:.:::.:.:..:.:..:,;..:..:. , L_ ___ .:_( 1_0:..:.)(2_e:..:...) ___ _J/c______:::..::..:::........:L_ __ (:_10_:_):..:...(2_e:_) __ ___1.>,.:....:..:..c:..:...:..:.:..:..:...:..:,.:.:..:..:::...__, 

CC: Secret ariaatSG-lenW 

(§z1@ m inienw. nl> 
L_____:___:_:__::_:_ _ __.,__...:..m'""i"-'n-'-'ie:..:.n.:...:.w:....:.=n 1 >; Post bus DG W B L___ ____ _,____m_i_n_ie_n_w_._n I>; ) 

Onderwerp: Tel. over leg inz. granu liet d.d. 23 m aa rt 2020 
Bes te co ll ega 's, 
I n de agenda va n be ide m in isters is op d insdag 24 maart om 14.30 uur een telefon isc h overleg ingep land inzake gra nu liet. Dit 
overleg is n.a.v. de st ukken d ie be ide m in isters d it weekend v ia HPRM heb ben gekregen. 
I nbe llen kan op 1 (10)(2g) leen code is niet nod ig . 

130479 0513 



130820 

T.a.v. Bewindspersonen 

Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

memo Age ndavoorstel bijeenkomst granuliet 

Op d insdag 24 maa rt is om 14: 30 uu r een te lefonisch ove rleg gep land over 
g ranuliet. Voor het over leg zij n uitgenod igd : 

(1 0)(2 (1 0)(2e) ~ 1 (10)(2e) ~@Er) 
(1 0 (10)(2e ) 1 (10)(2e) 1 ~~~~~aad..-----'--'------"'-~==~~--~----~,----------,--' 

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

I k ad visee r u naa r aa nleid ing van de stukken van 20 maa rt de volgende 
onderwerpen aa n de orde te stellen: 

1. Kamerbr ief en bea ntwoording kamervragen. 
a. Stand van za ken bri ef en bea ntwoord ing kamervragen 
b. Te rmij n van 27 maart ( 3 weken); 
c. Door de Ka mer gevraag de documenten rond bes luitvorming ; 

2. Ontvangen nota van de ILT over toepasbaa rheid BRL-932 1. 

3. Ha ndhavin gs verzoeken gemeente en gevolgen voor vervolgp roces. 
a. Br ief aa n gemeente; 
b. Termij nen en eventuele ro l Land sad vocaa t. 

4. Onderzoeksvoorstel in kader van mot ie Moor lag . 
a. Scope; 
b. Te rmij nen. 

5. Rev iew milieuonderzoeken. 
a. Stand van za ken; 
b. Te rmij nen. 

1 (10)(2e) 1 

(1 0)(2e) 

Bestuurskern 
Directie 
Bestuursonderst eun ing 

Bestuursadv ies 

Den Haag 
Postbus 20901 

25 00 EX Den Haa g 

conta ct ersoon 

M + 3 1(0 )6 -1 (1~ 
1 (1 0)(2e) ~ w.nl 

Datu m 
23 m aa rt 2020 

Pag ina 1 van 1 
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T.a.v . SG 

memo 

Ministerie van In frastructuur 
en Waterstaat 

React ie bewindspersonen op stukken over granuliet 

Reactie op de stukken van 20 maart 

• Versie 20 maart van de b rief a a n de TK; 
Min MenW: aanvu llende tekst b ij passage over privaatrechtelij ke 
overeenkomst . 

actie t10)(2ej 

Naar aanleid ing van tekst over motie Moorlag : verzoek om overleg. 
- actie 102 

Min IenW; Naar aanleiding van tekst over motie Moorlag : verzoek om 
overleg . 
_ actiE 10.2.e 

Brief wordt aangepast conform opmerkingen. 
Overleg motie Moorlag sepa ra at geagendeerd . 

• conceptbrief aan de gemeente als reactie op 
handhavingsverzoeken gemeente 
Min MenW: andere bewoord ing slotpassage. 

actie RWS 

Brief is inmiddels aangepast door RWS en ter verzending aan m in MenW 
aangeboden . 

• een voorstel voor de met de gemeente en provinc.ie uit te voeren 
review zoals aangekondigd in de brief van 5 maart. 
Min MenW: onderdeel ' resultaten' : 1 11.1 en 10.2.g l ,,_, eo " -' -• 

chrappen laatst e z in tekstpassage 6 
Duidelij kheid over door looptijd 

actie DGWB 

Geagendeerd voor vergadering 

• memo van DGWB met een duiding van de toepa sbaarheid van BRL-
9321 

Be st uurskern 
Directie 
Bestuursondersteuning 

Bestuursadvies 

Den Haag 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

Datum 
23 ma a rt 2020 

Pagina 1 van 2 
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Min MenW: opmerking bij antwoord 5. 
actie DGWB 

Geagendeerd voor vergadering . 

• Nota van de ILT 
Min MenW: Bij toelichti ng : Is de ILT van mening dat het in de tussentijd 
geen kwaad kan om de oude BRL te gebru iken? 

actie I LT 

I LT heeft hierover een mondelinge toelichting gegeven 

• Memo met daarin verschillende opties hoe om te gaan met de 

1 

ondmoekmaag u;t de m~;~

1 

~ ::::•: 

U1tv oenng: suggestie Wim Ku1Jken. 
actie 10.2.e 

102 eheeft hierover contact gehad met de bew indspersonen . Al ternatief 
voorstel geform uleerd. Dit staat geagendeerd. 

(10}(2e) , lo)(2e) 

Bestuurskern 
Directie 
Bestuurso nder steuning 

Bestuursadvies 

Datum 
23 maart 2020 

Pagina 2 van 2 

0516 



To: (1 0)(2e) m inienw.nl] 

Cc: (10)(2e) @m inienw.n l] 
From: 
Sent: 
Subject: RE : Agenda en stukken tel. over leg inz . granu liet d.d. 24 maart 2020 
Received: Man 3/23/2020 10 :01 :26 PM 

Ik doe be ide. 
Graag morgen even contact voor voorbereiding. 
G~) V~nL (1 0)(2e) 1 f HBJZ 

Verzonden: maanda 23 maart 2020 21 :26 
Aan: (10)(2e) - HBJZ ; I (10)(2e) 1) - HBJZ 

Onderwerp: RE : Agenda en st ukken t e l. ove r leg inz. granu l iet d.d . 24 maart 2020 

Ik zal ze lezen. 
Dit overleg staat niet in mijn agenda. 
Wie belt of bellen morgen in? 
En hoe doen we het verder met granuliet overleg m~Ook dat staat niet in mijn agenda. 
On~ ) 
Verzonden met BlackBerry Work 
www. black be 
V anL'=======-.J (10)(2e) inienw.nl> 
Datum: maandag 23 mrt. 2020 8:58 PM 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - HB JZ <l--(-10-)(-2e-)~ l@minienw .nl>, l1 (1 0)(2e) 11- H BJZ 4 (10)(2e) l@m i nienw .nl> 

Onderwerp: FW: Agenda en stukken tel. overle g inz . granuliet d.d. 24 maart 2020 
Zelf nog niet gelezen. 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DBO '9 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: maanda 23 maart 2020 20 :36 
Aan: DBO-m in minienw.nl>; DBO-stas (10)(2e) (10)(2e) 

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

(10)(2e) m in ienw.n l>; (10)(2e) rws.n l>; (10)(2e) {BS) (10)(2e) rws .n l>; 
r--'-----~----', 

(1 0)(2e) ) - HBJZ (1 0)(2e) m in ienw.n l>; ) - DCO < (10)(2e) min ienw.n l>; 

(10)(2e) ) - DBO (10)(2e) m in ienw.nl>; (10)(2e) ) - DBO 
~~-------~--~ 

(1 0)(2e) min ienw.n l>; (10)(2e) ) - DBO (1 0)(2e) 

(10)(2e) ) - BSK '9 (10)(2e) l@minienw.n l>; (1 0)(2e) ) - BSK (10)(2e) m in ienw.nl> 

Onderwerp: Agen da en stu kken te l. over leg inz. granu liet d. d . 24 m aa rt 2020 

Best e col lega' s, 

Morgen zoa ls hieronder aangegeven om 14:30 uur een telefonisch overleg met de bewindspersonen over granu li et. 

Bijgevoegd tref je een agenda aan voor het overleg. 

Tevens t ref j e de stukken van 20 maart aan waar vragen of opmerkingen op zijn gegeven door de bewindspersonen. De 

opmerkingen heb eerder vandaag naa r jullie teruggekoppe ld. De opmerkingen heb ik samengevat in een bijgevoegde memo. 

Ten slo t te is een aangepast stuk toegevoegd over de uitvoering van de motie Moorlag. 

~10)(2e~: graag stukke~ ~ iBabs plaatsen. 

Met vriendelijke groet , 

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

J (10)(2ei l 
Van: DBO-stas 4 (10)(2g ) l@m in ienw.nl > 

Verzonden: maandag 23 m aart 2020 17 :3 1 
Aan: DBO-m in '9 (10)(2g) l@minienw.nl>; ,-----------,------. (1 0)(2e) (10)(2e ) ) - DGRW 

(1 0)(2e) (10 )(2e) (10)(2e) {BS) 
'-------------"'"==,-----~'....J...._------'----_J 

~_...:_.:.:_...:__~ r~w.:..:s:.:.;.n~l>; L___:(:_10,:.)..:..(2_e.:...) _l..l(~B.:::SL) <..l____:_..,..'.-'..___'.__~ r~w.:..:s::.!..~nl~>.!.J; _ ___:_(1_0..:.:)(:__2e....'.)_---1L., 
) - DCO (10)(2e) (10)(2e) 

f---------~--
(10)(2e) 

) - DBO (10)(2e) m in ie n (1 0)(2e) 
'-r----------~~ 

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

minienw.n l>; 

) - DBO 

L_ __ ___:_(1_0~)(:_2....'.e) ___ ____bl..,,;,;,;,;,;,,;;,,;;,;,,;,,;,,;,,;,~ • L_ ___ .'....(1_0~)(2_e~) ___ ~ 1'---.'.:..::.:::__:L_ __ (:_10....'.)..:..(2_e.:...) __ _j.>,~m'"'"""'in~i~e~nw:.:,,;,;,;,;.n l> 

L____:____:__:_---=--:.._...J.S,,...:..m'-"i"-'n.;.;:ie:..:.n.:...:.w:....:.=nl>; Post bus DGW B L..__ ____ _,____m_i_n_ie_n_w_._nl>; DBO-st as ~ ) CC: Secret a riaatSG-lenW 

(~ m in ienw .nl> 

Onderwerp: Te l. over leg inz. g ranu liet d. d . 23 m aa rt 2020 
Bes te co ll ega 's, 
I n de ;:igenda van be ide m in iste rs is op d insdag 24 maart om 14.30 uur ee n telefon isc h over leg ingep land inza ke granu liet. Dit 

130478 0525 



overleg is n.a .v. de stukken die be ide ministers dit weekend via HPRM heb ben gekregen. 
I nbe llen kan op 1 (10)(2g) ~ een code is niet nod ig. 
Met vriende lii ke □ roet 

130478 0525 



~T_o_: --~ ___ (_10~)(_2~e) ___ ")r_-_B_S_K~ __ (_10~)(_2~e)~~@m inienw .nl ; (1 0)(2e) 
(10)(2e) ) - ;=.O--=G:..:...R.:...:W--'--"------'-(1~0'--'-)(2_e--'---) -~--'="--'-m.:..:.:inc.:..:i=en:..:...:..:,w.nl]; (10)(2e) 

) - OGRW (1 0)(2e) @minien~w_.n_l]~; __ _ 
BS (10)(2e) @rws.nl] ; 1 (1 0)(2e) 

(10)(2e) rws .nl]; (10)(2e) ) - HBJZ (10)(2e) @minienw.n l]; (10)(2e) j -
(1 0)(2e) ilent.n IJ 

Cc: (1 0)(2e) - BSK~ (10)(2e) l@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - OBO 
Sent: Tue 3/24/2020 4 :05:59 PM 
Subject: RE: Opmerk in gen min MenW op Kamerbrief over granu liet 20 maart 2020 schoon .pdf 
Received: Tue 3/24/2020 4:06:00 PM 
07 20200320 Vragen van de leden Kröqer (GroenLinks) Lac in (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de minister voor Milieu en Wonen over 
granuliet TC.pdf 

Beste col lega's, 

Min MenW heeft ook een aantal opmerkingen en vragen bij de beantwoording van de kamer vragen van Kröger e.a. 

Deze liggen voor zover ik kan zien alle op het terrein van RWS. 

Ook hier geldt graag z.s.m., maa r wel met en ig realisme. 

Ik laat alvast even doorgegeven dat het niet waarschijnlijk is dat dit hedenavond allemaal gereed is .. .. 

Met vriendeli j ke groet, 
(10)(2e) 

(10)(2e) 
(10)(2:étj)(pe) 

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

Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 1~5_:5_7 ___ ~ 

A~a_n:~ ___ (1~0)_(2_e_) ~-~) -_B_S_K~; -'-r--_(1_0)_(2~e_) -~)_-_D_G_R_W~;~ ___ (~10_)(_2e_) __ ~) - DGRW ; ~I __ (_10_)(_2e_)_~I (BS) ; 
(10)(2e) (BS) ; (10)(2e) ) -HBJZ; (10)(2e) - ILT 

~--------~· 

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

Onderwerp: Opmerk ingen min MenW op Kamerbr ief over granu liet 20 maart 2020 schoon.pdf 

Beste col lega's, 

Min MenW heeft nog een aanta l (aanvu ll ende) vragen en opmerkingen bij de brief . 

. b lz. 2 : eerste alinea: RWS 

. b lz. 3/4: alinea privaatrechtel ij ke ove reenkomst. Check tekstvoorstel len: RWS 

. b lz. 4 : vraag milieuhygiënische aspecten: RWS 

. b lz. 5 : teks t over BRL-9344: DGWB 

. blz. 5 : teks t oordeel ILT: ILT 

, b lz. 6 : teks t motie Moorlag:(10)(2e) 

Gaarne toevoege n in renvoo i in de bijgevoegde meest recen te versies . 

Ik w il de stukken graag vanavond aanleveren , dus z.s.m. een reactie ..... 

Met vriendelijke groet, 
(10)(2e) 
(1 0)(2e) 

(10)(2;é )( e) 

(10)(2e) m inienw.n l> 

Onderwerp: FW : 02 20200320 Kame rbr ief over granu liet 20 maart 2020 schoon.pdf 

H i 1 (10)(2e) 1, j 10)(2e t 

m inienw.nl> 

Zie bij gevoegd de opmerkingen van de m inister bij de Kamerbrief. Daarnaast hebben we in het overleg ook een aanta l zaken 

af gesproken. Ik zal zo separaatl10)(2ej mijn aantekeningen sturen. 

Groet 
1 (1 0)(2e) 1 

Van: Veldhoven, S. van (Stientje) - DBO '9 (1 0)(2e) l@m inienw.n l> 

Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 14:34 ~-------
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO '9 (1 0)(2e) l@min ienw.n l> 

Onderwerp: 02 20200320 Kamerbrief over granu li et 20 maa rt 2020 schoon.pdf 

Mijn opmerkingen bij de brief 

Verzonden met BlackBerry Work 

143303 0526 



(www.blackberry.com) 

143303 0526 



(10 2e) - DB~O~-~(_10~)(_2e~)~_,@min ~-.........,---~--'-,------~ 
(10)(2e) m inie .nl - DGRW (10)(2e) 

(10)(2e) rws.n l] ; ( (10)(2e) 
(10)(2e) - T (10)(2e) @ilent.nl] 

Cc: (10)(2e) - BSK (10)(2e) @minienw.n l] 
From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Tue 3/24/2020 3:59:53 PM 
Subject RE: Opmerkingen min MenW op Kamerbrief over granuliet 20 maart 2020 schoon.pdf 
Received: Tue 3/24/2020 3:59:53 PM 

BRL9344:~10)(23)spreekt met ILT over hun nota/ brief. Wanneer dat helder is kan de Kamerbrief daarop worden aangepast. 
Gr ~ van:L (10)(2e) 1) - DBO 

Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 15:57 

A~a_n _,_: ___ (1~0_)(_2e_)~ _ ___.,_)_-_B_S_K"""; :::::::::_(-1=0)=(2:e_)-_~~)_-_D_G_R_W---'-'; ---~(1_0_)(2_e_) __ __.,) - DGRW; ._I __ (_10_)(_2e_) _ _.I (BS); 
(10)(2e) (BS); (10)(2e) )- HBJZ; (10)(2e) - ILT 

'-------------" 
CC: (1 0)(2e) ) - BSK 

Onderwerp: Opmerkingen m in MenW op Kamerbr ief over granu liet 20 maart 2020 schoon.pdf 

Beste collega' s, 

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

. blz. 2: eerste alinea: RWS 

. blz. 3/4: alinea privaatrechtelijke overeenkomst. Check tekstvoorste llen: RWS 

. blz. 4: vraag milieuhygiënische aspecten: RWS 

. blz. 5: tekst over BRL-9344: DGWB 

. blz. 5: t ekst oordeel ILT: ILT 

. blz. 6: tekst motie Moorlag: j1o)(2ej 

Gaarne toevoegen in renvooi in de bijgevoegde meest recente versies. 

Ik wil de stukken graag vanavond aanleveren, dus z.s.m. een reactie ..... 

Met vriendelijke groet, 
(10)(2e) 

Van: (10)(2e) )- 080 ~L ___ (:..:...1_:0):..:...(2_e.:....) ___ l@-.m_in_i_e_nw_.n_l> 

Verzonden: dinsdag 24 maar~Ó~~~~1_5_:2_0 ____ ~ 
Aan: (10)(2e) ) (10)(2e) (10)(2e) ) - 080 (10)(2e) minienw.nl> 
CC: (10)(2e) ) - DBO minienw.nl>;'--___ (_1_0)_(2_e_) __ __,) - DCO 

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

Onderwerp: FW: 02 20200320 Kame rbrief over granu liet 20 maart 2020 schoon.pdf 

Hi 1 (10)(2e) ~j10)(2e~ 

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

afgesproken. Ik zal zo separaatl10)(2ej mijn aantekeningen sturen. 

Groet 
1 {10)(2e) 1 

Van: Veldhoven, S. van (St ient j e) - 080 4 (10)(2e) l@minienw.nl> 

Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 14:34 ~------~ 
Aan: I (10)(2e) Il -DBO 1 (10)(2e) l@minienw.nl> 

Onderwerp: 02 20200320 Kamerbrief over granuliet 20 maart 2020 schoon.pdf 

Mijn opmerkingen bij de brief 

Verzonden met B lackBerry W ork 
www.blackbe .com 

258285 0528 



To: (1 D)(2e) 
Cc: (10)(2e) 
DCO (1 0)(2e) minienw .n l 
From: (1D)(2e) 
Sent: Tue 3/24/2020 3:18:22 PM 

(1 0)(2e) 
) - DBO 

) - DBO 

minienw.nl]; ~ __ (1_D~)(_2e.,.c) __ ~_-_D_B_O~ __ (1_0;-)(_2e_)_~@min ienw .nl] 
(1 0)(2e) @minienw.nl]; ~ ___ (1_D_)(_2e_) __ ~ ) -

Subject FW: 07 20200320 Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de min ister voor Milieu 
en Wonen over granuliet TC.pdf 
Received: Tue 3/24/2020 3:18:00 PM 
07 20200320 Vragen van de leden Kröqer (Groen Links) Lac in (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de minister voor Milieu en Wonen over 
granuliet TC.pdf 

H i 1 (10)(2e) 1, j 10)(2e) 

Zie bij gevoegd de opmerkingen van de m inister M MenW bij de TK vragen Kröger. Ik stuur zo ook de brief door. 

Groet 
1 (10)(2e) 1 

Van: Veldhoven, S. van (St ientje) - DBO 

Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 15:06 
Aan: 1 (1 0)(2e) Il -DBO 

Onderwerp: 07 20200320 Vragen van de leden Kröger (Groen Links) Lacin (SP ) en Van Brenk (SOP LUS) aan de m inist er voor M ilieu en 

Wonen over granuliet TC. pdf 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

127499 0529 



To: (1 D)(2e) ( 0)(2 (1 0)(2e) 

) - DBO 
minienw.n l]; ~ __ (1_D~)(2~e~) __ ~-_D_B0~ __ (1_Di-)(2_e_)_~@m in ienw .nl] 

Cc: (10)(2e) (10)(2e) @minienw.nl]; ~ ___ (1_D_)(_2e_) __ ~ ) -
DCO (10)(2e) min ienw .n l 
From: (1D)(2e) ) - DBO 
Sent: Tue 3/24/2020 3:18:48 PM 
Subject FW: 04 20200320 Vragen van het lid Lacin (SP) schoon .pdf 
Received: Tue 3/24/2020 3:18:00 PM 
04 20200320 Vragen van het lid Lacin (SP) schoon .pdf 

En hierb ij opmerkingen bij de TK vragen lid Lacin. 

Groet 
1 (1 0)(2e) 1 

Van: Veldhoven, S. van (St ientje) - DBO 

Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 15:04 
Aan: 1 (1 0)(2e) Il -DBO 

Onderwerp: 04 20200320 Vrage n van het lid Lacin (SP ) schoon .pdf 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

127498 0531 



To: (1 D)(2e) (1 0)(2e) 
) - DBO 

m inienw.n l]; ~ __ (1_D~)(2~e~) __ ~-_D_B0~ __ (1_Di-)(2_e_)_~@m in ienw .nl] 
Cc: (10)(2e) (1 0)(2e) @minienw .nl]; ~ ___ (1_D_)(_2e_) __ ~ ) -
DCO (1 0)(2e) minienw .n l 
From: (1D)(2e) ) - DBO 
Sent: Tue 3/24/2020 3:19:51 PM 
Subject FW: 02 20200320 Kamerbrief over granu liet 20 maart 2020 schoon .pdf 
Received: Tue 3/24/2020 3:19:00 PM 
02 20200320 Kamerbrief over granu liet 20 maart 2020 sch oon.pdf 

Hi 1 (10)(2e) l, j10)(2et 

Zie bij gevoegd de opmerkingen van de m inister bij de Kamerbrief. Daarnaast hebben we in het overleg ook een aanta l zaken 

af gesproken. Ik zal zo separaat/1D)(2ej mijn aantekeningen sturen. 

Groet 
1 (1 0)(2e) 1 

Van: Veldhoven, S. van (St ientje) - DBO 

Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 14:34 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO 

Onderwerp: 02 20200320 Kamerbrief over granu li et 20 maa rt 2020 schoon.pdf 

Mijn opmerkingen bij de brief 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

127497 0533 



To: (1 D)(2e) I)(10)(2E! (1 0)(2e) 1@m inienw .n l] 
From: (10)(2e) lf- DBO 
Sent: Tue 3/24/2020 3:35:01 PM 
Subject RE: 02 20200320 Kam erb rief over g ranuliet 20 maart 2020 schoon.pd f 
Received: Tue 3/24/2020 3:35:00 PM 

Hi 1 (10)(2e) 1, 

Ik had je meer 't er info' mee genomen in de opmerkingen die Stientje had. (10)(2e) ze t sowieso de opmerk ingen steeds netjes uit 

naar alle bet rokkenen en coö rdineert. 

Groet 
(1 0)(2e) 

Van: (10)(2e) ) t~) 

Verzonden: d insdag 24 ma art 2020 15:32 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: RE : 02 20200320 Kamerb r ief over granu liet 20 maart 2020 schoon.pdf 

1 (10)(2e) 1, 

Ik ben geen 'beleidshoofd ' granuliet, dus graag even bij de geeigende personen uitzetten. 

Verzonden met BlackBerry Work 
www.blackberr .com 

1 (1 0)(2e) 

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

(10)(2e) 

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

1 (1 0)(2e) 1 

(1 0)(2e) 

127435 

(10)(2e) 

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

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

Reeds beoordeeld Zylab ID 127565 

(1 0)(2e) 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

0535 



To: (10)(2e) - DGRWU (10)(2e) 1@minienw .nl ; (10)(2e) (BS).,_-----'-(1_0-'---')(_2e...:...) _ ___i_,,;:;ac:..r..:.:,ws .nl] ; (10)(2e) 
( (10)(2e) (10)(2e) @minienw.nl]; (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) @min ienw.nl]; (10)(2e) 
(BS) (1 rws .nl 
Cc: (1 0)(2e) - BSK~ (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Tue 3/24/2020 3:43 :40 PM 
Subject FW : 02 20200320 Kamerb rief over granuliet 20 maart 2020 schoon .pdf 
Received: Tue 3/24/2020 3:43:41 PM 

Beste(j10)(2~)er(~ ) 

Kunnen ju llie deze vragen van 1 (10)(2e) 1 beantwoorden? 

Met vriendelijke groet , 
(10)(2e) 

(1 0)(2e) 
(1 O)(J:étj)(~e) 

(10)(2e) ) - DBO 

Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 15:25 ~------~ 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DBO ; 1 (10)(2e) l~~I __ (1 _0)_(2e_)_~I) - DBO 

CC: 1 (10)(2e) 1) - DCO 

Onderwerp: RE : 02 20200320 Kamerbr ief over granu liet 20 maart 2020 schoon.pdf 
Beste allen, 
Twee korte vragen nog van m ijn zijde: 
Flocculant: de vraag kwam op: is het gebruik van d it bindm idde l floccu lant noodzake lij k, of kan een alternatief daarvoor worden 
gebru ikt? (Kan deze vraag mee kan lopen in de externe review - dan haal j e deel angel rond de zorgen weg?) 
Juridische toets grond vs bouwstof: de memo geeft aan dat dit in ultimo bij een toets door de rechter aan de orde kan komen. 
Juridische vraag van mijn zijde: is het de verwachting (of in ieder geval moge lij k) dat een dergel ijke toets uit de juridische 
stappen die de gemeente onderneemt (handhavingsverzoek) kan volgen? 
Hartelïke roeten, 

(10)(2e) 

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

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

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

(10)(2e) 

(10)(2e) l j10)(2e) 

1 (1 0)(2e) 1 
Reeds beoordeeld Zylab ID 127497 

(10)(2e) 

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

143306 0536 



To: (1 0)(2e) - DBO (1 0)(2e) @rninienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Tue 3/24/2020 5:46:20 PM 
Subject FW: Agenda en stukken tel. overleg inz. granu liet d.d. 24 maart 2020 
Received: Tue 3/24/2020 5:46:00 PM 

Zie bijgevoegd. 

Van: 1 (10)(2e) Il -D8O 
Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 16:44 
Aan: DBO-min; D8O-stas; (10)(2e) (i0)(2f (10)(2e) ) - DGRW; ~---(1_0_)(_2e_) ___ ~) _-_DG_RW~;.......,.__(1_0_)(2_e_) ~• 

( ,_o_)(2~{ B_S~) ~; __ (1_0)_(2_e)_~(~B~S)~;~~(1_0)_(2_e_) --) --_HB_J_Z~; ~ __ (_10_)(_2e_)~-~,)_-_D_C_O~; ~---(1_0_)(2_e~) --~) - DBO ; 
.___,. ____ (_10_)(_2_e)~--~---")_-_D_B_O_,'-'-· ---~(1_0)_(2_e_) ___ ...,. - DBO ; .__ ___ (_10_J(_2_e) ___ _,. - IL T 

CC: (1 0)(2e) ) - BSK; (10)(2e) ) - BSK 
'---------' '-----------' 

Onderwerp: RE: Agenda en stukken tel. over leg inz. granuliet d.d. 24 maart 2020 

Beste collega's, 
Hierbij de belangrij kste afspraken zoals gemaakt in het telefon isch overleg met de beide bewindspersonen: 

1. Kamerbrief en beantwoord ing Kamervragen 
Min MenW mailt nog een aanta l vragen en opmerkingen: -actiej10)(2et 

Tekst motie Moorlag: zie hieronder 
Tekst BRL en verwijzing naar ILT: zie hieronder 
Meesturen stukken: niet expliciet aan de orde stellen. Bij rappel verw ij zen naar br ief 5 maart en parafraseren. 
Streven is de aangepaste brief en kamervragen vanavond in de tas te hebben. 

2. Nota ILT: 
Huidige nota kan aanleiding geven tot verwarring i.v.m. toelichtende tekst. ILTste lt brief op van 10-2-_jnet daarin de 

volgende aspecten: BRL is van toepassing, komst BRL-9344 wordt niet a ls randvoorwaarde beschouwd, geen toelichting 
b.m.t. interne discussie over floccu lant: actie ILT 

Tekst in br ief: aansluiten bij brief IL T 
In brief tekstpassage opneme n over stand van zaken komst BRL-9344: actie DGWB 

3. Handhavingsverzoek 
Br ief aan gemeente: vandaag verstu ren. 

4. Onderzoeksvoorstel motie Moorlag 

Gesproken is over de scope. Melden van reeds ingang gezette review en tekst in brief 5 maart over interne beslu itvorm ing: -
actiej 10)(2ef 
Inzet is hande len in geest met de motie, maar niet te breed interpreteren : lessen t rekken ger icht op de keten van BRL, 

accreditatie en cert ificat ie aan de hand van de casus granu liet. Ook lessen uit beslu itvorming. Derge lijke tekst opnemen in 
br ief: - actie l10)(2ef 
Gezaghebbende derde zoa ls oud-lG benaderen voor onderzoek. Zicht hebben op besch ikbaarheid en doorlooptijd van 2 

maanden: - actie 10.2j 

Daarna sondeert m in MenW TK: actie min MenW 

5. Review milieuonderzoeken: 
Extra gevraagde monstername van gemeente wordt geïntegreerd in de review. 

(10)(2e) 
(1ö)(2e) 

(10)(2e) 

Van: (10)(2e) ) - D8O 

Verzonden: maanda 23 maart 2020 20 :36 
Aan: D8O-min minienw.nl>; D8O-stas {1 0)(2e) 

(10)(2e) (10)(2e) (10){2e) )- DGRW 
(10)(2e) (BS) (10)(2e) rws.nl>; 

(10)(2e) minienw.nl>; 
(10)(2e) (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) minienw.nl>; 

'--~-------~~-----' ) - DBO 
(10)(2e) minienw.nl>; (10)(2e) ) - DBO 

(1 0)(2e} )- BSK ~ (10)(2e) l@minienw.nl>; (10)(2e} 

Onderwerp: Agenda en stukken tel. overleg inz. granu liet d.d. 24 maart 2020 

Beste collega's, 

(1 0)(2e) minienw.nl> 

Morgen zoals hieronder aangegeven om 14:30 uur een telefonisch overleg met de bewindspersonen over granul iet. 

Bijgevoegd tref je een agenda aan voor het overleg. 

127509 0537 



Tevens tref je de stukken van 20 maart aan waar vragen of opmerkingen op zijn gegeven door de bewindspersonen. De 
opmerkingen heb eerder vandaag naar jullie teruggekoppeld. De opmer kingen heb ik samengevat in een bijgevoegde memo. 

Ten slotte is een aanF,eoast stuk toegevoegd over de uitvoering van de motie Moorlag. 
~ 10.2.e 
~ graag stukke!'\ n iBabs plaatsen. 

Met vriendelïke roet, 
(10)(2e) 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

Van: DBO-stas (10}(2g) minienw.nl> 

Verzonden: maandag 23 maart 2020 17:31 
Aan: DBO-min 1 (10)(29) l@minienw.nl>;---(-10-)(-2e-)----., (10)(2e) } - OGRW 

(10)(2e) '-r----(1_0_)(2_e~} -~---"--~ L _ __.:(:..,,.10...:..)(:....2....:e ) __ ...=~=..:..:..:.:,:...!.L__...:.._.'..:,-:____J (BS} 
rws. (1 0)(2e) (BS} ,-l---=-...:..:__:_ _ __ ..;..;.;..;;.;.;.;,.;. 

(10)(2e) i__~_(:....1....:0).:..(2_e:._) __ llie,,;,;,;,;,;,;,;,,:.:.:...:..:..:c:..:..: 

(10)(2e) D80 

cc: SecretariaatSG-lenW 

(@@ minienw.nl> 

Onderwerp: Tel. overleg inz. granu liet d.d. 23 maart 2020 
Beste collega's, 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 
~-----------~ l- DBO 
(10)(29) 

(10)(2e) 

minienw.nl>; 

) - D80 

In de agenda van beide ministers is op dinsdag 24 maart om 14.30 uur een telefonisch overleg ingepland inzake granu liet. Dit 
overleg is n.a.v. de stukken die beide ministers dit weekend via HPRM hebben gekregen. 
Inbellen kan op! (10)(2e) 1 een code is niet nodig. 

1 M:,::~~::;~;:, 

127509 0537 



To: DBO-SPZ Postbus (10)(2g) @minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Tue 3/24/2020 7:16:18 PM 
Subject Hulpvraag voor HPRM archivering 
Received: Tue 3/24/2020 7:16:00 PM 
MMenW (en MlenW) Granu liet.tr5 
MlenW (en MMenW) Granuliet.tr5 
Opm . M MenW Vragen van het lid Lacin (SP) schoon.pdf 
Opm . M MenW Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de minister voor Milieu en Wonen 
over granuliet TC.pdf 
Opm . M MenW 20200320 Kamerbrief over granul iet 20 maart 2020 schoon.pdf 

Ha collega's, 

Stientj e heeft me vanuit haar ibabs haar opmerkignen op de TK brief en TK vragen granuliet gemaild. Zouden jullie dit in hprm kunnen archiveren? 
Zie de rondzendmappen. 

Dank! 

Groet 

1 (10)(2e) 

----- Oors ronkelï k berich t-----
Van : (10)(2 e) - DBO -aq~-(1-0-)(2_e_) ~l@min ienw.nl> 

Verzonden: vrij dag 20 maart 2020 17:28 
Aan : 1 (10)(2e) b - DBO <g (10)(2e) l@minienw .nl>; 1 (10)(2e) b - DBO -aq~ __ (1 _0)_(2_e)_~l@minienw.nl> 
Onderwerp: Reeds teruggekoppeld + wachten op nieuwe versie HPE Records Manager records 

------< HPE Records Manager recordgegevens >-----

Recordnummer:RONDZENDMAP -2020/3288 
TiteI::M1vlenW (en Ml enW) Granuliet 

------< HPE Records Manager recordgegevens >-----

Recordnummer: RONDZENDMAP -2020/3286 
Titel:Ml enW (en MMenW) Granuliet 

127445 0538 



To: (10)(2e) 
DGRW (10)(2e) 

) - BSK (10)(2e) m inienw.nl]; 1 (10)(2e) Il -
@minienw.nl ]; ~ ___ (1_0_)(_2e_) ___ ~ , - l~L T-~~-~(1-□ )-(2~e) __ ---,,l@ilen t.nl ]; ~I __ (1_0_)(2_e_) -~I) -

ILT (10)(2e) ILenT.n l 
Cc: (10)(2e) - BSK~ (10)(2e) 1@minienw.nl] ; 1 (10)(2e) Il -DGRWU (10)(2e) 1@minienw.nl] ~-----
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 3/25/2020 9:58:33 AM 
Subject BRL 9344 d.d. 2015-07-07 ontwerp.pdf 
Received: Wed 3/25/2020 9:58 :35 AM 
BRL 9344 d.d. 2015-07-07 ontwerp.pdf 

Best e 1 (10)(2e) 1, 

Ik heb nog wat aanvu llende vragen naa r aan leiding van de concept-BRL 9344, mede gez ien de ro l van dit BRL t.o.v. BRL 9321: 

1. Wie was de in it iat iefneme r; 

2. Waaruit blij kt dat deze BRL specifiek is opgeste ld voo r granu liet; 

3. Waaruit blij kt dat deze BRL specifiek voo rziet in het gebruik van een flocculant; 

4. Klopt het dat deze BRL zich richt op bouwstof en grond (pa ragraaf 4 en 5); 
5. Door w ie is deze BRL destijds als 'on juist' beoordeeld, hoe is dat naa r de init iat iefnemer gecommuniceerd; 

6. Wie stelt in de he le keten uite inde lijk een BRL definit ief vast, de m inister? 

Graag deze vragen op korte te rmijn beant woo rden. Well icht kunnen j ullie even korts luiten met de ILT. 

Groet 
(10)(2e) 

143302 0542 



To: (10)(2e) Il - DGRWU (10)(2e) 1@minienw.nl]; ~I ___ (_10~)_(2_e) __ ~ll - BSK~U __ (1~0)_(2_e~) -~l@minienw.nl] 
From: (10)(2e) 1) - DGRW 
Sent: Wed 3/25/2020 12:49:09 PM 
Subject RE: reactie gemeente west maas en waal 
Received: Wed 3/25/2020 12:49:17 PM 

Dit is een bestuurlijke afspraak, beetje raar dat je het dan op straat gooit voo rdat j e het met elkaar eens bent. Maar ja, ook als 
we zeggen dat we dat niet willen, doen ze het toch. 
Ik zou zeggen: wij informeren(l10)(23) hierover, niet via f10)(2ej. Die moet dan maar besluiten of we hierop reageren of niet. 
Groeten, 
~10)(2ej -------Van: 1 (10)(2e) 1) - DGRW 

Verzonden: woensdag 25 maart 2020 10:44 
Aan: 1 (10)(2e) 1) -DGRW ; ~I ---(1-0-)(2_e_) --~I) -BS K 

Onderwerp: react ie gemeente west maas en waa l 
Hoi ~1 0)(2e~ en 1 (1 0)(2e) 1, 

Zie onderstaande reactie van de gemeente, planning en de betrokkenheid van het burgercollectief. Belangrij k ook om !10)(2ej te 
informeren. Het contact van de gemeente met het burgerco llectief kan gevolgen hebben. Later even bespreken . 
Met vriendelijke groet , 

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

Van:(10)(2 )(10)(2e) 10)(2e westmaasenwaa l. nl> 

Verzonden: woensdag 25 maart 2020 10:14 
(1 0)(2e) ) - DG RW '9 (10)(2e) l@m inienw.nl> 

r-'------'----,zwartbo l pla nont wikkelingenadvies. nl' ffe0@zwa rtbolplanontwikke l i ngenadvies.nl> (10)(2e) 
westmaasenwaa l. nl (10)(2e) (10)(2e) elder land.n l>; (1 (10 )(2e) {BS ) 

(1 0)(2e) rws .nl>; 1 (10)(2e) 1 (BS) L____(1_0_)(2_e_) ---"'~--
Onderwerp: proces onderzoeksvoorste l 

Beste f 10)(2ej, 
Inmiddels hebben w ij overlegd met de wethouder over het concept onderzoeksvoorstel. Daarbij z ijn de volgende 
processtappen afgesproken : 

1. Wij stu ren het conceptvoors tel (vertrouwel ijk) ter consu ltatie naar het college , het pres id ium van de Raad én het 
burgercollectief Dreume l; 
2. De ontvangen reacties verwerken wij integraal (zichtbaar) in de tekst en ontvang je retour; 
3. Nadat we het eens zijn over de definitieve opzet leggen w ij deze ter bes luitvorming voor aan het college. 

De po litiek-bestuu rlij ke en maatschappelijke consultatie v inden w ij noodzakel ij k om tot een ged ragen aanpa k en 
daarmee zinvo lle review te komen . Wat ons betre ft is dit niet in st rijd met de besproken vertrouwelijkheid. 
Voor de plann ing betekent dit het vo lgende: 

1. Donderdag 26 maart: ve rzend ing conceptvoo rstel ter consultatie. Reactietermijn tot maandag 30 maart 09:00 
uur; 
2. 30 maart: streefdatum conceptvoo rstel met reacties retour. Voorbehoud: aard en omvang resul taten consu ltatie 
3. Week 14 : afrond ing onderzoe ksvoorstel en co llegebeslu it (schriftel ij k) 

Met v riendel iike aroet 

(1o)(2~10)(2e~ 
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To: 
From: 
Sent: 
Subject 
Granuliet 

~D_B_O_-S_P_Z_P_o_st_b_us~ __ (_10----,)_(2~g)_~@m inienw.nl]; ~I --~(1~0)_(2_e~) -~Il - DBO~~ __ (1_0)_(2_e~) -~l@m inienw .nl] 
(10)(2e) ) - DBO 

Wed 3/25/2020 2:28:09 PM 
FW: RONDZENDMAP-2020/3288 Er is een door u voltooide recordactie ongedaan gemaakt , BE: 23/3 MMenW (en MlenW) 

Received: Wed 3/25/2020 2:28:00 PM 
BE 23 3 MMenW (en Mle nW) Granulie t.tr5 
Opm . M MenW 20200320 Kamerbrie f over granul iet 20 maart 2020 schoon.pdf 
Opm . M MenW Vragen van het lid Lacin (SP) schoon.pdf 
Opm . M MenW Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) Lacin (SPl en Van Brenk (50PLUSl aan de minister voor Milieu en Wonen 
over granuliet TC.pd f 

Ha collega's, 

Er komen vanmiddag nieuwe versies van de TK brief en Kamervragen granuliet aan . Stientje geeft bij afkeuren van de 'oude' rzm aan dat ze graag 
alleen de nieuwe versie wil hebben (ipv deze hele map vol met stukken) . Is het mogelijk om deze set TK vragen en brief (die via~10)(2e~komt) in een 
nieuwe rzm te voegen en bij gevoegde rzm af te sluiten (ook voor Cora)? Daarbij bij gevoegd de opmerkingen van Stientj e op de stukken. Weet niet of 
deze in de oude of nieuwe rzm gearchiveerd moet worden? 

Dank alvast! 

Groet 

1 (10)(2e) 

----- Oorspronkelijk berich t-----
Van : RM Administrator Productie <j (10)(2g) ICo!minienm.nl> 
Verzonden: woensdag 25 maart 2020_1_0_:1_4 _______ ~ 
Aan : Postbus nota's Staatssecretaris <j ( 1 0)(2g) l@minien w .nl> 
Onderwerp: RONDZENDMAP-2020/3288 Er is een door u voltoo ide recordactie ongedaan gemaakt, BE: 23/3 MMenW (en MienW) Granuliet 

Opmerking : 
"din sdag 24 maart 2020 om 18: 13 : 17(GMT-01 :00) Veldhoven, Stientj e van:" 

RecordActie afgekeurd vanuit de eP arafeer app : 
Besproken in telco . Straks graag al leen de nieuwe versies 

"maandag 23 maart 2020 om 20:28:33 (GMT-01 :00) 1 (10)(2e) I" 
3 stukken 'NIEUW' toegevoegd t.b.v . telefon isch overleg granuliet di. 24 maar t. Akkoord SG. 

Er staat een recordactie voor u klaar in HPRîvl. Deze actie is opnieuw aan u toegewezen. 

Open bij gevoegde bij lage om in HPRM het bestand en de recordactie van record RONDZENDMAP -2020/3288 te kunnen bekij ken . 

Om de informatie en het bestand al leen te bekij ken, kunt u de volgende link naar de HPRM webclient gebruiken : 
https://RM-Web.frd .shsdir.nl/HPRMW ebClient?uri= 145432 17 &t=record&lang=ln _ dutch&mbd=false 

Dit e-mailbericht is automatisch gegenereerd do or HPRM (01 Productie) . 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elek tronisch verzenden van berichten . 
This message may contain infomrntion that is not intended fo r you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to infom1 the sender and delete the message. The State accepts no li ab ility for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages . 
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To: (10)(2e) Il -BSK~ (10)(2e) 
From: (10)(2e) 1) - DGRW 

l@m in ienw. nl] 

Sent: Wed 3/25/2020 3:03:33 PM 
Subject FW : BRL 9344 d.d . 2015-07-07 ontwerp.pdf 
Received: Wed 3/25/2020 3:03 :34 PM 

Van: 1 (10)(2e) 1- ILT 
Verzonden: woensdag 25 maart 2020 14:58 
Aan: (10)(2e) ) - DGR W ; ~-(-1 □-) (-2e-) -~) - DGR W ; 1 (10)(2e) 1 (BS) 

CC~ (1 0)(2e) f ILT ; (10)(2e) ) - ILT 1 (10)(Ze) 
Onderwerp: FW : BR L 9344 d .d. 2015-07-07 ontw erµ.pa1 

1- ILT 

Bij deze de gereviseerde antwoorden van de IL T 

(10)(2e) 

Van: 1~ ___ (1_0_)(_2e_) __ ~I) -DG R W ~L_ _ ___:_(1_:.0)_:_(2_e:_) __ J.'o<--'l®mc.:..:..:..:.i n:.:..:ie:..:.n:....:.w:....:.·.:..:..:n I> 
Verzonden: woensdag 25 maart 2020 11:12 

Aan: (10)(2e) ) - DGRW '9 (10)(2e) l@m inienw.n l>; 1 (10)(2e) 1 (BS) '9 (1 0)(2e) l@rws.n l>; ~I ___ (1_0)_(2_e) __ ~I- ILT 
(10)(2e) ILenT.n l> 

Onderwerp: FW : BR L 9344 d .d. 2015-07-07 ontwerp.pdf 
Kunnen jullie aanvullen/checken op deze vragen? Z ie onder. 
Groeten, 

(~ (10)(2e) Il -DBO ~L_.:_(_10_:_)(.:_2.:_e)_ ---"l@_m_i_n_ie_n_w_.n_l> 

Verzonden: woensdag 25 maart 2020~0_9:_5_9 ___ ~ 
Aan: (10)(2e) ) - BSK < (10)(2e) m inienw.n l>; (10)(2e) ) - DGRW 

minienw.n l>; ~ ___ (_10_)_(2_e_) ---~· - I L~T-<~--(-1 □-)-(2-e)------r ilent.n l>; ~I __ (_1_0)_(2_e_) _~I) - 1 LT 

(1 0)(2e) ILenT.n l> 

(10)(2e) ) - BS K '9 (10)(2e) l@minienw.n l>; ~I __ (1_0)_(2_e)_~I) - DGRW <I (10)(2e) l@m inienw.nl> 

Onderwerp: BRL 9344 d.d. 2015-07-07 ontwerp.pdf 

Best e 1 (1 0)(2e) 1, 

Ik heb nog wat aanvullende vragen naa r aan leiding van de concept-BRL 9344, mede gez ien de ro l van dit BRL t.o.v. BRL 9321: 

1. Wie was de in it iat iefnemer; 
GIS. Bij certificer ing is het gebru ikelijk dat een bedrijf het in it iatief neemt om voor een product(groep) een BRL te laten maken . 
Voor bedri j ven is certificering een hand ig middel om aan te tonen dat hun product aan wettelijke (en eventuee l andere eisen) 
vo ldoet. Als er dan geen geschikte BRL is, dan volgt soms init iatief een nieuwe te ma ken. Dit gebeurt va ker. 

2. Waaruit blij kt dat deze BRL specifie k is opgeste ld voo r granu liet; 
BRL hoeft niet specifiek voor g ranuliet te zijn, dat is immers een naam voor een product van een fabri kant. Het moet natuurlijk 
wel zo zijn opgesteld dat granuliet er goed in past, anders heeft het geen zin. 

3. Waaruit blij kt dat deze BRL specifie k voo rziet in het gebruik van een flocculant; 
Staat niet in deze versie. Gezien het feit dat juist hierover discussie is ontstaan is het zeer gewenst dat dit in de BRL wo rdt 
meegenomen (b.v. doo r aa npassing va n stoffenpa kket ) 

4. Klopt het dat deze BRL zich richt op bouwst of en grond (pa ragraaf 4 en 5); 
Ja. En dat is nu j uist n iet moge lij k gezien het feit dat het ma ter iaa l geen grond en bouwstof kan zij n 

5. Door w ie is deze BRL destijds als 'on juist' beoordeeld, hoe is dat naa r de init iat iefnemer gecomm uniceerd; 
Er is geregeld contact met de certificerende instellingen over voo rgenomen aanpass ingen in BRL'n of nieuwe BRL'n, Hoewel 
proces opstellen BRL het private deel van het stelsel betreft waa rover de overhe id geen directe zeggenschap heeft, kan een 
certificaat pas als bewij sm idde l voor het Bbk worden gebruikt indien het is aangewezen in het Bbk. IenW heeft wel degelij k 
zeggenschap over de inhoud va n de BRL omdat de BRL op g ron d van art ikel 25 moet worden getoetst alvo rens deze in de Rb k 
kan worden opgenomen. Daarb ij moet onder andere worden getoetst of het normdocument 

- niet in st r ijd zijn met een wet telij k voo rschr ift ; 
- is vas tgeste ld door organen waa rin alle bet rokken partijen zich konden laten vertegenwoord igen; 
-zowel qua inhoud als qua strekk ing vo ldoende duide li j k zij n, en 
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- vo ldoende draagvlak hebben bij de betrokken partijen 
6. Wie st elt in de he le ket en uite inde li jk een BRL definit ief vast, de m inister? 

De BRL wordt vastgest eld door een cert if icerende inste lling. M aar pas door o pname in het Bbk (prec iezer: in bijlage X van de 

regeling bodemkwal ite it) wo rdt het een onderdee l van het publieke ste lsel. [ iets ove r de erkenn ingen erbij ]. Door opname in de 

Rbk worden de BRL's wet- en rege lgeving waa rop de ILT toez icht kan houden. 

Graag deze vragen op korte t erm ijn beant woo rden. Well icht kunnen j ullie even kortsluiten met de ILT. 

Groet 
(10)(2e) 
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To: (10)(2e) - DGRW (10)(2e) minienw.nl ] 
Cc: (1 0)(2e) (10)(2e) @minienw.nl]; ~I ___ (_10_)(_2e_) __ ~I) -BSK~~ __ (_10_)(_2e_)_~l@minienw.nlJ;1~) 

(10)(2e) - DGRW (10)(2e) 
From: (10)(2e) ) - DG RW 
Sent: Wed 3/25/2020 3:31 :44 PM 
Subject FW: reactie gemeente west maas en waal 
Received: Wed 3/25/2020 3:31 :45 PM 
Reactie provincie omschrijving en verslag review onderzoek 

Hoi~ ) 
Zie hieronder de reactie van de gemeente op het onderzoeksvoorstel. Belangrij kste punt van aandacht is dat de gemeente het 
voorstel met het burgercollectief wil bespreken. Niet echt ha ndig omdat wij de brief nog niet eens uit hebben . Maar ik ben bang 
da t we ze niet tegen ku nnen ho uden. 
Provincie zegt nog even t ijd nodig te hebben voor afstemm ing, ambte lijk geen opmerkingen . 
Graag je aandacht hiervoor; wij reage ren voorals nog niet naar de gemeente. 
Groeten, 
~10)(2ej 
Van: .=-1 --(1-0)-(2-e)-~I) - DGRW 

Verzonden: woensdag 25 maart 2020 10:~44 _______ ~ 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DGRW ; 1 (1 0)(2 e) 1) - BSK 

Onderwerp: react ie gemeent e west maas en waal 
Hoi ~10)(2e~ en 1 (1 0)(2e) I, 
Zie onderstaande reac tie van de gemeente, planning en de betrokkenhe id van het burgercollectief. Bela ngrij k ook om !10)(2ej te 
informeren. Het con tact van de gemeente met het bu rgerco llectief kan gevolgen hebben. Later even bespreken . 
Met vriendelijke groet , 
(10)(2e) 

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

'--------"--~~ westmaasenwaa l. nl> 
Verzonden: woensdag 25 maart 2020 10:14 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW ~ (10)(2e) l@m inienw.nl> 

CC: 10)(2e zwartbo lplanont wi kkelingenadvies.nl ' 0)(2 ikke li n enadvies.nl>; 
~~~_:___::__:c~___:_t.---'-'.- .......................................... ""T'"'-~~~~~'-'-'-i-----......... ---'.L----r---.--------,J 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) westmaasenwaa l. nl> (10)(2e) 
(10)(2e) rws .nl>; (10)(2e) (BS) 

Onderwerp: proces onderzoeksvoorst el 
Beste [ 10)(2ej, 

elder land.n l>; (1 (10 )(2e) {BS ) 
~--~--~-~ 

Inmiddels hebben w ij ove rlegd met de wethoude r ove r het concept onde rzoeksvoorstel. Daa rbij z ijn de volgende 
processtappen afgesproken : 

1. Wij stu ren het conceptvoorstel (vertrouwel ij k) te r consu ltatie naar het college , het pres id ium van de Raad én het 
bu rge rcollectief D reume l; 
2. De ontvangen reacties verwe rken wij integ raal (zichtbaar) in de tekst en ontvang je retou r; 
3. Nadat we het eens z ijn over de defi nitieve opzet leggen w ij deze te r bes luitvo rming voo r aan het college. 

De po litiek-bestuurlij ke en maatschappe lijke consultat ie v inden w ij noodzakel ij k om tot een ged ragen aan pa k en 
daarmee z invo lle review te komen . Wat ons betreft is dit niet in st rijd met de besproken vertrouwelij kheid. 
Voor de plann ing betekent d it het vo lgende: 

1. Donderdag 26 maart: ve rzend ing conceptv oo rstel ter consultatie. Reactieterm ijn tot maandag 30 maart 09:00 
uu r; 
2. 30 m aart: streefdatum conceptvoo rstel met reacties retou r. Voo rbehoud: aa rd en omvang resultaten consu ltatie 
3. Wee k 14 : afron ding onderzoe ksvoorstel en co llegebeslu it (sch riftel ij k) 

(10)(2~10)(2e~ 
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To: (10)(2e) ) - BSK~ (10)(2e) 1@m inienw.nl]; ~I ___ (1~0)_(2_e)~-~l) -
DGRW (10)(2e) min ienw.n l] 
From: (10 )(2e) ) - DGRW 
Sent: Wed 3/25/2020 2:15:59 PM 
Subject: Reactie provincie omschrijving en verslag review onderzoek 
Received: Wed 3/25/2020 2:16:00 PM 

Hallo 1 ( 10)(2e) 1 en [ 10)(2e j, 

Hierbij de reactie van de prov incie op mijn mail. Ter info . 

Met vri endelijke groet, 

(10)(2e) 

----- Oors ronkelï k berich t-----
Van : (10)(2e) <j~-(1 □-)-(2-e )~l@gelderland. n l> 

Verzonden: woensd 25 maart 2020 09:57 
(10)(2e) - DGRW <j (10)(2e) l@minienw.nl~ (10)(Ze ) f~zwartbo~~~'--'--"'-'.....,__..'-'--"r · nl) 

wartbol lanonl:\vikkelin enadvies.nl) 0)(2 zwartbol lanon twikkelingenadvies .nl ( 0)(2 L-'--'------'=westmaasenwaal .nl> 
(10)(2e) (BS) (10)(2e) @rws.nl>; (1 10)(2e (BS) (10)(2e) 

Onderwerp: RE: Concept omschrijving opdracht 'Review-onderzoek' en concept verslag overleg 

Ha~ ) 
Ik heb persoonlijk geen aanvullingen/verbeteringen op verslag en opzet van de review. 
Maar ook hier duurt de interne routing wat langer dan gehoopt en kan ik dus nog een reacti e geven namens GS. 
Met de aangepaste vergaderschema's en beperkte contactmomen ten kan ik helaas ook niet aangeven wanneer het wel gaat lukken. 

Vreemde tijden. 

Ik heb wel de vraag uitgezet over precieze provinciale natuurdoelstell ingen in Over de Maas. 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 
1 (10)(2e) 11 (10)(2e) 

----- Oors ronkelï k berich t-----
(10)(2e) - DGRW <j (10)(2e) l@minienw.nl> 

f-lill-a..J.L--'-'-'-'=u.a,;, 23 maart 2020 13: 05 
(~ wartbolplanontwikkelin enadvies.nl zwartbolp lanontw,,-1-J· "'--"-'d..LLL-"--'-'-'-'-"-'-'..L..L.l.o.L..U..LL_~ 

~===-==-=anontwikkelin enadvies .nl>;( 0)(2 )van Mil' 10)(2e westmaasenwaal.nl 
~~~~~ (BS) (10)(2e) @rws.nl>; (1 10)(2e (BS) ,--------;-:;(1-;;-0;--;;)(2;;-:e-;--) --"""- s-.n--.-1>,---J 

Onderwerp: Concept omschrij ving opdracht 'Review-onderzoek' en concept verslag overleg 

Beste 11 □ )( 2Jr 0 )( 2hn l (10)(2e) 1 

~---~ 

(10)(2e) @gelderland.nl> 

Bij gaand treffen jullie aan het concept verslag van ons overleg en een aangepaste concept omschrijving van de opdrach t. Door de interne afs temming 
hebben wij de documenten niet vrij dag aan jullie kunnen toezenden , maar pas vandaag. Excuses voor het ongemak ! Om de snelheid erin te houden 
wil ik jullie toch verzoeken om voor woensdag op de concept omschrijving en het concept verslag te reageren, ook als jull ie akkoord zijn . Mochten 
jullie meer tij d nodig hebben dan verneem ik graag wanneer ik een reactie van jullie kan ontvangen. 

Verder bedank voor de toegezonden stukken . Hierover nog het volgende. In het kader het onderzoek moet worden onderzocht of de toepassing van 
2:ranuliet effecten heeft op de form eel vastgelegde natuurdoelen voor 'Over de Maas' (o .a. opgenomen in de ontgrondingsvergunning, het 
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(her)inrichtingsplan en het bestemmingsplan). Wij willen jullie toch verzoeken om aan te geven wat deze natuurdoelen zijn, in welke documenten en 
waar dit is omschreven. Het is ons inziens toch niet efficiënt om het bureau alle documenten te laten doorlopen . Het is beter dat jullie dit zelf 
aangegeven, dit voorkomt ook fouten of een verkeerde interpretaties. Jullie documenten blijven waardevol omdat dit goede achtergrondinfonnatie 
betreft . Kunnen j ullie de gevraagde informatie aanleveren . Bij voorbaat dank ! 

Mochten jullie nog vragen en of opmerkingen hebben dan verneem ik dat graag. 

Met vri endelijke groet, 

(10)(2e) 1 

(10)(2e) 

1 (10)(2e) 1 

1 (10)(2e) 1 

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen . De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain infonnation that is not intended fo r 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 liab ility for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 
Disclaimer<h ttps ://www .gelder land.nl/Disclaimer -e-mai lbericht> 
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To: (10)(2e) Il -BSK~ (10)(2e) 
From: (10)(2e) 1) - DGRW 

l@m in ienw. nl] 

Sent: Wed 3/25/2020 3:41 :25 PM 
Subject RE: BRL 9344 d.d. 2015-07-07 ontwerp .pdf 
Received: Wed 3/25/2020 3:41 :26 PM 

Zinnetje bij antwoord 1 om suggestie weg te nemen dat 9321 niet gesch ikt zou zijn. In geef het door aan ~ -
Van: 1 (10)(2e) 1) - BSK 

Verzonden: woensdag 25 maart 2020 15:40 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DG RW 

Onderwerp: RE : BRL 9344 d.d . 2015-07-07 ont we rp.pdf 

Waar zit de wijziging? Kun je die bij 10)(2e aangeven? 
(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Van: ~I ___ (1_0_)(_2e_) __ ~I) -DGR W ~L __ .:_(1_:0)...:_(2_e:_) __ ...,.l@'-'m-'-'-'-'-i n""'ie'-'-n'--'-w'--'-.'-'-'nl> 

Verzonden: woensdag 25 maart 2020~1_5_:2_9 ____ ~ 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1) - BSK <I (10)(2e) l@m inienw.n l> 

Onderwerp: FW: BRL 9344 d .d. 2015-07-07 ont we rp.pdf 

Nog een kleine aanpassing nav opmerk i ng 1I □ J (2F ) 
Groeten, 
~10)(2ej 

1. Wie was de in it iat ief neme r; 
GIB. Bij certificer ing is het gebru ike lijk da t een bedrijf het in it iatief neemt om voor een product(g roep) een BRL te laten maken . 
Voor bedrij ven is certificer ing een hand ig middel o m aan te tonen dat hun product aan wette lij ke (en eventuee l andere eisen) 
vo ldoet. Als bedrij f dit in it iati ef neemt zegt dat niets of een bestaand BRL ( in d it geva l 9321) niet geschikt zou zijn als 
bewijsm iddel voor het Bbk. 

2. Waaruit blij kt dat deze BRL specif iek is opgest eld voo r granu liet ; 
BRL hoeft niet specifiek voor g ranuliet te zijn, dat is immers een naam voor een product van een fabri kant. Het moet natuurlijk 
wel zo zijn opgesteld dat granuliet er goed in past, anders heeft het geen zin. 

3. Waaruit blij kt dat deze BRL specif iek voo rziet in het gebruik van een flocculant; 
Staat niet in deze versie. Gezien het feit dat juist hierover discussie is ontstaan is het zeer gewenst dat dit in de BRL wo rdt 
meegenomen (b .v. door aanpassing va n stoffenpa kket) 

4. Klopt het dat deze BRL zich richt op bouwst of en grond (pa ragraaf 4 en 5); 
Ja. En dat is nu ju ist n iet moge lij k gezien het feit dat het materiaa l geen grond en bouwstof kan zij n 

5. Door w ie is deze BRL destijds als 'on juist ' beoordeeld, hoe is dat naa r de init iat ief nemer gecom m uniceerd; 
Er is geregeld contact met de certificerende instellingen over voo rgenomen aanpass ingen in BRL'n of nieuwe BRL'n. Hoewel 
proces opstellen BRL het private deel van het stelsel betreft waa rover de overhe id geen directe zeggenschap heeft, kan een 
certificaat pas als bewij sm idde l voor het Bbk worden gebruikt indien het is aangewezen in het Bbk. IenW heeft we l degelij k 
zeggenschap over de inhoud van de BRL omdat de BRL op gron d van art ikel 25 moet wo rden getoetst alvorens deze in de Rb k 
kan worden opgenomen. Daarb ij moet onder andere worde n getoetst of het normdocument 

- niet in st r ij d zij n met een wettelij k voorschr ift ; 
- is vastgeste ld door organen waa rin alle bet ro kken partij en zich konden laten vertegenwoord igen; 
-zowel qua inhoud als qua stre kk ing voldoende duide li j k zij n, en 
- voldoende draagvlak hebben bij de betrokke n partijen 
6. Wie st elt in de he le ket en uit eindeli j k een BRL def in it ief vast, de m inist er? 

