
Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

1 September 2020

Geachte Staatssecretaris

De afgelopen maanden heb ik mij op Uw verzoek gebogen over de casus

granuliet in relatie tot het Besluit bodemkwaliteit 2008 Naast de casus heb ik

ook gekeken naar voor zover relevant het Kwalibo stelsel en de evaluatie die

uitgevoerd is

Mijn bevindingen conclusies en aanbevelingen treft u aan in het bijgevoegde
rapport Kleine korrels grote discussie

Hnnnarh1~faruf^

10 2e

10 2e

Wim Kuijken
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I0 2s ] BSKlI I0 2e I@minienw nl1 [
ll ~BSK|| I0 2e I@minienw nl1

10 [2e I DGRW

Sent Wed 9 2 2020 12 47 26 PM

Subject RE zembla radio

Received

]@min ienw nl]iOK2e 10 2eTo DGRWI
10 2e

From

Wed 9 2 2020 12 47 27 PM

Net bekeken Ben benieuwd naar het vervolg Geen fijn bericht

Van 10 2e BSK

Verzonden woensdag 2 septem ber 2020 13 34

Aan DGRW

Onderwerp RE zembla radio

Hier is het terug te luisteren zien Gaat over vermeende berekeningsfout granuliet in Over de Maas

https ww\v nporadLoLnl de nieuws bv onderwerpen 64229 202Q Q9 02 zembla ontdekt cruciale rekenfout door

rijkswaterstaat
Verzonden met BlackBerry Work

w\w blackberrv com

Van

{10 2e 10 2e DGRW 10 2e BSK

10 2e DGRW 1 10 2e |@mitiienw nl

Datum woensdag 02 sep 2020 1 26 PM

DGRW ]@minienw nL

BSK~10 2e |@minienw nl

BSKAan I0 2e 10 2e I0 2e

@mLnienw nl

Onderwerp zembla radio

Beste Allen

Zie hieronder het signaal dat in radio Zembla is gesproken over de De ingesche waarde Zou wellicht een link zijn met het

granuliet dossier Ik heb zelf niks gehoord Ter info

Metvriendelijke groet

10 2e 10 2e

10 2e

10 2c

10 2e 10 2e ^gelderland nlVan

Verzonden woensdag 2 septem ber 2020 13 14

Aan 10 2e DGRW 1 10 2e | aminienw nl pO ^e|l[awestmaasenwaal nl

Onderwerp RE Pva granuliet review

Beste i|i0 2e|i en ^1Q 2^
Dank voor de informatie

Vastier informatie wij willen PS in de mededelingen brief van 15 September informeren dat de klankbord groep van start is gegaan

Dus als we het volgende week ook nog kunnen hebben over wat we wel niet delen graag

Daarnaastis er 9 September een oordeelsvormende bijeenkomst van Provinciale staten overdestaten brief baggeren en verwerken

die jullie hebben ontvangen dit debat is openbaar en digitaal dus geeft wellicht ook wat bespreekstof
Verder was vanmorgen op de radio Zembla over De Ingesche Waarden ik heb het zelf niet kunnen horen maar begreep dat er

wellicht een link is met het hele granuliet dossier

Tot volgende week

Metvriendelijke groet

10 2e

DGRW 1 10 2e | S minienw nl

Verzonden woensdag 2 septem ber 2020 11 31

Aan p0 2e[ig westmaasenwaal nl Berg van den Tinka

Onderwerp Pva granuliet review

10 2eVan

10 2e @gelderland nl

Beste en io 2e
^

Hierbij ter informatieve de offerte van Arcadis voor het reviewonderzoek naar

Granuliet Bij drie bedrijven is een offerte aangevraagd en alleen Arcadis heeft een

offerte uitgebracht Aan Arcadis is net voor mijn vakantie de opdracht verleend

Voor de voortgang was dat heel belangrijk daarvoor moeten heel wat stapjes

143182 1855



worden genomen Volgende week dinsdag is de eerste bijeenkomst van de

klankbordgroep en krijgen jullie een toelichting op het plan van aanpak van

Arcadis en kunnen vragen worden gesteld Ik hoop overigens dat jullie een fijne
zomer hebben gehad Ik heb net | al gesproken

Tot volgende week

Met vriendeliike aroet

10 2e

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

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

elektronisoh verzenden van berichten

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

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

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

Wed 9 2 2020 10 46 06 PM

Subject FW Vragen van dhr Kuijken over artikel over rekenfout

Wed 9 2 2020 10 46 06 PM

To

From

Sent

Received

Beste Wim

Je vroeg naar de mogelijke gevolgen van deze kwestie op ons rapport Die zie ik niet Op biz 99 de bijiage met opvattingen

verkondigen Vink en Harmsen dat er resp 75 000 of 50 000 kg op 750 000 ton granuliet polyacrylamide in de plas kan komen

Daar zetten wij de opvatting van het mlnisterie zoals verwoord in de beantwoording van kamervragen van 31 maart

Met onderwerp ligt buiten onze scope Het moet opgepakt worden in de lopende milieu review

Laten we even kijken wat| l0 2^ op mijn vragen antwoordt

[\j1 faj \ rili i grpet

10 2e

10 2e

DBO

VprTnnHpn wnpn^Hag 7 ^pntpm ber 2020 23 40

Aan

CC Wim Kuijken’

Onderwerp Vragen van dhr Kuijken over artikel over rekenfout

Beste

Ongetwijfeld ben je hieral mee bezig geweest vandaag https nos nl artikel 2346460 rijkswaterstaat maakte rekenfout bij

omstreden qranuliet project html

Wim Kuijken wil graag een toelichting over deze kwestie

Bij de beantwoording van kamervragen op 31 maart hebben we bij de hoeveelheid polyacrylamide in antwoord 24 het volgende
antwoord gegeven

Vraag 24

Erkent u dat als de verondieping bij het project Over de Maas is afgerond er inmiddels 75 000 kg polyacrylamide in de grond
zit

Antwoord 24

Zoals ik heb aangeven in het antwoord op vraag 10 is het gehalte poly acrylamide in granuliet zeer moeilijk te meten Ik hecht

eraan te benadrukken dat het toepassen van granuliet met het daarbij gebruikte flocculant geen reden tot zorg geeft Volgens
het bijbehorende Veiligheidsinformatieblad bevat Ecopure P 1715 geen stoffen die na beoordeling als een PBT persistente bio

accumulerende en toxische of zPzB stof zeer persistente en bio accumulerendj worden beschouwd Ook is de uitloging uit het

granuliet nagenoeg nihil De rapporten en onderzoeken laten zien dat het toegepaste granuliet inclusief het flocculant poly
acrylamide geen risico s geeft voor mens en milieu Om te proberen de zorgen die omwonenden desondanks ervaren weg te

nemen zal er in overleg met de gemeente West Maas en Waal en de provincie Gelderland een review worden uitgevoerd naar de

milieukwaliteit van granuliet inch het gebruikte flocculant

Ik kan me herinneren dat er destijds berekeningen gemaakt zijn over een mogelijke hoeveelheid acrylamide
Naar aanleiding van het bericht op NOS nl

1 Heeft de berekening op enigerlei wijze een rol gespeeld in het juridische proces zoals wordt gesuggereerd
2 Er wordt verwezen naar een memo van 3 juni 2020 Welke memo is dat en wat staat daarin

3 Gaat het hier om polyacrylamide of acrylamide
4 Hoe moet de berekening van de hoeveelheid acrylamide in het artikel geduid worden Is dat een realistische of

theoretische berekening Wat is de theoretische aanname ten aanzien van de afbraak van polyacrylamide en het

ontstaan van het restproduct acrylamide
5 Is er sprake van een rekenfout Hoe is deze ontstaan

6 Wat is de impact van deze kwestie op de lopende milieureview

Met vriendelijke groet

10 2eVan

10 2e BS | f10 2e BS

10 2e

10 2e
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10 2eVan

Aan

l DBQ

DBO stas

10 2 1UH2el I ] DBQCc

Onderwerp
Datum

Bijiagen

FW Rapportage Witn Kuijken Kleine korrels grote discussie

donderdag 3 September 2020 11 09 00

20200901 Aanbiedinasbrief pdf

20200901 Procesevaluatie flrafiiiliet pdf

Hoi l l0K2e |i p ^

Kunnen jullie bijgevoegde documenten in Ibabs zetten voor de DGWB staf bodem vanmiddag
De staatssecretaris heeft de stukken dinsdag per mail ontvangen

Greet I io 2e i

10 2e I DBO |

Verzonden woensdag 2 September 2020 11 26

Aan

I 10 2e I DCO[

@minienw nlVan 10 2e 10 2e

| minienw nl io 2e

~

] DBO10 2e 10 2e

J minienw nl

] DBO | I0 2e j minienw nl

Onderwerp FW Rapportage Wim Kuijken Kleine korrels grote discussie

10 2e

CC 10 2e

Zie bijgevoegd vertrouwelijk Begrijp van dat morgen in de DGWB staf contouren van

de TK brief zal worden besproken

10 2e ]5 nninienw nlVan DBO | 10 2e 10 2e

10 2e DBO

Verzonden dinsdag 1 September 2020 15 59

f1QV2erriOK2e |i DBO l 1S minien\w nl [Aan

I 10 2e I DBO [

Onderwerp FW Rapportage Wim Kuijken Kleine korrels grote discussie

10 2e 10 2e

TOminienw nlI0 2e

Vertrouwelijk

Beste iQ 2e 1 en I io 2e

Graag vertrouwelijk mee omgaan

Mvg
10 2e

] DBO [

Verzonden dinsdag 1 September 2020 15 05

Aan Veldhoven S van Stientje DBO |

] DBO 1

]minienw nlVan 10 2e 10 2e

^minienw nlI0 2e

CC [ ^minienw nl | io 2e

BS l0K2e rws nl iQX2e 1 BS | I0 2e [S rws nl Wim Kuijken

1 I0 2e ^gmail com

Onderwerp Rapportage Wim Kuijken Kleine korrels grote discussie

10 2e 10 2e

Beste Stientje

Namens Wim Kuijken stuur ik je zijn eindrapportage over de casus granuliet toe

Zoals afgesproken rust er een embargo op bet rapport tot verzending naar de Tweede Kamer

205005 1857



Met vriendelijke groet

10 2e
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Procesevaluatie granuliet

Verantwoording1

Voor U ligt mijn rapportage over de toepassing van granuliet onder het Besluit

bodemkwaliteit Naar aanleiding van de motie van de Tweede Kamer van het lid

Moorlag c s d d 10 maart 2020 over onderzoek naar de kwaliteit van het

besluit en de totstandkoming van het besluit tot aanmerken van granuliet als

grond bij de toepassing bij het verondiepen van de zandwinningsplas Over de

Maas heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat mij gevraagd
en opdracht gegeven onderhavig onderzoek uit te voeren en aanbevelingen te

doen ten aanzien van de lessen die hieruit geleerd kunnen worden

Ik heb mijn werkzaamheden tussen 1 april en 1 September 2020 verricht Door

de corona maatregelen heb ik mijn onderzoek geheel vanuit huis moeten doen

Ik kon geen locaties bezoeken en mensen niet fysiek ontmoeten en spreken
Dat gebeurde voornamelijk via video bellen

Ik ben ondersteund door de

het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan mij werd toegevoegd als

secretaris Ik ben hem en

uitmuntende ondersteunende werkzaamheden

die vanuit het FlexTeam van10 2e

dankbaar voor hun10 2e

Het Besluit bodemkwaliteit dat sedert 2008 bestaat is complex en wijkt af van

de situatie daarvoor Het is een gemengd privaat en publiek stelsel met

complexe regelgeving en veel actoren en belangen bij toepassingen van grond
bouwstof of bagger Aan de private kant zijn bijvoorbeeld bodemintermediairs

grondverzetbedrijven adviesbureaus schemabeheerders commissies van

deskundigen certificerende instellingen en de Raad voor Accreditatie

betrokken Aan de publieke kant zien we het ministerie van Infrastructuur en

Waterstaat met beleidsmakers DG Water en Bodem adviseurs kennishouders

DG Rijkswaterstaat toezicht en handhaving door de Inspectie Leefomgeving
en Transport en vergunningverlening en handhaving door het bevoegd gezag

bij gemeenten provincies waterschappen en Rijkswaterstaat

Ik heb in het bijzonder de besluitvorming in de casus granuliet onderzocht

waar het een toepassing betreft in de bodem van diepe plassen Vanaf 2018

en 2019 overlopend in 2020 is daarover discussie en commotie ontstaan

binnen en buiten het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Het

televisieprogramma Zembla besteedde daaraan aandacht op 6 februari 2020

De Tweede Kamer organiseerde een Rondetafelgesprek en sprak hierover op 12

mei 2020 met de staatsecretaris

Ik heb ten behoeve van mijn onderzoek veel documenten gelezen die met deze

zaak samenhangen Ik heb veel mensen binnen en buiten het ministerie

gesproken zie bijiage A Ik dank hen alien voor hun bijdrage aan dit

onderzoek Ik heb in korte tijd een goed beeld gekregen van deze complexe
zaak en rapporteer daarover Ik trek conclusies en doe aanbevelingen Ik heb

mijn onderzoek in onafhankelijkheid kunnen uitvoeren

Ik heb daarbij kennis kunnen nemen van de evaluatie van het Kwalibo stelsel

van het Bbk en die evaluatie betrokken bij deze rapportage Er is een duidelijke

samenloop tussen mijn bevindingen op basis van deze specifieke casus en de
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Procesevaluatie granuliet

evaluatie Daarmee kan bij een eventuele aanpassing van het stelsel en de

regeigeving rekening gehouden worden

In mijn onderzoek kreeg ik inzicht in de leefwereld van belanghebbenden
betrokken burgers en bedrijven in relatie tot in dit geval het diepe plassen
beleid en de toepassing van het Besluit bodemkwaliteit bij het verondiepen van

de diepe plassen Hun belangen en invalshoeken verschillen De overheid zou

deze moeten overbruggen door heldere regeigeving rechtsbescherming
overleg en transparent handelen

Wim Kuijken 1 September 2020
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Procesevaluatie granuliet

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het stelsel beschreven dat ingericht is om de kwaliteit van

de bodembeheeractiviteiten te borgen kwaliteitsborging bij
Bodemintermediairs Kwalibo Binnen dit stelsel komen de nornndocumenten

en productcertificaten tot stand

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de evaluatie Kwalibo Daarbij wordt vooral

ingegaan op de raakviakken met het onderzoek naar granuliet en worden de

relevante bevindingen geschetst

Hoofdstuk 4 beschrijft de achtergrond van de relevante normdocumenten BRL

9321 en BRL 9344 Tevens wordt geschetst op welke wijze granuliet in het

kadervan de normdocumenten behandeld is

In hoofdstuk 5 wordt kort ingegaan op taakuitvoering in het kader van toezicht

en handhaving

Hoofdstuk 6 schetst de wijze waarop de meldingen zijn afgewikkeld door RWS

Oost Nederland en RWS Zuid Nederland die betrekking hadden op de

toepassing van granuliet

In hoofdstuk 7 wordt beschreven hoe de interne discussie binnen het ministerie

van Infrastructuur en Waterstaat werd gevoerd over de vraag of granuliet als

grond of als bouwstof moest worden gezien

In dit hoofdstuk 8 wordt kort ingegaan op de discussies over granuliet en het

gebruik van een flocculant

In dit hoofdstuk 9 wordt een beknopte beschrijving gegeven van het project
Over de Maas Tevens wordt weergegeven hoe betrokken partijen tegen het

project aankijken

Hoofdstuk 10 bevat een samenvattende beschouwing conclusies en

aanbevelingen Daarbij is ervoor gekozen de afzonderlijke hoofdstukken niet

van deelconclusies te voorzien omdat dit een versnipperd beeld zou geven In

dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen in onderlinge samenhang

weergegeven
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Lijst met afkortingen

Bbk Besluit bodemkwaliteit

Bevoegd Gezag

Beoordelingsrichtlijn
Centraal College van Deskundigen
Certificerende Instelling
College van Deskundigen
Directoraat Generaal Milieu en Internationaal

Directoraat Generaal Water en Bodem

Erkende Kwaliteitsverklaring
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Granietimport Benelux

Hoofdirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Harmonisatle Commissie Bouw

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Inspectie Leefomgeving en Transport
Implementatieteam
Kwaliteitsborging bij bodemintermediairs

Milieu effectrapportage
Nederlandse normen

Regeling bodemkwaliteit

Raad van Accreditatie

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat Bestuursstaf

Rijkswaterstaat Oost Nederland

Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving
Rijkswaterstaat Zuid Nederland

Stichting Bouwkwaliteit

Stichting Bouwkwaliteit

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

Vergunningverlening Toezicht en Handhaving

BG

BrI

CCvD

Cl

CvD

DGMI

DGWB

EKV

EZK

GIB

HBJZ

HCB

lenW

ILT

IT

Kwalibo

MER

NEN

Rbk

RvA

RWS

RWS BS

RWS ON

RWS WVL

RWS ZN

SBK

SBK

SIKB

VTH
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Het Kwalibo stelsel2

In dit hoofdstuk wordt het stelsel beschreven dat ingericht is om de kwallteit

van de bodembeheeractiviteiten te borgen Kwaliteltsborging bij
bodemintermediairs Kwalibo Binnen dit stelsel komen de normdocumenten

en productcertificaten tot stand

2 1 Achtergrond stelsel

Kwalibo is het onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit Bbk dat de kwaliteit

regelt van de uitvoering van bodembeheeractiviteiten Dit door onder andere

eisen te stellen aan certificerende instellingen certificaathouders producten en

diensten Het Kwalibo stelsel is destijds opgezet om de uitvoeringskwaliteit in

het bodembeheer in Nederland te verbeteren

Dit betekent dat bepaalde werkzaamheden alleen uitgevoerd mogen worden

door gecertificeerde en of geaccrediteerde personen en bedrijven die tevens

erkend zijn Daarnaast geldt dat het bevoegd gezag alleen aanvragen voor een

beschikking of een melding in behandeling mag nemen wanneer de

bodemgegevens afkomstig zijn van erkende bedrijven Efficientie en aansluiting
bij de praktijk zijn belangrijke redenen geweest om bij het ontwikkelen van het

Kwalibo stelsel niette kiezen voor het alternatief waarin de overheid zelf

uitvoeringsvoorschriften voorbereidt opstelt en vastlegt in regelgeving Het

financieel economisch belang is groot Door bureau FFact wordt geschat dat in

Nederland circa 3 100 bedrijven in dit verband jaarlijks 5 miljard euro omzet

genereren Hopstaken 2019 ^

Het gaat binnen Kwalibo om 187 normdocumenten 72 beoordelingsrichtlijnen
72 protocollen en 43 NEN normen publicatiebladen technische richtlijnen Circa

9 350 pagina s een stapel papier van bijna 1 meter tekst met

organisatorische technische en procedure eisen en voorwaarden Er zijn binnen

het kwalibo stelsel 3100 erkende bedrijven en 1500 geregistreerde personen
^

2 2 Onderdelen van de keten in Kwalibo

Het Kwalibo stelsel kent normdocumenten die door hun aanwijzing binnen de

Regeling bodemkwaliteit Rbk in bijiage C en D als verplichte documenten voor

uitvoering van bodemwerkzaamheden gelden Het stelsel heeft ertoe geleid dat

er 72 Beoordelingsrichtlijnen BRL en zijn opgesteld er zijn inmiddels meer

dan 9 000 pagina s aan BRL en NEN normen en protocollen Het huidige stelsel

is een hybride construct van privaat en publiek

De normen worden ontwikkeld in de private sector en uiteindelijk vastgesteld
door de staatssecretaris door opname in de bijiage bij de Rbk

Hieronder wordt in het kort ingegaan op de rol van de verschillende gremia die

betrokken zijn bij de totstandkoming of wijziging van een normdocument

^ Evaluatie Kwalibo biz 10
2 Indicatief bron Bodem 2020
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2 2 1

De totstandkoming van normdocumenten zoals een BRL vindt plaats in

Centrale Colleges van Deskundigen C CvD die vallen onder de

schemabeheerders en NEN normcommissies Er is een aantal

schemabeheerders die tevens certificerende instelling zijn De

schemabeheerders faciliteren meerdere Colleges van Deskundigen In de casus

granuliet zijn schemabeheerder KIWA en de CvD s waaronder de BRL 9321 en

9344 vallen relevant

Colleges van Deskundigen

KIWA voert vanuit haar rol als schemabeheerder het secretariaat voor de

colleges van deskundigen CvD Deze zijn per sector georganiseerd Een CvD

is zelfstandig en kent een onafhankelijke voorzitter De leden van een CvD

worden benoemd op voordracht van Kiwa Er zijn meerdere colleges die zich

met het Bbk bezighouden Zo valt BRL 9321 onder het CvD voor Korrelvormige
Materialen Het CvD Korrelvormige Materialen bestaat uit specialisten die

deskundig zijn op hun vakgebied en vergadert 2x per jaar BRL 9344 die in de

maak is valt onder het CvD Grondstoffen Milieu

Tijdens de vergaderingen worden nieuwe BRL en en aanpassingen aan

bestaande BRL en besproken Het CvD houdt ook de ervaringen met en

eventuele tekortkomingen van de BRL bij Nieuwe Europese regelgeving
wordt bijgehouden en beoordeeld op mogelijke gevolgen voor de BRL Na

vaststelling toetst de Cl het bedrijf vervolgens aan de BRL en geeft een

certificaat uit

2 2 2 Certificerende instelling Cl

Een Cl is gecertificeerd en geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie RvA

voor het certificeren van bedrijven en producten Een Cl valt onder toezicht van

de RvA en de ILT De Cl toetst of het bedrijfsproces en het product voldoen aan

de eisen uit het normdocument

Er zijn 10 erkende Certificerende Instellingen Cl s in Nederland die

geaccrediteerd zijn voor Kwalibo werkzaamheden Zij geven certificaten af aan
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bodemintermediairs^ Het certificaat waarop de erkenning is gebaseerd moet

eike drie jaar worden beoordeeld en verlengd Om de kwaliteit van werken bij
een bedrijf certificaathouder ook door de jaren been te borgen wordt een

bedrijf door de Certificerende Instelling minimaal jaarlijks geauditeerd op de

normdocumenten

Een productcertificaat houdt in dat het product voldoet aan de eisen uit het Bbk

voor het betreffende materiaal bijvoorbeeld grond Daarnaast wordt het

bedrijf door het ministerie erkend voor het produceren van het product volgens
het geldende kwaliteitssysteem Dit kwaliteitssysteem wordt regelmatig geaudit
door de Cl De erkenning houdt in dat het bedrijf aangewezen werkzaamheden

mag uitvoeren

2 2 3

Elke lidstaat van de EU heeft een verplichting om een organisatie te hebben die

belast is met het toezicht op accreditatie en certificatie De Raad van

Accreditatie RvA is een onafhankelijk en zelfstandig bestuursorgaan Het

ministerie van EZK geeft een subsidie aan de RvA om haar werkzaamheden uit

te voeren

Raad van Accreditatie

Bedrijven die geaccrediteerd willen worden vragen dit aan bij de RvA In het

Kwalibo stelsel zijn de certificerende instellingen zoals KIWA Dekra en SGS

Intron Certificatie B V klanten van de RvA ISO IEC 17065 vereist dat een Cl

een schema hanteert voor de uitvoering van haar werkzaamheden Vervolgens
zal de RvA jaarlijks controlebeoordelingen uitvoeren waarbij een steekproef uit

de normelementen plaatsvindt al worden bepaalde onderwerpen uit de norm

voor accreditatie ieder jaar beoordeeld Alle onderwerpen worden in de cyclus
afgedekt Een keer in de vier jaar betreft het een uitgebreide herbeoordeling
waarin alle normelementen waarvoor de Instelling is geaccrediteerd worden

beoordeeld De RvA stelt eisen aan de samenstelling van de Colleges van

Deskundigen er moet voldoende balans zIjn In vertegenwoordiging van

producenten adviesbureaus opdrachtgevers vanuit overheld beleldsmatig en

toezicht wetenschap en Cl s zonder stemrecht

2 2 4

De Stichting Bouwkwaliteit SBK heeft als doel de integrale kwaliteitszorg in de

bouw te stimuleren en te bevorderen en de certificatie en attestering in de

bouwsector te codrdineren en harmoniseren De Toetsingscommissie Besluit

bodemkwaliteit van de Stichting Bouwkwaliteit SBK toetst de BRL op

eventuele strijdigheid met de wetgeving Vervolgens moet de BRL worden

aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw HCB Daarna wordt een

normdocument toegestuurd aan DG Water en Bodem van het ministerie van

lenW voor opname in de Rbk

Toetsingscommissie Besluit bodemkwaliteit

2 2 5 Implementatieteam
Het Implementatieteam IT bestaat uit vertegenwoordigers uit de overheid en

de branche Het Implementatieteam heeft de invoering van het Bbk vanaf

2008 gedurende 3 jaar gemonitord en in 2011 geevalueerd
^
Gesignaleerde

belemmeringen of knelpunten in de regelgeving zijn tot 2011 in werkgroepen
en het Implementatieteam afgestemd en op advies van het IT is de Rbk

^
Bodemintermediairs zijn onder meer de adviesbureaus laboratoria aannemers grondbanken

producenten van bouwstoffen en bedrijven die grond en baggerspecie reinigen en verwerken

In totaai heeft het Implementatieteam in deze periode ongeveer 270 uitvoeringsissues

geadresseerd

Pagina 11 van 103

205005 1857



Procesevaluatie granuliet

halljaarlijks aangepast en verbeterd om knelpunten zo adequaat mogelijk op te

lessen

Het IT wordt momenteel voorgezeten door het directoraat generaal Water en

Bodem DGWB van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Implementatieteam kijkt mee met wijzigingen in de Rbk en is het een

overieggremium overactuele ontwikkelingen uitvoeringsvraagstukken en

aanpassingen van de Rbk Er worden signalen uit de uitvoeringspraktijk
opgehaald DGWB betrekt deze bij advisering van bewindspersonen

2 2 6

DGWB is verantwoordelijk om de normdocumenten te toetsen aan wet en

regelgeving en deze te doen opnemen in de Rbk Hierdoor krijgen de

documenten een wettelijke status

Ro\ van beleid in het stelsel

2 2 7 Toezicht op het Kwalibo stelsel door de ILT

De ILT is de pubiieke toezichthouder van het Kwaiibo steisei De ILT houdt

toezicht op de Cl en de bodemintermediair in dit gevai GIB de producent van

granuliet De Cl houdt op haar beurt ook toezicht op de bodemintermediair

De ILT controleert of de certificerende instelling certificaten uitgeeft op de in de

BRL en voorgeschreven wijze De ILT controleert de Cl s wanneer er signalen
binnenkomen en ook gericht via themaonderzoeken Er wordt gekeken naar

• Normbesef is naleven van de wettelijke verplichtingen een kernwaarde

in alle lagen van de organisatie
• Normbeheersing zijn de eisen binnen de organisatie zodanig ingericht

dat het bedrijf structureel conform de norm werkt

• Normrealisatie zijn de geleverde producten daadwerkelijk conform de

wettelijke eisen

Daarnaast controleert de ILT of de bodemintermediairs de normdocumenten

naleven Dat doet zij risico gestuurd en op basis van meldingen

Bodemsignalen De ILT ziet er onder andere op toe dat bedrijven niet zonder

erkenning werken Bbk artikel 15 Het is verboden een werkzaamheid uit te

voeren zonder daartoe verleende erkenning Daarnaast grijpt de ILT ook in als

biijkt dat erkende bedrijven of personen bij de uitvoering niet conform de

normdocumenten hebben gewerkt dat kunnen ook de Cl s zijn artikel 18 Het

is verboden een werkzaamheid uit te voeren in strijd met het daarvoor

geldende normdocument Dit zijn de voornaamste artikelen waar de ILT op

toeziet samen met artikelen 16 en 28 van het Bbk

2 2 8 Rol van Rijkswaterstaat RW5 Bodem in het stelsel

Het Bbk heeft vanaf 2008 tot een ingrijpende wijziging geleid ten opzichte van

het tot dan geldende Bouwstoffenbesluit

Bodem H is in 2003 ontstaan uit onderdelen van Infomil een uitgeplaatst
onderdeel van het ministerie van VROM en de NV Servicecentrum Grond

Omdat VROM geen eigen uitvoeringsorganisatie had is Bodem ondergebracht

bij Senter Novem en is vervolgens na de fusie tussen het ministerie van VROM

en Verkeer en Waterstaat vanaf 2013 onderdeel geworden van RWS WVL

De formele in het Bbk beschreven rol is het afgeven van erkenningen
namens de minister hiervoor is RWS gemandateerd en hiertoe houdt

Bodem een register bij
Bodem i ondersteunt het ministerie bij de opname van een nieuwe BRL

in de Rbk

Pagina 12 van 103

205005 1857



Procesevaluatie granuliet

Daarnaast heeft Bodem in opdracht van het ministerie het meldpunt
bodemkwaliteit ingericht voor het doen van nneldingen door de

toepasser Bodem zet deze geautomatiseerd door naar het Bevoegd
Gezag BG

Bodem is de schakel tussen beleid en uitvoering en met name gericht
op decentrale overheden

2 3 Erkenningen en certificatie

Op grond van het Bbk is een Erkende Kwaliteitsverklaring EKV een wettig
bewijsmiddel dat een materiaal voldoet aan de eisen van het Bbk De EKV is

een schriftelijke verklaring waarin wordt verkiaard dat de bijbehorende partij

grond of baggerspecie afkomstig is van een persoon of insteliing die is erkend

voor het produceren op basis van een BRL en voidoet aan de bij of krachtens

het Bbk gesteide eisen

Voor het verkrijgen van een EKV moet een producent van een materiaal een

zogenaamd toelatingsonderzoek door een Cl laten uitvoeren Dit onderzoek

wordt uitgevoerd overeenkomstig een normdocument dat is aangewezen in de

Rbk Met het onderzoek moet worden aangetoond dat de kwaliteit van het

product wordt geborgd door toepassing van een kwaliteitsborgingsysteem Een

productcertificaat geeft aan dat een product overeenkomstig het normdocument

wordt geproduceerd en voldoet aan de kwaliteit die op het certificaat wordt

aangegeven
^

Een EKV is een wettig bewijsmiddel en bestaat uit twee onderdelen Het eerste

deel is een certificaat en het tweede deel is een erkenning door de minister

Een certificaat wordt door een Cl op basis van een BRL aangewezen in de Rbk

afgegeven De Cl wordt op haar beurt door de Raad voor Accreditatie

geaccrediteerd Met een accreditatie spreekt de RVA het vertrouwen uit dat

werkzaamheden op een deskundige en onafhankelijke wijze worden uitgevoerd
Een erkenning wordt vervolgens op basis van een certificaat namens de

minister afgegeven door Bodem Daarbij wordt getoetst of het bestuur van

het bedrijf integer is en of het bedrijf niet failliet is in surseance van betaling
verkeert en of het certificaat voldoet

Een producent van een materiaal moet overeenkomstig de certificering en de

Rbk met een zekere frequentie verificatiekeuringen gericht op de kwaliteit

van het materiaal laten uitvoeren Een certificerende insteliing controleert of

overeenkomstig het normdocument en het kwaliteitsborgingsysteem wordt

gewerkt De producent van bijvoorbeeld grond heeft het recht om een erkende

kwaliteitsverklaring af te geven als aan de volgende voorwaarden wordt

voldaan

A De producent beschikt over een erkenning gebaseerd op een certificaat

B De producent past het kwaliteitssysteem op correcte wijze toe

C De grond die wordt geproduceerd komt overeen met de grond die in de

productcontrole is onderzocht

^ Naast productcertificaten zijn erook procescertificaten Deze spelen in deze casus geen rol
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Wanneer een erkenning van de minister ontbreekt dan is ergeen sprake van

een wettig bewijsmiddel en dan zal alsnog met een partijkeuring moeten

worden aangetoond dat materiaal aan de eisen van het Bbk voldoet

De ILT is op grond van het Bbk bevoegd om toezicht te houden op de producent
en de certificerende instelling

2 4 Bevindingen stelsel n a v casus granuliet

De Raad van Accreditatie is sinds 2017 gestopt met het inhoudeiijk beoordelen

van schema s voorafgaand aan de accreditatieaanvraag Een Cl die accreditatie

aanvraagt moet een eigen beoordeling van het schema uitvoeren en

onderbouwen dat het schema gevalideerd is De RvA evaiueert de eigen

beoordeling van het schema Deze evaluatie van de eigen beoordeling kan

gezien worden als marginaler dan de werkwijze van voor 2017 waarbij het

schema beoordeeld werd

In de gesprekken werd aangegeven dat bij de accreditatiebeoordeling wordt

beoordeeld of de Cl het schema inhoudeiijk voIgt en daarmee dat het

vertrouwen dat een product aan de eisen uit het schema voldoet

gerechtvaardigd is De RvA blijft uit de discussie over de hoogte van de lat die

in een schema behaald moet worden Dat is niet aan de RvA maar aan de

stakeholders die betrokken zijn bij de ontwikkeling van een schema En in

schema s die in wetgeving worden opgenomen is het de minister nu

staatssecretaris die uiteindelijk bepaalt of het schema invulling geeft aan de

regelgeving De RvA mengt zich niet in zaken als een discussie of een product

grond of bouwstoffen is

In de CCvD die vallen onder schemabeheerder Stichting Infrastructuur

Kwaliteitsborging Bodembeheer SIKB zijn alle posities van overheden

Rijksdiensten provincies waterschappen gemeenten formeel bezet maar in

de praktijk blijkt het lastiger om een stevige vertegenwoordiging vanuit de

overheid te vinden dan dat voor private partijen geldt De frequentie van de

wijziging van het Bbk en de Rbk is teruggebracht tot een keer per jaar Een

CvD heeft aangegeven dat lenW Beleid sinds enkele jaren uit meer principiele

overwegingen heeft aangegeven niet langer deel te nemen aan het bestuur en

de programmaraad van SIKB

Voor CCvD s die niet onder schemabeheerder SIKB vallen zoals KIWA geldt
dat Bodem noch het ministerie hierin vertegenwoordigd zijn Wei is

Rijkswaterstaat vanuit zijn opdrachtgeversrol richting private partijen lid van

diverse CvD s De normdocumenten worden getoetst aan de wet volgens de

richtlijn SBK door de Toetsingscommissie Bbk

De Raad van Accreditatie stelt weliswaar eisen aan de samenstelling van de

Colleges van Deskundigen maar ziet hier in de praktijk niet op toe

Over de periode 2008 2011 werd in Monitoringsverslagen gerapporteerd over

de voortgang van de implementatie van het Bbk Deze verslagen kwamen tot

stand in een nauwe samenwerking met het Implementatieteam en de

werkgroepen Monitoring Implementatie Bbk In het Implementatieteam en de

werkgroep Kwalibo Toezicht en Handhaving waren in deze periode alle

overheden alsmede het bedrijfsieven vertegenwoordigd In het

Pagina 14 van 103

205005 1857



Procesevaluatie granuliet

Implementatieteam werd over uitvoeringsvraagstukken in het kader van het

Bbk beslist Het evaluatierapport Bbk uit 2011 is tot stand gekomen onder

verantwoordelijkheid van het Implementatieteam

Op dit moment is het Implementatieteam een Informeel adviesteam waarvan

het mandaat de samenstelling en werkwijze niet is vastgeiegd

Wat bodembeleid bij DGWB betreft is in de gesprekken aangegeven dat het

Bbk dossier in 2016 zonder fte s binnen de beleidskern van lenW is overgegaan

van DG Milieu en Internationaal DGMI naar DGWB Het directe gevolg
daarvan was dat er lange tijd minder verbetervoorstellen die wel op de plank
lagen in het Bbk zijn doorgevoerd en er weinig beleidsaandacht was voor

bodemkwaliteit Er is nog steeds beperkte capaciteit voor het omvangrijke
impactrijke Bbk dossier bij het ministerie van lenW hoewel er intensivering
heeft piaatsgevonden naar aanleiding van de PFAS probiematiek

De betrokkenheid van DGWB is zoais bij de bespreking van de CvD s is

aangegeven bij het opstellen van een BRL zeer beperkt Hier iigt een bewuste

keuze aan ten grondsiag om meerafstand te behouden van de marktpartijen
Dit mede n a v de evaiuatie in 2011

In de gesprekken is aangegeven dat er ten aanzien van Bodem i zorgen zijn
over de capaciteit en het kennisniveau Mede door capaciteitsgebrek is er geen

mogelijkheid om deel de nemen in alie Colieges van Deskundigen Hierdoor

ontstaat een kennisachterstand ten opzichte van de private partijen

De ILT signaleert dat in normdocumenten sprake is van interpretatieruimte Een

mogelijke oorzaak van de interpretatieruimte is dat de BRL en door private
partijen worden opgesteid waarbij geconstateerd wordt dat deze niet goed
aansiuiten bij de bij het rijk geidende Aanwijzingen voor de Regelgeving

De thema onderzoeken van de ILT ieiden tot de bevinding dat het

naievingstekort van de normdocumenten opgesteid door de sector zelf hoog
40 tot zeer hoog 80 is Er zijn nu 72 BRL en en ILT heeft geen

capaciteit om te toetsen of ze ailemaai worden nageieefd In 2018 het begin
van de problematiek rond de toepassing van granuliet lag de prioriteit van de

ILT bij toezicht op normdocumenten die reievant zijn voor

bodemenergiesystemen import van grond samenvoegen van grond en het

thermisch reinigen van grond Op andere bodem gereiateerde probiematiek
waaronder granuiiet werd toezicht gehouden op basis van meidingen de

zogenaamde Bodemsignaien

Er is door de ILT nog geen thema onderzoek gedaan naar BRL 9321 Er is een

thema onderzoek gedaan naar BRLIOOO in 2013 gericht op protocoi 1001

bedoeld voor monsterneming van grond en baggerspecie in het kader van

partijkeuringen Dit protocoi wordt ook in het kader van BRL 9321 gehanteerd
Uit het thema onderzoek uit 2013 kwam naar voren dat slechts 16 van de

116 onderzochte bedrijven zich aan het protocol hield de rest van de bedrijven
84 handelde niet conform protocol
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Vender stelt het P2 rapport® dat het feit dat in 2013 84 van de bedrijven de

monstername voor partijkeuringen niet conform norm uitvoerden in combinatie

met de negatieve impact die het expertpanel uit het onderzoek van het RIVM

aan deze ongewenste gebeurtenissen toewijzen verontrustend is Na het

thema onderzoek in 2013 blijven er gemiddeld 50 bodemsignalen per jaar
binnenkomen op het onderwerp monstermonsterneming van partijkeuringen
wat aangeeft dat de naleving vandaag de dag nog steeds te wensen over laat

Het aantal schorsingen van erkenningen wordt niet apart geregistreerd door

Bodem In verreweg de meeste gevallen betreft het door de Cl afgemelde
certificaten Dit is het geval als een bedrijf stopt met certificering of te weinig
werk heeft om aan de audit verplichtingen te blijven voldoen Een klein er deel

betreft intrekking op verzoek van de erkenninghouder en een deel betreft

intrekking vanwege faillissement Door de ILT is in het kader van toezicht en

handhaving in de afgelopen 5 jaar geen erkenning ingetrokken

®
P2 Onderzoek kwantificering ILT bevindingen naleefgedrag Kwalibo stelsel

23 juli 2020
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Evaluatie Kwalibo3

In dit hoofdstuk wordt de evaluatie Kwalibo beschreven Daarbij wordt vooral

ingegaan op de raakvlakken met het onderzoek naar granuliet en worden de

relevante bevindingen geschetst

In haar brief van 11 december 2018 aan de TK gaf de staatssecretaris van

lenW aan dat in 2019 een beleidsevaluatie van Kwalibo in gang zou worden

gezet^ Inmiddels is deze evaluatie afgerond De staatssecretaris heeft

gevraagd deze evaluatie te betrekken in het onderzoek naar granuliet

In de evaluatie wordt het Kwalibo stelsel vanuit verschillende invalshoeken

beschouwd De verschillende invalshoeken zijn

1 de werking van het stelsel van de erkenningsregeling
2 wettelijke verboden en verplichtingen
3 de werking van certificering en accreditatie inhoud documenten

4 de werking van certificering en accreditatie en dan bezien vanuit

Governance

5 de werking van handhaving toezicht en controle

6 specifieke punten die spelen binnen de diverse afzonderlijk sectoren

7 opdrachtgeverschap

De raakvlakken met de evaluatie Kwalibo en dit onderzoek naar granuliet liggen
bij de punten 3 t m 5 In deze rapportage ga ikop de hoofdbevindingen van

deze evaluatie in

3 1 Bevindingen evaluatie

3 1 1 Bevindingen evaluatie Kwalibo

In de evaluatie Kwalibo wordt de volgende algemene problematiek gesignaleerd
ten aanzien van de certificering®

De BRL s en protocollen zijn vaak te ingewikkeld en gedetailleerd
Het is een complex web geworden van regels die ook strijdig kunnen

zijn waaronder het risico op tegenstrijdigheden tussen enerzijds NEN

NEN EN en anderzijds verschillende BRL s en protocollen van SIKB

Mede vanwege de complexiteit en gedetailleerdheid zijn de BRL s en

protocollen in een aantal gevallen ook multi interpretabel
Het risico van multi interpretabele BRL s en protocollen is dat zij niet

alleen moeilijk uitvoerbaar maar ook juridisch niet goed handhaafbaar

zijn Bij de handhaafbaarheid speelt een belangrijke rol dat de BRL s en

protocollen per definitie niet geschreven zijn door de wetgever maar

door private organisaties met een technisch uitvoeringsoogmerk
Bij het opstellen van BRL s en protocollen wordt niet alle beschikbare of

gewenste input opgehaald

^ Tweede Kamer 2018 2019 27625 nr 456
® Evaluatie Kwalibo biz 42
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De procedures voor indienen en wijzigen zijn te lang waardoor

gewenste inhoudelijke verbeteringen lang duren

Op basis van de bevindingen worden ten aanzien het aspect governance binnen

certificering en accreditatie de volgende knelpunten als meest belangrijk

gezien^

Beperkte betrokkenheid van de decentrale overheid bij het opstellen van

normdocumenten Meer specifiek wordt hierover gesteld dat de

betrokkenheid invioed van de rijks overheid bij het tot stand komen

van normdocumenten als een knelpunt wordt ervaren Dit lijkt te gelden
zowel aan de voorkant van het proces voor het vaststellen van het

normdocument in de CCvD als aan de achterkant van het proces

De overheid heeft met de beleids en HUF toets en voor

productcertificaten toetsing door de Stichting Bouwkwaliteit SBK een

controlemogeiijkheid of de private documenten strijdig zijn met deze

wetgeving Ook is geconstateerd dat de informatiepositie van de

overheid bij het opstellen van de normdocumenten bij de veelal niet

SIKB CCvD s binnen Kwalibo sowieso beperkt is Bij dit knelpunt moet

overigens onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de kennis en de

toepassing van die kennis door de overheid bij het opstellen van

normdocumenten en anderzijds de daadwerkelijke wil en mogelijkheden
capaciteit van de overheid om betrokken te zijn bij het opstellen van

normdocumenten Dit geldt voor zowel de centrale als decentrale

overheden

Twijfels over de representativiteit werkwijze samenstelling van de

CCvD s en over het mandaat dat publieke partijen en handhavende

partijen kunnen inbrengen bij de besluitvorming in een CCvD

Het spanningsveld tussen normatieve documenten opgesteld door

enerzijds SIKB en anderzijds NEN

De beeldvorming tussen publieke en private partijen over elkaars rollen

en werkwijzen
Door de grote aandacht voor bepaalde delen van het werkveld mede

ingegeven door een aantal incidenten kunnen er blinde viekken

ontstaan als het gaat om andere delen van het werkveld ook richten we

ons erg op de Nederlandse situatie terwiji op het gebied van vaststellen

van normen de EU steeds bepalender wordt

In de evaluatie Kwalibo wordt aangegeven dat er duidelijk zorgen zijn over

overtredingen in het kadervan Kwalibo Het functioneren van handhaving
toezicht en controle speelt daarbij een cruciale rol Wat betreft dit thema zijn
de volgende knelpunten naar voren gekomen‘“

Er is sprake van een hoog naleeftekort gecombineerd met beperkte
capaciteit bij toezicht en handhaving zie eerder

Onaangekondigd toezicht is moeiiijk te realiseren

Opvattingen over de rol en onafhankelijkheid van Cl s vormen een

knelpunt De ILT zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de Cl s

Deze bewering van de ILT berust onder meer op grote verschillen die

zij zien in de resultaten van controles Los van het antwoord op de vraag

of dit al dan niet juist is is dit een knelpunt omdat dit het vertrouwen in

® Evaluatie Kwalibo biz 53

Evaluatie Kwalibo biz 67
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het stelsel ondermijnt De oorzaak van de verschillen in uitkomsten van

toezicht door ILT en RvA ligt mogelijk aan een verschil in wijze van

toezicht De wijze van controleren door de Cl s is vastgelegd in

normdocumenten Momenteel wordt er door Cl s feitelijk niet volledig

onaangekondigd bij certificaathouders gecontroleerd Uit de interviews

biijkt dat op basis van een meldingsplicht de pianning van de

certificaathouders bekend is De Cl s kunnen controlebezoeken op basis

van de planning van de gecertificeerde instellingen inplannen Voor 5

BRL en geldt dat erin is opgenomen dat 1 3 van de controles

onaangekondigd most plaatsvinden Bij 1 3 van het onaangekondigd
controleren mag er volgens de BRL 2 uurtevoren worden gebeld met de

partij waarop controle plaatsvindt De facto is er dus geen verplichting
om onaangekondigd of onopgemerkt te controleren

Misstanden melden en opvolgen vormt een knelpunt De mogelijkheden
om een Bodemsignaal af te geven zijn niet bij iedereen in de keten

bekend of er is onduidelijkheid over het feitelijke Bodemsignaal zoals

bedoeld door ILT Met name de opdrachtgevende overheden zijn zich

niet bewust van de functie van dit instrument

Er is sprake van een gebrek aan vertrouwen in handhaving en toezicht

op overheidsorganisaties Het al vaker genoemde gebrek aan

vertrouwen is wederzijds Vanuit private partijen is sprake van gebrek
aan vertrouwen in de overheid als het gaat om toezicht en handhaving
Bij marktpartijen leeft de indruk dat bij handhaving toezicht en controle

met twee maten gemeten wordt Gesignaleerd wordt dat toezicht en

handhaving plaatsvindt op met name private initiatieven en projecten en

de indruk bestaat dat eigen initiatieven projecten van overheden niet

of minder worden gecontroleerd Vanuit de ILT wordt dit overigens niet

herkend en ook overheden geven aan dat zij handhavend optreden
tegen eigen overheidsdiensten De aanwezigheid van goede
statistische informatie zou helpen om feit en fictie te scheiden Ook

noemt de branche dat toezicht en handhaving zich vooral richt op het

controleren van gecertificeerde bedrijven en niet op bedrijven die onder

de radar zitten free riders
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Normdocumenten en certificaten in de casus granuliet4

In dit hoofdstuk wordt de achtergrond van de relevante normdocumenten BRL

9321 en BRL 9344 beschreven Tevens wordt geschetst op welke wijze
granuliet in het kader van de normdocumenten behandeid is

4 1 Normdocument BRL 9321

Het Bouwstoffenbesluit is na 2008 overgegaan in het Bbk Ook onder het

Bouwstoffenbesluit bestond een stelsel van erkende kwaliteitsverklaringen om
aan te tonen dat grond schoon is

Normdocunnent BRL 9321 is oorspronkelijk vastgesteld op 31 oktober 2000 De

BRL 9321 Milieuhygienische kwaliteit van industriezand en grind beschreef in

de periode van het Bouwstoffenbesluit de beoordeling zand en grind als schone

grond categorie 1 bouwstof

Vanaf 2008 is de BRL 9321 opgenomen in de Rbk Hiervoor is de BRL 9321

aangepast voor juiste terminologie verwijzingen etc versie 8 februari 2008

De BRL 9321 werd in deze vorm van kracht vanaf 1 juli 2008 Wijzigingen in

een BRL worden vastgelegd in een Wijzigingsbiad behorende bij de BRL

Wijzigingsbiaden zijn vastgesteld op 9 juli 2008 23 mei 2012 en 3 juli 2014

Definitie grond4 1 1

Het Bbk hanteert de volgende definitie van grond vast materiaal dat bestaat

uit minerale delen met een maximate korrelgrootte van 2 millimeter en

organische stof in een verhouding en met een structuur zoais deze in de bodem

van nature worden aangetroffen alsmede van nature in de bodem

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

niet zijnde baggerspecie

In het kader van BRL 9321 wordt ten aanzien van het materiaal het volgende

gesteld van nature in de bodem voorkomend zand en of grind dat een was

scheidings en of breekbewerking heeH ondergaan en na deze bewerking een

maximale korrelgrootte heeft kleiner of geiijk aan 63mm Grind met een

maximale korrelgrootte groter dan 63 mm valt niet onder deze definitie en

dient te worden gecertificeerd als bouwstof

De BRL 9321 richt zich specifiekop Industriezand en gebroken industriegrind
Dit is van nature in de bodem voorkomend sedimentair materiaal dat een

productieproces kan hebben ondergaan waarbij het materiaal kan worden

gescheiden gewassen en of gebroken Ook steenslag uit grind valt onder deze

definitie De ontstaansgeschiedenis van het materiaal is zodanig dat het in

geologisch opzicht kan worden geclassificeerd als een niet gelithificeerde

terrigene afzetting^^

i Een terrigene afzetting bestaat uit deeltjes die zijn ontstaan als gevolg van mechanische en of

chemische verwering vervolgens zijn getransporteerd onder invioed van water lucht

zwaartekracht e d en nadien zijn afgezet Hieronder worden bijvoorbeeld niet verstaan chemische

en pyroklastische afzettingen
Lithificatie omvat alle processen als gevolg waarvan afzettingen onder invioed van compactie en of

cementatie verworden tot een sedimentair gesteente
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Vanaf 2008 is er gezien de definitie van grond in het Bbk voor gekozen om

een strikte scheiding aan te houden tussen de certificatie van grond en de

certificatie van bouwstoffen Daardoor kan vanaf 2008 op basis van BRL 9324

alleen nog groevesteen worden gecertificeerd als bouwstof en is BRL 9321

uitgebreid met de mogelijkheid om gebroken grind als grond te certificeren

indien het van een bepaalde korrelgrootte was

In de periode van het Bouwstoffenbesluit werd geen onderscheid gemaakt
tussen grond bouwstof of baggerspecie Tot die tijd viel granuliet onder BRL

9324 Grond was onderdeel van de definitie van bouwstof

Met het Bbk werd de relatie met het begrip bouwstof verbroken In de tweede

plaats heeft het begrip baggerspecie een afzonderlijke definitie gekregen In de

derde plaats kende de definitie uit het Bouwstoffenbesluit herkomstelementen

Met name was bepaald dat het materiaal niet door de mens mocht zijn

geproduceerd Bovendien gold dat het materiaal onderdeel van de Nederlandse

bodem moest kunnen uitmaken De nieuwe definities kennen deze elementen

niet meer In de vierde plaats is een regeling opgenomen voor de aanwezigheid
van anderfysisch materiaal in grond

Diverse materialen die onder het Bouwstoffenbesluit niet als grond werden

beschouwd zijn dat nu onder het Bbk wel Vanzelfsprekend moet ook bij deze

materialen worden gekeken naar het gewichtspercentage van ander aanwezig
materiaal Voorts blijft altijd gelden dat het moet gaan om materiaal in een

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

aangetroffen In de inspraakreacties is voor deze materiaalstromen gevraagd
duidelijkheid te scheppen over de status van het materiaal in relatie tot de

definitie van grond

4 1 2 Productieproces granuliet
Graniet Import Benelux GIB ^^ maakt in de productie gebruik van Noorse

zandsteen en Schots graniet In het productieproces zijn producten groter dan

2 mm bouwstof Dit granietgranulaat wordt o a gebruikt in de asfaltindustrie

Granietgranulaat is een niet vormgegeven bouwstof onder BRL 9324 Door

Intron Certificatie zijn onder deze BRL twee productcertificaten verstrekt ST

002 9 zandsteen met wingebied Bremanger Quarry Noorwegen en ST 004 9

graniet met wingebied Glensanda Quarry Schotland Voor beide stromen is er

een milieuhygienische verklaring beschikbaar

De producten van GIB kleiner dan twee 2 mm korrelgrootte zijn het

zogenaamde microzand en granuliet Beide producten vallen qua korrelgrootte
onder de definitie grond van het Bbk

Graniet Import Benelux is de producent van o a granuliet en gevestigd te Amsterdam
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4 1 3 Microzand

Het microzand korrelgrootte tussen 63

micrometer en 500 micrometer bestaat

uit twee verschillende types zand die uit de

twee verschillende productiestromen
komen
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4 Door GIB is aangegeven dat dit microzand

als grond wordt beschouwd Het microzand

wordt standaard middels AP 04

partijkeuringen gecontroleerd en geleverd
onder het AP 04 certificaat Het proces van

Noordsv

L«gm

Granuli«

Bron GIB^^

monsterneming en verslaglegging dient onder andere conform SIKB protocol
1001 Monsterneming voor Partijkeuringen grond en baggerspecie plaats te

vinden De samenstellingsonderzoeken en keuringen worden per 10 000 ton

uitgevoerd en verstuurd naar de afnemers die het materiaal toepassen
Per jaar wordt naar schatting 100 000 ton microzand door GIB geproduceerd
Dit microzand wordt meestal via derden afgezet De producent houdt hier geen

gedetailleerd overzicht van bij

4 1 4 Granuliet

Granuliet korrelgrootte kleiner dan 63 micrometer wordt voor beide

herkomsten Noorse zandsteen en Schots graniet gemengd teruggewonnen na

toepassing van een flocculant uit het proceswater Deze fijnste fractie wordt

bezonken en in filterkamers tot een steekvast product geperst
Voor granuliet is door Intron Certificatie in 2009 een eerste productcertificaat
verstrekt IZG 035 1 d d 19 September 2009^ ^ Dit betreft granuliet
korrelklasse A op basis van BRL 9321

Jaarlijks wordt door GIB ongeveer 350 000 ton granuliet geproduceerd

Ongeveer 30 van deze productie wordt geleverd voor ceramische

toepassingen dakpannen en bakstenen Voor het overige wordt het product
gebruikt in diverse projecten zie bijiage B Voor granuliet wordt door GIB ook

de handelsnaam Noordse Leem gebruikt

4 1 5 Granietzand en granuliet in de besluitvorming
Op 15 augustus 2008 is via een mail aan de helpdesk van Senter Novem door

GIB de vraag gesteld in hoeverre het zand dat vrijgekomen is bij het breken

Illustratie bron GIB In de illustratie wordt gespraken van zand met een korrelgrootte van S3

micrometer tot 1 mm Die laatste grootte dient in het gevai van microzand 500 micrometer te zijn

Huidig certificaat IZG 039 1
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van graniet materiaal allemaal 2 mm past onder de definitie van grond
onder het Bbk

Op 25 augustus 2008 vond een bespreking plaats in het Implementatieteam

waarbij granietzand aan de orde kwam Uit een interne maiiwisseiing binnen

Senter Novem de voorloper van Bodem bieek dat granietzand in deze

vergadering als grond bestempeld werd Het versiag van deze vergadering van

het Impiementatieteam ontbreekt Intern werd daarbij de vraag gesteid of het

alieen betrekking had op het granietzand of ook voor dat andere spui lees

restproduct van zandsteen kwartsietzand Uit de beschikbare stukken kan

het antwoord op die vraag niet afgeieid worden

Op 26 augustus 2008 informeerde Senter Novem via een maii aan GIB dat

granietzand ais grond mocht worden toegepast

Op 3 oktober 2008 richtte Intron Certificatie zich tot het Coilege van

Deskundigen met het verzoek om brekerzand grootte 0 1 mm dat bij de

productie van steenslag vrijkomt ais grond te certificeren onder BRL 9321 Het

coilege gaf op 8 oktober 2008 aan dat daartoe een wijziging van BRL 9321

nodig was

Op 15 oktober 2008 werd in de vergadering van het Coliege van Deskundigen

opnieuw over de kwestie gesproken Uit het versiag biijkt dat er enige discussie

was waarbij de voigende overwegingen ais zwaarwegend werden vastgesteld

a Als fijn materiaal geproduceerd uit gebroken gesteente onder de

definitie grond valt dient het als grond onderzocht te worden Het

materiaal valt daarbij automatisch niet langer onder de definitie van een

bouwstof

b Een andere mogelijkheid zou zijn dat fijn materiaal geproduceerd uit

gebroken gesteente beschouwd dient te worden als een bouwstof die als

grond mag worden toegepast

Afgesproken werd dat Intron Certificatie dit aan Senter Novem zou voorleggen
Hiertoe nam Intron Certificatie op 19 oktober 2008 contact op met Senter

Novem om de verschillende opties voor te leggen Het antwoord van Senter

Novem is niet bekend

Intron Certificatie heeft de conclusie getrokken dat een wijzigingsbiad voor BRL

9321 nodig was om granietzand als grond onder BRL 9321 te laten vallen Het

CvD wilde echter eerst een formeel standpunt van het ministerie dat het

materiaal als grond beschouwd werd Daarom is door Intron Certificatie de

kwestie in januari 2009 voorgeiegd aan de werkgroep Kwalibo Op de agenda
van deze vergadering stond een groot aantal uitvoeringsvraagstukken rond de

invoering van het Bbk Een vertegenwoordiger van Intron Certificatie gaf in de

vergadering een mondelinge toelichting waarna de werkgroep ermee instemde

dat granietzand als grond werd beschouwd Vervolgens heeft het

Implementatieteam in februari 2009 bevestigd dat granietzand grond is Dit

Brekerzand uit primair gesteente wordt geproduceerd in groeves waar materiaai dat in geoiogisch

opzicht ais primair gesteente kan worden gedefinieerd wordt verwerkt tot steensiag Het

brekerzand betreft de fijne fractie die na de voorafzeving in het breekproces wordt verkregen
Brekerzand uit primair gesteente heeft een maximale nominaie korreldiameter van 2 mm In dit

gevai werd het granietzand bedoeld dat in dit geval zowel granuiiet als microzand van GIB betrof
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besluit is in het Monitoringsverslag 2008 opgenomen Dit Monitoringsverslag is

gedeeld met de Tweede Kamer
^®

Intron Certificatie heeft zoals aangegeven het initiatief genomen een

wijzigingsbiad op te stellen voor BRL 9321 Met dat wijzigingsbiad werden twee

aanpassingen beoogd door te voeren in de BRL

1 Er bleek voor granietzand een probleem te zijn bij het voorgeschreven

begrip afkomstig uit niet gelithificeerde terrigene afzetting
^^

Dit

toepassingsbied werd voor brekerzand geschrapt in het wijzigingsbiad
2 Het wijzigingsbiad was bedoeld om brekerzand met een korrelgrootte

kleiner dan 2 mm onder BRL 9321 te laten vallen ^®

Het wijzigingsbiad werd tijdens de vergadering van het College van

Deskundigen van 22 april 2009 besproken Het blad zo werd gesteld In het

verslag was gebaseerd op de uitspraak van de werkgroep Kwallbo van 9

januari 2009

Op 7 augustus 2009 verzocht Intron Certificatie om een bevestiging van de

status van granietzand als grond aan Senter Novem Het CvD heeft vervolgens
het wijzigingsbiad goedgekeurd en heeft voorgelegd aan de Toetsingscommissle
Bbk

De Toetsingscommissle heeft het wijzigingsbiad op 21 augustus 2009

afgekeurd Met de wijziging van het toepassingsgebled van de BRL zou de

definitle van grond onderhands gewljzigd worden volgens de

Toetsingscommissle De Toetsingscommissle meende dat het gevaar bestond

dat een bouwstof die niet voldeed aan de eisen uit Bijiage A van de Rbk indien

fijngemaakt kleiner dan 2 mm toch als grond kon worden afgezet omdat dan de

eisen uit bijiage B van toepassing zijn Intron Certificatie heeft aangegeven dat

dit niet aan de orde was omdat het hier om een specifieke stroom ging van met

een korrelgrootte kleiner dan 500 micrometer Het wijzigingsbiad werd niet

bekrachtigd door de Toetsingscommissle

Op 17 September 2009 werd door Intron Certificatie een productcertificaat
verstrekt aan GIB voor granuliet IZG 035 1 onder BRL 9321 grond

Op 21 September 2009 werd na de vraag van 7 augustus door Senter Novem

per mail aan Intron Certificatie bevestigd dat granietzand als grond werd

beschouwd In een toelichtende mail van 22 September 2009 gaf de

Toetsingscommissle aan dat men niet van zins was het wijzigingsbiad goed te

keuren

Monitoringsverslag 2008 Tweede Kamer vergaderjaar 2008 2009 30015 nr 32 BLG20917

Het granuliet heeft twee herkomsten zandsteen en graniet Graniet is geen terrigene afzetting
Zandsteen is wei een terrigene afzetting maar is daarna tevens geiithificeerd

Wijzigingsbiad BRL 9321 10 april 2009

Voor wat betreft de wisseiing van productcertificaat IZG 035 naar IZG 039 voor granuiiet werd

door Intron Certificatie het voigende aangegeven Na het gesprek bij de Toetsingscommissie Besiuit

bodemkwaiiteit op 4 november 2013 is de instandhouding van het BRL 9321 certificaat gekoppeid
aan de totstandkoming van BRL 9344 ais nieuwe certificatiegrondslag Intron Certificatie wilde

daartoe een opdracht van GIB Het aanvankeiijk uitblijven van die opdracht heeft geleid tot

intrekking van IZG 035 Na het alsnog verkrijgen van die opdracht werd IZG 039 verstrekt de

eerdere nummering kon niet meer gebruikt worden Inhoudeiijk zijn ergeen verschiiien tussen IZG

035 en IZG 039
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Tijdens de vergadering van het College van Deskundigen van 7 oktober 2009

werd het wijzigingsbiad voor BRL 9321 kort aan de orde gesteld Besloten werd

het wijzigingsbiad terug te trekken In de vergadering werd door Intron

Certificatie gemeld dat inmiddels productcertificaten waren verstrekt op zowel

BRL 9321 als BRL 9324 Het College tekende hier geen bezwaar tegen aan

Het product met de naam granuliet kwam aan de orde op 19 juni 2013 in de

Taskforce verbeteren beleid regelgeving Bbk Aanleiding vormde de

constatering van de ILT dat er sprake zou zijn van verhoogde gehalten barium

in granuliet Dit naar aanleiding van een bedrijfsbezoek van de ILT aan GIB in

mei 2013 Op 26 juni 2013 kwam het Implementatieteam bijeen Het

onderwerp granuliet stond niet specifiek op de agenda maar wel werd in het

algemeen over barium gesproken

Op 20 juni 2019 werd in het Implementatieteam de intern bij lenW opgestelde
discussienotitie Granuliet besproken Op de totstandkoming van deze notitie

wordt later ingegaan Tijdens de bespreking speelde de kernvraag of het

materiaal als grond of als bouwstof moet worden gezien Daarnaast speelt de

vraag of het materiaal onder de scope van de BRL 9321 valt Ook werd

gewezen op de afbraakproducten van de gebruikte flocculant Het

Implementatieteam gaf aan dat op basis van korrelgrootte het materiaal onder

het begrip grond kan vallen maar qua structuur het geen natuurlijk
bodemmateriaal is In die zin voigde het Implementatieteam de redeneerlijn in

de discussienotitie en adviseerde het ministerie van lenW in haar uiteindelijke
afweging aandacht te hebben voor de consequenties van beoordeling van het

materiaal als bouwstof Bouwstoffen mogen immers niet met de bodem worden

vermengd en moeten terugneembaar worden toegepast Het

Implementatieteam gaf aan dat de keuze ook consequenties heeft voor

erkenningen die zijn afgegeven op basis van BRL certificering

Tijdens een directeurenoverleg lenW op 21 augustus 2019 werd bepaald dat

granuliet zoals al het geval was als grond moest worden beschouwd Op 10

oktober 21019 bevestigde de DGWB dat granuliet nog steeds als grond kon

worden toegepast en dat de ILT had aangegeven geen bezwaar te hebben

tegen de huidige wijze van certificeren van granuliet o g v normdocument BRL

9321 dit in afwachting van een nieuw te ontwikkelen normdocument BRL

9344

Op 5 maart 2020 gaf de staatssecretaris in haar brief aan de TK aan dat

granuliet als grond werd beschouwd

Op 24 maart 2020 gaf desgevraagd de IG van de ILT in een brief aan de

staatssecretaris aan dat het bestaande certificaat voor granuliet nog kan

worden gebruikt tot de nieuwe BRL als normdocument in de regeling is

opgenomen

4 2 Bevindingen normdocument BRL 9321

4 2 1

Granuliet is als materiaalstroom niet opgenomen in de toelichting bij het Bbk

omdat dit ten tijde van de opstelling van de memorie van toelichting op het Bbk

d d 11 november 2007 geen onderwerp was in de inspraakronde Was dit wel

gedaan dan was er later geen discussie over geweest zo bleek in de

gesprekken

Normdocument BRL 9321
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Bij de overgang naar het Bbk in 2008 heeft het CvD Korrelvormige Materialen

een besluit genomen om een indeling toe te passen waarbij onder BRL 9321

alles zou vallen wat grond is en onder de BRL 9324 alles wat bouwstof is

Daarbij was het uitgangspunt dat een materiaalstroom die al gecertificeerd was

ook gecertificeerd moest blijven onder het nieuwe stelsel

Onder het Bouwstoffenbesiuit werden aiie nnateriaien die civieitechnisch ais

steenslag werden beschouwd onder BRL 9324 geplaatst Materialen die niet in

de Nederlandse bodem voorkwannen waren perdefinitie bouwstof Deze eis is

in het Bbk komen te vervaiien waardoor materialen uit buitenlandse bodem

onder het Bbk ook als grond konden worden gekwalificeerd Dit was aan de

orde bij granuliet dat uitgraniet uit Schotland en zandsteen uit Noorwegen
voortkwam

Om de afbakening tussen de twee BRL en duideiijk te krijgen is aan de

schemabeheerder Kiwa gevraagd om een duideiijke definitie te geven wanneer

een product onder de BRL 9321 en wanneer onder de BRL 9324 valt Daar is de

bepaiing uit gekomen dat BRL 9321 geidt ais het materiaal afkomstig is van een

niet gelithificeerde terrigene afzetting

4 2 2

Met de komst van het Bbk heeft GIB als producent van granuliet in 2008

contact gelegd met de Certificerende Instelling Cl GIB heeft naar eigen

zeggen jarenlang onder het stelsel van het Bouwstoffenbesiuit partijkeuringen
laten uitvoeren op basis van BRL 9324 Aangezien granuliet volgens een stabiel

proces tot stand komt heeft GIB op advies van de partijkeurder ervoor

gekozen het product granuliet te laten certificeren als grond GIB heeft in

gesprekken aangegeven dat granuliet altijd als grond en nooit als bouwstof is

toegepast Intron Certificatie heeft in opdracht van GIB bepaald welke BRL van

toepassing was voor granuliet

Granietzand en granuliet in de besluitvorming

In de besluitvorming in 2008 2009 werd gesproken over granietzand Deze

naam kan op verschillende manieren worden geinterpreteerd

1 Granietzand is naast kwartsietzand onderdeel van het microzand van

GIB Deze betekenis lijkt in de eerste mailwisselingen in 2008 aan de

orde te zijn
Granietzand is een begrip dat zowel microzand als granuliet falles met

een korrelorootte kleiner dan 500 micrometer omvat

Deze zienswijze werd vanaf 2008 gehanteerd door Intron Certificatie In

gesprekken heeft Intron Certificatie aangegeven dat bij de behandeling
in de werkgroep Kwalibo en in het Implementatieteam in 2008 2009 niet

is gesproken over producten met een bepaalde korrelgrootte Er is ook

niet gesproken over granuliet en evenmin over microzand maar daar

ging het wel over stelde Intron Certificatie

Ook Bodem heeft aangegeven deze redenering te volgen aangezien het

materiaal kleiner dan 2 mm is

Granietzand is hetzelfde als granuliet met een andere benaming
Daarnaast bestaat er microzand Beide producten voldoen aan de

definitie grond en vallen onder BRL 9321

Deze zienswijze voIgt GIB

2

3
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Betekenis 1 granietzand als onderdeel van microzand is zoals door

betrokkenen is aangegeven in de besluitvorming niet aan de orde geweest De

besluitvorming in 2008 2009 richtte zich op betekenis 2 en 3 De term

granuliet is in deze periode 2008 2009 niet gehanteerd in de verschillende

gremia De naam granuliet werd in 2009 door Intron Certificate gebruikt op het

verleende productcertificaat

Intron Certificate voigde bij de afgifte van het certificaat de redenering dat als

een materiaal als grond wordt beschouwd het dus onder BRL 9321 moest

vallen Want deze BRL was daartoe volgens Intron Certificatie In het geval van

granuliet het meest geeigend Het is de bevoegdheid van een Cl te bepalen
onder welk normdocument een product valt Dat er in het geval van granuliet
niet voldaan kon worden aan het aspect niet gelithificeerde terrigene afzettng
werd door Intron Certificatie als niet doorslaggevend beoordeeld Het was de

gedachte dit in een wijzigingsbiad of in een nieuwe BRLte repareren zie later

De uitspraken van de werkgroep Kwallbo en het Implementateteam moeten

volgens Intron Certficatie worden bezien in het licht van de definitie van grond
in het Bbk en in die definite is een bovengrens van 2 mm wettelijk vastgelegd
Waar uitspraken gedaan werden over granietzand gaat het om materiaal kleiner

dan 2 mm en had dit ook betrekking op granuliet Alle betrokkenen gaven aan

dat vanaf 2008 2009 granuliet als grond werd beschouwd

Intron Certificate heeft er bewust voor gekozen om het standpunt van het

Implementatieteam te volgen en niet dat van de Toetsingscommissie Het

College van Deskundigen was op de hoogte Terugkijkend is Intron Certificate

van mening dat het beter was geweest als zij in 2009 bezwaar had

aangetekend tegen de afwijzing door de Toetsingscommissie

Voor granuliet is vanaf 2009 een productcertficaat IZG 035 verstrekt onder

BRL 9321 voor microzand is door GIB geen certificaat aangevraagd
^® Daar

wordt met partijkeuringen gewerkt

Binnen het ministerie bestaat het beeld dat er in 2013 in het

Implementatieteam een herbevestiging van granuliet als grond zou hebben

plaatsgevonden Hooguit kan op basis van de beschikbare stukken vastgesteld
worden dat de status van granuliet in 2013 niet besproken is en daarmee niet

gewijzigd werd

Een formele herbevestiging van granuliet als grond werd door de

staatssecretaris met haar brief van 5 maart 2020 gegeven

4 3 Normdocument BRL 9344

Op 4 november 2013 vond een bijeenkomst plaats met Intron Certificatie GIB

en de Toetsingscommissie Er is geen verslag van dit overleg Wei is bekend dat

de Toetsingscommissie had aangegeven dat het materiaal 500 micrometer als

Microzand van GIB kwam in 2013 tweemaai in beeid bij toepassingen in de Amsterdamse haven

Het werd ais grond aangeboden met productcertificaat IZG 035 Het bevoegd gezag oordeeide dat

het aangeboden product microzand als een bouwstof moest worden beschouwd en dat het

verkeerde onderzoeksprotocol was gehanteerd Het bijgevoegde certificaat IZG 035 was onjuist
voor microzand
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grond moet worden gezien omdat dat nu eenmaal het gangbare standpunt was

sinds 2008

Intron Certificatie heeft op 16 oktober 2014 de nieuwe BRL bij de Stichting
Bodemkwaliteit SBK gemeld SBK heeft voor dit normdocument het nummer

9344 gereserveerd Bind 2014 is Kiwa hierover gei nformeerd

BRL 9344 is specifiek opgesteld voor de productie van de fractie 500

micrometer vrijkomend bij de bewerking van steenachtige materialen De BRL

daarmee is bedoeld voor zowel granuliet als microzand

Op 24 februari 2015 ontving de secretaris van het College van Deskundigen
Grondstoffen en Milieu een concept 9344 BRL voor bespreking in het CvD Dit

concept werd op 26 maart 2015 besproken Op 7 juli 2015 lag er een concept
van BRL 9344

In deze beoordelingshchtlijn zijn alle relevante eisen opgenomen met

betrekking tot de mUieuhygienische eigenschappen van de fractie 500

micrometer vrijkomend bij de bewerking van primaire steenachtige materialen

zoals die zijn gesteld aan niet vormgegeven bouwstoffen en grond in het Bbk

en de Rbk

Tussen Intron Certificatie en de Toetsingscommissie werd de afspraak gemaakt
dat de BRL gelet op de status van granietzand onder de categorie grond zou

vallen maar dat de onderliggende producten zowel aan de eisen van bijiage A

als B van het Rbk moesten voldoen Granuliet 63 micrometer was

bestempeld als grond voorzien van een productcertificaat en moest daarom

blijven voldoen aan de eisen uit bijiage B van de Rbk

Door Intron Certificatie werd in het toepassingsgebied niet langer de eis

opgenomen dat het materiaal afkomstig moest zijn niet gelithificeerde
terrigene afzetting waarmee deze afwijking ten aanzien van BRL 9321 zich

niet langer kon voordoen

De BRL werd op 24 maart 2017 vastgesteld door het College van Deskundigen
Grondstoffen en Milieu Na goedkeuring doorde Harmonisatiecommissie Bouw

heeft Intron Certificatie in april 2017 BRL 9344 aangeboden aan het ministerie

voor opname in de Rbk ^

In juni 2017 is door lenW aangegeven dat BRL 9344 in zijn huidige vorm niet

voldeed In de BRL werd verwezen naar toetsingscriteria voor zowel grond als

bouwstof Daarom kon deze BRL niet als wettelijk schema worden aangewezen

in de Regeling

Op 5 februari 2019 vond in Rijswijk een gesprek plaats waaraan een

vertegenwoordiger van GIB en vertegenwoordigers van RWS WVL Bodem en

DGWB deelnamen Aanleiding was de gang van zaken rond BRL 9344 Hier

kwam het voornemen uit voort aan Deltares te vragen een notitie op te stellen

om antwoord te krijgen op de vraag onder welke definitie van het Bbk granuliet
zou vallen Daarnaast was zo werd in het gesprek gesteld het de vraag of met

de keuringen en toetsingscriteria zoals beschreven in de concept BRL 9344 de

Interne notitie t b v overleg BRL 9344 op 16 november 2018
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milieu hygienische randvoorwaarden zoals bedoeld in het Bbk voldoende

geborgd zouden worden Bovendien kwam de vraag aan de orde of er ten

aanzien van toepassingen onder water als diepe plassen aanvullende

maatregelen of onderzoeken nodig waren

4 4 Bevindingen normdocument BRL 9344

De directe aanleiding om tot een nieuwe BRLte komen waren de problemen die

zich vanaf 2009 voordeden rond het wijzigingsbiad voor BRL 9321 Tenslotte

wilde GIB duidelijkheid hebben over de status van granuliet omdat er vanuit de

markt regelmatig vragen kwamen over het product

De BRL 9344 is zoals gebruikelijk ontwikkeld binnen het private deel van

Kwalibo Het normdocument is door het College van Deskundigen vastgesteld
en positief beoordeeld door de Toetsingscommissie Bij toetsing door de

rijksoverheid bleek de inhoud niet conform de regelgeving te zijn Het is

opvallend dat de Toetsingscommissie dit anders zag

Het idee van RWS WVL en DGWB om na februari 2019 Deltares in te schakelen

om een technische notitie over granuliet op te stellen in het kader van BRL

9344 kreeg geen navolging Hierop wordt later teruggekomen

Naar aanleiding van de bespreking in februari 2019 is de BRL 9344 aangepast
en ligt een conceptversie gereed Op dit moment wordt bezien of het gebruik
van een flocculant opgenomen dient te worden in de nieuwe BRL De BRL is in

behandeling bij het College van Deskundigen en de Toetsingscommissie Daar

wordt de hand gelegd aan wijzigingen om eventuele tegenstrijdigheden in het

normdocument weg te nemen
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5 Taakuitvoering bevoegde gezagen