De BRL wordt vastgest eld door een cert if icerende instelling. M aar pas door o pname in het Bbk (preciezer: in bij lage X van de 

regeling bodemkwal itei t ) wo rdt het een onderdee l van het publieke ste lsel. [ iet s ove r de erkenn ingen erbij ]. Door opname in de 

Rbk worden de BR L's wet - en regelgeving waa rop de ILT t oez icht kan houden. 

Graag deze vragen op korte t erm ijn beant woo rden. Well icht kun nen j u llie even kortsluiten met de ILT. 

Groet 
(10)(2e) 

143297 0552 



(10)(2e) ) ~-_D_G_R_W~~---(1_0~)(2_e~) _ _____,,1@ minienw.n l; (10)(2e) 
r-"----~~~@minienw .nl]; 1 (10)(2e) ~ - IL T (10)(2e) @ilen t. nl]; ~ __ (1_0_)(2_e_) _~) _ 

1 Len T. nl 
Cc: (10)(2e) (10)(2e) ) - BSK~ (10)(2e) 1@minienw.nl] ; 1 (10)(2e) 1) - DGRWU (10)(2e) 1@minienw .nl]; 1 ~----- ----~ 
(BS) rws .nl 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 3/25/2020 4:07:29 PM 
Subject: RE: BRL 9344 d.d. 2015-07-07 ontwerp.pdf 
Received: Wed 3/25/2020 4:07 :31 PM 

Dank! Helder. 

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

) - DGRW 

Verzonden: woensdag 25 maart 2020 15:54 
~-------~ 

Aan: (10)(2e) ) - DBO ; (10)(2e) ) - BSK ; (1 0)(2e) 

(BS) 

- ILT ; ~I __ (1_0)_(2_e)_~l) - ILT 
CC: (10)(2e) ) - BS K ; (10)(2e) ) - DGRW; (10)(2e) 

Onderwerp: RE : BRL 9344 d.d. 2015-07-07 ont werp.pdf 

GIB past het materiaal niet zelf toe maar is leverancier. Ik zou me kunnen voorstellen dat toekomstige afnemers horen van 
huidige commotie rondom granuliet en daardoor te rughoudend zijn het te willen afnemen bij GIB. Een BRL dat exp licieter 
granu liet toestaat zou daarbij well icht kunnen helpen. Maar we hebben daar geen informatie over of mogelijkheden daarop te 
sturen . BRL 932 1 is immers geldig. 
Dan nog een kleine aanpass ing van antwoord 1, nav opmerking RWS (om misverstanden te voorkomen) 

1. Wie was de initiatiefnemer; 
GIB. Bij certificer ing is het gebru ikelijk dat een bedrijf het in it iatief neemt om voor een product(groep) een BRL te laten maken . 
Voor bedrij ven is certificering een hand ig m iddel o m aan te tonen dat hun product aan wettelijke (en eventuee l andere eisen) 
vo ldoet. Als een bedrij f dit initiatief neemt zegt dat niets of een bes taand BRL (in dit geva l 9321) niet gesch ikt zou zijn als 
bewijsm iddel voor het Bbk. 
Groeten, 

(~ (10)(2e) I) - DBO ~L_.:_(_10--'-)(.:_2.:_e) _ ___;-l@_m_i_n_ie_n_w_.n_l> 

Verzonden: woensdag 25 maart 2020~1_5:_4_5 ___ ~ 
Aan: (1 0)(2e) ) - BSK < (10)(2e) minienw.nl>; (10)(2e) ) - DGRW 

m inienw.n l>; ____ (1_0_)(_2e_) ___ ~- - 1L~T-< ___ (_10-)-(2-e) __ _____,, ilent.n l>; ~I __ (1_0_)(_2e_)_~I) - 1 LT 

(1 0)(2e) ILenT.n l> 

(10)(2e) ) - BS K 1 (10)(2e) l@minienw.nl>; ~I __ (1_0)_(2_e)_~I) - DGRW <I (10)(2e) l@minienw.nl> 

Onderwerp: RE : BRL 9344 d.d. 2015-07-07 ont werp.pdf 

Bes te 1 (1 0)(2e) I, 

Dank hiervoor. 

Graag nog een verdere verd uidelijk ing van antwoord 5. Heeft het ministerie in dit specifieke geva l contact opgenomen met GIB 

omdat de concept-BRL in st r ijd was met wet- en rege lgeving? 

Welke prikke l heeft het bedr ij f om tot een BRL-9344 te komen zolang wij granu liet toestaan onder BRL-9321? 

Met vriendelïke roet , 
1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 
(10)(2;é )( e) 

Van: (10)(2e) ) - BSK <LI _ _.:_(1_0).:_(2_e.:_) _ ____i.:l@.....:...;m..;.;.i'""ni=e.;..;.n.:.;;w..:..c.n"'"'I> 
Verzonden: woensdag 25 maart 2020 15:14 
Aan: (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) min ienw.n l>; 

(10)(2e) minienw.n l>; (10)(2e) - ILT < 
~--------~ 

(1 0)(2e) ILenT.n l> 

(10)(2e) ) - DGRW 

(10)(2e) ilent.n l>; I (10)(2e) 1)- ILT 
~-----~ 

(10)(2e) ) - BSK 1 (10)(2e) l@minienw.nl>; 1 (10)(2e) 1) - DGRW <I (1 0)(2e) l@minienw.nl> -----~ 
Onderwerp: RE : BRL 9344 d.d. 2015-07-07 ontwerp.pdf 

Ha r10)(2ej, 
Bij deze de afgestemde antwoorden van onze kant. 
Groet 1 (10)(2e) 1 

1. Wie was de init iat iefnemer; 
GIB. Bij certificer ing is het geb ruikelij k dat een bed r ij f het in it iatief neemt om voo r een prod uct (groep) een BRL te laten 
maken. Voor bed r ijven is certifi ce r ing een hand ig m iddel om aan te tonen dat hun prod uct aa n wettelij ke (en even t ueel 
;,ndere eisen) vo ldoet. Als er da n geen gesc hikte BRL is, da n vo lgt soms init iat ief een nieuwe te maken. Dit gebeurt va ker 

143296 0553 



2. Waa ruit blij kt dat deze BRL spec ifi ek is op ges teld voo r granuliet ; 
BRL hoeft n iet specifi ek voo r g ranuliet te zijn, dat is immers een naam voor een produc t van een fabr ikan t. Het moet 
natuurlij k wel zo zij n opgesteld da t granuliet er goed in past, anders heeft het geen zin. 
3. Waa ruit blij kt dat deze BRL spec ifi ek voorz iet in het gebruik van een flocculant; 
Staa t niet in deze vers ie. Gezien het feit dat ju ist hierover discuss ie is ontstaa n is het zeer gewenst dat dit in de BRL wordt 

meegenomen (b .v. doo r aa npassing van stoffenpakket) 
4. Klopt het dat deze BRL zich richt op bouwstof en grond (parag raa f 4 en 5); 
Ja. En dat is nu juist n iet moge lij k gezien het feit dat het ma ter iaa l geen grond en bouwstof kan zijn 
5. Door wie is deze BRL dest ijds als ' onj uist ' beoo rdeeld, hoe is dat naa r de init iatiefnemer gecomm unicee rd ; 
Er is geregeld co ntact m et de cert ificerende instelli ngen over voorgenomen aa npassingen in BRL'n of nieuwe BRL'n. Hoewel 
proces opstellen BRL het pr ivate dee l van het stelse l betreft waa rover de overheid geen d irec te zeggenschap heeft, kan een 
certificaa t pas als bewijsmidde l voor het Bbk wo rden geb ru ikt ind ien het is aangewezen in het Bbk. I enW heeft wel dege lijk 
zeggenschap over de inhoud van de BRL om dat de BRL op gro nd van art ikel 25 moet worden getoetst alvorens deze in de 
Rbk kan worden opgenom en. Daa rb ij moet onder andere wo rden getoetst of het normdocument 
- niet in st r ij d zijn met een wet telij k voorschr ift ; 
- is vastgeste ld door orga nen waarin alle bet ro kken part ij en zich konden laten verteg enwoord igen; 
- zowel qua inhoud als qua strekking voldoende d uideli j k zij n, en 
- vo ldoende draag v lak hebb en bij de betrokken partij en 
6. Wie stelt in de hele keten uiteinde lijk een BRL defin it ief vast, de minister? 
De BRL wo rdt vastgesteld door een ce rt ificerende inste lling. Maa r pas door opname in het Bbk ( prec iezer : in bij lage X van de 
regeling bodem kwali te it ) wo rdt het een onderdee l van het pu blieke stelse l. [ iets over de erkenningen erbij ]. Door opname in 

,----~~~~~~~'-'-----.1.lü....___L..U-"-'-''---"-LL.l-"-'-'-'---"-'-'---"CJ..UJ"'-----"'--"'-'"--'--""'---'.,_,___._.__~ez ic ht kan ho ud en. 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DBO ~L _ _:_( _1 0_:_:)(_2e_:_) _ ___J,>,l@'""'m-'-'-'-'-i n""ie"""n'-'-w'""'".=n I> 
Verzonden: woensdag 25 maart 2020 09:59 

~-----~ 
Aan: (10)(2e) ) - BSK < (10)(2e) m inienw.n l>; (10)(2e) ) - DGRW 

m inienw.n l>; ~ ___ (_10_)_(2_e_) ---~· - IL~T-<~--(-10- )-(2-e)-------r ilent.n l>; ~I __ (_1_0)_(2_e_) _~I) -1 LT 

(10)(2e) ILenT.n l> 

(10)(2e) ) - BS K 1 (10)(2e) l@minienw.n l>; 1 (10)(2e) 1) - DG RW <I (10)(2e) l@m inienw.nl> 
~----~ 

Onderwerp: BRL 9344 d.d. 2015-07-07 ontw erp. pdf 

Beste 1 (10)(2e) 1, 

Ik heb nog wat aa nvu llende vragen naa r aanleiding van de concept-BRL 9344, med e gez ien de ro l van d it BRL t .o. v. BRL 93 21: 

1. Wi e w as de in it iat ief nemer; 

2. W aaru it blij kt dat deze BRL specif ie k is opgest eld voo r granu liet ; 

3. W aaru it blij kt dat deze BRL specif ie k voo rziet in het gebruik van een flocculant; 

4. Klopt het dat deze BRL zich richt o p bouwst of en grond (pa ragraaf 4 en 5); 

5. Door w ie is deze BRL dest ijds als 'o njuist' beoo rdeeld, hoe is dat naa r de init iat iefnemer gecommuniceerd; 

6. Wi e st elt in de hele ket en uiteinde lijk een BRL def in it ief vast , de m inister? 

Graa g deze vragen op korte t erm ijn bea nt woorden. W ell icht kunne n j u llie even kortsluiten met de ILT. 

Groet 
(10)(2e) 

143296 0553 



To: (10)(2e) 1) - BSK (10)(2e) minienw.nl] 
Cc: (10)(2e) 1) - DGRW (10)(2e) @minienw.nl] 
From: (10)(2e) 1) - DGRW 
Sent: Wed 3/25/2020 4:54:49 PM 
Subject aanvulling beantwoording kamervragen 
Recelved: Wed 3/25/2020 4:54:50 PM 
20200324 Vragen van de leden Kröqer (Groen links) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de minister voor Milieu en Wonen over 
gran ui iet schoon (003) opm~10)(2eti(002).docx 

Hallo 1 (10)(2e) I, 
Hierbij een aanvulling o de beantwoording van kamervragen over granuliet. Ik 
heb in - overleg met (10 l(28l - de vragen aangevuld / gewijzigd. Moeten na jou 
goed keuring worden doorgezet naar 1 (10)(2e) 1. 

MQt. vriQndQliik9 aro9t_ 
10.2.e 
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To: 
From: 
Sent: 
Subject 
Received: 

(10)(2e) ) - H BJZU (1 0)(2e) 1@m in ienw .nl] 
(10)(2e) ) - HBJZ 

Wed 3/25/2020 6:19:23 PM 
RE: BRL Granu liet 

Wed 3/25/2020 6:19:23 PM 

Dat kan toch niet? Iemand is hiervoor verantwoordel ij k toch. Zal het m orgen in overleg me~1 0)(2e~ns aanstippen. 
G

1 
o (2 ) 

Van: (10)(2e) l - H BJZ 

Verzonden: woensdag 25 maart 2020 18:17 
Aan: 1 (10)(2e) Il - HBJZ 

Onderwerp: FW: BR L Granu liet 

Há~) 
Niet bekend dus hoe het staat met het BRL ... 
0r<l1 □ ) ( 2~) 
Verzonden met BlackBerry Work 
www.blackbe .com 

1) - HB JZ <j (10)(2e) l@minienw.nl:i,1~) 

Kopie: (10)(2e) (WVL) <j (10)(2e) l@rws.nl> 
Onderwerp: RE: BRL Granuliet 

Hoi(~) 
Ik heb h ie r geen z icht meer op . 
Groet~ ) 

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

Verzonden: woensdag 25 maart 2020 15:41 

Aan: ( 1 O )(2e) l - H BJ Z L__:_( 1_0..'...:)(~2e...:..)_ =-:m..:..:..:..:.i n.:.:.ie::.:n..:..:W:..:...:..:.· n:..:.:l>:....!.;:.t._~....:.( 1_0..:..)(:_2e....:.)~~'-l -_D--_G_:-__"_'R_._W"------J:_:_...,;,,;,,,_:__.i=..:..:..:..:;~.:..:...:..::..:..:...:..:.~ 
CC: (10)(2e) (WV Ll < (1 0)(2e) rws.nl>; (10)(2e) 

L..._ ____ ~~ 

Onderwerp: RE : BR L Granu li et 

Nee, ik weet dat ook niet, ik had het ook gezien . 

(I1~\'?Jrye) I(1.eten jullie dat? 
Van:_ 1 2e Il - HBJZ 4 (10)(2e) l@min ienw.nl> 

m inienw.n l> 

Verzonden: woensdag 25 maart 2020 ~14_:_3_1 ___ ~ 
Aan: 1 (10)(2e) Il - HBJZ 4 (1 0)(2e) l@minienw.n l>; ~I __ (1_0_)(2_e_)_~ll - DGRW 4 (10)(2e) l@min ienw.n l> 

Onderwerp: BR L Granu liet 

Ha ll ar 0)(23)of~10)(2e~ 

In de TK b r ief st aat d it: 

Inm idde ls is het in it iat ief genomen om een n ieuwe beoordelingsr icht lij n te ontw ikke len, BR L 9344. Deze BR L is nog in concept en 

nog niet aangew ezen in de Rege li ng bodem kwa lite it. Daarmee is het hu id ige BRL 9321 onverkort van toepass ing. Of in de toekomst 

de BR L 9344 of de BRL 9321 van toepass ing voor Granu liet za l zij n, heeft geen invloed op de u itgangspunten voor de beoordeling 

va n de m ilieu hygiën ische kw alite it. 

Hoe komt het dat de n ieuwe BRL stokt? Aan w ie ligt dat, aan de pr ivate part ijen d ie maan het ont w ikke len zij n? Of ligt de 

vertraging meer aan de pub liekrecht elij ke kant? 

Deze v raag kreeg ik van 1 (1 0)(2e) 1- Ik ze lf heb geen idee. Wellicht j u llie wel? 

Grt ~ ) 

130477 0556 



To: (10)(2e) Il - BSK~~ __ (1~0)_(2_e~) -~l@m inienw .nl] 
From: (10)(2e) 1) - DG RW 
Sent: Wed 3/25/2020 8:41:10 PM 
Subject RE: 20200324 Vragen van de leden Kröger (GroenLinks IL T 25 maart 
Received: Wed 3/25/2020 8:41 :11 PM 

H a (10)(2e) 

10)(2e belde ~e h i er ook ov er. I s niet handig w at I L T doet. Ik heb n og niet naar l(10)(2ej ger eageerd. 

Groeten , 
1 ( 1 □ )( 2e ) I 

Met v r i endel ï ke roet. 
(10)(2e) (1 O) (10)(2e) 

~e) 

Van: 1 (10)(2e) i) -DBO 1 (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: woensda 25 mrt . 2020 5:51 PM 
Aan: (10)(2e) ) - BSK 1~--(1-□-)(-2e-)-~l@minienw.nl>, I (10)(2e) 

(10)(2e) inienw.nl> 
Kopie: (10)(2e) ) -B SK ~ (10)(2e) l@minienw .nl> 
Onderwerp: FW: 20200324 Vragen van de leden Kröger (GroenL inks IL T 25 maart 

Graag j u lli e kijk op de ste ll ingname van de ILT bij het antwoord op vraag 3. 

Eventueel even telefonisch. 

Met vriendelïke roet , 

(10)(2e) 

(10)(3:é )( e) 

Verzonden: woensdag 25 maart 2020 15:05 
Aan: (10)(2e) ) - DBO 

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

1) -DGRW 

Onderwerp: FW : 20200324 Vragen van de leden Kröger {Groen Links ILT 25 m aart 

Bes te j 10)(2e ), 

Vanuit de ILT nog behoorlijk wat opmerkingen bij de beantwoording van de kamervragen. Afgest emd met~ (10)(2e) 1 

hebben wij gemeend uitgebreid te moeten reageren. 

en vanaf 17 uur besch ikbaar voor toelicht ing. 
IQ~'-'-----------------=------~ 

(10)(2e) 

Van: (10)(2e) ) - ILT (10)(2e) ILenT. nl> 

Verzonden: woensdag 25 maart 2020 13:09 

Aan: (1 0)(2e) ILT (10)(2e) ILenT. nl> 

CC (10)(2e) ILT (10)(2e) ilent.n l>;I (10)(2e) 

Onderwerp: 202003 24 Vragen van de leden Kröger {GroenLinks ILT 25 m aart 
Zoals net bes proken bijgaand de Kamervragen gra nul iet. 
Thanks voor doorsturen ! Groeten ~10 )(2ej 

143293 

~ ILT 1 (1 0)(2e) l@ILe nT.n l> 

0557 



(10)(2e) 

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

143293 

(10)(2e) 

0557 



To: (10)(2e) 1) - HBJZ (1 0)(2e) m inienw.nl] 
Cc: (10)(2e) 1) - HBJZ (10)(2e) @minienw.nl] 
From: (10)(2e) 1) - HBJZ 
Sent: Wed 3/25/2020 9:27:18 PM 
Subject: FW: 20200324 Vragen van de leden Kröger (Groen Links IL T 25 maart 
Received: Wed 3/25/2020 9:27:18 PM 
20200324 Vragen van de leden Kröger (GroenLinks IL T 25 maart .docx 
01. brief granu liet IG aan MMenW.PDF 

Ha;~ ,) 
Kijk aub mee. Dit sluit ook aan bij de kwestie waar ik je eerder over bevroeg. 
G~l 
Van:'L (10)(2e) 1) - DBO 

Verzonden: woensdag 25 maart 2020 21:20 
Aan: (10)(2e) ) - HBJZ 
CC: (10)(2e) {BS) ; ~I ---(1-0)-(2-e)--~I) - DGRW 

Onderwerp: FW: 20200324 Vragen van de leden Kröger {Groen Links ILT 25 maart 

Há110)(2W) 

We zijn in de laatste fase van de beantwoording van de kamervragen en het versturen van de brief aan de TK. 
Zoa ls je weet is de ILT gevraagd een briefte sturen over de toepasbaa rheid van het productcertificaat van SGS Intron voor 

granuliet. De conclusie die de ILTtrekt is dat in afwachting van een nieuw normdocument BRL9344 het certificaat van toepassing is. 

11 .1 en 10.2.g 

Graag je reactie 

Met vriendelïke roet 
1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

(1 O)(J;é )( e) 

ILT 1 (10)(2e) l@ILenT.n l> 

maart 2020 15:05 
~----~~ 

) - DBO (10)(2e) 
,-'-------~~ 

CC: ~---(1_0)_(2_e) __ ~ ) - DGRW m inienw.n l> 

Onderwerp: FW: 20200324 Vragen van de leden Kröger {Groen Links ILT 25 maart 

Beste j 10)(2e ~ 
Vanuit de ILT nog behoorlijk wat opmerkingen bij de beantwoording van de kamervragen. Afgestemd met~10)(2e~0)(2~ (10)(2e) 1 

hebben wij gemeend uitgebreid te moeten reageren. 

Ik ben vanaf 17 uur besch ikbaar voor toelicht ing. 

(10)(2e) 

,,,...,..1 (10)(2e) 1) - ILT ~ (10)(2e) l@ILenT.nl> 
130476---~ 0558 



Verzonden: woensdag 25 maart 2020 13:09 

Aan (10)(2e) ILT (10)(2e) ILenT.nl> 

c"=-=--====-c------.-n..,..,,-,,.,,...-,--,,----=== ILT (10)(2e) ilent.nl>;I (10)(2e) 

On erwerp: ragen van de leden Kröger (G roenLinks ILT 25 maart 
Zoa ls net besp roken bij gaa nd de Kamervragen gran uliet. 
Thanks voor doorstu ren ! Groeten (10)(2e ) 

1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

130476 

1 ILT 1 (10)(2e) l@ILe nT. nl> 

0558 



To: (10)(2e) Il - BSK~~ __ (1~0)_(2_e~) -~l@m inienw .nl]; ~I __ (_1_0)_(2_e)~-~ll - BSKU (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (10)(2e) 1) - DG RW 
Sent: Wed 3/25/2020 10:43:50 PM 
Subject FW: 20200324 Vragen van de leden Kröger (GroenLinks IL T 25 maart 
Received: Wed 3/25/2020 10:43:5 1 PM 

H~ (1 0)(2eJ 1 

Tkn. Morgen weer SG overleg. 
Nog niets gehoord over ministersoverleg ztij. 
Groeten, 
1(10)(2e)I 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) ~e) 

Van: 1 (10)(2e) i) -DBO ~ (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: woensda 25 mrt . 2020 9:20 PM 
Aan: (1 0)(2e) ) - HB JZ (10)(2e) minienw.nl> 
Kopie: (10)(2e) (B S) rws.nl>, (10)(2e) ) - D GRW <l~ __ (_10_)_(2_e) __ ~l@._....m_i_ru_·e_nw_.nl> 
Onderwerp: FW : 20200324 Vragen van de leden K röger (GroenL inks IL T 25 maart 

Há11 □)(2W ) 
We zijn in de laatste fase van de beantwoording van de kamervragen en het versturen van de brief aan de TK. 

Zoa ls je weet is de ILT gevraagd een brief te sturen over de toepasbaa rheid van het productcertificaat van SGS Intron voor 

granuliet . De conclusie die de ILTtrekt is dat in afwachting van een nieuw normdocument BRL9344 het certificaat van toepassing is. 

Als je nu kij kt naar de reactie van de ILT op vraag 3 van de kamervragen dan, doemt een ander beeld op. 

Daar in wo rdt, in een persoonl ij ke be leidsopvatt ing (Wob!), gesteld dat voor granuliet de BRL9321 niet van toepassing is. In de 

toelichting d ie ik mondeling kreeg werd dit beaamd. Ook werd beweerd dat er niet zou wo rden gehandhaafd op het certificaat 

'omdat er geen m ilieuhyg iën ische bezwaren zijn tegen granu liet'. Dat betekent dat er gedoogd zou worden. 

Een paar vragen aan jou: 

Graag je reactie 

Met vriendelïke roet, 
1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

(1 O )(J:étj)(~e) 

ILT 

;..:.m.:.:m'---"~Ic:...".::..:.'ITT..::...,..::.~.:..:.""::S"::.:"'IJ2"TTTrr.aTT 20 20 15: 05 
) - DBO 

) - DGRW 
~-------~ 

(10)(2e) 

11.1 en 10.2.g 

Onderwerp: FW: 20200324 Vragen van de leden Kröge r (Groen Links ILT 25 maart 

143292 0561 



Beste j 10)(2et 

Vanuit de ILT nog behoorlijk wat opmerkingen bij de beantwoording van de kamervragen. Afgest emd me~~ (i (10)(2e) 

hebben wij gemeend uitgebreid te moeten reageren. 

Ik ben vanaf 17 uur besch ikbaar voor toelicht ing. 

(10)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - ILT 1 (10)(2e) l®ILe nT.n l> 
~-----~ 

Verzonden: woensdag 25 maart 2020 13:09 
Aan:I (10)(2e) 7- ILT (10)(2e) ILenT.n l> 

CC: 1 (1 0)(2e) 1- ILT (10)(2e) ilent .n l>j (10)(2e) 

Onderwerp: 20200324 Vragen van de leden Kröger (Groen Li nks ILT 25 maart 
Zoals net besp roke n bijgaand de Ka mervrage n gra nul iet. 
Tha nks voor doo rstu ren ! Groeten 10)(2e 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

143292 

1- ILT ~ (1 0)(2e) l@ILenT.nl> 
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To: (1 0)(2e) ) - DCQU~ __ (1_0~)(_2e~)-~l@minien_w_.n~I ~; --~ __ (_10~)_(2_e~) ---~) -
DBO (10)(2e) min ienw.nlJL (10)(2e) J DCO (1 0)(2e) @minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 3/26/2020 9:39:44 AM 
Subject: FW: Kamerbrief granu liet en beantwoording kamervra gen 
Received: Thur 3/26/2020 9:39 :00 AM 
20200320 Vragen van het lid Lacin (SP) schoon.docx 
20200325 Kamerbrie f over granuliet 25 maart 2020 schoon na commentaar min MenW.docx 
20200325 Vragen van de leden Kröger (Groen Links) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de min ister voor Mil ieu en Wonen over 
granuliet schoon na commentaar M MenW.docx 
2020325 Vragen min MenW bij teksten kamerbrief en kamervragen.docx 
Opm . M MenW 20200320 Kamerbrief over granul iet 20 maart 2020 schoon.pdf 
Opm . M MenW Vragen van het lid Lacin (SP) schoon.pdf 
Opm . M MenW Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de minister voor Milieu en Wonen 
over granuliet TC.pdf 

Hd~ __ (_10~)_(2_e_) -~ 
Zie bij gevoegd laatste st and van TK brieven en vragen granuliet. Dit is nog geen def versie, omdat gesprekken met ILT nog lopen. 
Jullie kunnen j ullie opmerkingen we l naar mij sturen, dan bundel ik richt ing (10)(2e). 
Ik merk daarbij wel op dat er echt weinig 'bewegingsvrijheid' is om de teksten nog aan te passen, daar deze al meerdere malen zijn 
afgestemd met de BWP en er nu alleen een slag is gemaakt nav opmerkingen van M MenW (zie ook bijgevoegd). 
Groet 

(10)(2e) 

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

Verzonden: donderdag 26 maart 2020 08:35 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: Kamerbr ief gran uliet en beantwoording kamervragen 
Ha 1 (10)(2e) ~ 
Hierb ij de laatste stand va n zaken rond de kamerbr ief en de kamervragen. Er wordt in de loop van de dag nog ve rder over 
overlegd. 

Met vriende lï ke roet, 
1 (10)(2e) 1 

127558 0562 



127904 

T.a.v. Bewindspersonen 

Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

memo Vragen m in MenW bij kamerbrief en kamervragen 
gran uliet 

Op 24 maa rt heeft min MenW u enkele vragen gesteld bij de kamerbr ief en de 
kamervragen over granu liet. 

A Kamerbrief versie 20203020: 
Blz. 2 : uw v raag : weten wij welke bezwaren tegen het Streekplan zij n inged iend 
React ie : 
Nee , beroepen hadden bet rekking op bijvoo rb eeld ' planschade', hinderaspecten, 
zoa ls tril lingen, luchtkwaliteit , nut en omvang van de za ndwin ning, archeo log ische 
waa rden etc .. Niet over de kwalite it van de het voor de herinr ichti ng te geb ruiken 
mater iaa l. 

Blz. 3 : voo rgestelde passages in tekst blok 'p rivaatrechteli j ke overeenkom st. 
React ie : 
Uw tekstvoorstellen zij n ve rwerkt . 

Blz. 4 : teks t blok 'toepass ing mater iaa l' 
React ie : 
Dit tekstb lok is gesc hrapt. 

Blz. 4 : teks t blok ' m ilieuhygiëni sc he aspecten' 
Uw vraag wie heeft aa ngegeven dat het onwaa rschij nli j k is dat ac rylamide door 
afbraa k afwezig is en of d it onder zuurstofa rm e co ndit ies geldt . 
React ie : 
Tekst van de bri ef is aa ngepast. 
Toelichti ng over afbraa k van poly-acry lamide (PAM ): 
" Po ly-acry lamide" is geen stof, maa r een verza melnaa m voor alle po lymeren, 
waa rin het monomeer acrylam ide een onderdeel vormt van de molecu laire 
stru ctuur. Bij het gebruikte floccu lant is het hoofdbesta nddeel een anionisc he poly
ac rylam ide. In het Europea n Un ion Risk Assess ment Report 'acry lam ide' 
(Europea n Chem ica Is Bureau, Insti t ute for Hea lth and Consum er Protect ion, 
2002) is aangegeven dat het fysisch-chemisch niet waa rschij nlij k is dat 
ac rylam ide v rij komt bij de afb raa k va n poly-ac ry lamide. Uit wetensc hap pelij k 
onderzoek gericht op de afbraak van poly-acrylam ide houdende flocculanten, 
b lij kt dat in de meeste gevallen inderdaad sp rake is van afb raa k zonder dat er 
ac rylam ide vrij kom t (Guezen nee et al, 201 5) of dat het slec hts in zee r ger inge 
hoeveelheden gebeurt (Yu et al, 2015) . Bij de anaerobe (zuurstofloze ) afbraa k 
van po ly -acry lamide is acrylam ide als tussenproduct in het deg radatiep roces 

Bestuurskern 
Directie 
Best uursonderst eun ing 

Bestuursadv ies 

Den Haag 
Postbus 20901 

25 00 EX Den Haa g 

Datu m 
25 m aa rt 202 0 
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inderdaad aa ngetoond (D ai et al, 201 5). Over het algemeen breekt ac ryl amide 
zelf echter zeer sne l af in het m ilieu, ook onder anaerobe cond it ies (Abdelmag id 
1982), waa rdoor het onw aa rschijn lijk is dat er sp rake is van relevante effecten 
voor mens en mili eu (Van der Kooij Clea n Technologies , 2019) . 

React ie : Nieuwe teksten opgenomen. 
Be langr ijk om te vermelden dat RWS niet de cert ificer ing verzo rgd . Evenmin 
bepaa lt RWS wanneer materiaa l wordt toegepas t. 
Passages over meld ingen i.p.v. verg unningen en toegestane handelingen op 
g ron d van het Bbk zijn vanwege hun belang in de brief geha ndhaafd . 

Blz. 5 : teks t blok 'erkende kwaliteitsverkl ari ng ' 
Uw v raag waa rom de nieuwe BRL 9344 er nog niet is en wanneer die wel wo rdt 
verwacht. 
React ie : 
Z ie toe li ch t ing onder punt C 

Blz. 5 : Tekstb lok 'erkende kwaliteitsverklar ing' 
Uw opmerking over de I LT . 
React ie : Afges proken is da t de I LT een brief opstelt. 

Blz. 6 : Tekstblok ' I nged iende mot ies ' 
React ie : De teksten zijn conform afsp raa k aang epast . 

B Beantwoording kamervragen Kröger e.a. 

Antwoord 1: laatste tekstblok 
React ie : tekst aa ngepast . 

Antwoord 3: laatste tekst blok 
React ie : tekst aa ngepast 

Antwoord 10: uw v raag ove r het berekende gehalte poly-acrylamide 
React ie 
De genoemde detect iewaa rde gaat over acrylamide. I n dit antwoord gaat het over 
het berekende gehalte van de stofgroep poly-ac rylamide. Dit is ec ht iets anders. 

I n het Europea n Union Risk Assessment Report 'ac ry lam ide' (Europea n Chemica ls 
Burea u, I nstitu te fo r Hea lth and Cons umer Protect ion, 2002) is aa ngegeven dat 
het fysis ch-chemisc h o nwaarschijn lij k is da t acrylamide vrijkomt bij de afbraa k 
van poly-acry lamide. 

React ie 
Vanwege het technische karakter van d it stu kje - en de lengte van de Kamerb rief 
- was in de brief vo lstaa n met enkel de conclusie. Tekst van de brief is nu 
aa ngepast . 

Antwoord 17: uw opmerking over het certifi caa t en duurzaa m onderdee l van de 
bodem 
React ie : 
Tekst van het antwoord op vraag 17 is aangepast. 

Be stuurskern 
Directie 
Be stuursonderst eun ing 
Bestuursadv ies 

Datum 
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Antwoord 19: uw opmerking over brief ILT 
React ie: 
De vraag is ingegeven door de memo van DGWB aa n RWS van 10-10-2019. Aa n 
dat stuk lag geen beleidsbrief van de ILT ten gronds lag . I nmiddels heeft de ILT 
een dergelij ke brief we l opgesteld. 

Antwoord 20: normen voor acry lam ide en poly-acry lam ide in bodem, grond- of 
oppervlaktewate r 
React ie : 
DGWB 

Antwoord 22: uw opmerking over het rapport van De ltares 
React ie : 
DGWB 

Vragen over concept-BRL-9344 

1. Wie was de initiatiefnemer; 
GIB. Bij certificering is het gebruikelij k dat een bedrij f het init iatief neemt om 
voor een product(groep) een BRL te laten maken. Voor bed rijven is ce rt ificering 
een ha ndig m idde l om aan te tonen dat hun prod uct aan wette lij ke (en eventueel 
andere eisen) vo ldoet. Als een bed rij f dit in it iat ief neemt zegt dat niets of een 
bestaand BRL (in dit geva l 9321) niet gesch ikt zou zijn als bewijsm idde l voo r het 
Bbk. 

2. Waaruit blijkt dat deze BRL specifiek is opgesteld voor granuliet; 
BRL hoeft niet specifiek voo r granu liet te zijn, dat is immers een naam voor een 
product van een fab r ikant. Het moet natuurlij k we l zo zij n opgesteld dat gra nuliet 
er goed in past, anders heeft het geen zin. 

3. Waaruit blijkt dat deze BRL specifiek voorziet in het gebruik van een 
flocculant; 
Staat niet in deze ve rsie. Gez ien het fe it dat juist h ierover discussie is ontstaan is 
het zee r gewenst dat d it in de BRL wordt meegenomen (b.v . door aanpassing va n 
stoffenpa kket) 

4. Klopt het dat deze BRL zich richt op bouwstof en grond (paragraaf 4 en 
5); 
Ja . En da t is nu ju ist niet mogelij k gez ien het fe it dat het mate ri aa l geen grond en 
bouwstof kan zijn 

5. Door wie is deze BRL destijds als 'onjuist' beoordeeld, hoe is dat naar de 
initiatiefnemer gecommuniceerd; 
Er is gerege ld contact met de certificerende inste llingen over voo rgenomen 
aanpassingen in BRL'n of nieuwe BRL'n . Hoewel proces opste llen BRL het pr ivate 
deel van het ste lse l betreft waarove r de ove rheid geen d irecte zeggenschap heeft , 
kan een cert ificaat pas als bew ijsmidde l voo r het Bb k worden gebruikt ind ien het 
is aangewezen in het Bbk. IenW heeft we l degelij k zeggenschap over de inhoud 
van de BRL omdat de BRL op grond va n art ike l 25 moet worden getoetst alvorens 
deze in de Rb k kan worden opgenomen. Daarb ij moet onder andere wo rden 
getoetst of het normdocu ment 
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niet in st r ijd zij n met een wettelij k voo rschrift ; 
is vastgesteld door orga nen waa r in alle betrokken partijen zich konden 

laten vertegenwoord igen; 
zowel q ua inhoud als q ua strekking voldoende duidelij k zij n, en 
vo ldoende draag vlak hebben bij de betrokken pa rtijen 

6. Welke stimulans hee~ GIB om to t BRL-9344 te komen? 
GIB pas t het mater iaa l niet ze lf toe m aa r is leverancier . Voors te lbaa r is dat 
toekoms t ige afnemers horen van huidige com motie rondo m gran uliet en daa rdoor 
terug houdend zij n het te w illen afnemen bij GIB. Een BRL dat explicieter granuliet 
toestaa t zou daa rbij wellicht kunnen helpen. Maa r we hebben daa r geen 
informat ie over of moge lij kheden daa rop te sturen . BRL 932 1 is immers ge ld ig. 

7 . Wie stelt in de hele keten uiteindelijk een BRL de fini tief vast, de minister? 
De BRL wo rdt vastgesteld door een ce rtificerende instelling. Maa r pas doo r 
opname in het Bbk (prec iezer: in bij lage X van de regeling bodemkwaliteit) wordt 
het een onderdeel van het publ ieke stelsel. [ iets over de erken ningen erbij ] . Door 
opname in de Rbk worden de BRL's wet - en regelgeving waa rop de I LT toezicht 
kan hou den. 

1 (10)(2e) no)(2e) 

Be stuurskern 
Directie 
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To: (1 0)(2e) Il -BSK~ (10)(2e) 1@minienw.nl] ; ~I --~(1_0)_(2_e~) --~I) -BSK~~ __ (_1~0)_(2_e)~~1@min ienw.nl] 
From: (10)(2e) 1) - DGRW 
Sent: Thur 3/26/2020 9:53: 13 AM 
Subject FW: Tafel granuliet 
Received: Thur 3/26/2020 9:53 :15 AM 
20200325 Agenda tafel granul iet 26-3-2020.docx 
01 . brief granu liet IG aan MMenW.PDF 
20200326 BRL-9344.docx 

Discussiepunt zal met name gaan over betekenis nieuwe BRL 9344 voor de bestaande. Na meeting geef ik j u ll ie terugkopp el ing . 
Groeten, 

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

Verzonden: do nderdag 26 maart 2020 08:56 
Aan: (10)(2e) ) "( 0)(2 (1 0)(2e) 

(1~BS); (1 0)(2e) ) - (10)(2e) 
) - DGRW ; ~-~-(1_0)_(2_e) ___ ~) -_D_G_R_W~ ; 1 (1 0)(2e) 

) -CEND-DCO ; (10)(2e) - ILT 

Onderwerp: Taf el granuliet 

Best e co llega's, 

Vanm iddag om 13 uur is er weer een t af el granu liet. 
Bijgevoegd t ref je de agenda aan en twee aanvu llende stu kken. 

Er za l een te lefon ische confe rent ie worden o pgezet . De nadere deta il s za l ik j u lli e lat er sturen. 

Met vr iende liike e: roet , 
(10)(2e) 1 

143291 

1 {BS) ; 1 (10)(2e) I, 

0570 



Agenda tafel granuliet 26-3-2020, 13:00 uur 

1. Kamerbrief en kamervragen 

2. Brief I LT 

3. Status BRL 9344 

4 . Onderzoek in kader van motie Moorlag 

5. Gemeente en provincie : 
a. Handhavingsverzoek 
b. Stand van zaken review 

144317 0571 
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T.a.v. Tafel granu liet 

memo BRL-9344 

Vragen over concept-BRL-9344 

1. Wie was de initiatiefnemer; 

Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

GIB. Bij certifi cerin g is het gebruikelij k da t een bed ri j f het init iatief neemt om 
voor een prod uct (groep ) een BRL te laten maken. Voor bed rij ven is ce rt ifice ring 
een ha ndig m idde l om aan te ton en dat hun prod uct aa n wettelij ke (en eventueel 
andere eisen) voldoet . Als een bed rij f dit init iat ief neemt zeg t da t niets of een 
bes taand BRL ( in dit geval 9321 ) niet geschikt zou zij n als bewij smidde l voo r het 
Bbk. 

2. Waaruit blijkt dat deze BRL specifiek is opgesteld voor granuliet; 
BRL hoeft niet specifiek voo r granuliet te zij n, da t is immers een naa m voor een 
prod uct van een fab r ikant. Het moet natu urlij k wel zo zij n opgesteld dat g ranuliet 
er goed in past, anders heeft het geen zin. 

3 . Waaruit blijkt dat deze BRL specifiek voot7iet in het gebruik van een 
f loccufant; 
Staa t niet in deze versie. Gez ien het fe it dat j uist h ierover discussie is ontstaa n is 
het zee r gewenst da t d it in de BRL wordt meegenomen (b. v . door aa npassing van 
stoffenpakket) 

4 . Klopt het dat deze BRL zich richt op bouwstof en grond (paragraaf 4 en 
5) ; 
Ja. En da t is nu j uist niet mogelij k gez ien het fe it dat het materi aa l geen grond en 
bouwstof kan zij n 

5 . Door wie is deze BRL destijds afs 'onjuist' beoordeeld, hoe is dat naar de 
init iatiefnemer gecommuniceerd; 
Er is gerege ld co ntact met de certifi cerende instellingen over voo rgenomen 
aa npassingen in BRL'n of nieuwe BRL'n. Hoewel proces opstellen BRL het pr ivate 
deel van het stelse l betreft waa rover de overheid geen d irecte zeggenschap heeft , 
kan een cert ifi caa t pas als bewij smidde l voo r het Bb k worden gebruikt indien het 
is aa ngewezen in het Bbk. IenW heeft wel degelij k zeggenschap over de inhoud 
van de BRL om dat de BRL op g rond van art ikel 25 moet worden getoetst alvorens 
deze in de Rb k kan worden opgenomen. Daa rbij moet on der andere worden 
getoets t of het nonm document 

niet in st r ijd zij n met een wettelij k voo rsc hrift ; 
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is vastgesteld door orga nen waa r in alle betrokken partij en zich konden 
laten vertegenwoord igen; 

6 . 

zowel qua inhoud als q ua strekk ing vo ldoende duidelij k zij n, en 
vo ldoende draag vlak hebben bij de betrokken partij en 

Welke stimulans hee~ GI B om to t BRL-9344 te komen? 
GIB past het mater iaa l niet ze lf toe m aa r is leverancier . Voors telbaa r is dat 
toeko ms t ige afnemers horen van huid ige com motie rondo m granuliet en daa rdoor 
t erug houdend zij n het t e w illen afnemen bij GIB. Een BRL dat ex plicieter granuliet 
toestaa t zou daa rbij wellicht kunnen helpen. Maa r we hebben daa r geen 
informat ie over of m oge lijkheden daa rop t e sturen . BRL 9321 is immers ge ld ig. 

7 . Wie stelt in de hele keten u it eindelijk een BRL definitief vast, de m inist er? 
De BRL wo rd t vastgeste ld door een certificerende inste lling. Maa r pas doo r 
op name in het Bbk (preciezer: in bij lage X van de regeling bodemkwalite it) wordt 
het een onderdeel van het publieke ste lsel. [ iets over de erkenningen erbij ] . Door 
opname in de Rbk worden de BRL's wet - en regelgeving waa rop de I LT toezicht 
kan houden. 

(10)(2e) l 
1 ,u1 2e) 

Be stuurskern 
Directie 
Be stuursonderst eun ing 
Bestuursadv ies 
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To: (10)(2e) ) - HBJZU (1 0)(2e) 1@m in ienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - HBJZ 
Sent: Thur 3/26/2020 10:46:29 AM 
Subject RE: 20200324 Vragen van de leden Kröger (GroenLinks IL T 25 maart 
Received: Thur 3/26/2020 10:46:30 AM 

AANGEVULD VOOR BESPREKING ZO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

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

Verzonden: donderdag 26 maart 2020 09:55 
Aan: (10)(2e) ) - HBJZ 

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

11 .1 en 10.2.g 

Onderwerp: RE : 20200324 Vragen van de leden Kröge r (GroenLin ks ILT 25 maart 

Há1I0)(2W) 

Hier alvast kort m ijn an t woorden: 

1. 
2. 

3. 

4. 

Van: (1 0)(2e) ) - HBJZ '9 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: woensdag 25 maart 2020 21:27 
Aan: (10)(2e) ) - HBJZ (10)(2e) 

'--r--'--------"""....,...----
C C: (10)(2e) ) - HBJZ m inienw.n l> 

11 .1en10.2.g 

Onderwerp: FW: 20200324 Vragen van de leden Kröger (Groe nLinks ILT 25 maart 

Ha: ~ ) 
Kijk aub mee. Dit sluit ook aan bij de kwestie waar ik je eerder over bevroeg . 

G~_l ____ ~ 
vi'in~'L (10)(2e) 1) - DBO '9 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: woensdag 25 maart 2020 21:20 
Aan: (10)(2e) ) - HBJZ (1 0)(2e) m inienw.n l> 

CC: (10)(2e) (BS) (10)(2e) rws.n l>; 1 (10)(2e) Il- DGRW <LI ___ (1_0_)(2_e_) __ _j-l@_m_i_n_ie_n_w_.n_l> 

Onderwerp: FW: 20200324 Vragen van de leden Kröger (Groe nLinks ILT 25 maart 

Há1IOJ(2~) 

We zijn in de laatste fase van de beantwoording van de kamervragen en het versturen van de brief aan de TK. 

Zoals je weet is de ILT gevraagd een briefte sturen over de toepasbaa rheid van het productcert ificaat van SGS Intron voor 

granuliet. De conclusie die de ILTtrekt is dat in afwachting van een nieuw normdocument BRL9344 het certificaa t van toepassing is. 

11.1 en 10.2.g 

130473 0574 



11.1 en 10.2.g 

Graag je reactie 

Met vriendelïke roet , 
1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

(1 O)(J:é )( e) 

- ILT '9 (10)(2e) l@ILenT.nl> 

't~~~~~~~:T:2'~::T22rnT,,,,,,.t 20 20 15: 05 
) - DBO (10)(2e) 

r-"--------~-
C C: (10)(2e) ) - DGRW m inienw.nl> 

Onderwerp: FW: 20200324 Vragen van de leden Kröge r {Groen Links ILT 25 m aart 

Bes te j 10)(2e~ 

Vanuit de ILT nog behoorlijk wat opmerkingen bij de beantwoording van de kamervragen. Afgest emd met~ (1~~(_1~0)_(2_e)~I 1 

hebben wij gemeend uitgebreid te moeten reageren. ~t=:'._--------~
lk ben vanaf 17 uur besch ikbaar voor toelicht ing. 

(10)(2e) 

Van:l (10)(2e) 1) - ILT ~ (10)(2e) l@ILenT. nl> 

Verzonden: woensdag 25 maart 2020 13:09 

Aan:I (10)(2e) I- ILT.L-_(1_0_:__)('---2---'e) _ ___...,= __ 
CC~ (1 0)(2e) IILT (10)(2e) ilent.n l>; (10)(2e) ILT '9 (1 0)(2e) l@ILe nT.n l> 

Onderwerp: 20200324 Vragen van de leden Kröger {Groen Li nks 1-----~-m_a_a_r~t--

Zoa ls net besproken b ij gaa nd de Kamervragen granu liet. 
Thanks voor doorst uren ! Groeten (10)(2e) 
1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

130473 0574 



To: (1 0)(2e) ) - DCO~ (1 0)(2e) 1@minienw.nl]; 1 (10)(2e) 

DBO (10)(2e) min ienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 3/26/2020 11 :08:43 AM 
Subject: Opm. Kamerbrief over granu liet 25 maart 2020 schoon na commen taar min MenW 
Received: Thur 3/26/2020 11 :08:00 AM 
Opm . Kamerbrief over granuliet 25 maart 2020 schoon na commentaar min MenW.docx 

Zie hierbij alvast mijn be langrijkst e opmerkingen. 
Groet 

1 (1 0)(2e) 1 

127451 

1) -

0575 



1 

To: (1 0)(2e) - DBO (10)(2e) minienw.nl 
Cc: (1 0)(2e) 
(~ ) - HBJZ (10)(2e) 

~_(1_0)_(2_e)~@rws.nl]; ~ ___ (1_0)_(2_e) __ ~ ) - DGRW~~ ___ (1_0)_(2_e_) -~l@minienw.nl]; 1 (1 0)(2e) I. 

From: (10)(2e) ) - HBJZ 
Sent: Thur 3/26/2020 11 :19:55 AM 
Subject RE: 20200324 Vragen van de leden Kröger (GroenLinks IL T 25 maart 
Received: Thur 3/26/2020 11 :19:55 AM 

Ha j10)(2et 

Bijgaand onze react ie op jouw vragen. 1 k be l je zo nog even . 

G rt110)(2F) 

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

Verzonden: woensdag 25 maart 2020 21:20 
Aan: (10)(2e) ) - HBJZ 
CC: (10)(2e) {BS) ;-1 ---(1-0)-(2-e)--~I) - DGRW 

11.1en10.2.g 

Onderwerp: FW: 20200324 Vragen van de leden Kröge r {Groen Links ILT 25 maart 

Há1I0)(2~) 

We zijn in de laatste fase van de beantwoording van de kamervragen en het versturen van de brief aan de TK. 

Zoa ls je weet is de ILT gevraagd een briefte sturen over de toepasbaa rheid van het productcert ificaat van SGS Intron voor 

granuliet . De conclusie die de ILTtrekt is dat in afwachting van een nieuw normdocument BRL9344 het cert ificaat van toepassing is. 

Graag je reactie 

Met vriendelijke groet , 
(1 0)(2e) 

Va ILT 1 (10)(2e) l@ILenT.n l> 
~--------~ 

Verzonden: woensdag 25 maart 2020 15:05 

11 .1 en 10.2.g 

Aan: (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) 
~-~--~----,--

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

Onderwerp: FW: 20200324 Vragen van de leden Kröge r {Groen Links ILT 25 maart 

Bes te j 10)(2e t 

Vanuit de ILT nog behoorlijk wat opmerkingen bij de beantwoording van de kamervragen. Afgest emd met~ 

hebben wij gemeend uitgebreid te moeten reageren. 

Ik ben vanaf 17 uur besch ikbaar voor toelicht ing. 

(1 0)(2e) 
1 

130472 0577 



(10)(2e) 

Van: ~I __ (1_0)_(2_e)_~l) - ILT 4 (10)(2e) l@ILenT. nl> 

Verzonden: woensdag 25 maart 2020 13:09 

Aan: 1 (10)(2e) 1 ILT .----L-__:_(1----'0)---'---(2_e)'----------""'-.;.;;;.,c..'-'--'-'-= 

cq (10)(2e) f ILT (10)(2e) ilent.n l>j (10)(2e) 

Onderwerp: 20200324 Vragen van de leden Kröger (Groen Links ILT 25 m aart 

f ILT 1 (1 0)(2e) l@ILe nT. nl> 

Zoa ls net besp roken b ij gaa nd de Kamervragen granu liet. 
1 (10)(2e) f------

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

130472 0577 



To: (1 0)(2e) Il -DCO~~ __ (_10~)(_2e~J-~1@minienw.nl] 
From: (10)(2e) 1) - DBO 
Sent: Thur 3/26/2020 11 :41 :51 AM 
Subject RE: Kam erbrief granu liet en beantwoording kamervragen 
Received: Thur 3/26/2020 11 :4 1 :00 AM 

Top! Na PFAS overleg check ik en verwerk ik 

Van: 1 (10)(2e) Il - DCO 

Verzonden: donderdag 26 maart 2020 11:39 

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

Onderwerp: FW: Kamerbr ief granu liet en beantwoord ing kamervragen 

Hierbij van een fr isse blik, wmb allemaal goede punten 

Van:I (10)(2e) 1- DCO 1 (10)(2e) l@m in ienw.n l> 

Verzonden: donderdag 26 maart 2020 ~1_0:_4_8 ____ ~ 
Aan: 1 (10)(2e) Il - DCO '9 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Onderwerp: RE : Kamerbrief granu liet en beantwoord ing kamervragen 
Hoi, 
Hierb ij alvast de brief. Ik zit steeds in ca lls dus a lles gaat even tussendoor. 
Rest komt asap. 
Groet (10)(2e) 

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

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

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

(1 0)(2e) 

1 (10)(2e) ~_(_10_)(_2e_)_~I Reeds beoordeeld Zylab ID 127558 

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

(10)(2e) 

(1 0)(2 e) 

127429 

(10)(2e) 

0578 



To: (1 0)(2e) Il -DBOU (10)(2e) 
From: (10)(2e) 1) - DBO 
Sent: Thur 3/26/2020 1 :33:30 PM 
Subject Opmerkingen bij TK brief en TK vragen 
Received: Thur 3/26/2020 1 :33 :00 PM 

1@minienw.nl] 

Opm . Vragen van de leden Kröger (Groen Links) Lacin (SP) en Van Brenk (S0PLUS) aan de minister voor Milieu en Wonen over 
granuliet schoon na commen taar M MenW.docx 
Opm . Vragen van het lid Lacin (SP) schoon.docx 
Opm . Kamerbrief over granuliet 25 maart 2020 schoon na commentaar min MenW.docx 

H ïj 10)(2et 

Ik heb de opmerkingen van de min ister naast de laatste versie vd TK brief en vragen gelegd, en heb nog wel een aanta l 
aandachtspunten. Er zijn ook punten die ik echt belangrijk vindt dat die nog richting TK moeten worden verwerkt, met name: 

Kan je hier naar kijken bij vol gende slag? 
Groet 

1 (1 0)(2e) 1 

127444 

11.1 en 10.2.g 

0579 



To: (1O)(2e) - DGRW0 (1O)(2e) 1@minienw.nl · (1O)(2e) 
( (1O)(2e) (1O)(2e) minienw.nl]; (1 O)(2e) ILT 
(BS) (1 rws .nl]; (1O)(2e) ) - HBJZ (1O)(2e) @minienw.nl]; 
DB (1O)(2e) m inienw.n l 
From: (1O)(2e) ) - DGRW 
Sent: Thur 3/26/2020 2:48:29 PM 
Subject RE: 20200327 Kamerbrief over granuliet 27 maart 2020 ~I __ 1_1_.1_e_n_1O_.2_.~9-~ 
Received: Thur 3/26/2020 2:48:31 PM 
20200327 Kamerbrie f over ranu liet 27 maart 2020 o m (1O)(2e) ex 

(1 O)(2e) 

Ik heb gekeken naar de passages! 11 .1 en 10.2.g I in licht van de discussie zojuist in de SG-werkgroep, zojuist ook nog met(l1O)(2~) 
besp ro ken. 

11.1 en 1O.2.g 
1 11.1 en 1O.2.g f Z ie tekstvoorstellen in de bijlage. 
Groeten, 

(S!c Van: (1 O)(2e) 1) - DBO 

Verzonden: do nderdag 26 maart 2020 14:30 
Aan: (1 O)(2e) (BS); (1O)(2e) ) - DBO (ZN); (1 O)(2e) (WVL) (1O)(2e) 

(WVL) ; (1O)(2e) ) - BSK ; (1 O)(2e) (1O)(2e) ) - BSK ; (1 O)(2e) ) -CE ND-
.-----~--~--~~--~---------"-, 

DCO ; (1O)(2e) ) - DGRW ; (1O)(2e) RW (1 O)(2e) ) - HBJZ; (1 O)(2e) ) - DBO 
,------~----,----'"___r--~------,---~ 

(1(1O)(2e) (BS); (1O)(2e) (1O)(2e) )-DGRW ; (1O)(2e) (BS); (1O)(2e) 

(1O)(2e) ) - DCO ; (1O)(2e) (BS) ; (1O)(2e) L); (1O)(2e) ) - DBO ; (1O)(2e) ) - HBJZ ~(10)(2e)I 

(1 O)(2e) ~ ILT ; (1O)(2e) - ILT 

Onderwerp: 20200327 Kame rbr ief ove r granu liet 27 maa rt 2020 schoon 

Best e col lega's, 

Op basis van ee rder aanvullende commentaar en hetgeen zoj u ist besp roken een aangepaste ve rsie van de kamerbr ief. 

Het is de bedoel ing dit stuk eind van de m iddag aan te leveren aan de bewindspe rsonen. Jullie commentaa r zie ik graag per 

ommegaan de tegemoet. 

De kame rvragen vo lgen zo meteen ... 

Groet 
(10)(2e) 

143290 0583 



To: (10)(2e) Il -DBOU (10)(2e) 
From: (10)(2e) 1) - DBO 

1@minienw.nl ] 

Sent: Thur 3/26/2020 2:54:53 PM 
Subject FW: Nieuwe digitale nota M MenW, ILT: granuliet certificaat brief 
Received: Thur 3/26/2020 2:54 :00 PM 
ILT M MenW granu liet certificaat brief IG aan MMenW.tr5 
01. brief granu liet IG aan MMenW.PDF 

Van: DBO-SPZ Postbus <I (10)(29 ) l@minienw.nl> 

Verzonden: donderdag 26 maart 2020 10:02 
~---------~ 

Aan: Postbus nota's St aatssec retar is< (10)(29) @min ienw.nl> 
CC: Woordvoering 1 (10)(29) l@frd.shsd ir.n l>; (10)(2e) ) - DBO 1 (10)(2e) l@minienw.n l> 

~------~ 

Onderwerp: Nieuwe digita le not a M M enW, ILT: granu liet ce rt ificaat brief 

Beste co llega's , 

Hierb ij een nieuwe d ig itale nota inz. granu liet certificaat brief. 
Graag het g roentje digitaa l in HPRM bij de rondzendmap plaatsen en de record-act ie D8O-advies vol tooien, zodat de stu kken 
d ig itaal naar de mi nister kun nen gaan. 

------< HPE Records Manager recordgegevens >------

Reco rd nummer: RONDZENDMAP-2020/ 3407 
T ite l ILT M MenW gra nuliet certificaat brief IG aan MMenW 

127563 0585 



To: (10)(2e) 1) - DGRW~~ ___ (1~0)_(2_e~) -~l@m inienw.n l] 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 

Sent: Thur 3/26/2020 3:08:20 PM 
Subject RE: 20200327 Kamerbrief over granu liet 27 maart 2020 - aanpa ssing op BRL 
Received: Thur 3/26/2020 3:08 :21 PM 

Vraag is wel wa t de IL T hier van gaat v inden .... 

,;=".:~::".::='.::::'::'.:~~::,-=-î et , 
(1 0)(2 e) 

(10)(2e) 

(10)(3;é )( e) 

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

Verzonden: donderd ag 26 maart 2020 14:50 
Aan: 1 (10)(2e) i) - DGRW 

Onderwerp: RE : 20200327 Kamer b r ief over g ranu liet 27 maart 2020 - aanpass ing op BR L 

Akkoord! 

Met vriendelijke groet , 

(10)(2e) 

(1 )( e) 

Van: ~I ___ (1_0_)(_2e_) __ ~I) -DG R W ~L __ .:_(1 _:0)_:_(2_e:_) __ _....l@'-'m"-"-'-i n=ie:;.;..n=--:.w=--:.·=nl> 

Verzonden: donderd ag 26 maart 2020 14:48 
Aan: (10)(2 ) - DGRW .n l> ; 1 ::::==-----========:::'...., (10)(2e) ) - B (10)(2e) 

L__-~-'--'-------'--------""""'~~~"" 

(10)(2e) 

ILT 

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

ILenT.n l>; (10)(2e) {BS) 
~---~ 

(10)(2e) rws.n l>; ~----~ (10)(2e) minienw.nl>; ~-----~) - DBO 
(10)(2e) m inienw.nl> 

Onderwerp: RE : 20200327 Kamer b r ief over g ranu liet 27 maart 2020 - aanpass ing op BR L 

Ik heb gekeken naar de passages111 .1 en 102 9 1 in licht van de discussie zojuist in de SG-werkgroep, zojuist ook nog met(l10)(2~) 
besproken . 
1 11 .1 en 10.2.g 

1 11.1 en 10.2.g !Z ie tekstvoorstellen in de bijlage. 
Groeten, 

~ (~ (10)(2e) 1) - DBO ~L __ (1_0_:_)(_2e__:_) _ __J->,l@'-'m-'-'-'-'-i n'""ie:;.;..nc....c.wc....c.·=n I> 

Verzonden: donderd ag 26 maart 2020 14:~3_0 ___________ ~ 

Aan: (1 0)(2e) (BS)< (10)(2e) rws.n l>; ~--,--~~(1-;:;-0~)(2_e.:_) _,,-:-:--::-::-;--r'----..'.~~-::-;-----,-:~ (1_0):..:_(2~e-!-) -;:===:::!:":':==:':;-:"'~ 
(10)(2e) N} (10)(2e) rws.n l>; (1 0)(2e) (WVL} V L} 

(1 0)(2e) rws.n l>; (10)(2e) ) - BSK 
'-----~------"------L,---~---- ----

- DBO ........ ------~--~· 
(1 0 )( 2 e) ) -CEND- DCO 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

m inienw.n l> ; 
(10)(2e) 

(10)(2e) ) - DGRW 

) - HBJ ) - DBO 

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

m inienw.nl >; (10)(2e (10)(2e) {BS) 
(10)(2e) ( 1 0)(2e) .=D-=-==--i __ _è._,_:_:___:__~~;,;,m;,,;,;i n,;,;i,;;e;,;,n w,;,;,;,;. n,;,;l::..c> ''-l. ~__:__:_.:___::____J {BS) 

(1 0)(2e) (1 0)(2e) {WV (10)(2e) ) - DBO 
(10)(2e) (10)(2e) 

(10)(2e) 
(10)(2e) ) - H BJ w.nl>; 1 

L._ ___ (_10_)_(2_e_) ---~· - ILT<L_ _ __:(:_10__:_).:_(2_e:_) __ _).l,;ö~i:1e:=n~t-~n~I>------~ 
f ILT 

Onderwerp: 20200327 Kame r br ief ove r granu liet 27 maart 2020 schoon 

Best e co llega's , 

Op basis van ee rder aanvu llend e comment aar en hetgeen zoj u ist besp roken een aange past e ve rsie van d e kamerb r ief . 

Het is de bedoeling d it stuk e ind van de middag aan t e leveren aan de bewindspe rsonen. Jullie comment aa r zie ik graag per 

ommegaande tegemoet. 

De kame rvragen volgen zo meteen ... 

Groet 

(10)(2e) 

265927 

) -

0587 



To: m inienw.nl]; (10)(2e) - DGRW~ (10)(2e) l~min ienw.nl] ; 
(10)(2e) 

(10)(2e) ILT 
HBJZ (10)(2e) 
From: (10)(2e) ) - DBO 
S ent Thur 3/26/2020 3:10:22 PM 
Subject Memo over BRL 9344 
Received: Thur 3/26/2020 3:10:24 PM 
20200326 BRL-9344.docx 

Beste 1 (10)(2e) ~ 
Kom jullie ook met aanvullingen op de bijgevoegde memo? 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

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

Verzonden: donderdag 26 maart 2020 14:48 

(10)(2e) ) - BSK (10)(2e) @minienw.nl] I c1o)(2e) 
(10}(2e) @rws.nl]; (10)(2e) )- . 

Aan: (10)(2e) )-DGRW; (10)(2e) )-BSK; I (10)(2e) 1) - BSK ;j (10)(2e) 1- ILT ;I (10)(2e) l 
(1~8S); (10)(2e) - HBJZ ; (10)(2e) ) - Dc.B_O ______ ___, ,__ ______ __, 

Onderwerp: RE : 20200327 Kamerbrief over g ranuliet 27 maart 2020 - aanpassing op BRL 

I k heb gekeken naar de passages over de BRL in licht van de discussie zojuist in de SG-werkgroep, zojuist ook nog met~ 

1 

beso roken 

11.1 en 10.2.g 

Groeten, 

(~ (10)(2e) 1)- DBO ~L_...:.(1_0.:..:)(_2e..:..) _ _ l@""'m.:..;.:..;.;in""'ie'""n'""w;..;,;.n'""'I> 

Verzonden: donderdag 26 maart 2020 14:30 ~----------~ 
Aan: (10)(2e) BS) (10)(2e) r ws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) m inienw .nl>; 

(10)(2e) (ZN) (10)(2e) rws.nl>; (10)(2e) rws.nl> ; (10)(2e) WVL) 
(10)(2e) (10)(2e) ) - BSK 

L_ __ ..:...._:..:.,......:...._ __ ...JL_-=-=..:..:.,_~_...:...._.:,..:.........:....__....,,,_,~::..;.:.;:c:..:....:.;~ 
(10)(2e) ) - D80 

(10)(2e) {10)(2e) ) -CEND-DCO 

n l>; (10)(2e) (10)(2e) )-DGRW 

(10)(2e) ) - H BJ (10)(2e) )- DBO 

;:.L...J...._-~_:_....:...:...._:_ __ .....l.li,~r~w~s~.n~l>~;...L.-__ ..:..(1_0.:..:)(2_e..:..) __ _J)-
(10)(2e) (BS) 

(10)(2e) (10)(2e) ,.=....::..=......1....._......:...,....:..:......:..._~.bl!i!..;.;.m,;,;,in;,,;,;i~e,;,;,nw=.n.;.;:l>~;:..i..._~..:..<1_0..:..:.)(2_e..:..) _ _J ( BS) 
(10X2e) rws.nl>; (10)(2e) {WV 
(10)(2e) minienw. n l>; (10)(2e) 

Onderwe rp: 20200327 Kamerbrief over gr anuliet 27 maart 2020 schoon 

Beste collega' s, 

(10)(2e) ) - DBO 

w.nl>;~ ___ (1_0)_(2_e) __ ~ ILT 
) ilent.nl> 

Op basis van eer der aanvullende commentaar en hetgeen zoju ist besproken een aangepaste versie van de kamerbrief. 

Het is de bedoeling dit stuk eind van de m iddag aan te leveren aan de bewi ndspersonen. Jull ie commentaar zie ik graag per 

ommegaande tegemoet . 

De kamervr agen volgen zo meteen ... 

Groet 
j10)(2e) 

143289 0588 



~T_o: __ ~~_(_10~)(~2~e) __ ----"-,- DBO"------'-(1----'0),.,_(2_e'----) --"-""<.'....'...:.:.:..:=:.:....:..:_.:.:.=L.1,---'----(1-'0)c;...(2_e'---) _ _jL__---=D::...cG:::.:Rc..:.W.:...;~ (10)(2e) 1@minienw.n l ~ 0)(2,) 
(10)(2e) - BSK (10)(2e) @m~in_i_e_nw_.n~I ~· ---------r--") - BSK (1 0)(2e) @minienw.nl · (10)(2e) 

(1 0)(2e) IL T (10)(2e) ILen T .nl] ; (10)(2e) (BS) (10)(2e) @rws.n l]; (10)(2e) ) - HBJZ (10)(2e) @minienw.n l] 
From: (1 0)(2e) ) - DGRW 
Sent: Thur 3/26/2 020 3:11 :38 PM 
Subject RE: M emo over BRL 9344 
Received: Thur 3/26/2020 3:11 :39 PM 

Ja, ik verzamel de info nu 

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

Verzonden: donderd ag 26 maart 2020 15~:1_0 ____ ~ 
Aan: (10)(2e) )- DGRW ; (10)(2e) ) - DGRW; ~I __ (_10_)_(2e_)_~I)- BSK ; ~I ___ (1_0_)(2_e_) --~I) - BSK f10)(2ej 

(10)(2e) I- ILT ; (10)(2e) ( BS); (10)(2e) )- H BJZ 

Onderwerp: Memo over BRL 9344 

Best e 1 (10)(2e) 1, 

Kom jullie ook met aanvullingen op de bijgevoegde memo? 

t vriendelïke roet , 

(10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(2'.étj)(~e) 

Van: (10)(2e) ) - DGRW 1 (1 0)(2e) l@min ienw.n l> 

Verzonden: donderd ag 26 maart 2020 14:48 
Aan: (10)(2e) ) - DG RW (10)(2e) m in ienw.n l>; (10)(2e) m inienw.n l>; (10)(2e) 

(10)(2e) ) - BSK (10)(2e) (10)(2e) ILT ILenT.n l>; (10)(2e) (BS) 
~_j_ ___ :.__--'=!!!!=,----

(10) ( 2 e) ~----~ (10)(2e) minienw.n l>; )- DBO 
(10)(2e) m in ienw.nl> 

Onderwerp: RE : 20200327 Kamer b r ief over g ranu liet 27 maart 2020 - aanpass ing op BRL 

Ik heb gekeken naar de passages over de BRL in licht van de discussie zoj uist in de SG-werkgroep, zojuist ook nog met(l10 )(2~) 
besproken. 

1 11 .1 en 10.2.g 

Groeten, 

~ (Van( (1 0)(2e) 1) - DBO -egL __ (1_0-'--)(_2e_) _ ___,...l@~m_i n_ie_n_w_._n I> 

Verzonden: donderd ag 26 maart 2020 14:30 
Aan: 1 (10)(2e) 1 (BS)< (10)(2e) rws.n l>; ~-----(1-0-)(2_e_) ____ ~ (1 0)(2e) min ienw.n l>; 

(10)(2e) {ZN) (10)(2e) rws.n l>; (10)(2e) rws.n l>;I (10)(2e) (WVL) 

( 1 o )(2e) L__ __ _c_(1_0'---)(2_e-'---) __ ____J{)_----=B---=S__:_:K~ __ _____:,_____:_ _ ____i......._~~-'-'-'-""" (10)(2e) ) - DBO 

(1 0)(2e) (1 0)(2e) ) -CEND-DCO 

(10)(2e) (1 0)(2e) m in ienw.n l>; (10)(2e) ) - DGRW 

(1 0)(2e) )-HBJ (10)(2e) )-DBO 

(1 ,--L----'----~----~---'-- r_w_s_.n_l>~;--½-___ (_10_)(_2_e) __ ___,)-

SG m in ienw.nl>; (10)(2e (1 0)(2e) (BS) 

(10)(2e) (10)(2e) D m in ienw.n l>; (1 0)(2e) (BS) 
~---'-------'----..--J=!!"'=======----''...J..._----'-----'---_J 

(10)(2e) (1 0)(2e) {WV (10)(2e) ) - DBO 

(10)(2e) ( 10)(2e) ) - H BJ L__;._....'._:__'.__~~=;,;W;,;·;,;,n l.>~I ___ ( 1_0_)(2_e_) ___ f IL T 
(10)(2e) (10)(2e) - 1 L T <L__ _ __:(-'--1 0_:_)..:.._(2_e:._) __ _.,,.c...:ic..::I e:..:..:nc.::t ·:..:..:..:.n 1 > 

Onderwerp: 20200327 Kame rbr ief ove r granu liet 27 maart 2020 schoon 

Best e co llega's, 

Op basis van eerder aanvu llende commentaar en het geen zoj u ist besproken een aange past e ve rsie van de kamerbr ief. 

Het is de bedoeling d it stuk e ind van de middag aan te leveren aan de bewindspersonen. Jullie commentaa r zie ik graag per 

ommegaande tegemoet. 

De kame rv ragen vo lgen zo meteen ... 

Groet 

(10)(2e) 

143288 0590 



To: (1 0)(2e) - DBO"------'-(1----'0),.,_(2_e'----) --"-""<.'....'...:.:.:..:=:.:....:..:_.:.:.=L.1,---'----(1-'0)c;...(2_e'---) _ _jL__---=D::...cG:::.:Rc..:.W.:...;~ (10)(2e) l@minienw.n lH 0)(2 ,) 
(10)(2e) - BSK (10)(2e) @m~in_i_e_nw_.n~I ~· ---------r--") - BSK (1 0)(2e) @min ienw.nl · (10)(2e) 

(10)(2e) IL T (10)(2e) ILen T .nl] ; (10)(2e) (BS) (10)(2e) @rws.n l]; (10)(2e) ) - HBJZ (10)(2e) @min ienw.n l] 
From: (1 0)(2e) ) - DGRW 
Sent: Thur 3/26/2 020 3 :25:52 PM 
Subject RE: M emo over BRL 9344 
Received: Thur 3/26/2020 3:25:54 PM 
20200326 BRL-9344.docx 

Hierb ij met de gevraagde aanpassingen. 
Groeten, 

(~ (1 0)(2e) 1) - DBO 

Verzonden: donderdag 26 maart 2020 15:10 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW ; ~-(1-0)-(2-e)-~) - DGRW ; ~I __ (_10_)_(2e_) __ I) -BSK; ~I ___ (1_0_)(2_e_) --~I) -BSK ;f 10)(2ej 

(10)(2e) - ILT; (10)(2e) (BS) ; (1 0)(2e) ) - H BJZ 

Onderwerp: Memo over BR L 9344 

Beste 1 (1 0)(2e) 1, 

Kom jullie ook met aanvullingen op de bijgevoegde memo? 

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

(10)(2e) 

(10)(2:étj)(pe) 

Van: 1 (1 0)(2e) 1) - DG R W 1L __ _:_(1 -'0)_:_(2_e:_) __ _....l@~m_i n_ie_n_w_._n I> 

Verzonden: donderdag 26 maart 2020 14:48 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) m in ienw.n l>; (1 0)(2e) m inienw.n l>; (10)(2e) 

(1 0)(2e) ) - BSK L__ ________ ,--__ (10)(2e) ILenT.n l>; (1 0)(2e) (BS) 

(10)(2e) ~----~ (10)(2e) minienw.n l>; ~------) - DBO 
(10)(2e) m in ienw.nl> 

Onderwerp: RE : 20200327 Kamer b rief over g ranu liet 27 maart 2020 - aanpass ing op BRL 

Ik heb gekeken naar de passages over de BRL in licht van de discussie zojuist in de SG-werkgroep, zojuist ook nog met(J10)(2~) 
besp roken. 

1 11.1 en 10.2.g 

Groeten, 

(~ (1 0)(2e) 1) - DBO 1L _ _:(_10-'-)(-'-2-'e)_ ----"l@_m_i_n_ie_n_w_.n_l> 

Verzonden: donderdag 26 maart 2020 14:~3_0 ___________ ~ 
Aan: (10)(2e) (BS)< (10)(2e) rws.n l>; (10)(2e) (1 0)(2e) min ienw.n l>; 

(10)(2e) {ZN ) (10)(2e) rws.n l>; rws.n l>; I (10)(2e) l{WV L) 
(1 0)(2e) (10)(2e) 

L__ __ _:___:,-_:__ __ __lé_---=._::__:__c-1.., _ __:.____:,.c__:._ __ .-,~~'-'--'-'-~ 
(1 0)(2e) ) - DBO 

(10)(2e) (10)(2e) ) -CEND-DCO 
(1 0)(2e) (10)(2e) ) _ DGRW 

(1 0)(2e) ) - HBJZ )- DBO 
(1 rws.n l>; (10)(2e) 

m in ienw.nl>; (10)(2e (10)(2e) (BS ) 
(10)(2e) (10)(2e) D m inienw.n l>; 

,.::.._::c..::..___L_ _ ___: ____ __..,...__.......,. ................. '"""---''-'-------'----_J {BS) 
(1 0)(2e) (1 0)(2e) {WV (10)(2e) ) - DBO 
(10)(2e) (10)(2e) f ILT (1 0)(2e) ) - H BJ w.n l>; I 

~--------
(1 0)(2e) (1 0)(2e) (10 )( 2 e) ilent.n l> 

Onderwerp: 20200327 Kame rbr ief ove r granu liet 27 maart 2020 schoon 

Beste co llega's, 

Op basis van ee rder aanvu llende commentaar en hetgeen zoj u ist besp roken een aangepast e ve rsie va n de ka m erb r ief . 

Het is de bedoeling d it stuk e ind van de m iddag aan te leveren aan de bewindspe rsonen. Jullie commentaa r zie ik graag per 

ommegaande tegem oet. 

De kame rvragen volgen zo m eteen ... 

Groet 

(10)(2e) 

143287 

) -

0591 



To: 'Wim Ku ïken' (10)(2e) @gmail.com] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: 
Subject 
Received: 

Thur 3/26/2020 4:30:34 PM 
RE: Tekst in kamerbrief 

Thur 3/26/2020 4:30 :34 PM 

Prima! 

Met vriendelïke roet, 
1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

1 (10)(3:étj)(pe) 

Van: Wim Kuij ke n 

Verzonden: donderdag 26 maart 2020 16:30 
Aan: 1 (10)(2e) i) - DBO 

Onderwerp: Re : Tekst in kamerbrief 

Suggestie: 

iPhone WJK 

11. 1 en 10 .2.g 

Op 26 mrt. 2020 o m 16: 17 heeft ~I __ (_10_)(2_e_) -~1.) -DBO ~ 
volgende geschreven: 

11.1 en 10.2.g 

134935 

(10)(2e) l@minienw.nl> het 

0593 



To: (10)(2e) b -DBOd (10)(2e) 

From: (10)(2e) !) - DBO 
l@minienw.nl] 

Sent: Thur 3/26/2020 5:34:27 PM 
Subject RE: Stukken granuliet voor de bewindspersonen 
Received: Thur 3/26/2020 5:34:00 PM 

Okidoki, thanks ! Ik bel je even zo. 

Van: 1 (10)(2e) Il -D80 
Verzonden: donderdag 26 maart 2020 17:33 

Aan: 1 (10)(2e) Il -D80 

Onderwerp: Stukken granuliet voor de bewindspersonen 

Beste 1 (10)(2e) l 
Bijgevoegd de stukken voor de bewindspersonen. 