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op taakuitvoering in het kader van

toezicht en handhaving

5 1 Taakuitvoering bevoegde gezagen

Provincies gemeenten en omgevingsdiensten5 1 1

In het SIKB normblad 8001 8002 voor gemeenten en provincies is

omschreven welke eisen gesteld kunnen worden aan de taakuitvoering door het

bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming Wbb In het

kabinetsstandpunt Beleidsvernieuwing Bodemsanering^^ was opgenomen dat

vanwege het grote risico van fouten onbewust en fraude bewust een pakket
aan maatregelen nodig was om de kwaliteit van de bodemsanering te borgen
Alle eisen zijn vanaf 2003 opgenomen in de Normbladen SIKB bodembeheer

8001 en 8002 Met de integratie van bodemtaken in het Omgevingsrecht is de

reikwijdte van de normbladen verbreed tot bodem en ondergrond

Daarna is zoals bekend een wettelijke regeling Kwalibo voor de

kwaliteitsborging van bodemintermediairs het erkenningensysteem
vastgesteld als onderdeel van het Bbk met daarin kwaliteitseisen aan

werkzaamheden functies en personen en aan de organisatie

Voor gemeente provincies en omgevingsdiensten is een kwaliteitssysteem
ontwikkeld op basis van de genoemde normbladen In 2008 beschikten alle

provincies en vrijwel alle bevoegd gezag gemeenten Wbb over een

kwaliteitssysteem op basis van deze normbladen Het feitelijk functioneren en

de onderlinge leereffecten worden op vrijwillige basis bezien tijdens onderlinge
visitaties De voortgang van de implementatie en de gezamenlijke bevindingen
en innovaties komen in het Platform Overheid Kwaliteit Bodembeheer POKB

aan de orde De doelgroep van POKB is de afgelopen jaren verschoven van de

bevoegde gezagen naar de Omgevingsdiensten Die zijn grotendeels
deelnemer

5 1 2 Vergunningverlening en handhaving door R WS in het kader van het

Bbk

Specifiek voor het Bbk is de bevoegdheid van RWS namens de minister van

lenW gebaseerd op artikelen 2 {voor bouwstof 3 {voor grond en bagger en 4

{handhaving Bbk In artikelen 2 en 3 wordt de beheerder het

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het verlenen van de Watervergunning zie

art 1 Bbk dat is RWS in het geval van Rijkswateren aangewezen als bevoegd

gezag voor het Bbk

RWS heeft vergunningverlening ondergebracht bij de regionale
dienstonderdelen en bij het landelijke dienstonderdeel WVL RWS

^^Tweede Kamer 2001 2002 28199 nr 1

In de Monitoringsverslagen 2008 2009 en 2010 werd hier aandacht aan besteed
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Vergunningverlening heeft een rol als bevoegd gezag namens de minister

vanuit de wet en regelgeving Deze rol bestaat uit het nemen van besluiten

Voorbeelden hiervan zijn het verlenen en weigeren van vergunningen en het

geven van soms wettelijk verplichte adviezen bij besluiten van derden

waarbij de door RWS te beschermen belangen een rol spelen

Zij zijn onderdeel van de RWS keten Vergunningverlening Toezicht en

Handhaving VTH Er is een sterke relatie tussen het Vergunningenbeleidsplan
het Handhavingsbeleidsplan en het Netwerkbeheerplan Er is ook samenhang
met andere rollen binnen RWS en de rollen van andere overheden Het

Vergunningenbeleidsplan en Handhavingsbeleidsplan van Rijkswaterstaat gaan

over de invulling van de VTH rol door RWS

5 1 2 1 Vergunningenbeleidplan RWS

Het Vergunningenbeleidsplan RWS^ ^
is bestemd voor burgers bedrijven

vergunningverleningspartners derden en RWS zelf Met dit plan wil RWS

vergunningverleningstaken transparant en toegankelijk maken voor de

maatschappij en laten zien op een verantwoorde wijze om te gaan met

wettelijke taken Ten aanzien van de uitvoering geeft het beleidsplan aan dat

RWS de volgende doelen nastreeft

1 betrouwbaar en deskundig partner
2 een RWS

3 efficiente processen

4 conform kwaliteitscriteria Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
VTH stelsel 26

Er is zo stelt het vergunningenbeleidsplan aandacht voor kennisontwikkeling
en kennisuitwisseling Er wordt gewerkt vanuit een set kaderdocumenten en

met landelijke werkgroepen en bedrijventeams Processen worden volgens het

plan continu verbeterd met behulp van Lean management De bepalingen rond

procedures zijn verwerkt in landelijk vastgestelde procesbeschrijvingen Dit

moet ertoe bijdragen dat de vergunningverleners binnen RWS eenduidige

afwegingen op uniforme wijze maken zo stelt het beleidsplan

Daarnaast werkt RWS conform de kwaliteit en procescriteria22 voor VTH Dit

betekent dat de processen aan hoge standaarden moeten voldoen Ook worden

er eisen gesteld aan het opieidingsniveau competenties en de kritische massa

van de medewerkers

In 2018 zijn de afdelingen Vergunningverlening en Handhaving getoetst aan de

criteria en in de jaren daarna vindt benchmarking plaats met de andere

waterbeheerders

5 1 2 2

Het Handhavingsbeleidsplan28 RWS is bedoeld voor burgers bedrijven
handhavingspartners derden en RWS zelf Met dit plan wil RWS in haar

Handhavingsbeleidsplan RWS

Besluit Vergunningenbeleidsplan Rijkswaterstaat Staatscourant 35817 11 juli 2019

Het Vergunningverieningsbeieidsplan is een uitwerking van de Visie Vergunningveriening van

RWS
2®
Op 29 november 2019 heeft de staatssecretaris de TK gemformeerd over de evaluatie VTH

Tweede Kamer 2019 2020 33118 nr 122
22 Kwaiiteitscriteria 2 2 2019 Deei B Voor vergunningveriening toezicht en handhaving krachtens

de Wabo
2® Besiuit Handhavingsbeieidspian Rijkswaterstaat Staatscourant 25235 8 mei 2017
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toezichthoudende en handhavende taken transparant en toegankelijk zijn naar

de maatschappij Dit heeft RWS ook vastgelegd in proces en kwaliteitscriteria

Jaarlijks wordt een landelijk uitvoeringsprogramma UP voor RWS Handhaving

opgesteld voor de werkvelden hoofdwatersysteem hoofdvaarwegennet en

hoofdwegennet In het UP voIgt de uitwerking van de keuze voor een

risicomodel Het risicomodel is de methode op basis waarvan verschillende

risico s zoals milieu en veiligheid worden gewogen Naast het risicomodel

gebruikt RWS het Interventiekompas voorheen de Tafel van Elf om via dit

gedragsanalysemodel te komen tot een goede afweging voor een effectieve

handhavingsinterventie

Handhavtng
Repressie

Strafrecht

{bijv bestuurlijke strabeschikking mjllejj

Bestuursrecht

bijv last onder dwangsom

Toezicht

^H^ggftigericht toezicht monstername

HMUBbchtsurveillance

IF

L

Voorlichting

Inforitieren en instrueren

bIJv tnfomil overleg met branches
Preventte

5 1 2 3 Landelijke Handhavingsstrategie
Het doel van de Landelijke Handhavingsstrategie^® is uitvoering geven aan de

beginselplicht tot handhaven en passend intervenieren bij iedere bevinding in

vergelijkbare situaties vergelijkbare keuzes maken en interventies op

vergelijkbare wijze kiezen en toepassen landsbreed door het bestuurlijk
bevoegd gezag de omgevingsdiensten de landelijke inspecties de

waterschappen de politie en het OM De strategie is door alle

handhavingspartners samen tot stand gekomen en wordt nu door de

verschillende partijen als eigen beleid vastgesteld

Daarnaast is er een RWS Uitvoeringskader Landelijke Handhavingsstrategie^®
Deze gaat niet specifiek over het Bbk

5 1 2 4 Afwikkeling meldingen Bbk door RWS

Een toepassing van grond en baggerspecie onder het Bbk moet altijd 5

werkdagen voor de toepassing worden gemeld Dit geldt ook voor opslag korter

dan 6 maanden en tijdelijke opslag voorafgaand aan de toepassing Bij schone

grond en baggerspecie in hoeveelheden vanaf 50 kubieke meter moet

Vaststelling Landelijke Handhavingstrategie Rijkswaterstaat Staatscourant 33546 1 juli 2016

RWS WVL 15 maart 2016
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eenmalige de toepassingslocatie worden gemeld Als RWS bevoegd gezag is

voor de toepassing wordt de melding door of namens RWS beoordeeld

5 2 Bevindingen

Het POKE is nog steeds actief Tweemaal per jaar vinden er

platformbijeenkomsten plaats tussen de aangesloten deelnemers Ook staat er

voor komend najaar een visitatie in de planning Bij die visitaties wordt in de

vorm van een soort audit nagegaan of de organisatie die bezocht wordt volgens
normblad 8000 werkt Daarnaast komen dan de twee jaarthema s terug

omgevingswet en grondwater De visitatie wordt uitgevoerd door twee visitoren

van twee andere overheden die zijn aangesloten bij het POKE De visitaties zijn

gericht op de VTH taken De waterschappen willen in het kader van hun VTH

taken mogelijk ook starten met collegiale toetsen of visitaties

Om overheden te ondersteunen is een generieke Handhavings Uitvoerings
Methode Besluit bodemkwaliteit HUM Bbk ontwikkeld De HUM Bbk is een van

de instrumenten die moet bijdragen aan een betere beheersing en handhaving
van de verschillende stromen grond baggerspecie en bouwstoffen en de

toepassing daarvan en die ook een bijdrage levert aan de verbetering van de

kwaliteit van het bodembeheer De HUM Bbk is onder regie van Bodem

ontwikkeld door de doelgroep namelijk de verschillende toezichthoudende

overheden gemeenten waterschappen provincies Rijkswaterstaat politie en

rijksinspecties

Erzijn verschillende strategiedocumenten opgesteld rond vergunningverlening
en handhaving door RWS Tevens dient RWS te voldoen aan de vereisten rond

het VTH stelsel Dit laatste betreft vooral kwaliteitseisen aan opieidingsniveau
en competenties van medewerkers

Naast de generieke Handhavings Uitvoeringsmethode en de Landelijke RWS

Handhavingsstrategie is er echter geen specifiek handhavingskader Bbk voor

de handhavers van RWS en de inspecteurs van de ILT Er zijn wel

procesbeschrijvingen rond de afwikkeling van meldingen in het kader van het

Bbk Er is geen inhoudelijk beoordelingskader voor het afdoen van deze

meldingen

Handhavers binnen RWS hebben een strikte rolopvatting en beroepen zich

regelmatig op het mandaat dat zij hebben en op de zorgplicht In de praktijk

lijken er binnen de regionale directies geen duidelijke afspraken te zijn hoever

het mandaat strekt De zorgplicht betreft overigens in eerste instantie de

bedrijven die willen toepassen

De beoordeling van een melding in het kader van het Bbk is geen formeel

besluit in de zin van Algemene wet bestuursrecht en daarom is het in beginsel
niet mogelijk rechtsmiddelen bezwaar beroep hiertegen aan te wenden Het

doen van een melding op grond van het Bbk en het voldoen aan de daaraan in

de Rbk gestelde eisen ziet op de naleving van zogenoemde algemene

regels Een reactie van bevoegd gezag of uitblijven daarvan op een melding

Met als doel het verminderen van administratieve lasten zijn de afgelopen jaren

vergunningplichten in een groot aantal wetten steeds vaker vervangen door aigemene regels
Algemene regels omvatten op voorhand beschreven voorschriften met betrekking tot bepaalde

specifieke handelingen zoals in het geval van het Bbk het toepassen van grond bagger en

bouwstoffen Bij algemene regels hoort een melding in plaats van een aanvraag zoals bij een

vergunning De melder geeft op die manier aan bevoegd gezag aan dat hij een bepaalde handeling
gaat doen en naarzijn mening wordt voldaan aan de algemene regels zoals opgenomen in
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is aeen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht Bezwaar en

beroep tegen de uitkonnst van de beoordeling van de melding is voldaan aan

de geldende algemene regels van het Bbk en de Rbk is niet mogelijk

bijvoorbeeld het Waterbesluit de Waterregeling een verordening van het waterschap de keur of

zoals hier het Besluit bodemkwaliteit
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Meldingen Bbk Honswijkerplas en Over de Maas6

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de meldingen van de toepassingen van

granuliet bij RWS ON en RWS ZN

6 1 Bedrijfsbezoek aan GIB door de ILT in 2013

Zoals hiervoor is aangegeven is het product granuliet vanaf 2009 door Intron

Certificatie als grond onder BRL 9321 ondergebracht Vanaf 2009 zijn er talloze

toepassingen van granuliet geweest Een bron voor deze toepassingen hoewel

niet volledig vormt het Meldpunt Bodemkwaliteit Bij dit meldpunt zijn 42

meldingen voor de toepassing van granuliet geregistreerd vanaf 2009

In 2013 heeft de ILT een bedrijfsbezoek gebracht aan GIB nadat op 26

november 2012 een Bodemsignaal was ontvangen Bodemsignaal 954849 over

een hoog bariumgehalte in granuliet In inspectierapport 70527 werd door de

ILT geoordeeld dat granuliet als grond moet worden beoordeeld voorlopig

standpunt blijft discussiepunt Daarnaast werd opgemerkt dat geen enkele

BRL het productieproces helemaal afdekte De BRL 9321 en 9324 zouden het

dichtste in de buurt komen maar aangezien granuliet als grond werd gezien
leek de BRL 9321 het meest toepasselijk 9324 gaat immers over bouwstoffen

Granuliet heeft van nature een hoog bariumgehalte en de normen voor barium

zijn in dat geval geen antropogene oorsprong barium tijdelijk buiten werking

gesteld Geconcludeerd werd dat er geen overtredingen waren door het bedrijf
en daarmee werd het signaal afgesloten

6 2 Melding toepassing in Honswijkerplas

Op 27 maart 2018 deed een toepasser een melding voor 70 000 ton granuliet in

de Honswijkerplas melding 445595 Op 3 april 2018 werd deze melding door

RWS Oost Nederland RWS ON ontoereikend verklaard De argumentatie was

dat granuliet een bouwstof was en geen grond Hierna richtte de toepasser zich

op 4 april 2019 tot de helpdesk van Bodem van RWS om uitleg Bodem

stelde in haar antwoord dat granuliet is gecertificeerd onder de BRL 9321 en

dus als grond kon worden beschouwd

Een handhaver van RWS ON nam op 6 april 2018 contact op met de toepasser
en gaf een toelichting op de ontoereikendverklaring Als reden werden de

ervaringen met dit materiaal de hoge mate van vertroebeling en colloidaal

gedrag gegeven Op grond van artikel 7 Bbk zou de toepassing in strijd zijn met

de zorgplicht

Mede naar aanleiding van deze melding bij RWS ON vond op 11 april 2018 een

intern overleg plaats bij RWS WVL waarin de status van granuliet in relatie tot

BRL 9321 aan de orde kwam Uit het verslag van dit gesprek is op te maken

dat bekend was dat in 2009 door het Implementatieteam was bepaald dat

granuliet grond was Ook werd verwezen naar het afgekeurde wijzigingsbiad op

BRL 9321 Geconcludeerd werd dat het uiteindelijk aan het bevoegd gezag is

om te bepalen of het materiaal als grond of als bouwstof kan worden toegepast
Tevens werd vastgesteld dat BRL 9321 bedoeld was voor primaire winning van

zand en grind en daardoor leek het materiaal niet onder het toepassingsgebied
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te vallen Ook stelde de BRL 9321 zo bleek uit het overleg dat steenslag dat

geproduceerd uit gesteente niet onder de BRL viel waarmee werd

gecondudeerd dat dit materiaal dus niet onder de scope van de BRL 9321 zou

vallen en het certificaat geen geldig bewijsmiddel zou zijn Ook kwam de

nieuwe BRL 9344 aan de orde waarvan in het overleg werd vastgesteld dat de

aanhouding er volgens de betrokkenen bij het overleg mee te maken had dat

in deze nieuwe BRL het product granuliet zowel als grond als bouwstof kon

worden toegepast Het resultaat van het overleg van 11 april werd gedeeld met

handhaving van RWS ON

In een mail van 18 april 2018 gericht aan de toepasser werd door RWS ON

aangegeven dat er vanuit Rijkswaterstaat ervaringen waren met het materiaal

granuliet in oppervlaktewater en men van mening was dat dit niet nuttig en

functioneel zou zijn Voornaamste reden zou het colloidaal gedrag van het

materiaal zijn en de mogelijke negatieve invioed op de directe omgeving met

name ook voor vissen Ook werd gesteld dat er twijfels zijn hoe het granuliet
zou gaan reageren als het eenmaal toegepast zou zijn RWS ON gaf aan van

mening te zijn dat granuliet voor toepassing in droge infrastructurele werken

goed gebruikt kon worden maar in oppervlaktewater niet Toepassen van

granuliet in een zandwinplas zou voorbijgaan aan de bedoeling van de

Handreiking voor het vullen van diepe plassen met gebiedseigen materiaal zo

werd gesteld Er zou natuur ontwikkeld worden en dit materiaal willen we als

waterbeheerder niet in zandwinplassen ontvangen zo stelde RWS ON naar de

toepasser

Op 18 april 2018 werd door handhaving van RWS ON naar aanleiding van de

melding een Bodemsignaal ingediend bij de ILT ^^
op 23 april werd door de ILT

inspecteur in het systeem vastgelegd^^ dat hij op die datum had gebeld met de

melder en had vastgesteld dat de discussie weer opnieuw bleek te gaan over de

vraag of granuliet nu grond of bouwstof betrof In een eerdere zaakzo stelde

de inspecteur werd granuliet beschouwd als grond zie zaak 70527 uit 2013 en

is vervolgens tijdelijk onder productcertificaat BRL 9321 gebracht zo gaf hij
aan De inspecteur zag omdat de discussie weer opnieuw werd gevoerd geen

aanleiding om op te treden zolang de normstelling is het grond of bouwstof

hier onduidelijk over is Hij oordeelde dat er geen overtreding was

Inmiddels had een handhaver van RWS ON op 19 april 2018 contact

opgenomen met de toepasser en gaf een inhoudelijke reactie op de

ontoereikendheid van de melding

Op 16 mei 2018 bracht een handhaver van RWS ON op eigen initiatief een

bezoek aan de bedrijfsiocatie van GIB in Amsterdam

Op 7 november 2018 richtte de advocaat van GIB zich tot RWS ON met het

verzoek terug te komen op het eerder genomen standpunt Daarbij wees de

advocaat erop dat de producten van GIB ruimschoots voldoen aan alle

relevante wet en regelgeving zowel civieltechnisch als milieukundig en dat

deze al meer dan 25 jaar in zeer aanzienlijke hoeveelheden succesvol toegepast
worden in de vele werken van Rijkswaterstaat 50M ton Ook gaf hij aan dat

granuliet of ook wel Noordse leem genoemd sinds het Bouwstoffenbesluit en

Meldnummer M 2018 0046312 01

Inspectie 199659
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ook onder het Bbk werd aangemerkt als grand en het schoon {A\N^ is

bevonden De advocaat stelde dat in de beginjaren de grand werd gekeurd
conform AP04 partijkeuringen Omdat de resultaten van de vele keuringen zeer

constant waren en er steeds hoge kosten aan de keuringen verbonden waren

werd GIB op de mogelijkheid tot certificatie gewezen De best passende BRL

voor granuliet bieek zo gaf de advocaat aan de BRL 9321

In het kader van het verzoek van de advocaat om een rechtsoordeeP^ werd

door RWS ON aan de ILT gevraagd met spoed een juridisch advies op te stellen

Deze vraag kwam terecht bij een medewerker van de ILT In het ILT advies

gedateerd 19 november 2018 werd een antwoord geformuleerd op de vraag of

GIB de toepasser en de certificerende insteiling overtredingen hadden begaan
op grond van artikei 15 18 en 28 en vervoigens 16 van het Bbk In het

juridisch advies werd gesteid dat BRL 9321 Milieuhygienische kwaliteit van

industriezand en gebroken industriegrind versie van 4 november 2014 niet

van toepassing zou zijn omdat het granuliet niet voidoet aan de omschrijving in

het toepassingsgebied onder 1 2 van de BRL 9321 Hierin staat dat deze

beoordeiingsrichtiijn niet bedoeid is voor materiaai dat een bewerking heeft

ondergaan anders dan scheiden wassen of breken Granuliet is zo steide de

notitie een granietsiijpsei dat wordt verkregen bij het siijpen van graniet
Tevens steide de notitie dat het product niet voideed aan de definitie van

industriezand en gebroken industriegrind als van nature in de bodem

voorkomend sedimentair materiaai Ook hier zou zo steide de notitie geen

sprake van zijn omdat het granuliet vrij komt bij de productie van graniet en

granuiaat Granuiiet is een industrieei bijproduct en geen natuurproduct Verder

steide de notitie dat er geen andere BRL van toepassing is wat betreft het

handelen van GIB het niet gaat om een aangewezen werkzaamheid en er dus

ook geen overtreding kan zijn van een BRL die van toepassing is Daarmee is er

geen overtreding aan de orde van artikei 15 16 of 18 Bbk Wei werd een

overtreding gesignaleerd ten aanzien van artikei 28 Bbk ^® Intron Certificatie

zou artikei 18 Bbk overtreden hebben omdat deze in strijd met de BRL 9321

een certificaat heeft afgeven terwiji BRL 9321 hier niet op van toepassing was

Op 5 december 2018 antwoordde RWS ON naar de advocaat van GIB dat men

niet voornemens was aan het verzoek te voidoen Op 7 januari 2019 diende de

advocaat namens GIB een bezwaarschrift in Op 7 juli 2020 heeft GIB het

bezwaarschrift ingetrokken

Op 13 december 2018 werd door een handhaver van RWS ON opnieuw een

Bodemsignaai ingediend bij de ILT ^^ In ILT rapportage 296953 werd ais door

de handhaver gesignaieerde tekortkoming aangeduid dat GIB moest beschikken

over een miiieuhygienische verkiaring waaruit biijkt dat wordt voldaan aan

onderdeei a en b van artikei 28 Bbk Hier zou het bedrijf niet aan voidoen De

eerste conclusie van de ILT in januari 2019 is dat de miiieuhygienische
verkiaring zijnde een productcertificaat op basis van de BRL 9321 waarover

Graniet Import BV beschikt eigeniijk niet op basis van de BRL 9321 had mogen

Achtergrondwaarde
Een rechtsoordeel is geen Awb besluit maar is een brief waarmee het bevoegd gezag op verzoek

uitieg geeft over de toepassing van wetteiijke voorschriften op een specifiek gevai
36
voigens artikei 28 van het Bbk is bij het vervaardigen voor handeisdoeieinden voor de

Nederiandse markt voorhanden hebben van een bouwstof vervoeren en ter beschikking stellen van

de bouwstof verplicht om te beschikken over een miiieuhygienische verkiaring zoais een erkende

kwaiiteitsverkiaring en een afleverbon van de producent
3
Meldingsnummer M 2018 0120944
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worden afgegeven omdat de BRL 9321 daar niet over gaat Er is dan sprake
van overtrading van artikel 28 Bbk volgens de ILT De ILT legde vast dat op

verzoek van GIB eind januari begin februari 2019 een overleg zou plaatsvinden
tussen RWS en GIB De ILT zou daar in verband met het uitgegeven
rechtsoordeel bij aansluiten De behandelend inspecteur gaf aan dat daarna een

interventiebrief naar GIB gestuurd zou worden

Op 29 januari 2019 vond over de kwestie een overleg plaats tussen RWS ON

de ILT en GIB van granuliet Uitkomst van dit overleg was dat het standpunt
van ILT en RWS ON vooralsnog ongewljzigd bleef Wei werd afgesproken dat

GIB nadere informatie aan zou leveren over de totstandkoming van het gebruik
van dit certificaat ILT zou deze informatie afwachten en dan een definitief

besluit nemen

Op 1 april 2019 legde de advocaat van GIB het verzoek neer om op korte

termijn het bezwaarschrift In behandeling te nemen en een hoorzitting te

plannen

Op 29 oktober 2019 werd het Bodemsignaal bij ILT afgesloten Dit was na de

bevestiging van granuliet als grond door het Directeurenoverleg en de memo

van de DGWB aan de DG RWS De ILT inspecteur heeft besloten om geen actie

te ondernemen omdat er milieuhygienisch geen probleem is Het stelde Het

blijft juridisch lastig maar het heeft nu er een uitspraak is geen zin meer om

hierop strakte handhaven

6 3 Bevindingen melding Honswijkerplas

Hoewel de definities en normen voor grond specifiek en gedetailleerd zijn
zagen de handhavers van RWS ruimte voor interpretatie De uitspraken van het

Implementatieteam uit 2008 2009 en het door Intron Certificatie verstrekte

productcertificaat werden terzijde geschoven De complexiteit van de

regelgeving draagt daaraan bij Er is een klein aantal handhavers Deze kennen

elkaargoed en hun opvattingen werden regio overstijgend gedeeld

Onduidelijk is welke status het door een handhaver uitgevoerde bedrijfsbezoek
in mei 2018 had Zo nodig verricht de ILT en niet RWS risicogericht

bedrijfsbezoeken zoals dat ook in 2013 bij deze producent aan de orde was Op
basis van het door een handhaver ingediende Bodemsignaal constateerde de

ILT eind april 2018 geen overtreding ten aanzien van granuliet Deze

constatering werd terzijde geschoven door handhaving van RWS De ILT heeft

in 2018 2019 ter plekke geen onderzoek gedaan bij GIB

In de gevoerde gesprekken kwam naar voren dat handhavers in ON en

medewerkers van RWS WVL vanaf 2018 ingegeven door het bedrijfsbezoek in

mei van dat jaar grote zorgen hadden over de milieuhygienische aspecten van

granuliet Deze zorgen richtten zich op het gebruik van een flocculant bij de

productie van granuliet

GIB heeft de gang van zaken als zeer nadelig ervaren en vond dat er bij de

handhavers van vooringenomenheid sprake was GIB heeft zich beklaagd over

het ontbreken van een beroepsmogelijkheid binnen het Bbktegen het afwijzen
van een melding De verzoeken van zijn advocaat werden zonder inhoudelijke
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argumenten terzijde gelegd Er ontstond wear communicatie tussen GIB en het

ministerie rond het opstellen van de discussienotitie granuliet zie later

6 4 Meldingen toepassing in Over de Maas

29 maart 2016

Op 29 maart 2016 diende de toepasser een melding in voor toepassing van

granuliet in Over de Maas via het Meldpunt Bbk melding 360166 De

afwikkeling vond plaats onder verantwoordelijkheid van RWS Zuid Nederland

RWS ZN Het ging om 100 000 ton granuliet De melding werd toereikend

verklaard Gebruik gemaakt wordt van certificaat IZG 035 1

Met een melding op 3 oktober 2016 werd de hoeveelheid verhoogd naar

150 000 ton Hier werd certificaat IZG 035 1 overlegd Dit certificaat bleek niet

langer geldig te zijn Vervolgens vond een herziene melding plaats op 7 oktober

2016 met certificaat IZG 039 2 Uit de gegevens van RWS ZN blijkt dat in

totaal 121 000 ton granuliet is toegepast

28 mei 2018

Onder nummer 360166 3 werd op 28 mei 2018 een melding gedaan door een

toepasser om 200 000 ton granuliet toe te passen in Over de Maas Bij de

melding werd productcertificaat IZG 039 2 overlegd Op 29 mei 2018 werd

RWS ZN door RWS ON geinformeerd over de gevoigde handelwijze ten aanzien

van de voorgenomen toepassing in de Honswijkerplas Door RWS ZN werd

besloten werd de eerder goedgekeurde melding alsnog op basis van informatie

van RWS ON af te keuren Op 30 mei 2018 werd deze melding ontoereikend

verklaard
^®

14juni2019
Op 7 mei 2019 gaf de toepasser in een mail aan RWS ZN aan dat hij het

voornemen had opnieuw een melding te doen In de mail werd aangegeven dat

een extra BRL 1001 partijkeuring was uitgevoerd op een deel van het granuliet
Tevens gaf de toepasser aan dat op basis van de oude en nieuw verkregen
informatie de milieuhygienische en fysische kwaliteit van granuliet opnieuw is

beschouwd door een onafhankelijk deskundige Schreurs Milieuconsult

Schreurs Milieuconsult concludeerde in haar toetsing d d 12 april 2019 dat

granuliet kan worden gekwalificeerd als AW grond vrij toepasbaar op zowel

landbodem als in oppervlaktewater Er zouden bij deze toepassingen van

granuliet geen risico s ten aanzien van mens of natuur te verwachten zijn
Over de mail is contact tussen RWS ZN en RWS ON

Op 14juni werd onder nummer 494368 0 bij RWS ZN de aangekondigde
melding gedaan voor de toepassing van 6000 m3 granuliet in Over de Maas Er

is een partijkeuring AP 04 grond bijgevoegd en het eerder genoemde rapport
van Schreurs In een reactie naar de indiener werd door de handhaver van RWS

ZN gesteld dat granuliet als een bouwstof werd gezien en de melding als

ontoereikend werd beoordeeld

Zoals eerder aangegeven was op 3 april 2018 een melding voor de toepassing van granuliet door

RWS ON ontoereikend verklaard Granuliet zou niet onder BRL 9321 vallen waardoor het

productcertificaat niet juist was
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17 September 2019

Op deze datum werd een nieuwe melding 504391 0 bij RW5 ZN gedaan voor

Over de Maas Ditmaal ging het om een toepassing van 100 000 ton granuliet
onder de naam Noordse Leem De melding is voorzien van een erkende

kwaliteitsverklaring IZG 039 2 en een partijkeuring Het betreft dezelfde

partijkeuring als bij melding 494368 Tevens is een analyserapport bijgevoegd
en een rapport over de milieuhygienische aspecten van granuliet van Schreurs

Consult Omdat door de handhaver Noordse Leem niet als grond in de

betekenis van BRL 9321 werd gezien is de melding als ontoereikend

beoordeeld

De melding werd op 10 oktober 2019 opnieuw ingediend waarna deze op 17

oktober opnieuw als niet toereikend werd verklaard Ook nu is de motivatie dat

granuliet niet onder BRL 9321 valt Op 18 oktober werd op basis van

gewijzigde inzichten de melding alsnog als toereikend beoordeeld Dit was

nadat op 10 oktober 2019 de DG WB had bevestigd dat granuliet als grond kon

worden beschouwd en hieroverop 17 oktober telefonisch overleg plaatsvond
tussen de DG RWS de HID ZN en de HID WVL

Op 12 november 2019 werd door de toepasser een aangepaste melding

gedaan De hoeveelheid materiaal werd verhoogd van 100 000 ton naar

250 000 ton Vervolgens is er op 6 december 2019 opnieuw een melding met

een verhoging naar 500 000 ton granuliet voor Over de Maas Op beide

aanpassingen op de oorspronkelijke melding is door het bevoegd gezag niet

binnen de gestelde vijf werkdagen gereageerd Na deze vijf werkdagen mag het

materiaal op basis van de melding worden toegepast tenzij het bevoegd gezag

Rijkswaterstaat binnen deze termijn de melding als ontoereikend beoordeelt

Dat was niet aan de orde

27 februari 2020

Op 27 februari 2020 is door of namens Over de Maas BV een melding op basis

van het Bbk bij Rijkswaterstaat gedaan voor het toepassen van granuliet in

Over de Maas Het betreft een uitbreiding van de eerdere melding van 500 000

ton naar 750 000 ton granuliet De melding voor de uitbreiding is gedaan op 27

februari jongstleden Ook nu waren er geen juridisch gegronde redenen voor

Rijkswaterstaat om deze melding voor granuliet als ontoereikend te

beschouwen Ook hier werd niet binnen vijf werkdagen op de melding
gereageerd

6 5 Bevindingen meldingen Over de Maas

In 2016 werd een melding voor toepassing van granuliet in Over de Maas

toereikend verklaard In de gesprekken bleek dat er door RWS ZN bij deze

melding geen sprake was van actieve betrokkenheid Gesuggereerd werd dat

deze melding erdoor was geglipt

De meldingen die in 2018 2019 werden gedaan bij Over de Maas werden

aanvankelijk ontoereikend verklaard Het argument was net als bij de

meldingen voor de Honswijkerplas dat granuliet door de handhavers van RWS

ZN niet als grond werd beschouwd

In September 2019 verzochten de handhavers van RWS ZN een schriftelijke
bevestiging van het hetgeen in het directeurenoverleg lenW van 21 augustus
2019 was besloten over granuliet Deze vraag werd ingegeven door de wens
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een juridische basis te hebben voor de behandeling van de meldingen bij RWS
ZN

Tijdens de handhaving door RWS ZN kwam de wijze aan de orde waarop in het

geval van granuliet moest worden omgegaan met de zogenaamde

bodemtypecorrectie Ook externe deskundigen verwijzen hiernaar Artikel 4 2 1

van de Rbk is een artikel dat geldt voor alle grond en baggerspecie en bevat

een methode om de aangetroffen concentrates aan verontreinigingen om te

rekenen naar een standaardbodem zodat de omgerekende concentraties

kunnen worden getoetst aan de normen die zijn opgenomen in bijiage B van de

Rbk De bodemtypecorrectie t o v standaardbodem dient middels de

formules uit bijiage G van de Rbk plaats te vinden Volgens handhavers van

RWS ZN en externe deskundigen kan op basis van deze correctiemethode

granuliet niet als grond beschouwd worden gezien het lage gehalte organisch
materiaal Navraag bij RWS WVL leerde dat bij een gemeten organische

stofgehalte van meer dan 30 respectievelijk minder dan 2 met organisch

stofgehalten van 30 respectievelijk 2 wordt gerekend RWS WVL

concludeert dat via de bodemtypecorrectie granuliet voldoet aan de vereisten

gesteld aan grond

Na het besluit van de DG WB van 10 oktober 2019 werd op 17 oktober 2019

een melding voor granuliet als ontoereikend beoordeeld Pas nadat daarover op
17 oktober 2019 telefonisch contact plaatsvond tussen de DG RWS de HID

RWS ZN en de HID WVL werd er door RWS ZN conform de herbevestiging
gehandeld Vanaf 18 oktober 2019 werd de gedane en de volgende meldingen
door RWS ZN als toereikend beoordeeld

Uit de gesprekken bleek dat de handhavers van RWS ON hadden veel moeite

hadden met het besluit van de DG WB van 10 oktober De handhavers in ZN

gaven aan met deze opstelling uiteindelijk geen moeite te hebben hoewel ze

de communicatie daarover onder de maat vonden Wei voelden zij zich verplicht
alsnog kritisch naar de meldingen te kijken O a het lage gehalte organische
stof in granuliet werd zoals hierboven aangegeven door hen als bezwaarlijk
beschouwd Nadat de melding toereikend werd verklaard heeft RWS ZN alsnog
verificatiemonsters genomen Hieruit bleek dat er geen milieuhygienische
bezwaren waren en dat het product toegepast kon worden

RWS ZN heeft een aantal aanvullende stoffen laten onderzoeken in aanvulling
op het standaard stoffenpakket In het geval van acrylamide duurde dit

onderzoek lang omdat er een daartoe toegerust onderzoeksbureau gevonden
moest worden Dit bureau moest hiervoor een specifieke opstelling laten maken

waardoor het analyseren lang duurde De resultaten wezen uit dat de waarden

voor acrylamide onder de detectiegrens lagen

6 6 Druk op handhavers

Tijdens de uitzending van Zembla werd gesuggereerd dat de top van

Rijkswaterstaat de DG druk zou hebben uitgeoefend op de handhavers

teneinde de meldingen bij Over de Maas toereikend te laten zijn

Dit punt is aan de orde gesteld in gesprekken met betrokkenen uit RWS ZN

Medewerkers van RWS ZN hebben aangegeven dat zijn op geen enkel moment

Pagina 41 van 103

205005 1857



Procesevaluatie granuliet

druk hebben ervaren van GIB de gemeente of burgers Het ligt zo stellen zij
niet in de aard van handhavers om hiervan onder de indruk te zijn