Verzoek van 10.2 .e om deze in HPRM direct door te zetten naar de bewindspersonen (zonder haar recordactie). Ze is akkoord. 

~~~~~~~roet, 
(10)(28) 

(10)(2e) 

1 (10)(~é~)(pe) 

127487 0594 



To: n----~~-------IT"- HBJZU (1 0)(2e) 1@minienw.nl]; LI __ (1_0~)(_2e~)-~ll - HBJZ~U -~(1_0)_(2_e)_~1@minienw.nl] 

From: , ~~:;:;:::;;:;~,:;:;:;:;:;::;:::,::;J. - HBJZ 
Sent: --, :35:28 PM 
Subject FW: Stukken granu liet voor de bewindspersonen 
Received: Thur 3/26/2020 9:35:28 PM 
20200326 Memo BRL-9344.docx 
20200327 DEF INITIEF Kamerbrief over granul iet 27 maart 2020 schoon.docx 
20200327 DEF INITIEF Kamerbrief over granul iet 27 maart 2020 TC.docx 
20200327 DEF INITIEF Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de minister voor Milieu en 
Wonen over granul iet schoon.docx 
20200327 DEF INITIEF Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de minister voor Milieu en 
Wonen over granul iet TC.docx 
20200327 DEF INITIEF Vragen van het lid Lacin (SP) schoon.docx 
20200327 Vragen min MenW bij teksten kamerbrief en kamervragen .docx 
Brief granuliet IG aan MMenW.PDF 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) i) -DBO <IL _....:.(_10-'-)('--2--'e)_ ----"l@=m=in=i~en=w~.=nl> 
Datum: donderda 26 mrt. 2020 9:07 PM ------Aan (1 0)(2e) (1 0)(2e) 

10)(2e) - D G .=-cR ::....cW..:..._L.._~--'--'--'-'-----'--'----''====.;_;__;_;c=----.i~--...;.--'-'----....:..._---J..\ 

(1 0)(2e) C 
w .nl>, (10)(2e 

(10)(2e) -IL 
minienw.nl>, ~-----(1_0_)(_2e~) ____ ~ 

rws .nl> 
Onderwerp: Stukken granuliet voor de bew indspers onen 

Beste col lega's, 

Deze st ukken zij n eind van de middag naa r de bewindspersonen gestuurd. 

Ik w il jullie graag bedanken voor j ull ie inzet en geduld . 

Met vriendeli ike uoet, 

(1 0)(2e) 

130471 

(1 0)(2e) 

L....,-----'----'--'----:....__----,J= =i=ru=· e=n~w~. nl= >, ( 1 O )(2e) 
>, (10)(2e) (BS) 

10)(2e) - HBJZ 
(10)(2e) - D CO 

0595 



130799 

T.a.v. Tafel granu liet 

memo BRL-9344 

Vragen over concept-BRL-9344 

1. Wie was de ini tiatiefnemer; 

Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

GIB. Bij certifi cerin g is het gebruikelij k da t een bed ri j f het init iatief neemt om 
voor een prod uct (groep ) een BRL te laten maken. Voor bed rij ven is ce rt ifice ring 
een ha ndig m idde l om aan te tonen dat hun prod uct aa n wettelij ke (en eventueel 
andere eisen) voldoet . Als een bed rij f dit init iat ief neemt zeg t da t niets of een 
bes taand BRL ( in dit geval 9321 ) niet geschikt zou zij n als bewijsm idde l voo r het 
Bbk. 

2. Waaruit blijkt dat deze BRL specifiek is opgesteld voor granuliet; 
BRL hoeft niet specifiek voo r granuliet te zij n, da t is immers een naam voo r een 
prod uct van een fab r ikant. Het moet natu urlij k wel zo zij n opgesteld dat g ranuliet 
er goed in past, anders heeft het geen zin. 

3. Waaruit blijkt dat deze BRL specifiek voot7iet in het gebruik van een 
f loccufant; 
Staa t niet in deze versie. Gez ien het fe it dat j uist h ierover discussie is ontstaa n is 
het zee r gewenst da t d it in de BRL wordt meegenomen (b. v . door aa npassing van 
sto ffen pakket) 

4 . Klopt het dat deze BRL zich richt op bouwstof en grond (paragraaf 4 en 
5) ; 
Ja . En da t is nu j uist niet mogelij k gez ien het fe it dat vo lgens het Bbk het 
mater iaa l niet tege lij kert ij d gro nd en bouwstof kan zij n. 

5. Door wie is deze BRL destijds afs 'onjuist' beoordeeld, hoe is dat naar de 
init iatiefnemer gecommuniceerd; 
RWS/WVL heeft geregeld contact met de certificerende instell ingen over 
voorgenomen aa npass ingen in BRL'n of nieuwe BRL'n. Hoewel proces opstellen 
BRL het private deel van het stelsel bet reft waa rover de overheid geen d irecte 
zeggenschap heeft, kan een certificaa t pas als bewijsm iddel voor het Bbk worden 
geb ruikt ind ien het is aangewezen in het Bbk. Daanmee heeft IenW ind irect 
zeggenschap over de inhoud van de BRL om dat de BRL op grond van art ike l 25 
moet worden getoetst alvorens deze in de Rbk kan worden opgeno men. Daa rbij 
moet onder andere worden getoetst of het normdocumen t : 

niet in st r ijd is met een wet teli j k voorschrift; 

Bestuurskern 
Directie 
Best uursonderst eun ing 

Bestuursadv ies 

De n Haag 
Postbus 20901 

25 00 EX Den Haa g 

contactoersoon 

Datu m 

1 (1 0)(2e) 1 

(1 0)(2e) 

26 m aa rt 2020 
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is vastgesteld door orga nen waa r in alle betrokken pa rtijen zich konden 
laten vertegenwoord igen; 

zowel qua inhoud als q ua strekk ing vo ldoende duidelij k is; 
vo ldoende draagvlak heeft bi j de betrokken pa rtijen. 

I n het geval van de concept BRL 9344 heeft een contac t pe rs oon bij RWS/WVL 
aa n de cert ifi cerende inste lling laten weten dat tege lij kertijd a ls grond en als 
bouwstof c lass ificeren in strij d is met het Bbk. 

6. Welke st imulans hee~ GIB om to t BRL-9344 te komen? 
GIB pas t het mater iaa l niet ze lf toe m aa r is leverancier . Voorste lbaa r is dat 
toekoms t ige afnemers horen van huid ige com motie rondo m gran uliet en daa rdoor 
t erug houdend zij n het t e w illen afnemen bij GIB. Een BRL dat ex plicieter granuliet 
toestaa t zou daa rbij wellicht kunnen helpen. Maa r we hebben daa r geen 
informat ie over of m oge lij kheden daarop t e sturen . BRL 932 1 kan im mers worden 
geb ruikt. 

7 . Wie stelt in de hele keten uiteinde/ijk een BRL defini t ief vast, de minist er? 
De BRL wo rd t vastgeste ld door een ce rtificerende inste lling. Maa r pas doo r 
opname in het Bbk (prec iezer: in een bij lage van de regeling bodemkwalite it) 
wo rdt het een onderdeel van het publieke ste lse l. Door opname in de Rbk worden 
de BRL's wet - en regelgeving waa rop de I LT toezicht kan houden . Het voorste l tot 
wi jzig ing va n het Rbk voor het opnemen van een BRL wordt door DGWB/ HBJZ 
aa n de minister gedaa n. RWS/WVL adv iseert hierbij de be le idsd irect ie. 

Een certificerende inste lling kan pas op basis va n een BRL ce rt ifi ca ten a ls wettig 
bewijsm idde l voo r het Bbk afgeven indien ze daa rdoor een erkenning hebben 
(afgegeven door RWS/WVL nam ens de minister) . 

(10)(2e) 1 

(10)(2e) 

Bestuurskern 
Directie 
Be stuursonderst eun ing 
Bestuursadv ies 

Datu m 
26 m aa rt 2020 

Pag ina 2 van 2 
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T.a.v. Bewindspersonen 

Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

memo Vragen m in MenW bij kamerbrief en kamervragen 
gran uliet 

Op 24 maa rt heeft min MenW enkele v ragen ges teld bij de kamerb rief en de 
kamervragen over granu liet. 

A Kamerbrief versie 20203020: 
Blz. 2 : uw v raag : weten wij welke bezwaren tegen het Streekplan zij n inged iend 
React ie : 
Nee , beroepen hadden bet rekking op bijvoo rb eeld ' planschade', hinderaspecten, 
zoa ls tril lingen, luchtkwaliteit , nut en omvang van de za ndwinning, archeo log ische 
waa rden etc .. Niet over de kwalite it van de het voor de herinr ichting te geb ruiken 
mater iaa l. 

Blz. 3 : voo rgestelde passages in tekst blok ' privaatrechteli j ke overeenkom st. 
React ie : 
Uw tekstvoorstellen zij n verwerkt . 

Blz. 4 : teks t blok 'toepass ing mater iaa l' 
React ie : 
Dit tekstb lok is geschrapt. 

Blz. 4 : teks t blok ' m ilieuhygiëni sc he aspecten' 
Uw vraag wie heeft aa ngegeven dat het onwaa rschij nli j k is dat ac rylamide door 
afbraa k afwezig is en of d it onder zuurstofa rm e co ndit ies geldt . 
React ie : 
Tekst van de bri ef is aa ngepast. 
Toelichting over afbraa k van poly-ac ry lamide (PAM): 
" Po ly-acry lamide" is geen stof, maa r een verza melnaa m voor alle po lymeren, 
waa rin het monomeer acrylam ide een onderdeel vormt van de molecu laire 
stru ctuur. Bij het gebruikte flocculant is het hoofdbesta nddeel een anionische poly
ac rylam ide. In het Europea n Union Risk Assess ment Report 'acry lam ide' 
(Europea n Chem ica Is Bureau, Insti t ute for Hea lth and Consum er Protect ion, 
2002) is aangegeven dat het fysisch-chemisch niet waa rschij nlij k is dat 
ac rylam ide vrij komt bij de afb raa k van poly-ac ry lamide. Uit wetensc hap pelij k 
onderzoek gerich t op de afbraa k van poly-acrylam ide houdende flocculanten, 
b lij kt dat in de meeste gevallen inderdaad sp rake is van afb raa k zonder dat er 
ac rylam ide vrij kom t (Guezen nee et al, 201 5) of dat het slec hts in zee r ger inge 
hoeveelheden gebeurt (Yu et al, 2015) . Bij de anaerobe (zuurstofloze ) afbraa k 
van po ly -acry lamide is acrylam ide als tussenproduct in het deg radatiep roces 

Bestuurske rn 
Directie 
Best uursonderst eun ing 

Bestuursadv ies 

De n Haag 
Postbus 20901 

25 00 EX Den Haa g 

conta ctpe rsoon 

Datu m 
25 m aa rt 2020 
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inderdaad aa ngetoond (D ai et al, 201 5). Over het algemeen breekt ac ryl amide 
zelf echter zeer sne l af in het m ilieu, ook onder anaerobe cond it ies (Abdelmag id 
1982), waa rdoor het onw aa rschij nli j k is dat er sp rake is van relevante effecten 
voor mens en mili eu (Van der Kooij Clea n Technologies , 2019) . 

React ie : Nieuwe teksten opgenomen. 
Be langr ij k om te vermelden dat RWS niet de cert ificer ing verzo rgd . Evenmin 
bepaa lt RWS wanneer materiaa l wordt toegepas t. 
Passages over meld ingen i.p.v. verg unningen en toegestane handelingen op 
g ron d van het Bbk zij n vanwege hun belang in de brief geha ndhaafd . 

Blz. 5 : teks t blok 'erkende kwaliteitsverkl ari ng ' 
Uw v raag waa rom de nieuwe BRL 9344 er nog niet is en wanneer die wel wo rdt 
verwacht. 
React ie : 
Z ie toe li ch t ing in sepa rate memo. 

Blz. 5 : Tekstblok 'erkende kwaliteitsverklar ing' 
Uw opmerking over de I LT . 
React ie : Afges proken is da t de I LT een brief opstelt. 

Blz. 6 : Tekstblok ' I nged iende mot ies ' 
React ie : De teksten zij n confo rm afsp raa k aang epast . 

B Beantwoording kamervragen Kröger e.a. 

Antwoord 1: laatste tekstblok 
React ie : tekst aa ngepast. 

Antwoord 3: laatste tekstblok 
React ie: tekst aa ngepast 

Antwoord 10: uw v raag ove r het berekende gehalte poly-acry lamide 
React ie 
De genoemde detec t iewaa rde gaat over ac rylamide. I n dit antwoord gaat het over 
het berekende gehalte van de stofgroep poly-ac rylamide. Dit is echt iets anders. 

I n het Europea n Union Risk Assess ment Report 'ac ry lam ide' (Europea n Chemica ls 
Burea u, I nstitu te fo r Hea lth and Cons umer Protect ion, 2002) is aa ngegeven dat 
het fysisch-chemisc h onwaa rs chij n lij k is da t acrylamide vrij komt bij de afbraa k 
van po ly-acry lam ide. 

React ie 
Vanwege het tec hnische karakter van d it stu kj e - en de lengte van de Kamerb rief 
- was in de brief vo lstaa n met enkel de conc lusie . Tekst van de brief is nu 
aa ngepast . 

Antwoord 17: uw opmerking over het certifi caa t en duurzaa m onderdee l van de 
bodem 
React ie : 
Tekst van het antwoord op vraag 17 is aangepast. 

Be stuurskern 
Directie 
Be stuursonderst eun ing 
Bestuursadv ies 

Datum 
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Antwoord 19: uw opmerking over br ief I LT 
React ie : 
De vraag is ingegeven door de mem o van DGWB aa n RWS van 10-10-2019 . Aa n 
dat stuk lag geen beleidsb rief van de ILT ten grondslag . I nmiddels heeft de ILT 
een dergelij ke brief wel opgesteld. 

Antwoord 20: normen voor ac rylamide en poly-ac ryl amide in bodem, gro nd- of 
oppervl aktewater 
React ie : 
Op d it moment zij n er geen normen . Maa r er is ook geen sp rake van schadelij ke 
m ilieueffecten. 

Antwoord 22: uw opmerk ing over het rapport van De ltares 
React ie : 
Dit rap port behande ld niet de vraag of granuliet grond is. Het stuk is op 5 m aa rt 
naa r de TK ges t uu rd . 

1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

Be stuurskern 
Directie 
Be stuursonderst eun ing 
Bestuursadv ies 

Datu m 
25 m aa rt 2020 
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To: (10)(2e) ) - DBO~~ ___ (1_0)~(2_e_) -~l@minienw.nl ] ; ~I ___ (1 _0)_(2~e) __ ~I) -
DCO (1 0 )(2e) min ienw.nl 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Fri 3/27/2020 9:05:01 AM 
Subject: FW: Retour : opm M MenW granuliet 
Received: Fri 3/27/2020 9:04:00 A M 
Opm . M MenW Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de minister voor Milieu en Wonen 
over granuliet TC.pdf 
Opm . M MenW 03. 20200327 DEFINITIEF Kamerbr ief over granu liet 27 maart 2020 TC.pdf 
Opm . M MenW IENW BSK-2020 59711 01 . 20200326 Memo BRL-9344.pdf 
Opm M MenW IENW BSK-2020 55809 03 20200320 Kamerbr ief over granu liet 20 maart 2020 TC.pdf 

Zie bij gevoegd opm. van M MenW. Ik stuur jullie ook de 'schone' versies in word zodat we met frisse blik kunnen lezen. 

Van: 1 (1 0)(2 e) 1) - DBO 
Verzonden: vrijdag 27 maart 2020 09:03 
Aan: (10)(2e) ) - DBO 

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

Onderwerp: Retou r : opm M MenW granuliet 

Ha(10)(2et 

M l&W is akkoord. 
M MenW heeft nog een paar aandachtspunten - zie bijgevoegd . 

- Vwb de br ief: graag verzoek aan ons allen om de br ief nog één keer goed door t e lezen op lopende zinnen. Door tc's lij ken 
somm ige zinnen niet helemaal goed te lopen, zegt ze. Ik za l dat vanuit de schone ve rsie ook we l doen. 

- Vwb de TK vragen van Kröger heeft ze nog een aant al belangrij ke puntjes. Zie bijgevoegd. 

-Vwb memo granuliet : verzoek om met ILT en de sector bezien in welk tijdspad nu gekomen wordt tot de def initieve afronding 

van de nieuwe BRL. 
Daarnaast verzoek of er een link of het rapport zelf van dat Eu ropean Risk Assessmen report po ly-acry lamide kan worden 

bijgevoegd/meegestuu rd worden? 

Zu llen we even contacten ove r proces/aanlevermoment eet ? 
1 

1 (1 0)(2 e) 1 f 10)(2ej 

(10)(2e) 

127538 0604 



To: (10)(2e) ) - BSK..,__~~~-_.,@,min~ie_nw_ .n~I ~· --.....--'(_10~)(~2e~>--~~-
DGRW (10)(2e) @minienw.nl · (BS) (10)(2e) @rws.nl]; .___(_10--'-')(_2e_) ____, (BS)d._--'--(1---'0)_(2---'e)____,l@rws.nl] ; 

(1 0)(2e) 10.2.e (10)(2e) minienw .nl] 
Cc: (10)(2e) - BSK (10)(2e) @minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - D80 
Sent Fri 3/27/2020 9:32:07 AM 
Subject Opm. M Menw Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de min ister voor Milieu en 
Wonen over granuliet TC.pdf 
Received: Fr i 3/27/2020 9:32:1 0 AM 
Oom. M MenW Vragen van de leden Kröger (GroenL inks) Lacin (SP) en Van Brenk (SOPLUS) aan de minister voor Milieu en Wonen 
over granuliet TC.pdf 
Oom. M MenW 03. 20200327 DEFINITIEF Kamerbriefover granuliet 27 maart 2020 TC.pdf 

Beste collega's, 

M in lenW is akkoord met de brief en de beantwoording van de kamervragen. 
M in MenW heeft een paar kleine opmerkingen bij de brief, deze los ik op, 

Bij de beantwoording van de kamervragen van Kröger e.a. zijn er b ij de volgende vragen opmerkingen geplaatst: 
. vraag 15: actie 10)(2e 

. vraag 20 11.1 en 10.2.g 
1.~.agie (10)(2e) 

. vraag 22: actie 10)(2e 

. vraag 24: uitschrijven redenering: actié1I0)(2Fl 
Graag voor 12 uur vanmiddag aanleveren. 

Groet 
j10)(2e) 

265907 0609 



To: DBO-SPZ Postbus 
Cc: (10)(2e) - DBO 

(10)(2g) @minienw.nl,._] ------~ 
(10)(2e) @minienw.nl ]; 1 (10)(2e) 1) - DBO~U __ (1_D)_(2_e_) -~l@minienw.nl] 

From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Fri 3/27/2020 9:59:34 AM 
Subject: Vraagje om rzm af te handelen : Nieuwe digitale nota M MenW, IL T : granuliet certificaat br ief 
Received: Fri 3/27/2020 9:59:00 AM 
ILT M MenW granuliet ce rtificaat brief IG aan MMenW.tr5 
01. brief granu liet IG aan MMenW.PDF 

Ha collega's, 

Deze brief hebben we f10)(2e~en ik) gister samengevoegd bij de ande re granu liet stukken in rzm nr's 3485 {Cara) en 3469 {Stientje). 

Be ide ministers hebben akkoord gegeven op bovenstaande rzm nr's en dus ook deze aparte brief. 

Kunnen jullie onderstaande rzm 'afhande len ' met vermelding dat BWP akkoord zijn en dat het via die andere rzm'n rs is gelopen? 

Dank! 

Groet 

1 (10)(2e) 

Van: DBO-SPZ Postbus <I (10)(2g) l@minienw.n l> 

Verzonden: donderdag 26 maart 2020 10:02 
~---------~ 

Aan: Post bus not a's St aatssec retar is < (10)(2g) @min ienw. nl> 
CC: Woordvoer ing 1 (10)(2g) l@fr~d-.s-h-sd- i-r.-n-1>_; _____ (1-0-)(~2e~)----) - DBO 1~ ___ (1_0_)(_2e_) __ ~l@m in ienw.n l> 

Onderwerp: Nieuwe digit ale nota M MenW, ILT: granu liet ce rt ifi caat brief 

Beste co llega's, 

Hierb ij een nieuwe dig itale nota inz. gran uliet certificaat brief . 
Graag het g roentje digitaa l in HPRM bij de rondzendmap plaatsen en de record-act ie DBO-advies vo ltooien, zoda t de stukken 
d ig itaa l naar de min ister kunnen gaan. 

M et vr iendelijke groet , 

1 (10)(2e) 1 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Direct ie Bestuursondersteun ing 

Ri jnstraat 8 1 Postbus 20901 1 2500 EX Den Haag 

M;H)~~) 
Ei (10)(2e) 1@m inienw.nl 
www. ri jksoverheid.nl/ienw 

------ < HPE Reco rds Manager recordgegevens >------

Record nummer: RONDZENDMAP-2020/3407 
T ite l ILT M MenW gra nuliet certificaat brief IG aan MMenW 

127494 

(10 

0612 



To: (10)(2e) - DGRW (10)(2e) minienw.n l] ; (10)(2e) - DGRWU (10)(2e) l@minienw.n l] ; 
(10)(2e) - BSK (10)(2e) @minienw.nl]; (1 0)(2e) ) - BSK (10)(2e) @min ienw.nl] 

From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Fri 3/27/2020 10:03:06 AM 
Subject: RE: Stukken granu liet voor de bewindspersonen 
Received: Fri 3/27/2020 10:03:07 AM 

Ha 1(10)(2e) 1, 

Dat klopt. Ik ben er ook niet voor, maar RWS en ILT wilde dat uitdrukkelijk wel. Ik heb wel als eis gesteld om zo dicht 
mogelijk bij de formulering van de IG te blijven. Inderdaad maar even zien wat de bewindslieden hier van vinden. 

Groet, 

Verzonden met BlackBerry Work 
( www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DGRW ~ (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: vrïda 27 mrt. 2020 9: 14 AM 
Aan: (10)(2e) - DGRW ~(-1-0)-(2-e)~ minienw.nl> , I (10)(2e) 1) -B SK<j (1 0)(2e) l@mini enw.nl>, I (1 0)(2e) 

(10)(2e) ) - BSK minienw.nl> 
Onderwerp: RE: Stukken granuliet voor de bewindspersonen 

H~~ ) 
Ik zi e da( ~ ,:le passages over de nie uwe BRL toch in de Ka me rbrief en Kamervrage n heeh la ten staan. Zoa ls besproke n lijkt dat onverstandig omdat dit 
vragen kan oproepen over de status van de hu idige BRL e n e r ook niet naar gevraagd wordt door de Kame r. Ke nnelijk onder d ruk van de ILT e rin geb leve n. Nu 
react ies minis te rs maar afwacht en. 
Groeten, 

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

Verzonden: donderdag 26 maart 2020 21:08 
Aan: (10)(2e) ) - SG ; (10)(2e) ) - DGRW ; (10)(2e) 

(10)(2e) ) - BSK ; (10)(2e) {BS); (10)(2e) {BS); (1 (10)(2e) 

(10)(2e) ) -CEND-DCO ; (10)(2e) ) - DCO ; (10)(2e) (10)(2e) - ILT ; 
(10)(2e) ) _ 1 LT ; (10)(2e) ) - DBO ; ,-------;(-::--:10::-:-)(;-;::2-::--;e)--~-----'1,~~=-r-.:.........'.:..:...(_1 o'.._)(-2e_)_---.J_ZN) 

Onderwerp: Stukken granu liet voo r de bewindspersonen 

Beste col lega's, 

Deze st ukken zij n e ind van de middag naa r de bewindspersonen gestuurd. 

Ik w il jullie graag bedanken voor j ull ie inzet en geduld. 

Met vriendelijke groet, 
(1 0)(2e) 

143286 0614 



To: 'Wim Ku ï ken' (10)(2e) @gmail. com] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Fri 3/27/2020 10:42:33 AM 
Subject Diverse stukken prob lematiek granuliet 
Received: Fri 3/27/2020 10:42:34 AM 
12 Position paper GIB t.b .v. hoorzitting rondetafelgesprek granuliet in Maasplassen d.d. 9 maart 2020 .pdf 
20190601 presentatie Bontrup Noordse Leem samenvatting 2.PDF 
20191010 07 Brief aan DG RWS van DGWB d.d. 10-10-2019 over certificatie granu liet als grond .pdf 
2 020 0305 Kamerbrie f uitzend in g-zem bi a-over-g ran ui iet. pdf 
20200308 Presentatie technische briefing granul iet 9 maart 2020.pptx 
Besluit Bodemkwaliteit MvT stb-2007-469.pdf 
BWBR0022929-geldend van 18-12-2019 tm heden zichtdatum 27-03-2020. txt 
Diverse teksten van website BodemPlus .docx 
handreiking besluit bodemkwal ite it 24 252539.pdf 
vrom infobladbesluitbodemkwal ite it 24 248412.pdf 

Beste Wim, 

Bij gevoegd op jouw verzoek een eerste set stukken . 
Onderstaand een link naar de kennisportal rond alle bodemzaken: 

https ://www.bodemplus.nl/ 

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

134934 0615 



To: (10)(2e) (10)(2e) @rws.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Fri 3/27/2020 11 :01 :32 A M 
Subject RE: Opm. M MenW Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de minister voor 
Milieu en W onen ove r granuliet TC.pdf 
Received: Fri 3/27/2020 11 :01 :32 A M 

Dank wederom! 

M d r·k oet, et vrien e 11 e gr 

1 
(1 0)(2e) 

1 

(10)(2e) 

1 
(10)(4'.é~)(~e) 

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

Verzonden: vrijdag 27 maart 2020 10:49 
Aan: (10)(2e) ) - DBO 

CC: (10)(2e) ) - BSK; ~I ___ (_10_)(2_e_) --~I) - DGRW; ~I __ (1_0)_(2_e)_~I (BS) ; ~I ___ (1~1(1_0)_(2_e)~I -~I (BS) ~ ~0 )(2 ➔J 
(10)(2e) ) - BSK 

Onderwerp: FW : Opm . M MenW Vragen van de leden Kröger (Groen Links) Lacin (SP) en Van Bren k (SOPLUS) aan de ministe r voor 

M ilieu en W onen over granu liet TC. pdf 
Dag !10)(2ej, 
Zie hieronder een aa ngepast an twoord op v raag 24. 

Belanrjk om o~ te mecke n: 

ii 

11.1 en 10.2.g 

11 .1 en 10.2.g 

Dit is voo r de volled igheid opgenomen in het bl auwe deel va n het onderstaa nde antwoord. Mij n advies is wel om dit deel niet op te 
nemen in het antw oord, maa r te volstaa n met het dee l van het antwoord sta rtend met 'Zoa ls ... .' 

Erkent u dat als de vero nd ie □ i na bii het □ roi ec t "Over de Maas" is afaero nd er inmiddels 75 .000 ka □o lvacrv l am i de in de □ rond zit? 

11 .1 en 10.2.g 

11 .1 en 10.2.g 

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

(10)(2e) l@mi n ienw .nl> 

Verzonden: vrijdag 27 maart 2020 09~:3_2 _____ ~ 
Aan: (10)(2e) ) - BSK < (10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) m inienw.nl> 
CC: (10)(2e) m inie nw.nl> 

(10)(2e) 

rws .nl>; 

) - DGR W 
(10)(2e) (BS) 1 (10)(2e) l@rws.n l>; 

Onderwerp: Opm . M M enW Vragen van de leden Kröge r (GroenLinks ) Lac in (SP ) en Van Brenk (SOPLUS) aa n de minister voor M ili eu 

en W o nen over gran uliet TC. pdf 

Best e co llega's, 

M in lenW is akkoo rd met de br ief en de beantw oord ing va n de kamervragen. 

M in MenW heeft een paa r kleine opmerkingen bij de br ief, deze los ik op. 

Bij de beantw oord ing van de kamervragen van Kröger e.a. zijn er bij de volgende vragen opmerkingen geplaat st : 

11 .1 en 10.2.g 

. v raag 15: act ie~ 

. vraag2~ 
1.~ .acg: ieÏ(10)(2e~>--------------------------------------~ 

. vraag 22:~§@ 

. vraag 24: uitsch rijven redener ing: act ié1I0)(2~) 

Graag voor 12 uu r vanmiddag aan leve ren. 

Groet 
(10)(2e) 

265896 0620 



To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail. com] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Fri 3/27/2020 11 :40:41 AM 
Subject RE: Diverse stukken problematiek granu liet 
Received: Fri 3/27/2020 11 :40:41 AM 

Beste Wim, 

Voordat de kamerbrief, waar we nu de laatste hand aan legg en, uitgaat sondeert Stientje eerst nog even bij de indiener van de motie, Moorlag . Als dat 
geen probleem vormt gaat de brief vandaag of uiterlijk maan dag uit. Ik zorg dat je zsm een kopie krijgt. De volgende stap is een telefonisch overl eg 
met Stientj e. Dat ga ik plannen. Ik ga vanaf maan dag aan de slag met een opzet etc. Laten we maandag even bellen . 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

Van: Wim Kuij ken 1 (10)(2e) l@gmail.com> 
Verzonden: vrijdag 27 maart 2020 llr:~37~---~ 
Aan: 1 (10)(2e) D - DBO <j (1 0)(2e) l@minienw.nl> 
Onderwerp: Re: Diverse stukken problematiek granuliet 

Dank~10)(2e~ Zal er doorheen bladeren . Hoe nu verder? Komt er een tel. call met Stientj e? Dacht het wel (nb met jou erb ij graag). Ik wil een keer met 
j ou en het ' team' spreken . Hoe? We moeten een plannetj e maken voor de aanpak en gesprekken inplannen plus berichten rondsturen over mijn 
opdrach t:/ aanpak. Er moet een lij st komen van te interviewen personen. We moeten een externe uitkiezen. En er komt wrs nog een brief met de 
fomrnli ty 's aan mij vanui~ ,em ik aan . 
Zeg maar waneer je wilt ~failefl. Maandag even bellen? 
Groet Wim 

iPhone WJK 

> Op 27 mrt . 2020 om 10:42 heeft ~I __ (1_0_)(2_e_) _~D -DBO <j~_(1_0)_(2_e)_~l@minienw.nl> het volgen de geschreven: 
> 
> Beste Wim, 
> 
> Bij gevoegd op j ouw verzoek een eerste set stukken . 
> Onderstaand een link naar de kennisportal rond alle bodemzaken : 
> 
> https://www.bodemplus.nl/ 
> 
> Met vriendelïke gro et, 
> (1 0)(2e ) 
> Dit bericht kan informatie bevatten die n iet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen . De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten . 
> This message may contain information that is not intended for you. I f you are not the addressee or if th is message was sen t to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liabi lity for damage of any kind resulting from the risks inherent in 
the electronic transmission of messages. 
> < 12 
> P osition _paper_ GI B _t.b. v._ hoorzitting_ rondetafe lgesprek _granuliet_ in_ M 
> aasplassen _ d.d._9 _ maart_ 2020.pdf> 
> <2019060 1 presen tatie Bontrup oordse Leem_san1envatt ing 2.PDF> 
> <20 191010 07 Brief aan DG RWS van DGWB d.d. 10-10-20 19 over 
> certifi catie granuliet als grond.pdf> 
> <20200305 Kamerbrief uitzending-zembla-over-granuliet.pdf> 
> <20200308 Presentatie technische briefing granuliet 9 maart 2020.pptx> 
> <Besluit Bodemkwali teit MvT stb-2007-469 .pdf> 
> <BWBR0022929-geldend _van_ 18-12-20 19 _ tm _heden_ zichtdatum_ 27-03 -2020.txt 
> > <Diverse teksten van website BodemPlus.docx> 
> <handreiking_besluit_bodemkwaliteit_24_252539.pdf> 
> <vrominfob ladbesluitbodemkwaliteit_ 24 _ 2484 12.pdf> 

134933 0621 



To: (10)(2e) ) - DB;:.._;O=-u_ _ _,_(1_0.:...:.)(2_e-'-) - -">= 

BSK (10)(2e) @min ienw.nl); '-----'-(1--'0)-'-(2_e'-) _ __, 
(10)(2e) 

DGRW (10)(2e) minienw.n l],~---~ 
Cc: (10)(2e) BS (10)(2e) @rws.n l) 
From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent Fri 3/27/2020 12:02:00 PM 
Subject FW: Opm. M Menw Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (S0PLUS) aan de min ister voor 
Milieu en Wonen over granuliet TC.pdf 
Received: Fr i 3/27/2020 12:02:02 PM 

10.2.e 
Hierb ij aanvulling op antwoord vraag 20 op basis van infor matie HBJZ. Ik hoopte dat nog kon 
m eelezen, maar d ie heb ik n iet te pakk en kun nen krijgen. 
Groet en, 
1(10)(2ei1 
Vraag 20 
Zijn er normen voor polyacrylamide of acylamide in bodem, g rond- o f oppervlaktewater? 

11.1 en 10.2.g 

1e oo 

Van: I 
e an woor op vraag ~------~ 

(10)(2e) b-HBJZ ~ (10)(2e) l@minienw.nl> 

min ienw .n I>; ~I __ (1_0_)(_2e_)_~I (WVL) ~L _.:...(1.:...0)~(2_e.:...) _ ..JOl@-....;...rw;.;..;;.:.s.=nl> 

c9 (10)(2e) l(CD) rws.nl> 
Onderwerp: RE: Opm. M MenW Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) Lacin (SP) en Van Brenk {S0PLUS) aan de m inister voor 

M ilieu en Wonen over granul iet TC.pdf 

rallo~ buiten verzoek lik ben pas rond 18 uur weer terug en kan dan weer 
vero~vIage11 KIJKellJ 

Het antwoord op deze vraag weet ik niet. Hieronder geef ik weer dat er voor acrylamide wel enige aandacht is in de 
drinkwaterregelgeving. I k denk niet dat dit rechtstreeks op oppervlaktewater betrekking heeft want die normen staan in het 
BKMW 2009. Daar staan ook de normen in voor oppervlaktewater dat bestemd is voor de drinkwaterwinn ing. Dat zijn de normen 
die gelden op het innamepunt. Vanaf de inname geldt volgens mij de drinkwaterregelgeving. 
Dus ik ga er van uit dat er voor oppervlaktewater inderdaad geen normen zijn voor acrylam ide. Voor de bodem komt zo gauw 
via overheid .nl ook niks boven in de regelgeving, maar er zijn natuurlijk ook allerlei andere documenten. Op zich hebben we 
voor bodem geen kwaliteitseisen, voor water wel. 

Het is trouwens acr ylam ide. 
Dan eef ik een eerste voorzetje voor de aanvul ling van 'jouw vraag'. 
(10)(2e) weet hier veel meer van, Fiij eeft zie uitgebreid veraiept in e ozingsverg unningen voor ongenormeerde stoffen. 
De vraag is op zich onduidelijk. 
Je hebt de bronkant, emissies van acrylamde in het milieu. Ik neem aan dat het daar niet over gaat. 
Ik neem aan dat de vraag inderdaad erover gaat of ergens staat hoeveel acrylamide in het water mag voorkomen. 
De zorgplicht heeft daar echter op zich geen betrekking op. De zorgplicht heeft betrekking op activiteiten, en niet op de 
gewenste milieutoestand. 
Dus je zou het bij het antwoord kunnen laten bij 1 11.1 en 10.2.g 1 

Als je de vraag wat anders opvat, in die zin dat je wilt weten welke act1v1te1ten z1Jn toegestaan met grond en bagger die 
acrylamide bevatten, dan heb je wel met de zorgpl icht te maken. Dan wordt de vraag in feite in hoeverre het is toegestaan om 
acrylamide-houdende grond en baggerspecie op de landbodem of in oppervlaktewater toe te passen. Dat is dus niet gevraagd, 
het is normaal gesproken niet de lijn om te gaan raden wat de vragensteller wellicht heeft bedoeld maar niet gevraagd en wat 
achterliggende redenen voor zijn vraag kunnen zijn. 
Maar even gesteld dat we de vraag zo zouden opvatten en willen beantwoorden, dan zou het antwoord kunnen zijn (geel het 
antwoord op de letterlijke vraag, au de toevoeging als antwoord op de mogelijk bedoelde vraag): 
Vraag 20 
Zijn er normen voor polyacrylamide of acylamide in bodem, grond- o f oppervlaktewater? 

!

Antwoord 20 

11.1 en 10.2.g 

143285 0622 



1 11.1 '" 10.2.g 

Wel weet 1k dat in 61Jlage A 61J het Dnnkwaterbeslu1t wel een norm voor acrylam1de Is opgenomen. 
Het is een chemische parameter 

Tabel IL Chemische parameters 

Parameter Maximum waarde Eenheid Opmerkingen 

- 0,10 µgil N oot 1 

Noot 1 Deze parameterwaarde heeft betrekking op de residuele monomeerconcentratie in het water, berekend 
aan de hand van specificaties inzake de maximum migratie van de overeenkomstige polymeer in contact met 
water, of betreft een feitelijk gemeten waarde. 

In de Drinkwaterregeling staat in bijlage II het volgende, waar ik overigens zo gauw niets van begrijp. 

Tabel ll. Chemische en indicatorparameters 

Voor de onderstaande parameters houden de gespecificeerde prestatiekenmerken in dat met de gebruikte 
analysemethoden ten minste concentraties moeten kunnen worden gemeten die gelijk zijn aan de 
parameterwaarde, met een bepalingsgrens, zoals gedefinieerd in artikel 2, tweede lid, van Richtlijn 
2009190/EG van de Commissie van 31 juli 2009 tot vaststelling van technische specificaties voor de 
chemische analyse en monitoring van de watertoestand krachtens Richtlijn 2000I60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad (PbEG 2009, L 201/36), van 30% of minder van de desbetreffende parameterwaarde 
en een meetonzekerheid als aangegeven in de tabel. Het resultaat wordt met ten minste evenveel significante 
cijfers uitgedrukt als de gelijknamige parameterwaarde genoemd in Biilage A tabellen Il en Il/. bii het besluit. 

Met onder de tabel de volgende noot : 
Acrylamide, epichloorhydrine en vinylchloride worden gecontroleerd door middel van productspecificatie (parameters 
opgenomen in de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening) 
Als ik doorklik naar die regeling, dan heeft die een andere invalshoek: 
Gelet op richtli jn nr. 98/83/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 3 november 1998 betreffende de 
kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (PbEG L 330), beschikking 2002/359/EG van de Commissie 
van de Europese Gemeenschappen van 13 mei 2002 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van de 
voor de bouw bestemde producten die met voor menselijke consumptie bestemd water in contact komen, 
overeenkomstig artikel 20, tweede lid, van richtlijn nr. 89/106/EEG van de Raad van de Europese Unie, artikel 20, eerste 
lid, onderdeel b, van het Drinkwaterbesluit en artikel 3.107 van het Bouwbesluit 2003; 
Van: 1 (10)(28) b -DGRW ~ (10)(28) l@minienw.nl> 

Verzonden: vrijdag 27 maart 2020 10:18 
Aan: 1 (1 0)(20) 1) - HBJZ 1.----(1_0_)(2_8_) ---,l@minienw.nl>; 1 (10)(28) 1 (WVL) 1 (10 )(28) l@rws.nl> 

Onderwerp: RE: Opm. M MenW Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (S0PLUS) aan de minister voor 
Milieu en Wonen over granuliet TC.pdf 
In de Kamervragen over g ranuliet staat er ook een over normering, in dit geval acrylamide. Gezien discussies PFAS 
wi l ik zo dicht mogelijk bij de teksten blij ven die we daar hebben gehanteerd voor niet-genormeerde stoffen . 
Kunnen j ullie even meelezen? Het gaat hier om een t oepassing in oppervlaktewat er, dus is net iets anders. 
Vraag 20 
Zijn er nor men voor polyacrylam ide of acylamide in bodem, grond- of 
oppervlaktewater? 
Ant woord 20 

11 .1 en 10.2.g 

Van: (10)(2e) ) - DBO L____:_(_10..:.:)(_2e...:..) _ __J.>i"-'mc:.:.:.:..in.:.:.:ie::.:.n.:..:w.:..:·.:.:.:nl> 
Verzonden: vrijdag 27 maart 20 20 09~:3_2 ____ ~ 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1) -BSK <I (1 0)(20) l@minienw.nl>; ~I ___ (10_)_(2_0) __ ~ 1.) -DGRW 

143285 0622 



(1 0)(2e) minienw.nl>; (10)(2e) (BS)~ (1 0)(2e) l@rws.nl>; 1 (10)(2e) 1 (BS) ~ (10)(2e) l@rws.nl>; 

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

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

Onderwerp: Opm. M MenW Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (SOPLUS) aan de minister voor M ilieu 

en Wonen over granul iet TC.pdf 

Beste collega' s, 

M in lenW is akkoord met de brief en de beantwoording van de kamervragen. 

M in MenW heeft een paar kleine opmerkingen bij de brief , deze los ik op. 
Bij de beantwoording van de kamervragen van Kröger e.a. zijn er bij de volgende vragen opmerkingen geplaatst: 

11.1 en 10.2.g 

. vraag 15: actie~ 

.vraag2~ ' -~ -ê~ie7{1o)(2e1-.,.._ _____________________________________ ~ 

. vraag 22: actie~ 

. vraag 24: u itschrij ven redenering: actié1[0)(2F) 

Graag voor 12 uur vanmiddag aanleveren. 

Groet 
(10)(2e) 

143285 0622 



To: (10)(2e) 

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

1)- DBO 
1@minienw.nl] 

Sent: Fri 3/27/2020 12:33 :28 PM 
Subject FW: Opmerkingen concept brie f 
Received: Fri 3/27/2020 12:33:28 PM 
1 ENW BSK-2020 59712 02. 20200327 DEFINITIEF Kamerbrief over granu liet 27 maart 2020 schoon OPM 2.docx 

Zie bijgevoegd vast 

Verzonden met BlackBerry Work 
( www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) 1) -DBO 1'-----'('-10....:..)(-'-2--'e) __ _,_l@=m=i=ni~en=w~.=nl> 
Datum: vrï da 27 mrt. 2020 12:30 PM 
Aan: (10)(2e) ) - DBO 1 (10)(2e) l@minienw.nl>, ~I ___ (1_0)_(2_e_) --~I) -DCO 

(10)(2e) ,minienw.nl> 
Onderwerp: Opmerkingen concept brief 

Zie bij lage. Alleen kamerbrief bekeken, nog niet schriftelijke antwoorden kametvragen 

127571 0623 



To: (10)(2e) 
From: (10)(2e) 
Sent: Fri 3/27/2020 1:40:1 0 PM 

Il -DBO~~---(1_0)~(2_e_) -~l@minienw.nl] 
1)- DBO 

Subject FW: Beantwoording kamervragen granuliet 
Received: Fri 3/27/2020 1 :40:1 1 PM 
20200328 Vragen van de leden Kröger (Groen Links) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de minister voor Mil ieu en Wonen over 
granuliet schoon.docx 
20200328 Vragen van de leden Kröger (Groen Links) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de minister voor Mil ieu en Wonen over 
granuliet TC.docx 
20200328 Vragen van het l id Lacin (SP) schoon.docx 
2019-06-09-Beoordelen-effecten-Ecopu re-P-1715-op-water-en-bodem LAK.pdf 
Kruse Lubking Memo-voor-discussie-granuliet-als-gron d 1.pdf 
TUDelft-Samenstell ing-Granu liet-c . 03-27-feb 2020 LAK. pdf 

Verzonden met BlackBerry W ork 
(www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) 1) -DBO <I'--__ (_10_)(_2_e) _ ____.,.l@~m_in_i_en_w_._nl> 
Datum: vri jdag 27 mrt. 2020 1:38 PM 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DBO <1L. __ (_10_)(_2e_) __ ~l@_.!1ll_ i n_ie_n_w_.nl_> 
Onderwerp: Beantw oording kamervragen granuliet 

Ha 1 (10)(2e) ~ 
Hie rbij de kamervragen , aangepast na.v. de opmerkingen van St ientje. 

Teven voeg ik alvast de bij lagen bij voor de kamerbr ief . 

Met vr iende lij ke groet , 
1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

(1 O)(J:étj)(pe ) 

127510 0625 



To: (1 0)(2e) 

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

1) - DBO 
1@minienw.nl ] 

Sent: Fri 3/27/2020 2:19:54 PM 
Subject IENW BSK-2020 59712 02. 20200327 DEF INITIEF Kamerb rief over granu liet 27 maart 2020 schoon OPM 2 
Received: Fri 3/27/2020 2:19:00 PM 
1 ENW BSK-2020 59712 02. 20200327 DEFINITIEF Kamerbrief over granu liet 27 maart 2020 schoon OPM 2.docx 

Ha j10)(2e~ 

Zie b ij gevoegd enkele typo's die ik e ru it heb gehaald . 

Groet 
1 (10)(2e) 1 

127446 0632 



To: ~~ ___ (_10~)_(2~e)~_~) - DBO~U -~(1~0)_(2_e~) -~l@minienw.nl]; ~I ____ (1~0)~(2_e~) ---~I) -
DBO (10)(2e) min ienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Fri 3/27/2020 2:34:04 PM 
Subject: 20200328 Kamerbrief over granuliet 28 maart 2020 TC 
Received: Fri 3/27/2020 2:34:00 PM 
20200328 Kamerbrie f over granuliet 28 maart 2020 TC.docx 

Zie bij gevoegd aantal t ypo's in TC aangegeven 

127531 0634 



To: (10)(2e) 

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

1)- DBO 
1@minienw.nl] 

Sent: Fri 3/27/2020 2:54:09 PM 
Subject 20200328 Vragen van de leden Kröger (Groen Links) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de minister voor Milieu en 
Wonen over granuliet TC 
Received: Fri 3/27/2020 2:54:00 PM 
20200328 Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de minister voor Mil ieu en Wonen over 
granul iet TC.docx 

Zie bijgevoegd. 

Mijn enige twijf el blijft bij vraag 24; waarom kunnen we niet opsch rijven dat de detectiegrens 0,1 is? En daardoor het niet 0,1 * 
hoeveelheid gestorte granuliet is? 

Groet 

1 (10)(2e) 1 

127532 0636 



To: ~~ ____ (1~0)_(2_e,J --~) - DCO~~ __ (_10~)(_2e~J-~l@minienw.nl]; ~l ____ (_10~)_(2~e) ___ ~l) -
DBO (10)(2e) minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Fri 3/27/2020 3:21 :21 PM 
Subject: FW: Kamerstukken granuliet 
Received: Fri 3/27/2020 3:21 :00 PM 
20200328 Kamerbrie f over granul iet 28 maart 2020 schoon.docx 
20200328 Vragen van de leden Kröger (Groen Links) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de min ister voor Mil ieu en Wonen over 
granul iet schoon.docx 
20200328 Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de min ister voor Mil ieu en Wonen over 
granul iet TC.docx 
20200328 Vragen van het lid Lacin (SP) schoon.docx 
2019-06-09-Beoordelen-e ffecten-Ecopu re-P-1715-op-water-en-bodem LAK.pdf 
Kruse Lubking Memo-voor-discussie-g ranul iet-als-grond 1.pdf 
TUDelft-Samenstell ing-Granu liet-c. 03-27- feb 2020 LAK. pdf 
20200328 Kamerbrie f over granul iet 28 maart 2020 TC.docx 

Van:~I __ (1_0)_(2_e)_~l) -DBO 
Verzonden: vrijdag 27 maart 2020 15:13 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: Kamerst ukken gran uliet 

Ha 1 (10)(2e) ~ 
Hie rb ij nogmaals de hele set st ukken. 

M et vr iende lijke groet, 
(10)(2e) 
(10)(2e) 

(10)(3:é )( e) 

127559 0638 
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1 INLEIDING 

Graniet Import Benelux BV (verder: Graniet Import) produceert en import steenslag uit steengroeves in 
Noorwegen en Schotland. Bij het breken en zeven ontstaat granuliet, ofwel Noordse Leem. 

~~ ', 
, "Breek, zeef en ' Halffabrikaat ', 

,' wasproces uit de ' 
1 

, groeves 

1 

' 1 

' 

r::poeld 
materiaal 
(water , 
fijne delen) 

Water 

L 

B 
Wasse"& 

zeven 

lL Verschillende 
uitgezeefde 

product.en 

c=::==J➔ Zand L::'.J (63µm -1mm) 

i 
ll<:cu1kt,n 

(decanter: 

F,lterpers ➔ Noordse 
Leem 

~----------------------~ 
I 

✓ 
✓ 

Gradaties in de steenslag worden verkregen via droge 
zeving. De fijnste fracties worden nat gezeefd. De 

fract ie< 1 mm wordt met behulp van cyclonen gesplitst 
in een slibfractie < 63 µmen een zandfractie (>63 µm 
fractie< 1 mm). 

Granuliet is de fractie < 63 mm. Deze wordt verkregen 
via flocculatie van de dunne waterige fractie uit de 
cyclonen, gevolgd door indikking en mechanische 
ontwatering. Ecopure P-1715 wordt als flocculant 

gebruikt. Water recirouleert in dit proces. Zie figuur 1. 

Figuur 1 Schematisatie productie steenslag 

Vanwege gebruik van granuliet in oppervlaktewater en bodem, wil Graniet Import weten of er negatieve 

effecten te verwachten zijn op oppervlaktewater en (water)bodem bij normaal gebruik van de flocculant. 

Op verzoek van Graniet Import heeft Van der Kooij Clean Technologies deze analyse naar effecten 
uitgevoerd. 
In het voorliggende document treft u de rapportage aan. Deze is als volgt opgebouwd. 

Paragraaf 2 beschrijft welke data verzameld zijn voor d,e analyse. Paragraaf 3 beschrijft de resultaten van 

modelberekeningen. Paragraaf 4 geeft de conclusies weer. 

Ecopure P-1 715, beoordeling effecten op water en bodem 
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2 VERZAMELDE DATA 

Ecopure P-1715 is een polyelectroliet en volgens het Veiligheidsinformatieblad1 een wateroplosbare 

anionische polyacrylamide. Polyacryllamiden (PAM) worden veelvuldig toegepast als flocculant. Volgens het 

Veiligheidsinformatieblad is Ecopur P-1715 een mengsel, dat geen gevaartijke stoffen bevat, ook geen zeer 

zorgwekkende stoffen die als PBT- of zPzB-stof2 kunnen worden beschouwd. 

tCH"CH-(. 
1 
C•O 
1 
NH. 

A Poly.acr)iamide zonder 
geladen groep 

C 

ICH,.CH-CH,.CH L, 
1 1 
C•O C•O 
1 1 
NH2 R' 

KiniolllSCh p e, ah copolymcer 
~n .iaybm,dc en een acrylzuur
dcm~•I 

(Ot,.C:11.CH,.CH(. 
1 1 
c-o c-o 
1 1 
NH1 NH 

1 
CH, 
1 
N(CH,>,H· 

E Gcqiu1crnilCud kaltonisdl 
1mtno-gmie1hylcerd poly,aCf}l:amide 

JCH. -CII.CH,.CHJ. 
1 

C•O <-•O 
1 

I-IH. 0 

8 ~o aruoru,,h 
poly-.itr)limide 

(CH,-CH-CH,-CHL, 

1 1 
C•O C•O 
1 1 
NH, NH 

1 
CH2 

1 
CH2 

1 
N(CH,), • 

D K.twoo~h pc ah copolymeer 
•11n acryhurud.c en ceo gcqwi1tr• 
nisctrd •crylzuurdcnvu1 

Figuur 2 

Polyelectrolyten 

van 
polyacryalamide3 

1 Vei ligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Ecopure P-1715. 

Versienummer: 2.1. Vervangt de versie van: 17.11.2017 (2) Herziening: 27.11.2017. Eerste versie: 29.04.2016 
2 PBT-stoffen zijn persistente, bioaccumulerende én toxische stoffen: 

zPzB-stoffen zijn zeer persistente en sterk bioaccumulerende stoffen, ongeacht hun toxiciteit. 
3 Bron: Onderzoek naar de milieubezwaarlijkheid van polyelectrolyten in rwzi's. STOWA, rapport 1995-17 
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PAM zijn hoogmoleculaire polymeren van acrylamide en haar derivaten. De polymeren z ijn in water 

oplosbaar, zwellen op door water opname, verhogen de viscositeit van de oplossing en stimuleren flocculatie 

van deeltjes. De meest als flocculant gebruikte PAM is poly(2-propenamide) (-CH2CH(CONH2)-]. 

PAM wordt onder ander gebruikt in de bereiding van oppervlaktewater tot drinkwater 4 en 

rioolwaterzuivering. Het gaat dan vooral om de typen C, D en E in figuur 2. 

Graniet Import gebruikt anionisch PAM (bij lage 1 ). De f irma Melspring in Velp levert Ecopure P-1715 aan 

Graniet Import. 

2.1 Anionisch PAM 

Anionische PAM adsorberen slecht zowel aan primair als aan actief slib en goed aan kationische groepen, 

die kunnen ontstaan na precipitatie van fosfaat met ijz,er, aluminium of kalk. Bij simultane precipitatie en 

preprecipitatie van fosfaat kan daardoor een binding ontstaan met anionische PE. Mogelijk kan deze binding 

ook optreden met de van nature aanwezige mineralen in het gesteente. 

De adsorptie van anionische PE is ca 4-12%5 Hieruit is een partitie-coëfficiënt Kp = 120 1/kg afgeleid. 

2.2 Kationisch PAM 

De kationische PAM verbeteren de slib/waterscheiding. Ze kunnen in de waterfase terecht komen bij 

overdosering, als de negatieve ladingen op het slib bezet zijn, of als de menging met slib onvoldoende is. 

In het algemeen z ijn kationische PE toxischer dan non-ionische of anionische PE. Deze toxiciteit lijkt vooral 

veroorzaakt te worden door de lading van het polymeer waardoor het polymeer bijvoorbeeld hecht aan de 

kieuwen van vissen6. De toxische werking is hierdoor veelal mechanisch van aard. Het acute toxische effect 

van PE lijkt in de praktijk beperkt te worden doordat een groot deel van het PE hecht aan bijvoorbeeld 

humusverbindingen of kleideeltjes. De adsorptie aan (zuiveringsslib) is hoog, met een partitie-coêfficiênt Kp 

= 13.650 1/kg. 7 

Kationische PE op basis van polyacrylamide- en polyacrylaatcopolymeer zijn zeer gevoelig voor hydrolyse. 

Bij neutrale pH en temperatuur van 20°C, is de hydrolyse-halfwaardetijd ,ca 8 uur.8 Na hydrolyse blijven 

oligomeren over, korte ketens PAM, die niet verder afbreken.9 

2.3 Biologische afbreekbaarheid 

PAM is slecht biologisch afbreekbaar in water. De lange polymeerketens kunnen via hydrolyse wel worden 

gesplitst. Vanwege de lange polymeerketens is de opneembaarheid in cellen van organismen laag10. 

4 Bron: Optimalisatie coagulatie bij behandeling oppervlaktewater tot drinkwater. Ing. M.D. van Troostwijk, H2O, 24-

2002). 
5 Bron: Schumann, H., S. Kunst, 1991. Elimination von 1

• C markierten Polyelectrolyten in biologischen 

abwasserreinigungsprozessen, GWF-Wasser/Abwasser. 132, no.7, 376-383. 
6 Bron: 'GROEN' POLY-ELEKTROL YT, STOWA RAPPORT 2016-14, ISBN 978.90.5773. 724.4 
7 Bron: Onderzoek naar de milieubezwaarlijkheid van polyelectrolyten in rwzi's. STOWA, rapport 1995-17 
8 Onder Nederlandse buitentemperaturen kan beter met 10°c gerekend worden. De halfwaardetijd zal dan ca 16 uur 

zijn. 
9 Bron: Onderzoek naar de milieubezwaarlijkheid van polyelectrolyten in rwzi's. STOWA. rapport 1995-17 
10 Bron: Polyacrylamide degradation and its implications in environmental systems. In: NPJ Clean Water (2018) 1 :17, 

Boya Xiong et al. 
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Bij de splitsing van de ketens kunnen twee stappen worden onderscheiden: 

1 het afbreken van de zijketens; 

2 het afbreken van de hoofdketens. 

PE opgebouwd uit acrylamide en acrylzuur worden binnen 24-48 uur omgezet in een an ionisch polymeer 

door hydrolyse van de esterbinding waarbij choline wordt afgesplitst. Choline is biologisch afbreekbaar, het 

anionionisch PAM minder1112. Afhanlkelijk van de omstandigheden varieert de afbreekbaarheid van ca 10% 

afbraak in 1 jaar in de bodem13 tot 46% in 7 dagen bij 39 °C.14 Bij 1o•c is berekend dat deze 46% afname 
bereikt wordt in 56 dagen. 

Na afsplitsing van de esterbindingen wordt de hoofdketen verder afgebroken. Daar zijn verschillende 

mechanismen voor, met als belangrij1kste fotolyse (UV-licht breekt de hoofdketen in stukken) en biodegratie 

(enzymen breken de hoofdketen in stukken), gevolgd door verdere bacteriologische afbraak. 15. In deze 

afbraak ontstaan veel kleinere moleculen, die allen een goede oplosbaarheid hebben. Voorbeelden zijn het 

monomeer acrylamide, ammonium, CO2 en water (de laatste 3 de uiteindelijke afbraakproducten). 

Acrylamide is biologisch goed afbreekbaar in oppervlaktewater en (water)bodem, waarbij >99% verdween 

binnen 2 weken. 16 

2.4 Bioaccumulatie 

De bioaccumulatie van PAM is laag, doordat het snel hydrolyseert.17. Acrylamide is goed oplosbaar in water 

(log Kow = - 0.67) en vertoont geen bioaccumulatie. 18 

2.5 NoEC 

De laagste gevonden LCso van de verschillende geselecteerde kationische PE is 0.12 mg/tvoor Daphnia sp. 

Voor algen is er een NoEC van < 1 mg/I gevonden. Tevens is voor bacteriën een LCso van 0,9 mg/I 

11 Bron: Schumann, H .. S. Kunst, 1991 . Elimination von 14 C markierten Polyelectrolyten in biologischen 

abwasserreinigungsprozessen, GWF-Wasser/Abwasser, 132, no,7. 376-383. 
12 Bron: Shale Gas and Groundwater Quality. A literature review on fate and effects of added chemicals. Deltares 

rapport 1202141-008, 201 1. 
13 Bron: Polyacrylamide (PAM) in agriculture and environmental land management. 1 n Advances in Agronomy 92:76-

141, January 2007 en http://www.wfduk.org/sites/default/files/Media/JAGDAG%20-%20polyacrylamide 16.pdf 
14 Bron: Polyacrylamide degradation and its implications in environmental systems. In: NPJ Clean Water (2018) 1 :17, 

Boya Xiong et al. 
15 Bronen: Polyacrylamide degradation and its implications in environmental systems. In: NPJ Clean Water (2018) 1 :17, 

Boya Xiong et al. en 

Onderzoek naar de milieubezwaarlijkheidl van polyelectrolyten in rwzi's. STOWA, rapport 1995-17 
16 Bron: Polyacrylamide degradation and its implications in environmental systems. In: NPJ Clean Water (2018) 1 :17. 

Boya Xiong et al. 
17 Bron: 'GROEN' POL Y-ELEKTROL YT, STOWA RAPPORT 2016-14, ISBN 978.90.5773.724.4 
18 Bron: Polyacrylamide degradation and its implications in environmental systems. In: NPJ Clean Water (2018) 1 :17, 

Boya Xiong et al. 
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gevonden. Op basis van deze extra gegevens wordt een extrapolatiefactor19 van 100 toegepast, resulterend 

in een NoEC van 1,2 µg/120 voor kationisch PAM. 

Voor anionisch PAM is de Lowest Effect Concentration (LoEC) 100 mg/I voor aquatische organismen21. 

Hieruit kan een NoEC voor anionisch PAM worden afgeleid van 1.J:ngLL(1.000 µg/I). 

Acry1amide 
De acute toxiciteit (LC50) van het monomeer acrylamide varieert van 72 tot 460 mg/I voor algen, 

kreeftachtigen, insekten en vissen. De toxiciteit van acrylamide voor bacteriën is zeer gering. De chronische 
toxiciteit (NoEC) van acryl amide voor bacterieën is een factor 10-30 lager dan de acute en varieert van 2, 0 

tot 25 mg/1 met effecten op sterfte, reproductie en groei.22 

De toxiciteit voor insecten is groter, waarbij een concentratie van 0,05 mg/I tot een afname in de 

populatiegrootte en de soortendiversiteit leidt. Dit leidt dan tot een NoEC (factor 100) van~ 

Voor de mens is acrylamideblootstell ing is niet te vermijden omdat het in zoveel producten voor kan komen. 

De belangrijkste bijdrage aan inname van acrylamide voor de mens komt v ia chips, zoutjes, patat en 

sigarettenrook. In de totale bevolking dragen deze producten samen voor ongeveer de helft bij aan de 

inname. De drinkwaternorm voor acrylamide is 0,1 µg/1.23 

Ammonium 

Arnrnónium is een natuurlijk bestanddeel van het oppervlaktewater en ontstaat door de afbraak van 

stikstofverbindingen. Stikstofverbindingen kunnen leiden tot eutrofiering van het oppervlaktewater, met 

algenbloeien tot gevolg. De norm voor ammonium ligt op 0,304 mg N/1.24. 

In delen van Nederland voldoet de oppervlaktewaterkwaliteit niet aan de norm (figuur 3). De eutrofiering van 

het regionale oppervlaktewater van s loten, beken en kanalen is in de periode 1990-2014 verminderd maar 

de stikstofconcentraties liggen nog vaak boven de streefwaarde. De laatste 10 jaar dalen de stikstof 

concentraties. 

19 Als er helemaal geen of weinig gegevens over de toxiciteit van stoffen voor organi·smen zijn, kan worden 

teruggevallen op evenwichtspartitie. Hierbij wordt de risicogrenswaarde voor water omgerekend naar een 

risicogrenswaarde voor bodem met behulp van de sorptiecoëfficiënt. Doorgaans word teen veiligheidsfactor van 10-100 

gebruikt. Bron: Onderbouwing ecologische risicogrenswaarden voor bodem. RIVM briefrapport 607711012/2013. E. 

Brand et al., 2013. 
20 Bron: Onderzoek. naar de milieubezwaarlijkheid van polyelectrolyten in rwzi's. STOWA. rapport 1995-17 
21 Bron: Westen et al.: Toxicity of Anionic Polyacrylamide Formulations when Used in Agriculture. Article in Journal of 

Environmental Quality · January 2009 
22 Bron: Onderzoek naar de milieubezwaarlijkheid van polyeleclrolyten in rwzi's. STOWA, rapport 1995-17 
23 Bron: Besluit kwaliteit drinkwater BES. Geldend van 10-10-2010 t/m heden 
2' Bron: Regeling monitoring kaderrichtl ijn water. Geldend van 19-11-2015 t/m heden. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0027502/2015-11-19#Bijlage 
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Waterkwaliteit op basis van stikstofconcentratie, 2010 - 2014 

Sloten Kanalen en vaarten Stromende wateren en beken 

Kwaliteit 

• Zeer goed 

■ Goed 

■ Matig 

• Ontoereikend 

• Slecht 

Bron: IHW (Waterschappen; RWS); bewerkt door PBL. 

Figuur3 Beoordeling oppervlaktewaterkwaliteit25 

25 Bron:: https://www.clo.nl!indicatoren/nl0552-vermesting-regionale-wateren 
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3 MODELBEREKENINGEN 

Nagegaan is welke concentraties PAM concentraties in water en bodem te vervvachten zijn en hoe deze 

zich verhouden tot de ecotoxicologi·sche data. Voor de berekeningen is uitgegaan van de zogenaamde 

equilibrium partitiemethode26, die gebruikt is voor het afleiden van normen voor water en bodem. 

3.1 Uitgangspunten 

Uitgegaan is van: 
1. Een dosering Ecopure P1715 van 0, 104 g/kg ds in de dekanter van Graniet Import. Dit getal is 

gebaseerd op het jaarlijks verbruik van 35 ton flocculant op 336.000 ton granuliet (ds). 
2. De uitloop van de cycloon heeft een droge stof gehalte van 10%, dat alleen uit granuliet bestaat. 
3. Ecopure P-1715 bestaat uit 100% anionisch PAM. 
4. De partitiecoëfficiënt van anionisch PAM is 120 1/kg. Bij deze partit iecoëfficiënt wordt 8% van het 

an ionisch PAM gebonden aan granuliet. 
5. De No Effect Concentration van anionisch PAM NoEC is 1 mg/1. 
6. Er is een kleine spui van water uit de slibontwatering op het oppervlaktewater. Uitgegaan is van een 

1000-voudige verdunning van de spui met het oppervlaktewater. 
7. Anionisch PAM breekt in oppervlaktewater en (water)bodem voor 50% af in 100 dagen. 
8. Er is geen bio accumulatie van anionisch PAM. 

3.2 Resultaten 

Onderstaand zijn de resultaten weergegeven. Als eerste wordt ingegaan op anionisch PAM, daarna op 

acrylamide en ammonium. 

Anionisch PAM 
Tabel 1 geeft de berekende resultäten aniönisëh PAM in de procesinställäties weer. Met een dosering vän 

0, 104 g/kg ds Ecopure P-1715 per kg ds is de concentratie daarvan 10,4 mg/1 in de dekanter. 
An ionisch PAM zal z ich daarbij voor een klein deel binden aan de vaste stof en tot vlokvonming overgaan, 

resulterend in een gehalte PAM van 96 mg/kg granuliet. Via de pers wordt dit granuliet verwijderd. Berekend 
is dat het grootste deel anionisch PAM, 0,8 mg/1, in opgeloste vorm blijft. Dit is net onder de NoEC van 1 

mg/1. 

Tabel 1 Berekende concentraties en gehalten anionisch PAM in water en granuliet in de dekanter en pers 

Droge stof gehalte na cycloon 10% 

Droge stof gehalte na cycloon 100 g/1 

Dosering PE 0,104 g/kg ds 

Concentratie PE in dekanter 0,0104 g/1 10,4 mg/1 

Opgelost anionisch PAM 0,0008 g/1 0,8 mg/1 

Gebonden anlonisch PAM 0,0096 g/1 9,6 mg/1 

Gehalte anionisch PAM in granuliet 96 mg/kg 

26 Bron: Deriving quality criteria for water and sediment from the results of aquatic toxicijy tests and product standards: 

application of the equl ibrium partitioning method. Water Research Vol. 25, No 6, pp 697-705, 1991. L.A. van der Kooij, 

D. van de Meent, C .J. van Leeuwen and W .A. Bruggeman 

Ecopure P-1715, beoordeling effecten op water en bodem 
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Door lozing in het oppervlaktewater verdunt het opgeloste PAM initieel 1000 maal. Hierdoor zal de PAM 

concentratie afnemen tot minder dan 1 µg/I, dus een factor 1.000 onder de NoEC. Zie tabel 2. 

Tabel 2Berekende concentraties PAM na lozing surpluswater In het oppervlaktewater 

Verdunnin& 1000 maal 
Opgelost gehydrolyseerd PAM 0,00000080 g/I 0,0008 mg/I 

Het granuliet heeft berekende gehalten an ionisch PAM van ca 96 mglkg Dit granuliet wordt grotendeels in 

(water)bodem toegepast. In figuur 3 zijn de berekende anionisch PAM gehalten weergegeven als functie 
van de t ijd bij 50% afbraak per 100 dagen. Na 1 jaar is meer dan 90% van de PAM afgebroken. 

100,00 

90,00 

80,00 

/0,00 

60,00 

50,00 

40,00 

30,00 

20,00 

10,00 

0,00 
0 0,5 

PAM, mg/kg ds 

1 1,5 2 2,5 3 

Figuur4 

Gehalten anlonlsch 

PAM in bodem-granuliet 

als functie van de tijd 

Voor anionisch PAM in (water)bodem is geen NoEC bekend. Deze kan wel berekend worden met de eerder 

genoemde verdelingscoëfficiënt en het gehalte in granuliet. Uitgaande van ,een an ionisch PAM gehalte van 
96 mg/kg ds in de (water)bodem en Kp= 120 I/kg is de bijbehorende evernwichtsconcentratie in water 0,8 

mg/1, dus net onder de NoEC. Hierbij is uitgegaan dat het granuliet niet gemengd wordt met grond. 

Vanwege de afbraak van PAM in de loop van de tijd, zal de bij horende concentratie in het poriënwater (het 

bodemwater in de grond) dus ook dalen. In figuur 4 is verloop als functie van de t ijd weergegeven 

De concentratie begint bij de evenwichtsconcentratie van 0,8 g/1 en daalt dan 50% per 100 dagen. Na 1 jaar 

is meer dan 90% van het anionisch PAM verdwenen. Er is dus geen overschrijding van de NoEC. 

In geval het granuliet gemengd wordt met grond of klei, verdunnen de PAM gehalten in het granuliet

grondmengsel. Bij een menging van 1: 1 halveren de PAIM-gehalten. Dit geldt dan ook voor het por°lenwater. 

Ecopure P-1715, beoordeling effecten op water en bodem 
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Figuur 5 
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Het monomeer acrylamide ontstaat uit de afbraak van anionisch PAM, waarna het snel biologisch wordt 

afgebroken. In figuur 5 is berekend •,vat het concentratieverloop van acryl amide is. Hierbij is er van uitgegaan 

dat 25% van het PAM direct hydrolyseert tot acrylamide , dat dan vervolgens afbreekt. 
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Figuur 6 

Berekende 

concentraties 

acrylamide in 

porlënwater In de 

(water)bodem 

Bij een berekende beginconcentratie (t= 0) is de concentratie anionisch PAM 0,8 mg/1. De concentratie 
acrylamide is dan dus 0,2 mg/1. Daarna daalt de concentratie acrylamide veel sneller dan die van PAM. De 

afbraak van PAM is 99% in 2 weken (zie paragraaf2.3), terwij l die van PAM 50% in 100 dagen is. Het gevolg 

is dat in ongeveer 2 weken de concentratie acrylamide onder de NoEC van 5 µg/I gekomen is. 

In oppervlaktewater zit de beginconcentratie (0,0008 mg/I, zie tabel 2) direct al onder de NoEC van 5 µg/1. 

Ecopure P-1 715. beoordeling effecten op water en bodem 
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Ammonium 
Bij afbraak van PAM ontstaan ammoniumverbindingen. PAM bestaat voor 28, 5% (m/m) uit stikstof. Dit houdt 

in dat een beginconcentratie (t= 0) van 0,0008 mg/I voor 28,5% • 0,8 mg/I = 0,00023 mg/I = 0,23 µg/I bijdraagt 

aan de ammoniumconcentratie in het oppervlaktewater. De norm voor het oppervlaktewater is 0,304 mg/1, 

ruim 1.000 maal zo hoog. 

Ecopure P-1 715, beoordeling effecten op water en bodem 
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4 CONCLUSIES 

1. Ecopure P-1715 is een polyelectroliet die grotendeels bestaat uit anionische polyacrylamides 
(PAM). 

2. Anionisch PAM bindt voor 8-12% aan vaste delen. 
3. De geschatte NoEC van anionisch PAM is 1,0 mg/1. 
4. Met de geschatte dosering van 0, 104 g Ecopure P-1715 per kg ds granuliet en de geringe 

hechting aan het granuliet zijn de concentraties PAM in het te lozen effluent 0, 8 mg/1. Het is 
daardoor onwaarschijnlijk dat de concentraties PAM in het oppervlaktewater boven de NoEC 
liggen, zeker als er nog eens grote verdunning is 

5. Vanwege de geschatte afbraaktijd in water en bodem van 50% in 100 dagen zijn binnen een jaar 
de concentraties van geloosd PAM van 0,8 mg/1 met meer dan 90% afgenomen. Dit geldt ook 
voor de concentraties anionisch PAM in het poriënwater van de (water)bodem bij gebruik als 
(water)bodemtoepassing. 

6. PAM breekt af tot onder acrylamide, dat weer verder afbreekt tot water, CO2 en ammonium. De 
omzetting is snel, waardoor in oppervlaktewater de concentraties onder de NoEC (acrylamide) of 
de norm (ammonium) liggen. 

7. Vanwege de matige binding zijn de berekende gehalten anionisch PAM aan granuliet ca 96 
mg/kg ds. Bij gebruik van dit granuliet in de (water)bodem liggen die concentraties anionisch PAM 
en haar afbraakproducten binnen twee weken onder de NoEC. Hierdoor is het onwaarschijnlijk 
dat negatieve effecten op organismen in water en (water)bodem kunnen worden waargenomen. 

Ecopure P-1 715, beoordeling effecten op water en bodem 
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TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, 

Sectie Toegepaste Geologie 
27 feb ruari 2020 Datum 

Onderwerp Mineralogische samenstelling van de grondstoffen van Gran iet Import Benelux 

Introductie 
De gesteenten die verhandeld worden door Graniet Import Benelux worden al enkele jaren, in het 

kader van onderzoek in opdracht van RWS, met regelmaat door de auteur bestudeerd en geanalyseerd 

op mineralogische samenstelling. Het betreft de graniet, afkomstig uit de groeve bij Glensanda in 
Schotland en de Bestane®, afkomstig uit de groeve bij Bremanger in Noorwegen. Hieronder volgt een 

korte beschrijving van de gesteenten waarna ingegaan wordt op de samenste lling van 'granuliet'. 

Bestane®, Bremanger 

Figuur 1: Bestane® Figuur 2: Microscopische weergave van de 
Bestane® 

Het gesteente dat als Bestane® (Figuur 1} verhandeld wordt is een gesteente dat oorspronkelijk (in het 

Devoon, circa 385 mi ljoen ja ren geleden) in een zeebekken in Noorwegen is afgezet . Rivieren 
vervoerden erosiemateriaal naar dit zeebekken. Het aangevoerde erosiemateriaal bestond naast 
hoekige kwarts- en veldspaatkorrels ook uit korrels gesteentefragmenten die op hun beurt weer uit 

kwarts en veldspaten bestaan. Bij de afzetting hiervan werd tussen de korrels klei 'gevangen'. Dit losse 
sediment werd in de loop der t ijden gecementeerd door calciet ('kalk' }. Mogelijk ontstond in deze tijd 
ook het mineraal chloriet. Er ontstond een stevig gesteente met als voornaamste componenten kwarts, 

veldspaten {zowel alkaliveldspaten als plagioklaas}, klei en calciet. Hiermee was de huidige Bestane® 

nog niet aan het einde van zijn geschiedenis. 

Na de afzetting onderging dit gesteente in een laatste fase van de Caledonische gebergtevorming (de 
gebergten in Scandinavie en Schotland ontstonden tijdens deze periode} veranderingen als gevolg van 
een toename van de druk en temperatuur - het gesteente werd een metamorf gesteente. De kle i 

verdween tijdens deze metamorfose en werd vervangen door muscoviet ('mica' - witte variant}. Een 
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deel van de chloriet ontstond mogelijk eveneens gedurende dit proces. Tegelijkertijd ontstonden 

enkele kristallen epidoot, klinozoisiet en titaniet. Het gesteente is daardoor geen echte zandsteen 
meer. In Figuur 2 is te zien dat de korrelige textuur van het oorspronkelijke gesteente wel gebleven is. 

Chloriet is een groen plaatvormig mineraal, verwant aan muscoviet ('mica'). Ondanks dat het 
percentage laag is (max 7%) geeft dit mineraal de groenige kleur aan het gesteente zoals zichtbaar is 

in Figuur 1. 

Graniet, Glensanda 

Figuur 3: Graniet (Glensanda) Figuur 4: Microscopische weergave van de graniet 

Het gesteente dat als Glensanda graniet verhandeld wordt, wordt gewonnen in de zeer grote groeve 
bij Glensanda, Schotland. Dit magmatische gesteente is ontstaan door stolling van een magmalichaam 

dat tijdens de Caledonische orogenese omhoog kwam in de aardkorst. 

Tijdens de stolling van dit magma kristalliseerden de mineralen kwarts, veldspaat (plagioklaas en 
alkaliveldspaat) en biotiet. Daarnaast zijn enkele kristallen van een opaak mineraal aanwezig 

(accessorisch). Figuur 3 geeft een weergave van het gesteente. Dit voorbeeld geeft een homogene 
kristalgrootte weer; in delen van het granietmassief zijn gesteentevarianten aanwezig waarin tevens 

relatief grote kristallen van alkaiveldspaat aanwezig zijn (fenokristen: tot 2 cm). 

Figuur 4 laat zien dat de mineralen in het gesteente verwering laten zien . De kristallen van de 
veldspaten zijn niet meer helder maar zien er 'stoffig' uit. De alkaliveldspaten laten omzetting in 

kleimineralen zien en de plagioklaas verweert lichtjes naar fijne muscoviet ('mica') en soms naar 

epidoot en klinozoisiet. De biotiet ('mica' - bruine variant) in het gesteente is deels omgezet in chloriet. 
De mineralen laten tevens een lichte deformatie zien; na de vorming van het gesteente is er druk op 
het gesteente uitgeoefend. De microscopische analyse laat zien dat er veel plagioklaas aanwezig is ten 

opzichte van alkaliveldspaat; het gesteente is eerder een granodioriet dan een graniet. Deze naam 

geeft alleen weer dat de verhouding tussen de kwarts, plagioklaas en alkaliveldspaat iets verschoven 
is in het voordeel van plagioklaas. 
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Granuliet 
Om verwarring te voorkomen: granuliet is een officiële gesteentenaam. Een granuliet is een vast 
gesteente met vaak een korrelig uiterlijk (granule betekent korrel). Het is een metamorf gesteente dat 

onder hoge druk en temperatuur ontstaat. 

Bij de verwerking van gesteenten komt fijn materiaal vrij. Hiervoor wordt eveneens de benaming 
'granuliet' gebruikt. Onderstaande slaat op het fijne materiaal dat vrijkomt bij verwerking van 

gesteente. Figuur 5 laat een toepassing zien van granuliet1 in een terreinophoging. 

Figuur 5: Granuliet toegepast in een terre inophoging in Roelofarendsveen 2 

Bij het breken en wassen van de Bestane® komen kleine deeltjes vrij. Aangezien het gesteente bestaat 
uit kwarts, veldspaten (plagioklaas en alkaliveldspaten), calciet, muscoviet, chloriet en enkele 

procenten andere mineralen (epidoot, klinozoisiet en titaniet) bestaan de granulietdeeltjes eveneens 
uit deze mineralen. Gezien de aanwezigheid van chloriet heeft de Bestone® granuliet een groenige 

kleur. 

De graniet bevat de mineralen kwarts, veldspaat (alkaliveldspaat en plagioklaas) en biotiet. Bij het 
breken en wassen van de graniet komen deeltjes van dezelfde samenstelling vrij. De deeltjes zijn erg 

klein. Vooral de veldspaatdeeltjes zullen, gezien hun grootte, in de loop van de tijd verweren en 
overgaan in kleimineralen. Gezien de aanwezigheid van lichtrood gekleurde veldspaten heeft de 

graniet-granuliet een lichtrode kleur. 

Het granuliet van beide gesteenten bestaat dus uit een mengsel van kleine deeltjes (kleiner dan 2 mm; 
meestal veel kleiner dan 2 mm) van de oorspronkelijke mineralen die aanwezig zijn. De mineralen in 

dit zogenaamde granuliet behoren tot de mineralen die zeer algemeen zijn in de gesteenten die onze 

aarde opbouwen. Het zijn mineralen die zeer veel voorkomen in de ondergrond van Nederland. 

1 Granuliet wordt ook als 'Noordse Leem' vermarkt door Graniet Import Bene lux. Dit betreft hetzelde ma teriaal. 
2 Bron: Deltares (2019). Specificaties voor het toepassen van Noordse Leem in Weg- en Waterbouwwerken in Nederland, juni 2019. 
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De grote rivie ren in ons land hebben al een lange weg afgelegd voor zij ons land binnenstromen. Ooit 
stroomde de grote Eridanos rivier vanuit het noorden naar ons land. De huidige rivieren ontstonden in 
landen oostel ijk en zuidelijk van Nederland. Gesteenten aan ons aardoppervlak zijn aan verwering en 
erosie onderhevig. De fragmenten die hierbij ontstaan kunnen door rivieren meegenomen worden. 
Tijdens het transport vindt verdergaande erosie en verwering plaats; de meegenomen fragmenten 
worden kleiner. Kwarts, veldspaten, mica (bv. muscoviet, biotiet en hieraan verwant chloriet) en calciet 
behoren tot de meest voorkomende mineralen in gesteenten. Deeltjes van deze mineralen en hun 
eventuele verweringsprodukten (kleimineralen) zijn de afgelopen miljoenen jaren in grote 
hoeveelheden naar Nederland getransporteerd. In Nederland ontstonden delta's, de stroomsnelheid 
van de rivieren nam af en de meegevoerde mineraaldeeltjes werden in lagen afgezet. Doorgaans netjes 
gesorteerd in zand-, silt- en kle ilagen 3, soms ook zijn deze bestanddelen gemengd. Onze ondergrond 
bestaat voor het grootste deel uit een opeenvolging van zand-, silt- en klei-afzettingen. 

Niet alle afzettingen in de ondergrond van Nederland zijn opgebouwd uit door rivieren aangevoerd 
materiaal. De geologische ontwikkeling van Nederland beslaat circa 600 miljoen jaren . Gedurende deze 
lange periode bevond het huidige Nederland zich vaak onder de zeespiegel. 
Mariene afzettingen met klei, silt en zand ontstonden. Soms ook afzettingen met kalksteen (calciet), 
o.a de ka lksteen die in groeves in de omgeving van Winterswijk en Maastricht ontgonnen worden . In 
de diepere ondergrond vinden we ook afzettingen die ontstonden toen Nederland zich boven 
zeeniveau bevond: onze steenkoolafzettingen zijn hier een voorbeeld van. In het noorden van 
Nederland vinden we keileem in de ondergrond: ijs bracht gedurende de Saa ie ijstijd vermalen 
gesteente, dat wederom vooral uit kwarts, ve ldspaat en klei bestaat, naar ons land. 
Gedurende de vele miljoenen jaren ontwikkeling van onze ondergrond vond ook regelmatig een 
recycl ing van de afgezette materie plaats. Rivieren erodeerden de ondergrond en de nieuwgevormde 
erosieprodukten werden opn ieuw afgezet als klei-, silt- of zandafzettingen. Ook de wind zorgde voor 
een recycling van materiaal; dit zien we terug in bijvoorbeeld de löss-afzettingen en de 
dekzandafzettingen. Er ontstonden nieuwe afzettingen maar met globaal dezelfde 
mineraalsamenstelling. Kwarts, veldspaten, klei en calciet blijven de belangrij kste mineralen in de 
gesteentelagen in de Nederlandse ondergrond . 

Conclusie 
De granul iet, de fijne deeltjes die ontstaan door antropogene verwering en erosie van gesteenten, 
vertoont qua samenstelling sterke overeenkomst met de samenstelling van de ondergrond van 
Nederland. Mineralen als kwarts, veldspaten, calciet, muscoviet, biotiet en muscoviet- mineralen waar 
de granul iet uit bestaat - zijn eveneens de be langrijkste gesteentevormende mineralen in onze 
ondergrond. Deze mineralen zijn in het verleden ofwel door rivieren naar ons land gebracht, ofwel 

afgezet in de zeeën die Nederland in het verleden overspoelden. 

Granuliet wijkt dus niet af van de gangbare erosie- en verweringsprodukten die de rivieren naar ons 
land hebben gebracht en die de samenstelling van de Nederlandse ondergrond bepa len . 

3 klei heeft t wee betekenissen. In de ene bet ekenis verw ijst kle i naar de samenstelling, namelijk naar klei mineralen. In de andere 
betekenis verwijst klei naar de grootte van de deeltjes, afhankelijk van de definitie die gebruikt wordt komt dit neer op deeltjes met 
een grootte kleiner dan 2 of 4 µm. Silt : de deeltjes hebben een grootte tussen 4 en 63 µm. Bij zan d hebben de deeltjes een grootte 

tussen 63 µmen 2 mm. Grind: >2 mm. De class ificat ie za nd, silt en grind ber ust alleen op de grootte van de deeltj es en niet op de 
mineralogie. 
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To: 1 o (2e) J----'--.;..:.2_e...:...) _ _____..,=.:...:.==.:....:..:..:..:..:;~----'('-10--'-)('-2e_.;)_----IL_- -=Dc...::G:..:..R.:...:W~...:...(1_0:..;.(2_e-'--' m inien w~. n~I ~: --~ 
(10)(2 DGRW (10)(2e) 

'-r--'----'-,--'-,---lc'-=-=---'-'-----'-,--,--, 
10)(2e) (10)(2e) - H (10)(2e) ) 

ILT (10)(2e) @ilent.n l - ILT (10)(2e) @ILenT. ) -CEND-
DC (10)(2e) min ienw.nl ; 10)(2e) S ) (10)(2e) rws.nl] 

Cc: (1 0)(2e) - BSK (10)(2e m inienw.n l) 

From: ( to)(2e) - DBO 

Sent: Sun 3/29/2020 11:41 :24 AM 
Subject 20200329 Verslag tafel Zembla granuliet 
Received: Sun 3/29/2020 11 :41 :25 AM 
20200329 Verslag tafel Zembla aranuliet.docx 

Beste collega' s, 

Bijgevoegd het verslag van de tafel granu liet van afgelopen donderdag. 

Groet 
j 10)(2e) 

143284 0647 



144327 

verslag 

Betreft 

Vergaderdatum en -t ij d 

Vergaderplaat s 

Deelnemers 

Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 

Tafel n.a.v. u itzend ing Zembla over granuliet 

26 maart 2020 13:00 

Telefonisch 

1 (10)(2e) 1, 1 (10)(2e) 1, ~10)(2ef ftl .. e 
1 c10Jc20) 1, 1 c10)(20) 1, ~> 
1 (10)(2e) l,l (10)(2e) 1, 1 (10)(2e) l,(~ 0)(24) 
1 (10)(2e) I, ._I _ _,_(1_0-'-'-)(2_e-'-) _ _,I 

• Door de ILT wordt ingegaan op de brief vari~an min Men W. Ter 
toelichting wordt gesproken over BRL 9321. Deze is rechtsgeld ig. Daarom 
zal niet ingegaan worden op het handhavingsverzoek van de gemeente 
aan de IL T. Een nieuwe BRL zou beter op granu liet toegesneden zij n. 

• In de kamerbrief za l nauw aangesloten worden bij de tekst van Jan; 
actie [1 0)(2e] 

• De verdere gang van zaken rond BRL 9344 wordt bezien naar aanleiding 
van de eventuele rechtszaa k die de gemeente gaat aanspannen; - actie 
DGWB 

• Wim Kuij ken is bereid gevonden de evaluatie te gaan trekken. Dit za l in 
de kamerbrief worden opgenomen; - actie [10)(2ej 

• De handhavingsverzoeken van de gemeente aan RWS en ILT worden in 
samenhang bezien. Later wordt besloten of er één bes luit za l word en 
genomen. Er zal contact gelegd worden met de Landsadvocaat. - actie 
RWS; 

• Gesproken wordt over de review met provincie en gemeente. De 
gemeente heeft aangegeven de aanpak voor te willen leggen en de raad 
en aan het burgerco llectief. Onbekend is welke gevolgen dit hee~ voor de 
planning.(l10)(2~)za l hierover met de gemeente bellen . - act ie Q1 0)(2~) 

• {!0)(2fäeeft aan de Over de Maas bv een brief heeft gestuurd over de gang 
van zaken rond de onderzoeken. Er za l met het bedrijf contact 
o enomen worden. - actie RWS; 

• (10)(2e) erzoekt nat denken over een onafhankel ij k bureau dat Wim 
Kuijken kan onderst eunen. - actie a llen . 

Volgende vergadering: donderdag 2 apri l 2020, 9 :00 uur. 

(10}(2e) 

Best uurskern 
Directie 
Be stuursondersteuning 

Bestuursadvies 

Den Haag 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

Contactpersoon 

M +3 1(0)6-I {10)(2e) 1 

l (10)(28) l@mlnlenw.nl 

Datum 
29 maart 2020 
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To: (1 0)(2e) ) - DCO~ (1 0)(2 e) 1@minienw.nl]; ~I ____ (_10~)_(2~e) ___ ~l) -
DBO (10)(2e) min ienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 3/30/2020 8 : 17: 15 AM 
Subject: 01 . 20200328 Kamerbrief over granuliet 28 maart 2020 schoon 
Received: Mon 3/30/2020 8: 17:00 AM 
01. 20200328 Kamerbr ief over granuliet 28 maart 2020 schoon.DOCX 

Bijgevoegd de schone versie v/d TK br ief. S. heeft echt alleen opmerkingen bij de TK vragenset van Kröge r. 

Groet 
1 (1 0)(2e) 1 

127521 0649 



To: (1 0)(2e) Il -DBOU (10)(2e) 
From: (10)(2e ) 1) - DBO 
Sent: Mon 3/30/2020 8:26:51 AM 
Subject Retour: Opm. S. op TK vragen Kröger 
Received: Man 3/30/2020 8:26:00 AM 

1@minienw.nl ] 

Opm. M MenW Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de minister voor Milieu en Wonen 
over granuliet TC.pdf 

Ha j10)(2e~ 

M l&W is akkoord met alle stukken. M MenW geeft in HPRM aan : Nog 1 punt in vraag 24 - graag even te lefonisch contact over dat 
antwoord. Als het kan zoals ik gesuggereerd heb, dan is alleen bevestiging via DBO ook voldoende en kunnen de stukken uit, want 
voor de rest akkoord. 
Zie bijgevoegd in het doe het tekstvoorstel voor vraag 24. Ik denk dat~ et een nieuw tekstvoorstel moet komen, en dat we 
(~)jij en ik) vervo lgens even moeten be llen met de minister. 

1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

127463 0651 



To: DBO-stas (1 0)(2g) min ienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 3/30/2020 9 :42: 16 A M 
Subject FW: Retour : Opm. S. op TK vragen Kröger 
Received: Man 3/30/2020 9:42:00 AM 
Opm . M MenW Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (SOPLUS) aan de minister voor Milieu en Wonen 
over granuliet TC.pdf 

H~ ) 

Zoa ls besproken , zie bijgevoegd stuk. 

Groet 
1 (1 0)(2e) 1 

Van: ~I ___ (_10_)(2_e_) --~I) -DBO 
Verzonden: maandag 30 maart 2020 09 :27 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: Retou r: Opm. S. op TK vragen Kröger 

Haj10)(2e~ 

M l& W is akkoord met alle stukken. M MenW geeft in HPRM aan : Nog 1 punt in vraag 24 - graag even te lefon isch contact over dat 

antw oord. Als het kan zoa ls ik gesuggereerd heb, dan is alleen bevest iging via DBO ook voldoende en kunnen de stukken uit, want 

voor de rest akkoord. 

Zie bij gevoegd in het doe het tekstvoo rste l voor vraag 24. Ik denk dat~et een nieu w tekst voorste l moet komen, en dat we 
(@ )jij en ik) vervo lgens even moeten bellen met de minist er. 

Groet 
1 (1 0)(2e) 1 ~10)(2ej 

(10)(2e) 

127537 0653 



To: (1 0)(2e) ) - DCO~ (10)(2e) 
DBO (10)(2e) m in ienw .n l] 
From: (10)(2e) ) - DBO 

Sent: Mon 3/30/2020 10:56:13 AM 
Subject: FW: Tekst han dhavingsverzoek in br ief 
Received: Mon 3/30/2020 10:56:00 AM 

Zie ter info hieronder de teks t . 

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

Verzonden: m aand ag 30 maart 2020 11 :54 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO 

Onderwerp: FW: Tekst handhavi ngsve rzoek in b r ief 

t.i. 

Ik wacht op een react ie var~1I0 )(2~) 

.----'-'-''-'=---'-'-"-'--'"--"'--"'""'-'-'-'--"'-"'--=.c,;Jet , 

(1 0)(2e) 
(1 0)(2e) 

(10)(2:é )( e) 

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

Verzonden: m aand ag 30 maart 2020 10 :40 

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

Aan: 1 (1 0)(2e) 1 (BS) <I (10)(2e) l@rws.nl >J I (10)(2e) 11- H BJZ 1 (1 0)(2e) l@min ienw.n l> 
~-----

Onderwerp: Te kst hand hav ingsverzoe k in b rief 

Hil1I0)(2~) 

Tekstvoo rste l voor de b r ief . 

Passage ko m t boven inged iend e mot ies. 

Let te r lij ke t ekst uit hand hav ingsverzoe k en react iebrief m in iste r. 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2:étj)(pe) 

127551 

(11 )( 1) 

0655 



To: (1 0)(2e) ) - DCO~ (10)(2e) 1@ minienw. nl]; ~I ____ (_10~)_(2~e) ___ ~l) -
DBO (10)(2e) min ienw .nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 3/30/2020 11 :01 :18 A M 
Subject: RE: Kamerbrief over granuliet 28 maart 2020 schoon 
Received: Mon 3/30/2020 11 :01 :00 AM 

11 .1 en 10.2.g 

Van:~I ___ (_10_)(2_e_) __ ~ll-DCO 

Verzonden: maandag 30 maart 2020 11 :54 _________ _ 
Aan: 1 (10)(2e) Il - DBO ; 1 (10)(2e) Il - DBO 

Onderwer : FW: Kam erbr ief over ranuliet 28 maart 2020 schoon 

11 .1 en 10.2.g 

Van (10)(2e) ILT '9 (1 0)(2e) l@ilent.nl> 

Verzonden: maandag 30 maart 2020 11 :42 
Aan: 1 (10)(2e) Il - DCO ~~--(-10-)(-2e-)-~l@m inienw. nl> 

Onderwerp: RE : Kamerb rief over granuliet 28 maart 2020 schoon 
Da (10)(2e) 

11 .1 en 10.2.g 

Van: (10)(2e) l - DCO 1 (10)(2e) l@minienw .n l> 

Verzonden: maandag 30 maart 2020 11 :28 
Aan:I (10)(2e) 1- 1 LT '9 (1 0)(2e) l@ilent.nl> 

Onderwerp: RE: Kamerb rief over granuliet 28 maa rt 2020 schoon 
Hi 10)(2e · 

11 .1 en 10.2.g 

Van:I (10)(2e) 1- ILT '9 (10)(2e) l@ilent.nl> 

Verzonden: maandag 30 maart 2020 11~:_2_3 _____ ~ 
Aan: 1 (10)(2e) Il - DCO 1 (10)(2e) l@m inienw .n l> 

Onderwerp: RE: Kamerb rief over gran uliet 28 maart 2020 schoon 

Hei:~ 

1 11 . 1 eo 10.2 .g 

127430 0656 



11.1en 10.2.g 

Hartelijke groet! ! 
Van: 1 (10)(2e ) Il -DCO ~L __ (_10_)(_2_e) __ __rl@_m_in_i_e_nw_.nl> 

Verzonden: maandag 30 maart 2020 11 :06 

Aan:I (10)(2e ) l- 1LT1 (1 0)(2e) l@ilent.nl> 

Onderwerp: Kamerbr ief ove r granuliet 28 maart 2020 schoon 

Hi(~ zie bijgaa nd de ka merbrief. Bij na def. 

11.1 en 10.2.g 

127430 0656 



To: - DBO (1 0)(2e) 
Cc: .!-----~-'--->--. (10)(2e) @rws.n l] 

From: Lii=~;;=;;;rrr=;;w;:;:;=;~ JZ 
Sent: :48 AM 
Subject: RE: Tekst han dhavingsverzoek in brief 
Received: Man 3/30/2020 11 :02:48 AM 

@min ienw.nl] 

Geen aa nvulli ng op react iEe1I0)(2~) 
~-----------------,-1~1-e_n_1~0.~2-.g----------------~ 

Van:~---~ (BS) 
Verzonden: maandag 30 maart 2020 11:25 

(1 0)(2e) ) - DBO 

CC: (10)(2e) HBJZ 
L'======='-J 

Onderwerp: RE : Tekst handhavingsverzoek in brief 
Dag !10)(2ej, 
Zie bijgaand . 
Groeten, 

H~l~~l~I __ (1_0)_(2_e)_~I)- DBO ~L _ _:_(1_:_0)_:_(2_:_e) _ ___J.>,<l@-=-m=i'-""ni..::.;en"'""'w"'""'."'"'"'nl> 

Verzonden: maandag 30 maart 2020 10:40 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1 (BS) <I (1 0)(2e) l@rws .nl>; [ (10)(2e) 11- H BJZ 1 (1 0)(2e) l@minienw.nl> 
Onderwerp: Tekst handhavingsverzoek in brief t:, =====:::J 

Hil110)(2~) 

Tekstvoo rstel voor de br ief . 

Passage komt boven inged iende moties. 

Let te rlij ke t ekst uit handhavingsverzoek en react iebr ief min ister. 

11.1 en 10.2.g 

1 11. 1 en 10.2.g 1 

Met vr iende lijke groet, 

1 (1 0)(2•) 

130469 0657 



To: Wim Kuïken (10)(2e) @gmail.com] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 3/30/2020 11 :26:51 AM 
Subject RE: Diverse stukken problematiek granu liet 
Received: Mon 3/30/2020 11 :26:00 AM 

Prima! 

Met vriendelijke groet, 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Wim Kuijken ~gmail.com> 
Verzonden: maandag 30 maan 2020~12_:_2_4 ___ ~ 
Aan: 1 (10)(2e) D - DBO ~ (10)(2e) l@minienw.nl> 
Onderweip: Re: Diverse stukken problematiek granuliet 

Liever iets later! Kan je 16.30 u proberen? 

iPhone WJK 

> Op 30 mrt. 2020 om 12:22 beeft~I __ (_10_)_(2_e_) -~D -DBO <j~ __ (_10_)_(2_e_) -~l@minienw.nl> het volgende geschreven: 
> 
> Beste Wim, 
> 
> We zijn nog druk met het versmren van een uitgebreide brief aan de TK. Zal ik je tegen 16 uur bellen? 
> 
> Met vriendelijke groet, 
> 

(10)(28) 

> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: Wim Kuijken <! (10)(2e) l@gmail.com> 
> Verzonden: vrijda~ 27 maart 2020 11~:3_7 ____ ~ 
> Aan: 1 (10)(28) b- DBO <! (10)(2e) !@minienw.nl> 
> Ondenverp: Re: Diverse stukken problematiek granuliet 
> 
> Dank~10)(2eb Zal er doorheen bladeren. Hoe nu verder? Komt er een tel.call met Stientje? Dacht het wel (nb met jou erbij graag). Ik wil een keer 
met jou en het ' team' spreken. Hoe':> We moeten een plannetje maken voor de aanpak en gesprekken inplannen plus berichten rondsturen over mijn 
opdracht/ aanpak. Er moe~6~n lijst komen van te interviewen personen. We moeten een externe uitlciezen . En er komt wrs nog een brief met de 
fonnality' s aan mij vanui· · .ei eem ik aan. 
> Zeg maar waneer je wilt starten. Maandag even bellen? 
> Groet Wim 
> 
> iPhone WJK 
> 
>> Op 27 mtt. 2020 om 10:42 beeft ~I __ (_10_)_(2_e_) __ D - DBO <l~ __ (_10_)_(2_e_) -~l@minienw.nl> het volgende geschreven: 
>> 
>> Beste Wim, 
>> 
>> Bijgevoegd op jouw ver20ek een eerste set stukken. 
>> Onderstaand een link naar de kennisportal rond alle bodemzaken: 
>> 
> > https://www .bodemplus.nl/ 
>> 
>> Met vriendelïke roet, 
>> (10)(28) 
>> Dit bericht kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht ce verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, 
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
>> This message may contain information tbat is not intended for you. Ifyou are not the addressee or iftbis rnessage was sent to you by mistake. vou 

134931 0658 



are requested to infonn the sender and delete the message. Tiie State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in 
the electronic transmission of messages. 
>><12 
>> Position_paper _ GIB _ t.b.v._hoorzitting_rondetafelgesprek_granuliet_in_ 
>> M 
>> aasplassen _ d.d._9 _maart_ 2020.pdf> 
>> <20190601 presentatie Bontrup Noordse Leem_ samenvatting 2.PDF> 
» <20191010 07 Brief aan DG RWS van DGWB d.d. 10-10-2019 over 
>> certificatie granuliet als grond.pdf> 
>> <20200305 Kamerbrief uitzending-zembla-over-granuliet.pdf> 
>> <20200308 Presentatie technische briefing granuliet 9 maart 
>> 2020.pptx> <Besluit Bodemkwaliteit MvT stb-2007-469.pdf> 
>> <BWBR0022929-geldend _van_ 18-12-2019 _trn _heden_ zichtdatum_ 27-03-2020.tx 
>> t 
>>> <Diverse teksten van website BodemPlus.docx> 
» <handreiking_besluit_bodemkwaliteit_24_252539.pdf> 
» <vrominfobladbesluitbodemkwaliteit_24_248412.pdf> 

134931 0658 



To: (1 0)(2e) - DBO (10)(2e) minienw.nl 
Cc: (10)(2e) ) - DBO~ __ (1_0)_(2_e_) -~@minienw.nl]; ~I ___ (1 _0)_(2_e) __ ~I) -
DCO (1 0)(2e) min ienw.n l 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Man 3/30/2020 12:51 :55 PM 
Subject FW: NIEUWE SET: Kamerbrief en kamervragen granuliet 
Received: Man 3/30/2020 12:51 :00 PM 

Ha j10)(2e~ 

Certificaat GIB toegevoegd zeg je, waarom precies? Die was toch al meegestuu rd op 5 maart? In alle zinnen verwijzen we toch ook 

naa r 5 maart? 

Groet 
1 (1 0)(2e) 1 

Van: DBO-SPZ Post bus 

Verzonden: maandag 30 maart 2020 13 :15 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) -DBO ; ~I ---(-10-)(-2e-) --~I) -DBO 

Onderwerp: RE : NIEUWE SET: Kamerbr ief en kamervragen granu liet 
Is de plann ing nog steeds 14? 

J~) (10)(2e) 1) - DBO '9L __ (1_0-'--)(_2e-'--) _ ___,.,.l@~m_ i n_ie_n_w_._n I> 
Verzonden: maandag 30 maart 2020 13 :00 
Aan: DBO-SPZ Post bus '9 (10)(2g) l@m in ien w.nl >; 1 (10)(2e) Il -DBO ~L_ ___ (1_0.:.._)(2_e-'--) __ _Jl~@~m_i_n_ie_n_w_. n_l> 

Onderwerp: NIEUWE SET: Kamerbr ief en kamervragen gran uliet 

Best e co llega's, 

Bijgevoegd de meest recent e set st ukken . 

Br ief : 

. passage opgenomen over ha ndhavingsverzoeken, geel gema rkeerd 

. b ijlage t oegevoegd met cert ificaat GIB 
Vragen Kröge r e.a. : 

. t ekst ant woo rd 10 lette rlij ke passage t oegevoegd uit kamerbrief , gee l gema rkeerd 

. t ekst ant woo rd 24, gehee l nieuw na over leg M in. M enW, gee l gema rkeerd. 

De bij lage beschikking Granu li et Import Benelux moet nog van persoonsgegeve ns ont daan worden. Had ik al aan SPZ gevraagd. 

M et vr iende lïke roet , 
(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

(10)(3;é )( e) 

127567 0659 



To: (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) @m~in_i_en_w_.n~IJ ____ ~ 
Cc: (1 0)(2e) - DBO (10)(2e) minienw.nl · I (1 0)(2e) 1) - DCO~ (10)(2e) 1@minienw.nl]; 

(10)(2e) - DBO (10)(2e ) @minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Man 3/30/2020 1 :52 :50 PM 
Subject Opm. M MenW brief en TK vragen 
Received: Man 3/30/2020 1 :52:00 PM 
Opm . M MenW Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de minister voor Milieu en Wonen 
over granuliet schoon .pd f 
Opm M MenW 01. NIEUW 20200330 Kamerbrief over granuliet 30 maart 2020 schoon.pdf 

Ha j10)(2e~ 
We zijn er bij naaaaa. Zie bijgevoegd 2 kleine tekstue le verzoe ken . 
Nav onze vorige mailw isseling; waarom was dat doe over het certificaat niet op 5 maart meegestuurd? 

Groet 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

127436 0660 



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

minienw.nl] ; ~~-~(_10_)(_2~e) __ -,----,l - BSK (1 0)(2e) @minienw.n l]; 
minienw.nl]; (10)(2e) ) - OGRW (1 0)(2e) @minienw.nl ] 

Cc: (1 0)(2e) - OBO (10)(2e ) @min ienw.nl ] 
From: (10)(2e) ) - OBO 
Sent: Man 3/30/2020 2 :00 :58 PM 
Subject FW: TER INFO: Voorlopige stemmingsl ijst woensdag 1 april 2020 
Received: Man 3/30/2020 2:00:00 PM 
stem 01 .docx 

Ha collega 's, 

Te r info, ook relevant voor j ullie - zie onderst aand bericht. Woensdag avond zij n de stemm ingen over moties VAO Leefomgeving en 

VAO PFAS. Brief granuliet wordt vanm iddag of morgen verstuurd . 

Groet 
1 (10)(2e) 1 

Van: Parlementaire Za ken - CE ND-DBO 

Verzonden: maandag 30 maart 2020 14 :59 

Aan: DBO-Adv iseu rs; DBO-m in ; DBO-stas 

CC: Parlementaire Zaken - CEND-DBO 

Onderwerp: TER INFO: Voorlopige stemm ingslijst woensdag 1 ap r il 2020 

Urgentie: Hoog 
Coll ega 's, 
Exc uus so rry , ik zie inderdaad dat er woensdagavond (19 :00) toc h stemm ingen zij n. 
Hieronder de onderwerpen van IenW waa rover gestemd gaat worden : 

VVAO Leefomgeving 
V VAO PFAS 
V Wijziging van de Wet m ilieubeheer in verband met de imp lementat ie van Richt lij n (EU ) 2018/ 851 van het Europees 

Parlement en de Raad van 30 mei 20 18 tot wijziging van Richt lij n 2008/ 98/ EG betreffende afva lstoffen (PbEU L 150) 
(Im plementat iewet wij zig ing EU-kaderr icht lijn afva lstoffen) 

V mot ies inged iend bij de I mplementatiewet w ij ziging EU-kaderricht lij n afvalstoffen 
. --

(10 )(2e) 

1 ( 10HMD(l2e) 
1 (10)(MDij2e) 

(1 0)(2e) 
.......... .. ......... .. ..... .... ... ........... .... .. ..... ........... .... 
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TWEEDE KA1\1ER DER STATEN-GENERAAL 

Voorlopige stemmingslijst woensdag 1 april 2020 

Stemmingen 

Stemmingen 

19 637, nr. 2586 

19 637, nr. 2587 

Stemmingen 

32 820, nr. 341 

32 820, nr. 342 

32 820, nr. 343 

32 820, nr. 344 

32 820, nr. 345 

Stemmingen 
30 175, nr. 344 

30 175, nr. 345 
30 175, nr. 346 

30 175, nr. 347 

30 175, nr. 348 

30 175, nr. 349 

30 175, nr. 350 

30 175, nr. 351 

Stemmingen 

1. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de 
ontwikkelingen rondom het coronavirus 

2. Stemmingen over: moties ingediend bij het V AO Interne evaluatie 
incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 
-de motie-Jasper van Dijk over onafhankelij k onderzoek naar de 
misstanden bi_j de IND 
-de motie-Emiel van Dijk over slui tende registratie van alle 
criminaliteit gepleegd door vreemdelingen 

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Toepassing 'Fair 
practice Code' 
-de motie-Ellemeet/ Asscher over rekening houden met het eigen 
karakter van de culturele en creatieve sector 
-de motie-Kwint c.s. over een implementatieplan voor de Fair 
Practice Code 
-de motie-El Y assini over de verhouding tussen de kans op een 
stageplaats en de kansen op de arbeidsmarkt 
-de motie-Belhaj c.s. over een wetsvoorstel ten behoeve van 
collectieve onderhandelingen in de culturele en creatieve sector 
-de motie-Asscher/Ellemeet over toepassing van de Fair Practice 
Code in de gehele culturele sector 

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het V AO Leefomgeving 
-de motie-Van Esch over het uitfaseren van rubbergranulaat bij 
kuns tgras velden 
-de motie-Van Esch over een stookverbod tijdens een stookalert 
-de motie-Laçin c.s. over het tijdelijk stoppen van de stort van 
granuliet 
-de motie-Kröger c.s . over geen nieuwe meldingen voor toepassing 
van granuliet tot het aanvullend onderzoek is uitgevoerd 
-de motie-Van Martels over inzichtelijk maken hoe clubs kunnen 
voldoen aan hun zorgplicht bij verschillende soorten kunstgrasvelden 
-de motie-Van Martels/Ziengs over dekking door verzekeraars tot en 
met 2028 bij asbestverwijdering 
-de motie-ZiengsN on Martels over een impactassessment bij 
w ijziging in regelgeving van het Schone Lucht Akkoord 
-de motie-Moorlag c.s. over onderzoek naar de kwaliteit en de 
totstandkoming van het besluit inzake Over de Maas 

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO PFAS 
De Voorzitter: dhr. Moorlag wenst zijn motie op stuk nr. 56 te 
wijzigen, dhr. Van Haga zijn motie op stuk nr. 58 en mw. Van 
Esch haar motie op stuk nr. 61. De gewijzigde moties zijn 
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35 334, nr. 53 

35 334, nr. 54 

35 334, nr. 55 

35 334, nr. 56 (gewijzigd) 

35 334, nr. 57 

35 334, nr. 58 (gewijzigd) 

35 334, nr. 59 

35 334, nr. 60 

35 334, nr. 61 (gewijzigd) 

35 334, nr. 62 

Stemmingen 
35 267 

Stemmingen 

35 267, nr. 9 

35 267, nr. 10 
(aangehouden) 
35 267, nr. 11 

rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen. 
-de motie-Van Aalst over een deugdelijke compensatieregeling voor 
ondernemers met problemen door het handelingskader 
-de motie-Kröger over aandacht besteden aan een bronaanpak voor 
het tegengaan van pfas-gebruik 
-de motie-Laçin over onderzoeken of Chemours zich houdt aan de 
meldplicht 
-de gewijzigde motie-MoorlagNan Brenk over een bronaanpak en 
sanering van pfas-verontreinigingen die de drinkwatervoorziening 
bedreigen 
-de motie-Van Martels/Ziengs over een tijdlijn voor pfas- en ZZS
onderzoeken 
-de gewijzigde motie-Van Haga/V on Martels over meer ruimte voor 
verantwoorde toepassingen van grond in diepe plassen 
-de motie-Van Haga over een integrale afweging van de belangen 
van mens en milieu en de belangen van de Nederlandse ondernemers 
-de motie-Van Esch over een garantie dat de bodemkwali teit niet 
verder verslechtert 
-de gewijzigde motie-Van EschNan Brenk over steun voor een 
versnelde reductie van de uitstoot van Chemours 
-de motie-ZiengsN on Martels over de resultaten van het RIVM
ringonderzoek zo snel mogelijk naar de Kamer sturen 

6. Stemmingen in verband met: 
Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie 
van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad 
van 30 mei 2018 tot wij ziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende 
afvalstoffen (PbEU L 150) (Implementatiewet wijziging EU
kaderrichtlijn afvals toffen) 

35 267 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8) 

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST 

Wijzig ingen aangegeven met * 

*De Voorzitter: dhr. Ziengs wenst zijn amendement op stuk nr. 8 
in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt. 

- artikelen I t/m VI 
- beweegreden 
- wetsvoorstel 

7. Stemmingen over: moties ingediend bij de Implementatiewet 
wijziging EU-kaderrichtlijn afvals toffen 
-de motie-SchonisN on Martels over een verplichte 
afvalstroomindicatie op producten 
-de motie-Kröger over een minimalisatieverplichting voor zeer 
zorgwekkende stoffen 
-de motie-Kröger over de Kamer informeren middels een brief en een 
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35 267, nr. 12 

Stemmingen 

30 821, nr. 103 
(aangehouden) 
30 821, nr. 104 (gewijzigd) 

30 821, nr. 105 

30 821, nr. 106 

Stemmingen 

32 813, nr. 450 
(aangehouden) 
32 813, nr. 451 
(aangehouden) 
32 813, nr. 452 

32 813, nr. 453 

32 813, nr. 454 

32 813, nr. 455 

32 813, nr. 456 (gewijzigd) 

32 813, nr. 457 

32 813, nr. 458 

32 813, nr. 459 
(aangehouden) 
32 813, nr. 460 
32 813, nr. 461 

32 813, nr. 462 
32 813, nr. 463 

lijst nieuwe stoffen 
-de motie-Van Martels over hulp bij het verhalen van kosten op 
veroorzakers van afval 

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over de 
investeringstoets risico 's voor de nationale veiligheid 
De Voorzitter: mw. Van den Berg wenst haar motie op stuk nr. 
104 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan 
dat wij daar nu over kunnen stemmen. 
-de motie-Van den Berg c.s. over waarom de gezondheidszorg niet 
als vitale infrastructuur wordt aangemerkt 
-de gewijzigde motie-Van den Berg over in kaart brengen van 
technologieën die aan de nationale veiligheid raken 
-de motie-WiersmaN an den Berg over nut en noodzaak van screenen 
van buiten-Europese investeringen in sleuteltechnologieën 
-de motie-WiersmaNan den Berg over het verkennen van 
waarborgen om onze economie, im1ovatie en werkgelegenheid te 
beschermen 

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Klimaat en 
Energie 
De Voorzitter: dhr. Van Raan wenst zijn motie op stuk nr. 456 te 
wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat 
wij daar nu over kunnen stemmen. 
-de motie-Van der Lee/Harbers over invoeren van een bepaalde 
termijn voor een warmtekavel 
-de motie-Van der Lee over onafhankelij k netbeheer door een 
publieke partij 
-de motie-Beckerman over een harde regeling voor lokale eigendom 
bij hernieuwbare energ ieprojecten 
-de motie-Beckerman over SDE-gelden direct inzetten voor zon-op
dak 
-de motie-Agnes Mulder c. s. over het positioneren van Nederland als 
hydrogen gateway to Europe 
-de motie-Agnes Mulder c. s. over de burgerparticipatie in de 
Regionale Energies trategieën 
-de gewijzigde motie-Van Raan over instellen van een parlementair 
onderzoek naar de beïnvloeding van poli tiek en wetenschap door het 
bedrij fs leven 
-demotie-Van Raan over het ammleren van bijpassende 
emissierechten bij CO2-reducerende maatregelen 
-de motie-Van Raan/Van Esch over de maximumsnelheid ook tussen 
19.00 uur en 6.00 uur terugbrengen naar 100 km/u 
-de motie-Sienot over uitgangspunten voor de Warmtewet 2.0 

-de motie-Kops over direct afschaffen van ODE en SDE 
-de motie-Kops over een prominente plek voor kernenergie in onze 

- - -energ ievoorziemng 
-de motie-Kops over onmiddellijk stoppen met biomassa 
-de motie-Moorlag over toepass ing van de zonneladder ondersteunen 
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32 813, nr. 464 
(aangehouden) 
32 813, nr. 465 

32 813, nr. 466 

Stemmingen 

33 529, nr. 727 

33 529, nr. 728 

33 529, nr. 729 
33 529, nr. 730 

33 529, nr. 731 

33 529, nr. 732 
(aangehouden) 
33 529, nr. 733 

33 529, nr. 734 

33 529, nr. 735 

33 529, nr. 736 

Stemmingen 

32 813, nr. 467 

32 813, nr. 468 

32 813, nr. 469 

32 813, nr. 470 

32 813, nr. 471 

32 813, nr. 472 

32 813, nr. 473 

32 813, nr. 474 
(aangehouden) 
32 813, nr. 475 

-de motie-Moor lag over verschillen tussen reg ionale 
energiestrategieën 
-de motie-Dik-Faber/Agnes Mulder over het ontwikkelfonds voor 
energ iecoöperaties 
-de motie-Dik-Faber/Sienot over de informatiecampagne voor 
burgers en bedrijven over de energ ietransitie 

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het V AO Mijnbouw/ 
Groningen 
De Voorzitter: dhr. Van der Lee verzoekt zijn motie op stuk nr. 
732 aan te houden. 
-de motie-Beckerman over het verschaffen van duidelijkheid over de 
versterking 
-de motie-Beckerman over het opstellen van een subsidieregeling 
voor huurders 
-de motie-Nij boer over de aardbevingsschade in Pieterzij l 
-de motie-Van der Lee/ Agnes Mulder over voor 1 mei een dashboard 
voor de versterkingsoperatie publiceren 
-de motie-Van der Lee over mogelijk maken dat het ACVG zo nodig 
achteraf afwegingen kan toetsen 
-de motie-Van der Lee over onafhankelij k advies van het SodM over 
aardgaswinning onder de W addenzee 
-de motie-Agnes Mulder/Sienot over onafhankelijke metingen in de 
omgeving van mijnbouwlocaties 
-de motie-Agnes Mulder over de winst ui t mijnbouwactiviteiten deels 
investeren in de regio 
-de motie-Dik-Faber/Sienot over advies van een wetenschappelijk 
panel over mijnbouw en de Waddenzee 
-de motie-Dik-Faber c.s . over inzicht in de contacten tussen 
mijnbouwbedrijven en de Commissie Mijnbouwschade 

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het V AO Klimaatakkoord 
gebouwde omgeving 
-de motie-Koerhuis/Krol over verbod op het hebben van een 
kookgasaans luiting in Utrecht schrappen 
-de motie-Van Esch over de focus verschuiven van warmtenetten 
naar andere vormen van verduurzaming 
-de motie-Van Esch over alleen nog warmtenetten toestaan met echt 
duurzame warmte 
-de motie-SienotNan Eij s over het (verder) isoleren van woningen 
als uitgangspunt nemen 
-de motie-BeckermanN an Eij s over handhaven van de 70% 
instemmingsregel 
-de motie-Beckerman over de ervaringen van bewoners die hebben 
deelgenomen aan de pilot aardgasvrije wij ken 
-de motie-Beckerman over garanderen van woonlastenneutraliteit 
voor kopers en huurders 
-de motie-Beckerman over huurprij zen van woningen met 
energ ielabels F en G bevriezen 
-de motie-Ronnes over financiering bij verlaging van de 
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32 813, nr. 476 
32 813, nr. 477 
32 813, nr. 478 

32 813, nr. 479 

32 813, nr. 480 

Stemmingen 
35 328 

Stemmingen 
35 328, nr. 10 

35 328, nr. 11 

35 328, nr. 12 

35 328, nr. 13 
35 328, nr. 14 
35 328, nr. 15 

Stemmingen 
31 428, nr. 13 

Stemmingen 
34 541, nr. 14 

energierekening 
-de motie-Ronnes over huurprijs en energieprestatie 
-de motie-Kops over stoppen met het gasvrij maken van woningen 
-de motie-Stoffer/Bisschop over meer inzetten op energiebesparing 
dan van het gas af halen van woningen 
-de motie-Stoffer c.s. over maatregelen om verduurzaming van de 
particulier verhuurde woningvoorraad te stimuleren 
-de motie-Nij boer/Moor lag over v erschillen in investeringskosten 
voor woningaanpassing en in kosten per eenheid warmte 

12. Stemmingen in verband met: 
Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar 
laagcalorisch gas van grote afnemers 

35 328 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9) 

- amendement Beckerman 8,1 ) over beëindiging van de gaswim1ing 
uit het Groningenveld (wijziging opschrift) 
- artikel I, onderdelen A en B 
- amendement Stoffer 9) over een uitzondering bij hoofdzakelijk 
gebruik als stikstofhoudende grondstof 
- onderdeel C 
- onderdelen D t/m H 
- artikel I 
- amendement Beckerman (8,11) (invoegen artikel IA) 
- artikelen II t/m III 
- beweegreden 
- wetsvoorstel 

13. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Gaswet 
-de motie-Beckerman/Moorlag over duidelijkheid voor iedereen in 
het aardbevingsgebied voor eind 2020 
-de motie-Beckerman over ook 75 miljoen reserveren voor 
verduurzaming voor huishoudens 
-de motie-Moorlag over mogelijkheden van hergebruik van delen van 
het gasnet 
-de motie-Kops over voortzetten van gasproductie op de Noordzee 
-de motie-Kops over de export van gas versneld beëindigen 
-de motie-Agnes Mulder c. s. over in de regeling voor 
nadeelcompensatie de vergoedingsperiode verlengen tot vijf jaar 

14. Stemmingen in verband met: 
Brief van het Presidium over de parlementaire behandeling van de 
Verantwoordingsstukken over het jaar 2019 

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het 
Presidium te besluiten. 

15. Stemmingen in verband met: 
Brief van het Presidium over een nadere adviesaanvraag aan het 
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Stemmingen 
35 300-VIII, nr. 149 

Stemmingen 
35 205 

Adviescollege voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over het voorstel 
van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper 
van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 
2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind 

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het 
Presidium te besluiten. 

16. Stemmingen in verband met 
Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de 
Onderwijsraad over onderwijstijd van leerlingen en leraren in het 
funderend onderwijs 

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het 
Presidium te besluiten. 

1 7. Stemmingen in verband met 
Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet 
v lieg belasting) 

35 205 (bijgewerkt t/m amendement m. 15) 

- artikel I, onderdeel A 
- onderdeel B, aanhef 
- gewijzigd amendement Stoffer 15)) over geen belasting voor 
luchtvracht 
- artikel 72 
- gewijzigd amendement Stoffer (15JI) 
- amendement SnelsN an Raan 10) ) overvlieg belasting ook voor 
transferpassagiers 

NB. Indien zowel 15 als 10 wordt aangenomen, wordt geen 
uitvoering gegeven aan 15,11 , onderdeel 2. 

- artikel 73 
- artikel 74 
- gewijzigd amendement Stoffer (15JII) 
- amendement SnelsN an Raan (10,11) 

NB. Indien zowel 15 als 10 wordt aangenomen, wordt geen 
uitvoering gegeven aan 10,11. 

- artikel 75 
- gewijzigd amendement Stoffer (15JV) 
- amendement SnelsN an Raan (10,III) 

NB. Indien zowel 15 als 10 wordt aangenomen, wordt geen 
uitvoering gegeven aan 1 O,III. 

- artikel 76 
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Stemmingen 

35 205, nr. 16 (gewijzigd) 

35 205, nr. 17 
(aangehouden) 

- gewijzigd amendement Stoffer (15,V) 
- amendement SnelsN an Raan (10,IV) 
- amendement Van Raan 13) ov er hogere tarieven voor andere 
reisklassen dan de laagste reisklasse en privéjets 

NB . Indien zowel 15 als 10 en/of 13 wordt aangenomen, wordt 
geen uitvoering gegeven aan 10,IV en/of 13 , onderdelen 2 en 3 
en worden de teksten in elkaar venverkt. 

Indien 13 verwo en: 
- amendement Snels/Stoffer 11) over een differentiëring en 
verdubbeling van de tarieven voor passagiers 

NB. Indien zowel 11 als 15 en/of 10 wordt aangenomen, wordt 
geen uitvoering gegeven aan 15,V, onderdeel 1. 

NB. Indien zowel 15 als 10 wordt aangenomen, wordt geen 
uitvoering gegeven aan 10,IV. 

voor de vracht 

- artikel 77 
- artikel 78 
- gewijzigd amendement Stoffer (15,VI) 
- amendement SnelsN an Raan (10,V) 

NB. Indien zowel 15 als 10 wordt aangenomen, wordt geen 
uitvoering gegeven aan 1 0,V. 

- artikel 79 
- onderdeel B 
- onderdelen C en D 
- artikel I 
- artikel IA 
- amendement Lodders 9 over een evaluatiebepaling (invoegen 
artikel IB) 
- artikelen II en III 
- beweegreden 
- wetsvoorstel 

18. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet vlieg belasting 
De Voorzitter: dhr. Van Raan wenst zijn motie op stuk nr. 16 te 
wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat 
wij daar nu over kunnen stemmen. 
-de gewijzigde motie-Van Raan c.s. over niet akkoord gaan met 
Europese regelgeving die zou leiden tot een lagere financiële impact 
-de motie-Van Raan over een maas in de Wet vliegbelasting dichten 
betreffende vrachtvliegtuigen 
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35 205, nr. 18 

35 205, nr. 19 

35 205, nr. 20 

35 205, nr. 21 

35 205, nr. 22 (ingetrokken) 

35 205, nr. 23 

35 205, nr. 24 

35 205, nr. 25 

35 205, nr. 26 

Stemming 

35 316, nr. 10 (gewijzigd) 

Stemmingen 

34 985, nr. 54 

34 985, nr. 55 

34 985, nr. 56 

34 985, nr. 57 
34 985, nr. 58 

34 985, nr. 59 

34 985, nr. 60 

Stemmingen 

31 532, nr. 243 
31 532, nr. 244 
(aangehouden) 

-demotie-Van Raan over de luchtvaartsector binnen grenzen brengen 
van klimaat, leefomgeving en veiligheid 
-de motie-Van Raan/Laçin over veelvliegers aansporen vaker de trein 
te nemen 
-de motie-Laçin/Van Raan over de mogelijke opbrengs t van de 
vlieg belasting gebruiken voor duurzame alternatieven 
-de motie-Laçin over bilaterale verdragen met landen om zo snel 
mogelij k accijns op kerosine te heffen 
-de motie-Laçin c.s. over nader onderzoek naar de gevolgen van de 
invoering van de luchtvrachttaks 
-de motie-Lodders c.s. over het voorkomen van dubbeling tussen een 
Europese en een nationale heffing 
-de motie-Lodders c.s. over monitoren van de effecten van de 
vliegtaks op regionale vliegvelden 
-de motie-Snels over stappen verkennen om een einde te maken aan 
belastingparadijs Schiphol 
-de motie-Stoffer c.s. over stimuleren van internationaal treinverkeer 

19. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Wijziging 
van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 
De Voorzitter: dhr. Jasper van Dijk wenst zijn motie op stuk nr. 
10 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan 
dat wij daar nu over kunnen stemmen. 
-de gewijzigde motie-Jasper van Dijk c.s. over onlinewinkels als 
aparte categorie opnemen in het Besluit kredietvergoeding 

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Ontwetp
Aanvullings besluit natuur Omgevingswet 
-de motie-Laçin/Van Gerven over het belang van de 
soortenbescherming altijd voor laten gaan 
-de motie-Bromet over het Aanvullingsbesluit aanpassen in verband 
met een voor beroep vatbaar goedkeuringsbesluit 
-de motie-Bromet over toegankelij ke natuurinformatie via het 
Digitaal Stelsel Omgevingswet 
-de motie-Van Martels over het actualiseren van de vrijstellingslij st 
-de motie-Stoffer/Bisschop over aanpassen van het aanvullingsbesluit 
en de aanwijzingsbesluiten 
-de motie-Wassenberg over het natuurbeleid weer de 
v erantwoordelijkheid v an het Rijk maken 
-de motie-WeverlingN on Martels over beperken van de overlast van 
steenmarters 

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het V AO Landbouw, 
klimaat en voedsel 
De Voorzitter: dhr. \Vassenberg verzoekt zijn motie op stuk nr. 
244 aan te houden, dhr. Sneller zijn motie op stuk nr. 246 en dhr. 
Moorlag zijn motie op stuk nr. 249. 
-de motie-Wassenberg over deelnemen aan de Week Zonder Vlees 
-de motie-Wassenberg over standaard de vlees loze variant bij 
b ij eenkomsten van de rijksoverheid 
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31 532, nr. 245 

31 532, nr. 246 
(aangehouden) 

31 532, nr. 247 

31 532, nr. 248 
( overgenomen) 
31 532, nr. 249 
(aangehouden) 

Stemmingen 

35 334, nr. 63 

35 334, nr. 64 

35 334, nr. 65 

35 334, nr. 66 

35 334, nr. 67 

35 334, nr. 68 

35 334, nr. 69 

35 334, nr. 70 

Stemmingen 

28 286, nr. 1086 

28 286, nr. 1087 

-de motie-Wassenberg over bij voedingsadviezen de klimaateffecten 
van voedsel mee laten wegen 
-de motie-Sneller/De Groot over inzicht in de mate waarin 
supennarkten en andere ketenpartners b ij dragen aan een duurzaam 
voedselsysteem 
-de motie-Bromet over afspraken over het stoppen met de verkoop 
van vlees onder de kostprijs 
-de motie-Moorlag over een verschuiving in de consumptie van 
dierlijke naar plantaardige producten 
-de motie-Moor lag over uitvoering geven aan de motie over het 
weren van organisaties die de Holocaus t bagatelliseren 

22. Stemmingen over: moties ingediend bij het V AO 
Stikstofproblematiek 
-de motie-Futselaar over een onderzoeksautoriteit voor natuur- en 
stikstofbeleid 
-de motie-Wassenberg over geen geld besteden aan technische 
maatregelen die alleen op papier werken 
-de motie-Wassenberg over bij uitkoopregeling voor veehouderij alle 
productierechten uit de markt halen 
-de motie-Bromet over sturing geven aan het uitgeven van 
stikstofrechten 
-de motie-Bromet over vastleggen van doelen in plaats van 
streefdoelen voor stikstofemmissies 
-de motie-Moorlag over extern valideren van voorschriften en 
toetsing door NVWA en RVO 
-de motie-Graus/Madlener over het afromen van fosfaatrechten 
beëindigen 
-de motie-Stoffer/Bisschop over afs temming over financiële 
middelen voor reductie van de ammoniakemissie 

23. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over 
fraude met de aantallen dieren in de veehouderij 
-de motie-Wassenberg over een eenduidige, centrale registratie van 
dieraantallen voor alle diersoorten 
-de motie-Wassenberg over verwijderen van een bepaling uit de 
Meststoffenwet 
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To: (10)(2e) ) - HBJZ~ (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - HBJZ 
Sent: Mon 3/30/2020 2 :20:05 PM 
Subject FW: Conceptreactie verzoek(en) tot handh aving gemeente West Maas en Waal 
Received: Mon 3/30/2020 2:20:05 PM 
20 03 16 verz RWS brfhandhav ingsverzoek toepassing granu liet Over de Maas.pdf 
20 03 16 verz IL T brf handhavingsverzoek toepass ing granuliet Over de Maas.pdf 
concept antwoordbrief handhavingsverzoek Over de Maas schoon 27 maart 2020.docx 

Ha ll6110)(2F, ) 

Hierbij de eerste proeve van RWS van het "besluit " op het verzoek om handhaving. 

ILT moet nog aanvul len. 

Heb j ij deze ook ontvangen? 
Wat oovalt j 11.1en1 0.2.a 

11 1 en 10.2.g 

Daar hebben we bij HBJZ vaker mee te maken, althans in bezwaar. 
Oot ie zou kunnen zi in ani 11 .1 en 10 2.Q 

11.1 en 10.2.g 

G ~r oJ(2➔ ) 

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

Verzonden: vrijdag 27 maart 2020 18:46 
Aan: (10)(2e) ) - H BJZ (10)(2e) ILT 
CC: (10)(2e) (CD) ; (1 (10)(2e) (BS) 
Onderwerp: Conceptreact ie verzoek(en) tot handhaving gemeente West M aas en Waa l 

Bes té~ert ~0)(2#) 

1 

Zoa ls bespro ken bijgaa nd een eerste conceptreact ie op het verzoek tot handhav ing va n de gemeente Wes t Maas en Waa l. Deze 
conceptreact ie ziet voo ra lsnog uiteraa rd alleen op de RWS onderwerpen. 
Laten we maandag a.s. even co ntact hebben over de ma nier waa ro p we j ullie inbreng, en het overl eg hierover (bij voo rkeur in 
k lein comité) vorm geven. 

Wellicht ten overv loede, het verzoek aa n ju llie is om prudent met dit concept om te gaa n en dit niet breed te verspreiden. 
Groeten en fij n weekend, 

(110)(2~) 
Met vriendelïke groet, 

(10)(2e) 

(10)(2e) 
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To: 1 (10)(2e) 1-DBOU (1 0)(2e) 

From: ~ (10)(2e) lr-u90 
1@minienw.nl ] 

Sent: Mon 3/30/2020 3:05:33 PM 
Subject RE: Overleg met Wim Kuijken 
Received: Mon 3/30/2020 3:05:33 PM 

Mooi ! Doe ik. Er komen twee stukken voor St ientje in HPRM . 

Met vriendelïke roet , 

1 (1 0)(2 e) 1 

(10)(2e) 

(1 0 )(3;étj)(pe) 

Vanj (10)(2e) f DBO 
Verzonden: maandag 30 maart 2020 15 :59 
Aan: (1 0)(2e) - DBO 

CC: DBO-stas; (1 0)(2e) DBO 

Onderwerp: RE: Over eg met W im Kuijken 
Urgentie: Hoog 

Hi [10)(2ej, 
Deze afspraak kan ehouden worden: woensdag 1 april om 14.00 - 14.30 uur. 
Geef jij mij en (1 0)(2e) svp uiterlijk morgen voorbere iding hiervoor? 
Hartelijke groet, 
(10)(2e) 

Van: (10)(2e) ) - DBO -eg (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: maandag 30 maart 2020 1 ~4_:_1_6 ___ ~ 

Aanj (10)(2e) 1- DBO <I (1 0)(2e) l@m inienw.nl> 

Onderwerp: Over leg met W im Kuijken 

Best el (1 0~(2e) 1 

Wil je op orte te rm ijn een te lefon isch ove rleg plannen met dh r. Kuijken? {06~ (10)(3;Q~)(~e) 

Het gaat over het door hem uit te voeren onderzoek naar granu liet. 

Met de vo lgende bet rokkenen: 

. St ientje; 

.1 (10)(2e) I; 

. onderget ekende. 

(10)(2e) 
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To: (1 0)(2e) - DCOU (10)(2e) 1@minienw .nl ]; 1 (1 0 )(2e) 1 (BS)U (10)(2e) l@rws.n l]; 1 (1 0)(2e) 

( (1 0 )(2e) - (10)(2e) @min ienw.nl] 
From: (10)(2 e) ) - DGRW 
Sent: Mon 3/30/2020 3:56 :53 PM 
Subject: RE: dossier woordvoeringslijn en Q&A's granuliet 
Received: Mon 3/30/2020 3:56:53 PM 

Prima zo. 
Groeten, 

~ (1 0)(2e) f DCO 

Verzonden: maandag 30 maart 2020 12 :17 
Aan: 1 (1 0 )(2e) 1 (BS) ; 1 (10)(2e) 1) -DGRW ; ~I ___ (_10_)(_2e_) --~I) -DCO 
Onderwerp: doss ier woo rdvoer ingslij n en Q&A's granu liet 

Ha allen, 
D•=L.i.U.:,,,;i r j u llie sne lle reac t ies . Hierbij het defin it ieve doss ier. 

(10)(2e) zou je een final check kun nen doen op de vragen, da n weet ik zeker dat het zo k lopt. 
@ (10)(2e ) geef j ij een se intje wa nneer ik het naa r webcare kan stu ren? 
Damn~uI.:uL,__~ 
Groe 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 
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To: (10)(2e) ) - BSK~ (10)(2e) 1@minienw.nl]; ~I ___ (1~0)_(2_e)~ -~l) -
DGRW (10)(2e) minienw.n l] 
From: (10 )(2e) ) - DGRW 
Sent: Mon 3/30/2020 4 :21 :35 PM 
Subject: Reactie onderzoeksopzet review gemeente 
Received: Mon 3/30/2020 4:21 :36 PM 
20200330 Omschrijving opdracht def revis ie WMW .docx 

Ter informatie. Ik heb het net g lobaa l bekeken. 
Van:(j10)(2~P)(2e) 1 

Verzonden: maandag 30 maart 2020 14 :02 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW 

CC: 10)(2e zwartbo lplanontwikke lingenadvies.n l ' ;I (10)(2e) l; ~I __ (_10_)(_2e_)_~I; ~I ___ (1~1(_10_)(_2e_)~I -~I (BS) ; 1 (10)(2e) 1, 

(1 0)(2 BS) 

Onderwe rp: React ie onderzoeksopzet review 

Beste f 10)(2ej, 

In de bijlage vind je onze reactie op de onderzoeksopzet van de review. In de tekst verwe rkt zijn onze eigen 
opmerkingen en enkele opmerkingen die wij ontvingen van raadsleden . Ook het burgercol lectief hebben wij 
geraadpleegd. Deze reactie vind je op hun verzoe k integ raal hieronder. 
En kele aandachtspunten: 

- Van 1 raadsl id ontv ingen we de reactie dat de term "review" als verwarrend wordt ervaren. Ik heb dit niet verwerkt. 
In het voorstel is uitgewerkt wat de rev iew inhoudt. Ook is de term inmiddels in versch illende correspondentie 
gebru ikt; het lijkt me verwarrend om nu met een andere term te gaan werken voor het onderzoek; 

- We hebben het voorstel gedaan om Natuurmomenten (als deskundige en toekomstig beheerder) toe te voegen aan 
de klankbordgroep, maa r hen nog niet zel f geraadpleegd hierover; 

De defin itief aangepaste opzet zie ik graag spoedig tegemoet. Zodra we daar overeenstemming over hebben neemt ons 
college een bes luit ove r deelname aan de review. 
Met vriendel iike aroet 

Van: Burgerco llect ief Dreume lsche Waa rd <dreumel@burgercollect ief .club> 

Verzonden: do nderdag 26 maart 2020 15:08 

Onderwe rp: Re : VERTROUWE LIJK - Consu lt at ie review Granu liet Ove r de Maas 

Hoi~ 10)(2e~ 

Afgaand op de inhoud van dit document hebben wij geen rol in deze review. 

We voelen daarom niet de behoefte om de gemeente hierin van feedback om zo doende te voorkomen dat onterecht een 
suggestie van inspraak wordt gewekt. Over de opzet daarom geen feedback. Wel over het doel. 

Dit onderzoek zal in haar voorbarige- en niet onderbouwde uitgangspunten in combinatie met de veel te korte 
doorlooptijd (deugdelijk onderzoek naar afbraak polyacrylamide duurt 5 jaar zo bleek) en mogelijk stort van nieuwe 
partijen granuliet tijdens het onderzoek, de maatschappelijke onrust vooral voeden en zeker niet wegnemen. Dat doet 
overigens niets af aan de relevantie van de onderzoeksvragen, maar die hadden beantwoord moeten zijn voordat 
toestemming was gegeven. Dit is de put dempen als het kalf reeds lang en breed verdronken is. 

Zoals we tijdens de ronde tafel duidelijk lieten weten, is het onderzoek naar ondermijning waar wij als burgers behoefte 
aan hebben. Dit geval staat namelijk niet op zich want ook met andere certificaten zijn er problemen zoals jullie weten en 
is er veel te "servicegericht" omgegaan met de handhaving daarop, zo bleek letterlijk uit het onderzoek van RPS vorig 
Jaar. 

Als de minister echt geïnteresseerd is om de maatschappelijke onrust weg te nemen, hebben wij de volgende suggesties die 
daar wel aan bij kunnen dragen: 

- schort de stort van Granuliet op; 
- produceer een geldig certificaat voor de laatste storting van 250.000 ton; 
- zie toe op een deugdelij ke en vlotte afwikkeling van de opens taande verzoeken tot handhaving; 
- informeer de 2e kamer volledig en juist en 

14328
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We zullen de vertrouwelïkheid vanzelfsprekend in acht nemen, maar we hopen dat jullie deze reactie ook integraal willen 
doorsturen naar (10)(2e) , die volgens de documentgegevens deze opzet heeft geschreven. 

Met vriendelij ke groet, 

(10)(2e)!~~ (10)(2e) 1 ed (1 0)(2e) 1 

143283 0671 



To: (10)(2e) Il - DGRWU (10)(2e) 1@minienw.nl ]; ~I ___ (_10~)_(2_e) __ ~ll - BSK~U __ (1~0)_(2_e~) -~l@minienw.nl ] 
From: (10)(2e) 1) - DGRW 
Sent: Mon 3/30/2020 7:02:16 PM 
Subject RE: Reactie onderzoeksopzet review gemeente 
Received: Mon 3/30/2020 7:02: 17 PM 

Hoi ~10)(2e~ 
Kijk j ij hier met RWS naar vervolgens met gemeente (en provincie) of je tot een aangepast voorstel kan komen? Donderdag heb 
ik weer SG-overleg, zou mooi zijn als we dan aangepast voorstel hebben. 
Groeten, 
~10)(2ej -------Van: 1 (10)(2e) 1) - DGRW 

Verzonden: maandag 30 maart 2020 17:22 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - BSK; ~I ---(1 -0)-(2-e)--~I) - DG RW 

Onderwerp: Reactie onderzoeksopzet review gemeente 
Ter informatie. Ik heb het net globaa l bekeken. 
Vanl (§§)(2e) ~ west maasenwaa l. nl> 

Verzonden: maandag 30 maart 2020 14:02 
A ( 1 o )(2e) ) _ DG R w L(_._1 _.o )_._(2_e,_) _i=..:..:..:..:..:..:..:..:::;:..;..:.:..:..:..:.:.; 

C )(2e artbo lplanontwi kkelingena . enadvies.nl>; (10)(2e) i"'------_J__ _ ______ ......, ______ ....,..._~ '_J__~__'_~'___J_~ 

0)(2 westmaasenwaa l. nl>; (10)(2 (1 (10)(2e) 
l,------~-----,lL--=--_:__:__:__,----l ....... ~~..;..;;.;..c.~;.;..;. 

(10)(2e) rws .nl>; (10)(2e) 

Onderwerp: Reactie onderzoeksopzet review 
Beste [10)(2ej, 
In de bijlage vind je onze reactie op de onde rzoeksopzet van de review. In de te kst verwe rkt zijn onze eigen 
opmerkingen en enkele opme rki ngen die w ij ontvi ngen van raadsleden . Oo k het bu rge rco llectief hebben wij 
ge raadpleegd . Deze reactie vind je op hun verzoe k integ raa l hie ronder. 
En kele aandachtspunten: 

-Van 1 raads lid ontv ingen we de reactie dat de te rm "review" als verwarrend wo rdt ervaren. Ik heb d it niet verwe rkt. 
In het voo rstel is uitgewerkt wat de rev iew inhoudt. Ook is de te rm inmiddels in ve rsch illende co rrespondentie 
gebruikt; het lij kt me verwarrend om nu met een ande re te rm te gaan werken voo r het onderzoe k; 

-We hebben het voorstel gedaan om Natuu rmomenten (a ls deskundige en toekomstig beheerder) toe te voegen aan 
de klankbo rdg roep, maa r hen nog niet zelf geraadp leegd hierover; 

De de fi nitief aangepaste opzet zie ik g raag spoed ig tegemoet. Zod ra we daar overeenstemming ove r hebben neemt ons 
college een bes luit ove r deelname aan de review. 
Met v riendel iike aroet 

Van: Bu rgerco llectief Dreume lsche Waa rd <dreumel@burgercollect ief. clu b> 
Verzonden: donderdag 26 maart 2020 15:08 
Onderwerp: Re: VERTROUWELIJK - Consultat ie review Granuliet Ove r de Maas 

Hoi ~10)(2e~ 

Afgaand op de inhoud van dit document hebben wij geen rol in deze review. 

We voelen daarom niet de behoefte om de gemeente hierin van feedback om zo doende te voorkomen dat onterecht een 
suggestie van inspraak wordt gewekt. Over de opzet daarom geen feedback . Wel over het doel. 

Dit onderzoek zal in haar voorbarige- en niet onderbouwde uitgangspunten in combinatie met de veel te korte 
doorlooptijd (deugdelijk onderzoek naar afbraak polyacrylamide duurt 5 jaar zo bleek) en mogelijk stort van nieuwe 
partijen granuliet tijdens het onderzoek, de maatschappelijke onrust vooral voeden en zeker niet wegnemen. Dat doet 
overigens niets af aan de relevantie van de onderzoeksvragen, maar die hadden beantwoord moeten zijn voordat 
toes temming was gegeven. Dit is de put dempen als het kalf reeds lang en breed verdronken is. 

Zoals we tijdens de ronde tafel duidelijk lieten weten, is het onderzoek naar ondermij ning waar wij als burgers behoefte 
aan hebben. Dit geval staat namelijk niet op zich want ook met andere certificaten zijn er problemen zoals jullie weten en 
is er veel te "servicegericht" omgegaan met de handhaving daarop, zo bleek letterlijk uit het onderzoek van RPS vorig 
Jaar. 
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Als de minister echt geïnteresseerd is om de maatschappelijke onrust weg te nemen, hebben wij de volgende suggesties die 
daar wel aan bij kunnen dragen: 

- schort de stort van Granuliet op; 
- produceer een geldig certificaat voor de laats te storting van 250.000 ton; 
- zie toe op een deugdelijke en vlotte afwikkeling van de opens taande verzoeken tot handhaving; 
- informeer de 2e kamer volledig en juist en 
- ondersteun de drie ingediende moties. 

We zullen de vertrouwelïkheid vanzelfsprekend in acht nemen, maar we hopen dat jullie deze reactie ook integraal willen 
doorsturen naar (10)(2e) , die volgens de documentgegevens deze opzet heeft geschreven. 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e),(~ I (10)(2e) ienl (10)(2e) 1 

143282 0673 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

Beste (10)(2el, 

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

(10)(2e) 
RE: Samenstelling team voor Wim Kuijken 
dinsdag 31 maart 2020 13:09:45 

Akkoord met jouw voorstel voor de samenstelling van het team ter ondersteuning van 
Wim Kuijken. 

Groei, 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackberry.com) 

Van:I (10)(2e)~ ~ DBOLI _ .,,.....:_<1_0:..:.)(2_e.:__> _ ____rt<~} =m=in=i~e,~n~,•~nl> 
Datum: dinsdag3 1 mrt 2020 10:03 AM 
Aan: (10)(2e) , >,! (10)(2e) 1 (BS) 

(10)(2e) (10)(2e) (éi:.mini n · nl> 
Kopie: ~ - ~~~--~ êi:Ininicnw.nl> 
Onderwerp: Samenstelling team voor Wim Kuijken 

Beste~JOJ(21fem1Jo)(2~) 

Zoals jullie weten zal ik als secretaris Wim Kuijken gaan ondersteunen bij zijn opdracht in het 

kader van de motie Moorlag. 

Daartoe zou ik een begeleidingsteam wil len samenstellen van deskundigen uit onze eigen 

organisatie. 
Ik zat te denken aan de volgende personen: 
. DGWBJ ~ (10)(2e) 1 (10)(2e) 1 1 

. RWS: 1 (10)(2e) 1 en !(10)(2e~ (10)(2e) 

.HBJZ· I (10)(2e) 1 
De doorlooptijd van het onderzoek is van 1 april tot 1 juli 

Wim Kuijken heeft aangegeven 1 dag per week beschikbaar te hebben. 

Wat wordt de rol van het team? 

In de praktijk zal het erop neer komen dat ik inhoudelijke vragen van Wim za l uitzetten binnen 

het team en dat het team betrokken wordt bij de opstelling van een eindrapportage. 
Ikzelf neem het sec retariaat op me, onderhoud de contacten met Wim, voer met Wim de 

gesprekken en doe de eindredactie van de rapportage. 

Wat betekent dit in de praktijk? 

Ook verwacht ik dat er meerdere teleconferenties met het team georganiseerd gaan worden. In 
het begin om vooral Wim goed bij te praten. Vervolgens om wekelijks de voortgang te 

bespreken. 

Wim zal veel vragen hebben over het stelsel en de keten en de werking in de praktijk. Daartoe 

moet schriftelijke informatie aangeleverd worden in de vorm van teksten die in de 

eindrapportage gebruikt kunnen worden. 

Wim is van plan een aantal gesprekken te gaan voeren met betrokkenen en belanghebbenden. 

Deze gesprekken worden door mij gepland en ik zal Wim daarin begeleiden incl. de 
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verslaglegging. 

Ik schat in dat de leden van het team er per weel< ongeveer 1 dag aan zullen gaan besteden. 

Ikzelf maakt ongeveer de helft van mijn t ijd beschikbaar. 
Graag jullie reactie! 

Met vriendelïke roet, 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

crnmmTil2e) 

0674 



207819 

Verslag telefonisch MT HBJZ 31 maart 2020 

Aanwezig: Leden MT (Afwezigj (10)(2e) 1 (Verslag: l(10)(2e)I) 

Kopie: Medewerkers HBJZ 

buiten verzoek 

(10)(2e) 

1 (10)(2e) 1 

0675 
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buiten verzoek 

Granuliet 
De algemene kamerbrief en twee brieven met beantwoording van diverse 
kamervragen zijn vandaag verzonden . RWS en IL T werken - in afstemming met HBJZ 
- aan de beantwoording van de handhavingsverzoeken die zijn ontvangen om verdere 
stortingen van granuliet stop te zetten . 

buiten verzoek 

(10)(2e) 

0675 



To: (10)(2e) ) - DGRW~ (10)(2e) 
BSK (10)(2e) min ienw.n l] 
From: (10 )(2e) ) - DGRW 
Sent: Tue 3/31/2020 7:24 :11 AM 
Subject: RE: Reactie onderzoeksopzet review gemeen te 
Received: Tue 3/31/2020 7:24:13 AM 

ga ik doen 
Van: (10)(2e) ) - DGRW 

Verzonden: maandag 30 maart 2020 20:02 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DGRW; ~I ---(1-0)-(2-e)--~I) - BSK 

Onderwerp: RE: React ie onderzoeksopzet review gemeente 
Hoi ~10)(2e~ 

1@minienw.nl]; I~ __ (1_0~)(2_e_) --~I) -

Kijk j ij hier met RWS naar vervolgens met gemeente (en provincie) of je tot een aangepast voorstel kan komen? Donderdag heb 
ik weer SG-overleg, zou mooi zijn als we dan aangepast voorstel hebben. 
Groeten, 
10)(2e 

Van: (10)(2e) )- DGRW 1 (10)(2e) l@m inienw.nl> 
Verzonden: maandag 30 maart 2020 17:22 
Aan: (10)(2e) ) - BSK <~I --(-1-0)-(2-e)-~l@m inienw.n l>; ~I ___ (1_0_)(_2e_) __ ~I) - DGRW 

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

Onderwerp: React ie onderzoeksopzet review gemeente 
Ter informatie. Ik heb het net globaa l bekeken. 
Van:~:0)(2e) ~ west maasenwaa l. nl> 

Verzonden: maandag 30 maart 2020 14:02 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) minienw.nl> 

(10)(2e) CC: 10)(2e zwartbo lplanontwikkelingenadvies.nl' ikke li n enadvies.nl>; 
;::..__ ___ ___:_i:===~r==~~""====r----:-:----:-~---:-~-=----'-'----:7-:-:-::-:-::--r--7 

(10)(2e) west maasenwaa l. nl>; (1 0)(2e) elder land.n l>; ~---(~1_(1_0_)(2_e~) __ ~ {BS) 
(10)(2e) rws .nl>; (10)(2e) 

Onderwerp: React ie onderzoeksopzet review 
Beste [ 10)(2ej, 
In de bij lage vind j e onze reactie op de onde rzoeksopzet van de review. In de te kst verwe rkt zij n onze eigen 
opme rkingen en enkele opme rki ngen die w ij ontvingen van raadsleden . Oo k het bu rge rco llectief hebben wij 
ge raadpleegd . Deze reactie vind je op hun verzoe k integ raa l hie ronder. 
En kele aandachtspunten: 

-Van 1 raads lid ontv ingen we de reactie dat de te rm "review" als verwa rrend wo rdt ervaren. Ik heb d it niet verwe rkt. 
In het voo rstel is uitgewerkt wat de rev iew inhoudt. Ook is de term inmiddels in ve rsch illende co rrespondentie 
gebruikt; het lij kt me verwarrend om nu met een ande re te rm te gaan werken voo r het onderzoe k; 

-We hebben het voorstel gedaan om Natuu rmomenten (a ls deskundige en toekomstig beheerder) toe te voegen aan 
de klankbo rdg roep, maa r hen nog niet zelf geraadp leegd hierover; 

De de fi nitief aangepaste opzet zie ik g raag spoed ig tegemoet. Zod ra we daar overeenstemming ove r hebben neemt ons 
college een bes luit ove r deelname aan de review. 
Met v riendel ïke roet 

(10)(~10)(2e~ 

Van: Bu rgerco llect ief Dreume lsche Waa rd <dreumel@burgercollect ief.clu b> 
Verzonden: donderdag 26 maart 2020 15:08 
Onderwerp: Re: VERTROUWE LIJK - Consu ltat ie review Granu liet Ove r de Maas 

Hoi ~10)(2e~ 

Afgaand op de inhoud van dit doclllllent hebben wij geen rol in deze review. 

We voelen daarom niet de behoefte om de gemeente hierin van feedback om zo doende te voorkomen dat onterecht een 
suggestie van inspraak wordt gewekt. Over de opzet daarom geen feedback. Wel over het doel. 

Dit onderzoek zal in haar voorbarige- en niet onderbouwde uitgangspunten in combinatie met de veel te korte 
doorlooptijd (deugdelijk onderzoek naar afbraak polyacrylamide duurt 5 jaar zo bleek) en mogelijk stort van nieuwe 
partijen granuliet tijdens het onderzoek, de maatschappelijke onrust vooral voeden en zeker niet wegnemen. Dat doet 

143281 0676 



overigens niets af aan de relevantie van de onderzoeksvragen, maar die hadden beantwoord moeten zijn voordat 
toes temming was gegeven. Dit is de put dempen als het kalf reeds lang en breed verdronken is. 

Zoals we tijdens de ronde tafel duidelijk lieten weten, is het onderzoek naar ondermijning waar wij als burgers behoefte 
aan hebben. Dit geval staat namelijk niet op zich want ook met andere certificaten zijn er problemen zoals jullie weten en 
is er veel te "servicegericht" omgegaan met de handhaving daarop, zo bleek letterlijk uit het onderzoek van RPS vorig 
Jaar. 

Als de minister echt geïnteresseerd is om de maatschappelijke onrust weg te nemen, hebben wij de volgende suggesties die 
daar wel aan bij kunnen dragen: 

- schort de stort van Granuliet op; 
- produceer een geldig certificaat voor de laatste storting van 250.000 ton; 
- zie toe op een deugdelijke en vlotte afwikkeling van de opens taande verzoeken tot handhaving; 
- informeer de 2e kamer volledig en juist en 
- ondersteun de drie ingediende moties. 

We zullen de vertrouweli "kheid vanzelfsprekend in acht nemen, maar we hopen dat jullie deze reactie ook integraal willen 
doorsturen naar (10)(2e) , die volgens de documentgegevens deze opzet heeft geschreven. 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2ek~1 (1 0)(2e) lenl (10)(2e) 1 
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To: (10)(2e) 1- DBOU (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (10)(2e) 1) - DBO 
Sent: Tue 3/31/2020 8:42:54 AM 
Subject RE: Contract met dhr . Kuijken 
Received: Tue 3/31/2020 8:42:55 AM 

Van 1 apr il t/m 15 juli= 16 dagen werkdagen. Dan blijven we er moo i onder t och? 

Met vriendelijke groet , 
7 (10)(2e) [ 

(1 0)(2e) 
(1 cfüpe) 

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

Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 09:39 

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

Onderwerp: RE : Cont ract met d hr. Ku ij ken 
Van volgende wee k tm laats te week ju li zij n 19 weken ( ik had 20 we ken gerekend) 
19x8=152uur x € (10)(1c) =€ ~ (~10-+)~(1~c)~---~ 
Van: (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) m inienw.nl> 

Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 09:35 

Aan: 1 (10)(2e) 1- DBO <I (10)(2e) l@m inienw.nl> 

Onderwerp: RE : Cont ract met d hr. Ku ij ken 

Ha (110)(2~) 

Klopt je rekensom wel: 

16 dagen x 8 uur= 128 uur 

128 x @m]~ € l(10)(1c) lexcl. btw 

Met vriendelijke groet , 
(10)(2e) 

(10)(2e) 
(1 O)(J:étj)(~e) 

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

Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 09 :24 

Aan:I (10)(2e) 1- DBO <I (10)(2e) l@m inienw.nl> 

Onderwerp: RE : Cont ract met d hr. Ku ij ken 

Ha (110)(2~) 

Ik heb gisteren met W im Kuijken over zijn contract gesproken . 

. h ij heeft geen BV maar werkt als natuurlijk persoon, dus moet incl. BTW bet aald worden; 

. startdatum is 1-4 eind datum is 15-7. Het gaat in totaa l om 16 dagen van 8 uur . 

. h ij gaf zel f aan dat hij recent een klus heeft gedaan voor ABDTOPConsult. Daa r is een uurtarief voor hem bepaald. Dat wil hij hier 

ook kr ijgen. Handigste is even contact te zoeken met ABDTOPConsu lt. We llicht w ill en ze je het hele contract even sturen, dan 

kunnen we de he le zaak overnemen . 
. ABDTOPConsult werkt onder r ijksvoorwaarden. 

Met vriendelijke groet, 
(10)(2e) 

(10)(2e) 
(1 O)(J:étj)(~e) 

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

Verzonden: maandag 30 maart 2020 14 :18 

Aan: 1 (10)(2e) 1- DBO <I (10)(2e) l@m inienw.nl> 

Onderwerp: Contract met dhr. Kui j ken 

Best e~10)(2e~ 
Zou je een contract voor me kunnen opst ell en met dh r . Ku ij ken. 

Het gaat on zij n inzet in het kader van granu liet. 

Inzet : 8 uur per week 

Doorloopt ijd : tot 1 juli met een uitloop naa r medio juli 

Eindproduct : sc hr iftelij k advies aan m in MenW. 
Opd rachtgev~@illgede legeerd opd rachtgeve r ondergetekende. 

M et vr iende lïke roet, 
1 (10)(2e) 1 

\ '""H:-o.- J 
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To: ) - HBJZ~ (10)(2e) 1@minienw.n l] 

F rom: L....;,;==;;;:=;,s:,:=;;;;~~=--,...,.1H BJZ 
Sent: :30 AM 
Subject FW: Kamerbrief en beantwoording kamervragen 
Received: Tue 3/31/2020 9:50:31 AM 
bean twoordin g-kame rvragen-van-I id-la- in-over-h et-storten-van-gran ui iet- in-het-geb ied-over-de-maas.pd f 
b ean twoordin g-van-vrag en-van-de-1 eden-kroger-g roe nl in ks-I a- in -sp-en-va n-b re n k-5 0pl u s-over-granu I iet. pdf 
bij lage-2-graniet-import-bene lux-bv-amsterdam-beschikking-bal-19066-23462.pdf 
b ij lage-3a-beoordelen-effecten-ecopure-p-1715-op-water-en-bodem.pdf 
b ijlage-3b-tu delft-samen stelling-qran uliet-27-feb-2020. pdf 
b ij lage-3c-kru se-lu bking-memo-voor-discussie-granu lie t-als-gron d-1 .pdf 
sch riftel ij ke-vra gen -over-granul iet-en-vragen-gesteld-ti j den s-va o. pdf 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackbeny.com) 

Van: I (10)(2e) b - DBO 1~ __ (1_0_)(2_e_) _ ~l@-=---m_in_ie_n_w_.n_l> 
Datum: dinsda 3 1 mrt . 2020 10: 12 AM 
Aan: minienw.nl>, 
(10)(2 (10)(2e) 

(1 0)(2e) 

inienw.nl> 
Onderwerp: Kamerbrief en beantwoording kamervragen 

Beste col lega's, 

Zoj uis t zijn de kamerbrief en de beantwoording van de kamervragen naar de TK gestuurd! iedereen nogmaals bedankt voor alle 
inzet . 
Bijgevoegd de gepub liceerde exemplaren. 

Ik verzoek j ull ie al le bet ro kkenen hierover te informe ren. 

Met vriendelijke groet , 
(1 0)(2e ) 

10 2e 
(10)(3;é )( e) 
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To: (10)(2e) 1) - DBO..__...........:(_10--'-')('-2e--'--)--'="'-'-,m.inienw.nl]; D80-SPZ Postbus~~ __ (_1~0)~(2~g)_~l@minienw.nl) 
Cc: (10)(2e) 1- DBO (10)(2e) @min ienw.nl) 
From: (10)(2e) 1) - D80 
Sent: Tue 3/31 /2020 10:27:09 AM 
Subject RE: Stukken over onderzoek granu liet (motie Moorlag) 
Recelved: Tue 3/31/2020 10:27:00 AM 

Hîj10)(2e~ 

De stukken staan al bij haar en ik heb Stientje erop gewezen. 
Groet 

(10)(2e) 

Van: (10)(2e) ) - 080 
Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 11:26 
Aan: DBO-SPZ Postbus 

cc:I (10)(2e) ~ DBO; 1 (10)(2e) 1) - DBO 

Onderwerp: RE: St ukken over onderzoek granuliet (motie Moorlag) 

Há~) 

Hebben jullie dit nog in HPRM kunnen zetten? 
Stientj e heeft de stukken nodig wegens een overleg morgen (woensdag) met (10)(2e~n Wim Kuijken. 

Met vriendelïke groet, 
(10)(2e) 
(10)(2e) 

(1 O)(:(é )( e 

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

Verzonden: maandag 30 maart 2020 17:07 

Aan: D8O-SPZ Postbus (10)(29) minienw.nl> 
CC: (10)(2e) - DBO minienw.nl> 
Onderwerp: FW: Stukken over onderzoek granuliet (motie Moorlag) 

Ha Dames, 
Dit heeft niets t e maken met de kamerbr ief en kamervragen granu liet.. ... 
Zouden jullie deze stukken in HPRM wi llen zetten voor Stientj e en Cara (ter info)? Via 10.2.ezodat zij akkoord kan geven. Is al 

afgest emd met SG. Eerder concept is al aan de bewindspersonen gest uurd . 
Op woensdag 1 apr il is om 14 uur een overleg gepland met Wim Ku ijken. 