Wei was er na de melding van 17 September 2019 in ZN druk van

vertegenwoordigers van RWS WVL op de handhavers van RWS ZN om zich te

conformeren aan het tijdens het directeurenoverleg van 21 augustus 2019

ingenomen standpunt dat granuliet als grond moest worden beschouwd zie

later Deze druk is onder andere verwoord in interne mails van 23 September
2019 Betrokkenen vinden het kwalijk dat deze mails in de publiciteit zijn

gekomen en daar ten onrechte het beeld aan werd verbonden dat de DG RWS

persoonlijk ingegrepen zou hebben in September Zoals later aan de orde zal

komen was de DG RWS op dat moment niet betrokken

Een van de handhavers heeft naar aanleiding van deze ervaren interne druk dit

via een melding besproken met zijn leidinggevende
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Interne discussie lenW over granuliet in 2018 20197

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de interne discussie binnen het

ministerie van lenW werd gevoerd over de vraag of granuliet als grond ofals

bouwstof moest worden gezien

Gevoigde stappen binnen de besluitvorming7 1

Zoals hiervoor aangegeven werd de kwestie over de status van granuliet acuut

in het kader van de handhaving bij de voorgenomen toepassing in de

Honswijkerplas in 2018 Tegelijkertijd liep er een discussie rond de nieuwe BRL

9344

Discussienotitie Granuliet7 1 1

De opstelling van de discussienotitie Granuliet vioeide voort uit het gesprek dat

op 5 februari 2019 plaatsvond nnet een vertegenwoordiger van GIB en

vertegenwoordigers van RWS WVL en DGWB Aanleiding was de discussie rond

BRL 9344 Uitkomst van dit gesprek was het idee een medewerker van Deltares

te vragen een notitie op te stellen om antwoord krijgen op de vraag onder

welke definitie van het Bbk het materiaal valt dat vrijkomt bij het

breken bewerken van graniet En de vraag of de keuringen en toetsingscriteria
zoals beschreven in de concept BRL 9344 de milieuhygienische
randvoorwaarden zoals bedoeld in het Bbk voldoende borgen gelet op de

toepassingen onder water als diepe plassen Uiteindelijk is niet gekozen voor

inzet van Deltares maar is een discussienota Granuliet door medewerkers van

RWS WVL tot stand gekomen

In de periode van maart tot april 2019 was er herhaaldelijk contact met GIB

waarbij door het ministerie om aanvullende onderzoeken wordt gevraagd die

betrekking hebben op het flocculant etc
^® Deze contacten vonden vooral plaats

door RWS WVL vanuit de regierol rond de notitie Op 25 april 2019 was een

eerste versie van de notitie gereed Op 13 juni werd het laatste concept van de

notitie opgesteld

Op 17 juni werd de discussienotitie Granuliet toegestuurd aan GIB Vervolgens
werd met DGWB en RWS WVL een afspraak gepland op 12 juli om deze notitie

met GIB te bespreken De discussienotitie en het commentaar daarop van GIB

is weergegeven in bijiage C

De discussienotitie Granuliet werd geagendeerd in een vergadering van het

Implementatieteam van 20 juni 2019 De bijeenkomst stond onder

voorzitterschap van DGWB het secretariaat was in opdracht van DGWB in

handen van RWS WVL Deelnemers waren vertegenwoordigers van IPO de

Brancheorganisatie Grondbanken BOG Platform bodemkwaliteit de

Kruse kolombezinkproef Noordse teem 15 5 2018 Schreurs Milieuconsult rapport granuliet

grond of bouwstof 20 3 2019 Schreurs Milieuconsult toetsing milieuhygienische kwaliteit

granuliet 12 4 2019 Royal Haskoning Effecten gebruik flocculant bij productie granuliet 29 5

2019 Deltares Specificatie voor hettoepassen van Noordse Leem in weg en waterbouwwerken

1 6 2019 Van der Kooij Ecopure P 1715 evaluatie gebruik flocculant voorde granuliet productie
9 6 2019 Soilconsult Analyseresultaten acrylamide 19 6 2019
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Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven NVPG

Cascade RW5 Bodenn RWS en de Unie van Waterschappen UvW

Het Innplennentatieteann oordeelde dat op basis van korrelgrootte het nnateriaal

onder het begrip grand kon vallen maar qua structuur het geen natuurlijk
bodemmateriaal was In die zin voigde het Impiementatieteam de redeneeriijn
in de notitie en adviseerde het ministerie van lenW in haar uiteindeiijke
afweging aandacht te hebben voor de consequenties van beoordeling van het

materiaai ais bouwstof Bouwstoffen nnogen imnners niet met de bodem worden

vermengd en moeten temgneembaar worden toegepast Het

Impiementatieteam gaf aan dat de keuze ook consequenties had voor

erkenningen heeft die zijn afgegeven op basis van BRL certificering

7 1 2 Gesprek met dhr Zijistra

Op 5 juni 2019 nam dhr Zijistra in dienst van Voiker Wessels via een

WhatsApp bericht contact op met de ioco SG van lenW Naar aanieiding van

dat bericht werd binnen lenW gekeken naar geschikte gesprekspartners en

werd op 1 juli 2019 een gesprek gepiand

In een mail van 19 juni 2019 aan de Ioco SG werd door dhr Zijistra informatie

gedeeld over GIB en de discussienotitie Granuliet bijgevoegd die op 17 juni

toegestuurd was aan GIB In de mail werd een reactie van GIB aangekondigd
op deze discussienotitie De Ioco SG beeindigde zijn betrokkenheid en legde het

verzoek van dhr Zijistra voor aan RWS Daar werd een afvaardiging voor het

gesprek met Zijistra en GIB samengesteld een directeur van RWS WVL de

pIv IG van de ILT en een afdelingshoofd van DGMI^o Hierover werd dhr

Zijistra op 19 juni geinformeerd Vervolgens richtte dhr Zijistra zich op 20 juni
2016 via een mail tot deze betrokkenen In deze mail schetste hij de problemen
van GIB en de mogelijke impact daarvan op de wegenbouwsector in Nederland

Van het gesprek met dhr Zijistra en GIB op 1 juli 2019 is geen verslag
beschikbaar ^^i Naar aanieiding van het gesprek werd door een medewerker van

DGWB teruggeblikt op het gesprek en de problematiek in het algemeen Daarin

werd verwoord dat er eerst goed zicht gekregen moest worden op de

milieuhygienische kwaliteit van het product Want als de kwaliteit goed is zo

werd gesteld werd de discussie is het grond of een bouwstof ook minder

interessant

7 1 3 Reactie van producent op discussienotitie Granuliet

Op 2 juli 2019 gaf GIB een schriftelijke reactie op de discussienotitie Granuliet

GIB gaf aan dat zijn producten ruimschoots voldoen aan alle relevante wet en

regelgeving zowel civieltechnisch als milieukundig en al meer dan 25 jaar in

zeer aanzienlijke hoeveelheden succesvol toegepast werden in onder meer

werken van Rijkswaterstaat SOM ton De fabrikant stelde dat Granuliet ook

wel Noordse leem genoemd sinds het Bouwstoffenbesluit en ook onder het Bbk

2008 wordt aangemerkt als grond en het schoon klasse AW is bevonden In

het kader van certificering was zo gaf GIB aan de best passende BRL voor

Granuliet BRL 9321 Sinds September 2009 is de Granuliet van GIB conform de

BRL gecertificeerd

De deelname van vanuit DGMI berustte op een misverstand De betrokkenheid van de ILT heeft

in de zomer geen vervolg gekregen De ILT werd pas weer genoemd in de memo van 10 10 2019

Er zijn na 1 juli 2019 geen andere bijeenkomsten met lenW geweest over granuliet waar dhr

Zijistra aan deelnam
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Wat de inhoud van de discussienotitie Granuliet betreft merkte GIB op met

stijgende verbazing de conceptnotitie tot zich genomen te hebben De

stellingen en argumentatie van de auteur s waren aantoonbaar gebaseerd op

verouderde onvolledige of onjuiste informatie zo meende GIB In sommige

gevallen zou stelling ingenomen worden zonder onderbouwing Er werd selectief

geciteerd uit de beschikbare informatie waarmee granuliet in een verkeerd

daglicht werd gesteld volgens GIB Vele beweringen zouden suggestief zijn
daarmee de reputatie van GIB schaden en bijdragen aan een negatieve

beeldvorming over het materiaal met alle gevolgen van dien

Ten aanzien van het gevoigde proces van de discussienotitie Granuliet merkte

GIB op dat bekend was dat de conceptnotitie was verspreid binnen RWS

handhaving en dat deze als staand beleid zou worden gebruikt bij de

beoordeling van meldingen over de voorgenomen toepassing van granuliet Dat

was zo stelde GIB in strijd met de gemaakte afspraken Op basis van de

conceptnotitie zou nader overleg met GIB plaatsvinden De reactie van GIB op

de discussienotitie Granuliet zou meegenomen worden en betrokken worden bij
de besluitvorming zo gaf GIB aan Dat bleek niet het geval GIB betreurde de

gang van zaken ten zeerste en vond het een kwalijke zaak dat een

ongefundeerde conceptnotitie als beleid werd ingezet
^^

7 1 4 Besluitvorming over granuliet
Op 12 juli 2019 vond het een maand eerder geplande overleg plaats tussen GIB

en DGWB naar aanleiding van de discussienotitie Granuliet Van dit gesprek is

geen verslag beschikbaar Wei is via mail een terugmelding gedaan aan

betrokkenen binnen het ministerie Aan het gesprek namen twee

vertegenwoordigers van GIB deel en twee vertegenwoordigers van DGWB

Uitkomst van dit gesprek was dat alles overwegende er voor DGWB voldoende

argumenten waren om granuliet als grond te blijven beschouwen

Op 18 juli vond onder leiding van DGWB een overleg plaats met onder andere

handhavers van RWS Daarin werd gesteld dat RWS een schrlftelljk stand punt
van DGWB Wilde Pas na een dergelijk standpunt gaf RWS aan anders te gaan

handhaven

Vervolgens werd een directeurenoverleg gepland op 21 augustus 2019 om de

kwestie te bespreken en een besluit te nemen In dat overleg lag een notitie

van DGWB voor
^ Van dit overleg is geen verslag beschikbaar Aan het gesprek

namen een directeur van RWS WVL een directeur van DGWB en medewerkers

van DGWB en RWS BS deel Er is wel een terugmelding via een mail van de

directeur RWS WVL Daaruit blijkt dat de aanwezigen geen redenen zagen om

granuliet als bouwstof te zien Afgesproken werd dit in een gezamenlijke notitie

van DGWB en RWS vast te leggen die zou worden vastgesteld door de

directeuren DGWB en RWS Dit met het oog op uniform handelen Gevraagd
werd de notitie te codrdineren in samenspraak of afstemming met Bodem

Plus DGWB RWS BS ILT RWS OIM en HBJZ

Op 26 augustus vond vervolgens een overleg plaats tussen een directeur van

RWS WVL een medewerkers van DGWB en GIB In dat gesprek werd aan GIB

het standpunt van DGWB en RWS medegedeeld

Voor een volledige weergave van het commentaar van GIB wordt verwezen naar bijiage C
^3 De discussienotitie Granuliet was niet geagendeerd voor dit overleg
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Op 23 September 2019 werd een melding voor een toepassing in Over de Maas

ontoereikend verklaard door RW5 ZN Handhaving bleef van oordeel dat

granuliet een bouwstof was In een mail van 26 September verzocht een

directeur van RWS ZN een schriftelijke bevestiging van de DG WB waaruit zou

blijken dat granuliet grond was

Op 10 oktober 2019 schreef de beleids DG een memo aan de DGRWS waarin

hij het standpunt vastlegt Daarmee werd de discussie over de status van

granuliet binnen lenW gesloten

7 2 Inhoudelijke afwegingen over status granuliet

Zoals aangegeven stelde de discussienotitie Granuliet van RWS WVL dat

granuliet als bouwstof moest worden gezien Het directeurenoverleg 21

augustus en de DG WB 10 oktober 2019 kwamen tot een ander oordeel

Ingegaan wordt op de inhoudelijke argumenten die in interne nota s zijn

aangevoerd

Na het gesprek met GIB op 12 juli 2019 verwoordde DGWB de volgende

overwegingen om granuliet als grond te blijven kwalificeren

Er zijn voldoende argumenten om granuliet als grond te kwalificeren

Er is sprake van een soort tussencategorie tussen grond en bouwstof

waarbij voor beide definities een redeneerlijn kan worden gevonden
Het materiaal is inmiddels in grote hoeveelheden als grond toegepast 2

miljoen ton

De kwaliteit van het product is goed en qua structuur vergelijkbaar met

bijvoorbeeld zand Door de productie en herkomst is het niet een op een

te vergelijken maar het komt wel in de richting
De BRL 9344 moet passend worden gemaakt voor granuliet Daar is GIB

zich terdege van bewust

Zoals hiervoor aangegeven werd het proces vervolgd met een

directeurenoverleg op 21 augustus In de aanloop naar dit overleg werd de

deelnemende directeur van DGWB op 29 juli door haar mensen geTnformeerd
In deze notitie werden de volgende argumenten aangevoerd

De definitie in het Bbk biedt de ruimte om granuliet als grond te

kenmerken dit laat onverlet dat granuliet dan ook aan alle eisen van het

Bbk inclusief de zorgplicht moet voldoen

Bij de afweging is ook betrokken dat granuliet al 25 jaar als grond wordt

toegepast
Met het kenmerken van granuliet als bouwstof zijn er minder

afzetmogelijkheden met mogelijke consequenties voor de productie van

granuliet granulaat en asfalt Een goede en sluitende onderbouwing is

daarom nodig om de belangen van GIB niet onnodig te schaden Het

kenmerken van granuliet als grond heeft dan ook de voorkeur Hiermee

zijn de toepassingsmogelijkheden ruim

Mits aan de kwaliteitseisen voor grond en de zorgplicht wordt voldaan is

dit geen probleem

In een tweede nota van DGWB van 15 augustus bedoeld als input voor de

deelnemers aan het directeurenoverleg van 21 augustus werden de volgende
kernpunten weergegeven
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1 Granuliet wordt al 25 jaar toegepast in grond en oppervlaktewater
Granuliet is een relatief schoon materiaal

Het kenmerken van granuliet als bouwstof heeft consequenties voor de

bestaande toepassingen een bouwstof moet namelijk nadat een werk

zijn functie verliest weer worden teruggenomen en kan geen onderdeel

van de bodem zijn zoals bij grond
Met het kenmerken van granuliet als bouwstof zijn er minder

afzetmogelijkheden met mogelijke consequenties voor de productie van

granuliet granulaat en asfalt

Een goede en sluitende onderbouwing is daarom nodig om de belangen
van GIB niet onnodig te schaden

Het kenmerken van granuliet als grond heeft dan ook de voorkeur

Hiermee zijn de toepassingsmogelijkheden ruim

Hits aan de kwaliteitseisen voor grond en de zorgplicht wordt voldaan is

dit geen probleem
Hiervoor is het nodig dat het bedrijf een limitatieve lijst met vragen

krijgt opdat in een keer aan RWS kan worden aangetoond dat wel of

niet aan de eisen wordt voldaan

Hoewel granuliet al 10 jaar onder certificaat wordt geleverd vindt dIt

volgens de ILT en RWS niet plaats op grond van het juiste
normdocument Er is een nieuw normdocument in voorbereiding Deze

moet zo snel als mogelijk worden afgerond en opgenomen in de Rbk

opdat er een specifiek normdocument is voor de productie van granuliet
10 In het gesprek met het bedrijf moet naast het gesprek over grond

bouwstof de mogelijkheden voor innovatie worden besproken Hiermee

wordt de positie van het bedrijf minder kwetsbaar en bevorderd dat voor

een relatief schoon materiaal naar een hoogwaardige toepassing wordt

gezocht
11 Hiervoor is zowel een rol weggelegd voor de overheid als voor GIB

Vanuit een opdrachtgeversrol kan RWS bevorderen dat nieuwe

producten worden toegepast

2

3

4

5

6

7

8

9

Van het op 21 augustus gehouden directeurenoverleg is geen formeel verslag

gemaakt De deelnemende directeur van RWS WVL gaf binnen RWS via een

mail een terugmelding van de in het overleg gedeelde lijn

We vinden dat een keuze grond of bouwstof nu moet worden genomen

We beseffen dat technisch gezien voor beide een redenering is op te

hangen
We delen de mening dat milieu inhoudelijk gezien ergeen overtuigende
reden is om granuliet als bouwstof te betitelen en dat een wijziging
daarin t o v 25 jaar toepassing als grond niet te motiveren is op grond
van milieurisico dus de aanwezigen steunen de keuze van Granuliet als

grond en daarmee voor doorzetting van de altijd gevoigde lijn
We achten het van belang dat de redenering voor grond consistent moet

zijn op punt van milieurisico en maatschappelijke toepassing van

granuliet als grond en dat de link met de regelgeving navoigbaar en

transparent is inclusief de vereisten van de zorgplicht ook voor

toepassing als grond
Gelet op de escalade die over dit vraagstuk nu plaats vindt en diverse

conceptnotities is een gezamenlijke definitieve notitie van DGWB en

RWS voor die redenering nodig die wordt vastgesteld door de

directeuren DGWB en RWS daarmee wordt ook een basis gecreeerd
voor uniform handelen
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Op 26 augustus 2019 vond een overleg plaats tussen vertegenwoordigers van

GIB RWS WVL en DGWB Daarin werd bevestigd dat de afgelopen 20 jaar

granuliet op diverse locaties is toegepast onder het Besluit Bodennkwaliteit als

grond Bij een voorgenomen toepassing in een diepe plas in Oost Nederland is

door bevoegd gezag RWS geoordeeld dat het hier om een bouwstof zou gaan

zo stelde het verslag Naar aanleiding hiervan is onduidelijkheid ontstaan hoe

granuliet mag worden toegepast Een conceptnotitie van RWS en lenW over dit

onderwerp was niet vastgesteld en is wel als zodanig gebruikt zo gaf het

verslag aan Dat heeft de onduidelijkheid verder vergroot Door de ontstane

onduidelijkheid over de mogelijkheden van hettoepassen van granuliet zijn de

voorraden hiervan bij het bedrijf opgelopen zo werd vastgesteld

Het verslag gaf vervolgens aan dat lenW en RWS intern hebben gesproken over

de ontstane onduidelijkheid op 19 lees 21 augustus 2019 Daar is volgens
het verslag de conclusie getrokken dat er weliswaar vragen te stellen zijn over

de technische aard van het product maar dat er onvoldoende redenen zijn om

de in het verleden toegestane praktijk van de toepassing van granuliet als

grond nu te herzien Granuliet kon dus onveranderd als grond worden

toegepast Ook de nu gehanteerde BRL 9321 voor granuliet was voldoende zo

werd aangegeven Wel was het wenselijk dat er een nieuwe BRL werd opgesteld
waarin de reikwijdte meer is geent op stoffen als granuliet Tot de vaststelling
van de nieuwe BRL blijft de bestaande BRL 9321 van kracht zo werd

besproken Bij de toepassing als grond zou granuliet uiteraard aan alle eisen

moeten voldoen die de regelgeving hieraan stelde Het bevoegd gezag zal op de

naleving hiervan toezien

Afgesproken werd dat RWS het bovenstaand standpunt in de organisatie zou

verspreiden zodat hiermee bij toekomstige meldingen van toepassen van

granuliet rekening kan worden gehouden lenW zou ook de Unie van

Waterschappen en de VNG op de hoogte brengen van dit standpunt omdat ook

waterschappen en gemeenten als bevoegd gezag met de beoogde toepassing
van granuliet te maken kunnen krijgen lenW heeft zo werd gesteld overigens

geen formele rol richting deze overheden bij de toepassing van het Besluit

Bodemkwaliteit

Het verslag eindigde met de mededeling dat Bontrup GIB of een van haar

afnemers spoedig een nieuwe melding zou doen voor het toepassen van

granuliet in een diepe plas Verder zou Bontrup GIB in gesprek zijn met diverse

potentiele afnemers voor meer hoogwaardige toepassingen in o a dijken en

watergangen

Op 10 oktober 2019 is door de DGWB aan de DGRWS een memo gestuurd met

het formele besluit om granuliet als grond te blijven beschouwen Daarbij
werden de volgende argumenten gehanteerd

• In eerste instantie is de vraag is granuliet een bouwstof of grond —

behandeld door specialisten van WVL ILT en RWS ON en zijn definities

en standpunten verkend Vanuit deze specialistische benadering zijn in

april en juni conceptnotities gemaakt Hierin wordt geconcludeerd dat

granuliet een bouwstof is Daarna is de laatste versie van de notitie

besproken met betrokken belanghebbenden Vastgesteld is dat in de

conceptnotities voorbij wordt gegaan aan het feit dat granuliet vanaf de

Inwerkingtredlng van het Bbk sinds 2008 als grond Is beschouwd

• De bredere maatschappelijke gevolgen van de keuze zijn in de

conceptnotitie niet in beeld gebracht
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DGWB heeft daarom in overleg met RWS vastgesteld dat gezien de

historie en de context geen nieuwe overtuigende argumenten zijn

aangedragen om het toepassen van granuliet als grond niet te

accepteren Daarom kan granuliet nog steeds als grond onder de

regels van het Bbk worden toegepast
Inmiddels heeft ILT aangegeven geen bezwaarte hebben tegen de

huidige wijze van certificeren van granuliet o g v normdocument BRL

9321 dit in afwachting van een nieuw te ontwikkelen normdocument

BRL 9344

7 3 Bevindingen

Hoewel aanvankelijk het idee was het vraagstuk over granuliet te laten

onderzoeken door Deltares is daar niet voor gekozen en werd in eigen kring
een discussienotitie Granuliet opgesteld Bij de totstandkoming van deze notitie

was geen betrokkenheid van de schemabeheerder Intron Certificate of

Colleges van Deskundigen Kennis is daardoor onbenut gebleven

Bij de totstandkoming van de discussienotitie is vooraf geen duidelijke status of

procesgang afgesproken daardoor bestonden bij een aantal deelnemers

verwachtingen die niet gebaseerd waren op vastgelegde afspraken

Handhavers die betrokken zijn bij een juridisch geschil met GIB fungeerden bij
het opstellen van de notitie als adviseur De notitie werd hoewel deze geen

formele status had gebruikt als inhoudelijke onderbouwing voor het lopende
juridisch geschil met GIB

De notitie is terwiji er een juridisch geschil was als concept aan GIB voor

commentaar toegestuurd Het door GIB geleverde commentaar is genegeerd

Het resultaat van de bespreking van de discussienotitie in het

Implementatieteam op 20 juni 2019 was een advies aan DGWB Het

Implementatieteam had in 2019 geen besluitvormde status zoals in de periode
2008 tot 2011

Het gesprek met dhr Zijistra op 1 juli 2019 had niet als resultaat dat er een

standpunt werd ingenomen door DGWB De interventie van dhr Zijistra is

effectief geweest in het agenderen van de problematiek van GIB en het

bespoedigen van een besluit op beleidsniveau

Het overleg met GIB op 12 juli 2019 leidde tot een voorlopige
standpuntbepaling door DGWB

De besluitvorming over granuliet vond feitelijk plaats in een directeurenoverleg

op 21 augustus 2019 De aangedragen argumenten waren gebaseerd op

rechtszekerheid voor GIB de vereisten van het Bbk en positie van GIB als

leverancier van granulaat voor de wegenbouw

In interne mails en memo s van DGWB en RWS werd een direct verband gelegd
tussen granuliet en de gevolgen voor de asfaltproductie en daarmee het belang
van RWS In diverse gesprekken bij dit onderzoek is aangegeven dat dit aspect
in de voorbereidende stukken voor het directeurenoverleg aan de orde kwam
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maar geen doorslaggevende rol heeft gespeeld in de besluitvorming In de

terugkoppeling van het directeurenoverleg van 21 augustus komt dit aspect
niet aan de orde

Er was geen formele vastlegging van het genomen besluit in het

directeurenoverleg dit bij gebrek aan een verslag Dit bleek een probleem voor

handhavers en leidinggevenden van RWS ZN in het kader van een melding voor

de toepassing van granuliet in Over de Maas

Tijdens het directeurenoverleg zijn afspraken gemaakt over het informeren van

de bewindspersonen Deze afspraken zijn niet nagekomen De bewindspersonen
werden eerst eind januari 2020 geinformeerd naar aanleiding van de op handen

zijnde uitzending van Zembla op 6 februari 2020

Op verzoek van de DG RWS kwam er een formeel standpunt d d 10 10 2019

van de beleids DG waarin de status van granuliet als grond werd bevestigd
Gelet op de sturingsfilosofie binnen het ministerie was dat een correcte stap

De DG WB bleek ten tijde van zijn besluit tot herbevestiging van granuliet als

grond in oktober 2019 beperkt op de hoogte te zijn van de voorafgaande gang

van zaken binnen het ministerie Hij was hij niet bekend met de discussienotitie

Granuliet de contacten met het bedrijf en de interventie van dhr Zijistra

De DG RWS had geen actieve betrokkenheid bij het vraagstuk over de status

van granuliet Wei werd zij hierover geinformeerd Op 23 augustus 2019 had zij
een kennismakingsgesprek met de CEO van Volker Wessels en dhr Zijistra Er

zijn geen aanwijzingen dat in dat gesprek over granuliet en GIB is gesproken
Op 17 en 18 oktober 2019 was er via Whats app kort contact met dhr Zijistra
over de voortgang van de voorgenomen toepassing in Over de Maas

Pagina 50 van 103

205005 1857



Procesevaluatie granuliet

Discussiepunten granuliet en het gebruik van flocculanten8

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de discussies over granuliet en het

gebruik van een flocculant

8 1 Granuliet grond bouwstof of afval

De DG WB heeft op 10 oktober 2019 herbevestigd dat granuliet als grond moet

worden gezien Tevens is vastgesteld dat BRL 9321 rechtsgeldig is in

afwachting van de konnst van BRL 9344

Rond de status van granuliet worden verschillende argumenten gehanteerd bij
het vraagstuk of het materiaal als grond moet worden gezien Daarnaast is er

een discussie of granuliet onder de werking van BRL 9321 valt en er een correct

productcertificaat is afgegeven Tenslotte worden allerlei aanvullende thema s

aangeroerd in de discussie De discussie werd en wordt gevoerd binnen en

buiten het ministerie

In bijiage D is ter illustratie een overzicht opgenomen van de argumenten die

tijdens het onderzoek zijn tegengekomen Ik heb deze argumenten niet

gewogen Zo zijn er opvattingen die gebaseerd zijn op verschillende

onderzoeken maar ook opvattingen die door een persoon worden geuit
waarvan de onderbouwing onbekend is Over de validiteit van deze argumenten
wordt in dit onderzoek geen uitspraak gedaan Tevens valt dit buiten de scope

van de onderzoeksopdracht

8 1 1 Bevindingen

Opvallend is dat gedurende een lange tijd aan de publieke kant van het stelsel

een discussie werd gevoerd over de status van granuliet en daarover op allerlei

niveaus standpunten werden ingenomen Die discussie over granuliet was er

aan de private kant niet Daar bestaat geen twijfel of granuliet als grond moet

worden gezien Wei wordt al jaren gesproken over een beter passende BRL

Als er van overheidswege vragen of discussies zijn over een BRL of een

productcertificaat zijn er momenteel geen afgesproken procedures of escalade

Zoals eerder aangegeven heeft het Implementatieteam een informele rol

gekregen Bij de vraag over de toepasbaarheid van een BRL kan om advies

gevraagd worden aan een van de Colleges van Deskundigen Dat is niet

gebeurd

8 2 Flocculant

Bij de productie van granuliet bestaande uit deeitjes 63 micrometer wordt

tijdens het productieproces gebruik gemaakt van een flocculant Ecopure 1715

Het proces van ontwatering vindt plaats door de toepassing van een flocculant

in de laatste fase van het productieproces Dat is het onderdeel waar de

kleinste fractie van granietzand en kwartsietzand samen komen Het flocculant

zorgt voor een versnelde ontwatering in het productieproces en verbindt als

viokmiddel de granulietdeeitjes waardoor een leemachtige substantie ontstaat
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8 2 1 Algemene informatie over floccutant

Polyacrylamide of PAM flocculanten ook wel poly electrolyten PE

genoemd worden vanaf de jaren 80 wereldwijd veelvuldig toegepast in de

drink en afvalwaterzuivering in de papierindustrie als bodemverbeteraar in

de baggerindustrie en in de zand en grindwinning Alleen al in de Nederlandse

afvalwaterzuivering werd volgens het STOWA rapport 11 jaar geleden ca 3 800

ton actief PE gebruikt STOWA rapport Het totale jaargebruik in Nederland

wordt momenteel geschat op meer dan 10 000 ton bron A Nijiand
SoilConsult

Er zijn in hoofdlijnen twee typen PAM anionische en kationische

Anionische PAM Anionische PAM worden wereldwijd gebruikt bij de

productie van gebroken steen en in de mijnbouw Dit is ook het type PAM

dat GIB gebruikt Anionische PAM bindt zeer hecht aan de minerale

korrels zoals die van granuliet en slecht aan organische delen Dit komt

doordat de statische elektrische ladingen van het organische oppervlak en

de polymeerketen elkaar grotendeels afstoten

Kationische PAM Het type PAM zoals gebruikt in de drink en

afvalwaterzuivering waarop het STOWA rapport betrekking heeft betreft

de zogeheten kationische PAM Kationische polyacrylamiden hebben een

ander productieproces dan anionische PAM en gedragen zich ook anders

De positieve effectieve lading van de kationische polymeren zorgt voor

hechting aan organische stofoppervlakken wat effectief is voor het laten

bezinken van organische verontreinigingen maar wat ook schadelijk kan

zijn voor aquatische organismen eencellig tot vissen in het STOWA

rapport worden bv vissenkieuwen genoemd

Voor de productie van beide typen PAM wordt gebruik gemaakt van acrylamide
Door onvolledige polymerisatie kan tijdens de productie van de PAM een restant

acrylamide achterblijven Acrylamide is een ZZS zeer zorgwekkende stof Om

deze reden is het gehalte acrylamide in PAM wettelijk beperkt namelijk tot

0 1 voor industriele toepassingen en tot 0 025 voor toepassingen in de

drinkwatersector

8 2 2 Flocculant en granuliet
Voor de bezinking van de granulietdeeitjes gebruikt GIB Ecopure P1715 van de

firma Melspring Dit is een in water opiosbare anionische PAM De flocculant

wordt in poedervorm toegevoegd aan het proceswater met een dosering van

maximaal 1kg anionische PAM op 10 000kg granuliet 0 1g per kg 0 01

De ingedikte granuliet wordt opgeslagen of direct toegepast Het proceswater
wordt weer gebruikt om de steenfracties te wassen waarna de fijne

steendeeitjes in het waswater weer worden bezonken Er is dus sprake van een

closed loop zonder dat er sprake is van lozing naar het oppervlaktewater of

grondwater

Het totale jaarverbruik van GIB is naar eigen zeggen ca 30 40 ton Hiermee is

GIB een kleine gebruiker van flocculant in Nederland circa 0 3 a 0 4 van

het totale verbruik zo verklaart de producent

8 2 3 Flocculant en de zorgplicht
Granuliet is conform het Bbk grond en dient derhalve getoetst te worden d m v

een samenstellingsonderzoek Granuliet voldoet aan het niveau

Pagina 52 van 103

205005 1857



Procesevaluatie granuliet

achtergrondwaarde AW conform het Bbk De gebruikte anionische PAM is een

niet genormeerde stof wat betekent dat er geen normwaarden voor zijn

opgenomen in de Bbk Rbk In dit geval en trouwens in het algemeen geldt
dan het zorgplicht pnndpe

GIB heeft studies laten uitvoeren om eventuele risico s van het gebruikte
flocculant in kaartte brengen

Expertbeoordeling van de milieuhygienische risico s van het gebruik
van PAM in granuiiet Zie hiervoor de rapporten van

RoyaiHaskoningDHV en Schreurs MilieuConsult Zij beoordeien ook op

basis van het veiligheidsinformatiebiad dat er geen effecten op mens

en milieu zijn te verwachten De PAM is niet PBT persistent
bioaccumulerend en toxisch wordt in zeer iage doseringen toegepast
en hecht zich sterk aan de mineraie delen in granuliet

Beoordeling van het risico van acriyamide afbraak op basis van een

theoretische worst case benadering Zie rapport van Van der Kooij
Onder de aanname dat PAM uberhaupt afbreekt tot acrylamide is de

conciusie dat acryiamide zich niet ophoopt accumuieert omdat dit nog

snelier wordt omgezet in andere onschuidige afbraakproducten

Laboratoriumproeven om het gehalte aan acrylamide in

granulietmonsters vast te stelien Zie rapport van SoilConsult Uit dit

onderzoek blijkt dat acryiamide niet kan worden gedetecteerd

8 2 4 Bevindingen
Het flocculant

^
maakt zowel In BRL 9321 als In de BRL 9344 geen onderdeel ult

van het parameterpakket van te onderzoeken stoffen Dit komt omdat er geen

normen voor opgenomen zijn in de Rbk

Geen vermeiding in een normdocument is niet in strijd met het Bbk Zo kent

het Bbk normen voor een aantal veel voorkomende stoffen in bijiage A en B

Daar waar ongenormeerde stoffen aanwezig zijn in grond of baggerspecie geldt
de zorgplicht ten aanzien van die stoffen Op grond van de zorgplicht wordt

beoordeeld of een ongenormeerde stof toelaatbaar is in de specifieke

toepassing Hoewei niet wettelijk verplicht is het wel wenseiijk om dergeiijke
reievante processtappen additieven in het bewerkingsproces te beschrijven in

het normdocument of productcertificaat met het oog op de zorgplicht

Uit het erkenningenoverzicht van Bodem i kan afgeleid worden dat er in totaal

103 erkenningen zijn verstrekt op basis van BRL 9321 en daarmee 103

productcertificaten Navraag bij Intron Certificatie leerde dat op basis van BRL

9321 enerzijds winiocaties worden gecertificeerd waar materiaal wordt

gebaggerd en rechtstreeks op een depot wordt gespoten om te worden

uitgeleverd dus zonder dat er een wasstap in het proces aanwezig is Bij deze

winiocaties wordt geen flocculant gebruikt

Anderzijds worden winiocaties gecertificeerd waar sprake is van een

klasseerinstallatie dat wil zeggen dat het uitgangsmateriaal wordt gewassen

gescheiden en soms ook gebroken Bij die winiocaties wordt volgens Intron

Certificatie nagenoeg altijd een flocculant toegepast Dit zijn onder BRL 9321

veiligheidsinformatiebiad overeenkomstig Verordening EG tJr 1907 2006 REACH Ecopure P

1715 Versienummer 2 1
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enkele tientallen winlocaties Vastgesteld moet worden dat op geen enkel

productcertificaat melding wordt gemaakt van gebruik van een flocculant
^^

Tenslotte zijn er grondreinigingsinstallaties die op basis van BRL SIKB 7500

protocol 7510 zijn gecertificeerd momenteel 74 erkenningen die veelvuldig

gebruik maken van flocculant Deze materiaalstromen worden op basis van BRL

9335 gecertificeerd Zowel in BRL 7500 als in de onderliggende protocollen
7510 en 7511 ® wordt geen melding gemaakt van het gebruik van flocculanten

Over de effecten van het flocculant zijn door diverse partijen onderzoeken

gedaan Daarnaast zijn door RWS ZN drie verificatiemonsters genomen van de

toegepaste partijen granuliet Deze monster tonen geen negatieve effecten op

het milieu

In de discussie rond het flocculant zijn er twee benaderingen

1 Het flocculant is onschadelijk de gedane metingen en talloze

onderzoeken wijzen dit uit Er is geen aanleiding te veronderstellen dat

dit in de toekomst gaat veranderen

2 De effecten van het flocculant zijn op langere termijn onbekend ook al

is de toxiciteit zeer beperkt en zijn er geen onderzoeken die wijzen op

nadelige langetermijneffecten Toch moet vanuit het voorzorgsprincipe

geen toepassing plaatsvinden in diepe plassen

Zoals eerder aangegeven gaat BRL 9321 uit van nature in de bodem

voorkomend sedimentair materiaal dat een productieproces kan hebben

ondergaan waarbij het materiaal kan worden gescheiden gewassen en of

gebroken De vraag is of er door het toepassen van een flocculant sprake is van

een bewerking die verder gaat is dan hetgeen de BRL toestaat Wat de werking
van het flocculant betreft lijken er twee gedachten te leven

1 GIB geeft aan dat het flocculant ervoor zorgt dat de fijne minerale

deeitjes in het spoelwater samenklonteren waardoor deze snel naar de

bodem zakken Deze bezinking gaat veel sneller dan zonder toepassing
van flocculant De bezinksnelheid van kleinere deeitjes is namelijk veel

lager dan van grotere deeitjes ze blijven veel langer zweven Het

bezinken resulteert in een scheiding van vaste minerale delen op de

bodem van het bassin en het water erboven Het bezonken materiaal

wordt hierna verzameld en in een pers verder ontwaterd waardoor een

bruikbaar steekvast materiaal ontstaat granuliet Dit scheidingsproces
kan ook plaatsvinden zonder toevoeging van flocculant namelijk door

natuurlijke bezinking Dit duurt echter veel langer Om dezelfde

capaciteit te behouden zijn er dan meerdere grote bassins nodig In het

verleden heeft GIB ook gebruik gemaakt van bezinkbassins zonder

toevoeging van flocculant

2 Daarnaast bestaat de gedachte dat er door de toevoeging van een

flocculant wel degelijk sprake Is van een extra bewerking Een

bewerking die ertoe leidt dat als gevolg van de werking van de

polymeren van het flocculant granuliet als gebonden materiaal ontstaat

Voorbeeld https promeco nl verwerking waswater holtum

protocol 7510 Procesmatige ex situ reiniging bewerking en immobilisatie van grond en

baggerspecie protocol 7511 Ontwateren en rijpen van baggerspecie
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Uit wetenschappelijk onderzoek gericht op de afbraak van polyacrylamide
houdende flocculanten blijkt dat in de meeste gevallen sprake is van

langzame afbraak zonder dat er acrylamide vrijkomt of dat het slechts in

zeer geringe hoeveelheden gebeurt
^^

Ook in het European Union Risk Assessment Report acrylamide is aangegeven

dat het niet waarschijnlijk is dat acrylamide vrijkomt bij de afbraak van

polyacrylamide Indien dat wel het geval zou zijn is relevant dat acrylamide
zeer snel afbreekt in het milieu tot niet toxische afbraakproducten waardoor

het onwaarschijnlijk is dat er sprake is van relevante effecten voor mens en

milieu

Naar de milieuhygienische aspecten van het flocculant wordt in het kader van

een review die op initiatief van staatssecretaris van Veldhoven tussen rijk

provincie en gemeente is overeengekomen onderzoek gedaan De uitkomst

hiervan wordt in de loop van dit jaar verwacht

Zie o a Geuzennec et al 2015 Transfer and degradation of polyacrylamide based flocculants in

hydrosystems a review Environ Sci Pollut Res 22 6390 6406
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Project Over de Maas9

In dit hoofdstuk wordt een beknopte beschrijving gegeven van bet project Over

de Maas Tevens wordt weergegeven hoe betrokken partijen tegen het project

aankijken

9 1 Toepassingen in diepe plassen

In de gesprekken werd naar voren gebracht dat er twee concrete

ontwikkelingen zijn rond het toepassen van grond of baggerspecie in diepe
plassen

9 1 1 Vergunningplicht verondiepen

In het kader van de Omgevingswet zal het verondiepen van diepe plassen

vergunningplichtig worden en onderwerp worden van een mer

beoordelingsplicht De vergunningplicht met de mer beoordelingsplicht moeten

er samen voor zorgen dat een integrale beoordeling op alle relevante

milieuaspecten van een voorgenomen verondieping plaatsvindt Met de

vergunningplicht is ook de inspraak beter geborgd er is dan een mogelijkheid
tot bezwaar en beroep Onder de huidige algemene regels is die mogelijkheid er

niet De vergunningplicht geldt voor nieuwe initiatieven die na 1 januari
2022 datum inwerkingtreding Omgevingswet worden gestart Daarnaast geldt
voor lopende initiatieven een overgangsrecht van 3 jaar Dit betekent dat voor

initiatieven die doorlopen na 1 januari 2025 alsnog een vergunning moet

worden aangevraagd

9 1 2 Het MiUeuhygienisch Toetsingskader MHT

Met het nieuwe MHT wordt een nieuw normkader en meetmethode voor toe te

passen grond en baggerspecie in diepe plassen gemtroduceerd
Het normenkader zal worden gewijzigd In een brief aan de Tweede Kamer is in

december 2019 vermeld dat bij het definitieve onderzoek naar het nieuwe MHT

de PFAS casuTstiek zal worden betrokken Onbekend is of de casus granuliet

gevolgen zal hebben voor het MHT

9 2 Omschrijving van het project Over de Maas

Het project Over de Maas is een privaat initiatief Het plangebied van Project
Over de Maas is gelegen in de gemeente West Maas en Waal en heeft een

totale oppervlakte van circa 277 hectare Het plangebied omvat de noordelijke
uiterwaard van de Maas ter hoogte van het dorp Lith aangeduid als Over de

Maas Het project Over de Maas kenttwee belangrijke hoofddoelstellingen

• de winning van minimaal 15 miljoen ton industriezand

• de ontwikkeling van minimaal 140 ha nieuwe riviergebonden natuur

Daarnaast is sprake van de volgende nevendoelstellingen

• rivierverruiming ten behoeve van verbetering hoogwaterveiligheid
• extensief recreatieve openstelling van het gebied
• het voeren van duurzaam extensief beheer na herinrichting
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9 2 1

Bij de herinrichting wordt grond en baggerspecie van buiten de plas toegepast
om bijvoorbeeld flauwe oevers en eilandjes te maken Voor de herinrichting van

Over de Maas tot natuurgebied is 11 miljoen m3 materiaal nodig 60 komt uit

het eigen project en bestaat uit achtergelaten kleigrond en fijn zand De

resterende 40 wordt van elders aangevoerd Dit is herbruikbare grond en

baggerspecie die vrijkomt bij bagger en graafwerkzaamheden en moet voldoen

aan de vereisten van het Bbk

Herinrichting

9 2 2

Aangezien het een project betreft met een omvang van meer dan 100 ha en dit

project door de Provinde als concrete winplaats in het Streekplan Gelderland

moest worden vastgelegd was het doorlopen van een wettelijk m e r traject

verplicht Een nieuw ingestelde Adviesgroep bestaande uit de leden van de

voormalige Klankbordgroep en inmiddels aangevuld met o a

vertegenwoordigers vanuit gemeente en bewoners van Lith heeft tijdens dit

voortschrijdende planproces als klankbord gefungeerd Op basis van de

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

Provinciale Staten van Gelderland op 20 September 2006 het besluit genomen
om het Streekplan Gelderland 2005 partieel te herzien Dit besluit is een

zogenaamde Concrete Beleidsbeslissing

Wettelijk traject

Op basis van nieuwe inzichten door vervolgonderzoeken is het eerdere

Voorkeursalternatief VKA doorontwikkeld tot een verbeterde variant te weten

het Voorkeursalternatief Plus VKA i waarin met name een verbeterde

waterkwaliteit wordt gerealiseerd Dit m e r fungeerde als Plan m e r voor de

aanpassing van het bestemmingsplan en als Besluit m e r voor de verlening
van de ontgrondingsvergunning Op basis van het VKA is in 2007 een

gedetailleerd herinrichtingsplan opgesteld als onderlegger voor de

vergunningaanvragen en het bestemmingsplan in 2008

Als laatste stap zijn afspraken formeel vastgelegd in een planovereenkomst met

gemeente West Maas Waal Hierin zijn o a afspraken gemaakt over beheer

en onderhoud fasering schaderegeling communicatie etc Bind 2009 zijn alle

vergunningen en het bestemmingsplan onherroepelijk geworden In januari
2010 is gestart met de uitvoering van het plan

De gemeente wordt na opievering van het project eigenaar
Natuurmonumenten zal als erfpachter het beheer voor zijn rekening nemen

9 3 Bevindingen

Het verondiepen van zandwinplassen was voor de komst van het Bbk

oorspronkelijk bedoeld om klasse B^^® materiaal uit de omgeving gebiedseigen
in de plas te gebruiken zodat de omgeving er beter van zou worden Maar

inmiddels wordt een groot deel aangevoerd vanuit het buitenland

Bij een groot aantal plassen heeft men zich via het herinrichtingsplan verplicht
binnen afeienbare tijd meestal maximaal 10 jaar de verondieping af te ronden

Wanneereen party baggerspecie wordt toegepast geldt als bovengrens de Interventiewaarde

voor waterbodems Bij klasse B is dat het geval
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Deze termijn van 10 jaar is een verplichting met als doel overlast voor de

omgeving te beperken

Uit de gesprekken komt het beeld naar voren dat het huidige diepe

plassenbeleid een verdienmodel is geworden dat ten dienste staat van de

grondstoffenwinning en een prima mogelijkheid biedt om licht vervuilde grond
toe te passen Dat laatste lijkt een nevendoel geworden te zijn bij het

verondiepen van plassen Gemeenten en omwonenden lijken weinig in te

kunnen brengen en wordt de natuurontwikkeling voorgehouden als positief
eind beeld

Het introduceren van meldingen binnen het stelsel van het Bbk wordt als een

belangrijke verandering gezien vanaf 2008 Dit heeft tot veel weerstand geleid
omdat er vooraf geen inspraak meer is van de omgeving In 2012 2013 is dit

reeds geconstateerd door de Commissie Verheijen Bij de invoering van de

Omgevingswet zal een vergunningsplicht voor het verondiepen van diepe
plassen worden gei ntroduceerd

De gemeente heeft vanaf de start van het project aangegeven geen

voorstander te zijn van een winlocatie voor bouwgrondstoffen maar als het dan

toch moest te willen meewerken aan een buitendijkse locatie voor

zandwinning Daar is Over de Maas uit voort gekomen

Tussen de gemeente en Over de Maas BV is destijds een privaatrechtelijke
anterieure planovereenkomst gesloten op grond van de Wet ruimtelijke

ordening Wro

Over de externe grondstromen zijn eind 2013 voor het eerst gesprekken
gevoerd met de gemeente en de Bewonersvereniging in Alphen Het voordeel

van het gebruik van externe grondstromen zo werd in de gesprekken
aangegeven is dat er dan meer ophoogzand afgevoerd kan worden er minder

overlast zou zijn en er eerder met de herinrichting gestart kan worden Daartoe

is in 2013 een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten tussen de eigenaar van

de plas Over de Maas BV en de gemeente West Maas en Waal Dit project is

nog van voor de Handreiking Diepe Plassen en dat betekent dat materiaal van

de kwaliteit achtergrondwaarde wonen en Industrie gebruikt mag worden en

niet alleen materiaal uit het eigen stroomgebied van de Maas

Ten aanzien van de externe grondstromen is in de gesprekken die ik voerde

aangegeven dat de gemeente zich buiten spel voelde staan omdat de gemeente

op basis van het Bbk geen zeggenschap heeft over de milieuhygienische
kwaliteit van het materiaal dat toegepast wordt Bij de eerste afspraken heeft

de gemeente naar eigen zeggen nagelaten afspraken te maken over het

verondiepen met grond van buiten het gebied

In 2018 zijn er nieuwe afspraken gemaakt met de gemeente over de

privaatrechtelijke overeenkomst omdat het project niet op tijd klaar zou zijn

vanwege de bouwcrisis was er vertraging opgelopen Er is toen door de

provincie een verlenging van 3 jaar gefaciliteerd Daarnaast wilde de gemeente
nadere afspraken maken over het gebruik van materiaal van buiten het gebied

Aanleiding vormde de vervuiling met plastics de vele vragen hierover van de

omgeving en de inzet van het Burgercollectief

Pagina 58 van 103

205005 1857



Procesevaluatie granuliet

In de overeenkomst zijn volgens de gemeente aanvullende afspraken gemaakt
met Over de Maas BV over de kwaliteitseisen die worden gesteld aan het

materiaal dat gebruikt wordt voor het verondiepen hogere eisen dan het Bbk

voorschrijft en de dikte van de afdeklaag 3 meter in plaats van 0 5 meter

zoals het Bbk voorschrijft Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de

bemonstering van de afdeklaag bij de opievering

Over de aanvoer van materiaal van bulten het gebied werd de afspraak dat dit

zou worden beperkt tot 50 van de benodigde 11 min m^ Van deze 50

extern aangevoerd materiaal moet bovendien minstens een derde uit de

schoonste categoric klasse AW komen De andere 50 moet afkomstig zijn
uit het eigen project

Naar aanleiding van de gang van zaken rondom de plastics en het granuliet
heeft de gemeente op 4 april 2019 een eigen beleidskader stappenplan
grootschalig grondverzet vastgesteld dat moet voorkomen dat in de toekomst

verondiepingsprojecten kunnen starten zonder dat de gemeente expliciet

getoetst heeft of het binnen het beleidskader past Dit is vooral gericht op

plannen om de Vonkerplas te gaan verondiepen
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10 Samenvattende beschouwing conclusies en aanbevelingen

10 1 De casus granuliet

Al lange tijd wordt het product granuliet als grond toegepast waarvan de

laatste ruinn tien jaar als grond onder de definitie van het Besluit

Bodemkwaliteit Bbk gecertificeerd onder het normdocument BRL 9321 In

2018 en 2019 ontstonden er problemen rond meldingen voor het toepassen van

granuliet in diepe plassen bij RWS Cost en Zuid Nederland De discussie liep

hoog op Ook werd binnen het ministerie van lenW een discussie gevoerd over

dit product granuliet In het feitenreiaas en de bevindingen die U in de

hoofdstukken hiervoor heeft kunnen lezen geef ik een zo compleet mogelijk
beeid van hetgeen ik ben tegengekomen in gesprekken documenten en

mailverkeer Het is bijna onvoorstelbaar hoe groot een discussie kan worden

over zulke kieine korrels Een discussie die vanaf februari 2020 ook opspeelt in

de media en de politiek In de discussie komen veel aspecten aan de orde

formeie en juridische argumenten definities normen en regelgeving
materiele inzichten beoordeiing van het product en de bodem economische

invalshoeken verdienmodeilen en marktposities milieuaspecten weike

stoffen zitten er nu wel niet in en weik risico wordt geiopen beiangen van

burgers van de gemeente de rol van het handhavend bevoegd gezag in een

privaat publiek en sterk gedecentraiiseerd stelsei Dit alles binnen regelgeving
die gebaseerd is op zelfregulering door de markt

Tijdens mijn onderzoek merkte ik emotie bij handhavers RWS die zich zorgen

maken over het toepassen van materialen en stoffen in diepe plassen Er was

eerder publiciteit over toegevoegde plastics bij toepassingen in diepe plassen
Ze zien vaker dat er iets niet klopt in het kader van het Bbk Handhavers van

RWS Oost en Zuid Nederland oordeelden in 2018 over granuliet het is geen

grond er is een onjuist normdocument BRL gebruikt Ze merkten het gebruik
van een flocculant in granuliet op een toegevoegd bindmiddel Een niet

genormeerde stof maar is die wel veilig Ze vonden steun bij medewerkers

binnen Rijkswaterstaat ILT en DGWB Maar kunnen handhavers en een

bevoegd gezag binnen het stelsei zover gaan en normdocumenten en

productcertificaten ongeldig verklaren Wat is het kader waarbinnen

handhavers hun werk doen Ik trof naast diverse meer algemene en

strategiedocumenten alleen een informeel handhavingskader Bbk aan

Emotie was er ook bij de bodemintermediair de producent GIB die al jarenlang

granuliet produceert en zich vanaf 2018 met willekeur voelde behandeld Waar

is zijn rechtszekerheid binnen het stelsei De papieren kloppen het

product materiaal is schoon leggen zij uit In 2016 is granuliet nog

probleemloos bij Over de Maas toegepast Waarom komt er na 10 jaar een

verklaring van ontoereikendheid bij een voorgenomen toepassing in de

Honswijkerplas Waar kan het bedrijf terecht Er wordt uiteindelijk een

interventie gepleegd via de heer Zijistra bij de top van het ministerie van lenW

Emotie merkte ik ook op bij burgers in de gemeente West Maas en Waal bij
Over de Maas die zich zorgen maken over de natuur het rivier water in de

diepe plas hun achtertuin Zij vroegen zich af waarom is de besluitvorming
niet transparant Wat gebeurt er allemaal tijdens het verondiepen Hoezo is

deze verondieping goed voor de ecologie De gemeente West Maas en Waal
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voelt zich ook buitenspel staan Duidelijk is dat dit beter kan De gemeente
sioot een private overeenkomst met de BV Over de Maas De provincie

vergunde bet ontgrondings project en daarmee was de kous min of meer af

Ik vraag mij af waarom dit bestuurlijke niet beter georganiseerd is Een

eigentijdse overheid zou een dergelijk project goed en gezamenlijk moeten

begeleiden en met de omgeving communiceren Er zijn voorbeelden genoeg bij
o a Ruimte voor de Rivier en andere gebiedsontwikkelingen Dat kan hier ook

beter

In 2008 en 2009 deed het zogenaamde Implementatieteam van bet ministerie

van lenW dat vele vooral tecbniscbe besluiten nam bij de introductie van bet

Bbk de uitspraak dat granietzand als grond kon worden beschouwd gelet op

de definities in bet Bbk Het werd aldus ook in Monitorverslagen vastgelegd en

daarmee in 2009 ook aan de Tweede Kamer gemeld De Certificerende

Instelling Cl Intron Certificatie wist dat bet in 2008 2009 gekozen
normdocument BRL 9321 voor grond niet precies paste op bet product granuliet
en bescbouwde granuliet als onderdeel van granietzand korrelgrootte 63

micrometer De Cl gaf in 2009 een eerste productcertificaat uit voor granuliet
Intron Certificatie werkte vanaf 2009 ook aan een aanpassing van de BRL om

deze beter passend te maken voor bet product granuliet Zonder succes De

Inspectie Leefomgeving en Transport ILT en de Raad van Accreditatie RvA

boudt toezicbt respectievelijk accrediteert Zij stelden vanaf 2009 geen

overtredingen vast bij de Cl of bij de producent Bij de scbemabebeerder KiWa

bevestigde de Commissie van Deskundigen CvD Korrelvormige Materialen

verantwoordelijk voor BRL 9321 mij nog recent via de voorzitter dat het nog

steeds klopt granuliet is grond volgens het Bbk

In het kader van normdocument BRL 9344 heeft een andere Commissie van

Deskundigen CvD Grondstoffen en Milieu bij KiWa inmiddels ook bepaald dat

het product granuliet grond is volgens het Bbk en werkte in samenwerking met

de Cl vanaf 2014 aan een nieuw BRL 9344 dat beter zou passen bij het product
granuliet Overigens nog zonder succes Het lijkt binnenkort toch te gaan

lukken Maar het duurt lang

De Toetsingscommissie Besluit bodemkwaliteit van de Stichting Bouwkwaliteit

SBK werkte in 2009 niet mee met de aanpassing van BRL 9321 via een

wijzigingsbiad en had bezwaren daartegen Diezelfde commissie werkte vanaf

2013 wel mee met het opstellen van BRL 9344 waar het om dezelfde

producten ging Beide keren ging het overigens om de beoordeling in het kader

van grond Wat is de positie van de Stichting Bouwkwaliteit en deze

Toetsingscommissie Wie controleert hen en waar verantwoorden zij zich

De prioriteiten van de toezichthoudende ILT lagen in de gehele periode vanaf

2009 elders en er is beperkte capaciteit Er was ten aanzien van BRL 9321 geen

hoge risico inschatting De ILT gaf in 2013 groen licht na een zogenaamd
Bodemsignaal inzake granuliet toepassing bij de A12 en een controle bij de

producent Er vond een bedrijfsbezoek plaats waarbij geen overtreding werd

geconstateerd BRL 9321 werd door de ILT het best passende normdocument

genoemd De ILT herhaalde dat standpunt overigens naar aanleiding van een

Bodemsignaal over de voorgenomen toepassing in de Honswijkerplas in 2018

Ook hier was het oordeel dat er geen overtreding was Tenslotte gaf de ILT in

oktober 2019 en in maart 2020 via de Inspecteur generaal aan dat granuliet als

grond toegepast kan worden onder BRL 9321 in afwachting van het nieuwe BRL

9344
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In 2018 werd voor het eerst binnen het ministerie van lenW geconstateerd dat

er een bindmiddel flocculant wordt toegevoegd in het productieproces van

granuliet Een anionische polyacrylamide flocculant toegevoegd door GIB aan

het proceswater met een dosering van 0 01 Dat flocculant lijkt de

gamechanger te zijn voor de opvatting bij medewerkers van lenW inzake

granuliet als bouwstof De centrale vraag lijkt dan te zijn of dit middel wordt

toegevoegd aan granuliet of onderdeel is van het productieproces van granuliet
zoals het bedrijf aangeeft GIB geeft vanuit de zorgplicht aan dat uit

onderzoeken blijkt dat er geen enkele indicatie is dat dit flocculant

milieuhygienische risico s met zich mee brengt

In het kader van de handhavingszaak door RWS Oost Nederland

Honswijkerplas maakte een medewerker van ILT in november 2018 een

juridisch advies voor RWS met de conclusie dat granuliet een bouwstof is

vanwege met name de bewerking door gebruik van een flocculant zo lichtte zij

mij toe Zij bestudeerde overigens niet de geschiedenis van granuliet vanaf

2008 Een inspecteur van de ILT gaf kort daarvoor nog naar aanleiding van een

Bodemsignaal aan RWS Oost Nederland aan dat BRL 9321 passend kon worden

geacht voor granuliet dus geen overtreding Dit is toch bijzonder

Naar aanleiding van de discussie over de nieuwe BRL 9344 die toen ook

gevoerd werd gingen medewerkers van RWS en beleid in het voorjaar van

2019 aan de slag vanuit hetzelfde inzicht als de juriste van de ILT aangaf

Feitelijk ging dit tegen de regelgeving en het staande beleid in zonder

ruggespraak met hun leidinggevenden en zonder betrokkenheid van de

schemabeheerder die primair over de normdocumenten gaat Zij stelden de

discussienotitie Granuliet op en traden naar buiten met hun concept

opvattingen Opmerkingen van de producent daarover werden niet

meegenomen in het verdere proces Is dit los van de inhoud van de discussie

professioneel juist handelen Het lijkt mij niet

In een intern overleg kwamen leidinggevende directeuren bij lenW in de zomer

van 2019 alles afwegend tot de conclusie om het besluit uit 2008 2009 inzake

granuliet als grond te herbevestigen Met name omdat de omstandigheden niet

zijn gewijzigd zouden zijn t o v 2008 2009 Medewerkers voelden zich hierin

niet goed gehoord Zij meenden dat de producent druk uitoefende en na

interventie via de heer Zijistra en de bodemintermediair de positie en

afhankelijkheid van RWS voor asfalt als argument inzette en daar gehoor voor

leek te vinden

Dit langdurige discussie en besluitvormingsproces bij lenW verdient wat mij
betreft geen schoonheidsprijs ook wat betreft de interne communicatie en

communicatie richting de producent bodemintermediair GIB Uiteindelijk
bevestigde in oktober 2019 niet de DG RWS zoals in de media is gesuggereerd
maar de DG Water en Bodem in een interne memo dat granuliet nog steeds als

grond kon worden beschouwd Deze is daarvoor de aangewezen functionaris

De politieke leiding werd overigens pas in januari 2020 over de hele kwestie

gemformeerd Op 5 maart 2020 informeerde de staatssecretaris via een brief

aan deTweede Kamer dat granuliet dat vanwege ongewijzigde omstandigheden
granuliet grond is en blijft conform het Bbk

In Zuid Nederland werden na de toepassing van granuliet in Over de Maas

vanaf eind 2019 diverse monsternames gedaan De laboratoriumtests gaven
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geen negatieve uitkomsten over de milieuaspecten van het toegepaste

granuliet

Tot op de dag van vandaag zijn er verschillende inhoudelijke opvattingen over

de status van granuliet Ook bij externe deskundigen die gehoord zijn in de

Tweede Kamer of de gemeente West Maas en Waal in haar juridische procedure
hebben bijgestaan Granuliet zou bouwstof zijn en niet passen onder de

definitie grond respectievelijk het BRL 9321 zegt de een Het zou feitelijk afval

zijn zegt een ander het restant na een breekproces van graniet granulaat Het

zou wel grond kunnen zijn maar lijkt meer op zilt zegt een derde

Daarbij vinden de hierboven genoemde deskundigen dat het voorzorgsbeginsel
aan de orde is in verband met het gebruikte flocculant en het volgens hen

onzekere lange termijneffect in water van polymeren Zij uitten zich in Zembla

en bij de hoorzitting in de Tweede Kamer Ik sprak met alle partijen Er sprak

grote betrokkenheid en zorg uit met name over het milieu

Ik ben geen deskundige en ben ook niet gevraagd om hierover een inhoudelijk
oordeel te geven Wel heb ik ter illustratie de argumenten over en weer

geregistreerd en zo goed mogelijk in een uitgebreid overzicht gezet zie bijiage
D zodat een en ander transparent wordt Ik heb naar aanleiding van deze

casus vooral aanbevelingen voor de staatssecretaris van lenW over de

regelgeving en het steisel van het Bbk zie ook 2 en 3 Er loopt nog een

onafhankelijk review die door de staatssecretaris met de gemeente West Maas

en Waal en de provincie Gelderland is afgesproken over de milieuaspecten
Er zijn rechtszaken aangespannen De voorzieningenrechter in Gelderland sprak
op 25 juni jl uit dat de toepassing van granuliet niet hoeft te worden stopgezet
Datzelfde sprak de Raad van State uit op 29 juni jl

® De voorzieningenrechter
stelde dat er onvoldoende aanleiding was voor het oordeel dat de minister en

de staatssecretaris zich ten onrechte op het standpunt hebben gesteld dat de

verhouding en structuur van granuliet overeenkomt met enkele specifieke
bodemtypes die in Nederland voorkomen Er werd door de voorzieningenrechter
alles afwegende onvoldoende aanleiding gevonden voorde conclusie dat

het standpunt van minister en staatssecretaris van lenW dat granuliet als grond
in de zin van het Bbk aangemerkt dient te worden onjuist is en dat het

productcertificaat niet had mogen worden afgegeven

Noch interne discussies binnen het ministerie noch externe beinvioeding noch

externe opvattingen bepalen in het Bbk tot welke categorie een

materiaal product behoort en welk normdocument geldt Binnen het steisel

bepalen de schemabeheerder met de Commissies van Deskundigen en de

Certificerende Instellingen dat primair zelf en de commissies van de SBK

toetsen dit Pas daarna is de regelgever aan zet bij de opname in de publieke

regelgeving Maar als er discussie is over een bestaande BRL of geen

overeenstemming over een nieuwe BRL dan kan zo n knelpunt jarenlang
blijven bestaan Niemand binnen het steisel lost het op De regelgever lenW

toetst houdt toezicht erkent en handhaaft binnen de regels van het Bbk Maar

kan zelf geen initiatief nemen binnen het private deel van het steisel De

staatssecretaris heeft bij opname van normdocumenten in de regelgeving

natuurlijk het laatste woord

Raad van State Uitspraak 202002823 1 Rl 29 6 2020
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De vraag kan dus worden gesteld of de huidige regelgeving het eigenlijk wel

mogelijk maakt dat vanuit het publieke deel van het stelsel namelijk het

ministerie zelfstandig kan worden bepaald onder welke categorie grond
bouwstof bagger een bepaald product kan worden toegepast Centraal in het

Bbk staat immers zelfregulering van de sector Deze vraag is temeer relevant

omdat blijkbaar de medewerkers van lenW het idee hadden dat eenzijdig kon

worden besloten tot aanpassingen van de status van granuliet in deze casus Ik

denk dat het ministerie daartoe op dit moment niet bevoegd is Dit vraagstuk
zou meegenomen moeten worden in eventuele aanpassingen van het stelsel en

de regelgeving waarover ik hieronder aanbevelingen doe

Er wordt nu een nieuw normdocument BRL 9344 uitgaande van granuliet als

grond opgesteld dat binnenkort kan worden afgerond De commissies van de

Stichting Bouwkwaliteit zijn volgens zeggen akkoord Een eerdere versie

sneuvelde in het laatste stadium in de toetsing door lenW Dit omdat er eisen

in de concept BrI werden gesteld die zowel voor grond als voor bouwstof van

toepassing waren De regelgeving staat dit niet toe Het is bijzonder dat deze

BRL in eerste instantie wel alle gremia binnen het private deel van stelsel

gepasseerd had en kennelijk niemand constateerde dat een BRL formeel geen

bepalingen over bouwstof en grond tegelijkertijd mag combineren Was dit niet

een taak van de Toetsingscommissie Besluit bodemkwaliteit Dit kan in dit

stelsel blijkbaar gebeuren en het duurt mede daardoor heel erg lang Dat is

niet goed De bal ligt straks opnieuw bij lenW om via de zogenaamde HUF toets

te bepalen of deze BRL 9344 regelgeving wordt lenW heeft al laten weten

positief te staan tegenover dit normdocument BRL voor granuliet als deze

eenduidig is De Inspecteur generaal van de ILT verwijst naar BRL 9344 in zijn
brief aan de staatssecretaris van 24 maart 2020 Ik ga ervan uit dat ook het

flocculant wordt opgenomen Het is verstandig om de status van granuliet
vervolgens expliciet te vermelden in de toelichting op de aan te passen

Regeling bodemkwaliteit Rbk

Ik merkte binnen het stelsel in deze zaak maar ook meer in zijn algemeenheid
veel afstand van partijen en organisaties tot elkaar en weinig verbinding Ik

houd na mijn onderzoek en het bestuderen van deze casus granuliet onder het

Bbk een onbestemd gevoel over Het kostte mij veel tijd om erachter te komen

hoe het stelsel en deze casus precies in elkaar steken en ik hoop dat ik er in

geslaagd ben voldoende helderheid te verschaffen Bijna elke week gedurende

mijn onderzoek kwam er wel weer een nieuw inzicht aan de orde en moest ik

aanvullende vragen stellen Het leerde mij dat iedereen in het stelsel deel

informatie heeft dat er weinig overzicht is en men erg naar binnen op zichzelf

gericht en vooral overtuigd is van het eigen gelijk Er is niet veel vertrouwen

over en weer De vraag is ook of de zelfregulering waar het stelsel en de

regelgeving Bbk van uit gaat in die zin wel voldoende effectief is

Er is een formele juridische binnen wereld met definities normen en

certificaten Besluiten worden genomen conform de regels maar er is

overduidelijk interpretatieruimte Besluitvorming binnen het stelsel duurt lang
en is er geen formele escalatiemogelijkheid Privaat en publiek
communiceren binnen het stelsel nauwelijks meer met elkaar Bevoegde

gezagen lijken vrij autonome eilanden bij het toepassen van producten in de

bodem Kennis is dun gezaaid en versnipperd Er is een flink

handhavingstekort
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Er is ook een materiele buiten wereld met onafhankelijke bodem of milieu

deskundigen waarvan sommigen zeer kritisch zijn en met name ook de

milieuaspecten onder de aandacht brengen Die werelden ontmoetten elkaar via

de media en in mijn onderzoek

Onafhankelijke wetenschappelijke deskundigen zouden mijns inziens een plek
moeten krijgen in de Commissies van Deskundigen evenals het ministerie van

lenW structureel om die werelden te verbinden en de kwaliteit en het

draagviak van besluiten te vergroten Daarbij komt dat het mijns inziens

verstandig is om de milieuaspecten in het Kwalibo stelsel meer voorop te

zetten

Er is ook een realiteit van economische belangen Dat past ook in het private
deel van het stelsel binnen de afgesproken regels van certificering en

accreditatie Bodemintermediair GIB heeft duidelijke economische belangen
RWS kent meerdere belangen waaronder economische maar ook belangen ten

aanzien van de kwaliteit van oppervlaktewater De economische belangen

speelden mee in de beslissing bij lenW maar gaven niet de doorslag zo werd

mij in de interviews duidelijk gemaakt De DG Water en Bodem die uiteindelijk
het besluit nam op 10 oktober 2019 waarmee werd herbevestigd dat granuliet
als grond werd beschouwd heeft vooral de ongewijzigde omstandigheden
inzake granuliet de doorslag laten geven zo lichtte hij mij toe Dit was

ingegeven vanuit het oogpunt van rechtszekerheid Hij was op dat moment niet

bekend met de interne discussies bij met name RWS en de interventies van

buitenaf

Het lijkt mij nuttig dat het ministerie van lenW de interne besluitvorming en

communicatie goed gaat evalueren en daaruit lessen trekt met name ten

aanzien van de gang van zaken binnen de ILT en RWS Dat moet beter Ook de

professionaliteit en het mandaat van medewerkers ten aanzien van hun rol en

verantwoordelijkheid behoeft aandacht Rolvastheid is belangrijk Mijn ervaring
is dat als er vanuit ieders rol intern voldoende ruimte is voor gesprek en

discussie waarbij iedereen serieus wordt genomen en er wordt opgeschaald als

dat nodig is er minder behoefte is om zoals het nu lijkt extern de klok te

luiden

Tot slot er ligt ook een evaluatie naar het Kwalibo stelsel voor Mij is door de

staatssecretaris aanvullend aan mijn aanvankelijke opdracht medio juni

gevraagd daar ook naar te kijken in het licht van mijn eigen bevindingen in

deze casus Ik mis met name de stelselverantwoordelijkheid en nationale regie
Er is een hoeder nodig van het stelsel De omvang van het grondverzet groeit
er zijn nieuwe stoffen de balans privaat publiek en nationaal decentraal is naar

mijn mening niet meer goed in evenwicht Er is ruimte voor aanpassing Ik doe

daartoe hieronder concrete voorstellen

10 2 Het stelsel en de regelgeving

De casus granuliet die ik onderzocht legt enkele zwakheden bloot van het

huidige stelsel en de regelgeving Het stelsel is voornamelijk privaat en

decentraal Ik heb het beeld dat vanaf 2011 de overheid zich na de introductie

en een eerste evaluatie van het Bbk vender heeft terug getrokken en het

stelsel niet uitgaat van het voeren van nationale regie Het huidige stelsel is

versnipperd ieder doet zijn ding Publieke nationale storing is er nauwelijks
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De publieke verantwoordelijkheid beperkt zich tot erkenningen van

certificerende instellingen opname van normdocumenten in de regelgeving

inspectie toezicht vergunningverlening handhaving bij toepassingen door

enkele honderden decentraal bevoegde gezagen Private partijen hebben een

grote verantwoordelijkheid en ruimte Tegelijkertijd zijn er grote economische

belangen Ingrijpen bijvoorbeeld door de ILT bij Certificerende Instellingen of

bij certificaathouders kent een hoge drempel Er is een handhavingstekort Er

zijn nauwelijks georganiseerde verbindingen tussen de private en publieke
verantwoordelijkheden

10 3 Aanbevelingen

10 3 1 Stelsel

1 Er is formeel geen stelsel systeemverantwoordelijke zoals bijvoorbeeld

bij bet beleidsterrein water deze zou in de regelgeving moeten worden

verankerd en belegd bij de staatssecretaris van lenW Zij heeft in dat

verband een regulier Bestuurlijk Overleg Bodem VNG IPO UvW en

spreekt op bestuurlijk niveau met de schemabeheerders

2 Het DG Water en Bodem moet voldoende capaciteit deskundigheid en

tijd krijgen om de stelselverantwoordelijkheid en onderstaande

aanbevelingen die daarmee samenhangen zorgvuldig in te richten

3 Er is storing nodig op het stelsel knelpunten moeten sneller worden

opgelost Ik adviseer de instelling van een Stuurgroep of

Begeleidingsgroep Bbk op tenminste directeursniveau van de betrokken

overheden onder leiding van het DG Water en Bodem met de

schemabeheerders daarin als linking pin tussen het private en publieke
deel van het stelsel Deze kan het huidige Implementatieteam
vervangen dat vanaf 2011 geen formele uitvoerende status meer heeft

De Stuur Begeleidingsgroep zou een formele adviesmogelijkheid
moeten krijgen naar de staatssecretaris Ik adviseer daarenboven een

formele mogelijkheid voor alle betrokkenen in het stelsel Bbk te

introduceren om met knelpunten te escaleren naar dit niveau

4 Er is een gebrekkige kennis en expertisefunctie rond het Bbk Deze is

cruciaal voor het stelsel RWS Bodem zou moeten worden opgeschaald
tot het formele Kennis en Expertisecentrum voor het Bbk en zo nodig
daarvoor samenwerking moeten aangaan met kennisinstituten Zij
moeten deze kennis opbouwen en verder uitbouwen actueel hebben en

actief ontsluiten naar alle betrokken partijen met name de bevoegde
gezagen Beleidsmatige knelpunten kunnen worden voorgelegd aan

lenW beleid zie hiervoor

5 De publieke betrokkenheid bij de private besluitvorming binnen het

stelsel moet vergroot worden De Commissies van Deskundigen CvD s

spelen een hele belangrijk rol onder andere bij de besluitvorming over

normdocumenten Deze colleges bestaan vooral uit deskundige leden

vanuit de sector zelf Het ministerie van lenW zou structureel zitting
moeten hebben in alle CvD s Het ministerie kan dan ook agenderend
optreden Tevens zouden enkele onafhankelijke wetenschappelijke
milieu en bodem deskundigen moeten worden benoemd in de CvD s