~~~~~~iroet, 
(10)(2e) 
(10)(2e) 

(10)(:(é )( e) 
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To: 
Cc: 
From: 
Sent: 
Subject: 
Received: 

(10)(2e) DGRW (10)(2e) 
(1 0)(2e) (10)(2e) @minienw .nl] 

(10)(2 e) ) - DGRW 
Tue 3/31/2020 10:32:31 AM 
RE: Parlem entaria MT WOM 31-03-2020 

Tue 3/31/2020 10:32 :31 AM 

@ minienw.nl] 

Hoil (10)(2e~I 
De Kamer rief over granuliet is vandaag uit gegaan. Daarmee zijn de drie acties van ~10)(2e~ (2x Kamervragen en 
commissievraag) uitgevoerd. 
Groeten, e (10)(2e) IDGRW 

Verzonden: dinsdag 3 1 maart 2020 11:28 
Aan: DL-DG W B-W OM -BOW 

Onderwerp: FW : Par le menta r ia M T WOM 3 1-03-2020 
Coll ega 's, 
Bijgaa nd een overz icht van de pa rl ementa ire za ken van WOM van dinsdag 31 maa rt 2020. 
Groet, 
1(1oi(2e)I 
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To: (10)(2e) ) - HBJZ~ (10)(2e) 1@minienw.n l] 
From: (10)(2e) - HBJZ 
Sent: Tu e 3/31/2020 11 :30:45 A M 
Subject FW: Samenstell ing team voor Wim Kuijken 
Received: Tue 3/31/2020 11 :30 :46 AM 
NIEUW 20200323 Aanpak onderzoek granu liet aanqepast.docx 

Bijgaand een iets uitgebreidere versie zoals vorige week met MenM besproken. 
G

1 
o (2 ) 

Van: (10)(2e) - HBJZ 

Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 12:19 
Aan: 1 (10)(2e) I) - HBJZ 

Onderwerp: RE : Sa menst elling tea m voor W im Kuijken 
GEKNIPT UIT KAMERBRIEF. 
Onafhankelijk onderzoek 
I k heb kenn isgenomen van de mot ie van de leden Moor lag , Kröger en Laç in en ben van plan in de geest van de mot ie een aa ntal 
stappen te gaa n zet ten. Zoals ik in de brief van 5 maa rt reeds aangaf wil ik de bezorgd heid va n betrokkenen weg nemen door het 
uitvoeren van een rev iew naa r de onderzoeken die betrekking hebben op de milieuaspect en van granuliet. 
I n de Kamerbr ief van 5 maa rt j l. gaf ik tevens aa n da t het bes luitvorm ings proces ro nd de herbevest iging van gran uliet als g ron d 
beter had gemoeten. 
Daarnaast ste l ik vast de keten waarb innen in het kader van het Bb k invu lling wordt gegeven aan de totstand kom ing van een 
B L, cred itat ie en de afg "fte van oductcertifica ten com 12 lex is en dat hier lessen uit get okken moeten worde n in de casus 
van granu liet. Ik heb een onafhankelij ke persoon gevraagd hiernaar te gaan kijken . 
I k he6 hr . Wim Kuijken Oaartoe 6erei gevonaen. Dhr. Ku ijken acht ik, als voorma lig SG en voorma lig De ltacomm issa ris, goe 
in staat deze taa k o zich te nemen. Dhr. Kuiken wordt ondersteu nd door een secreta ris vanuit I enW en za l zich o zi n verzoek 
kunnen laten 61staa n aoor een onafhan kelï ke technisc li aesk:unaige. Naa r verwacht ing is het on erzoek t:i eg in ju li afge ro na . 
Van: (1 0)(2 e) ) - HBJZ (10)(2e) minienw.nl> 

Verzonden: dinsda 31 maart 2020 11:34 

Aan 1 (10)(2e) 1 - HBJZ 1 (1 0)(2e) l@m inienw.nl> 

Onderwerp: RE: Sa menste lling tea m voor W im Ku ijken 
Ja, prima. Heb ï" de onderzoekso dracht? 
Van (1 0)(2e) - HBJZ (10)(2e) minienw.nl> 

Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 11:17 

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

Onderwerp: FW: Samenste lling t ea m voor Wim Ku ijken 
Ik heb zojuist t10)(2ej hierover gebeld voo r wat meer context. 
Straks even over hebben? 

~lf:l (10)(2e) 1) - DBO ~L __ (_10_)(_2e_)_ ---'""'l@~m_i n_ie_n_w_._nl> 

Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 10:04 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW 1 (10)(2e) l@min ienw.nl>; ~I __ (1_0_)(_2e_)_~I (BS) 1 (10)(2e) l@rws.nl>U~_(_1_0)_(2_e)_~LJ- HBJZ 

(1 0)(2e) m inienw.nl> 

CC:~==~(1~0=)(2=e=)===:====:=:c:===1~(1_0~)(2_e~)f-__ (1_0_)(_2e_) __ __,.,,.__m_i_n_ie_n_w_._nl> 
Onderwerp: Sa menste ll ing t ea m voor W im Kuijken 

Best e(~ ~è ~110)(2~) 

Zoa ls jullie w et en za l ik als sec ret ar is Wim Kuijken gaa n onderst eunen bij zijn o pdracht in het kader van de mot ie M oorlag. 

Daa rtoe zou ik een begele idingst ea m w il len samen st ellen van deskund igen uit onze eigen orga nisat ie. 

Ik zat t e denke n aan de vo lgende perso nen : 
. DGWB: (10)(2e) van (10)(2e) en (10)(2e) 

. RWS: (1 0)(2e) en (10)(2e) (10)(2e) 

. HBJZ : (10)(2e) 

De door loopt ijd van het onde rzoek is van 1 april t ot 1 juli. 

Wim Kuij ken heeft aangegeven 1 dag per week beschikbaa r t e hebben. 

Wat wordt de rol van het t eam? 

In de prakt ijk za l het ero p neer ko men dat ik inho udel ij ke vragen van W im za l uitzetten binnen het t ea m en dat het t eam bet ro kke n 

wo rdt bij de o pst elling van een eind rapport age . 

Ikzelf neem het secret ariaat op me, o nderho ud de cont acten met Wim, voe r met Wim de gesprekken en doe de e ind redact ie van 

de rapport age. 

Wat bet ekent d it in de prakt ijk? 

Oo k ve rwacht ik dat er meerdere te leconferent ies met het t ea m georganiseerd gaa n wo rden. In het begin om vooral Wim goed bij 

te praten. Vervo lgens om w ekelij ks de voortga ng te bespreken. 

Wi m zal veel vragen hebben over het ste lse l en de ket en en de werking in de prakt ijk. Daa rtoe moet schrift elijke info rm at ie 
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aangeleverd wo rden in de vo rm van teksten die in de eind rapportage gebruikt kunnen worden . 

Wim is va n plan een aant al ges prekken te gaan voe ren met bet rokkenen en belanghebbenden. Deze gesprekken wo rden door mij 

gep land en ik za l Wim daarin begeleiden incl. de verslaglegging. 

Ik schat in dat de leden van het team er per week ongeveer 1 dag aan zullen gaan besteden. Ikze lf maa kt ongeveer de helft van 

mijn tijd besch ikbaa r. 

Graag j u lli e react ie ! 

M et vr iende lï ke roet , 
1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(4étj)(pe) 
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To: DBO-stas (1 0)(2g) m inienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Tue 3/31/2020 12:41 :53 PM 
Subject FW: Nieuwe MMenW aanpak on derzoek granu liet 
Received: Tue 3/31/2020 12:41 :00 PM 
MMenW aanpak onderzoek qranuliet.tr5 
02 Aanpak onderzoek granuliet aanqepast.docx 
01 Oplegmemo.docx 

Hi l(10)(2e)l 

Zoals besproken , hierb ij de stu kken voor Wim Ku ij ken. Dank! 

Groet 

1 (10)(2e) 

Van: DBO-SPZ Postbus <I (10)(2g) l@minienw.nl> 

Verzonden: maandag 30 maart 2020 1~7_:1_5 ________ ~ 
Aan: Postbus nota 's St aatssec retar is< (10)(2g) @minienw.nl> 

CC: Woordvoer ing 1 (10)(2g) l@trd.s hsd ir.n l>; (10)(2e) ) - DBO.q~ ___ (1_0_)(_2e_) __ ~l@m inienw.n l> 

Onderwerp: Nieuwe MMenW aanpak onderzoek granu liet 

Beste co llega's , 

Hierb ij een Nieuwe MMenW aanpa k onderzoek granuliet 
Graag het g roentje digitaa l in HPRM bij de rondzendmap plaatsen en de record-actie DBO-advies vo ltooien, zodat de stu kken 
d ig itaa l naar de minister kun nen gaan. 

met vriendelijke groet, 
l (10)(2e) 1 

1 (10)(MD02e) 

(10)(2e) 1 

(1 0)(2e) 

1 (10)(MD02e) 

------< HPE Reco rds Ma nager recordgegevens >------

Reco rd nummer: RONDZENDMAP-2020/3699 
T ite l MMenW aanpa k onderzoek granuliet 
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DEPARTE M ENTAAL VERTROUWELIJK 

Onderzoek naar aanleiding van motie Moorlag 

Co ncept 30 maart 2020 

1. Aanlei ding 
Op 10 maa rt 2020 is in de Tweede Ka mer de volgende motie van de leden Moorlag, Laç in en 
Kröger inged iend (TK 30175, nr. 35 1): 
' De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er gerede twijfel is opgeworpen of het 
besluit tot aanmerken van granuliet als grond in overeenstemming is met de regelgeving; 
overwegende dat het beeld is ontstaan dat het besluit over het aanmerken van granuliet als grond 
niet zorgvuldig tot stand is gekomen; overwegende dat er onder bewoners en het gemeentebestuur 
van West Maas en Waal grote bezorgdheid en onrust en weerstand is ontstaan over het 
verondiepen van de zandwinningsp/as Over de Maas; verzoekt de regering, een gezaghebbende, 
onafhankelijke en deskundige persoon, die ook het vertrouwen geniet van het gemeentebestuur 
van West Maas en Waal, onderzoek te laten verrichten naar de kwaliteit van het besluit en de 
totstandkoming van het besluit, en gaat over tot de orde van de dag.' 