Dit ware formeel te regelen Ook lijkt het verstandig te bepalen dat
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normdocumenten regelmatig moeten worden geevalueerd met oog op

actuele inzichten Hierover moet worden gerapporteerd aan lenW

6 Met deze versterking van de CvD s en de nadrukkelijke rol van lenW in

de CvD s is wellicht de huidige functie van de Stichting Bouwkwaliteit

Toetsings respectievelijk Harmonisatiecommissie Bodemkwaliteit

overbodig en kan de keten van besluitvorming over normdocumenten

worden verkort Daarmee kan ook versnelling in de besluitvorming
worden bereikt

7 Ook gelet op de Kwalibo evaluatie zou nog eens goed naar de

onafhankelijkheid en financiering via onder andere de betaling door de

certificaathouders van de Certificerende Instellingen gekeken moeten

worden

8 In normdocumenten en of productcertificaten moeten in principe alle

relevante stoffen worden opgenomen en benoemd die op het materiaal

betrekking hebben of voor de productie zijn gebruikt Ook als dat geen

genormeerde stoffen zijn Volledige transparantie is geboden De

bodemintermediairs hebben primair de zorgplicht voor het materiaal en

moeten die ook waar maken

10 3 2 Toezicht en handhaving

Publieke handhaving en toezicht zijn erg belangrijk in dit sterk privaat

opgezette stelsel Dat geldt voor de nationale toezichthouder ILT en voor de

decentrale bevoegde gezagen bij het toepassen van producten als grond
bouwstof of bagger Daar hangt dus veel van af voor het publieke vertrouwen

Het kan een tandje beter

9 De Inspectie ILT moet als toezichthouder in het stelsel van het Bbk

meer capaciteit vrij maken respectievelijk krijgen voor het toezicht op de

Certificerende Instellingen en bodemintermediairs Er is nu een te groot

handhavingstekort zo blijkt ook uit de Kwalibo evaluatie Overwogen
moet worden om te regelen dat het eerder dan nu mogelijk is de

erkenning van een Cl of een bodemintermediair tijdelijk in te trekken

bij overtreding Het viel mij op dat die drempel nu heel hoog ligt De ILT

moet actief en systematisch de ervaringen uit de praktijk delen met

lenW beleid en RWS Bodem i Wellicht is het mogelijk de zogenaamde
’where abouts onaangekondigd toezicht in te voeren

10 Overwogen zou moeten worden in navolging van de wijze waarop de

decentrale gezagen hun kwaliteit verbeteren op grond van het

normdocument 8001 8002 ook binnen de rijksdienst een

kwaliteitsverbetering doorte voeren binnen het VTH stelsel op basis van

normering protocollering certificering Normeren en certificeren van

kennis kunde en capaciteit bij de toepassing van grond bouwstof of

bagger bij gemeenten provincies waterschappen RWS

Omgevingsdiensten is van groot belang en bevordert het vertrouwen

gelet op de cruciale functie die zij hebben in het Bbk Ook de

rijksoverheid moet zich mijns inziens aan kwaliteitsstandaarden gaan
houden

11 Voor de vergunningverlening en handhaving in het kader van het Bbk

door de bevoegde gezagen moet niet alleen goede deskundigheid
worden opgebouwd of vastgehouden er zou een formeel en praktisch
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toepasbaar Handhavingskader gemaakt moeten worden dat duidelijk de

verantwoordelijkheden en bevoegdheden en daarmee ook de grenzen

aangeeft van het beoordelen en handhaven bij toepassingen Binnen bet

stelsel moeten verantwoordelijkheden eenduidig zijn en moeten alle

partijen rolvast zijn en daarop worden aangesproken door de

stelselvera ntwoord e I ij ke

12 0verwogen moet worden een grondstromen of materialenpaspoort te

introduceren zoals de evaluatie Kwalibo aanbeveelt Een belangrijk

aandachtspunt bij Kwalibo is namelijk het volgen van grondstromen Als

door partijen grond verkeerd wordt toegepast al dan niet na

behandeling kan dat grote consequenties hebben Omdat inzicht in de

herleidbaarheid van grondstromen voor een deel ontbreekt is toezicht en

handhaving hierop moeilijk Als opiossingsrichting hiervoor is het

grondstromenpaspoort nadrukkelijk in beeld Een dergelijk paspoort
met uniek nummer voor partijen grond kan ervoor zorgen dat de

transparantie toeneemt en de bewustwording van overdracht met

volledige ontsluiting van informatie gemeengoed wordt bron Kwalibo

evaluatie

Tot slot De onderzoekers van de evaluatie Kwalibo herkennen zich in de

aanbevelingen die ik hierboven doe Ik heb geconstateerd dat deze goed
passen binnen de bredere aanbevelingen die zij doen in de evaluatie Kwalibo

10 4 Diepe plassen beleid

Het Diepe Plassen Beleid is mijns inziens nu te veel gericht op het economische

verdienmodel van verdiepen en verondiepen Ik adviseer per project van het

begin af aan al voor de vergunningverlening door de provincie een

bestuurlijke stuurgroep in te stellen onder leiding van de betrokken provincie of

gemeente met alle betrokkenen publiek en privaat daarin met oog op de

begeleiding van het project en een ordelijke uitvoering Van hieruit zou het

overleg met de omwonenden structureel georganiseerd moeten worden

waarbij transparent moet worden gecommuniceerd over hetgeen er in het

project gebeurt respectievelijk gaat gebeuren Bij verondieping moet vooraf de

vraag aan de orde zijn naar nut en noodzaak het type materiaal dat toegepast
wordt en de controle daarop Ecologie moet in de afwegingen evenwaardig
worden ten opzichte van economische belangen In de Omgevingswet komt er

overigens een vergunningplicht voor het verondiepen

10 5 Slot

Ik hoop dat ik met deze rapportage enige duidelijkheid heb kunnen geven over

het verloop van en de besluitvorming in het kader van wat nu heet de casus

granuliet waar zo veel om te doen is geweest Ik heb aangegeven dat het

stelsel en de regelgeving van het Bbk aanleiding kunnen geven voor een

dergelijke casus Het stelsel is van niemand ik vind dat het ontheemd is

Checks en balances kunnen beter rollen en verantwoordelijkheden scherper
Tevens heb ik geanalyseerd hoe eventuele aanpassingen van de regelgeving tot

een robuuster stelsel kan leiden Met opvolging van deze aanbevelingen kan

mijns inziens een volgende fase in volwassenwording van het bodembeleid in

Nederland worden ingegaan en kan een casus als onderhavige casus granuliet
worden voorkomen Het stelsel kan en moet zich doorontwikkelen en

verbeteren en hoeft dan mijns inziens niet helemaal op de schop Dit is
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overigens ook de conclusie van de evaluatie van 10 jaar Kwalibo stelsel Ik

adviseer zo spoedig mogelijk een gezamenlijk plan van aanpak te maken voor

deze doorontwikkeling onder leiding van het ministerie van lenW
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Bijiage A Gesprekpartners en secretariaat

^Gesprekspartners

Naam Organisatie

Andre de Koning Voorzitter College van Deskundigen

Korrelvormige Materialen

Tauw

Gemeente West Maas en Waal

Voorzitter SIBK

SGS Intron Certificatie

Andre Evers

Ans Mol

Arie Deelen

Bas van Oosten en Erik Jan

de Bont

Diana Beuting Min lenW RWS HID ZN

Min lenW RWS BS

ILT teannieider

ILT piv IG

Min lenW DGWB senior

beleidsnnedewerker

Burgercollectief Dreumelsche Waard

10 2e

Erik de Beer

l 10 2e | van I 10 2ey
10 2e

Gert Jan van Engelen Dre

van Rossum Harold Koolhout

en l iQ 2e | van Egmond

Min lenW RWS WVL afdelingshoofd_
Deskundige
Volker Wessels

_

Min lenW DGWB afdelingshoofd
Extern adviseur Bontrup
Nederzand Projectmanagement BV_
Voorzitter College van Deskundigen
Grondstoffen en Milieu

Min lenW RWS pIv DG

Kiwa

10 2e

Gustav Biezeveld

Halbe Zijistra
10 2e

[TOX2^ Stupers
Herman van der Linde

io 2e|i de Zeeuw

10 2e

Jan Keijzer en Wim van

Vreeswijk
MU} Spaansen

I 10 2e I

Joop Harmsen

Jos Vink

lTOei an

Graniet Import Benelux

Min lenW HBJZ

Deskundige
Deltares

Min ienW DGWB Directeur

Min lenW RWS WVL senior adviseur

Min IenW RWS BS

Lid Toetsingscommissie Besluit

bodemkwaliteit

10 2e

| 10 2e | 10 2e

Mari van Kampen

Marit de Jong
10 2e | van I 10 [2e

May van de Kerkhof

ILT

Min IenW DGWB

Min IenW RWS ZN Directeur

Netwerk management
_

Min IenW RWS WVL senior adviseurMichiel io 2e

ILT10 2e

LNeliy Kalfs Min IenW RWS HID ON
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Paul Meertens Min lenW RWS ZN

Vergunningverlener Handhaver

Graniet Import Benelux

Min lenW DG WB

Min lenW DG MI

Min lenW RWS ON

Vergunningveriener
Handhaver

l iQ 2e | Bontrup

I 10 2e

Roald Lapperre
Rob van der Heijden

Roeland Nieuweboer

Maureen van den Wijngaart

Raad voor accreditatie

Min lenW RWS WVL Directeur

Min lenW RWS ZN

Vergunningverlener Handhaver

Witteveen en Bos

10 2e

Vincent Mermens

Willem Hendriks

Martijn van Houten

Willem Kattenberg Min lenW DGWB codrdinerend

beleidsmedewerker

Secretariaat tij^ns het onderzoek
I

Min lenW DGMO

Min lenW DBQ FlexTeam

1Q 2e

10 2e
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Bijiage B Granuliet en microzand in projecten producenten

Toepassingen van granuliet in projecten

Dit overzicht is een reconstructie op basis van meidingen die zijn vastgelegd
door Bodem een overzicht van Deltares^° en een opgave van GIB Voor zover

bekend gaat het om gemelde toe te passen maximale hoeveelheden Met is niet

duidelijk of de aangemelde hoeveelheden daadwerkelijk toegepast zijn Het is

geen limitatief overzicht

In totaal is naar schatting 3 3 min ton granuliet toegepast sinds 2009

Ongeveer 50 van deze hoeveelheid werd toegepast op waterbodems De

eerste grootschalige toepassing van granuliet in een diepe plas vond vanaf

2012 plaats in de Kraaijenbergse Plassen

Jaar Naam

Toepasser

Plaats

Toepas

singsloca

Adres

toepas

singslo
catie

Omschrijving
Toepassingslocatie

Toepas
sings
gebied

Hoeveel-

heid inToepas-

sing ton

tie

2009 Rijkswater
staat

Raasdorp Toepassingslocatie
werkvak B

Haarlemmermeer

Land

bodem

100 000

2009 Rijkswater
staat

Raasdotp Toepassingslocatie
werkvak B

Haarlemmermeer

Land

bodem

10 000

2010 Toepassingslocatie
werkvak E Kluut

15 000Rijkswater
staat

Amsterdam Land

bodem

2010 Rijkswater
staat

Amsterdam toepassingslocatie
werkvak F

Land

bodem

10 000

2010 Vopak
Terminal

Europoort

Rotterdam

Europoort

Moezel

weg

Bodem tankput fase

8 nieuwbouwlocatie

Land

bodem

7 000

2011 Waternet De Kwakel

Uithoorn

Banken Legmeerdijk
Steunberm en

onderbaan voor de

Legmeerdijk

Land

bodem

5 000

2011 Wetterskip
Fryslan

IJIst

Friesland
Proefdijk DIst Land

bodem

3 000

2012 Noordbeem

ster

N509

Oosthuiz

erweg

Provincialeweg
N509 oosthuizerweg
mbt locatie betreft

wegvak 2 3 van

bilgevoegde bijiage

Land

bodem

5 000BAM Wegen
Noordwest

2012 Boskalis Ijsselmeer Luwtezone

onderwaterberm

qeleidedam

Water

bodem

100 000

2012 Burggolf
Holding B V

Badhoeve

dorp

Oude

Haagse

weg

toepassing betreft

het aanleggen van

een

parkeervoorzienino

Land

bodem

10 000

^ Zie brief aan TK d d 5 maart 2020
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Jaar

Toep»as

sing

Naam

Toepasser

Plaats

Toepas

singsloca

Adres

toepas

singslo
catie

Omschrijving
Toepassingslocatie

Toepas
sings

gebied

Hoeveel

heid in

ton

tie

2012 De Waard BV Genemuiden TAG West Ophoging
bouwrijp maken

woonwilk

Land

bodem

100 000

2012 Martens Van

Oord

Uitdam Marina Resort

Ophoging bouwrijp
maken

Land

bodem

60 000

2012 Port of

Amsterdam

Amsterdam Danziger
kade

Danzigerkade
Tijdeiijke
oeverbescherming
afsiuiting iangs
vaargeui ophoging
onder weq

Water

bodem

3 000

2012 Waternet De Kwakei Banken De klei wordt

toegepast op het

project Zuider

Legmeer tussen de

wegen Dwarsweg en

Kaisiagerweg te De

Kwakei

Land

bodem

3 300

2012 Wetterskip

Frysian

Gersioot Heafearts Grond zal worden

toegepast in de kade

iangs de Hooivaart

Land

bodem

30 000

wei

2012 Westzaner

poider

Westzaan Hoogtij
Ophoging bouwrijp
maken terrein

Land

bodem

625 000

2012 Cuijk Kraaijenbergse
Plassen

Verondieping
zandwinput

Water

bodem

260 000

2013 Boskaiis Roeiofsa

rendsveen

De Oevers Ophoging
bouwrilp maken

Land

bodem

50 000

2013 Boskaiis bv Creii Betreft toepassing ais

kernmateriaal van de

GBT van de

Scheepvaartveiiigheid
voorziening
fRotterdamse hoek

100 000Rotter

damse

Hoek

Water

bodem

2013 Boskaiis bv Creii Betreft toepassing ais

kernmateriaal van de

GBT van de

Scheepvaartveiiigheid
voorziening
fRotterdamse hoek

50 000Rotter

damse

Hoek

Water

bodem

2013 Boskaiis bv Creii Betreft toepassing ais

kernmateriaal van de

GBT van de

Scheepvaartveiiigheid

voorziening
fRotterdamse hoek

50 000Rotter

damse

Hoek

Water

bodem

2013 Gebr Reimert Badhoeve

dorp
Schiphol Aanbrengen

funderinq

Land

bod^

2 000

B V weq

2013 Gemeente

Amsterdam

Amsterdam Vreden

hofweg
Vredenhofweg en de

aansiuiting met de

Haariemmerweg en

de Zeeberqweq

Land

bodem

96

2013 Graniet Import
Beneiux

Toepassing in de

rioolsieuven t b v

aanieg
Containerwisselplaats
op het voormaiige
depot 1 van het

Afvaienergiebedrijf in

Amsterdam

600Amsterdam Australie

haven

weg

Land

bodem
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Jaar

Toep»as

sing

Naam

Toepasser

Plaats

Toepas

singsloca

Adres

toepas

singslo
catie

Omschrijving
Toepassingslocatie

Toepas
sings

gebied

Hoeveel

heid in

ton

tie

2013 Haven

Amsterdam

Amsterdam Danziger
kade

Onbe

kend

1 500

2013 Bunnik Parallel

weg

Weglichaam M421

vanaf Parallelweg in

Bunnik tot Binnenweg
in Houten

Land

bodem

6 000Provincie

Utrecht

2013 Rutte

Weqenbouw

Amsterdam Zwanen

burgwal

Land

bodem

6 043

2013 Ten Bos BV Nootdorp Licht

straat

Nieuwe bedrijvenpark
Heron

Land

bodem

3 000

2013 Amsterdam Polon

ceaukade

Afdeklaag te creeren

om de verontreinigde
bodem na de

saneringswerkzaamh
eden af te dekken

Land

bodem

30 000Waternet

2013 Waterdichte afsiuiting
kanaalbodem

25 000Waternet Amsterdam Water

bodem

2014 Gemeente

Amsterdam

Stadsdeel

Amsterdam

Noord

Amsterdam Grasweg Demping
insteekhaven

Land

bodem

2 900

2014 Provincie

Flevoland

Leiystad Trekweg Ophoog materiaal tbv

reaiisatie landhoofd

fietsbrug over A6

zijde Leiystad Aimere

Land

bodem

30 000

2014 Provincie

Flevoland

Zeewoide Ibisweg Ophoog materiaal tbv

reaiisatie landhoofd

fietsbrug over A6

ziide Zeewoide

Land

bodem

30 000

2014 Rijkswater
staat

Badhoeve

dorp
Omleg

ging A9

toepassingslocatie
binnen de gbt s nog

Land

bodem

35 000

te

bepalen Toepassing
ook binnen project
buiten gbt
toegestaan gezien
het klasse AW

materiaal betreft

2014 Rijkswater
staat

Badhoeve

dorp
Omieg
ging A9

toepassingslocatie
binnen de gbt s nog

Land

bodem

72 869

te

bepalen Toepassing
ook binnen project
buiten gbt
toegestaan gezien
het klasse AW

materiaal betreft

2015 Boele a van

Eesteren

Alphen ad t b v 25cm

bodemafsluiting

Onbe

kend

1 450Planeten

sinoelRijn

2016 Brabob Dreumel GBT Over de Maas

Verondieping
zandwinput

Water

bodem

125 000

2016 Graniet Import
Benelux

Onbe

kend

8 000Amsterdam Hornweg

2016 Wetterskip

FrySian
Akkrum Nije Skou De Deelen deel 2

Akkrum

Boezemkade

Onbe

kend

120 000

2017 BPD Kockengen Bouwrijp maken

bouwlocatie 4e

Kwadrant Kockengen

Land

bodem

5 500
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Jaar

Toep»as

sing

Naam

Toepasser

Plaats

Toepas

singsloca

Adres

toepas

singslo
catie

Omschrijving
Toepassingslocatie

Toepas
sings

gebied

Hoeveel

heid in

ton

tie

2017 GEM A4 Zone

West C V

Hoofddorp Nelson

Mandela

dreef

Land

bodem

22 000

2017 GEM A4 Zone

West C V
Hoofddorp Nelson

Mandela

dreef

Land

bodem

10 000

2018 AEB

Amsterdam

Amsterdam Australia

havenwe

Onbe

kend

200

2018 Heuff Van der

Kamp BV

Tull en t

Waal

Lekdijk Water

bodem

75 000

2018 Heuff Van der

Kamp BV

Tull en t

Waal

Lekdijk Water

bodem

75 000

2019 Boskalis

Nederland BV

Lelystad Marker

wadden

Materiaal wordt

toegepast In de

natuurontwlkkellng
Markerwadden

1 500Water

bodem

2019 Brabob Dreumel Water

bodem

750 000

2019 Spaansen
Groep

Winkel Korte

Groetpol
derweq

Onbe

kend

5 000

Rljkswater
staat

Ophogen diverse

rilkswegen fA5 A9

Land

bod^

300 000

TOTAAL 3 339 958

Producenten granietgranulaat voor ZOAB productie

Dit zijn producenten confornn opgave van GIB Er is met deze bedhjven geen

contact gelegd in het kader van dit onderzoek Met betreft een niet uitputtende

lijst

Breedon Group Whitemountain leriand

https whitemountain breedonaroup com products aQqreaates

Conexpo leriand htto www conexDo co uk

Mibau Stema Jelsa Noorwegen https www mibau

stema com nl steenaroeven 1elsa

Group De Cioedt NSE Noorwegen https www nhm be en Norwav

CUP Bierghes Belgie http www cup be ni presentatie de

steenaroeve van bierahes rebeca

Group De Cioedt S E C Y CARRIERES D YVOIR Beigie
Sagres Heidelberg Quenast Belgie https www sadrex be ni auenast

Rotim Gres d Ardennes Belgie
httPs www rotim com ni products ares dardennes

Eurovia Lasbeck Duitsiand

https www eurovia de niederiassunaen 14702 steinbruch iasbeck

Van Nieuwpoort Clemens Duitsiand https www van

nieuwpoort nl bouwarondstoffen over ons installaties schotterwerk

clemens duitsland

BAG diverse groeves Duitsiand

https www basait de vertrieb produktionsstaetten produktionsstaetten

deutschland
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Holcim Klein Hammer Duitsland

https WWW holcim de de sta ndorte holcim Q rauwackesteinbruch

kleinhammer kleinhammer 8473

Bouwstoffenunie diverse groeves oa in Duitsland

httPs WWW bouwstofFenunie nl Droducten steenslaa

NNG diverse groeves Duitsland https www nna de

H8iB grondstoffen Listertal Duitsland https hb

arondstoffen nl Droducten toeslaamaterialen grauwacke
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Bijlage C Discussienotitie Granuliet met reactie GIB

Aan

Van

Datum

Versie

Betreft

Rijkswaterstaat XXX

Graniet Import Benelux

2 juli 2019

1 3

Reactie op conceptnotitie Notitie Granuliet d d 22 april 2019

Deze notitie bevat de reactie in rood WK van Graniet Import Benelux GIB op de

conceptnotitie Granuliet zoals op maandag 17 Juni 2019 ontvangen van Dhr XXX van

Rijkswaterstaat

Achterarond

Graniet Import Benelux GIB importeert en verwerkt al meer dan 25 jaar
hoogwaardig e zand en steenslag voor de bouw en infra Deze grondstoffen komen uit

twee natuurlijke zeer homogene bronnen in Schotland en Noorwegen Beide natuurlijke
bronnen zijn zowel petrografisch als milieukundig onderzocht en beoordeeld volgens de

geldende richtlijnen

De producten van GIB voldoen ruimschoots aan alle relevante wet en regelgeving
zowel civieltechnisch als milieukundig en worden al meer dan 25 jaar in zeer

aanzienlijke hoeveelheden succesvol toegepast in onder meer werken van

Rijkswaterstaat 50M ton

De fijnste gradering die GIB vermarkt is Granuliet ook wel Noordse leem genoemd
Sinds het Bouwstoffenbesluit en ook onder het Besluit Bodemkwaliteit 2008 Bbk wordt

Granuliet aangemerkt als grond en is het schoon AW bevonden

Granuliet is arond

Granuliet is een vast materiaal dat bestaat uit minerale delen van graniet en zandsteen

met een maxi male korrelgrootte kleiner dan 2 mm Het materiaal is van oorsprong

afkomstig uit de bodem primair gesteente Hiermee voldoet het materiaal aan de

definitie grond die in het Bbk is vastgelegd

Granuliet is schoon

Granuliet is sinds de eerste toepassing vele malen getoetst op milieuhygienische
kwaliteit middels samenstellingsonderzoeken en partijkeuringen De keuringsresultaten
tonen aan dat het materiaal schoon is achtergrondwaarde AW en daarmee conform

het Bbk en de Regeling bodemkwaliteit vrij toepasbaar is op zowel landbodem als in

oppervlaktewater
Alhoewel niet verdacht op deze stoffen is ook onderzoek uitgevoerd naar de

aanwezigheid van PFOS PFOA en asbest Deze stoffen zijn niet aangetroffen Bovendien

heeft GIB onderzoek laten uitvoeren naar eventueel colloidaal gedrag
erosiegevoeligheid de zuurgraad pH waarde geur effecten van het flocculant en

emissie van zware metalen en zouten Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat Granuliet

geen risico opievert voor mens en natuur en dat ruimschoots wordt voldaan aan de

normen

Granuliet wordt toegepast met een aeldig en toepasseliik bewiismiddel

Omdat de keuringsresultaten zeer constant waren en er steeds hoge kosten aan de

keuringen verbonden waren is GIB in het verleden op de mogelijkheid van certificering
gewezen De best passende BRL voor Granuliet bleek de BRL 9321 Sinds September
2009 is de Granuliet van GIB conform de BRL gecertificeerd onder certificaatnummer NL
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BSB IZG 039 2 Met certificaat is afgegeven door een geaccrediteerde
certificeringsinstelling in dit gevai SGS Intron en geidig voor onbepaaide tijd

InhoudelUke reactie op de conceptnotitie

GIB heeft met stijgende verbazing de conceptnotitie tot zich genomen De steliingen en

argumentatie van de auteur s zijn aantoonbaar gebaseerd op verouderde onvoliedige
of onjuiste informatie In sommige gevallen wordt stelling ingenomen zonder

onderbouwing Er wordt seiectief geciteerd uit de beschikbare informatie waarmee

Granuliet in een verkeerd daglicht wordt gesteld Vele beweringen zijn suggestief en
schaden daarmee de reputatie van GIB en dragen bij aan een negatieve beeldvorming
over het materiaal met alle gevolgen van dien

Inmiddels is bekend dat de conceptnotitie is verspreid binnen RWS handhaving en dat

deze als staand beleid wordt gebruikt bij de beoordeling van meldingen over de

voorgenomen toepassing van Granuliet Dat is in strijd met de gemaakte afspraken Op
basis van de conceptnotitie zou nader overleg met GIB piaatsvinden De reactie van GIB

op de conceptnotitie zou meegenomen worden en betrokken worden bij de

besluitvorming GIB betreurt de gang van zaken ten zeerste

Bovendien is het een kwalijke zaak dat een ongefundeerde conceptnotitie als beleid

wordt ingezet

Hierna wordt gedetailleerd gereageerd op de conceptnotitie Per onderdeel wordt in

rood de reactie van GIB weergegeven

Notitie Granuliet
22 april 2019

Inleiding1

Bij het breken en bewerken van rots afkomstig van kwartsiet en granietmijnen ontstaat

granuliet Granuilet ook wei Noordse Leem ofRhona Leem genoemd is een homogeen

fijnkorrelig materiaal met een inwendige wrijving als zand een hoge volumieke massa

en de doorlatendheid van verdichte klei Deze fysische eigenschappen maken het

materiaal geschikt voor tal van toepassing in weg en waterbouwkundige projecten

Toepassing van granuliet vindt a langere tijd plaats

Waarschijnlijk wordt Rona leem bedoeld GIB levert dit product al meer dan 15 jaar
aan Altena die het product vermarkt als waterdichte bodembekleding voor waterlopen

Bij de levering en toepassing van granuliet zijn een aantal discussiepunten en vragen

ontstaan Dit zijn
• Door de schemabeheerder certificerende insteiling SGS Intron is op verzoek

van Granuliet Import Benelux GIB In 2018 de BRL 9344 De miUeuhygienische
kwaliteit van fractie 500 pm vrijkomend bij de bewerking van primaire

steenachtige materialen ingediend bij het Ministerie van I W voor opname in

de Regeling bodemkwaliteit Rbk Doei is om op basis van deze BRL een

erkende kwaliteitsverklaring voor granuliet af te kunnen geven en daarmee te

gebruiken als miUeuhygienische verkiaring bij het toepassen In de BRL 9344

wordt aangegeven dat granuliet toepasbaar is als grand of bouwstof Het Besluit

bodemkwaliteit Bbk staat deze vrije keuze niet toe Granuliet kan niet beide

zijn dit wordt door de definiering van beide begrippen in het besluit uitgesloten
Granuliet is of grand of een bouwstof

Binds 2009 wordt Granuliet als grond geleverd onder BRL 9321 BSB certificaat

Granuliet IZG 0392
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Er is een BRL 9344 in de maak In de versie van de BRL 9344 die SGS Intron op 10 juii
2018 heeft ingediend bij dhr Lapre wordt de fractie 500 pm vrijkomend bij de

bewerking van primaire steenachtige materialen voor toepassing in GWW werken

aangemerkt ais grond en is de vrije keuze optie vervaiien

Bovenstaande is dus achterhaald en niet relevant

• Bij de toepassing van granuliet in weg en waterbouwkundige projecten o a

waterpiassen is tijdens de uitvoering en het toezicht ILT Handhaving

Rijkswaterstaat eveneens discussie ontstaan over de toepasbaarheid van

granuliet Het ene bevoegd gezag beoordeeld granuliet ais grond en de andere

ais bouwstof

Alle bevoegde gezagsinstanties inclusief RWS hebben zolang ais Granuliet wordt

toegepast meer dan 25 jaar Granuliet gecategoriseerd en geaccepteerd ais grond
Bovenstaande stalling klopt dus niet

Tot 2009 is Granuliet gekeurd conform AP 04 partijkeuringen Aangezien het een

constant proces is is Granuliet op advies van Fugro gecertificeerd Sinds 2009 wordt

Granuliet geleverd ais grond conform BRL 9321 en onder BSB certificaat Granuliet IZG

039 2

Granuliet is voor het eerst geweigerd op 27 maart 2018 bij de melding voor toepassing
in de Honswijkerplas

• Dit geldt ook ieveranders van Granuliet Onder de noemer Noordse teem wordt

het materiaal geleverd ais grond en onder de noemer Rhona ieem ais bouwstof

Granuliet kan zoals aangegeven niet beide zijn Een eenduidig standpunt is

evident

Dit is incorrect Altena levert Granuliet uitsluitend ais grond onder het NL BSB

certificaat

• Door het toepassen van granuliet wordt oppervlakte water tijdelijk sterk

vertroebeld

Dit is ongefundeerd onjuist en wekt een verkeerde indruk

Vertroebeling bij toepassing van fijnkorrelig materiaal zoals grond of baggerspecie onder

water is normaal en te verwachten Het gaat in alle gevallen om de duur en de mate

van de vertroebeling

In vergelijking met ander fijnkorrelig materiaal geeft Granuliet juist weinig
vertroebeling Dit is aangetoond in zowel proef ais praktijk omstandigheden

Praktijkervaring
GIB heeft met vele verschillende marktpartijen grote hoeveelheden Granuliet succesvol

toegepast onder water Enkele voorbeelden zijn de Kraaijenbergse plassen Over de

Maas en het Ijsselmeer totaal meer dan SOO OOOt over een periode van 2012 2017

De vertroebeling tijdens de toepassing was zeer beperkt en de waterkwaliteit en

helderheid in deze piassen is uitstekend

Proeven onderzoek

De toepassing onder water en eventuele vertroebeling is ook door Deltares onderzocht

Hierover oordeeJt Deltares concept definitief rapport
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Voor het verwerken van Noordse Leem bij werken onder water waterbodemafdichting
of ophogingen Is het van belang dat de grand aangebracht wordt zander dat daarbij
excessieve vertroebeling optreedt In de praktijk is gebleken dat vertroebeUng
zeer beperkt blijft als een kraanbak of grijper in zijn geheei ineens geiost
wordt Het watergehalte kan daarbij hogerzijn dan 26 maar niet hoger dan 29

De Noordse Leem in kwelbeperkende toepassingen kan met een grijper onder water op
de bodem warden geplaatst en zal daarbij enigszlns verdichten tot een gesloten laag
Indian er geen eisen aan de stevigheid gesteld warden kan Noordse Leem met een

voldoende hoog watergehalte verpompt warden

Tenslotte is Granuliet onderzocht in een kolombezinkproef Kruse 15 mei 2018 In

deze proef is vastgesteld dat de bezinksnelheid van granuliet veel hoger is dan dat van

natuurlijk afgezette klei Dit betekent dat het water juist sneller helder en minder

troebel is na toepassing dan bij natuurlijke klei

• Aan granuliet wordt door GIB een flocculant toegevoegd die mogelijk tot

milieuhygienische risico kan leiden In Rhona leem warden mogelijk ook

aromatische koolwaterstoffen aangetroffen In artikel 7 van het Bbk is een

specifieke zorgplicht opgenomen voor toepassen van grand en bouwstoffen in

oppervlaktewaterilchamen Er is tussen GIB en Handhaving Rijkswaterstaat

onduidelijk over de reikwijdte van deze zorgplicht bij de toepassing van

granuliet in oppervlaktewater

Dit is een onterechte zorg

Granuliet wordt sinds de toepassing met regelmaat onderzocht op oa PAK s Deze zijn
nooit aangetroffen boven de AW waarde De verdachtmaking dat Rhona leem PAK s zou

bevatten is ongefundeerd en schadelijk voor de reputatie van Granuliet

De toegepaste flocculant is niet persistent niet bio accumulerend en niet toxisch en

voldoet aan alle geldende richtlijnen De flocculant en de effecten daarvan zijn
onderzocht door diverse gespecialiseerde partijen Deltares RoyalHaskoningDHV
Schreurs MilieuConsult SoilConsult Uit de uitgevoerde onderzoeken voIgt dat de

flocculant geen enkei risico oplevert voor mens en milieu

• Als bewijsmiddei voor de milieuhygienische kwaliteit van granuliet wordt door

Graniet Import Benelux GIB de BRL 9321 gebruikt als erkende

kwaliteitsverklaring Dit normdocument is gezien de scope niet van toepassing

op granuliet

Dit is een stellingname obv onjuiste argumenten

In Nederland is het verkrijgen van een certificaat goed geregeld Om een certificaat te

krijgen is goedkeuring nodig van de volgende instanties Certificatie instelling in dit

geval SGS Stichting Bouwkwaliteit College van Deskundigen Harmonisatie Commissie

Bouw Toetsingscommissie Bouwstoffenbesluit en Raad voor Accreditatie Daarnaast

wordt GIB periodiek ge audit in dit geval door SGS

Zoais hiervoor al voor het voetlicht is gebracht is voor Granuliet in 2009 een BRL

certificaat afgegeven

In deze notitie warden de discussiepunten uitgewerkt en wordt door het Ministerie van

I W een antwoord gegeven hoe zij deze discussiepunten beoordeelt met dien
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verstande dat het uiteindelijk aan de bevoegde instanties blijft om wel ofniet uitvoering
te geven aan deze beoordeling door het Ministerie van I W

De notitie is afgestemd met ILT Rijkswaterstaat uitvoering en Rijkswaterstaat
handhaving en toezicht

Deze opmerking wekt de suggestie dat deze organisaties formeel achter de inhoud van

deze conceptnotitie staan Inmiddels wordt deze conceptnotitie door RWS handhaving

gebruikt als staand beleid Dit is uiterst merkwaardig aanzien toegezegd is dat de

conceptnotitie met GIB besproken en definitief gemaakt zou worden Nu gebeurt precies
wat met deze werkwijze voorkomen had moeten worden het voeden van negatieve

beeldvorming op basis van onjuiste informatie en steliingnames

2 Herkomst en productieproces

GIB breekt rots stukken afkomstig van kwartsiet en granietmijnen uit Noorwegen
en Schotiand in verschiilende fracties ten behoeve van verdere verwerking als o a vul

en toeslagmiddel in beton en asfait Hiernaast vindt toepassing als funderingsmateriaal
voor spoorwegen en wegen plaats De granutaatfracties worden als bouwstof van

natuurlijke oorsprong toegepast De rots stukken worden door GIB in de haven

van Amsterdam met brokers gebroken en door wassen en zeven gescheiden in

verschiilende fracties Door cycioneren een scheidingsbewerking waarbij vaste

deeitjes uit het waswater worden gescheiden wordt een fractie van circa 63um 1

mm uit het spoelwater gewonnen

Hier wordt gesteld dat cycioneren scheiden is Even later in deze memo par 5 3 lijkt
de auteur de steiling in te nemen dat dit niet zo zou zijn Opgemerkt wordt dat het

productieproces identiek is aan dat van zand en grindproducenten

Een nog fijnere fractie wordt uit het spoelwater verwijderd
door het verder te laten bezinken decanteren Voor een

snelle bezinking wordt hierbij een flocculant gebruikt Door

de flocculant wordt de fijne fractie uit het spoelwater
geconcentreerd in grotere aggregaten floes die

vervolgens bezinken en met een filterpers uit het water

worden verwijderd Het spoelwater wordt hergebruikt

i
\

WiHr

Het uitgeperste gruis wordt in de open lucht opgeslagen en

compacteert en droogt daarbij verder in

De zeer fijne fractie uitgeperste gruis kleiner dan 63um

wordt door GIB Granuliet Noordse Leem genoemd Door

GIB wordt EcoPure P1715 gebruikt als flocculant Als

spoelwater bij het productieproces wordt drinkwater

gebruikt

tKiRpwU
mjHfkur

■

liirtiAxIcn

2mt

4^Het productieproces van breken zeven en spoelen van het

rots stukken tot verschiilende granulaten en het

ontwateren van het spoelgruis tot granuliet voIgt een

gestandaardiseerde procedure Aangezien het verwerkte

gesteente steeds eenzelfde samenstelling heeft graniet en

metamorfe kalkhoudende kwartsiet is de variatie in

samenstelling en korrelgrootteverdeling van granuliet zeer

beperkt

4^
NgonAt
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Pagina 81 van 103

205005 1857



Procesevaluatie granuliet

3 Karakteristiek en milieuhygienische kwaliteit van granuliet

Uit onderzoek door Deltares^^ blijkt dat granuliet in hoofdzaak bestaat uit kwarts en

veldspaat Granuliet bevat geen organische stof De gemiddelde dichtheid van

granuliet is 2 720 kg m3 wat aanzienlijk zwaarder is dan de dichtheid waaruit

Nederlands zand en andere grondsoorten Uit de korrelgrootteverdeling voIgt dat

granuliet uit hoofdzakelijk silt bestaat met circa 15 lutumdeeitjes en 15 fijn zand

De lutumdeeitjes zijn geen kleimineralen zoals In gewone natuurlijke klei maar

bestaan uit de mineralen van kwartsiet en granietgesteente Granuliet wijkt af van

natuurlijke fijnkorrelige grondsoorten zoals deze van nature voorkomen De korrels

van granuliet zijn zeer hoekig

In bovenstaande wordt selectief gedteerd uit het concept Deltares rapport blijkbaar
met de bedoeiing te suggereren dat Granuliet sterk afwijkt van Nederlandse bodem