I n de br ief aa n de TK van 5 maart j l. werd hierover het vo lgende gesteld : 

'Achteraf moet vastgesteld worden dat de interne discussie over de definitie van granuliet, die al in 
2018 begon, te lang heeft kunnen voortduren en pas na een integrale afweging op beleidsniveau in 
oktober 2019 werd beëindigd. In het besluitvormingsproces over de status van granuliet is oog 
geweest voor de diverse rollen en verantwoordelijkheden. Wel had dit besluitvormingsproces 
sneller gem oeten. Hoe wel hier sprake was van een herbevestiging van bestaand beleid, was het 
een onderwerp dat eerder onder de aandacht van de verantwoordelijke bewindspersoon had 
moeten worden gebracht. ' 

Ten aa nzien van de motie is de vo lgende rea ct ie in de kamerbr ief van 30 maa rt opgenomen. 

' I k heb kennisgenomen van de motie van de leden Moorlag , Kröger en Laçin en ben van plan in de 
geest va n de motie een aan tal stap pen te gaan zetten . Zo als ik in de brief van 5 maa rt reeds 
aa ngaf wil ik de bezorgd heid va n bet rokkenen weg nemen doo r het uitvoeren van een review naa r 
de onderzoeken d ie betrekk ing hebben op de mi lieuaspecten va n granu liet. 
I n de Kamerbrief van 5 maa rt j l. ga f ik tevens aa n dat het bes luitvormingsproces rond de 
herbevestig ing van granuliet als gron d beter had gemoeten . 
Daa rnaast stel ik vas t de keten waarb innen in het kader van het Bbk invu lling wordt gegeven aan 
de totstandkoming van een BRL, accred itatie en de afg ifte van pro ductcertifi ca ten com plex is en 
dat hier lessen uit getrokken moeten worden in de casus van gran ul iet . I k heb een onafha nkelijke 
persoon gevraagd hiernaa r te gaa n kij ken. 
I k heb dhr. Wim Kuij ken daa rtoe bereid gevonden . Dhr. Ku ij ken acht ik, als voorma lig SG en 
voorm alig Deltacomm issa r is, goed in staat deze taa k op zich te nemen. Dh r. Kuijken wordt 
onders teund doo r een sec retaris vanu it I enW en za l zich op zijn verzoek kunnen laten bij staa n door 
een onafhankelijke technisch des kundige. Naa r verwachting is het o nderzoek beg in ju li afgerond.' 

1. Scope va n het onderzoek 
De scope r icht zich op de ro llen en bevoegd heden in de keten van het Besluit bodemkwaliteit, de 
totsta ndkom ing van een Boord elingsr ichtlijn, de acc red itat ie van verschillende pa rtij en en de afgifte 
en co ntrole op prod uctc ertifi ca ten . Deze keten is com plex en behoeft nadere du iding. 
De scope r icht zich niet op de inhoude lijke v raag of gran ul iet als g rond of als bouwstof moet 
wo rden gezien. 

De vraag is hoe binnen de keten in het geval van g ranu liet door het m inisterie en de divers e 
partij en is geactee rd in de ondersc heiden rollen en verantwoorde lij kh eden op het geb ied van 
beleidsbepa ling, toez icht en hand hav ing . Partij en binnen het ministerie zijn DGWB, de I LT en RWS. 
Partij en buiten het ministeri e zijn o.a. KI WA, de acc red iterende en cert ifice rende instelli ngen, 
vertegenwoordige rs van het bed rijfsleven. 

1 
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DEPARTEM ENTAAL VERTROUW ELIJK 

2. Onderzoeksvragen 
Gedacht kan worden aan de vo lgende onderzoeksvragen : 

a. Z ij n de rollen en verantwoo rdelij kheden in de keten voldoende duidelij k. Gedacht moet 
worden aa n rollen en verantwoordelij kheid op het terrein van beleids bepa ling, toezicht 
en hand having en daa rnaas t de rollen die bi j het bed rij fsleven zij n be legd ; 

b. Is er binnen het systeem conform de rollen en verantwoordelij kheden door het 
m inisteri e en andere partij en gehandeld in het geval van granu liet; 

c. Z itten er lacunes in het systeem . 

3. Lessen 
Belang rij k is dat het on derzoek naast een reco nst ruct ie lessen oplevert voor de toekomst. Gedacht 
kan worden aa n lessen op de vo lgende as pecten: 

a. De inrichting en verantwoordelijkheden van de keten rond het Besluit bodemkwaliteit 
etc. ; 

b. De wijze en het tempo van escalatie door het ministerie en de verschillende partijen en 
eventuele verbeteringsmogelijkheden. 

4. Uitvoering van het onderzoek 
Het onderzoek za l zich r ich ten op beschikba re docum enten. Daa rnaast zullen gesp rekken met 
bet rokkenen gevoerd worden. 

I nm iddels is dhr. W.J . Ku ij ken bereid gevonden het onderzoek op zich te nemen. Dh r. Kuij ken heeft 
daartoe één dag in de week bes ch ikbaa r. 
Door dhr. Kuij ken is aangegeven dat hij een onafh ankelij ke mater iedes kundige wil bet re kken in het 
onderzoek. 
Het sec retariaa t za l door het FlexTea m worden gevoerd. 

Voo rges teld wordt ter ondersteuning va n dhr. Kuij ken een team sa men te stellen met medewerkers 
van het FlexTea m, DGWB, I LT en RWS. 

Afrond ing van het onderzoek vindt uiterlij k op 1 j u li 2020 plaats. 

Met vriendelij ke g roet , 
1 (1 0)(2e) 1 

2 

0691 



127964 

T.a.v . Min MenW 

memo Onderzoek naar granuliet 

Ministerie van In frastructuur 
en Waterstaat 

Bijgevoegd treft u het onderzoeksvoorstel aan ter invulling van de motie Moor lag . 
Over d it voorstel is reeds informeel contact geweest met dhr. Kuijken. 

Dhr. Kuijken heeft aangegeven voor d it onderzoek één dag per vveek beschikb aar 
te hebben. Het secretariaat zal door het FlexTeam gevoerd worden. Aan RWS en 
DGWB zal om ondersteuning gevraagd worden. Op dit moment wordt nog bezien 
welke inhoudsdeskundige dhr. Ku ijken zal kunnen bijstaan . 
Afronding van het onderzoek op 1 juli plaatsvinden. 

Op woensdag 1 apri~ o"i m 14: 00 uur een telefonisch overleg gepland tussen 
uzelf, dhr. Kuijken, · .e en ondergetekende. 

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

Bestuurskern 
Directie 
Bestuursondersteuning 

Bestuursadvies 

Den Haag 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

Contactpersoon 
!(10)(2e)! 

(10)(2e) 

M +31(0)6-I C1QIG.fil) 
l (1Q)(2e) l@mlnlenw.nl 

Datum 
30 maa rt 20 2 0 

BIJlage(n) 
l 

Pagina 1 van 1 
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To: (10)(2e) 
DGRW (10)(2e) 

(10)(2e) (10)(2e) ) -
(1 0)(2e) (10)(2e) @minienw.n l]; ~I _(_10_)_(2_e)_~ 

(BS) (10)(2e) e (BS) _______ @rws .nl] 

From: ( ~-----
Sent: Tue 3/31/2020 3:03:08 PM 
Subject RWS 2020-03-31 Brief burgers West Maas en Waal Vragen Granuliet 
Received: Tue 3/31/2020 3:03:09 PM 
RWS 2020-03-31 Brief burgers West Maas en Waal Vragen Granuliet.pdf 

Te r in fo rm atie. Schrik niet ! 

Van: Bu rgerco llect ief Dreume lsche Waa rd 
Verzonden: dinsdag 3 1 maart 2020 15:54 _____ _ 

Aan: Ve ld hoven, S. van (St ientje) - DBO ; (10)(2e) ) - DGRW 

CC: 10)(2e@t weedekamer .nl; (10)(2e) @t weedekamer. nl; (10)(2e) @tweedekamer.n l; 1 (10)(2e) l@t weedekamer.n l; 

(10)(2e) @t weedekamer.nl; (10)(2e) @t weedekamer.n l; (10)(2e) @t weedekame r.n l; Ans M ol 

Onderwerp: RWS 2020-03-31 Brief bu rgers West M aas en Waa l Vragen Gran uliet 

Geachte Mevrouw van Veldhoven, 

Bijgaand onze reactie op uw "Reactie op toezegg ing gedaan t ijdens het Algemeen Overl eg Leefomgeving van 10 maart 2020 
over granuliet". 

Erop vertrouwend u hiermee te hebben geïnformeerd wat betreft het wegnemen van de onrust bij de burgers van West 
Maas en Waal 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

143280 0693 



~T_o_: --~ __ (_10~)(,2_e)_~) - DGRW (10)(2e) @minienw.nl.,.,_;.J.__ __ ...:...(1_0-'--')(~2e...:...)_~__JL__-B=-S.:::..:....:K,.___...:...(1_0.:...:.)(2~e--'--) -----"'=.:..;..:.:.:..:.:.::..:...:..:c;....:..:.:c:...t.!._~ 
(1 0)(2e) - DBO (10)(2e) @minienw .nl]; (1 0)(2e) (BS)~_(1_0)_(2_e)~@rws.nl]; ~--~-~~-~ 

(BS) (10)(2 e) rws.nl ] 
From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Tue 3/31/2020 3:28:49 PM 
Subject RE: RWS 2020-03-31 Brief burgers W est Maas en Waal Vragen Gran uliet 
Received: Tue 3/31/2020 3:28:51 PM 

Lij kt me een goed onderwerp van gesprek a ls we de wethouder weer eens spreken. Eerst maar eens de reactie van de gemeente 
op ons voorste l afwac hten. 

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

Verzonden: dinsdag 3 1 maart 2020 16:03 
Aan: (1 0)(2e) ) - BSK; ~I ---(1-0)-(2-e)--~I) - DGRW ; ~I __ (1_0)_(2e_)_~I) - DBO; 1 (10)(2e) 1 (BS ) ; 1 (10)(2e) I, 

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

Onderwerp: RWS 2020-03-3 1 Br ief bu rgers W est Maas e n Waal Vragen Granu liet 

Ter informatie. Schrik niet ! 

Van: Burgerco llectief Dreume lsche Waa rd <dreumel@burgercollect ief. c lu b> 

Verzonden: dinsdag 3 1 maart 2020 15:54 _______ _ 

Aan: Ve ld hoven, S. van (St ientje) - DBO < (10)(2e) m inienw .nl>; (10)(2e) ) - DGRW <I (10)(2e) l@minienw.n l> 

CC: 10)(2e tweedekamer .nl; (10)(2e) t weedekamer. n l; (10)(2e) tweedekamer.n l· (10)(2e) tweedekamer.n l; 

(10)(2e) t weedekamer.nl; (10)(2e) t weedekamer.n l; (10)(2e) t weedekamer.n l; Ans M ol ~ westmaase nwaa l. nl> 

Onderwerp: RWS 2020-03-31 Br ief bu rgers West Maas en Waal Vragen Granu liet 

Geachte Mevrouw van Veldhoven, 

Bijgaand onze reactie op uw "Reactie op toezegg ing gedaan t ijdens het Algemeen Overl eg Leefomgeving van 10 maart 2020 
over granu liet". 

Erop vertrouwend u hiermee te hebben geïnformeerd wat betreft het wegnemen van de onrust bij de burgers van West 
Maas en Waal 

Met vriendelijke groet, 

(1 0)(2e) 

143279 0695 



To: (10)(2e) ) - DGRW~~ ___ (1~0)_(2_e~) -~l@minienw.n l]; ~I ___ (_1~0)_(2_e) __ ~I) -
BSK (10)(2e) minienw.nl] 
From: (10 )(2e) ) - DGRW 
Sent: Tue 3/31/2020 5:12:25 PM 
Subject: RE: gesprek gemeen te 
Received: Tue 3/31/2020 5:12:26 PM 

Even bellen graag 
Van: 1 (10)(2e) 1) - DGRW 

Verzonden: dinsdag 3 1 maart 2020 18:09 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DGRW; ~I ---(1-0)-(2-e)--~I) - BSK 

Onderwerp: RE: gesprek gemeente 
Voordat we gedoe hebben met RWS: als j e gesprek alleen hebt, heb j e dan nu na gesprek met 1(10)(2e)I waarvoor mbt RWS de 
ruimte zit? 
Groeten, 

(~ (10)(2e) I) -DGRW 1 (10)(2e) l@m inienw.nl> 

Verzonden: dinsdag 3 1 maart 2020 17:09 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW -,q~---(1-0)-(2_e_) -~l@m inienw.n l>; 1 (10)(2e) 1) - BSK 

~--------
(10)(2e) minienw.nl> 

Onderwerp: gesprek gemeente 

Hoi 1 (10)(2e) 1 en ~10)(2ej, 
I k heb morgen met de gemeen te een te lefon isch overleg gepland om de opmerkingen ove r de omsch ri jving van de rev iew te 
bespreken . I k doe dit zondeno)(2~(10)(2e)l( laten ze aan m ij / geen prob leem) . Ik heb met l(10)(2e~ de punten van de gemeente 
doorgesproken. Hij gaat met vee l van de punten niet akkoord . Ik den k dat wij daar een goede m iddenw eg in moeten proberen te 
v inden. Voor m ijze lf (en RWS) heb ik een paa r pun ten waa r wij niet akkoo rd mee kunnen gaa n. Da t gaat met name ove r de 
scope van het onderzoek. I k heb ook l (10)(2e) 1 van de provincie Ge lderland gesproken. Die zu llen bestuu r lij k niks 
v inden van het onderzoek. De (po lit ieke) ve rantwoordelijkheid w illen zij laten bij IenW. Wel stelt (10)(2eJvoor om ambtelijk in de 
k lan kbordg roep te zitten . Daartoe wordt vo lgende week dinsdag een bes luit genomen door GS. Wij sch ij nen dan ook wee r een 
brief te ontvangen. 1(10)(2e*tuurt vandaag een ma il (gaf ze aan) . Heeft ze toege licht . 
Te r informatie. 
Met vr iende lij ke groet , 
(10)(2e) 

(10)(Ç:1tt) i!@ j 
(10)(2e) 

143277 0696 



132106 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

: gen a a e granuliet: toegevoegd stuk: Verzoek aan ministers van IenW en MenW om ontbrekende 
documenten inzake granuliet op te sturen 
woensdag 1 april 2020 16:43:00 

Een Wob-verzoek eigenlijk. 
Lastig hoor, het gaat van kwaad tot erger. 

Van: 1 (10)(2e) Il - HBJZ 
Verzonden: woensdag 1 april 2020 16:35 

Aan:I (j 0H2~) 1)- HBJZ 

Onderwerp: FW: Agenda tafel granuliet: toegevoegd stuk: Verzoek aan ministers van lenW en 

MenW om ontbrekend e documenten inzake granuliet op te stu ren 
Gevalletje artikel 68 in optima forma ... 

Van: 1 (10)(2e) ) - DBO <I (10l(2el lmioieow nl> 
Verzonden: woensdag 1 april 2020 14:47 
Aan: 1 (1O)(2e) 110·2·0<1~-~(~1O=)=(2~e)~-~~minienw.nl>; 1 (1 O)(2e) 1)- DGRW 

<l (10)(2e) Dmioieow nl>; 1 {1 0)(2e> , 1) - DGRW 
<I (10)(2el fi?mjnjenw ol>; 1 (1Dl(2e) 1 (BS) <~I --(~1=O)~(2-e~) -~@rws.nl>; 

(10)(2e) 1 (BS) <j ( 10 )(2e ) Drws ol>;I (10)(2e ) 1) - HBJZ <j (10)(2e) ©mioienw ol> 
Onderwerp: Agenda ta fel granuliet: t oegevoegd stuk: Verzoek aan ministers van lenVv' en MenW 

om ontbrekende documenten inzake granul iet op te sturen 

Beste collega's, 

Ik heb nog een aanvu llende stuk voor ons overleg van morgenochtend 9 uur. 

Met vriendelïke roet, 
(10)(2e ) 

(10)(2e) 

(1ö)(;(&Q)(~e) 

0697 



132705 

Van: 
Aan: 
Ondeiwerp: 

Datum: 

H~ (10)(2e) 

(10l(2e) 1- DGRW 
(10)(2e) 

FW: Inhuur Wim Kuijken 

woensdag 1 april 2020 16:48:55 

f DGRW 

Het klopt dat we Wim Kuijken na zijn formele pensionering voor 6 weken hebben 
ingehuurd. Zou jij even kunnen nagaan ~e constructie wij dat hebben gedaan? Als 
je er niet direct uitkomt, kan je wellicht ~even benaderen hierover. 

Alvast dank en groet, 

Verzonden met BlackBerry W ork 
(www.blackberry .com) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DBO <I (10)(2e) lgàninienw nl> 
Datum: woensdag 01 apr. 2020 4:24 PM 
Aan: 1 (10)(2e) D - DGRW <I (10)(2e) wminienw n]> 
Onderwerp: hlhuur Wim Kuijken 

Beste(~) 

Ik ben zoals je weet bezig met het onderzoek dat Wim Ku ijken voor ons gaat doen. 

Een van de zaken is dat er een overeenkomst moet worden afgesloten op grond waarvan we 

Wim voor zijn inzet kunnen vergoeden. 

Een prob leem is dat Wim geen BV heeft, maar als natuurlijk rechtspersoon ingehuurd moet 

worden. De inkopers va n IBI en DBO weten hier geen raad mee. 

Wim gaf aan dat jij hem eind 20 19 nog een opdracht hebt gegeven en hebt vergoed. 

Zou je kunnen (laten) nagaan hoe dat gegaan is en of we voor deze opd ra cht dezelfde 

constructie kunnen gebrui ke n? 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(.J:ém(~e) 

0698 
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(1~) 

11.1 en 10.2.g en brw 

(1Q)(l?e) 

c(1Q)(2:e)J 

20077..------------~ 0699 



11.1 en 10.2.gen brw 

c(1Q)(2:e)J 

200776 0699 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail. com] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 4/1 /2020 7:49:30 AM 
Subject Stukken voor ove rleg met minister 
Received: Wed 4/1/2020 7:49:30 AM 
20200324 Brief granu liet IG aan MMenW.PDF 
20200330 Aan pak onderzoek granuliet aangepast.docx 
20200330 Schema Beslu it bodemkwaliteit en Granuliet - vers ie 2 - 20200330.docx 
bean twoordin g-kame rvragen-van-I id-la- in-over-h et-storten-van-gran ui iet- in-het-geb ied-over-de-maas.pdf 
b ean twoordin g-van-vrag en-van-de-I eden-kroger-g roe nl in ks-I a-in -sp-en-va n-b ren k-5 0pl u s-over-granu I iet. pdf 
schriftelijke-vragen-over-granuliet-en-vragen-gesteld-ti jden s-vao. pdf 

Best e W im, 

Bijgevoegd t ref je een aanta l re levante stu kken aan voor het over leg om 14 uu r met de m inist er. 

Belangrij kst is het doc ument dat ik naa r haa r heb gestuu rd over de omsch rijving van de opd rac ht en jou w ro l daa rin. Dit stuk ken je 

al m aa r is l icht aangepast. Het ges prek za l vooral daa rove r gaan. 

Daarnaast stuu r ik je de br ieven d ie gisteren naar de TK zij n gestu urd over granuliet in Over de Maas. 

Eveneens re levant is de brief van de ILT haar ro l binnen het st e lse l en BRL 9321 in het bijzonder. 

Ten slot te heb ik een schemat ische weergave bijgevoegd van het ste lse l van cert ifice r ing en erkenn ing. 

Met vr iende lï ke roet , 
1 (1 0)(2e) 1 

134930 0700 



136351 

Schema Besluit bodemkwaliteit en Granuliet 

Schemabeheerder (bijv. SIKB, NEN, Kiwa) stelt een (pr ivaat) normdocu ment vas t , na adv ies 
van en over leg met deskundigen , bet rokken bed rijven enz. om zo breed mogelij k draag vlak te 

k rij gen. Het norm documen t wordt toegepas t als gronds lag voor vrij willi ge accred itatie of 
cert ificer ing. Dit geeft het rech t als geacc red iteerd of gecerti fi cee rd bed rij f werkzaa mheden te 

verrichten, ten bewij ze dat het bed r ij f over de nod ige kenn is en ervari ng beschikt en bet rouwbaa r 
is. Bed rij ven geb ruiken dit om zich te profileren op de markt. Het no rm document heeft geen 

wettelij ke stat us en is niet j uridisc h verb indend. De Raad voo r Acc red ita tie dan wel certifi cerende 
instell ing controleert de naleving van de normdocumenten (bed rij venbezoek), maa r kan alleen 

acc red ita tie of certifica t ie sc horsen of int rekken . 

Voorbeeld : BRL 932 1, vastgesteld door sc hemabeerder Kiwa 

Minister van I en W wijs t een normdocument (zoals BRL 932 1) aa n in ( bij lage C bij ) de Regeling 
bodem kwalite it , waarmee dit oo k een pu bliekrechtelij ke stat us kr ij gt en j uridische verb indend 

wo rdt (bevest igd door Afde ling bes tuurs rechtspraa k van de Raad van State) . Iedereen is er nu aa n 
gehouden, oo k bed r ij ven die niet vrij willig voo r acc red itat ie of certifica tie hebben gekozen. Zij 

moeten zich ee rst laten acc red iteren of ce rtifice ren voorda t zij erkend kunnen worden. Dit systeem 
voo rkom t concurreren op (allesbepa lende) prij s, wat toch lagere kwaliteit en gesj oeme l leidt., en 

geeft betere (publiekrechtelij ke) toez ichts - en hand havi ngsm ogelij kheden. Naast schors ing en 
hand having zij n ook bestuursdwang en dwangsom mogelij k. 

Accreditatie (door de Raad voor acc red itat ie) van certificerende instelling SGS Intron, op 
grond van het toepasselij ke normd ocument : 

- voo r het ce rt ifi ce ren van personen (ca t. 6 bij lage C BBK) 

- voor het cert ificeren van prod ucten (ca t . 2 bij lage C BBK) 

Tevens: erkenning (doo r de minister) van certificerende instelling SGS Intron, op grond van 
de accred itatie : 

- voor het certifi ceren van pers onen (op gro nd van de cert ifi cat ie) 

- voo r het certificeren van prod ucten (op grond van de certifi ca tie) 

Certificatie van producent van gra nuliet Granuliet Import Benelux op grond van het 
toepasselij ke normdoc ument (BRL 9321): 

- voo r het produce ren van granuliet (cat . 10 bij lage C BBK) 

mede op grond van cert ifica tie voor prod uct g ranuliet (ca t. 2 bij lage C BBK) 

Tevens: erkenning (door de min ister) van producent van granuliet Granuliet Import Benelux, 
op g rond van het certifica tie. 

- voor het prod uceren va n g ra nuliet (cat . 10 bij lage C BBK) (op grond va n de ce rt ificat ie) 

Deze erkenning geeft de prod ucent voo r het prod uct een erkende kwaliteitsverklaring af te geven 
(zoda t niet meer elke pa rtij afzon der ing hoeft te worden gekeurd (verklar ing op grond van een) 

pa rtij keuring ) 

0703 



136351 

Prod ucent Granuliet I mport Benelux geeft erkende kwaliteitsverklaring af voor partij en 
granuliet 

Het gran ul iet wordt door producent of leverancier met een erkende kwali teit sverklar ing 

aa n de toe passer Over de Maas 8. V. ge leve rd. 

De toe passer Over de Maas B. V. past het granul iet toe in de d iepe plas. 

Dat mag omda t: 

- sprake is van grond 

- de grond vo ldoet aa n de kwaliteitseisen 

- de mili euverklari ng (erkende kwaliteitsverklaring) erb ij zit 

Die d ient ook als bewij s dat aa n de kwaliteitseisen wordt voldaa n. 

Er is geen aa nleiding, tot nu toe, da t granu liet niet aan de eisen vo ldoet . 

0703 



To: (10)(2e) Il - DGRWU (10)(2e) 1@minienw.nl] ; ~I ___ (_10~)_(2_e) __ ~ll - BSK~U __ (1~0)_(2_e~) -~l@m inienw.nl] 
From: (10)(2e) 1) - DGRW 
Sent: Wed 4/1/2020 8:01 :56 AM 
Subject RE: gesprek gemeen te 
Received: Wed 4/1/2020 8:01 :58 AM 

Ik bel je even, dat is toch beter zo te lezen 
Van: 1 (10)(2e) 1) - DG RW 

Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 18:48~-------~ 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DGRW ; 1 (1 0)(2e) 1) - BSK 

Onderwerp: RE : gesprek gemeente 

Hoi ~10)(2e~, 
Ik heb je proberen te bellen, maar je nam niet meer op (begrij pelijk). Dan maar even per mail. 
Ik heb met (10)(2e esp roken en hij is van mening dat w ij een be lang rijk dee l va n de opmerkingen niet moeten overnemen (hij 
en (10)(2e) v ragen zich ook af of het onderzoek we l doorgaat!) . Ik heb met hem alle punten doorge lopen . RWS zit er wat 
kritischer en er is vo lgens l(10)(2e~ we inig ruimte. I k heb een beeld . I k w il ook met de gemeente de opm erkingen langslopen en 
kij ken wat voo r hun niet of moeilijk bespreekbare punten zijn . Pas dan zal ik nieuwe tekstvoorste llen doen. In het gesprek en 
uitwerking moet ik ook wa t manoeuvreerruim te hebben. Moeten immers proberen overeenstemming te berei ken. I k kan niet als 
een marionette van rws in het gesprek zitten. Overigens je wat di rectieve ma il straalt niet veel vertrouwen uit (slechts een 
observatie) . Als j ul lie het anders wi llen dan hoo r ik het graag . 
Met vriendelijke groet , 
(10)(2e) 

Van: (10)(2e) ) - DG RW '9 (1 0)(2e) l@min ienw.n l> 

Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 18:09 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DG RW '9 (10)(2e) l@m inienw.n l>; 1 (10)(2e) 1) - BSK '9 (10)(2e) l@m inienw.n l> 

Onderwerp: RE : gesprek gemeente 
Voordat we gedoe hebb en met RWS : als je gesprek alleen hebt, heb j e dan nu na gesprek met 1(1 0)(2e)I waarvoor m bt RWS de 
ruimte zit? 
Groeten, 

(~ (10)(2e) 1) - DGRW '9 (10)(2e) l@m inienw.nl> 

Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 17:09 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW -,q~---(1-0)-(2_e_) -~l@m inienw.n l>; 1 (10)(2e) 1) - BSK 

~-------~ 

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

Onderwerp: gesprek gemeent e 

Hoi 1 (10)(2e) 1 en ~10)(2ej, 
I k heb morgen met de gemeente een te lefonisch overleg gepland om de opmerkingen ove r de omsch ri j ving van de rev iew te 
bespreken . I k doe dit zondetJ0)(2~*10)(2ej(laten ze aan m ij / geen probleem) . I k heb met 1(10)(2e~ de pu nten van de gemeente 
doorgesproken. Hij gaat met vee l va n de punten niet akkoord . Ik den k dat wij daar een goede middenw eg in moeten proberen te 
v inden . Voor m ijze lf (en RWS) heb ik een paa r pu nten waar wij niet akkoo rd mee kun nen gaa n. Dat gaat met name ove r de 
scope van het onderzoek. I k heb oo~ (1 0)(2e) Iva n de provincie Ge lderland gesproken. Die zu llen bestuurlij k niks 
v inden va n het onderzoek. De (po lit ieke) verantwoordelij kheid w illen zij laten bij IenW. Wel stelt (10)(2e)voor om ambteli j k in de 
k lan kbordg roep te zitten. Daartoe wordt vo lgende week dinsdag een bes luit geno men door GS. Wij schij nen da n ook weer een 
brief te ontvangen. {10)(2e) stuurt vandaag een ma il (gaf ze aan) . Heeft ze toege licht. 
Te r informatie. 
Met vr iende lij ke groet , 
(10)(2e) 

143276 0707 



To: (1 0)(2e) 1) - DGRW~~ ___ (1~0)_(2_e~) -~l@minienw.n l] 
From: (10)(2e) 1) - BSK 
Sent: Wed 4/1/2020 8:04:26 AM 
Subject RE: gesprek gemeen te 
Received: Wed 4/1/2020 8:04:00 AM 

(1 0)(2e) 

(1 0)(2e) 

~n:~l ___ (1 _0)_~ _aj __ ~~-OORW 

Verzonden: woensdag 1 april 202~0_0_9_:_0_2 _____ _ 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DGRW ; 1 (1 0)(2e) I) - BSK 

Onderwerp: RE : gesprek gemeente 
Ik bel je even, dat is toch beter zo te lezen 
Van: 1 (10)(2e) I) - DGRW 1 (10)(2e) l@m inienw.nl> 

Verzonden: dinsdag 3 1 maart 2020 18:48~-------
Aan: (10)(2e) ) - DGRW 1 (1 0)(2e) l@m inienw.n l>; 1 (10)(2e) 1) - BSK 

~--------
(10)(2e) minienw.n l> 

Onderwerp: RE : gesprek gemeente 

Hoi ~10)(2ej, 
Ik heb je proberen te bellen, maar je nam niet meer op (begrijpelijk). Dan maar even per mail. 
Ik heb met (10)(2e esproken en hij is van mening dat w ij een be langrijk dee l van de opmerkingen niet moeten overnemen (hij 
en (10)(2e) vragen zich ook af of het onderzoek we l doorgaat! ). Ik heb met hem alle punten doorge lopen. RWS zit er wat 
kritischer en er is vo lgens l(10)(2e~ we inig ruimte. Ik heb een beeld. Ik w il ook met de gemeente de opmerkingen langslopen en 
k ij ken wat voor hun niet of moeilijk bespreekbare punten zijn . Pas dan zal ik nieuwe tekstvoorste llen doen. In het gesprek en 
uitwerking moet ik ook wat manoeuvreerruimte hebben. Moeten immers proberen overeenstemming te berei ken. I k kan niet als 
een marionette van rws in het gesprek zitten. Overigens je wat directieve ma il straalt niet veel vertrouwen uit (slechts een 
observatie). Als j ul lie het anders wi llen dan hoor ik het graag. 
Met vriendelijke groet , 

(1 0)(2e) 
(1 O)((.!J,tl 
(10)(2e) 

Van: (1 0)(2e) ) - DGRW ~L __ _:(_10_:)_(2_e_:) __ _Jlr""@~m_in_i_e_nw_.n_l> 

Verzonden: dinsdag 3 1 maart 2020 18:09 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1) - DGRW 1 (10)(2e) l@m inienw.n l>; 1 (10)(2e) 1) - BSK ~L __ (1_0)'---(2_e-'---) - ----'"'l@_m_i_ni_e_n_w_. n_l> 

Onderwerp: RE : gesprek gemeente 
Voordat we gedoe hebben met RWS: als je gesprek alleen hebt, heb j e dan nu na gesprek met l(1 0)(2e)I waarvoor mbt RWS de 
ruimte zit? 
Groeten, 

(~ (10)(2e) I) -DGRW 1 (10)(2e) l@m inienw.nl> 

Verzonden: dinsdag 3 1 maart 2020 17:09 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW ~~---(1-0)-(2_e_) -~l@m inienw.n l>; 1 (10)(2e) I) - BSK 

~--------
(10)(2e) minienw.n l> 

Onderwerp: gesprek gemeente 

Hoi 1 (1 0)(2e) 1 en ~10)(2ej, 
I k heb morgen met de gemeente een te lefon isch overleg gepland om de opmerkingen ove r de omschri j ving va n de rev iew te 
besp reken. I k doe dit zonde~(10)(2e) ( laten ze aa n m ij / geen probleem) . Ik heb met l(10)(2e~ de pu nten van de gemeente 
doorgesproken. Hij gaat met vee l va n e punten niet akkoord . Ik denk dat wij daar een goede m iddenweg in moeten proberen te 
v inden. Voor m ijze lf (en RWS) heb ik een paa r punten waar wij niet akkoo rd mee kunnen gaa n. Dat gaat met name ove r de 
scope van het onderzoek. I k heb ook 1 (10)(2e) ~a n de provincie Ge lderland gesproken. Die zu llen bestuu r lij k n iks 
v inden va n het onderzoek. De (po lit ieke) verant woordelij kheid w illen zij laten b ij IenW. Wel steltj (10)(2e) roor om ambtelij k in de 
k lan kbordg roep te zitten. Daartoe wordt volgende week dinsdag een bes lu it genomen door GS. Wij schij nen da n ook wee r een 
brief te ontvange n. [10)(2ejstuurt va ndaag een ma il (gaf ze aan) . Heeft ze toege licht . 
Te r informatie. 
Met v r iende lij ke groet , 

(10)(2e) 

(10)((.!Jil 21) 
(10)(2e ) 

142692 0708 



To: (10)(2e) - DBOU (10)(2 e) 1@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: 
Subject 
Received: 

Wed 4/1/2020 8:10 :40 AM 
RE: Kuiken 

Wed 4/1/2020 8:1 0:40 AM 

Dank je!! 

We kr ijgen er een nieuwe medewerker bij .... 

Met vriendelijke groet , 
(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

(1 O)(J:étj)(~e) 

Van: (10)(2e) - DBO 

Verzonden: woensdag 1 april 2020 09:10 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: FW: Kuiken 
Dat heb ik nou steeds. Iedere keer als ik je mai l, komt er weer nieuwe info © 
Zie hieronder. Dan ben je weer helemaal bij . 

1 (10)(2e) lzal hier dan verder mee aan de slag gaan en uiteindelijk schiet ik dan de inkoopopdracht in. 
Groet"es, 
(10)(2e) 

- 1B1-HRM&FM 4 (10)(2e) l@m in ienw.n l> 
~-----~ 

Van (1 0)(2e) 

Verzonden: woensdag 1 april 2020 08:58 

Aan: 1 (10)(2 e) 1- DBO <I (10)(2e) l@m inienw.nl>; ~I ___ (_1_0)_(2_e_) --~~ BSK ~L_ __ (_10_)_(2_e) __ _,l_@_m_in_ie_n_w_._nl> 

Onderwerp: FW: Kuiken 

Ter info: 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van:I (10)(2e ) l4 (10)(2e) l@minbzk.nl> 
Datum: dinsdag 31 mrt. 2020 4 :58 PM 

Aan~ (10)(2e ) ~ IBI-HRM&FM 4 (10)(2e ) l@minienw.nl> 
Onderwerp: Kuiken 
Hoi ~10)(2el 
I k heb zowe l ABD in terim als ABD-topconsult gesproken . 
Via geen van beiden kan de opdra cht gaa n lopen d us de enige moge lij kheid is een t ij de lij k con t ract met IenW. 
Qua tarie( bel me maar even. 
Groet, 

(10)(2 e) 

1 (10)(2 e) 1 

135154 0709 



To: (1 0)(2e) ) - DCO~ (1 0)(2e) l@minienw .nl ; 
DBO ~-~(-10-)(-2-e)-~---'-r--m-in-ie~nw.nl]; ~I ~--(1-0~)(2_e_)~-_,) - DBO (10)(2e) 

From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 4/1 /2020 8:38 :25 AM 
Subject: FW: RWS 2020-03-31 Brief burgers West Maas en Waal Vrage n Granuliet 
Received: Wed 4/1/2020 8:38:00 AM 
RWS 2020-03-31 Brief burgers West Maas en Waal Vragen Granuliet.pdf 

Te r info. 

Van: DBO-st as 

Verzonden: dinsdag 3 1 maart 2020 20:28 
Aan: DBO-SPZ Postbus 
CC: DBO-stas ; ~I ----(1-0)-(2_e_) --~I) -DBO 

Onderwerp: FW : RWS 2020-03-31 Br ief burgers West Maas en Waal Vragen Granu liet 
Hoi collega's, 
Wil len jullie onde rstaande mail+ bijlage inboeken en uitzetten binnen de dienst? 
Groet ·es, 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

@min ienw.nl] 
) -

Van: Bu rgerco llect ief Dreume lsche Waa rd <dreumel@burgercollect ief .club> 

Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 15:54~------~ 
Aan: Ve ld hoven, S. van (St ientje) - DBO < (10)(2e) m inienw .nl>; (10)(2e) ) - DGRW <I (10)(2e) l@minienw.n l> 

CC: 10)(2e tweedekamer .nl; (10)(2e) tweedekamer. nl; (10)(2e) tweedekamer.n l· (10)(2e) tweedekamer.n l; 

tweedekamer.n l; (10)(2e) tweedekamer.n l; (10)(2e) tweedekamer.n l; Ans M ol ~ westmaase nwaa l. nl> 

Onderwerp: RWS 2020-03-31 Brief bu rgers West M aas en Waa l Vragen Gran uliet 

Geachte Mevrouw van Veldhoven, 

Bijgaand onze reactie op uw "Reactie op toezegg ing gedaan t ijdens het Algemeen Overl eg Leefomgeving van 10 maart 2020 
over granuliet". 

Erop v ertrouwend u hiermee te hebben geïnformeerd wat betreft het wegnemen van de onrust bij de burgers van West 
Maas en Waal 

Met vriendelij ke groet, 

Bur ercollectief de Dreumelse Waard. 
(1 0)(2e) 10)(2e 

http: //www.dreumel.burgercollectief.club 

127543 0710 



127883 

Ministerie van lnfrastructu uren Waterstaat 
T.a.v. Staatssecreta ris S. van Ve ld hoven 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

Per mai 1: LI -----'(-'---=10='--')(-=-2e=----) __ j.Ct@"-'--m'-"-i'-'-'n i=en-'-'w.,_,_. =n 1 

Project: OVER DE MMS DREUMEL/ ALP HEN 

Betreft: Schriftelijke vragen over granuliet en vragen gesteld tijdens VAO 

Geachte mevrouw Va n Veld hoven, 

Dreu mei, 31 maart 2020 

Onderstaand onze formele reactie op uw recente brief met antwoorden over de gra nul ietsto rt. Mocht het 
onvo ldoende duidelij k zij n. Nee uvv handelen en aanpak in deze en wat bet reft de review hebben de onrust vooral 
aangewakkerd en niet weggenomen. 

WIJ VAN RWS-EEND ADVISEREN ... RWS-EEND! 

OMDAT UIT ONDERZOEKEN DOOR RWS-EEND 
BLIJKT DAT RWS-EEND SCHOON IS 
EN GOED VOOR DE NATUUR! 

MAAR ER IS ONRUST OVER RWS-EEND. 
DAAROM DOEN WE EEN REVIEW 
DIE WORDT UITGEVOERD DOOR RWS-EEND 

Hoogachtend, 

Bu r ercollectief de Dreu melse Waard, 
(10)(2e) 

http://www.dreu mel. burgercol lect i ef.clu b 

1 

0711 



To: (1 0)(2e) 

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

1)- DBO 
1@minienw.nl] 

Sent: Wed 4/1 /2020 8:43:13 AM 
Subject Retour : aanpak onderzoek granu liet 
Received: Wed 4/1/2020 8:43:00 AM 
MMenW aanpak onderzoek qranuliet.tr5 

Minister heeft het memo en aanpak onderzoeksopzet granuliet geaccordeerd. Ze heeft daarbij geen opmerkingen afvragen gesteld. Koppel j ij dit 
terug naar de betrokkenen? 

Groet 

1 (10)(2e) 

127459 0712 



To: (1 0)(2e) ~ - ILT~ (1 0)(2e) 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Wed 4/1 /2020 8:58 :44 AM 
Subject RE: Samenstell ing team voor W im Kuijken 
Received: Wed 4/1/2020 8:58:44 AM 

Dank! 

(10)(2e) 

Van: (10)(2e) - ILT 

Verzonden: woensdag 1 april 2020 09:57 
Aan: (10)(2e) ) - DBO 

CC: (1 0)(2e) - IL T 

Onderwerp: RE : Samenstelli ng team voor W im Ku ijken 
Beste (10)(2ej, 
Je aanpa k ziet er goed uit. al namens ILT deelnemen . 

1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Van: ~I __ (1_0_)(2_e_) __ I) - DBO 1L __ (_10-'--')(_2e-'--') _ __,...l@~m_ in_ie_n_w_._nl> 

l@ ilent. nl] 

Verzonden: woensdag 1 april 2020 08:4~4 _______ ~ 
Aan: 1 (10)(2e) ~ - ILT ~ (10)(2e) l@ile nt. nl> 

Onderwerp: Samenste ll ing t eam voo r W im Ku ijken 

Best e~10)(2e~ 

Zoa ls je weet za l ik 1 (10)(2e) lgaan ondersteunen bij zijn opd racht in het kader van de motie Moor lag . 

Daa rtoe zou ik een begele idingsteam w il len samenst ellen van deskund igen uit onze eigen organisat ie. 

Ik zat t e denken aan de vo lgende personen : 
. DGWB: (10)(2e) 10)( (10)(2e) en (10)(2e) 

. RWS : (1 0)(2e) en (1 0)(2e) 

. H BJZ : (10)(2e) 

. ILT: (10)(2e) 

De door loopt ijd van het onde rzoek is van 1 april tot 1 ju li . 

W im Ku ij ken heeft aangegeven 1 dag per wee k besch ikbaa r t e hebben. 

Wat wordt de rol van het team? 

In de prakt ijk za l het erop neer komen dat ik inhoude lij ke vragen van W im za l uitzetten binnen het t eam en dat het team bet rokken 

wo rdt bij de opste lli ng van een eind rapportage . 

Ikze lf neem het secreta riaat op me, onderhoud de contacten met W im, voe r met W im de gesprekken en doe de e ind redact ie van 

de rapportage . 

Wat betekent d it in de prakt ijk? 

Ook ve rwacht ik dat er meerdere te leconferent ies met het team georgan iseerd gaan worden . In het begin om vooral W im goed bij 

te praten. Vervo lgens om wekelijks de voortgang te bespreken. 

W im za l vee l vragen hebben ove r het ste lse l en de keten en de werking in de prakt ijk. Daartoe moet sch rifte li jke informat ie 

aange leverd wo rden in de vo rm van teksten d ie in de eind rapportage gebruikt kunnen worden . 

W im is van plan een aant al gesprekken te gaan voe ren met bet rokkenen en be langhebbenden. Deze gesprekken wo rden door mij 

gep land en ik za l W im daarin begele iden incl. de verslaglegging. 

Ik schat in dat de leden van het team er per wee k ongeveer 1 dag aan zu llen gaan besteden. Ikze lf maakt ongeveer de helft van 

mijn t ijd besch ikbaa r. 

134512 0713 



Graag je react ie ! 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 1 

134512 0713 



To: 1 (10)(2e) 1- DGRW~~ __ (1~0)_(2_e~) -~l@minienw.nl] 
7 (1 0)(2e) 1) -DBO From: 

Sent: 
Subject 
Received: 

Wed 4/1 /2020 9: 11 :49 AM 
FW: Schema Besluit bodemkwa liteit en Granu liet 

Wed 4/1/2020 9:11 :49 AM 

Bestel (10)(2e) 

Zoa ls je wellicht gehoord hebt is er een hoop te doen over granuliet. 

De m iniste r heeft aan W im Kuijken gevraagd te gaan kij ken naar het ste lsel van certificering, accreditatie etc. toegesp itst rond de 

BRL 9321 en de toekomstige BRL 9344. 
Kan ik je daar vandaag even over bellen? 

Met vriendelijke groet, 
(10)(2e) 

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

Verzonden: dinsdag 3 1 maart 2020 09 :25 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO; ~I --(1-0)-(2-e)--I) - H BJZ ;I (10)(2e) f DGRW 
CC: (10)(2e) ) - DGRW ~-------~ 

Onderwerp: RE : Schema Beslu it bodemkwa lite it en Granuliet 

Hallo t10)(2ej, 
Maar dan moet hij ze ker contact opnemen met l (10)(2e) J want Kwalibo is net met 2 rapporten helemaal geëva lueerd, 
dat is in de afrondende fase . Om te voorkomen dat veel werk dub el en opn ieuw wo rdt gedaan, terwijl er al veel ligt. Die 
eva luatie is (natuurlijk) niet toegesp itst op granuliet. 
Het is misschien goed om ook de eisen die aan een normdocument in het Besluit bodemkwali teit worden gesteld , in het oog te 
houden, waarbij gelet op de vragen van de ministe r met name de onderde len ben d van belang zijn : 

Artikel 25 

Van:\ (10)(2e) 

Onze Min isters kunnen normdocumenten aanwijzen voorzover deze: 
a. niet in strijd zijn met een wettelijk voorschrift; 
b. zijn vastgesteld door organen waarin alle betrokken partijen zich kon den laten vertegenwoordigen; 
c.zowel qua inhoud als qua strekking voldoende duidelijk zijn , en 
d. vo ldoende draagvlak hebben bij de betrokken partijen . 

1) - DBO 1L _ _:_(_10-'---')(_2e---'--) _ ___,...l@~m_i n_ie_n_w_._nl> 

Verzonden: dinsdag 3 1 maart 2020 09:04 
~------

Aan: (10)(2e) ) _ H BJZ (1 0)(2e) minienw.nl>; ~I __ (1_0_)(_2e_)_~I) - HBJZ <I (10)(2e) l@minienw.n l>; 
(10)(2e) DGRW< (10)(2e) 

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

Onderwerp: RE : Schema Bes lu it bodemkwa lite it en Gran uliet 

Bes te ~ '.en anderen , 

Pr ima, dit is wat ik bedoelde. Ik heb het schema nodig voor Wim Kuijken die zoals bekend de keten rond de BRL's gaat evalueren 

toegespitst op granuliet. 

Met vriendelijke groet, 
(10)(2e) 

an: (10)(2e) ) - HBJZ 1L _ ___:_(1_0.:...:.)(2_e...:_) _ __1l .... @""'"m'-'-'-'-in'"'""ie~n"'""'w""".~nl> 
Verzonden: maandag 30 maart 2020 20 :11 
Aan: (10)(2e) ) - HBJZ (10)(2e) minienw.n l>r--'-;--'=l====='"'"U=0==)(2=e=j=;-__ ......... ~~D_G_RW _ _J< ______ ___J._m_in_ie_n_w_.n_l> 
CC: (10)(2e) ) - DGRW < (10)(2e) minienw.nl>; I (10)(2e) 1) - DBO (10)(2e) 

Onderwerp: RE : Schema Beslu it bodemkwalite it en Granuliet 

Hall0: ~0 )(2 ➔) 
Ik heb het schema aangevuld en h ier en daar, ook al wordt het wat langer, wat uitleg toegevoegd . Ik ben niet in detail op de 
totstand koming van een normdocunent ingegaan want dat verschilt per norm document en ook wordt het dan steeds meer weer 
een uitgeschreven nota . 
Denk je dat dit is wat de minister nu wil weten? 

!~Il (1 0)(2e) Il -HBJZ "1 (10)(2e) l@minienw.nl> 

Verzonden: maanda 30 maart 2020 19:30 
Aan: (10)(2e) - DGRW <~I --(1-0)-(2-e)-~l@minienw.nl>; ~I ___ (1_0_)(2_e_) __ ~I) -HBJZ 

(10)(2e) minienw.nl> 

134510 0714 



CC: ~I __ (_10_)(_2e_)_~I) - DGRW <I (10)(2e) l@min ienw.n l>; 1~ __ (1_0_)(2_e_) _~I) - DBO 1L_ __ (1_0-'----)(_2e_) _ __,_..l@~m_in_ie_n_w_._nl> 

Onderwerp: RE : Schema Besl uit bodem kwa liteit en Granuliet 

Halle( 0)(2 )e.a. 

De door 10)(2e gevraagde aanvul ling op het schema vanro)(23)(bijgevoegd) moet op hoofdlijnen. 

Van( 0)(2 )begrijp ik dat voor elke BRL de totstandkoming anders is. Maar het gaat dus om de hoofl ijnen, belangrij kste stap(pen) en 

speler(s). 

@ 10)(2e . wannee r heb je het nod ig? Credits voor het schema behoren dus niet mij maar{~ )toe. 
Gr( 0)(2 ) 

Vanj~---(-10-)-(2_e_) ---~r DGRW <I (10)(2e) l@m in ienw.n l> 

Verzonden: maandag 30 maart 2020 1~8_:0_5 ____ ~ 
Aan: (10)(2e) ) - HBJZ (1 0)(2e) minienw.n l>; 1 (10)(2e) Il - HBJZ <I (10)(2e) l@minienw.n l> 

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

Onderwerp: RE : Schema Beslu it bodem kwa liteit en Granu liet 
Dag( 0)(2 ) 

(1 0)(2e) is vooral bezig geweest met Granuliet. Ik denk dat het verstandig is om ~10)(2e~er even bij te betrekken . 
Daarnaas t is Bodem+, o.a. l (10)(2e) ) (1 0)(2e) 1, voo ral betrokken in de ontw ikke lfase van een BRL. 
Met vriendel ijke groet, 
Willem 
Van: ~I ---(1-0)-(2_e_) --~I) - HBJZ 4 (1 0)(2e) l@m inienw.n l> 

Verzonden: maandag 30 maart 2020 15 :57 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - HBJZ (10)(2e) minienw.n l> 

CC:I (10)(2e) 1 DGRW (10)(2e) minienw.nl> 

Onderwerp: RE: Schema Besl uit bodemkwaliteit en Granuliet 

Hall0:: ~0)(2#) 
Hoe gedetailleerd moet daat, dat is namelij k een hele procedu re langs allerle i subcommiss ies, we rkgroepen , plena ire 
vergaderingen, deskundigencom itté's enz. en per r ichtlij n anders . 
In algemene zi n is het zo da t een schema beheerder (part iculiere organ isatie, er zij n er versch il lende) een normdocument opstelt, 
en dat vervolgens allerlei deskundigen en bedrijven worden geraadpleegd, omdat er een breed draagvlak voor de vaststel li ng 
moet zïn . 
(10)(2e) kan jij dit aangeven, j ij weet hier n .a.v. de eva lua t ie het meeste van, met 1 (10)(2e) 1 er-1 110)(2~) 

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

Verzonden: maandag 30 maart 2020 15 :42 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - HBJZ 1~--(-10-)-(2-e)-~l@minienw.nl> 

Onderwerp: FW: Schema Bes luit bodemkwal ite it en Granuliet 

Hallo~10)(2e~ 

I k zal uiteraar d m elden dat alle eer n aar j ou uit aat w at het schem a betr eft. 

Zou jij h et schem akunnen aanvullen zoals (1 0)(2e) v r aagt? 

Hoe dus een BRL to t stan d k om t? 

I k w eet niet o f jij dat k an. Iem and anders w el? 

Gr(~) 

V er zonden m et BlackBerry Work 

(www.blackberry.com) 
Van: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO <j (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: maandag 30 mrt. 2020 3:34 PM 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1) - HBJZ 1 (10)(2e) l@minienw.nl>, 1 (10)(2e) 
Onderwerp: Schema Beslui t bodemkwaliteit en Granuliet 
Besta~0 )(2➔J 

1) - HBJZ <j (1 0)(2e) l@minienw.nl> 

Je hebt laatst voor het overleg met de bew indspe rsonen een stuk gemaakt over Certicon. Daar zat als bijl age het bijgevoegde 

schema bij . Zeer hand ig ! 

Zou je het aan de voorkant w il len aanvul len met het processc hema voor de t otst and kom ing van een BRL? Dan heb ik het plaat je 

compleet. 

Groet 
(10)(2e) 

134510 0714 



To: (10)(2e ) Il -BSKU (10)(2e) 

From: (10)(2e) 1) - DG RW 
1@minienw.nl]; ~I __ (_10~)(2_e_) -~Il -DGRWU (10)(2e) l@minienw.nl] 

Sent: Wed 4/1/2020 11 :1 5:18 AM 
Subject granu liet - reactie site Zembla 
Received: Wed 4/1/2020 11 :15:19 AM 

Hoi 1 (1 0)(2e) I, 

Op de site van Zembla staa t een reactie op de Kamerbrief. Dat deze niet juichend is, viel te ve rwachten. Maar daè 0J(Ze~ 

~ (10)(2e ) !act ie tegen ons blijf t voeren wel merkwaardig. 
Groeten, 

1 (1 0 )(2e) 1 

Deskundigen reageren verbijsterd op de brief over granulietstortingen in natuurplas Over de Maas die 
minister Van Veldhoven vanmorgen naar de Kamer stuurde. In de brief negeert ze volgens hen alle 
nieuwe informatie die tijdens het rondetafelgesprek op 9 maart in de Tweede Kamer naar voren is 
gekomen. Milieuchemicus Joop Harmsen: "Ik voel me als onafhankelijk deskundige niet serieus 
genomen door de minister." 
Harmsen was een van de deskundigen die tijdens het rondetafelgesprek door Kamerleden is geraadpleegd. 
De brief is vooral een herhaling van zetten, zegt Harmsen. De minister blijft beweren dat granuliet grond is en 
ziet daarom geen argumenten om de granulietstortingen stil te leggen. "Ik denk dat er meer speelt dan in de 
brief staat , anders kan ik de halsstarrige houding van de minister niet uitleggen", zegt Harmsen. 
Zembla heeft ook Jos Vink van onafhankelijk onderzoeksinstituut Deltares om een reactie op de Kamerbrief 
gevraagd. Vink was net als Harmsen een van de deskundige sprekers tijdens het rondetafelgesprek in de 
Tweede Kamer. 
'Dit kan echt niet' 
In de brief schrijft de minister dat 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. Jos Vink van Deltares: "Dit 
kan je niet concluderen. " 
Lees ook: 'Kamerbrief over granulietstort probeert minister uit de wind te houden' 
Aan granuliet wordt het bindmiddel flocculant toegevoegd. Als die stof afbreekt kan er acryalmide in het water 
terecht komen. Daarover zegt Vink: "Dat wordt door de EFSA (European Food and Safety Authority) als 
kankerverwekkend gezien. Zolang het verdacht is moet je het voorzorgsprincipe hanteren." 
Volgens de minister breekt acrylamide zeer snel af in het milieu , waardoor het onwaarsch ijnlijk is dat er 
"relevante effecten" zijn voor mens en milieu. "Er is geen bewijs dat acrylamide zeer snel afbreekt. In het 
gunstigste geval kun je zeggen dat we nog onvoldoende weten hoe schadelijk het is", zegt Jos Vink van 
Deltares. 
Granuliet is geen grond 
Vink zei tijdens het rondetafelgesprek dat Deltares granuliet niet als grond kwalificeert en dat in het voorjaar 
van 2019 al heeft laten weten aan het ministerie. "Het is heel simpel: granuliet is geen grond. Je kunt het niet 
toetsen als grond omdat er geen organisch materiaal en klei mineralen inzitten. Het is niet toetsbaar aan 
milieukwaliteitsnormen. iedereen die een beetje verstand van heeft van deze materie begrijpt dat. Omdat het 
niet toetsbaar is kun je dus ook nooit zeggen dat granuliet kwaliteitsklasse A heeft. " 
Zembla onthulde eerder dat een implementatieteam met allerlei deskundigen in juni vorig jaar al tot de 
conclusie was gekomen dat granuliet geen grond is. Als granu liet niet als grond mag worden beschouwd , is de 
stort in de plas Over de Maas illegaal. Het team waarschuwde toen ook voor het toegevoegde flocculant. 
Minister negeert bevindingen implementatieteam 
In deze brief meldt de minister wederom niets over de bevindingen van het implementatieteam. In plaats 
daarvan verwijst ze naar drie rapporten die zijn opgesteld in opdracht van het bedrijf GIB dat het granuliet in 
Over de Maas laat storten. "Die drie stukken zijn onju ist en onvolledig en uitgevoerd door de belanghebbende 
partij", zegt Harmsen. Hij vervolgt: "mijn position paper, dat de min ister ook negeert, is geschreven op verzoek 
van de Tweede kamer. Ik word door niemand betaald." 
'Dit is afschu iven' 
De minister zegt in de brief ook dat de vergunningen die nodig waren om het verondiepen van de plas (het 
minder diep maken van de natuurplas) door de provincie Gelderland en gemeente destijds goed zijn gekeurd: 
"De ontgrondingsvergunning is in 2018 door de provincie verlengd (de einddatum is nu 31 december 2021 ). De 
gemeente West Maas en Waal heeft hiermee ingestemd." 
Joop Harmsen vindt dat de minister met deze woorden onterecht de verantwoorde lijkheid ook bij de gemeente 
en provincie probeert neer te leggen: "Dit is afschu iven. De kennis bij de gemeente en provincie was destijds 
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beperkt. Dat wist de minister." Volgens Harmsen had Rijkswaterstaat als handhaver een belangrijke rol. 
"Handhavers en het implementatieteam wilden die rol ook spelen, maar zijn overruled." Daarmee doelt 
Harmsen op het feit dat de top van Rijkswaterstaat de goedkeuring van de granulietstortingen er door heeft 
gedrukt, terwijl eigen ambtenaren zich tegen die goedkeuring verzetten. Dit onthu lde Zembla in de uitzending 
'De afvaldump door Rijkswaterstaat' . 
Effecten op lange termijn onbekend 
De minister heeft de gemeente West Maas en Waal beloofd om bij oplevering van het hele gebied een 
waterbodemonderzoek uit te voeren "waaru it moet blijken dat de waterbodem geen verslechterde kwaliteit 
heeft gekregen." Harmsen zegt dat zo'n onderzoek wein ig z in heeft. Mede omdat er een afdeklaag van drie 
meter op de bodem van de plas komt die eventuele schadelijke stoffen die vrijkomen, op korte termijn 
gescheiden houdt van het water. "We weten niet wat er op de lange termijn gebeurt. De oplevering is een 
momentopname. Eventuele afbraakproducten z ijn in ieder geval na oplevering nog niet via de uiteindelijke 
afdeklaag van drie meter verplaatst naar het water. " 
Van Veldhoven vindt dat het hele besluitvormingsproces beter had gemoeten. Ze kondigt in de brief aan dat 
voormalig topambtenaar Wim Kuijken als onafhankelijk deskundige het besluitvormingsproces en de 
goedkeuring van het productcertificaat gaat onderzoeken. 
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To: (10)(2e) 1- DGRW~ (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: 1 (10)(2e) 1) - DBO 
Sent: Wed 4/1 /2020 11 :48:55 AM 
Subject RE: Eindconcept versie rapport Beleidsevaluatie Kwalibo - eindconcept P2-rapport : IL T bevindingen naleefgedrag Kwalibo -
defin it ieve rapportage FFact: Marktanalyse Kwalibo 
Received: Wed 4/1/2020 11 :48 :55 A M 

Best 

Zeer e an t . 1 za l er zorgvuldig mee omgaan. 

Met vriendelijke groet , 
1 (1 0)(2e) [ 

(1 0)(2e) 

1 (10)(2:étj)(~e) 

Van:I (10)(2e) DGRW 

Verzonden: woensdag 1 ap ril 2020 11:54 
Aan: (10)(2e) ) - DBO 

CC: (10)(2e) ) - DGRW; 1 (10)(2e) I) - HBJZ; 1 (10)(2e) I) - DGRW 
~-------~ ~-----~ 

Onderwerp: Eindconcept ve rsie rapport Be leidseva luat ie Kwalibo - eindconcept P2-rappo rt : ILT bevind ingen na leefged rag Kwa libo -

defin it ieve rapportage FFact: Ma rktana lyse Kwalibo 
Bes te [10)(2ej, 
Bij gaa nd zoa ls vanoc htend besproken: 

- De eindconceptve rsie Be leidseva luatie Kwalibo (versie 26/ 3/ 20, 98%) 
- De eindconceptve rsie Onderzoek I LT bevind ingen naleefgedrag Kwali bo (versie 26/ 3/ 20, 98% ). 
- De defi nit ieve rap portage va n FFact : q uick sca n marktanalyse Kwalibo (def . 30/ 9/ 19) . 

Leeswijzer: 
Beleidseva luatie, hoofdstuk 2, 5, 6 en 12.1. 
P2-rapport, managementsamenvatt ing . 
Markta nalyse: ma nagementsamenvatt ing. 
I n de rapportage be leidseva luatie wordt de managementsamen vatt ing de komende weken nog toegevoegd. 
Toegezegd is aa n de Ee rste Kamer dat de rapporten voo r de zomer naa r de TK zullen worden verzo nden . 
S.v. p. de ra pportages niet extern verspre iden. 
Met vriende lï ke roet 

(10)(2e) 
(10)(2e) 
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To: (10)(2e) - DBO~ (1 0)(2e) l@min ienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 4/1/2020 1 :03:22 PM 
Subject RE: inhuur W im Kuij ken 
Received: Wed 4/1/2020 1 :03:22 PM 

Nee, de indiensttreding. 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

(1~e) 

Van:! 
~-----~ 

(10)(2e) 080 

Verzonden: woensdag 1 apr il 2020 14:03 

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

Onderwerp: RE: inhuur W im Kuijken 

Hoi Î10)(2el, 
Waar ligt het probleem? Die tijdelijke indiensttreding? Of de pas, laptop, telefoon enz.? Dat laatste kunnen we natuurlijk ook 
allemaal achterwege laten. 
Maar een andere manier dan dit te regelen met een tijdelijke indiensttreding zien de deskundigen hier dus niet. 
Groetjes, 

!(10)(2e) 1 

Van: 1 (10)(2e) Il · D80 4 (10)(2e) l@minienw.nl> 

Verzonden: woensdag 1 apr il 2020 13:58 
Aan:I (10)(2e) f 080 <I (1 0)(2e) l@minienw.nl> 

Onderwerp: RE: inhuur W im Kuijken 

Ha ~10)(2e~ 

Ik snap dat het zo moet, maar dit gaat 1 o.2.e iet goedvinden. Dhr. Kuijken wordt juist als een onafhankelijke derde ingehuurd. Nu 

wordt hij ineens medewerker van len\JV:weg onafhankelij kheid .... 

Met vriendelijke groet, 
(10)(2e) 

an:~-----~ 080 <I (10)(2e) l@minienw.nl> 
Verzonden: woensda 1 apr il 2020~1_3_:4_9 ___ ~ 
Aan: (10)(2e} l. DBO 1 (1 0)(2e) l@min ienw.nl> 

Onderwerp: RE: inhuur W im Kuijken 

Hoi t10)(2eJ, 
Nu het dus alleen maar geregeld kan worden met een tijdelijke indiensttreding bij I enW, even het volgende. 
Kan Wim Kuijken zsm langskomen op R8 voor een WID scan van zijn paspoort? 
Ik heb net geïnformeerd bij EVA en het kan ook eventueel met een kopie van zijn paspoort en een digitale pasfoto ... misschien is 
dat sneller. 
Pas als we die hebben, kunnen we een toegangspas, ema iladres, laptop en telefoon via project EVA gaan aanvragen. 
Moet hij b ij bepaalde bestanden kunnen op de G-schijf? 
Ik hoor het wel van je. 
Groet·es 
(10)(2e) 

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

Verzonden: woensdag 1 apr il 2020 08:55 
Aan:I (10)(2e) 1-080 <I (1 0)(2e) l@minienw.nl> 

Onderwerp: RE: inhuur W im Kuijken 

H~10)(2e~ 

Tjonge wat een probleem, had ik me nooit gerealiseerd .... 