Pit is inhoudelijk niet correct Belangrijker echter is dat het niet relevant is In de

definitie van grond in het Bbk artikel 1 doet de herkomst niet terzake

Grand is vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte
van 2 mm en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de

bodem van nature warden aangetroffen alsmede van nature in de bodem voorkomende

schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter met uitzondering van

baggerspecie

In de definitie van grond speelt de herkomst van het materiaal dus geen rol Het

materiaal komt in zeer grote hoeveelheden van nature voor in de Noorse Schotse

bodem

Deltares beoordeeld dat granuliet een natuurlijk materiaal is afkomstig van het

mechanlsch broken en uitzeven van kwartsiet en granietgesteente Granuliet heeft

door het productieproces eigenschappen die afwijken van van nature voorkomende klel

en teem Het is een mechanisch geproduceerd materiaal

Pit is evenmin relevant In de definitie van grond in het Bbk staat het productie proces

niet ter discussie Grond kan worden vervaardigd

Verwezen wordt naar paragraaf 4 3 5 van de NvT bij het Bbk

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

herkomst van het materiaal is daarmee niet bepalend voor de vraag of er sprake is van

grond of baggerspecie Ook materiaal dat aan de samenstellingskenmerken voldoet

maar dat niet rechtstreeks vrijkomt uit de bodem bijvoorbeeld omdat het eerder is

toegepast kan derhaive onder de definities vallen Wei zal het steeds gaan om

materiaal dat oorspronkelljk afkomstig is uit de bodem Het moet immers gaan om

materiaal «in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature

worden aangetroffen^ Met •xvan nature worden aangetroffen» wordt niet zozeer

gedoetd op de directe herkomst van de gronddeeitjes maar op de samenstelling van het

materiaal Het gaat erom dat het toe te passen product gronddeeitjes bevat een

samenstelling heeft welke overeenkomt met gronddeeitjes die van nature in de bodem

voorkomen en daarmee dat het toe te passen product dus ook geschikt is om als bodem

Deltares Specificaties voor het toepassen van Noordse Leem in Weg en Waterbouwwerken in

Nederland Projectll201985 002 kenmerk 11201985 002 GEO 0001 concept rapport
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te kunnen warden toegepast Het materiaal hoeft dus niet rechtstreeks uit de bodem te

komen maar most wel vergetijkbaar zijn met materiaal dat rechtsreeks uit de bodem

komt

Granuliet komt oorspronkelijk uit de bodem De samenstelling van materiaal komt

overeen met gronddeeitjes die van nature in de bodem voorkomen namelijk de

groeves in Noorwegen en Schotland Hiermee voldoet Granuliet dus aan de definitie

van grond

GIB heeft door Gerard Krusse Advies een onderzoek laten uitvoeren naar de

bezinkkarakteristieken colloidale eigenschappen van granuliet in water Dit onderzoek

beeft plaatsgevonden met een kolombezinkproef Hierbij is granuliet vergeleken met

bezinkkarakteristieken van natuurlijk afgezette Nederlandse klei en zand Het

adviesbureau condudeert dat granuliet een geringere invioed heeft op de transparantie
en vertroebeUng van oppervlaktewater dan klei De effecten van de colloidale

eigenschappen van Granuliet zijn niet door het adviesbureau onderzocht

Dit is een selectieve en incorrecte weergave van het onderzoek Behalve de

bezinksnelheid is ook het vaste stofgehalte bepaald waarmee een eerste uitspraak over

de effecten van de vertroebeling kan worden gedaan Het rapport Kruse 15 mei 2018

stelt

De waarde van 22 37 mg L gevonden na 69 uur bezinken is aanmerkelijk lager dan

de waarde van 50 mg L die in globale zin we wordt gehanteerd als referentie waar

beneden de helderheid van oppervlaktewater geen relevante ecologische invioed

meer heeft voor oppervtaktewateren in Nederland Noordse Leem heeft daarmee

een geringere invioed op de transparantie en vertroebeUng van oppervlaktewater dan

een mengsel van natuurlijke klei en water {we\We 47mg L had na 69uur bezinken

factor 2

Daarnaast is er sprake van spraakverwarring ColloTdaal gedrag is niet hetzelfde als

vertroebeling Het is bij Granuliet niet waarschijnlijk dat er colloidale effecten optreden
omdat de minerale deeitjes daar te groot voor zijn en er geen andere vrije deeitjes zijn
in Granuliet

Tenslotte wordt normaals opgemerkt dat er grote hoeveelheden Granuliet succesvol zijn
toegepast onder water w o Kraaijenbergse plassen Over de Maas etc De

waterkwaliteit en helderheid bij deze plassen is uitstekend

Uit aanvuliende vragen door het Ministerie van I W aan Dr irJ Vink van Deitares blijkt
dat het gebruik van granuliet in oppervlaktewater op basis van de colloidale

eigenschappen zorgvuldig dient plaats te vinden

Uiteraard dit geldt voor de toepassing van alle grond onder water

Granuliet vertroebelt tijdelijk een oppervlaktewater ernstig Deze vertroebeling kan

mogelijk tijdelijk tot negatieve effecten voor een ecosysteem leiden Deze

waarschuwing geldt ook voor de toepassing van natuurlijk afgezette Nederlandse klei in

oppervlaktewater

Dit is weer een suggestieve en niet onderbouwde stelling Dit geeft een onterechte

negatieve beeldvorming
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De vertroebeling bij toepassing van Granuliet is zeer beperkt Deltares minder dan

andere fijnkorrelige materialen zoals natuurlijke klei zie kolombezinkproef en is door

de snelle bezinking zeer tijdelijk en plaatselijk Zie onderbouwing in het voorgaande

Rijkswaterstaat beoordeeld dat granuliet een beperkte bestendigheid heeft tegen erosie

door langsstromend water Dit wordt door Deltares bevestigd Dit betekend dat in

oppervlakte wateren granuliet zich verder kan verspreiden uitvioeien

Granuliet is niet minder erosiebestendig dan ander niet cohesief fijnkorrelig materiaal

zoals zand of baggerspecie Bovenstaande stalling is op basis van een voorlopig
Deltares rapport waarin de verwachting van de erosiebestendigheid is geformuleerd op

basis van algemene kennis over fijnkorrelig niet cohesief materiaal Inmiddels is nader

onderzoek uitgevoerd Hieruit blijkt dat voor kortdurende belastingen Granuliet juist
veel erosiebestendiger is dan men op basis van de korreigrootte zou verwachten

Het zogenaamd uitvioeien van granuliet is zeer onwaarschijnlijk en wordt hier zonder

enig bewijs genoemd Het materiaal heeft een hoek van inwendige wrijving van 33

graden en vioeit alleen als er eerst een slurry van gemaakt is

Door GIB wordt EcoPure P1715 gebruikt als flocculant Volgens het

veiligheidsinformatieblad Verordening EG Nr 1907 2006 REACH EcoPure 1715

bevat EcoPure 1715 geen stoffen die niet persistent en niet bio accumuleerbaar zijn
Het veiiigheidsbiad geeft we aan dat vermeden moet warden dat EcoPure P 1715 in

afvoerkanalen oppervlaktewater of grondwater terechtkomt GIB heeft bij de

leverancier navraag gedaan over de strekking van deze waarschuwing De leverancier

geeft aan dat de waarschuwing betrekking heeft op EcoPure in pure vorm en niet op een

toepassing in verdunde vorm Lozing in pure vorm in oppervlakte grondwater dient

vermeden te warden Lozing van een groot volume in pure vorm kan ongewenste
flocculatie verstopping in een oppervlaktewater veroorzaken

EcoPure wordt door GIB in sterk verdunde vorm toegepast minder dan 1 dee EcoPure

op 10 000 delen granuliet oftewel 0 01 Direct na toepassing bindt EcoPure zich

met granuliet De flocculant heeft dan zijn bindende werk met de mlneralen gedaan en

is dan nauwelijks meer mobiel

De afgeiopen 15jaar is door GIB dezelfde flocculant gebruikt Er hebben in deze periode
minimale aanpassingen in samenstelling en dosering plaatsgevonden

Rijkwaterstaat heeft zorgen over afbraakproducten van EcoPure Bij afbraak ontstaan

polyacrylamide en daarbij mogeiijk ook acrylamide Acrylamide staat op de iijst van zeer

zorgwekkende stoffen Acrylamide is carcinogeen en mutageen

De zorg is onterecht De toegepaste flocculant is niet persistent niet bio accumulerend

en niet toxisch en voldoet aan alle geldende richtlijnen De flocculant en de effecten

daarvan zijn onderzocht door diverse gespecialiseerde partijen Deltares

RoyalHaskoningDHV Schreurs MilieuConsult SoilConsult etc Hieruit voIgt dat de

flocculant geen enkel risico opievert voor mens en milieu

Door GIB zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de milieuhygienische samenstelling
en emissie van granuliet Uit onlangs uitgevoerde onderzoeken^^ blijkt dat granuliet
indien getoetst als grand overeenkomstig het Bbk vrij toepasbaar is De gemeten
concentraties als bepaald overeenkomstig het standaard stoffenpakket van de Regeling
Bodemkwaiiteit blijven onder de achtergrondwaarde Opvallend is de hoge concentratie

Barium Aangezien deze verhoogde concentratie niet veroorzaakt wordt door een

antropogene bron is toetsing aan de niet aan de normstelling uit Rbk niet nodig

Schreurs Milieuconsult toetsing milieuhygienische kwaiiteit granuiiet 12 april 2019
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Onduidelijk is of bij de toetsing van mUieuhygienische kwaliteit mogelijke zorgwekkende
afbraakproducten van de flocculant zoals acrylamide zijn onderzocht

De flocculant is onderzocht zie voorgaande door diverse gespedaliseerde partijen Zij
concluderen zonder uitzondering dat de flocculant geen enkel risico opievert voor mens

en milieu

Geiet op het mogelljk aantreffen van aromatische koolwaterstoffen in Rhona leem is dit

00k een aandachtspunt voor de toetsing

Granuliet wordt sinds de toepassing met regelmaat onderzocht op oa PAK s Deze zijn
nooit aangetroffen boven de AW waarde De verdachtmaking dat Rona leem PAK s zou

bevatten is ongefundeerd en schadelijk voor de reputatie van Granuliet

Indian granuliet wordt beschouwd en wordt getoetst als bouwstof en lijkt toepassing als

nietvormgegeven bouwstof overeenkomstig het Bbk mogelijk met die toevoeging dat

bovenstaande aandachtspunten over de flocculant en het mogelijk aantreffen van

aromatische koolwaterstoffen een aanvullend beschouwing verelsen

De zuurgraad Ph van granuliet is 8 Dit is een fractie hoger dan de gemiddelde
zuurgraad van oppervlaktewater 7 5

Dit is dus pH neutraal

In granuliet wordt geen asbest aangetroffen PROS en PFOA

4 ToepassingsmogeUjkheden voor granuliet

Door Deltares is in opdracht van GIB een onderzoek^^ uitgevoerd naar de

toepassingsmogelijkheden van granuliet in weg en waterbouwkundige projecten

Hierbij is het materiaal fysisch beoordeeld er is niet gekeken naar de mUieuhygienische
eisen en voorwaarden zoals gesteld in het Bbk en de Rbk Deltares concludeert dat

Indlen goed aangebracht granuliet een relatief hoge sterkte heeft Granuliet vormt door

haar specifieke eigenschappen een zeer slecht doorlatende laag en kan voor het

afsiuiten van de ondergrond gebruikt worden De bestendigheid tegen erosie door

langsstromend water is beperkt

Granuliet is niet minder erosiebestendig dan ander niet cohesief fijnkorrelig materiaal

zoals zand of baggerspecie Voor kortdurende belastingen is Granuliet juist veel

erosiebestendiger is dan men op basis van de korrelgrootte zou verwachten Zie

voorgaande

Bij het verwerken moet rekening gehouden worden met de invioed van het

watergehalte

Er zijn verschiUende projecten gerealiseerd met granuliet zoals het toepassen van

granuliet in weglichamen en terreinophogingen

Hier worden alleen droge toepassingen genoemd In de afgelopen 25 jaar is meer dan 2

miljoen ton Granuliet toegepast in vele projecten zie oa referentielijst Deltares

rapport waaronder tenminste 500 000 ton onder water in meerdere projecten

Deltares Specificaties voor het toepassen van Noordse Leem in Weg en Waterbouwwerken in

Nederland Projectl 1201985 002 kenmerk 112019S5 002 GEO 0001
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5 Beantwoording discussiepunten

Granuliet grand of bouwstof5 1

Het Bbk geeft de volgende definities voor bouwstof en grond

Grand vast materiaat dat bestaat uit minerale deten met een maximale korrelgrootte
van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze

in de bodem van nature warden aangetroffen alsmede van nature in de bodem

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

zijnde baggerspecie

Bouwstof materlaal waarin de totaalgehalten aan sillcium calcium of aluminium

tezamen meer dan 10 gewichtsprocent van dat materlaal bedragen uitgezonderd
vlakglas metallisch aluminium grond of baggerspecie dat is bestemd om te warden

toegepast

In paragraaf 4 3 5 van de nota van toelicbting bij het Bbk en grondlegger bij deze
nota^^ wordt aan de uitleg van de definitie van grond toegevoegd dat het materiaal niet

rechtstreeks uit de bodem hoeft te komen maar we vergelijkbaar moetzijn met

materiaal dat rechtsreeks uit de bodem komt Primair van belang is dat het toe te

passen materiaal duurzaam een bodemfunctie moet kunnen vervullen Bij dit criterium

is de herkomst irrelevant Het gaat er om dat de toe te passen partij een samenstelling
en structuur heeft zoals die ook elders in de bodem wordt aangetroffen

Conclusie

Granuliet is een bouwstof omdat het niet voldoet aan de definitie van grond

Granuliet komt niet rechtstreeks uit de bodem maar is een rest product dat ontstaat bij
het breken zeven en spoelen van het rots stukken tot verschlllende granulaten en

het ontwateren van het spoelgruis Door deze bewerkingen is granuliet niet

vergelijkbaar met materiaal dat rechtstreeks uit de bodem komt

De karakteristleken van granuliet als dichtheld korrelgrootteverdeling organische

stofgebalte structuur van de granuliet korrels en het ontbreken van een minerale

lutumfractie zijn afwijkend Daarnaast bevat granuliet een gering aandeel flocculant

Een stof die van nature niet in de bodem aanwezig is

Op basis van de nota van toelichting bij het Bbk kan granuliet beoordeeld warden als

sorteer en breker zeefzand Zeefzand is een verzamelnaam voor een product dat

vrijkomt bij het proces van sorteren breken en afzeven van met name bouw en

sloopafval en heeft als zodanig geen relatie met bodemmateriaal Gesteld is in de nota

van toelichting dat zeefzand geen grond betreft

De argumenten waarom Granuliet geen grond zou zijn
voldoet niet aan de definitie van grond © incorrect zie artikel 1 Bbk en de

Nota van Toelichting NvT Bbk en eerdere onderbouwing in deze notitie

komt niet rechtstreeks uit de bodem © dit is niet van belang zoals enkele

regels hiervoor door de auteur zelf al wordt opgemerkt en ook helder is

uitgelegd in de NvT Bbk par

Naar een uniforme definitie van grond in de bodem en afvalstoffenregelgeving Mei 2004

Overleg Definitie Grond Ministerie van VROM Service Centrum Grond
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4 3 5

Door deze bewerkingen is Granuliet niet vergelijkbaar met materiaal dat

rechtstreeks uit de bodem komt © het rechtstreeks uit de bodem komen is

geen voorwaarde voor de definitie grond dus niet relevant Het materiaal kan

bewerkingen ondergaan zonder dat daarbij de definitie veranderd zie NvT Bbk

De karakteristieken van granuliet zijn afwijkend © Bedoeld wordt

waarschijnlijk afwijkend van Nederlandse bodem Zoals eerder gesteld doet dit

niet terzake herkomst van de grond is geen vereiste in de definitie De

verschillen zijn overigens gering Dat de minerale lutumfractie ontbreekt is

zeifs simpelweg onjuist
Bevat een gering aandeei fiocculant © Fiocculant wordt toegevoegd om het

scheidingsproces water grond te versneilen Het fioccuiant beinvioedt niet de

structuur van de grond het biijft een granulair materiaai

bouw en sloopafval © Irrelevante vergeiijking Hoe kan scheiden breken en

zeven van sioopafval nu vergeieken worden met dat van maagdeiijk gesteente

Het aanmerken van granuliet als bouwstof sluit ook aan bij het advies van de Stichting
bouwkwaliteit SBK Bij de beoordeling van BRL 9344 De milieuhygienische kwaliteit

van fractie 500 jjm vrijkomend bij de bewerking van primaire steenachtige materialen

heeft SBK ook aangegeven dat granuliet geen grond kan zijn GIB breekt rots stukken

ten behoeve van verdere verwerking als o a vul en toeslagmiddel in beton en asfait De

rots stukken worden hierbij toegepast als bouwstof SBK geeft aan dat granuliet
daarmee ook een bouwstof is

Dit is een incorrecte interpretatie en uitbreiding van de definitie van grond in het Bbk In

de definitie van grond staat het productie proces niet ter discussie en wordt de fractie

2mm ais grond geciassificeerd

De volgende voorbeelden zijn iliustratief in dit verband

de BRL 9324 bedoeid voor grof groeve materiaai die ais bouwstof wordt

gezien stelt dat de brekersstof en wassiib ais grond wordt aangemerkt De fijne
fractie is dus grond ongeacht de relatie met grover groevemateriaal welke als

bouwstof wordt behandeld

Dezelfde redenering wordt toegepast bij de behandeiing van spoorballast
waarbij Bodem

RWS zelf een schematisch overzicht gepubliceerd heeft waarin expliciet wordt

aangegeven dat de fijne fractie 2 mm grond is en geen bouwstof

Deze voorbeelden zijn consistent met de definitie in het Bbk

Door het toenmaiig Ministerie van VROM en haar uitvoeringsorganisatie Bodem is bij
eerdere vragen aangegeven dat granuliet als grond kan worden aangemerkt Het

Implementatieteam Bbk een afvaardiging van het gemeente provincies en het

bedrijfsieven adviseerde het ministerie om het materiaal als grond aan te merken Een

belangrijk argument hierbij was de naamgeving van granuiiet als Noordse Leem en

Rhona Leem Dit suggereerde dat het materiaai grond is Dit standpunt is door deze

nadere beschouwing niet meerjuist

Het is op zijn minst zeer opmerkeiijk dat een materiaal grond zou zijn vanwege de

naamgeving Granuliet is grond omdat het op alle punten voldoet aan de definitie van

grond conform artikel 1 van het Bbk
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5 2 ZorgpUcht Toepassen van granuliet in oppervlaktewater

In artikel 7 van het Bbk is specifiek voor de bescherming van bet oppervlakte water een

zorgplicht opgenomen Deze zorgplicht geldt aanvullend op de milieuhygienische
kwaiiteit van granuliet zoals deze overeenkomstig het Bbk en de RBk bepaald dient te

warden Het is een aigemene aanvullende bepaiing

ZoraoUcht artikel 7 Bbk

Degene die bouwstoffen grand ofbaggerspede toepast en die weet of redelijkerwijs had kunnen

weten dat doorzijn handelen of nalaten nadeiige gevolgen voor een opperviaktewaterlichaam
ontstaan of kunnen ontstaan die niet of onvoidoende warden voorkomen of beperkt door naieving
van de bij ofkrachtens dit bestuit gestelde regeis voorkomt die gevoigen of beperkt die zoveel

mogeiijk voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan

worden gevergd

Conciusie

Uit het onderzoek van GIB volgt dat overeenkomstig de vereisten van het Bbk

granuliet geen verontreinigende staffen bevat die tot nadeiige gevolgen voor een

opperviaktewaterlichaam kunnen leiden HierbiJ is mogelijk niet gekeken naar

mogeiijke schadelijke effecten door de flocculant en de mogelijke aanwezigheid van

aromatische kooiwaterstoffen Dit is gelet op de zorgplicht wei nodig

Flocculant en PAK s zijn wel onderzocht en niet schadelijk bevonden niet aangetroffen
Zie voorgaande onderbouwingen

Deltares geeft aan dat granuliet geschikt is voor waterbodemafdichting ter beperking
van kwel Zorg en aandacht bij de aanleg en instandhouding is noodzakelijk Bij de

aanleg ontstaat tijdelijk een ernstige vertroebeling die tot blijvende schade van een

opperviaktewaterlichaam kan leiden Ook kan granuliet door erosie van stromend water

tot nadeiige gevolgen leiden

Er wordt wederom selectief geciteerd en gesuggereerd dat Deltares dit allemaal schrijft
Dit is niet het geval Er wordt geen enkele onderbouwing gegeven voor de steilingname
t a v ernstige vertroebeling blijvende schade en nadeiige gevolgen

Een nadere beschouwing van tijdelijke effecten van de colloidale eigenschappen van

granuliet en de te nemen maatregelen om de nadeiige gevolgen te beperken is nodig
Op basis van dit onderzoek kan onderbouwd worden of voldaan wordt aan de zorgplicht
zoals genoemd in artikel 7 van het Bbk

Voor de volledigheid wordt gemeld dat indien granuliet wordt toegepast op de droge
bodem eveneens onderzoek naar mogelijke schadelijke effecten door de flocculant en

de mogelijke aanwezigheid van aromatische kooiwaterstoffen nodig is

5 3 Bewijsmiddel voor de milieuhygienische kwaiiteit granuliet

Het Bbk stelt dat de milieuhygienische kwaiiteit van granuliet moet worden aangetoond
met een milieuhygienische verklaring Zander deze verklaring kan een partij granuliet
niet worden toegepast Het Bbk kent de volgende typen milieuhygienische verklaringen
voor grand

partijkeuring erkende kwaliteitsverklaring fabrikant eigenverklaring
water bodemonderzoek of een water bodemkwaliteitskaart

Door GIB wordt momenteel voor granuliet op basis van de BRL 9321 productcertificaat
voor de milieuhygienische kwaiiteit van industriezand en gebroken industriegrind een

erkende kwaliteitsverklaring afgegeven Het toepassingsgebied van deze BRL is
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Materiaal afkomstig van een industrieie winning waarbij het materiaai wordt gewonnen

of vrljkomt in een beheerst proces Het betreft niet materiaal dat vrijkomt bIJ werken

van sanering of onderhoud van water bodem Industriezand en of gebroken

industriegrind heeft een natuurlijke herkomst en komt uit een ongeroerde bodem Op
basis van het geologisch dossier kan een uitspraak worden gedaan over de kwalltelt van

het materiaal dat wordt gewonnen Deze beoordelingsrichtlijn is niet bedoeld voor

materiaal dat een bewerking heeft ondergaan anders dan scheiden wassen of breken

Uit het processchema blijkt dat granuliet ontstaat door spoelwater te concentreren met

behulp van cydoneren flocculatie en persen Dit is een heel ander proces dan in het

toepassingsgebied van de BRL 9321 is bedoeld

Het toepassingsgebied van de BRL 9321 is niet bedoeld voor materiaal dat een

bewerking heeft ondergaan anders dan scheiden wassen of breken

Cydoneren flocculatie en persen zijn bewerkingen die allemaal vallen onder het

scheiden van de fijne fractie van grotere fracties cydoneren en het scheiden van het

materiaal van water persen en het versnellen van dit scheidingsproces flocculatie

Deze bewerkingen zijn gebruikelijk in de zand en grindindustrie

Daarnaast wordt in de BRL 9321 onder de definitie van industriezand en gebroken
industriegrind verstaan van nature in de bodem voorkomend sedimentair materiaal

Granuliet Is een industrieel product en niet een van nature In de bodem voorkomend

sedimentair materiaal Granuliet komt vrij komt bij het breken en wassen van kwartsiet

en graniet

De BRL 9321 stelt in de toeiichting bij de definitie paragraaf 2 4 Grond

Toelichting 1

Bewerkingen ais scheiden wassen en breken zijn onderdeel van het productieproces
maar worden niet als productie beschouwd in het kader van deze beoordelingsrichtlijn

Het blijft dus een natuurlijk materiaal ongeacht de genoemde bewerkingen

Toelichting 2

In bovenstaande definitie wordt onder bodem ook de niet Nederlandse bodem

verstaan Dit betekent dat ook materiaal afkomstig uit buitenlandse winningen kan

worden gecertificeerd op basis van deze beoordelingsrichtlijn

Het materiaal komt in zeer grote hoeveelheden van nature voor in de Noorse Schotse

bodem

SGS Intron heeft op verzoek van GIB heeft in 2018 de BRL 9344 De miUeuhygienische
kwaliteit van fractie 500 pm vrijkomend bij de bewerking van primaire steenachtige
materialen ingediend bij het Ministerie van l W voor opname in de Regeling
bodemkwalitelt Rbk Doe Is om op basis van deze BRL een erkende

kwaliteitsverklaring voor granuliet af te kunnen geven en daarmee te gebruiken als

miUeuhygienische verklaring bij het toepassen De BRL 9344 ligt nu ter toetsing voor bij
het ministerie

In de BRL 9344 wordt aangegeven dat granuliet toepasbaar is als grond of bouwstof

Zoals eerder in deze notitie aangegeven kan granuliet niet beide zijn Granuliet is of

grond of een bouwstof Zoiang door de schemabeheerder geen juiste onderbouwing
wordt geleverd voor de kwaliteit van deze bouwstof is opname van BRL 9344 in de

huidige vorm in de Rbk niet mogelijk
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Er is een BRL 9344 in de maak In de versie van de BRL 9344 zoais op 10 juii 2018

ingediend door SGS Intron bij dhr XXX wordt de fractie 500 pm vrijkomend bij de

bewerking van primaire steenachtige materialen voor toepassing in GWW werken

aangemerkt ais grond en is de vrije keuze optie vervaiien

Bovenstaande is dus achterhaald en niet relevant

Conclusie

De BRL 9321 is niet bruikbaar als erkende kwaliteitsverklaring c q milieuhygienische
verkiaring voor granuliet Om de kwaliteit van granuliet aan te tonen kan GIB een

partijkeuring uitvoeren of een Fabrikant Eigen Verkiaring opstellen Het betreft dan een

partijkeuring die is afgegeven op basis van protocol 1002 Het gaat dan om de

werkzaamheid genoemd onder 2 1 eerste lid onder i van de Rbk monsterneming

partijkeuring niet vormgegeven bouwstoffen

Sinds 2009 wordt Granuiiet geieverd als grond onder BRL 9321 BSB certificaat

Granuliet IZG039 2 Het huidige certificaat is geldig voor onbepaalde tijd
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Bijiage D Granuliet overzicht argunnenten

Thema Argument A Argument B

Besluit bodemkwaliteit

1 Artikel 1

Bbk vast

materiaal

dat bestaat

uit minera

le delen

met een

korrel

grootte
van maxi

maal 2

millimeter

en orga

nische stof

Discussienotitie Granuliet De

karakteristieken van granuliet ais

dichtheid korrelgrootteverdeiing
organische stofgehaite structuur van

de granuiiet korrels en het ontbreken

van een minerale lutumfractie zijn
afwijkend Daarnaast bevat granuliet
een gering aandeel floccuiant Een stof

die van nature niet in de bodem

aanwezig is

lenW Granuiiet is het product dat

ontstaat bij het breken van graniet en

licht metamorfe zandsteen Het granuliet
bestaat uit een mengsei van kieine

deeitjes van de oorspronkeiijke
mineraien die aanwezig zijn in de

oorspronkeiijke gesteenten graniet en

zandsteen De mineraiogie van de

korreis weerspiegeit dan ook die van de

mineraien in het oorspronkeiijke
gesteente zoals dat v66r bewerking in de

bodem voorkwam Gerard Kruse Advies

2020 a w Kanttekeningen en

bevinding naar aanleiding van de vraag

of Granuliet dan wel Noordse Leem

grond is

Granuliet bevat dus minerale delen Die

delen hebben bovendien een

korrelgrootte van veel minder dan 2

millimeter

Onder andere door de blootstelling ervan

aan lucht en percolatiewater bevat

granuliet organisch materiaal zij het

zeer weinig Bijiage Mi TK 2019 2020

30015 nr 63 Gerard Kruse Advies

2020 Er zijn in november 2019 januari
2020 en februari 2020 diverse monsters

van granuliet geanalyseerd door

SYNLAB waarbij het gehalte aan

organische stof varieerde tussen 0 2

en 0 8 d s het frequentst gemeten

gehalte bedroeg 0 7 d s Granuliet

bevat dus organische stof

Harmsen Het Productcertificaat van

granuliet vermeldt industriezand 63

pm en gebroken Industrie grind Dit

is lets anders dan granuliet of Noordse

leem 63 pm en zet mensen

op het verkeerde been Industriezand

en ook Noordse leem zijn voor mij

geen bekende grondsoorten
Industriezand wordt in de bouwwereld

gebruikt ais grondstof voor specifieke
toepassingen

Harmsen

Volgens de definities van het Bbk zit

granuliet het dichtst bij Zeefzand en is

dit geen grond

Wijnands Een belangrijk verschil tussen

silt en klei is dat klei bestaat uit

micrometer grote secundair dus in het

oppervlaktewater gevormde
klei mineraien en silt ais regel bestaat uit

in korrelgrootte gereduceerde primaire
mineraien dus dezelfde mineraien ais in

de oorspronkeiijke graniet Het is bij het

vormingsproces in principe niet

verontreinigd door menselijk handelen

Bovenstaande overwegingen leiden mij
tot de condusie dat granuliet binnen de

Pagina 91 van 103

205005 1857



Procesevaluatie granuliet

Thema Argument A Argument B

beperkingen van de wettelijke kaders

het best kan worden geclassificeerd als

grond Dit gezegd hebbende lijkt me wel

dat er ruimte bestaat de regelgeving in

die zin aan te passen zodat een

genuanceerdere ciassificering mogeiijk
wordt Maar ook onder zo n

genuanceerdere ciassificering zie ik geen
bezwaar tegen het gebruik van granuliet
voor het opvullen remedieren van

zandputten

2 Artikel 1

Bbk

Verhouding

Handhaving 2018 Komt niet uit

Nederlandse bodem en is door mens

geproduceerd

Schreurs In de definitie van grond
speelt de herkomst van het materiaal

geen rol meer Dit in tegenstelling tot

zoals dat in het verleden wel het geval
was onder het Bouwstoffenbesluit BsB

Zo is het herkomstelement uit de oude

definitie van natuurlijke oorsprong niet

door de mens is geproduceerd en

onderdeel van de Nederlandse bodem

kan uitmaken losgelaten waardoor

diverse materialen die onder het BsB

geen grond waren dat nu wel zijn
Voorbeelden hiervan zijn bentoniet

boorgruis en rioolkolken gemalenslib en

veegzand RKGV

en

Discussienotitie Granuliet Granuliet

komt niet rechtstreeks uit de bodem

maar is een rest product dat ontstaat

bij het breken zeven en spoelen van

het rots stukken tot verschillende

granulaten en het ontwateren van het

spoelgruis Door deze bewerkingen is

granuliet niet vergelijkbaar met

materiaal dat rechtstreeks uit de

bodem komt

structuur

zoals deze

van nature

kunnen

worden

aange
troffen

Biezeveld Toetsing van

granuliet afval aan de definitie van

grond wijst uit dat het niet voldoet aan

de elementen bestaat uit

organische stof in een verhouding en

met een structuur zoals deze in de

bodem van nature worden

aangetroffen Met andere woorden

granuliet afval is voor de Nederlandse

situatie bodemvreemd materiaal

GIB in reactie op discussienotitie

Granuliet In de definitie van grond
speelt de herkomst van het materiaal

dus geen rol Het materiaal komt in zeer

grote hoeveelheden van nature voor in

de Noorse Schotse bodem

het rechtstreeks uit de bodem komen is

geen voorwaarde voor de definitie

grond dus niet relevant Het materiaal

kan bewerkingen ondergaan zonderdat

daarbij de definitie veranderd zie NvT

Bbk

lenW De mineralen die in granuliet
voorkomen 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 Het granuliet
vertoont qua samenstelling sterke

overeenkomst met de samenstelling van

de ondergrond van Nederland Mineralen

als kwarts veldspaten calciet

muscoviet en biotiet dit zijn de

mineralen waar de granuliet uit bestaat

zijn eveneens de belangrijkste
gesteentevormende mineralen in onze

ondergrond Deze mineralen zijn in het

verleden ofwel door rivieren naar ons

land gebracht ofwel afqezet in de zeeen
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Thema Argument A Argument B

die Nederland in het verleden

overspoelden Granuliet wijkt dus niet af

van de gangbare erosie en

verweringsproducten die de rivieren naar

ons land hebben gebracht en die de

samensteliing van de Nederiandse

ondergrond bepalen

Schreurs Het materiaal is van oorsprong

afkomstig uit de bodem primair
gesteente en voldoet daarmee aan de

eis dat de verhouding en structuur zijn
zoals deze van nature kunnen worden

aangetroffen

Producent in reactie op discussienotitie

Granuliet Bedoeld wordt waarschijnlijk
afwijkend van Nederiandse bodem

Zoals eerder gesteld doet dit niet terzake

herkomst van de grond is geen vereiste

in de definitie De verschillen zijn
overigens gering Dat de minerale

lutumfractie ontbreekt is zelfe

simpelweg onjuist

lenW Opgemerkt moet worden dat er

duizenden typen grond zijn allemaal

met hun eigen karakteristieken

Granuliet is kenmerkend door een hoog
soortelijk gewicht en laag organische
stofgehalte Juridisch gezien kan

granuliet grond zijn conform artikel 1

van het Besluit bodemkwaliteit zoals

uitvoerig er toegelicht in de kamerbrief

van 31 maart 2020 Aanvullend daarop
kan worden opgemerkt dat in granuliet
er wel degelijk een lutumfractie

aanwezig is Het felt dat organische stof

vrijwel afwezig is is erg vergelijkbaar
met grond die bij zandwinning vrijkomt
en grond die bij strandsuppletie wordt

gebruikt

lenW Granuliet is het product dat

ontstaat bij het breken van graniet en

licht metamorfe zandsteen Het granuliet
bestaat uit een mengsel van kleine

deeitjes van de oorspronkelijke
mineralen die aanwezig zijn in de

oorspronkelijke gesteenten graniet en

zandsteen De mineralogie van de

korrels weerspiegelt dan ook die

van de mineralen in het oorspronkelijke

gesteente zoals dat vodr bewerking in de

bodem voorkwam Gerard Kruse Advies

2020 a w Kanttekeningen en

bevinding naar aanleiding van de vraag
of Granuliet dan wel Noordse Leem

grond is Granuliet bevat dus minerale
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Thema Argument A Argument B

delen Die delen hebben bovendien een

korrelgrootte van veel minder dan 2

millimeter

3 Organisch
gehalte

Handhaving 2018 Grond is grond wat

van nature in de grond voorkomt met

organisch materiaal en dat is granuliet
niet lets wat de mens produceert dat

wat van steen afkomt kan niet opeens

grond worden

lenW Redenering is dat ook bv

dekzanden die van nature worden

aangetroffen in NL en daarmee ook

onder grond vallen nauwelijks organisch
materiaal bevatten Er hoeft dus geen

organisch materiaal in te zitten om toch

grond te kunnen zijn Dit wijkt wellicht

van de bodemkundige definitie van

bodem waar impliciet vaak naar wordt

gerefereerd maar dat is hier niet

relevant

Niet alle bodem zoals zand bevat

organisch materiaal dus is niet relevant

Zie ook de voorbeelden die destijds in de

toelichting bij het BBK zijn gegeven Het

gehalte organisch materiaal moet in het

oordeel worden betrokken maar dat wil

niet zeggen dat het geen grond kan zijn
als het organisch materiaal is Het gaat
om het totaalplaatje of het materiaal

overeenkomt met natuurlijke bodem Zie

ook reactie op het handhavingsverzoek

lenW Er zijn in november 2019 januari
2020 en februari 2020 diverse monsters

van granuliet geanalyseerd door

SYNLAB waarbij het gehalte aan

organische stof varieerde tussen 0 2

en 0 8 d s het frequentst
gemeten gehalte bedroeg 0 7 d s

Granuliet bevat dus organische stof

zij het weinig In de ondergrond komen

grote volumes afzettingen voor waarin

nagenoeg geen of zeer weinig
organische stof voorkomt 6 Granuliet

heeft een normale bodemstructuur met

onder meer lutumdeeitjes rond de 15

en een laag gehalte aan organische
stof Het gehalte aan organische stof in

granuliet is vergelijkbaar met de grond
die bijvoorbeeld voor strandsuppleties
wordt gebruikt Paragraaf 4 3 5 van de

nota van toelichting bij het Bbk maakt

duidelijk dat ook materiaal dat vrijwel
geen organische stof bevat onder het

begrip grond kan vallen

SGS Intron Als granuliet aan de definitie

wordt getoetst is er geen enkele twijfel
dat het grond is Dat er geen planten op
kunnen groeien staat hier los van In

vrijwel alle materialen die onder BRL

9321 vallen zitten nauwelilks organische
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Thema Argument A Argument B

stoffen Dit is zelfs vaak onwenselijk in

het eindproduct en daarotn wordt het in

het productieproces eruit gewassen Ook

in de toelichting bij het Bbk staat dat het

niet perse noodzakeiijk is

4 Bodemtype
correctie

Vink geen grond omdat het niet

mogeiijk is het materiaai op

miiieukwaiiteit te beoordeien Volgens
het Besluit bodemkwaliteit Bbk is

hiervoor een bodemtypecorrectie nodig

op basis van de parameters organische
stof en het percentage kleimineralen

Dit is voor granuiiet niet mogeiijk
omdat het beiden niet in granuiiet zit

Granuiiet is daarmee niet toetsbaar

aan bijiage B

lenW Voor organische stof moet cf Rbk

bij een waarde die iager iigt dat 2

uitgegaan worden van 2 en voor iutum

is het percentage helemaal niet iaag
gemiddeid is dat circa 14 In de

verificatierapporten zijn de

bodemtypecorrecties gewoon correct

uitgevoerd en de gehaiten het materiaai

voidoet Ais je e e a correct invuit in

BoToVa moet je dezeifde uitkomst

krijgen Dat hebben de bureaus die er

gebruik van hebben gemaakt ook

gedaan Er zijn in november 2019

januari 2020 en februari 2020 diverse

monsters van granuiiet geanaiyseerd
door SYNLAB waarbij het gehaite aan

organische stof varieerde tussen 0 2

en 0 8 d s het frequentst gemeten

gehaite bedroeg 0 7 d s Granuiiet

bevat dus organische stof Het is daarom

correct dat verschiiiende door de

minister van lenW erkende bureaus de

bodemtypecorrectie toepassen zoais

bedoeld in de Regeling bodemkwaliteit

bijiage G tabei 4 Voor de

bodemtypecorrectie Regeling
bodemkwaliteit bijiage G moet verder

alleen het percentage Iutum worden

betrokken dit is het gewichtspercentage
minerale bestanddelen met een diameter

kleiner dan 2 pm betrokken op het totale

drooggewicht Dit de verschiiiende

analyses blijkt dat het percentage Iutum

rond de 14 Iigt

Harmsen In het Besluit bodemkwaliteit

moet het analysecijfer van

verontreinigende stoffen gecorrigeerd
worden volgens de bodemtype-
correctie Dit houdt in dat het

vastleggend vermogen van de grond
wordt betrokken bij de toetsing aan

milieukwaliteitsnormen Hiervoor is het

gehaite aan organische stof en het

kleigehalte nodig In granuiiet zit per
definitie geen organische stof dus het

is niet geoorloofd hiervoor de minimale

grens van 2 te hanteren Bovendien

bevat granuiiet geen kleimineralen

belangrijk voor het binden van zware

metalen Bij de toetsing mag derhalve

geen gebruik worden gemaakt van de

fractie 2um Slotsom is dat er voor

granuiiet geen bodemtypecorrectie kan

worden uitgevoerd en derhalve ook

geen toetsing aan

milieukwaliteitsnormen kan

plaatsvinden
lenW Artikel 4 2 1 Rbk is ook van

toepassing op granuiiet en is ook

toegepast bij de toetsing Artikel 4 2 1

is een artikel dat geldt voor alle grond en

baggerspecie en bevat een methode om

de aangetroffen concentraties aan

verontreinigingen om te rekenen naar

een standaardbodem zodat de

omgerekende concentraties kunnen

worden getoetst aan de normen die zijn
opgenomen in bijiage B van de Regeling
bodemkwaliteit De standaardbodem

gaat uit van een lutumgehalte minerale

delen 2 um van 25 en een

organisch stofgehalte van 10 Er is een

zekere relatie tussen de

bindinqscapaciteit van verontreinigingen
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aan de bodemmatrix en het percentage
lutum en organische stof Om die reden

bevatten onbelaste gebieden met een

hoog lutum en organisch stofgehalte van

nature licht hogere concentraties aan

van nature voorkomende

verontreinigende stoffen dan bodems

met weinig lutum en organische stof De

bodemtypecorrectie houdt met dit

verschijnsel rekeninq

BRL 9321

Anonieme bijdrage
Granuliet is niet constant en homogeen
zoals de BRL voorschrijft De berg van