Met vriendelijke groet, 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(:!;é )( e) 

~--(1_0_)(_2e_)_~- D80 ~ (10)(2e) l@minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 3 1 maart 202~0_1_8_:4_4 ___ ~ 

Aan: I (10)(2e) Il -D80 4 (10)(2e) l@min ienw.nl> 

Onderwerp: inhuur W im Kuijken 

Hoi t10)(2el, 
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De inhuur van Wim Kuijken is niet even simpel een inkoopopdrachtje. Ook al omdat hij geen BV en dus ook geen KvK nr. heeft. 
Wij kunnen geen natuurlijke personen inhuren. 
We hebben hierover overleg gehad met 1..---,(..,..10.,.,.)_,..,(2-e,_) --,1 van HRM en 1 (10)(2e) 1 van IBI. Zij gaan kijken of we hem v ia de ABD 
Topconsultants in kunnen huren of dat we hem een tijdelijk contract bij I enW gaan geven. 
Zij zijn d it nog aan het uitzoeken. Dus duurt helaas nog even. 
Groetjes, 

(10)(2e) 

135152 0717 



To: (10)(2e) (BS)U (10)(2e) l@rws.nl]; ~I __ (1~0)~(2_e)_~I (CD)~U __ (1~0)_(2_e)~~l@rws.nl ];I 
ILT ILenT.nl ~. ------~ 

(10)(2e) 

From: (1 0)(2e) HBJZ 
Sent: e : :33 PM ~ 
Subject: concept antwoordbrief han dhavingsverzoek Over de Maas schoon 31 maart 2020 IL T rev(~ ) 
Received: Wed 4/1/2020 1 :59:33 PM 
conce t antwoordbrief handh avin sverzoek Over de Maas schoon 31 maart 2020 IL T re )(2 ex 

Allen, 
Omw ille va n de ti jd hie rbi j mijn toevoegingen in deze versie (van ILT zoals eerde r gestu urd ). 
Ik heb 2 vragen gep laatst in geel waar we m isschien nog wat uitzoekwerk hebben: wie betaa lt voor het granuliet en wat zou ipv het 
gran uliet de plas in gaan ? 

G r( ~ ) 

142009 0718 



To: (1 0)(2e) r"--(1_0~)(_2e_)---,--,@m inienw.nl] 
Cc: (10)(2e) ~_(_10_)(_2e_)~@minienw.nl] 
From: (10)(2e) HBJZ 
Sent: Wed 4/1/2020 2: 15:10 PM 
Subject: FW: 20200401 Gesprekspartners onderzoek Wim Ku ijken 
Received: Wed 4/1/2020 2:15:10 PM 
20200401 Gesprekspartners on derzoek Wim Ku ijken. docx 
20200330 Aanpak onderzoek granuliet aangepast.docx 

Ho (10)(2e) 

Zie on ers aande vraag: weet ji j nog iemand of een organisatie die niet mag ont breken in de eva luatie van granu liet door W im 

Kuijken? 

HBJZ staa t er niet bij. IK zie onze rol moge lij k het ze lfde als we destijds bij de THA (So rgdrager) hebben gedaan, nl leveren van 

in put/ondersteun ing. 
Maar tegelijk valt mij op dat er interviewpart ners worden opgevoerd die ook in het ondersteun ingsteam zitten (b ij v. 1(10)(2e)I) .... 

G r(~ ) 

vanL (10)(2e) Il -DBO 

Verzonden: woensdag 1 april 2020 13:03~ 

1 

Aan: (10)(2e) - ;_ (10)(2e) ILT ; ~I ___ (~11(_10_)(_2e~)l_~I (BS) ; ~I __ (1_0)_(2_e)_~I)- DGRW ; 
(10)(2e) (BS) (10)(2e) - -s~Jz~------~ 

Onderwerp: 202004 espre spartne rs onderzoek Wim Ku ijken 

Best e co llega's, 

1(1 0)(2e)~ (10)(2e) (10)(2e) ~1~r(r0)(2~) ik heb jul lie namen doorgekregen om samen met mij ondersteun ing te gaan verlenen 

aan Wim Ku ijken . Geen onbekenden ! 

Op ve rzoek van Wim ben ik een lijst aan het samenste llen met moge lijke inte rviewpartne rs. Zouden jullie daar naa r wil len kij ken? 

Graag morgen t egen 12 uur jullie react ie. 

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

142008 0720 



To: (10)(2e) ) - HBJZ~ (10)(2e) 1@minienw.n l] 
From: (10)(2e) - HBJZ 
Sent: Wed 4/1 /2020 3:35:17 PM 
Subject FW: Agenda tafel granu lie t: toegevoegd stuk: Verzoek aan ministers van lenW en MenW om ontbrekende documenten 
inzake granuliet op te sturen 
Received: Wed 4/1/2020 3:35: 18 PM 
2020O12407.pdf 

Gevalletje artike l 68 in optima forma ... 
Van: 1 (10)(2e) 1) - DBO 

Verzonden: woensda 1 a ril 2020 14:47 
Aan: (10)(2e) 

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

10)(2e -1 - (-10-)(2_e_) -1) -DGRW ; ~I ___ (_10_)(2_e_) --~I) -DGRW ; ~I __ (1_0)_(2_e)_~I {BS); 1 (10)(2e) 1, 
- HBJZ 

Onderwerp: Agenda tafel granu liet : toegevoegd stuk: Ve rzoek aan ministe rs van lenW en MenW om ont brekende documenten 

inzake granu li et op t e st uren 

Beste col lega's, 

Ik heb nog een aanvu llende stuk voor ons overleg van morgenochtend 9 uur. 

Met vriendelïke roet , 
1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(2'.é )( e 
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To: (10)(2e) - DGRWd (10)(2e) l@minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Wed 4/1/2020 3:43:53 PM 
Subject RE: Agenda tafel granuliet: toegevoegd stuk: Verzoek aan mnisters van lenW en MenW om ontbrekende documen ten 
inzake granu liet op te sturen 
Recelved: Wed 4/1/2020 3:43:53 PM 

l(10)(2e~ had een mooi bespiegeling over status van jouw besluit tijdens het eerste overleg met de twee ministers. Moeten haar 
vragen . 
Voor het implementatieteam ligt het anders, die kan niets besluiten. Ik zie resultaten van bespreking daar als advies aan ons wat 
we weer gebruiken voor onze advisering aan de bewindspersonen. Dus meer als een beleidsopvatting . Deze groep als 
besluitvormend neerzetten is erg kwetsbaar. 
Groeten, 

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

Verzonden: woensdag 1 apr il 2020 16:28 
Aan: 1 (10}(2e) b - DGRW 

Onderwerp: RE: Agenda t afel gr anul iet: toegevoegd stuk: Ver zoek aan min isters van lenW en MenW om o ntbrekende documenten 

inzake g ranuliet op te sturen 

Ha 1<10)(2e)I, 

Ja inderdaad. Ik zie nog wel reliëf tussen stukken waar een beslissing wordt genomen en stukken waarin meningen staan. 
De besluiten van het implementatietraject en mijn memo aan 1 0. 2. 6 zijn toch wel te beschouwen als besluiten. Of zie 
jij dat anders 9 

Groet, 
~10)(2e~ 

Verzonden met BlackBerry \Vork 
(._www.blackberr_y.com) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DGRW <I (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: woensdag 0 1 apr. 2020 3:44 PM 
Aan: 1 (10)(2e) D - DGRW <j (10)(2e) l@...minienw .nl> 
Orutenverp: RE: Agenda rafel granuliet: toegevoegd sruk: Verzoek aan minis ters van Ienw en Menw om ontbrekende documenien inzake 
granuliet op te sturen 

10.2.e 
Zijn bijna allemaal interne stukken waarover in het overleg met de ministers en is besloten deze niet ter beschikking te 
stellen: verslagen van het implementatieteam waarin het is besproken, de brief van de IL T, jouw memo aan RWS, conceptnotitie 
van bodemplus. 
De concept BRL 9344 is niet van ons maar ontwerp van bedrijf of CI, kunnen we niet zonder hun toestemming sturen. 
Groeten, 

(~ ~ (10)(2e) Il - DGRW ~ (10)(2e) l@minienw.nl> 

Verzonden: woensdag 1 apri l 2020 15:01~------~ 
Aan:I (10)(2e) b- DGRW 1 (10)(2e) l@minienw.nl> 

Onderwerp: FW: Agenda t afel granu liet : toegevoegd stuk: Verzoek aan minist ers van lenW en MenW om ontbrekende documenten 

inzake g ranuliet op te sturen 

Ha 1<10)(2e)I, 

Zouden deze stukken in principe kunnen worden aangereikt aan de Tweede Kamer? 
Groet, 

~10)(2e~ 

Verzonden met BlackBeny \Vork 
(www.blackbe .com 

Van : (10)(2e) ~ DBO 1L __ (.:....10-')'--(2_e.:....) _ _Jl""'@""'m=iru=· e=n~\'~' ·=nl> 
Datum: woensdag 0 1 apr. 2020 2:47 PM ~-----~ 
Aan: (10)(2e) (J 0)(2 (10)(2e) rninienw.nl>, (10)(2e) (10)(2e) @minienw .nl>, (10)(2e) , 

(10)(2e) ) -DGRW , (10)(2e) @minienw.nl>, (10)(2e) (BS) <-----'----'-'---'---'@rws.nl>, (10)(2e) (BS) 
<j (10)(2e) l@nvs nl>, 1 (10)(2e) D -HBJZ <j (10)(2e) l@minienw nl> 
Ondenverp: Agenda tafel granuliet: toegevoegd stuk: Verzoek aan mini sters van IenW en MenW om ontbrekende docwnenten inzake 
granuliet op te sturen 

Beste collega's, 

Ik heb nog een aanvullende stuk voor ons overleg van morgenochtend 9 uur. 

258263 0725 



Met vriendelijke 11roet, 

258263 

(10)(2e) 

c1we> 

0725 



132597 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

1 1~
1u~:1:/ ~ 1 I10)[2e> 

RE: Samenstelling team voor Wim Kuijken 
donderdag 2 april 2020 09:15:11 

I> • BSK 

Ja dat begrijp ik. 1 (10J(2e) 1 had naar mijn mening terecht bedenkingen bij de taak van het 
team. Dat ga ik vanmiddag nog even bespreken in de groep granuliet onder leiding van 10·2 ·0 

10.2.e 

Groet, 

Verzonden met BlackBerry W ork 
( www. bi ackberry. com) 

Van: 1 (10)(2e) D - BS~ (10)(2e) lêJminicnw nl> 
Datum: donderdag 02 apr. 2020 8:37 AM 
Aan: 1 (10)(2e) D- DGRW 1 (10)(2e) ~minienw nl>, ~I ___ ('-'-1~ö>={2~e .... ! __ =1)- BSK 

(10)(2e) @minicnw n)> 
Onderwerp: RE: Samenstelling team voor Wim Kuijken 

H1IDmt>n [f(JT@ 

Wannee~de rol van :>rogrammaleider PFAS, of hoe we het noemen, gaat doen. Dan is hij niet de aangewezen 

persoon. 

Ik denk dat het dan misschien randig is dat!l10H2e)j het doet? 

Met vriendelijke groet, 

1 (1001l)(2~rn@~ 

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

Verzonden: woensdag 1 april 2020 16:45 
Aan: 1 !10J(2e) 1) - BSK; ~I -~1~10=)(-2e~,-~I) - BSK 

Onderwerp: RE: Samenstelling team voor Wim Kuijken 

Ha 1 (1 0)(2eJ 1, 

Je hebt zeker een punt. Ik denk ook echt niet dat het team de tekst gaat schrijven voor 

Wim Kuijken. Hij snapt heel goed hoe dat moet. Ik denk dat het een team van betrokkenen 

is; een team dat de informatie kan aandragen, maar de weging moet daar niet liggen Daar 

heb je helemaal gelijk in. Ik vind de belasting ook wel erg ruimhartig. Ik za l dit punt morgen 

nog wel even aan de orde stellen in het granulietoverleg. 

Groet, 
~ 

Verzonden met BlackBerry Work 

(www.blackberry.com) 

Van: ~I __ _,(-10~l~<2~e~) --~1) - BSK < .... l _ ___._(1_o.._.)(_2e_._) _ __.@'-'-'-'-m=in.,_,_ie""n""'w'"".=-inl> 

0726 



132597 

Datum: woensdag 01 apr. 2020 4:17 PM 

Aan: 1 (10)(2e) Il - DGRW <I (10)(2e) Dmjnjenw ol>, ~I _.,._,c_10~l~(2~e~> _,........,I) - BSK 

(10)(2e) k@mjnjçnw ol> 
Onderwerp: RE: Samenstelling team voor Wim Kuijken 

Hál]}@iliilffle) 

Gisteren gaf ik aan da~)erfrn:rrit~e juiste personen zijn om te benaderen. Op zich is dat ook zo. 

Ik heb er nog eens verder over nagedacht, ik vind het wel een wat wonderlijk voorstel vari~):iua rollen en de 

verantwoordelijkheden. Bedoeling is dat er een onafhankelijk onderzoek wordt gedaan. Wim Kuiken gaat dat doen met 

ondersteuning vari~»ls secretaris. Hij geeft in onderstaande mail aan dat het begeleidingsteam de inhoudelijke 

vragen moet beantwoorden en moet helpen bij de eindrapportage. Dat zie ik niet als een invull ing van een 

begeleidingsteam en ik vind ook dat het team (wat ook de naam is) niet een team moet zijn vanuit de lenW organisatie. 

Er is volgens mij ook gevraagd naar namen van bureaus die kunnen ondersteunen. Die zouden juist moeten helpen bij 

het opstellen van een eindrapportage me{~)Ook zou dat bureau dan de interviews moeten doen om informatie op 

te halen en vragen te stellen over het stelsel etc. en daarvoor kan me voorstel len dat ze bij mensen als~)er(1]]l}) 

langsgaan. 

Ook kan ik me voorstel len dat concepten worden gedeeld en dat wordt meegekeken tot op zekere hoogte (huidige 

granuliet crisiteam?). Dat vergt echter niet 0.4 fte van WOM. 

Indacht ig de reactie van het burgerlijk collectief op de review ( wij van wc eend ........ ) maken we ons zelf op deze manier 

bovendien erg kwetsbaar en vergt het onevenredig veel tijd. 

Groet I(1UH2e>I 

<1 ûJ<2eJ 

(10)(2e) 

1 c 10 >l3èllllT2e 

(10)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) Il - DGRW <I (10)(2e) Dminienw.nl> 

Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 10:43 

Aan: 1 (10)(2el 1) - BSK <I (10)(2e> @mjnjenw ol>; ~I __ ___,_p~ö~)(=2e""l __ ~ I) - BSK 

<I (1ö)(2eJ µ>mjnjenw ol> 

Onderwerp: FW: Samenstelling team voor Wim Kuijken 

Best~mEàn 1 (1öjc2e) 11 

Zojuist kreeg ik onderstaand voorstel van [!Q]@ met betrekking tot het onderzoek dat Wim 

Kuijken gaat doen over de granuliet affaire. Zouden jullie hier even naar w il len kijken en 

mij van advies willen dienen? Vooral de bezetting van het team is van belang. 

Dank en groet, 

~ 

Verzonden met BlackBerry Work 

(www.biackberry.com) 

Van: ~I -~(_10~J~(2_e~> -~Il - DBO <lL-_-'-'(1c.-=o.,__,)(=-2e::.,l __ ,...~ m~i~□=ie~□~w ........ ol> 
Datum: dinsdag 31 mrt. 2020 10:03 AM 

Aan: 1 (10)(2e) D - DGRW <I (10)(2e) Dmjnjenw ol>, 1 (10)(2el 1 (BS) 

<i (10)(2e) ©rws.nl>, 1 (10)(2e) Il - HBJZ <I (10)(2e) Dminienw.nl> 

Kopie: 1 (10)(2e) I)(~ (10)(2e) ~mjnjF>nw ol> 
Onderwerp: Samenstelling team voor Wim Kuijken 

Beste(!IQrnH 0)(2# )=ro1I0)(2~) 

Zoals jullie weten zal ik als secretaris Wim Kuijken gaan ondersteunen bij zijn opdracht in het 

kader van de motie Moorlag. 
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Daartoe zou ik een begeleidingsteam willen samenstellen van deskundigen uit onze eigen 

organisatie. 

Ik zat te denken aan de volgende personen: 

. DGWB: IQ.m@c10Jd (10)(2e) 1 en 1 (i ö)(2e\ 1 

. RWS: 1 (10)(2e) 1 en l(10)(2e)I (10)(2e) 

. HBJZ :I (1ó)(2e) 1 
De doorlooptijd van het onderzoek is van 1 april tot 1 juli. 

Wim Kuijken heeft aangegeven 1 dag per week beschikbaar te hebben. 

Wat wordt de rol van het team? 

In de praktijk zal het erop neer komen dat ik inhoudelijke vragen van Wim zal uitzetten binnen 

het team en dat het team bet rokken wordt bij de opstelling van een eindrapportage. 

Ikzelf neem het secretariaat op me, onderhoud de contacten met Wim, voer met Wim de 

gesprekken en doe de eindredactie van de rapportage. 

Wat betekent dit in de praktijk? 

Ook verwacht ik dat er meerdere teleconferenties met het team georganiseerd gaan worden. In 

het begin om vooral Wim goed bij te praten. Vervolgens om wekelijks de voortgang te 

bespreken. 

Wim zal veel vragen hebben over het stelsel en de keten en de werking in de praktijk. Daartoe 

moet schriftelijke informatie aangeleverd worden in de vorm van teksten die in de 

eindrapportage gebruikt kunnen worden. 

Wim is van plan een aantal gesprekken te gaan voeren met betrokkenen en belanghebbenden. 

Deze gesprekken worden door mij gepland en ik zal W im daarin begeleiden incl. de 

verslaglegging. 

Ik schat in dat de leden van het team er per week ongeveer 1 dag aan zullen gaan besteden. 

Ikzelf maakt ongeveer de helft van mij n tijd beschikbaar. 

Graag jul lie reactie! 

Met vriendelijke groet, 

1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(4ilJfü~e) 
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Agenda tafel granuliet 2-4-2020, 9:00 uur 

1. Reacties op Kamerbrief en kamervragen 
a. Uits lag moties 
b. Reacties kamerleden 
c. Reactie gemeente en bewonerscollectief 
d. Mediabeeld 

2. Handhavingsverzoeken en zitting bij Raad van State 

3. Onderzoek in kader van motie Moorlag 

4 . Stand van zaken review 
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Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 

verslag 

Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Deelnemers 

Tafel n.a.v . uitzend ing Zembla over granuliet 

2 april 2020 17: 15 

Telefonisch 

1 (1O)(2e) I, 1 (1O)(2e) I, (1O)(2e) 
1 c10Jc20) 1, 1 
1 (1oic2ei 1, 1 

c1O)(20) 1, c1O)(20) 
(1 O)(2e) I, ~I __ (_1O_)_{2_e)_~ 

• De moties gericht op st opzet ting van het project, het aanho ud en van de 
m eld ingen en het int rekken van het certificaat hebben geen m eer derheid 
gehaald. De mot ie Moorlag is aangehouden; 

• De polit ieke reacties beperken zich t ot GL en de SP; 
De react ies in de media beperken zich tot de Gelderlander en Zem bla; 

• Gesproken is over de rol van Deltares. - actié~ 0)(23} 
V rijdag om 12 uur is de zitti ng bij de RvState. De vordering ziet niet zoals 
verwacht toe op het stopzetten van de toepassing van granuliet, maar op 
h et doen bekorten van de term ijn waarop RWS en de ILT een uitspraak 
moeten doen over de inged iende hand havingsverzoeken . 

• Daarnaast zal de rechter wellicht in een voorlopige voorziening een 
uitspraak doen over de ontvankel ijkheid van het verzoek van de 
gemeente . De uitspraa k wordt kort na de zitt ing verwacht . Er liggen 
scenario's k laa r en een met 0CO afgestemde woordvoeringsl ijn . Na de 
uitspraak zu llen de m in isters bij nota geïnformeerd word en. - act ie RWS 
en HBJZ; 

• De formele reactie op de hand havingsverzoeken is reeds ver gevorderd. 
Gestreefd wordt de reactie kort na de uitsp raak uit te doen gaan; 

• Gesproken wordt over het onderzoek van Wim Ku ij ken. Teruggekoppeld 
wo rdt over het gesprek dat Wim mef10.2.e en de minister had op 1 april. 
Het ondersteunende team met leden van de diverse diensten za l alleen 
feitelijke informat ie aanleveren. Regie en redactie van de rapportage 
liggen bij t10)(2el Wim Kuij ken draagt uiteraard eindverantwoordel ij kheid. 

• Er is een voorlopige l ijst met mogelij ke gesprekspartners voor Wim 
opgesteld. Gesproken is over de wenselijkheid te spreken met personen 
buiten het stelsel(~}-aagt lijst te zien. - actie t10)(2e] 

• Voorstel om externe deskundigheid inhuren voor Wim Kuijken levert tot 
nu toe een beperkte oogst op. Dit zal met Wim besproken word en. - actie 
t10)(2e} 

Best uurskern 
Directie 
Be stuursondersteuning 

Bestuursadvies 

Den Haag 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

Contactpersoon 

M +31(0 )61 (1O)(2e) 1 
l (10)(2e) l@mlnlenw.nl 

Datum 
2 a pril 2020 

Pagina 1 van 2 
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op; 

• De gemeente heeft uitgebreid gereageerd op de tekst van de review. Niet 
alles is door DGWB overgenomen. Morgen gaat een aangepast voorstel 
naar de gemeente. - actie DGWB; 

• De provincie heeft aangegeven bestuurlijk overleg te willen. Voordat een 
afspraak met de minister wordt gemaakt zal er ambtelij k gesondeerd 
worden . - actie DGWB; 

• Gesproken is over de ontvangen commissiebrief waarin wordt verzocht 
uiterlijk 8 april documenten aan de TK te sturen. Besproken wordt de 
stand van zaken rond het kabinetsstandpunt en de kabinetsbrief van 18-
11-2019; 

• Aangezien er een nauwe relatie is met de voortgang van de Wob
verzoeken is het zaak prec ies te weten hoe daar de voortgang is en een 
bes luit rond 18 april haa lbaar is. Het zou gaan om 2000 stukken van RWS 
en 1500 stukken van DGWB. Van belang is te weten of deze ' ontdubbeld' 
zijn. - actie DGWB en actie RWS; 

• Nagegaan moet worden hoe BZK aankijkt tegen het eventueel sturen van 
stukken ( met persoon lijke beleidsopvattingen) aan de TK. - actié10)(2ff) 

• Via de PA's za l bij de TK worden geïnformeerd hoe men daar staat 
tegenover een langere reactietem,ijn van 3 weken en het eventueel 
gelijktijd ig sturen van stukken aan de TK met het publ iceren van het Wob
bes luit. - actie t10)(2ej 

Volgende vergadering: donderdag 2 april 2020, 9:00 uur. 

(1 0)(2e) 

Bestuurskern 
Directie 
Bestuursondersteuning 
Bestuursadv ies 

Datu m 
2 april 2020 

Pagina 2 van 2 
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To: (10)(2e) - BSKU (10)(2e) 1 (10)(2e) - BSK (1 0)(2e) @minienw.nlH~ ,) 
(10)(2e) - BSK (10)(2e) minienw.nl]; ~-------~) - DGRW (10)(2e) @min ienw.nl] 

From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 4/2/2020 9:37:25 AM 
Subject: FW: ter info de stemmingen uit stenogram 
Received: Thur 4/2/2020 9:37:00 AM 

Ter info. 

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

Verzonden: donderdag 2 apri l 2020 10:05 ~-------~ 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO ; 1 (10)(2e) I) - DCO 

Onderwerp: t er info de st emmingen uit stenogram 
Urgentie: Laag 

Aan de orde z ijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Leefomgeving, 

te weten : 

• de motie-Van Esch over het uitfase ren van rubbergranulaat bij kunstgrasvelden (30 175, nr. 344 ); 
• de motie-Van Esch over een stoo kve rbod tijdens een stookalert (30175, nr. 345); 
• de motie-Laçin c.s. ove r het tijdel ijk stoppen van de stort van granuliet (30 175, nr. 346); 
• de motie-Kröge r c.s. ove r geen nieuwe me ldingen voor toepassing van granu liet tot het aanvul lend onderzoe k is 
uitgevoerd (30 175, nr. 347); 
• de motie-Van Martels ove r inzichtelijk maken hoe clu bs kunnen vo ldoen aan hun zo rgplicht bij verschillende 
soorten kunstgrasvelden (30175, nr. 348); 
• de motie-Van Martels/Ziengs ove r dekking door verze keraa rs tot en met 2028 bij asbestverwijde ring (30175, nr. 
349); 
• de motie-ZiengsNon Martels ove r een impactassessment bij w ijziging in rege lgeving van het Schone Lucht 
Akkoo rd (30175 , nr. 350); 
• de motie-Moorlag c.s. ove r onde rzoek naar de kwa liteit en de totstandkoming van het besluit inzake Over de 
Maas (30175 , nr. 351 ). 

(Zie vergadering van 10 maart 2020.) 

De voorzitter: 
Op verzoek van de heer Moorlag stel ik voo r zijn motie (30 175, nr. 351) aan te houden . 

Daartoe wordt besloten . 

In stemming komt de motie-Van Esch (30175 , nr. 344). 

De voorzitter: 
Ik constatee r dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA , GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen en 50PLUS 
voo r deze motie hebben gestemd en de leden van de ove rige fracties ertegen , zodat zij is verwo rpen . 

In stemming komt de motie-Van Esch (30175 , nr. 345). 

De voorzitter: 
Ik constatee r dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-A rissen en Van Haga voo r deze 

motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen , zodat zij is verwo rpen . 

In stemming komt de motie-Laçin c.s. (30 175, nr. 346 ). 

De voorzitter: 
Ik constatee r dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen , 

50PLUS, de PVV en FvD voo r deze motie hebben gestemd en de leden van de ove rige fracties ertegen, zodat zij is 
verwo rpen . 

In stemming komt de motie-Kröger c.s. (30175, nr. 347). 

De voorzitter: 
Ik constatee r dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen , 
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50PLUS, de PVV en FvD voo r deze motie hebben gestemd en de leden van de ove rige fracties ertegen, zodat zij is 
verwo rpe n. 

In stemming komt de motie-Van Martels (30175 , nr. 348). 
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To: 
Cc: 10 2e 
From: (1 0)(2e) 
Sent: Thur 4/2/2020 1 :27 :47 PM 
Subject: RE: Vrijdag uitspraak raad van state 
Received: Th ur 4/2/2020 1 :27:47 PM 
Mail (10)(2e) 

Van: ~I __ (1 _0)_(2_e)_~I) - H BJZ 

Verzonden: do nderdag 2 april 2020 14 :28 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1 (BS) ; 1 (10)(2e) Il - DCO 

CCI (10)(2e) f BSK 
Onderwerp: RE : Vr ijdag uits raak raad van stat e 

Hall6110)(2F,J (10)(2e) 1 e (10)(2e) 

Hierbij mijn opmerkingen. 

Nog even kijken hoe dat te verwerken in een publieksvriendelijke tekst. 

Belangrijk (zie mij opmerkingen) dat het in deze procedure niet gaat over de vraag of lenW tot handhaving moet overgaan maar 

alleen ove r de vraag binnen welke termijn lenW daarover een (pos it ief dan wel negatief) besluit moet nemen: de te rm ijn van 7 
dagen van de gemeent e of de t erm ij n van 8 weken uit de Awb. 

(Tevens spee lt de vraag óf lenW hierover wel een formee l bes luit (in de zin van de Awb) kan nemen, want dat kan alleen als de 

gemeente belanghebbende is in de zin van de Awb.) 
Gr(~ ) 

Van: r=I ~ (1-0-)(2_e_)~l (BS) <I (10)(2e) l@rws.n l> 

Verzonden: donderdag 2 april 2020 13:~5_8 ______ ~ 
Aan: 1 (10)(2e) Il - DCO minienw.n l> 

CC~ (10)(2e) 1- BSK m inienw.n l>; (10)(2e) ) - HBJZ <I (10)(2e) l@m inienw.n l> 

Onderwerp: RE : Vr ijdag uit spraak raad van stat e 
Dag 1 (10)(2e) I, 
Zie bijgaand. 

I k st uur dit ook even voor een chec k aa n 1 (10)(2e) 1 va n HBJZ d ie meer versta nd van d it soort za ken heeft dan ik. 
~ zou j ij s.v .p. een bli k willen werpen op bij gevoegd Word besta nd? I k ben er voo r het gemak va nu it gegaa n da t met een 

besliss ing op het verzoek tot voorlopige voo rziening het beroep wegens niet t ij d ig beslissen zee r waarschij nli j k geen ze lfs tand ige 
rol meer speelt . Zie j ij dat oo k zo? 
Groeten, 

(1IOH2F) 
Van: ~I ---(1-0)-(2-e) ___ I) - DCO '9 (10)(2e) l@m inienw.n l> 

Verzonden: donderdag 2 april 2020 11:02 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1 (BS)< (10)(2e) rws .nl> 

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

Onderwerp: RE : Vrijdag uit sp raak raad van stat e 

Hd~I0 )(2F,)begrijpelijk - ik heb een voorzet gedaan, begrij p ik het zo goed? 

Kan je scenario 2 A aanvu llen? 

11. 1 en 10.2.g 
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11.1 en 10.2.g 

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

Verzonden: woensdag 1 april 2020 09:4~5 ______ ~ 
Aan: (10)(2e) )- DCO 1 (10)(2e) l@m in ienw.n l>; ~I __ (_10_)(_2e_)_~I) - DBO 

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

CC: (10)(2e) - BSK '9 (10)(2e) l@minienw.nl> 

Onderwerp: RE: Vr ijdag u it spraak raad van stat e 
I k ben nu vo lop aan de s lag met de voorbere id ing van de zitt ing vrijdag a.s. 
Zodra ik kan ste l ik wat op voor wv-lij n 
Van: 1 (10)(2e) 1)- DCO ~~--(-10-)(-2e-)-~l@minienw.n l> 

Verzonden: woensdag 1 april 2020 09:40 
Aan: 1 (10)(2e) 1 (BS)< (1 0)(2e) rws.nl >; 1 (10)(2e) 1) - DBO ~L_ __ (1_0-'----)(_2e_) _ ___,...l@~m_in_ie_n_w_._n I> 

CC: 1 (10)(2e) r BSK (10)(2e) minienw.nl> 

Onderwerp: Vri jdag uitspraak raad van st ate 

Dank(@0o 

Zou jij een voorzet willen doen voor de inhoudelijke woordvoeringslijn per scenario wat er vrijdag uit kan komen? 
Dan doe ik daar weer communicatie redigeerslag op - If needed. 
Ik cc colle a (10)(2e) mdat ik vrijdag vrij ben. 
Grt (1 0)(2e) 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackbe .com 

Van: (10)(2e) (10)(2e) rws.nl> 

Datum: woensda 020 09:06 
Aan: (10)(2e) - DBO <j~--(1-0-)(-2e-)-~l@minienw.n l> , I (10)(2e) 1)-DCO 

(10)(2e) nw.nl> 

Onderwerp: FW: nota 
Dag (1 0)(2e) en , 
Te r (10)(2e) heeft de bij gevoegde nota in HPRM doo rgezet r icht ing DBO. 

Gr(1.___,__~---~ 
Van: 10)(2e) (BS) 

Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 18:56 
Aan:I (10)(2e) I ILT (10)(2e) ILenT.nl>; I (10)(2e) l) - HBJZ<9 (10)(2e) l@minienw.n l>; ~l ___ (1_0_)(_2e_) __ ~l)-

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

Onderwerp: not a 

Te r in fo . Deze nota is r ichting! (10)(2e) !gegaa n. 
Groeten, 

(110)(2~) 

rws.n l> 
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Dag 1 (1 0)(2e) 1, 

Eers t even een korte uit leg . 

o De gemeente West Maas en Waa l heeft op 16 maa rt j l. een verzoek tot handhaving 
inged iend. Zij vinden dat het toepassen van granuliet in strijd met de regels gebeurt en 
verzoe ken RWS / I LT om - binnen 7 dagen - handhavend op te t reden (= toepassen 
gran uliet stopzet ten); 

o De M heeft hier op gereageerd met de medede ling da t wij n iet bin nen 7 dagen zullen 
bes luiten, maa r binnen de regu liere termij n van 8 weken. 

o De gemeente is het hier niet mee eens en heeft vervo lgens bij de RvS een ' beroep wegens 
niet tijd ig beslissen' met een 'verzoek om voo rlopige voorz iening' inged iend. Kort 
sa mengevat vraagt de gemeente aa n de Raad van State om RWS / I LT een (hele korte) 
termij n te stellen waa rbinnen op hun verzoek tot handhaving moet w orden gereageerd. 
Hoe kort of lang d ie termij n da n is, is (n og ) niet duide lijk, maa r het zou bijvoorbeeld een 
paa r dagen of een week kunnen zij n, maa r in ieder geval korter da n 8 weken. 

o De vraag van de gemeente is een andere da n die eerder deze week (toen ik de nota aa n 
de M-en heb getypt) werd verwacht. Verondersteld werd toen nog da t de gemeente de RvS 
zou vragen om het toepassen van gra nuliet (t ij delij k) stop te zetten. Dit is dus -
verrassend genoeg - niet zo. Wij hebb en pas sinds gisteren de processt ukken met daa r in 
de prec ieze vorderin g van de gemeente. Vandaa r . 

Dit leidt tot de vo lgende scena r io's: 

1. RvS oordeelt dat Gemeente West Maas en Waa l geen belanghebbende is. Er komt geen 
inhoude lij ke ui tspraa k en de proced ure eindigt wegens niet-ontvankelij kh eid va n de 
gemeente. 
Dit betekent ook da t er niets veranderd aa n de sta t us quo. > reg uliere wvl. RWS / I LT 
moeten da n wel nog steeds binnen 8 weken bes lissen op verzoek tot handhaving. 

2. RvS oordeelt dat gemeente West Maas en Waa l wél be langhebbend is. RvS za l da n eerst 
beoo rdelen of er sprake is van een spoede isend belang da t het treffen van een voo rl opi ge 
voorziening (=opleggen ko rte re termij n aa n RWS / I LT) rechtvaa rd igt of niet . 

A. RvS oordee lt dat geen sprake van spoedeisend belang : verzoek om voorlopige 
voorziening wo rdt door RvS afgewezen. RWS / IL T moeten da n wel nog steeds binnen 8 
weken beslissen op verzoek tot hand having . 

of 

B. RvS oo rdee lt dat wel sprake is va n een spoedeisend belang en ziet inhou delij ke redenen 
om het verzoek om voor lopige voo rz iening to e te wij zen en RWS / I LT een termi j n te 
stellen ( <8 weken), eventueel op straffe van een dwangsom . RWS / ILT zullen da n binnen 
die gestelde, kortere term ij n moeten bes lissen op het verzoek tot handhaving d.d . 16 
maa rt j l. van de gemeente. 

NB Gez ien de strekking van de Ka merbrief va n afgelopen dinsdag , waa r in staa t dat er geen 
gronden zij n om handhavend op te treden tegen de toepassing van granuliet, kan de vraag 
opko men waaro m het zo lang moet duren voo rda t RWS / I LT met de een besluit op het 
hand havingsverzoek komen. Reden hiervoor is da t het opstellen van reac t ie op d it j uridisc he 
verzoek van de gemeente uiteraa rd zo rgvuldig moet gebeu ren. Hiervoor gebruiken wij niet 
meer t ijd da n nod ig is. Op grond van de wet moeten wi j binnen 8 weken reageren. 
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To: (10)(2e) ) - DBOd (1 0)(2e) l@minienw.nl] 
From: (10)(2e) - HBJZ 
Sent: Thur 4/2/2020 3:11 :42 PM 
Subject RE: Reactie op commissiebrief overleggen stukken 
Received: Thur 4/2/2020 3 :11 :43 PM 
MR BZK 10151 Handvatten voor bewindspersonen inzake toepassing van artikel 68 Grondwet.pdf 
FW: AO over 68 Gw 

buiten verzoek 

'--,-,=ál\\7'-k.------------------------------------------------.!2e) 
<..:irt]IJJ(le / 

Vah:l (10)(2e) 1)-D80 
Verzonden: donderdag 2 apr il 2020 14:06 
Aan:11 (10)(2e) 1 1 HBJZ ;Il (10)(2e) 1 ~ H BJZ 

Onderwe rp: FW: React ie op com missiebrief overleggen stukken 

Best~1IOJ(2~} 

Vanmiddag komt in de tafel granuliet het verzoek vao...de commissie om stukken aan de orde. 
Zie voor een aantal opties hieronder mijn mail aa1 10.2.e 
Haar vraag was of het kabinetsstandpunt van vorig Jaar \zie bijlage) toch enige ruimte biedt om de gevraagde set stukken (of meer) 
aan de TK te zenden. 

Ikzelf denk dat het er lastig is, voora l als er in de st ukken sprake is van persoonlijke beleidsopvattingen. 
Het kabinetstandpunt stelt hierover o.a. het volgende: 
'De Kamer en de bewindspersoon komen in overleg dikwijls tot een oplossing. Indien de Kamer volhardt in haar verzoek, zal de 
bewindspersoon de inlichtingen of documenten alsnog moeten verstrekken of dit weigeren met een beroep op het belang van de 

staat ..... 
Onder artikel 68 Grondwet is het staand kabinetsbeleid dat stukken d ie zien op intern beraad geen onderdeel worden gemaakt van 

het debat met de Kamer. De achtergrond hiervan is dat de bewindspersoon in ons staatsbestel verantwoordelijk is voor al het 
ambtelijk handelen en verantwoording aflegt over het beleid. Ambtenaren moeten hun Minister in vrijheid kunnen adviseren, 

zodat alle argumenten voor en tegen kunnen worden uitgewisseld en er zo nodig tegenspraak kan worden geleverd. Weliswaar 
worden dergelijke documenten een enkele keer - in gelakte of vertrouwelijke vorm - aan de Kamer verstrekt. Het gaat daarbij 

echter om uitzonderlijke gevallen, die niets afdoen aan het belang van de bescherming van het intern beraad en van het feit dat in 
het Neder landse staatsbestel de Minister verantwoording aflegt aan de Kamer. Het verstrekken van stukken die zien op intern 
beraad staat het goed functioneren van de departementen, bewindspersonen en ministerraad in de weg. Alleen door de 
vertrouwelijkheid van intern beraad te beschermen kan worden geborgd dat besluitvorming optimaal kan plaatsvinden. Het is 

vervolgens aan de Minister om verantwoording af te leggen aan de Kamer over het (in)genomen standpunt of besluit, de 
argumenten die daaraan ten grondslag liggen en andere relevante informatie ...... . 
Het huidige kabinetsbeleid houdt in dat als bij de behandeling van een Wob-verzoek in de veelhe id van documenten voor de Kamer 

relevante feiten naar boven komen, het aangewezen is dat de Kamer daarover ge lijktijdig door de bewindspersoon wordt 
geïnformeerd .... . 

Voor documenten die zien op intern beraad geldt dat er belangrijke staatsrechtelijke en bestuurlijke redenen zijn om niet over t e 
gaan tot verstrekking daarvan. De bewinds-lieden zijn het centrale aanspreekpunt voor vragen vanuit de Kamer.' 
Hoe kijk jij daar tegenaan? 

~ ====~~~~9et, 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

~------~ )- D80 

Verzonden: do nderda 
Aan: (10)(2e) (10)(2e) minienw.nl> 

Onderwerp: Reactie op commissiebrief overleggen stukken 

Beste 1 (10)(2e) 1, 

In de comm iss iebrief wordt uiterlijk 8 apri l om de vo lgende stukken gevraagd: 

1. het document of verslag uit 2013 waarin bevestigd wordt dat granuliet grond is; 
2. het verslag van het lmplementatieteam Besluit bodemkwa lite it van 2019, waarin de vraag is 
besproken hoe het materiaal in het l icht van het Besluit en de nota van toelichting moest 
worden gezien2; 
3. de beleidsbrief van de Inspect ie Leefomgeving en Transport (ILT) aan de Directie Water en 

Bodem (DGWB) van het min ist er ie va n Infrast ructuur en Wat erstaat, waarin wordt aangegeven 
130464 0732 



dat in afwachting van het nieuwe norm document granuliet onder de BRL 9321 kan val len; 

4. een document waaru it bl ijkt dat op 10 oktober 2019 door DGWB en Rijkswaterstaat besloten is 

dat granuliet beschouwd kan worden als grond, een nieuwe BRL opgesteld wordt en het besluit 

van de IL T dat het bestaande certificaat voor granuliet nog kan worden gebruikt tot de nieuwe 

beoordel ingsrichtlijn als normdocument in de regeling is opgenomen3; 
5. de brief van de toetsingscommissie over BRL 9321 in relatie tot granuliet; 

6. de nota van Bodem+ van 22 april 2019, zoals genoemd door dhr. Bosma (onderzoeksjournalist 

bij Zemb la) t ijdens het rondetafelgesprek Granul iet op 9 maart 2020; 

7. De (ontwerp) BRL 9344: "De m ilieuhygiënische kwaliteit van fractie < 500 µm vrij komend bij 

de bewerking van primair steenachtige materialen" uit 2015. 

De stukken 1,2,4,6 zijn int erne ambtelij ke stukken. 

St uk 3 bestaat niet. Stuk 5 is m ij onbekend en stuk 7 is een concept van SGS Intron 

Er zijn in theorie natuurlijk 2 mogel ijkheden: de stukken wel of niet overleggen. 

1. Niet overleggen: 

Verwijzing naar discussie en standpunt van min. BZK van 18-11-2019. De m inisters hebben de TK reeds geïnformeerd over 

het bes luitvorm ingsproces in de brief van 5 maart. 

Daarbij kan aan de TK worden aangegeven dat de stukken zullen worden overlegd aan Wim Kuijken in het kader van zijn 

onderzoek en zullen worden betrokken in zijn oordeel. 
2. Wel overleggen: 

a. Vertrouwelij k binnen de gevraagde termijn ter inzage leggen bij de TK. De stukken worden niet gelakt op basis van de 

Wob-criteria. De stukken w orden daarmee geen onderdeel van het pol it ieke debat. 

b. De stukken binnen de gevraagde termijn verstrekken, maar na toepassing van de Wob-uitzonderingscriteria. 

c. De stukken gelij ktijdig met het Wob-bes luit verstrekken, eveneens na toepassing van de Wob-uitzonderingscriteria. Dit 

kan nog enkele weken gaan duren. 

Met vriendelïke roet, 

1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(1 O)(;(é )( e) 

130464 0732 



To: J (10)(2e) l - HBJZU (1 0)(2e) 1@m in ienw.nl] 
From: 1 (10)(2e) 1 - HBJZ 
Sent: Thur 4/2/2020 4:13:27 PM 
Subject RE: Reactie op commissiebrief overleggen stu kken 
Received: Thur 4/2/2020 4:13:27 PM 

Heb t10)(2ej gebeld en wordt zo besproken me~W)(Mltc. 
Stuk 3 bestaat niet althans niet op 5 maart. Nb-m-d 'wel. 
G

1 
o ) 

Van: (10)(2e) - HBJZ 

Verzonden: donderdag 2 apr il 2020 17:10 

Aa~ 1 (10)(2e) 11- HBJZ 

Onderwerp: FW: React ie op com missieb rief overleggen stuk ken 

Há1I0)(2W) 

Is hier intussen al iets over gezegd? 

Niet vreemd dat de TK naar deze stukken vraagt. 

Gaat immers om stukken die in de TK brief door de minister ze lf naar voren zijn gebracht (wat in bepaald opzicht we l vreemd is , 

want waarom zou minister naa r een stuk van onderdee l x lenW aan onde rdeel y lenW verwijzen?) 

Het verbaast niet dat TK nu de achterliggende stukken zelf wil. 

St uk 3 is trouwens toch die br ief van ILT? 

Opt ie 1 lij kt me het meest logisch, en was ook de bedoeling volgens mij van dit traject, om iemand als WK in te schake len zodat 

niet alle onderliggende ambtelijke stukken keer op keer over legd hoeven te worden. 

Gr{~ ) 

Van: pel ~-(1-0-)(2_e_) _~I) -DBO -eg (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: donderda 2 apr il 2020 14:06 
Aan: (10)(2e) - HBJZ 1 (10)(2e) l@m in ienw.n l>LJ (10)(2e) ~ - HBJZ <I (10)(2e) l@min ienw.n l> 

Onderwerp: FW: React ie op com missieb rief overleggen stuk ken 

Bes t~110)(2~) 

Vanm iddag komt in de t afel granul iet het verzoek van de commiss ie om st ukken aan de orde. 

Zie voo r een aantal opties hieronder mijn mail aan 1(10)(2e)I 

Haar vraag was of het kabinetsstandpunt van vorig jaa r (zie bijlage) toch enige ruimte biedt om de gevraagde set stukken (of meer) 

aan de TK te zenden . 

Ikzelf denk dat het er lastig is, vooral als er in de st ukken sprake is van persoonl ijke bele idsopvattingen. 

Het kabinetstandpunt ste lt hierover o.a. het vo lgende: 

'De Kamer en de bew indspe rsoon komen in overleg dikwijls tot een oplossing. Indien de Kamer volhardt in haar verzoek, zal de 

bewindspersoon de in lichtingen of documenten alsnog moeten verstrekken of dit weigeren met een beroep op het belang van de 

staat.. ... 

Onder artikel 68 Grondwet is het staand kabinetsbe le id dat stukken die zien op in t ern be raad geen onderdee l worden gemaakt van 

het debat met de Kamer. De achtergrond hiervan is dat de bewindspersoon in ons staatsbeste l verantwoo rdelijk is voor al het 

ambte lijk hande len en verantwoording aflegt over het be le id. Ambtenaren moeten hun Minister in vrijheid kunnen adviseren, 

zodat alle argumenten voo r en tegen kunnen worden uitgewisseld en er zo nodig tegenspraak kan worden geleverd. We liswaar 

wo rden dergelijke documenten een enke le kee r - in gelakte of vertrouwelijke vorm - aan de Kamer ve rstrekt. Het gaat daarbij 

echter om uitzonde rlijke geva llen , die niets afdoen aan het be lang van de bescherming van het intern beraad en van het fe it dat in 

het Neder landse staatsbeste l de Minister ve rantwoord ing aflegt aan de Kamer. Het verstrekken van stukken die zien op intern 

beraad staat het goed functione ren van de departementen , bewindspersonen en minister raad in de weg. Al leen door de 

vertrouwelijkheid van intern beraad te beschermen kan worden geborgd dat besluitvorm ing optimaa l kan p laatsvinden . Het is 

vervolgens aan de M in iste r om verantwoording af te leggen aan de Kame r over het {in)genomen standpunt of besluit, de 

argumenten d ie daaraan ten grondslag liggen en andere re levante informatie ..... .. 

Het huidige kabinetsbeleid houdt in dat als b ij de behandel ing van een Wob-ve rzoek in de veelheid van documenten voor de Kamer 

relevante feiten naar boven komen, het aangewezen is dat de Kamer daarover gelijktijd ig door de bewindspersoon wordt 

geïnformeerd ..... 

Voor document en die zien op intern be raad geldt dat er belangr ijke staatsrechtelij ke en bestuurl ij ke redenen zijn om niet over t e 

gaan tot verstrekking daarvan. De bewinds-lieden zij n het centrale aanspreekpunt voor vragen vanuit de Kamer.' 

Hoe kijk jij daar tegenaan? 

Met vriendelïke roet , 

1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(2;é )( e) 

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

130463 0735 



Ver~~~~~~~~~~µ~ ------~ 
Aani-====:::::..:=:::,:;:===::::'...:[_~_:__J (10)(2e) minienw.nl> 
Onderwerp: Reactie o p comm1ss 1ebrief ove rleggen stukken 

Best e 1 (10)(2e) 1, 

In de comm iss ieb r ief wo rdt uiterli jk 8 april om de volgende stukken gevraagd: 

1. het document of verslag uit 2013 waa rin bevest igd wordt dat granuliet grond is; 

2. het verslag van het lmplementatieteam Besluit bodemkwaliteit van 2019, waar in de vraag is 

besproken hoe het mat er iaal in het licht van het Beslu it en de nota van toelicht ing moest 

wo rden gezien2; 

3. de beleidsbr ief van de Inspectie Leefomgeving en Trans port (ILT) aan de Di rect ie Water en 

Bodem (DGWB) van het minist er ie van Infrast ructuur en Waterstaat , waa r in wo rdt aangegeven 
dat in afwacht ing van het nieuwe norm document granuliet onder de BRL 9321 kan vallen; 

4. een document waa ruit blijkt dat op 10 oktober 2019 door DGWB en Rijkswaterstaat beslot en is 

dat granul iet beschouwd kan worden als grond, een nieuwe BRL opgeste ld wordt en het beslu it 

van de ILT dat het bestaande cert ificaat voor granuliet nog kan worden ge bruikt tot de nieuwe 

beoordelingsrichtlijn als normdocument in de rege ling is opgenomen3; 

5. de br ief van de toetsingscomm issie over BRL 9321 in relat ie tot granuliet; 

6. de nota van Bodem+ van 22 apr il 2019, zoals genoemd door d hr. Bosma (onde rzoeksjournalist 

bij Zembla) t ijdens het rondetafelgesprek Granuliet o p 9 maart 2020; 

7. De (ontwe rp) BR L 9344: "De milieuhygiënische kwal iteit van fractie< 500 µm vr ijkomend bij 
de bewerking van primai r steenachtige materialen" uit 2015. 

De stukken 1,2,4,6 zijn int erne ambtel ijke stukken. 

St uk 3 bestaat niet. Stuk 5 is mij onbekend en stuk 7 is een concept van SGS Intron 

Er zij n in theorie natuu rlijk 2 moge lijkheden : de stukken wel of niet over leggen . 

1. Niet ove rleggen : 
Ve rwijz ing naa r discussie en st andpunt van min. BZK van 18-11-2019. De ministers hebben de TK reeds geïnformeerd over 

het bes luitvormingsproces in de br ief van 5 maart. 

Daa rbij kan aan de TK worden aangegeven dat de stukken zullen worden over legd aan Wim Kuijken in het kader van zijn 

onderzoek en zullen worden betrokken in zij n oordeel. 

2. Wel over leggen : 

a. Vert rouwelij k binnen de gevraagde termijn te r inzage leggen bij de TK. De stu kken wo rden niet gelakt op basis van de 

Wob-cr iter ia. De stukken worden daa rmee geen onderdeel van het politieke debat. 

b. De stu kken binnen de gevraagde te rmijn verstrekken, maa r na toepass ing van de Wob-uitzonde r ingscriteria. 

c. De stukken gelijktijd ig met het Wob-bes luit verstrekken, eveneens na toepassing van de Wob-uit zonder ingscrit er ia. Dit 

kan nog enkele weken gaan du ren. 

Met vr iendelïke roet , 

1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(3;é )( e) 

130463 0735 



To: (10)(2e) - BSK~ (10)(2e) 1@minienw.nl] ; ~I --~(_10_)(_2e~) __ ~I) -BSK~~ __ (_10~)(_2e~)-~l@minienw.n1J~~) 
(10)(2e) - DGRW (10)(2e) min ienw.nl] 

From: (10)(2 e) ) - DG RW 
Sent: Thu r 4/2/2020 5: 16:54 PM 
Subject: SG-overleg granuliet 
Received: Thu r 4/2/2020 5:16:55 PM 

Belang rij kste punten uit SG-over leg granu liet vanm iddag : 
- Motie stoppen granu liet verworpen, Moor lag aa ngehouden. 
- DCO ~ ) gaat na bij Deltares hoe ze aa nkij ken tegen uitsp raken 1 (10)(2e) 1. 

- Morgen zitt ing bij RvS voor vas tstellen termij n bes luit hand havingsverzoek (niet st illegg ing ) . RWS/ I LT zij n bij na k laa r met 
hu n sta ndp un t . Uitspraa k beg in volgende week; rea ct ies door I LT/ RWS/ DCO voorbereid. Ze lichten ook m inisters in. 

-Stientj e sprak samen met Kui j ken. Scope totstandkomin~RL en werkwij ze bin nen IenW. Wil uitgebreide interv iewronde 
doen. Lij st wordt gemaa kt , ook aan ons uitgev raagd1 0)(2 urt deze goed. !10)(2e j voert eind redactie op rapport, 
t ec hnisc he inhoud wordt toc h dee ls van wg verwacht vond(l10)(23)0 K). We kij ken nog naa r burea u. W+ B in beeld 
va nwege Kwalibo-opd rac ht (zit ten er goed in), oo k naa r buiten toe vo ldoende onafhankelij k? 

- Revi ew: RWS kij kt snel naa r nieuwe tekst~10)(2e~ opd racht, zagen geen onoverkome lij ke punten . Da n naa r gemeente. 
- Kamer heeft verzocht 8/ 4 aan tal st ukken te sturen. Houden kabinetsbeleid aa n da t we dat niet doen; informeren de Kamer 

wanneer Wobverzoek ze vrijgeeft (ook in ge lakte vorm ). Hopen med io ap ri l te halen, afhankelij k Wob-unit (en ons). 
Groeten, 
~10)(2ej 

143273 0736 



To: (10)(2e) - BSK~ (10)(2e) 1@minienw.nl] ; ~I --~(_10_)(_2e~) __ ~I) -BSK~~ __ (_10~)(_2e~)-~l@min ienw.n1J~~) 
(10)(2e) - DGRW (10)(2e) min ienw.n l] 

From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Thur 4/2/2020 5:19:39 PM 
Subject: FW: 20200401 Gesprekspartners onderzoek Wim Ku ijken 
Received: Thur 4/2/2020 5:19:40 PM 
20200401 Gesprekspartners on derzoek Wim Ku ijken. docx 
20200330 Aanpak onderzoek granuliet aangepast.docx 

Deze hort nog bij vorige mail : opdracht Ku ij ken en concept lijst gesprekspa rtners. Burgercollectief is vreemd; we rd ook door 
RWS opgebracht. 

qr~ vari1C (10)(2e) 1) - DBO 

Verzonden: woensdag 1 april 2020 13:0~ 

1 

Aan: (10)(2e) - 1 (10)(2e) ILT ; ~I ___ (~11(_10_)(_2e~)l_~I (BS); ~I __ (1_0)_(2_e)_~I)- DG RW; 
(10)(2e) (BS) ; (10)(2e) H'..B"J~z~======' 

Onderwerp: 20200401 Gesprekspartne rs on derzoek Wim Ku ijken 

Best e co llega's~,-~ 

lt10)(2e)~~1~(2ejl (10)(2e )~~1~rir0)(2~) ik heb j ul lie namen doorgekregen om samen met mi j onderst euning t e gaan verlenen 
aan Wim UI J en. Geen onbekenden ! 

Op verzoe k van Wim ben ik een lijst aan het samenst ellen met moge lij ke int erviewpartners. Zou den jullie daar naa r wil len kij ken? 

Graag morgen t egen 12 uu r jullie react ie. 

Met vriendeli j ke groet , 
(10)(2e) 

143272 0737 



To: (1 (10)(2e) (BS)U (10)(2e) 

DGRW (10)(2e) @minienw.nl]; 1 (10)(2e) 

(BS) (10)(2e) rws .nl 
Cc: (10)(2e) (BS)U (10)(2e) l@rws.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DGRW 
Sent: Thur 4/2/2020 7:19:06 PM 
Subject RE: Opdrachtomschrijving review onderzoek 
Received: Thur 4/2/2020 7:19:07 PM 
Omschri jving opdracht versie def conc.docx 

Beste Allen, 

I5rws.nl]; 
) - BSK 

(10)(2e) ) -

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

Hierb ij een aa ngepaste versie. Ik zal de aa nwezigheid van natuurmonumenten ter discussie stellen. Het is voor mij geen 
breekpunt. 
Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

(10)(Ç:1tt) ~ ) 
(10)(2e) 

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

Verzonden: donderdag 2 apr il 20~20_19_:4_4 _____ ~ 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW ; 1 (10)(2e) 1) - DGRW ; ~I ___ (1_0)_(2_e) __ ~I) - BSK ; 1 (10)(2e) 1 {BS ) 
CC: (1 0)(2 e) (BS) 

Onderwerp: RE : Opdrac htomsch rijving review onderzoek 
Zoa ls net al ge-smst : hierbij de RWS reactie 
Groet(~ 
Van: 1 iUJ\Zf?oi(2e) 1) - DGRW 4 (10)(2e) l@m inienw.n l> 

Verzonden: donderdag 2 apr il 2020 19:41~-----~ 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW (1 0)(2e) (10)(2e) ) - BSK ;...:....:...::......i._ __ .:..__:_:.......,....:. __ _j.>,<...'---'--'--'--i,;,;,,;;,;,;,;;,;,;;;,;:____,...L._ __ :,........:_:,........:_ __ ----,1!...--=:...:...:_ __ 

(10)(2e) minienw.nl>; (1 (10)(2e) 

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

Onderwerp: Opd racht omsch rijving review onderzoek 

Beste Allen, 
Ik heb net de terugkoppeling van 1 (1 0J(2 eJ I gehad dat ik spoedig een reactie zou 
krijgen op de opdrachtomschrijving. RWS zou het er op hoofdlijnen mee eens zijn. 
Ik heb de gemeente toegezegd dat ik vandaag een nieuw voorstel zou sturen. Ik 
heb morgen om 10: 00 uur het overleg met de gemeente. Nu krijg ik van 1 (

10H2ei 1 

een SMS met het bericht dat ik morgenochtend een reactie krijg. Ik vind dit slecht 
voor het proces met de gemeente. Ik vind ook niet als ik het morgenochtend krijg 
dat ik dan het overleg kan laten door aan. Ik ben dan ook niet akkoord. Graag nu 
spoedig een reactie ~ (10J(2eJ I of (10J(2eJ Ik laat het anders niet doorgaan. 
Met vriendeli 'ke roet 

(10)(2e) 

(10)(2 e) 

143271 0740 



To: (1D)(2e) 1) -~--(~10~)_(2~e)_~1@minienw.n l] 
From: (1 0)(2e) 1) - D~ 
Sent: Thur 4/2/2020 9:01 :39 PM 
Subject 20200401 Gesprekspartn ers onderzoek Wim Ku ijken 
Received: Thur 4/2/2020 9:01 :39 PM 
20200401 Gesprekspartners on derzoek Wim Ku ijken. docx 

Best e 1 (1 0)(2e) 1, 

Zoa ls door jou verzocht een concept lijst met moge lij ke ges preks partners voor W im Kuijken. Lij st is afgestemd met DGWB, RWS en 

ILT. 

Tevens 2 opties voor inhuu r van externe inhoudelijke deskundigheid. 

Groet, 
(10)(2e) 

134507 0742 



To: (10)(2e ) tauw.com '~ (10)(2e) @tauw.com] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Fri 4/3/2020 9:23:23 AM 
Subject Expertise voor opdracht W im Kuijken 
Received: Fri 4/3/2020 9 :23 :24 AM 
2 020 0305 Kamerbrie f uitzend in g-zem bi a-over-g ran ui iet. pdf 
bean twoordin g-kame rvragen-van-1 id-la- in-over-h et-storten-van-gran ui iet- in -het-gebied-over-de-maas.pd f 
b ean twoordin g-van-vrag en-van-de-1 eden-kroger-g roe nl in ks-1 a- in -sp-en-va n-b re n k-5 0pl u s-over-granu I iet. pdf 
sch riffel ij ke-vra gen -over-granuliet-en-vragen-gesteld-tij den s-va o. pdf 

Best e 1 (10)(2e) 

Het is alweer wat jaartjes gelden dat we contact hebben gehad ! 1 k hoop dat a lies goed gaat met je. 

De reden dat ik je nu benader is de vo lgende. 
Zoa ls je missch ien vernomen hebt, is e r momenteel een probleem met het storten {toepassen noemen we dat) van granu liet in een 

diepe plas Over de Maas. Deze zaa k is in een uitzend ing van Zemb la van 6-2 aan de orde geste ld. Dat heeft ertoe ge leid dat de 

beide ministe rs op 5 maa rt de TK hierove r hebben geïnformeerd. Ve rvo lgens heeft de TK en rondetafe lgesprek gehouden op 9 

maart waa r all erlei deskund igen en belanghebbenden aan het woord zijn gekomen. Dat leidde wee r t ot nieuwe kame rvragen d ie 

we op 31 maart met een bege leidende br ief hebben beant woo rd. 
Het draa it allemaa l om de toepass ing van dat granu liet . Dit kan worden toegepast op grond van het Bes luit bodemkwa lit eit en de 

daa r onderliggende beoordeli ngs richt lijn {BR L). In dit geva l BRL 9321 d ie toez iet op producten d ie onder de categor ie 'grond ' 

va llen . 
Volled ighe idshalve stuu r ik je de kamerstukken even mee, maa r die hoef je niet allemaa l door te nemen. 
De kamer heeft een aanta l moties inged iend die door ons ont raden zijn. Met uit zondering van één mot ie waa rin wordt gevraagd de 

zaak door een onaf hankelijke des kundige persoon te laten bekij ken. De scope van zijn opd racht r icht zich op het bekij ken van de 

hele keten van het init iëren en totstandkomen van BRL-en, het cert ificeren van bedrijven en instelli ngen binnen de keten etc. 

Maa r dan toegespitst op de casus van het granu liet . Wim Ku ij ken is be reid gevonden dit te gaan doen. W im za l vooral w illen kij ken 

naa r de vraag of alle part ij en confo rm ro l en ve rantwoordelij kheden hebben geacteerd. En of daar verbeter ingen moge lij k zijn. 
Nu is dat Bes luit bodemkwa lite it en alles wat daa rmee samenhangt een ingewikkelde zaak en Wim zou daar graag deskund ige 

ondersteun ing in kr ijgen. 

M ijn vraag aan jou is of je binnen Tauw (of elders) pe rsonen kent d ie een derge lij ke rol voor W im kunnen vervu llen . Het gaat om 
een beperkte inzet van 1-2 dagen in de week. 
Met vr iende lijke groet, 

(10)(2e) 

134588 0744 



To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Fri 4/3/2020 10:13:41 AM 
Subject 20200401 Gesprekspartners onderzoek Wim Ku ijken 
Received: Fri 4/3/2020 10:13:41 AM 
20200401 Gesprekspartners on derzoek Wim Ku ijken. docx 

Best e W im, 

Bijgevoegd een ee rste lij st van m oge lijke gesprekspartners en deskund ige inhuu r. Ik heb b ij ~I __ (_10_)_(2_e_) -~I nog een vraag 

neergelegd over medewerkers van de di rect ie Zu id Neder land . 

Je gaf aan graag o p maandag te w illen spreken met de mensen van het team. Op welke momenten van de dag schikt het jou? 

Ik w il dan gebruik maken van de videoapp Zoom. 

Met v r iende lijke groet , 

1 (10)(2e) 1 
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To: (10)(2e) ) - DGRW~ (10)(2e) 1@minienw.nl]; I~ __ (1~0)_(2_e) __ ~I) -
BSK (10)(2e) minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) -DGRW 
Sent: Fri 4/3/2020 11 :48:32 AM 
Subject: RE: omdrachtomschrijving / voorwaarde gemeente 
Received: Fri 4/3/2020 11 :48:34 A M 
omschrijving opdrecht versie def vers ie 4.docx 

Net even contact met de gemeente en hun de gewijzigde tekst voorgelegd. Zie gee l gearceerd. Ik denk dat RWS met name 
aans laat op de ener laatste zin. Ik verwacht sne l een reactie van de gemeente 
Van: 1 (1 0)(2e) 1) - DGRW 

Verzonden: vrijdag 3 april 2020 12:37 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DGRW; ~I ---(1-0)-(2-e)--~I) - BSK 

Onderwerp: RE : omdracht omsch r ijvi~n~v_o_o_rw_a_a_rd_e_em_e_e_nt_e _______________ ~ 

Ik vind in de rode alinea de tekst' 11 .1 en 10.2.g at 
,----~----------------------,____J 

erkwaardi en 11 .1 en 10.2.g 
over . 

in, maar ja. 
Groeten, 

(~ (10)(2e) 1) - DGRW 1 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: vrijdag 3 april 2020 12:27 
Aan: (10)(2e) )- DGRW 1 (10)(2e) l@m inienw .nl>; ~I __ (_10_)(2_e_) -~I) - BSK 

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

Onderwerp: omd rachtomschrijving / voorwaa rde gemeent e 

Beste 1 (10)(2e) 1 en 1 (10)(2e) I, 

Jk ;eb ~andaa: voor de tweede maal een overleg gehad met 1 (
10)(20l Il (1 0)(2eJ I en 

l (10)(2e) ~an de gemeente West, Maas en Waal over de 
op rac tomsc rijving voor het reviewonderzoek. Ik heb bijna overeenstemming 
bereikt (met nog wat kle ine aanpassing), een uitzondering daarop is één alinea bij 
de 'Opmerking vooraf'. Ik heb de tekst in deze alinea in het rood weergegeven. De 
gemeente is pas akkoord als deze alinea wordt opgenomen. Politiek vindt de 
gemeente d it heel belangrijk en als w ij de alinea niet opnemen dan kan dit een 
breekpunt zijn voor het college om positief te besluiten op het voorstel voor het 
onderzoek. 
Over de bedoelde alinea is al eerder discussie geweest. RWS vindt dat hiermee 
een aantal zaken met elkaar verbonden worden, die niet met elkaar in relatie 
moeten worden gebracht. De gemeente wil juist graag dat de context in deze 
vorm wordt weergegeven. Ik heb ook aangegeven dan je dan ook zou kunnen 
verwijzen naar de kamerbrief. Daar staats immers de context in. Dat is voor de 
gemeente n iet voldoende. Mijn waarneming is dat d it ook wordt gevoed door een 
gebrek aan vertrouwen. De tekst waar het om gaat staat bij 'Opmerking vooraf', 
een soort voorwoord. Dit zal geen invloed hebben op de inhoud van het onderzoek 
zelf. Dat wordt immers bepaa ld door de doelstel ling en onderzoeksvragen. Ik heb 
aangegeven dat de alinea voor ons een discussiepunt kan zijn en dat ik daarom 
daar nu geen instemming aan kan verlenen. Ik heb persoonlijk geen bezwaar 
tegen de tekst. Het staat bij 'opmerking vooraf' en er staan ook geen 
onwaarheden. 
Voor de voortgang is het heel belangrijk dat vanmiddag nog een herziene versie 
van de opdrachtomschrijving naar de gemeente wordt gezonden, met of zonder de 
rode tekst. Ik denk persoon lijk dat een omschrijving met de rode tekst de 
gemeente comfort zal geven en bijdraagt aan het herwinnen van het vertrouwen. 
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Als de gemeente dan toch niet wil meewerken dan zijn er echt andere (politieke) 
redenen. Ik vind het ook een verkeerd signaal naar de Tweede kamer als wij er 
met de gemeente niet uitkomen. Het is positief als wij er met de gemeente 
overeenstemming bereiken. 
Het is belangrijk om vandaag te reageren naar de gemeente aangezien dat het 
voorstel in het college van komende dinsdag kan worden besproken. 
Ik adviseer jullie om - voor snelle duidelijkheid - te escaleren. Graag vandaag een 
reactie. Dan kan ik naar de gemeente reageren. 
Met vriendelijke groet, 

143268 

(1 wei 
µ )(2 e) 

0751 



To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail. com] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Fri 4/3/2020 1 :03:49 PM 
Subject RE: 20200401 Gesprekspartners onderzoek Wim Kuijken 
Received: Fri 4/3/2020 1 :03 :50 PM 

Beste W im, 

Ik heb de afspraak met het t eam gepland op aanst aande maandag om 10 uur. 

Hierbij een voorzet voo r een ma il aan de gesprekspartne rs. 

Met vriendelijke groet, 

Wim Kuijken 

Met vriendelïke roet, 
1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(4'.étj)(~e) 

Van: Wim Ku ij ken 

Verzonden: vrijdag 3 april 2020 11:52 
Aan: 1 (10)(2e) i) - DBO 

11 .1 en 10.2.g en 10.2.e 

Onderwerp: Re : 20200401 Gespreks partners onderzoek W im Ku ij ken 

Best ej10)(2e). Dank . Prima om deze lijst te nemen om eerste gesprekken t e arrangeren . 

M issch ien even een ma il maken te r introduct ie van de gesprekken . Dan sne l te l.ca lls o rgan iseren . Ik heb l (10)(2e) 1 gisteren al even 

gebeld. 

Maandag a.s met het team overleggen is pr ima. Kan op e lk t ijdst ip. M issch ien beste om 10 uu r? Extern e des kund ige kunnen we 

lat er nog bes lissen. Groet . 

W im 

Verstuu rd vanaf m ijn iPad 

Op 3 apr. 2020 om 11:13 heeftl~ __ (1_0_)(_2e_) __ ~I)- DBO <l'-----_(_10_)_(2_e_) _ __,_.l@_m_i_n_ie_n_w_._nl> het volgende geschreven : 

Beste W im, 

Bijgevoegd een ee rste li jst van mogelijke gesprekspart ners en deskund ige inhuu r . Ik heb bij ~I __ (1_0_)(_2e_)_~I nog een 

vraag neergelegd over medewerkers van de d irect ie Zu id Nederland. 

Je gaf aan graag op maandag te w illen spreken met de mensen van het team . Op we lke momenten van de dag sch ikt 

het jou? 

Ik w il dan gebruik ma ken van de v ideoapp Zoom. 

Met vr iende lijke groet, 

1 (10)(2e) 1 

Dil bericht kan informatie bevallen die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dal aan de afzender te melden en het bericht te verwiJderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt mei risico's verbonden aan hel elektronisch verzenden van beri chten 
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This message may contain infonnation !hal is not intended for you_ lfyou are not the addressee or if th is message was sent to you bymistake, you are requested to infonn 
the sender and delete the messa ge The State accepls no liabil~y for dam age of any kind resutting from the risks inherent in the eleclronic transm ission of 
messages. 

<20200401 Gesprekspartners onderzoek Wim Kuijken.docx> 
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To: (10)(2e) 1) - BSK.__---,------,('----10----'---)('----2e----'---)-------""=m.:..::ic:..:.;nienw .nl]; ~I __ (_10_)(_2e~J-~ll - BSKU (10)(2e) 1@minienw.n l] 
Cc: (10)(2e) 1) - DGRW (10)(2e) @minienw .nl] 
From: (1 0)(2e) 1) - DGRW 
Sent: Fri 4/3/2020 2:08:14 PM 
Subject: RE: omdrach tomschr ijving / voorwaarde gemeente review granul iet 
Received: Fri 4/3/2020 2:08 :15 PM 
omschrijving op drecht versie def vers ie 5.docx 

Hallo 1 (10)(2e) 1, 

Hierb ij nog een aangepaste tekst in de eerste alinea na opmerkingen RWS (ma il ) en overleg met ~10)(2ej. 
Met vriendelïke roet , 
(10)(2e) 

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

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

Verzonden: vrijdag 3 april 2020 14:55 
Aan: (10)(2e) ) - BSK 
CC: (10)(2e) ) - DGRW; ~I ---(1-□)-(2-e)--~I) - DGRW 

Onderwerp: RE : omdracht omsch r ijving / voorwaa rde gemeent e review granu liet 

H~ éfil.e) 
Zie onderstaande. Betreft de opdrachtomschrijving va n de rev iew granu liet. Die is eerder besproken met de Minister. ~10)(2e~ heeft 
naa r aan leid ing daarvan contact gehad met de gemeente . Aanta l k leinere aanpassingen in de opdrach tomschrij v ing die volgens 
mij geen afbreuk doen aan de essentie en niet tot gedoe zou moeten leiden. RWS kan daa r ook mee leven. Discussie gaa t nu 
ove r de opmerking vooraf die de gemeente er in wil hebben . Betreft niet de scope va n de opdracht. RWS heeft moeite hiermee. 
Kan me daar wel en igszins in v inden eerlij k gezegd . Worden inderdaad za ken met elkaar verbonden d ie hie r niet aan de orde 
zij n. Vergt op zij n minst gesprek over hoe dat te formu leren. Gemeente wil vandaag graag react ie om het 7 april in co llege te 
kunnen bespreken . Mijn voo rstel zou zij n om richting gemeente vandaag aan te geven dat ze dit onder voorbehoud kunnen 
ind ienen bij college, w ij moeten im mers ook nog naa r Minister. Dat we nadenken over hoe tekst vooraf te formulere n, insteek is 
om daar uit te komen en dat we er nog op terugkomen. Dus para llel inbrengen. 
Groet (10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

1 (1 O)((JéÎj)j2e) 
(1 0)(2e) 

Van: (10)(2e) - DGRW (10)(2e) minienw.n > 

Verzonden: vrijdag 3 april 2020 12:27 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW 1 (1 0)(2e) l@m inienw .nl>; ~I ___ (_10_)(_2e_) __ ~I) - BSK 

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

Onderwerp: omd racht o mschrijving / voorwaa rde gemeent e 

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

Ik heb vandaa voor de tweede maal een overleg gehad met 1 (1 □ )(2e J 11 ( 1 □ J ( 2 e ) len 
van de gemeente West, Maas en Waal over de 

~o-p~r_a_c~o_m_s_c...,.....,rijving voor het reviewonderzoek. Ik heb bijna overeenstemming 
bereikt (met nog wat kleine aanpassing), een uitzondering daarop is één alinea bij 
de 'Opmerking vooraf'. Ik heb de tekst in deze alinea in het rood weergegeven. De 
gemeente is pas akkoord als deze alinea wordt opgenomen. Politiek vindt de 
gemeente dit heel belangrijk en als wij de alinea niet opnemen dan kan dit een 
breekpunt zijn voor het college om positief te besluiten op het voorstel voor het 
onderzoek. 
Over de bedoelde alinea is al eerder discussie geweest. RWS vindt dat hiermee 
een aantal zaken met elkaar verbonden worden, die niet met elkaar in relatie 
moeten worden gebracht. De gemeente wil juist graag dat de context in deze 
vorm wordt weergegeven. Ik heb ook aangegeven dan je dan ook zou kunnen 
verwijzen naar de kamerbrief. Daar staats immers de context in. Dat is voor de 
gemeente niet voldoende. Mijn waarneming is dat dit ook wordt gevoed door een 
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gebrek aan vertrouwen. De tekst waar het om gaat staat bij 'Opmerking vooraf', 
een soort voorwoord. Dit zal geen invloed hebben op de inhoud van het onderzoek 
zelf. Dat wordt immers bepaald door de doelstel ling en onderzoeksvragen. Ik heb 
aangegeven dat de alinea voor ons een discussiepunt kan zijn en dat ik daarom 
daar nu geen instemming aan kan verlenen. Ik heb persoonlijk geen bezwaar 
tegen de tekst. Het staat bij 'opmerking vooraf' en er staan ook geen 
onwaarheden. 
Voor de voortgang is het heel belangrijk dat vanmiddag nog een herziene versie 
van de opdrachtomschrijving naar de gemeente wordt gezonden, met of zonder de 
rode tekst. Ik denk persoon lijk dat een omschrijving met de rode tekst de 
gemeente comfort zal geven en bijdraagt aan het herwinnen van het vertrouwen. 
Als de gemeente dan toch niet wil meewerken dan zijn er echt andere (politieke) 
redenen. Ik v ind het ook een verkeerd signaal naar de Tweede kamer als wij er 
met de gemeente niet uitkomen. Het is positief als wij er met de gemeente 
overeenstemming bereiken. 
Het is belangrijk om vandaag te reageren naar de gemeente aangezien dat het 
voorstel in het college van komende dinsdag kan worden besproken. 
Ik adviseer jullie om - voor snelle duidelijkheid - te escaleren. Graag vandaag een 
reactie. Dan kan ik naar de gemeente reageren. 

143267 0754 



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

From: (10)(2e) ) - OGRW 
Sent: Fri 4/3/2020 3:55:55 PM 

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

Subject: nieuwe omschrijving reviewonderzoek ve rsie 6 
Received: Fri 4/3/2020 3:55 :57 PM 
omschrijving op drecht versie def vers ie 6.docx 

Beste Allen , 
Hierb ij een omschrijving waarb ij ik bij 'opmerking vooraf' waarb ij ik citeer uit onderdelen van de brief van 31 maart (niet volledig 
uitgeschreven, maar we l letterli jke st ukjes). Gemeente hechte veel waarde aan het noemen van het handhav ingsverzoek. Dat 
heb ik nu wegge laten (was voo r gemeente be lang rijk), stond ook al bij scope . Ik verneem van jullie graag of j u llie kunnen 
instemmen met de tekst. Ik denk persoonlijk da t de gemeente hie raan zal moeten wennen (al lij kt het er veel op), ze waren heel 
kritisch op de ee rste alinea . Voor het proces is het goed als w ij vandaag een reactie kunnen verzenden . Ik verneem graag van 
jull ie per app of dat kan of dat wij u itstellen. 
Zoals met 1 (10)(2e) 1 besproken zal ik bij toezending in een ma il aangeven dat het parallel bij ons in de lijn za l worden gebracht en 
voo rgelegd aa n de ministe r en dat wij dat doen met een positieve grondslag . 
Ik zal ook in de mail ook aa ngegeven dat het betrekken van natuunmonumenten gevo lgen kan hebben omdat dan meer 
belanghebbenden in beeld kun nen kome n. Ik wil ze verzoeken om dat opn ieuw te overwegen. 
Met vriendelijke groet , 
(10)(2e) 

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

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

Verzonden: vrijdag 3 april 2020 16:12 
~------~ 

Aan: (1 0)(2e) ) - BSK ; (10)(2e) 

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

) - DGRW 

Onderwerp: RE: omdracht omsch r ijv ing / voorwaarde gemeente review granuliet 
H 1 (10)(2e) 1 
Heb het aar( ~0)(2~}.,oorgelegd. 
Als we de tekst uit de kame rbrief zouden citere n, wat komt er dan te staan ? Dat zou ik wel graag willen zien. 

Met vriendelijke groet 
@ei)):(10)(2f ) 

an: (10)(2e) ) - BSK (10)(2e) minienw.nl> 
Datum: vrijdag 03 apr. 2020 2:55 PM ___ _ 
Aan: (10)(2e) ) - BSK minienw.nl> 
Kopie: (10)(2e) ) - DGRW minienw.nl>, ~I ---(1_0_)(-2e_) ___ I) - DGRW ~ (10)(2e) l@minienw.nl> 

Onderwerp: RE : omdrachtomschrijving / voorwaarde gemeente review granulie t 
H(:l e}8,e) 
Zie onderstaande. Betreft de opdrachtomschrijving va n de rev iew granu liet. Die is eerder besproken met de Minister. ~10)(2e~ heeft 
naa r aan leid ing daarvan contact gehad met de gemeente . Aanta l k leinere aanpassingen in de opdrach tomschrij v ing die volgens 
mij geen afbreuk doen aan de essentie en niet tot gedoe zou moeten leiden. RWS kan daa r ook mee leven. Discussie gaa t nu 
ove r de o pmerking vooraf die de gemeente er in wil hebben . Betreft niet de scope va n de opd racht. RWS heeft moeite hiermee. 
Kan me daar wel en igszins in v inden eerlij k gezegd . Wo rden inderdaad zaken met elkaa r verbonden d ie hie r niet aan de orde 
zij n. Vergt op zij n minst gesprek over hoe dat te fonmu leren. Gemeente wil vandaag graag react ie om het 7 april in co llege te 
kunnen bespreken. Mijn voo rstel zou zij n om richting gemeente vandaag aan te geven dat ze dit onder voorbehoud kunnen 
ind ienen bij college, w ij moeten im mers ook nog naa r Minister. Dat we nadenken over hoe tekst vooraf te fonmulere n, insteek is 
om daar uit te komen en dat we er nog op terugkomen . Dus para llel inbrengen. 
Groet (10)(2e) 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

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

Verzonden: vrijdag 3 april 2020 12:27 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW 1 (10)(2e) l@m inienw .nl>; ~I ___ (_10_)_(2_e) __ ~I) -BSK 

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

Onderwerp: omd rachtomschr ijv ing / voorwaarde gemeente 

Beste 1 (10)(2e) 1 en 1 (10)(2e) I, 
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Ik heb vandaag voor de tweede maal een overleg gehad met 1 (
10)(20l l10i(2e) len 

1 (10)(2eJ Ivan de gemeente West, Maas en Waal over de 
opdrachtomschrijving voor het reviewonderzoek. Ik heb bijna overeenstemming 
bereikt (met nog wat kleine aanpassing), een uitzondering daarop is één alinea bij 
de 'Opmerking vooraf'. Ik heb de tekst in deze alinea in het rood weergegeven. De 
gemeente is pas akkoord als deze alinea wordt opgenomen. Politiek vindt de 
gemeente dit heel belangrijk en als wij de alinea niet opnemen dan kan dit een 
breekpunt zijn voor het college om positief te besluiten op het voorstel voor het 
onderzoek. 
Over de bedoelde alinea is al eerder discussie geweest. RWS vindt dat hiermee 
een aantal zaken met elkaar verbonden worden, die niet met elkaar in relatie 
moeten worden gebracht. De gemeente wil juist graag dat de context in deze 
vorm wordt weergegeven. Ik heb ook aangegeven dan je dan ook zou kunnen 
verwijzen naar de kamerbrief. Daar staats immers de context in. Dat is voor de 
gemeente niet voldoende. Mijn waarneming is dat dit ook wordt gevoed door een 
gebrek aan vertrouwen. De tekst waar het om gaat staat bij 'Opmerking vooraf', 
een soort voorwoord. Dit zal geen invloed hebben op de inhoud van het onderzoek 
zelf. Dat wordt immers bepaald door de doelstelling en onderzoeksvragen. Ik heb 
aangegeven dat de alinea voor ons een discussiepunt kan zijn en dat ik daarom 
daar nu geen instemming aan kan verlenen. Ik heb persoonlijk geen bezwaar 
tegen de tekst. Het staat bij 'opmerking vooraf' en er staan ook geen 
onwaarheden. 
Voor de voortgang is het heel belangrijk dat vanmiddag nog een herziene versie 
van de opdrachtomschrijving naar de gemeente wordt gezonden, met of zonder de 
rode tekst. Ik denk persoonlijk dat een omschrijving met de rode tekst de 
gemeente comfort zal geven en bijdraagt aan het herwinnen van het vertrouwen. 
Als de gemeente dan toch niet wil meewerken dan zijn er echt andere (politieke) 
redenen. Ik vind het ook een verkeerd signaal naar de Tweede kamer als wij er 
met de gemeente niet uitkomen. Het is positief als wij er met de gemeente 
overeenstemming bereiken. 
Het is belangrijk om vandaag te reageren naar de gemeente aangezien dat het 
voorstel in het college van komende dinsdag kan worden besproken. 
Ik adviseer jullie om - voor snelle duidelijkheid - te escaleren. Graag vandaag een 
reactie. Dan kan ik naar de gemeente reageren. 
Met vriendeli ·ke roet 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 
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To: (10)(2e) ) - BSK~ (10)(2e) 1@m inienw .nl] ; ~I ___ (1~0)_(2_e)~-~l) -
DGRW (10)(2e) minienw.nl ] 
From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Fri 4/3/2020 4:06:48 PM 
Subject: RE: omdrachtomschr ijving / voorwaarde gemeente review granuliet 
Received: Fri 4/3/2020 4 :06:50 PM 

Hoi 1 (10)(2e) 1, 

Ik heb je net een alternatieve tekst gezonden. Ik kan de rode tekst vo lled ig schrappen. Zo zat het ook in het voorstel voor de 
omschrijving zoals ik het vandaag heb besproken. I k verneem graag wat het wordt of de alternatieve tekst u it de brief of het 
schrappen van de tekst. Als w ij er niet u it zijn dan moeten wij het aanhouden. In het laatste geva l w il ik wel even bellen met de 
gemeente. 
Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

(1 O)((J~ ~?e) 
(10)(2e) 

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

Verzonden: vrijdag 3 april 2020 16:58 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DGRW; ~I __ (1_0)_(2_e)_~I) - DGRW 

Onderwerp: FW: omd rachtomsch r ij ving / voorwaarde gemeente review granu liet 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) b- DGRW 1 (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: vrijdag 03 apr. 2020 4 :39 PM 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - BSK ~(1-□-)(2_e_) ~ (10)(2e) 1) - DGRW <9 (10)(2e) l@minienw.nl> 

Kopie: 1 (10)(2e) 1) - BSK i nienw .nl> 
Onderwerp: RE: omdrachtomschrijv ing / voorwaarde gemeente review granulie t 

Ik ben het met jullie eens. De rode passage hoort hier eigenlijk niet. Mocht de gemeente hieraan willen vas thouden, dan 
kunnen aangeven dat we dat dan aan de minister zullen voorleggen. 
Groet, 

~10)(2e~ 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - BSK 4 (10)(2e) l@minienw .nl> 
Datum: vrijdag 03 apr. 2020 4 : 11 PM ---~ Aan: (10)(2e) - DGRW (10)(2e) inienw .nl> 
Kopie: (10)(2e) ) - BSK (10)(2e) i nienw .nl> 

Onderwerp: FW: omdrachtomschrij v ing / voorwaarde gemeente review granuliet 
l-( ~0)(23) 
Helemaal eens met l (1 0)(2e) I, de rode tekst loopt op alles vooruit en hoort hier niet. 
Ik kan de bestuu rlij ke consequentie niet aanvoelen. Ofwel moeten we 
1. hier ove rheen stappen omdat het aan de inhoud van het onderzoek waarschijnlij k niets af doet. 
2. Of moeten we scherp zijn, aangeven dat de teksten uit de kame rbrief of een verwijzing naar de kamerbrief acceptabel is, maar ve rder niet. 
Wat vind jij ? 

IK he~~ gevraagd wat er dan moet staan .. 

Met vriendelijke groet 
)( ~()j@0) 

Van: (10)(2e) ) - BSK (10)(2e) inienw.nl> 
Datum: vrijdag 03 apr. 2020 2:55 PM ----Aan: (10)(2e) ) - BSK minienw .nl> ________ _ 
Kopie: (10)(2e) ) - DGRW minienw.nl>, 1 (10)(2e) 1) - DGRW 1 (10)(2e) l@minienw .nl> 
Onderwerp: RE: omdrachtomschrij v ing / voorwaarde gemeente review granulie t 

H~™.e) 
Zie onderstaande. Betreft de opdrachtomschrijving van de rev iew granu liet. Die is eerder besproken met de Minister. ~10)(2e~ heeft 
naar aan leid ing daarvan contact gehad met de gemeente. Aanta l k leinere aanpassingen in de opdrachtomschrijving die volgens 
mij geen afbreuk doen aan de essentie en n iet tot gedoe zou moeten le iden. RWS kan daar ook mee leven. Discussie gaat nu 
over de opmerking vooraf die de gemeente er in wil hebben. Betreft niet de scope van de opdracht. RWS heeft moeite h iermee. 
Kan me daar wel en igszins in v inden eerlij k gezegd. Wo rden inderdaad zake n met e lkaa r verbonden d ie hier niet aan de orde 

143265 0758 



zij n. Vergt op zij n minst gesprek over hoe dat te formu leren. Gemeente wil vandaag graag reactie om het 7 april in co llege te 
kunnen bespreken. Mij n voorstel zou zij n om richting gemeente vandaag aan te geven dat ze dit onder voorbehoud kunnen 
ind ienen bij college, w ij moeten immers ook nog naar Minister. Dat we nadenken over hoe tekst vooraf te formuleren, insteek is 
om daar uit te komen en dat we er nog op te rugkomen. Dus para llel inbrengen. 
Groet (1 0)(2e) 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

Van: (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) minienw.nl> 

Verzonden: vrijdag 3 april 2020 12:27 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW '9 (1 0)(2e) l@m inienw.n l>; 1 (10)(2e) 1) - BSK 

~-----~ 

(10)(2e) minienw.nl> 

Onderwerp: omd rachtomschr ijv ing / voorwaarde gemeente 

Beste 1 (10)(2e) 1 en 1 (10)(2e) 1, 

Ik heb vandaag voor de tweede maal een overleg gehad met 1(1D)(2eJ 11 (10)(2e) 1 en 
1 (10)(2e) ran de gemeente West, Maas en Waal over de 
opdrachtomschrijving voor het reviewonderzoek. Ik heb bijna overeenstemming 
bereikt (met nog wat kleine aanpassing), een uitzondering daarop is één alinea bij 
de 'Opmerking vooraf'. Ik heb de tekst in deze alinea in het rood weergegeven. De 
gemeente is pas akkoord als deze alinea wordt opgenomen. Politiek vindt de 
gemeente dit heel belangrijk en als wij de alinea niet opnemen dan kan dit een 
breekpunt zijn voor het college om positief te besluiten op het voorstel voor het 
onderzoek. 
Over de bedoelde alinea is al eerder discussie geweest. RWS vindt dat hiermee 
een aantal zaken met elkaar verbonden worden, die niet met elkaar in relatie 
moeten worden gebracht. De gemeente wil juist graag dat de context in deze 
vorm wordt weergegeven. Ik heb ook aangegeven dan je dan ook zou kunnen 
verwijzen naar de kamerbrief. Daar staats immers de context in. Dat is voor de 
gemeente niet voldoende. Mijn waarneming is dat dit ook wordt gevoed door een 
gebrek aan vertrouwen. De tekst waar het om gaat staat bij 'Opmerking vooraf', 
een soort voorwoord. Dit zal geen invloed hebben op de inhoud van het onderzoek 
zelf. Dat wordt immers bepaald door de doelstelling en onderzoeksvragen. Ik heb 
aangegeven dat de alinea voor ons een discussiepunt kan zijn en dat ik daarom 
daar nu geen instemming aan kan verlenen. Ik heb persoonlijk geen bezwaar 
tegen de tekst. Het staat bij 'opmerking vooraf' en er staan ook geen 
onwaarheden. 
Voor de voortgang is het heel belangrijk dat vanmiddag nog een herziene versie 
van de opdrachtomschrijving naar de gemeente wordt gezonden, met of zonder de 
rode tekst. Ik denk persoonlijk dat een omschrijving met de rode tekst de 
gemeente comfort zal geven en bijdraagt aan het herwinnen van het vertrouwen. 
Als de gemeente dan toch niet wil meewerken dan zijn er echt andere (politieke) 
redenen. Ik vind het ook een verkeerd signaal naar de Tweede kamer als wij er 
met de gemeente niet uitkomen. Het is positief als wij er met de gemeente 
overeenstemming bereiken. 
Het is belangrijk om vandaag te reageren naar de gemeente aangezien dat het 
voorstel in het college van komende dinsdag kan worden besproken. 
Ik adviseer j ullie om - voor snelle duidelijkheid - te escaleren. Graag vandaag een 
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react ie. Da n kan ik naar de gem eent e reageren . 

143265 0758 



To: 'Wim Ku ï ken' (10)(2e) @gmail.com]; ~I ___ (1_0~)(2_e_) __ ~l)(§1 __ (_1o~)_(2~e)_~l@minienw.nl]; ~I __ (1_0~)(2_e~)-~ll -
CEN D-DCO (10)(2e) min ienw.nl ] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Sun 4/5/2020 10:52:57 AM 
Subject: onderzoek Wim Kuij ken 
Received: Sun 4/5/2020 10:52 :57 AM 

Goed idee, zal ik opnemen met DCO. 

Met vriendelijke groet , 

(10)(2e) 

Van: Wim Kuij ken 

Verzonden: vrij dag 3 april 2020 14:12 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO 

Onderwerp: Re: 20200401 Gesprekspartners onderzoek Wim Kuij ken 

Misschien goed op internetsite IenW resp WenM bericht te plaatsen over mijn opdracht en de uitnodiging aan iedereen 
die dat wenst om ervaringen resp opmerkingen bij de procedures onder het Bbk die hierop betrekking hebben onder mijn 
aandacht te brengen (via mailadres van jou). 
Wim 
iPhone WJK 

(10){2e) 

134927 0759 



200772 

Van: 
Aan: 
Ondeiwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

memo ewin spersonen 

maandag 6 april 2020 20:21:00 

20200406 memo bewjndsoersonen.docx 

Pfff. Lastig hoor. Svp je kritische blik . 

inienm.n l 

0760 



(10H2el 

11 .1 en 10.2.g EN 10.2.e 

200772 0760 



11.1 en 10.2.g en 10.2.e 

1 (10)(2e ) 1 

Pagina 2 van 4 
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11 .1 en 10 2.g en 10.2.e 

Pagina 3 van 4 
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11.1 en 10.2.g en 10.2.e 

Pagina 4 van 4 

200772 0760 



200773 

Van: 
Aan: 
Ondeiwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

(10)(2e) 

2020406 Brief aan commissievoorzitt~ ) 
maandag 6 april 2020 20:54:00 

2020406 Brief aan commissievoorzitt<n~ 

Mmm. Ik kom er niet goed uit. 
Wil jij svp nog een keer lezen? 

0761 



11 .1 en10.2.g 

200773 0761 



11.1 en 10.2.g 

Pagina 2 van 2 
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Agenda tafel granuliet 6-4-2020, 16:00 uur 

1. Reacties op commissiebrief d.d. 1-4-2020 
a. Sondering TK; 
b. Stand van zaken termijn Wob-verzoeken 17-4; 
c. Opstell ing van BZK. 

2. Handhavingsverzoeken en zitting bij Raad van State 

3. Stand van zaken review 

4 . Richtlijnen presidium en gevolgen voor casus granul iet in TK 

200991 0762 



To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 

Sent: Mon 4/6/2020 7:41 : 29 AM 
Subject RE: Opdracht 
Received: Mon 4/6/2020 7:4 1 :29 AM 
20200317 Tijdlij n granuliet inclusief aanvullingen mails IL T.docx 

Beste W im, 

Pr ima om voor deze opbouw te kiezen 11 .1 en 10.2.g 

1 (11 )(1) 1 

11.1 en 10.2.g 

11.1en 10.2.g 

Ik ste l voor dat we 11. 1 en 10.2.g 

11 .1 en 10.2.g 

Om je wa t gevoel voor deze casus te geven stuur ik je een uitgebre ide tijdlijn toe. Deze is gebaseerd op ma ils en brondocumenten 

en heb ik vanaf feb ruari op ve rzoek van 1 (1 0)(2e) 1 opgesteld. Het stuk is alleen in hardcopy zeer beperkt ve rspreid. 

Met vriendelijke groet, 
(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2'.é )( e) 

Van: Wim Ku ij ken 

Verzonden: zondag 5 apr il 2020 15 :36 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: Opd racht 

1(1oi(2el 

Mede tbv call morgenochtend. Ik denk aan onderstaande opbouw onderzoeksrapport. Kunnen je teamleden vast aan 
onderdelen gaan schrijven. Korte/compacte hoofdstukken met bronvermelding . Wat vind je! 
GrWim 

---------------------------------------------~ 

11.1 en 10.2.g 

iPhone WJK 

134926 0763 



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

1 L T (1 0)(2e) L...,----'(_,_1('----10----'-)-'----(2~e:.L) -~---'---'--'=-=.l."'------~----'---'---'---,...-'-------=:::."----'--'--=.:..;:.c (10)(2e) 
DGRW (10)(2e) (10)(2e) (BS) ____ @rws.n l] ~~~~-~ HBJZ (10)(2e) @minienw.nl ] 

From: ~------) - DBO 
Sent: Man 4/6/2020 8: 14: 27 AM 
Subject FW : Opdracht 
Received: Man 4/6/2020 8: 14:28 AM 

Beste collega's, 

Zie de mail van W im Kuijken en mijn reactie daarop. 

Met vriendelïke roet , 
1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

1 (10)(2'.étj)(~e) 

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

Verzonden: maandag 6 april 2020 08 :41 
Aan: 'Wim Kuijken' 

Onderwerp: RE: Opdracht 

Bes te W im, 

Pr ima om voor deze opbouw te kiezen 
111.1 en 10.2.g 1 

1 11.1 en 10.2.g 

11.1 en 10.2.g 

11. 1 en 10.2.g 

Ik ste l voor dat W½J 11 1 en 10 2 g 

~I ___________ 11_._1 _en_10_.2_.g ___________ · 1 .. 

Om je wa t gevoel voor deze casus te geven stuur ik je een uitgebreide tijdlijn toe. Deze is gebaseerd op mai ls en brondocumenten 

en heb ik vanaf feb ruari op ve rzoek van 1 (1 0)(2e) 1 opgesteld. Het stuk is alleen in hardcopy zeer beperkt ve rspreid . 

Met vriendelïke roet , 

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

(10)(2'.é )( e) 

Van: Wim Ku ij ken (10)(2e) m ai l.co m > 

Verzonden: zondag 5 apr il 2020 15 :36 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO ~~--(1-0-)(-2e-)-~l@m in ienw .nl> 

Onderwerp: Opd racht 

1(1oi(2el 

Mede tbv call morgenochtend. Ik denk aan onderstaande opbouw onderzoeksrapport. Kunnen je teamleden vast aan 
onderdelen gaan schrijven. Korte/compacte hoofdstukken met bronvermelding. Wat v ind je! 
GrWim ~--------------------------------------------~ 

11.1 en 10.2.g 

iPhone WJK 

135118 0765 



To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail. com] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 4/6/2020 11 :59:42 AM 
Subject Opvatt ingen betrokkenen in granu lie t debat 
Received: Mon 4/6/2020 11 :59:42 AM 

paper NIOO-KNAW t.b .v. hoorzitting rondetafelgesprek granuliet in Maasplassen d.d. 9 maart 2020.pdf 
er J. Wijbrans t.b.v. hoorzitting rondetafelgesprek granu liet in Maasplassen d.d. 9 maart 2020.docx 
est Maas en Waal t.b .v. hoorzitting rondetafelgesprek granuliet in Maasplassen d.d. 9 maart 2020.pdf 
paper J. Harmsen t.b .v. hoorzitting rondetafelgesprek granul iet in Maasplassen d.d. 9 maart 2020.pdf 
per G. Biezeveld t.b .v. hoorzitt ing rondetafelgesprek granuliet in Maasplassen d.d. 9 maart 2020.pdf 
per Over de Maas t.b.v. hoorzitting rondetafelgesprek granuliet in Maasplassen d.d . 9 maart 2020.pdf 
reumelsche Waard t.b.v. hoorzitting rondetafe lgesprek granu liet in Maasplassen d.d. 9 maart 2020.pdf 
sition paper GIB t.b.v. hoorzitting rondetafelgesprek granuliet in Maasplassen d.d. 9 maart 2020.pdf 

Beste Wim, 
We hadden het vanocht end o.a. over de versch illende opvatt ingen die best aan rond granuliet. 
Op 9 maart jongst leden heet de TK een rondetafelgesprek georgan iseerd. Bijgevoegd de pos it ion-papers die daa rbij zijn ingediend. 
Met vriende lij ke groet , 

(10)(2e) 

11 0H2e~ 
(10)(3;é)(pe) 

134924 0766 



To: ,1------~~~~) - DBOU (10)(2e) 1@m inienw.nl] 

From: ~~~::;:;:,:;;;:;:;:;:;::::;;:;:;c,.;..,- H BJZ 
Sent: : 9:13 PM 
Subject RE: Contact met BZK nav granulietcasus 
Received: Man 4/6/2020 12:09:1 4 PM 

Dat laatste is altij d goed als dat nog iets kan toevoegen . 

~l'=!l (10)(2e) 1) - DBO 

Verzonden: maandag 6 april 2020 13:08 

Aanl 1 (10)(2e) 1 ~ HBJZ 

Onderwerp: RE : Contact met BZK nav granu liet cas us 

Helder! 

Ik zat nog te denken aan een soort tegemoetkoming in de br ief aan de TK. Zoa ls je stelt hebben we al inlicht ingen ve rstrekt. Ze lfs al 

zouden we de stukken toch verst rekken , wat onwaarschijnlijk is, zullen ze grotendeels ge lakt zij n wegens de prom inente 

persoonli jke beleidsopvattingen. 

We zouden in de kamerbrief, zonder de stukken te verst rekken , kort kunnen omschrijven wat de inhoud van de betreffende 

stukken is, al dan niet parafraserend. 

Met vriendelïke roet, 
1 (1 0)(2e) 1 

(1 0)(2e) 

Van ______ ~- HBJZ 4 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: maandag 6 april 2020 12:04 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DBO ~~--(1-0-)(-2e-)-~l@m in ienw.n l> 

Onderwerp: Contact met BZK nav granulietcasus 
Ha t10)(2ej, 
Bij gaa nd de teru gkoppeling die ik van BZK ontv ing inza ke de agenderin g van hu n stuk over handvatten irt art 68 Gw in de MR 
van de 13e: 
"Handvatten voor bew inds personen inza ke toepass ing van artikel 68 Grondwet : door actualiteiten niet voldoende besproken. 
JenV en AZ. kondigden nog enkele inhoudelij ke opmerkingen aa n. Afges proken om input te me lden bij BZK (me ldp licht ) en na 
ontvangst van ad vies RvS opnieuw te agenderen in MR. Dit st uk dan v ia voorportalen lopen. Notit ie die voorligt niet vastgesteld 
voo r t ussentijd, m inister heeft wel aa ngegeven dat departementen zich tot BZK kunnen wenden voor adv ies wanneer niet helder 
is wat te doen ." 
I k heb verder de g ranulietcas us nog even bes proken met één van de opstellers van voo rnoemd stuk. Ervan uitgaa nde dat onze 
ministers de nod ige inlichtingen hebben versc haft aan de TK en de st ukken dus geen nieuwe in fo bevat ten, dee lt hij de analyse 
da t het verstrekken van interne documenten aa n de TK in het licht van het staa nde kab inetsbe leid onverstand ig is. Een 
uitzonder ing zoals de Wilders casus lij kt hier niet aa n de orde. 
Een aa npak waa rbij gewacht wo rdt met het (ee rste) Wob-bes luit en de TK daa rover gelij kti jd ig te info rme ren li j kt hem de j uiste 
aa npak. Over igens za l de TK daa r natuurlij k niet b lij mee zij n in het licht van haa r inged iende moties . De formulering in de 
Kamerbrief lu istert dus nauw. We moeten verwij zen naa r het Wob-bes luit en tege lij kertijd aa ngeven dat de in fo rm atie in de 
daa rbij verstrekte docu menten geen informatie bevat die nog niet met de TK is gedeeld . Desgewenst leest BZK graag mee. 
Grt~ ) 

130458 0775 



To: ( 1 o )(2e (BS).__---,-----:.( _1 0--'-')('----2e_:__)_----'-"'"'-'-r_:_:w_::_s:.:..:. n..:..1.I u; ~_,_( 1_0-'-'-)(2_e-'-) ~_Ll_CCB:..:::S:..L.IL---'-( 1_0-'-'-)(2_e-'-) -----1-l@rws. n 1]; 1 ( 1 o )(2 e) Il -
DBO (10)(2e) (1 0)(2e) ) - DGRW (10)(2e) @minienw.nl]; 1 (10)(2e) 1) -
BSK (10)(2e ) (10)(2e ) - DGRW (10)(2e ) @minienw.nlc'"--] ____ ~ 
Cc: (10)(2e) - DBO (10)(2e) @minienw.nl ] ; 1 (10)(2e) 1) -

DBO (10)(2e) (1 0)(2e) DBO (10)(2e) @minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 4/6/2020 12:32:30 PM 
Subject: Retour : nota ter info VoVo Granul iet 
Received: Mon 4/6/2020 12:32:00 PM 
Opm . M MenW nota ter in fo VoVo gemeente West Maas en Waal 31 maart 2020 OEF.pdf 

Allen, 
Beide bewindspe rsonen hebben kenn is genomen van de info rmerende not a over de voor lopige voorziening van de gemeent e West 

Maas en Wa al bij de RvS. Minister M MenW vraa gt wannee r we uit sluit sel verwacht en - d ie vraag wordt aut omat isch beant woord 

met de nota d ie bij DBO is ont vangen en onderweg is naa r be ide bewindspersonen . 

Ha rtel ï ke roet 
1 (1 0)(2e) 1 f 10)(2ej 

(1 0)(2e) 

127461 0776 



To: 
Cc: 

f-----(1_0~)(_2e_) ___ _,,,- BSK.,__~-'-(1_0-'--'-)(2_e--'---) -------'-'='--'-m.:.::in_:__;ienw . nl] 
c-'--___ (_10_)_(2_e) ______ DGRW (10)(2e) @minienw .nl]; ~I __ (_1_0)_(2_e)_~I) - DGRWU (10)(2e) 1@minienw .nl ] 

From: - DGRW 
Sent: 
Subject: FW: Schema Besluit bodemkwa liteit en Granuliet 
Received: Man 4/6/2020 1 :42:22 PM 

Dag (1 0)(2e) , 
(10)(2e) heeft vo r ige week d insdag 1 (1 0)(2e) 1 gemaild (zie mail(~ )hieronder) dat er twee rapporten zij n in de 

afrondende fase en hem vervo lgens naar mij verwezen voo r meer infom,atie. 
Vervo lgens heeft h ij mij woensdag gebeld en gevraagd om deze twee rapporten naar hem te mailen , wat ik vervolgens gedaan 
heb (zie mij n ma il h ierna ) . 
Met vriendel ijke groet, 

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

Verzonden: woensdag 1 april 2020 10:12 

Aanl (10)(2e) [ DGRW 
onderwerp: FW : Sche ma Besluit bodemkwal ite it en Granuliet 

Bes te W il lem , 

(10)(2e) 

Zoals je wellicht gehoord hebt is er een hoop te doen over granuliet. 

(10)(2e) 

De m iniste r heeft aan Wim Kui jken gevraagd t e gaan kijken naar het stelsel van cert ificering, accreditatie etc. toegespit st rond de 

BRL 9321 en de toekomst ige BRL 9344 . 

Kan ik je daar vandaag even over bellen? 

(10)(2e) 

(1 qill2e) 
Van: (10)(2e) ) - HBJZ 4 (1 0)(2e) l@m inienw.n l> 

Verzonden: dinsdag 3 1 maart 202~0_0_9_:2_5 ___ ~ 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) min ienw.n l>; 1 (10)(2e) I) - H BJZ 4 (10)(2e) l@min ienw.n l>;I (1 0)(2e) 

(10)(2e) DGRW (10)(2e) minienw.nl> 

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

Onderwerp: RE : Schema Beslu it bodemkwalite it en Granu liet 

Hallo r1 0)(2ej, 
Maa r dan moet hij zeker conta ct opnemen met l (10)(2e) l want Kwalibo is net met 2 rapporten helemaal geëva lueerd, 
da t is in de afrondende fase. Om te voo rkomen aac vee1 werK auoóel en op nieuw wo rdt gedaan, terwi j l er al veel ligt. Die 
eva luatie is (natuurlij k) niet toegesp its t op g ranuliet. 
Het is misschien goed om ook de eisen die aan een normdocument in het Besluit bodemkwali teit worden gesteld , in het oog te 
houden, waarbij gelet op de vragen van de ministe r met name de onderde len ben d van belang zij n: 

Art ikel 25 

(10)(2e) 

143264 

Onze Min isters kunnen normdocumenten aanwijzen voorzover deze: 
a. niet in strijd zijn met een wettelijk voorschrift; 
b. zijn vastgesteld door organen waarin alle betrokken partijen zich konden laten vertegenwoordigen; 
c.zowel qua inhoud als qua strekking voldoende duidelijk zijn, en 
d. vo ldoende draagvlak hebben bij de betrokken partijen . 

0778 



To: (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) @m inienw.nl] 
Cc: (10)(2e) - DBO (10)(2e) @minien w .nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 4/6/2020 2:21 :48 PM 
Subject: act ies granu liet 
Received: Mon 4/6/2020 2:21 :00 PM 

Haj10)(2e~ 

Hie rb ij het lijst je va n za ken d ie met de bewin dspersonen besp ro ken moet e n worden: 

- Er moet kom ende week over leg wo rden gep land over granu liet om beide bwp bij t e praten over oa : 
lll1 Parlementaire behande ling stukken. 
lll1 Rechtszaa k hand havingsverzoe k gemeente West M&W. 

lll1 Afhandeling WOB procedure. 
lll1 Externe review m ilieugevolgen. 
lll1 Ad v ies Kuij ken lessen voo r t oekomst ui t verloop proces . 
lll1 Vervolgsta pp en toegespitste BRL. 

lll1 Uitvoer ing van proj ect over de Maas. 
lll1 afl oop termi j n/vervolg vergunning doo r provincie 

Kan jij aa ngeven op w elke t erm ijn het over leg inge plan d kan w orden ? 

Groet 

1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

127504 0779 



To: (10)(2e) Il -BSK~ (10)(2e) 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 

l@m in ienw . nl] 

Sent: Mon 4/6/2020 2:31 :37 PM 
Subject RE: rapporten kwalibo 
Received: Man 4/6/2020 2:31 :38 PM 

Ha 1 (10)(2e) ~ 
Er zit een flinke overlap in met hetgeen waar Wim Kuijken zich op gaat richten: de keten rond certificering, et c. 

1~ heb aa ~ angegeven dat ik deze rapporten {verder dan Wim ) niet za l versp reiden. Ook naar gesprekspartne rs zu llen we 

niet over ~orapportage reppen . 

Met vriendelijke groet , 

(10)(2e) 

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

Verzonden: maandag 6 april 2020 15:28 
Aan: (10)(2e) ) - DBO 

CC: (10)(2e) ) - DGRW ~ (10)(2e) 1 DGRW 

Onderwerp: rapporten kwalibo 
Ha t10)(2ej 
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Managementsamenvatting 

Deze quick scan marktanalyse brengt globaal in beeld welke marktactiviteiten een 
relatie hebben met de regelgeving die betrekking heeft op de Kwaliteitsborging van 
bodemwerkzaamheden en bodemproducten (de zogenaamde Kwalibo-regeling) en 
welk economisch belang hiermee is gemoeid (in €-omzet en banen) . 

De Kwalibo-regeling omvat hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit en hoofdstuk 
2 van de Regeling bodemkwaliteit , inclusief bijlage C en D. 

Het beeld dat deze quick scan levert dient als aanvullende informatie op de 
beleidsevaluatie van de Kwalibo-regeling die momenteel wordt uitgevoerd. 

De quick scan richt zich op de analyse van 6 Kwalibo-sectoren: 

1. Bodemsanering, 
2. Reinigen en toepassen van grond en baggerspecie, 
3. Produceren en toepassen van bouwstoffen, 
4. Mechanisch boren, inclusief bodemenergiesystemen, 
5. Bodem beschermende voorzieningen, inclusief aanleg en inspectie, 
6. Support-sector (advies, certificeren, laboratorium, controle en toezicht). 

De analyse omvat 3 stappen: 

1. Analyse van CBS-gegevens, 

2. Analyse van de 5348 erkenningen van bedrijven en organisaties, 

3. Analyse van 30 representatieve bedrijven in de diverse sectoren. 

Dit leidt tot een raming van de marktomzet gerelateerd aan de Kwalibo-regeling1 van 

€ 5 miljard per 2017 door 24.700 werkzame personen (banen). De toegevoegde 
waarde - zijnde de bedrijfsomzet min de inkoopwaarde - hiervan bedraagt circa€ 2,8 

miljard. 

Ter vergelijking, het Bruto Binnenlands Product, ook wel BBP ofwel de totale 

toegevoegde waarde van de Nederlandse economie bedroeg in 2017 € 725 miljard 

door een beroepsbevolking van 8,5 miljoen. Daarmee heeft grofweg 0,3-0,4% van de 
Nederlandse economie te maken met de Kwalibo-regeling. 

De berekening per sector en de koppeling naar de Standaard Bedrijfsindeling, de SBl
klassen zoals gehanteerd door het CBS, is gepresenteerd in de navolgende 

overzichtstabel. Daarin is de support-sector apart onderscheiden om meer 

transparantie te geven in de koppeling naar het type economische gegevens en 

bedrijfsactiviteiten. Tot de support-sector behoren de activiteiten die voor een 

belangrijk deel toeleveren aan de 5 andere sectoren, echter niet specifiek daaraan 

toerekenbaar zijn, zoals advies, certificering, laboratoria, controle en toezicht. 

1 De begrippen 'marktomzet gerelateerd aan l(walibo ' en 'toegevoegde waarde' zijn toegelicht in 
hoofdstuk 2, p.7. 
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Wij benadrukken dat de uitgevoerde analyse het karakter van een quick scan heeft 

en daarom slechts een globaal beeld schetst. Voor het opstellen van een meer 
specifiek beeld van de markt zou uiteraard meer onderzoek nodig zijn geweest. 

Desondanks geeft deze quick scan een redelijk getrouw beeld op hoofdlijnen. 

Overzichtstabel: Marktomzet en banen gerelateerd aan de Kwalibo-regeling in 2017. 

Sector (gerelateerd aan Kwalibo) Standaard Omzet Banen 
Bedrijfsi nd eli ng 2017 2017 
klassecodering in mln.€ X 1000 

Bodemsanering 39,382 550 3,7 

Reiniging en toepassen grond en bagger 382 500 1,4 

Produceren en toepassen bouwstoffen 08,23,38,41,42 2.400 8,4 

Mechanisch boren en bodemenergie 431 800 5,7 

Bodem beschermende voorzieningen 422 150 0,3 

Support-sector 7112 600 5,2 

Totaal 5.000 24,7 

In bovenstaande overzichtstabel zijn niet de activiteiten van de overheid opgenomen, 

omdat CBS hiervan geen informatie verzamelt. 

De cijfers uit de overzichtstabel zijn mede gebaseerd op een analyse van circa 30 

representatieve bedrij ven en hun activiteiten in een of meerdere sectoren. De 

omvang van de bedrijven loopt sterk uiteen van lokaal of regionaal actieve bedrijven 

tot mondiaal opererende bedrijven met een omzet van meer dan 1 miljard per jaar. 

De omvang van aan de Kwalibo-regeling gerelateerde activiteiten is daarnaast 

getoetst aan een inventarisatie van de meer dan 5.000 Kwalibo-erkenningen van 

bedrijven, processen, producten en personen. De inventarisatie geeft vanuit een 

ander perspectief dan de marktanalyse een beeld van de bedrijfssectoren die in de 
praktijk te maken krijgen met de Kwalibo-regeling. Dit beeld is waar mogelijk gebruikt 

voor de onderbouwing van de cijfers in de overzichtstabel. 
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Op 25 april 2019 heeft het ministerie van lenW aan FFact opdracht verleend om een 
quick scan marktanalyse Kwalibo uit te voeren. De quick scan dient als aanvullende 

informatie op de beleidsevaluatie van de Kwalibo-regeling die momenteel wordt 

uitgevoerd. De Kwalibo-regeling omvat hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit 
(Bbk) en hoofdstuk 2 van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk), inclusief bijlage C en D 

van deze regeling. 

Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer. Het is één van de 

maatregelen om het bodembeheer te verbeteren . Bedrijven komen in aanraking met 
de Kwalibo-regeling op diverse manieren. Kwalibo richt zich op de kwaliteit én 

integriteit van de bodemintermediair. De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in 
beoordelingsrichtlijnen, protocollen en andere documenten. 

In de Rbk zijn 22 werkzaamheden omschreven waarvoor een erkenning nodig is, te 
verdelen in 98 deelwerkzaamheden (scopes). De uitvoering van deze 
werkzaamheden is beschreven in: 

• 61 beoordelingsrichtlijnen 

• 39 protocollen 

• 32 normen en publicatiebladen. 

Het bevoegd gezag ziet er op toe dat deze instrumenten gebruikt worden en mag 
alleen gegevens accepteren van een erkende intermediair. Bovendien moeten de 
personen en instellingen die bepaalde cruciale functies in het bodembeheer 

vervullen zoals milieukundige begeleiding, monsterneming bij partijkeuringen, 

veldwerk, certificatie of inspectie erkend zijn en onafhankelijk zijn van hun 

opdrachtgever (eigenaar/initiatiefnemer) . Het is mogelijk om de bodem intermediair 
aan te spreken op zijn integriteit. Een erkenning kan worden geweigerd, ingetrokken 

of geschorst als de erkende persoon of instelling een wettelijk voorschrift heeft 

overtreden dat verband houdt met het bodembeheer. 

Doelstelling 

De doelstelling is om door middel van een quick scan marktanalyse een overzicht te 

krijgen van de sectoren die direct of indirect zijn gerelateerd aan de Kwalibo-regeling. 

De quick scan richt zich op de volgende Kwalibo-sectoren: 

1. Bodemsanering, 

2. Reinigen en toepassen van grond en baggerspecie, 
3. Produceren en toepassen van bouwstoffen, 

4. Mechanisch boren, inclusief bodemenergiesystemen, 

5. Bodem beschermende voorzieningen, inclusief aanleg en inspectie, 
6. Support-sector (advies, certificeren, laboratorium, controle en toezicht) . 

De intentie van de quick scan is om met een beperkte inspanning het zicht op de 

(omvang van de) markt te verbeteren. Dit gebeurt door marktsectoren en -

segmenten te onderscheiden en te analyseren of de bedrijfsactiviteiten in aanraking 
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kunnen komen met de Kwalibo-regeling. Hiervan berekent de quick scan de omzet, 

de toegevoegde waarde en het aantal banen. De quick scan berekent niet de omzet 

of de banen die wegvallen als de Kwalibo-regel ing niet meer zou bestaan. Dit zijn de 

op Kwalibo gebaseerde werkzaamheden die een veel beperktere omvang hebben. De 

quick scan gaat ook niet over de vermeden kosten, of de vermeden omzet, door 

fouten die niet gemaakt worden tengevolge van het gebruik van de Kwalibo-regeling. 

Aanpak 

Bij de marktanalyse is in 3 stappen gewerkt van grof naar fijn. 

1. De CBS gegevens zijn geanalyseerd. Daarbij zijn de benoemde sectoren en 
activiteiten gekoppeld aan de Standaard Bedrijfsindeling (SBl-klassen met 
codering) die in Nederland en Europa wordt gehanteerd. Dit geeft de contouren 
van de marktomvang. 

2. Er is een analyse uitgevoerd naar de 5348 erkenningen. Bodem plus geeft op haar 
website alle erkenningen weer. Deze database van erkende bedrijven en 
personen is in samenwerking met Bodem plus verfijnd naar de marktsegmenten 
waarin de werkzaamheden plaatsvinden. Dit geeft een verfijnder beeld van de 
belangrijkste activiteiten die gerelateerd zijn aan Kwalibo . 

3. Er zijn representatieve erkende bedrijven per marktsegment geselecteerd. Deze 
zijn in beeld gebracht op basis van jaarverslagen, branche-informatie en 
projecten. Dit geeft een verificatie op basis van bedrijfsgegeven van de analyses 
van stap 1 en 2. Met behulp van alle analyses is een omzet en aantal werkzame 
personen per Kwalibo-sector berekend. 

Van 4 t/m 6 juni 2019 is aan 4 klankbordgroepen het conceptrapport van 28 mei 

2019 gepresenteerd. Tijdens de presentaties van elk circa 30 minuten zijn de reacties 

geïnventariseerd. Na 6 juni 2019 zijn aanvullend 3 schriftelijke reacties ontvangen. 

Deze zijn samen met de mondelinge reacties verwerkt in het tweede conceptrapport 

van 28 juni 2019. De overige reacties zijn verwerkt in dit definitieve rapport. 

Een belangrijkste aanvulling naar aanleiding van de reacties is dat de support-sector 

principieel als 6e sector is onderscheiden in de analyse. Daarnaast is naar aanleiding 

van een reactie van Stichting ODI/VDV2 afzonderlijk aandacht besteed, binnen 

marktsector 5, aan de inspecties van bodem beschermende voorzieningen. 

2 ODI/VDV staat voor Onafhankel ijke Deskundige Inspecteurs en adviseurs voor Vloeistof Dichte Voorz ieningen. 
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Analyse van CBS gegevens 

Het CBS publiceert economische gegevens van diverse sectoren, ingedeeld op basis 

van een Standaard Bedrijfsindeling (SBI) met een codering van 2 (hoofdklasse) tot 4 

cijfers (subklassen}. De SBI geeft een hiërarchische indeling van economische 

activiteiten3
, echter komt niet overeen met de sectoren die op voorhand zijn 

benoemd voor analyse van de Kwalibo-regeling. De volgende SBl-klassen zijn verder 

geanalyseerd op samenhang met de Kwalibo-regeling (zie bijlage 1): 
1. Sanering en overig afvalbeheer (SBI 39) 

2. Afvalbeheer (SBI 38) 
3. Winning van delfstoffen en vervaardigen van producten (SBI 08 en 23) 

4. Overige bedrijfstakken (SBI 41-43 en 71). 

In tabel 1 is samengevat welke door CBS gerapporteerde netto-omzet en aantal 

banen (soms gebaseerd op aantal werknemers) op jaarbasis naar onze raming zijn 

verbonden aan de activiteiten die gerelateerd zijn aan de Kwalibo-regeling. 

Gerelateerd aan Kwalibo betekent dat de omschreven bedrijfsactiviteiten in de 

praktijk te maken krijgen met de Kwalibo-regeling. Onze raming voor het percentage 

van deze activiteiten is per bedrijfsklasse in dit hoofdstuk onderbouwd en toegelicht. 
De raming is tevens waar mogelijk geverifieerd op basis van de analyse in hoofdstuk 

3 en 4. Onze raming is gepresenteerd aan de 4 klankbordgroepen met de vraag om 
te reageren als de raming niet met hun beeld overeenkomt. 

Per SBI klasse is de toegevoegde waarde berekend door de bedrijfsomzet min de 
inkoopwaarde te nemen. De toegevoegde waarde aan het BBP van alle 

bedrijfsactiviteiten die beïnvloed worden door de Kwalibo-regeling bedraagt circa 

€ 2,8 miljard op een omzet van 5 miljard in 2017 (z ie tabel 1). 

Tabel 1: Bedrijfsactiviteiten die beïnvloed worden door de Kwalibo-regeling per 2017 

SBI Bedrijfsklasse %-relatie Omzet 2017 Banen 2017 
Kwalibo* in mln( >< 1000 

39 Sanering 100% 500 3,6 

38 Reinigen, produceren 10-35 % 1.150 3,1 

08,23 Delf- en bouwstoffen 5-20% 550 1,8 

41-43 Bouw, boren, grondverzet 0,1-25 % 2.200 11 

71.12 Advies+ lngenieurswerk 4% 600 5,2 

Totaal 5.000 24,7 
* raming door FFact, zie tekst per SBl-klasse 

2.1 Bodemsanering - 581 39 

www.ffact.nl 

SBI klasse 39 komt goed overeen met een van de benoemde sectoren voor 

onderzoek namelijk bodemsanering. SBI 39 omvat volgens CBS: 

3 CBS, 5BI2008 versie 2018, update 2019, januari 2019. 
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• 
• 
• 
• 
• 

het saneren van verontreinigde bodems of (onder)waterbodems; 

het saneren van verontreinigd grond- of oppervlaktewater; 

het verwijderen van asbest in woningen en gebouwen; 

het saneren van (ondergrondse) opslagtanks; 

en ook, bijzonder, het opruimen en onschadelijk maken van explosieven . 

Bovengenoemde werkzaamheden zullen in het algemeen door erkende intermediairs 
uitgevoerd moeten worden en altijd te maken krijgen met de Kwalibo-regeling. 
Daarmee is de omzet van SBI 39 voor 100% gerelateerd aan Kwalibo. 

Figuur 1 geeft aan dat de omzet in deze sector relatief stabiel is de afgelopen jaren 

en varieert van€ 370-500 miljoen per jaar. De toegevoegde waarde vertoont een 

vergelijkbaar patroon tussen€ 180-280 miljoen per jaar. 
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Figuur 1: Netto-omzet en toegevoegde waarde van de bedrijven in SBI 39 
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Figuur 2: Werkgelegenheid bij de bedrijven in SBI 39 
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