1 miljoen ton in Amsterdam is

opgebouwd uit 30 jaar Schots

Granietstof en sinds 15 jaar is daar

Noorse zandsteen aan toegevoegd Dus

dit kan niet homogeen zijn

lenW Door de homogene samenstelling
van het gewonnen graniet primair
materiaal dat niet is beinvloed door

menselijk handelen en het homogene
bewerkingsproces is de samenstelling
van granuliet ook homogeen

1 Homoge
niteit

2 Vermelding
flocculant

in BRL

Handhaving 2019 Wat betreft de

vragen over de milieu hygienische
kwaliteit van granuliet is in het

productcertificaat opgenomen op welke

stoffen het materiaal standaard

getoetst moet v^orden Echter het Bbk

stelt ook dat als de kans groter is dan

5 dat er een stof in zit dan moet dit

worden onderzocht

In dit geval had GIB het voor het

verkrijgen van het productcertificaat
moeten laten onderzoeken door een

milieu adviesbureau Die had in het

zogenaamde vooronderzoek moeten

aangeven wat de risicovolle parameters

zijn

Intron Flocculant met maakt zowel in

BRL 9321 als in de BRL 9344 geen
onderdeel uit van het parameter pakket
van te onderzoeken stoffen Dit komt

omdat er geen normen voor opgenomen

zijn in de Regeling bodemkwaliteit

lenW In BRL 9321 is het breek en

wasproces weliswaar omschreven maar

is niet expliciet benoemd dat een

flocculant wordt gebruikt Hoewel niet

wettelijk verplicht is het ons inziens

wenselijk om dergelijke relevante

processtappen additieven in het

bewerkingsproces te beschrijven in het

normdocument productcertificaat met

het oog op de zorgplicht
Geen vermelding is niet in strijd met het

Bbk Het Bbk kent normen voor een

aantal veel voorkomende stoffen Daar

waar ongenormeerde stoffen aanwezig
zijn in grond of baggerspecie geldt de

zorgplicht ten aanzien van die stoffen

Op grond van de zorgplicht wordt

beoordeeld of een ongenormeerde stof

toelaatbaar is in de specifieke
toepassing

Handhaving 2018 Indien granuliet als

grond wordt toegepast is het Bbk van

toepassing Omdat het gebruik van

flocculant houdende grond niet

geregeld is in het Bbk is het gebruik
ervan in strijd met het Bbk

3 Bewer

kingen

ILT 2018 Hierin staat dat deze

beoordelingsrichtlijn niet bedoeld is

voor materiaal dat een bewerking heeft

ondergaan anders dan scheiden

wassen of breken Granuliet is een

GIB in reactie op discussienotitie

Granuliet Dit is evenmin relevant In de

definitie van grond in het Bbk staat het

productie proces niet ter discussie

Grond kan worden vervaardiqd

Pagina 96 van 103

205005 1857



Procesevaluatie granuliet

Thema Argument A Argument B

granietslijpsel dat wordt verkregen bij
het slijpen van graniet GIB in reactie op discussienotitie

Granuliet Cycloneren flocculatie en

persen zijn bewerkingen die allemaal

vallen onder het scheiden van de fijne
fractie van grotere fracties cycloneren
en het scheiden van het materiaal van

water persen en het versnellen van dit

scheidingsproces flocculatie

Deze bewerkingen zijn gebruikelijk in de

zand en grindindustrie

Handhaving 2019 RWS ZN heeft

geconcludeerd dat de BRL 9321 niet

van toepassing is omdat de

certificering niet bedoeld is voor

materiaal dat een bewerking heeft

ondergaan anders dan scheiden

Certificering van hergebruikt materiaal

onder deze BRL niet is toegestaan
Kiel teelaarde materiaal afkomstig uit

afdeklagen e d kunnen niet op basis

van deze BRL worden gecertificeerd
Dit geldt ook voor steenslag
geproduceerd uit gesteente

GIB in reactie op discussienotitie

Granuliet De BRL 9321 steit in de

toelichting bij de definitie paragraaf 2 4

Grond

Bewerkingen als scheiden wassen en

breken zijn onderdeel van het

productieproces maar worden niet als

productie beschouwd in het kader van

deze beoordelingsrichtlijn
Het blijft dus een natuurlijk materiaal

ongeacht de genoemde bewerkingen

lenW Wei relevant is de vraag of

granuliet na een bewerking juridisch nog

als grond gekwalificeerd kan worden

Het begrip grond is een

samensteliingsbegrip Het feit dat een

partij niet rechtstreeks uit de bodem

komt maar tussenstappen heeft

ondergaan maakt niet dat het geen

grond meer is

lenW Wassen breken en scheiden zijn
alle drie technieken om vaste delen uit

de waterfase te scheiden Door Granuliet

Import Benelux BV worden al deze drie

technieken in serie achter elkaar

gebruikt In die zin is het ontwateren

een onlosmakelijk onderdeel van het

proces van scheiden wassen en breken

Het zijn gebruikelijke technieken die

worden gebruikt binnen de

grondreinigingsbranche en veelal van

origine afkomstig uit de mijnbouw en

zandwinning ingeval er sprake is van een

proces waar grovere en fijnere delen van

elkaar moeten worden gescheiden en

daarvoor cyclonage wordt gebruikt

lenW Er komt geen granulietslijpsel vrij
Het is niet relevant voor de vraag of het

materiaal al dan niet als grond kan

worden beschouwd tenzij de bewerking
daadwerkelijk de samenstelling van het

materiaal dusdanig verandert dat geen

sprake meer zou kunnen zijn van grond
Dat is bijvoorbeeld het qeval als cement
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wordt toegevoegd aan grond en een

betonproduct ontstaat

Diversen

Microbac

teriele

samenstel

ling

Vink Met is verder ook geen grond
omdat granuliet niet in staat is om een

microbiele samenstelling te handhaven

en of er een koolstofcyclus in stand kan

worden gehouden in het materiaal En

dat is in het geval van granuliet niet

het geval

1

2 Vink Dan is zeer de vraag of een stof

dat geen organische stof en geen

kleimineralen bevat dat geen

microbieel ecosysteem kan handhaven

of dat een nuttige toepassing is voor

het ontvangende systeem

lenW Zoals voornoemd is de

samenstelling en het duurzaam gebruik
van de bodem een onderscheidend

criterium Nu heeft granuliet wel een

hoger soortelijk gewicht dan

Nederlandse grond Dit wil mijns inziens

niet zeggen dat het niet duurzaam

onderdeel kan zijn de bodem Immers

afhankelijk van het gebruik en de functie

wordt vaak ook een keuze gemaakt voor

een bepaalde grondsoort dat kan zijn
ingegeven door civieltechnische

eigenschappen of het ondersteunen van

een functie landbouw Zo zal je bij
een dijkverzwaring een andere

grondsoort willen dan een ophoging voor

landbouwkundig gebruik Het soortelijke
gewicht SG is niet als criterium

opgenomen in de definitie

Duurzame

toepassing

3 Weigeren
op basis

van

zorgplicht
artikel 7

Bbk

Vink Er zijn wel analyses gedaan door

commerciele labs waarbij acrylamide

gemeten is waarbij men zegt dat het

onder de detectie limiet is en dat er

dus niet veel aan de hand is De

kanttekening hierbij is dat de analyse
is uitgevoerd op acrylamide en niet op

polyacrylamide de stof die in granuliet
zit Ten tweede heeft men gekeken
naar de vaste fase en gezegd dat het

onder de rapportagegrens ervan bleef

Maar de rapportagegrens van dit soort

organische materialen is heel hoog
Bovendien is van belang wat er gebeurt
bij verondieping of het dan in deze

vaste fase blijft Het kennishiaat zit in

de vraag of polyacrylamide nu gaat
afbreken of niet Dit kan niet worden

uitgesloten en daarom kan het

vanwege de zorgplicht niet worden

toeqepast
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4 Effecten

ftocculant

Vink Het is onbekend wat het risico

hiervan polyacrylamide is als deze

stof via granuliet in de plas wordt

gebracht dat is de vraag De

toegevoegde hoeveelheid

polyacrylamide zou in Over de Maas

75 000 kg bedragen 100 mg per kg
Er is geen onderzoek gedaan naar wat

het doet als het in het water wordt

gebracht Acrylamide staat op de lijst
met verdachte stoffen het is bekend

dat acrylamide carcinogeen is en dat

zou grootschalig in een natuurlijk
systeem worden gebracht En als er

dan onvoldoende kennis bestaat over

de effecten ervan in water dan moet

het voorzorgsprincipe worden

gehanteerd

Schreurs Het gebruikte flocculant

betreft het polymeer Ecopure P 1715

een polyacrylamide
Polyacrylamiden worden veelvuldig
toegepast voorbeelden hiervan zijn het

zuiveren van drinkwater de

behandeling van afvalwater als

bodemverbeteraar voor akkerlanden of

als erosiebeperking van de grond bij
bouwplaatsen

Het Veiligheidsinformatieblad

Verordening EG Nr 1907 2006

REACH EcoPure 1715 geeft aan dat

EcoPure 1715 geen gevaarlijke
bestanddelen bevat overeenkomstig de

ED verordening De stof is niet

persistent geeft geen ophoping in

organismen en is niet toxisch het bevat

geen PBT of zPzB stoffen

Het aandeel flocculant in het Granuliet is

zeer gering 0 01

Aangezien het flocculant niet toxisch is

onschuldig voor organismen en in een

zeer lage concentratie wordt toegepast
wordt de milieuhygienische kwaliteit van

Granuliet niet negatief bemvioed

Verder kan worden vermeld dat het

flocculant geurloos is

Harmsen Risico s worden vaak

gekoppeld aan hoeveelheden Soil

Consult praat over lage doseringen
polyacrylamide bij het productieproces
en ook wordt een concentratie in

granuliet van minder dan 0 01 11

genoemd Dit lijkt weinig maar het is

beter om de gebruikelijke dimensie te

gebruiken voor

bodemverontreinigingen mg kg
0 01 betekent 100 mg kg en dit is

voor een milieuvreemde stof hoog
Uitgaande van 100 mg kg betekent dat

met het storten Van 500 000 ton

granuliet er 50 000 kg van deze

milieuvreemde stof polyacrylamide in

de plas terecht komt

Brief aan TK 31 maart 2019

Poly acrylamide is geen stof maar een

verzamelnaam voor alle polymeren
waarin het monomeer acrylamide een

onderdeel vormt van de moleculaire

structuur Bij het gebruikte flocculant is

het hoofdbestanddeel een anionische

poly acrylamide In het European Union

Risk Assessment Report acrylamide 2 is

aangegeven dat het fysisch chemisch

niet waarschijnlijk is dat acrylamide
vrijkomt bij de afbraak van poly-
acrylamide Uit wetenschappelijk
onderzoek gericht op de aftiraak van

poly acrylamide houdende flocculanten

blijkt dat in de meeste gevallen
inderdaad sprake is van afbraak zonder

dat er acrylamide vrijkomt of dat het

slechts in zeer geringe hoeveelheden

gebeurt Bij de anaerobe zuurstofloze

afbraak van poly acrylamide is

acrylamide als tussenproduct in het

degradatieproces aangetoond Over het

algemeen breekt acrylamide zelf echter

zeer snel af in het milieu ook onder

anaerobe condities waardoor het
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onwaarschijnlijk is dat er sprake is van

reievante effecten voor mens en miiieu

Colloidale

effecten en

vertroe

beling

Discussienotitie Granuliet Een nadere

beschouwing van tijdelijke effecten

van de colloidale eigenschappen van

granuliet en de te nemen maatregelen
om de nadelige gevolgen te beperken
is nodig Op basis van dit onderzoek

kan onderbouwd worden of voldaan

wordt aan de zorgplicht zoals genoemd
in artikel 7 van het Bbk

Kruse De bezinksnelheid van Noordse

Leem In vergelijking met zand en

natuurlijk afgezette klei uit

Nederland is nagegaan met

kolombezinkproeven De transparantie
van het bovenstaande water in

de kolom met Noordse Leem is na

ongeveer 36 uur veel hoger dan die van

de natuurlijke klei Het vaste stofgehalte
van het bovenstaande water in de

Noordse Leem kolom bedraagt na 69 uur

22 37 mg L Voor de kolom met klei is

dat 47 03 mg L Er zijn geen

aanwijzingen voor zogenaamd
colloidaal gedrag voor Noordse leem in

water

5

Schreurs Conclusie vertroebeling
colloidaal gedrag
Zoals hiervoor aangegeven is colloidaal

gedrag niet te verwachten bij Granuliet

en wordt dit ook niet aangetroffen in de

praktijk Tijdens toepassing kan zoals te

verwachten enige lokale vertroebeling
optreden Dit is tijdelijk en vergelijkbaar
of zelfs geringer dan de vertroebeling bij
toepassing van natuurlijke klei in water

Dit is ook vastgesteld in de gevallen
waar Granuliet onderwater is toegepast
Dit betreft meer dan SOO OOOt in de

periode van 2012 2017 in onder andere

de GBT Over de Maas Er is geen sprake
van blijvende vertroebeling

6 Gehalte

barium
Handhaving 2019 bij granuliet is

sprake van een antropomorfe
aanwezigheid van barium

Discussienotitie Granuliet Opvallend is

de hoge concentratie barium Aangezien
deze verhoogde concentratie niet

veroorzaakt wordt door een antropogene
bron is toetsing aan de niet aan de

normstelling uit Rbk niet nodig

lenW

De norm voor barium is in 2009

ingetrokken Gebleken was namelijk dat

de interventiewaarde voor barium lager
was dan het gehalte dat veelal van

nature In bodems voorkomt Analyses op

barium dienen wel nog te worden

uitgevoerd maar de resultaten

hoeven niet meer getoetst te worden als

het bariumgehalte in het materiaal een

natuurlijke oorsprong heeft Dat is bij

granuliet het geval het barium in

granuliet is afkomstig uit het

moedermateriaal qraniet Dat wil
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zeggen dat er in dit geval vanuit het Bbk

geen toetsing nodig is c q geen norm

van toepassing is

Bouwstof Discussienotitie Granuliet

Op basis van de nota van toeiichting bij
het Bbk kan granuliet beoordeeid

worden als sorteer en breker

zeefzand Zeefzand is een

verzamelnaam voor een product dat

vrijkomt bij het proces van sorteren

breken en afzeven van met name bouw

en sioopafvai en heeft ais zodanig geen

reiatie met bodemmateriaai Gesteid is

in de nota van toeiichting dat zeefzand

geen grond betreft

lenW De vergelijking met zeefzand die

onder verwijzing naar een position
paper van Joop Harmsen wordt

gemaakt gaat niet op Anders dan

zeefzand is granuliet immers niet

afkomstig van bouw en sioopafvai maar

van graniet zoals dat van nature in de

bodem voorkomt Dientengevolge bevat

granuiiet anders dan zeefzand ook niet

in grote hoeveelheid bodemvreemd

materiaai maar voornameiijk juist

bodemeigen materiaai zij het in zeer

verfijnde vorm

7

Handhaving 2018 het vermalen of

breken van een bouwstof tot een

kleinere fractie kan niet tot grond
ieiden

GIB in reactie op discussienotitie

Granuliet de BRL 9324 bedoeld voor

grof groeve materiaai die ais bouwstof

wordt gezien steit dat de brekersstof en

wasslib als grond wordt aangemerkt De

fijne fractie is dus grond ongeacht de

reiatie met grover groevemateriaal
welke als bouwstof wordt behandeld

Dezelfde redenering wordt toegepast

bij de behandeiing van spoorballast
waarbij Bodem n RWS zeif een

schematisch overzicht gepubliceerd heeft

waarin expiiciet wordt aangegeven dat

de fijne fractie 2 mm grond is en geen
bouwstof

Discussienotitie Granuliet Het

aanmerken van granuiiet als bouwstof

sluit ook aan bij het advies van de

Stichting bouwkwaliteit SBK Bij de

beoordeiing van BRL 9344 De

miiieuhygienische kwaliteit van fractie

500 pm vrijkomend bij de bewerking
van primaire steenachtige materialen

heeft SBK ook aangegeven dat

granuiiet geen grond kan zijn
Producent breekt rots stukken ten

behoeve van verdere verwerking als

o a vul en toeslagmiddel in beton en

asfalt De rots stukken worden hierbij

toegepast als bouwstof SBK geeft
aan dat granuliet daarmee ook een

bouwstof is

8 Afvalstof Biezeveld Bij de productie komt afval

vrij granulietafval Dit wordt in

afwachting van definitieve

verwijdering opgeslagen op het

bedrijfsterrein aan de Amerikahaven te

Amsterdam In de milieuvergunning
van het bedrijf zijn grenzen gesteid
aan de hoeveelheid granuliet die

tijdelijk mag worden opgeslagen
Bij overschrijding van die grenzen loopt
het bedrijf verschillende risico s

1 ingrijpen door de bevoegde
handhavingsautoriteit met mogelijk
een forse dwangsom om het bedrijf te

dwingen de overtreding van de

vergunning ongedaan te maken door

afvoer van het teveel aan granuliet

lenW In termen van afvalstoffenrecht is

er een verschil tussen afval en

bijproducten Dat onderscheid is

ingewikkeld en moet van geval tot geval
worden bekeken Daarbij speelt een rol

of iemand zich wel of niet ontdoet van

een materiaai en of er een

marktconforme prijs voor een materiaai

wordt bepaald Voor het Besluit

bodemkwaliteit en dus ook voor de

vraag of lets wel of niet als grond
kwalificeert is het niet relevant of het

materiaai als product bijv zandwinning
of afval bijv vrijkomende overtollige
grond bij een rioolrenovatie moet

worden gezien Het gaat er bij het Bbk

om dat de grond die wordt toegepast
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zo n dwangsom kan hoog opiopen tot

wel duizenden euro s per dag
eventueel in combinatie met

strafrechtelijk optreden
2 al dan niet gedwongen door de

overheid moet de productie worden

gestaakt omdat vrijkomend
granulietafval niet meer kan worden

opgesiagen Met mogeiijk gevoigen
voor de wegenbouw

voidoet aan de kwaiiteitseisen die zijn

gesteid met het oog op voorkomen van

bodemverontreiniging en bevorderen

van hergebruik Daarbij speelt de

afvaistatus dus geen roi De regels in het

Bbk zijn dusdanig opgesteid dat ze

voidoen aan de vereisten van de EU

Kaderrichtlijn afVai KRA voor het nuttig
en functioneel toepassen van

afvaistoffen zodat Nederiand in alie

gevalien heeft verzekerd ios van de

vraag of een materiaal afval is of niet

dat voidaan wordt aan de KRA
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Sent Thur 9 3 2020 2 21 07 PM

Subject RE Granuliet

Received Thur 9 3 2020 2 21 07 PM

Fijn die gele markeringen dat helpt om er snel doorheen te gaan

Valt me op dat Wim continue vanuit ik schrijft dat zie je niet vaak in adviesrapporten

Van 10 2e HBJZ

Verzonden woensdag 2 septem ber 2020 17 45

Aan 10 2e HBJZ

Onderwerp Granuliet

Hall 6l[^
Ik heb het hele rapport 103 biz gelezen

Je zou kunnen beginnen bij p 63 of nog beter p 68 de laatste par

Alles komtaan bod ingewikkeld stelsel complexe rolverdeling mengvorm van privaat publiek emoties over en weer interne

discussies met uitkomst die aansluit bij evaluatie Kwalibo dat lenW meer regie moet nemen en onderdelen binnen lenW daar ook

tijd en geld voor krijgen om die rol waar te maken Het stelsel zelf hoeft niet op de sc hop

In geel voor jou wat passages die mi] opvielen vanaf p 63 om een beeld te krijgen van de teneur van het rapport

Groet

Intussen vanmiddag in media wel andere aandacht voor granuliet er zou sprake zijn van een rekenfout over de schadelijkheid van

het flocculant zo zegt Zembla staat dus los van het rapport dat nog onder embargo

https www gelderlander nl west maas en waal Eranuliet duizend keer Eevaarliiker dan eedacht riikswaterstaat maakte

reke nfout~ac9ccc58 refer rer h tt ps www google n l u rl sa t rct i q esrc s source newssea rch cd ved 0ahUKEw|0iY2p

5srrAhWD KQKHWwABToQxfQBCC4wAA url https 3A 2F 2Fwww Eelderlander nl 2Fwest maas en waal 2Fgranuliet duizend

keer Eevaarliiker dan Eedacht riikswaterstaat maakte rekenfout~ac9ccc58 2F usg AOvVaw3 KTc0fgtao2nlu6Cp s2sg

https www nporadiol nl binnenland 26169 riikswaterstaat maakte een cruciale rekenfout bii de omstreden stort van granuliet
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From

Sent

Subject FW agendavoorstel
Received

10 2e

TTTur9737ZUZO 4 03 25 PM

Thur 9 3 2020 4 03 32 PM

Beste 10 2e en| 10 2e

Bijgaand t b v van ons gesprek van maandag een korte agenda

Ter discussie zijn wat ons betreft

1 Vervolg van het proces Evaluatie Kwalibo en het proces Granuliet

Rond deze periode zijn rapporten beschikbaar gekomen en is er meer duidelijk over het vervolg richting Staatssecretaris en

Minister We verwijzen graag naar ons Position Paper van begin dit jaar We willen graag meedenken over de

vervoigstappen

2 Positie en regie van het ministerie van l W

Voor ons als schemabeheerder en netwerkorganisatie in een publiek private sannenwerking is een duidelijke en betrokken

rol en positie van het ministerie zeer gewenst Die positie is nu wat diffuus Enerzijds neemt het ministerie een

terughoudende rol in ten aanzien van verschillende dossiers vanuit capaciteit prioritering belang anderzijds lijkt er

vanuit bijvoorbeeld de Evaluatie Kwalibo en de Granulietdiscussie meer regie gewenst Degewenste betrokkenheid geldt

overigens ook voor de lagere overheden met name gemeenten

3 Uitstel Omgevingswet en consequenties

De nieuwe datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is 1 januari 2022 De SIKB schema s zijn op de toekomstige

Omgevingswetgeving aangepast en die zullen dus gelijktijdig met de nieuwe Omgevingswet in werking treden zonder

overgangsregeling SIKB heeft in een brief sterk aangedrongen op tussentijdse wijziging van de Rbk omdat het ongewenst

is dat door het uitstel en de koppeling met de Rbk innovaties en verbeteringen meer dan drie jaar blijven liggen

4 W v t t k

Tot maandag

Met vriendelijke groeten

10 «9p 2e

10 2e

143181 1859



CEND DBO|| 10 2e10 2e 10 2e BSKlI I0 2e I@minienw nl1

1LTH I0 2^j ^@ILenT nl1 1 iP 2e

To @minienw nl]
@minienw nl1j
7 HBJZlI {10 2e

10 2e 10 2e
BSI^

WVDil I0 [2e |@rws nl1 r
10K2e

10 2e @mjnjenw nl]
Cc 10 2e DGRW^ 10X26

] DGRW
@minienw nl]

From

Sent

10 2e

Thur 9 3 2020 6 14 07 PM

Subject Brief TK Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuijken v20200903 19h

Thur 9 3 2020 6 14 09 PM

BriefTK Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuiiken v20200903 19h docx

Received

Hierbij zoals afgesproken een nieuwe versie van de Kamerbrief Kuijken We gaan een poging doen deze nog in de weekendtas

van de stas te krijgen Dat betekent een krap tijdpad
Graag een reactie voor morgen 10 30 naar mij Gaat hier niet om mede paraaf maar jullie opinie We zullen de opmerkingen
dan zsm verwerken en in de lijn brengen De nota zal ik op dat moment toevoegen

Met vriendeliike groet

10 2e | I 10 2e

^ l 10 2e
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Weergegeven

week
1 31 Aug 2020 7 Sep 2020 14 Sep 2020 21 Sep 2020 28 Sep 2020 5 Oct 2020 12 Oct 2020 19 Oct 2020 26 Oct 2020 2 Nov 2020 9 Nov 2020 16 Nov 2020

31 1 2 3 4 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IB 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2B 26 27 28 29 30 1 2 3 4 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IB 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2B 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IB 16 17 18 19 20 21 22

TAAK VOORTGANG START EINDE AFGEROND DAGEN

4 1 Bemonstering granuliet in beunschepen 3x

4 2 Piiot metingen subbottom profiler SBP

4 3 Bemonstering waterbodem granuliet en oppervlaktewater in de plas

4 4 Bemonstering grondwater peilbuizen aan randen van de plas

4 Rapportages

Voeg nieuwe njen BOVEN deie in

Page 2 of 2
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Acti6 IssuBlog VcMnonderzosk

Opdrjctitgeuei

Piojectlekter

Datum

Project I unmer

Wn stenevai l W

2S®l
1C 202C

auojjooo^as
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{y N Qi Hold

latuma^iwid Dp merkktg^ toelidili ngafli iMliii^Nr aatuf

SJlil
i 1 1 D ^taeonde ^ oncf van dep as[ien| Ove de Maas apen FfedeTand yiS 2020 ^temtfniet| iqK2 iHede rantfl 25 OB 2020
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acente

apcii Kederzand S 2S 202C [HcderzaiKlf 25 06 20205 1 2 Ifgestenid mcrti If
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Cpva^n on^ ond nfsve^u nn ng pnclusief MER| apen Nederzand S 25 202C l^esteifld niej^ jjede iand3 14 1 r 25 06 2020

CQV agen ve’gunn ngwate Viet apen Nedeiand S 25 20203 142 i^estemd niei[ iNede zand 25 06 2020

Cp ragen |He | n chfn^pan Ove deMaas apen Nede zand 8 25 2020 l^estemd met j nQ 28 iNede zalid3 143 25 06 2020
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Rappo tonde zoek oppe v aktewate kna te1 tv^asplassem
stud eSwKO oktobe 2019

apen Nederzand 5 25 2020 e d op bas svan nfoTnat eopdewebste ian Cve de

Klaas Nede zand ]]0
3 1 6 r

ttiQj 2EES3 17 reken ng[enf rntel eiadsrtuatieOver deMaas eventuele

p ofeen

apen Nederzand S 25 2020 N l^temdme^ |Nederzandf25 06 2020
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slevaneinformatiBCSM
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DGRWiI I0 2e ~1@minienw nl1
I0 2e | BSK[1 I0 2e |@minienw nl1 1

ILT[| 10 2ern@ILenT nl1 l I0 2e

J DGRW^ 10 2e I@minienw nl1 1 10 Pe | BS H 10 2e |@rws nl1 | 10 2^ 10^
J@rws nl]

I0 2e I0 2eTo CEND

10 2e [10 2eDBO _@minienw nl] [
~J@minienw nl]
@minienw nll

BSKlI 10 2e

HBJZfl I0 {2e

10 2e

10 2eCc

[10 2e | BS r
From

Sent

Subject RE Brief TK Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwaliboen rapport Kuijken v20200903 19h

Fri 9 4 2020 8 29 00 AM

10 2e

10 2e | WVU
Fri 9 4 2020 8 28 58 AM

Received

Hoi 10 2e

Bijgaand de eerste reactie van RWS op de concept TK brief Afgestemd metioX^fenlOOK^e

Toe te voegenvlgs ons

11 1 en 10 2 g

9 Qraag Minister parallel meenemen

10 geeft ILT ook medeparaaf

Groet

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

I0 2e 10 2eDGRW

Datum donderdag 03 sep 2020 7 14 PM

Aan

fS mLtiienw nlVan

1P 2e \ CEND DBOd 10 2e |@minienw nl

BSK | 10 2e |@minienwH [
tlO [2e ] wVL 1 10 26 |@rws nl | 10 2e | HBJZ 10 2e |@minienw iil

Kopie [

Onderwerp Brief TK Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuijken v20200903 19h

10 2e j BSKd 10 2e] |@minienw nl

} ILT i 10 2e |@ILenT nl I 10 2e

~

10 2e 10 2e

] DGRW j 10 2e10 2e] @minienw nl
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Hierbij zoals afgesproken aen nieuwe versie van de Kamarbrief Kuijken Wa gaan een poging doen daze nog in da weekendtas van da stas ta krijgen Dat

betekent aen krap tijdpad

Graag een reactie voor morgen 10 30 naarmij Gaat hier niet om mede paraaf maar jullie opinie We zullen de opmerkingen dan zsm verwerken en in de lijn

brengen De nota zal ik op dat moment toevoegen

Mpt vripndfaliikfa crmpt

10 2e

143179 1863



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

Fri 9 4 2020 10 47 12 AM

Subject RE Granuliet Mijn reactie op menno GIB

Fri 9 4 2020 10 47 12 AM

To

From

Sent

Received

Ha Wim

Ik leg het wel even aan RWS voor Uiteindelijk is het niet aan ons om een uitspraak te doen of granuliet wel of niet grond is

10 2e

10 2e

10 2[4d ^e
van Wim KuijKen

Verzonden donderdag 3 September 2020 22 54

Aan DBO

Onderwerp Fwd Granuliet Mijn reactie op memo GIB

dat wordt een fijne discussie

10 2e

Nou

Hoe verder

Wim

iPhone WJK

Begin doorgestuurd bericht

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

reeds beoordeeld ID 134957

{10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

reeds beoordeeld ID 134957

134646 1864



reeds beoordeeld ID 134957

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

reeds beoordeeld ID 1349E2
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
l0X2e I DBO

Fri 9 4 2020 10 49 23 AM

To

From

Sent

Subject FW Merino Acrylamide en Over de Maas pdf
Fri 9 4 2020 10 49 23 AM

Memo Acrylamide en Over de Maas pdf

Received

200902 Woordvoering Zembla rekenfout docx

Reactie op berichtaevina rekenfout RWS dd 03 Sept 2020 pdf

SoilConsult briefrapport uitlooaonderzoek aranuliet 1 pdf

Beste Wim

RWS heeft een rekenfout gemaakt binnen een zeer hypothetische berekening
IVlpt vripnrjpliikp u

10 2e

10 2e

I0 24d be
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Woordvoering Zembla rekenfout

Inleiding

In een memo heeft RWS op papier de theoretisch maximaal mogelijke concentratie

acrylamide berekend in het project Over de Maas ais gevoig van het toepassen van

Granuiiet

Hoewrei vervelend ieidt ook de berekening zonder rekenfout niet tot een ander risico

oordeei bij dit project
Onderstaande woordvoering geeft antwoord op de gesteid pensvragen van iandelijke media

Woordvoering

Statement

Er is inderdaad sprake geweestvan een rekenfout op papier Dat betreuren wij en had niet mogen

gebeuren We snappen goed dat dit tot vragen en mogelijk zorgen Ieidt

De rekenfout op papier doet niets af aan de conclusie dat deze stof acrylamide in de praktijk niet

voorkomt in het toegepaste granuiiet in Over de Maas

Er is dan ook geen sprake van een ovenschrijding van normen en of een risico voor mens en

milieu Dat hebben meerdere onderzoeken en monsters al laten zien

Om de onrust bij omwonenden weg te nemen wordt alle bekende informatie in de milieutechnische

review nog een keer getoetst

Uitoebreider

De berekening waarin een fout is gemaakt had tot doel in theorie te vast te stellen wat de

maximale concentratie van acrylamide zou kunnen worden wanneer bepaalde extreme en zeer

onwaarschijnlijke situaties zich achtereenvolgens zouden voordoen

Ook bij een berekening zonder rekenfout geldt dat deze puur theoretisch is en een onrealistisch

beeld schetst Er is in de praktijk geen acrylamide in Over de Maas gedetecteerd en er worden

ook geen wettelijke normen overschreden De theoretische rekensom heeft ook geen rol

gespeeld bij de besluitvorming over toepassing van granuiiet bij dit project

Een waarde van 7 8 mg I wat er uit de berekening was gekomen wanneer er geen rekenfout

was gemaakt is niet de waarde die daadwerkelijk is gemeten of waarvan mag worden

aangenomen dat dat ooit het geval zou kunnen zijn Sterker nog een aantal aannames is

letterlijk onmogelijk waar te nemen in de praktijk Zo is voor de theoretische berekening

aangenomen dat rivierwater niet meer zou stromen

In het betreffende memo wordt ter vergelijking een waarde van 2 04 mg I aangehaald Dat is de

laagste waarde van acrylamide waarbij ooit in de literatuur is vastgesteld dat een bepaald
levend organisme enige effect kan ondervinden Een theoretische waarde van 7 8 ligt daar
inderdaad boven dat neemt echter niet weg dat een waarde van zowel 2 04 als 7 8 niet

realistisch is voor het genoemde project

Bovendien geldt voor alle overige organismen dat deze zogeheten kritische waarde vele malen

hoger ligt

Om eventuele onrust bij omwonenden weg te nemen wordt alle bekende informatie in de

milieutechnische review nog een keer getoetst

136180 1867



SoilConsult
adviespraktijk voor bodem en milieu

bodemadvies

milieuadvies

Graniet Import Benelux

dhr T van der Plas

Amerikahavenweg 36

1045 AG Amssterdam

planvorming

directievoering

saneringstGchniek

grond grondwater

bagger slib

Uw kenmerk

0ns kenmerk

Contactpersoon

Onderwerp

Q07 T ^e
10 2e

ultloogonderzoek granuliet

briefrapportage

Lleshout 29 juU 2020

Geachte 10 2e

In uw opdracht hebben wij op twee door u beschikbaar gestelde monsters granuliet

ultloogonderzoek laten uitvoeren waarbij het eluaat uitloogextract is geanalyseerd op

acrylamide Het onderzoek is door SG5 Intron uitgevoerd volgens de CEN test schudproef NEN EN

12457 2

De twee monsters granuliet waarop uitloogonderzoek is verricht zijn een vers ingedikt en

ontwaterd monster monster 1 en een ca 2 jaar oud monster monster 2 De monsters

aangeleverd in emmers van ongeveer 10 I zijn uit depot genomen door lab medewerkers van

Graniet Import Benelux Het betreft twee monsters granuliet ontwaterd lemig slib de fijnste
fractie brekerzand die ontstaat bij het breken van granietgesteente

Het doel van het uitloogonderzoek is om een indicatie te krijgen of het gebruik van de bij de

ontwatering van granuliet toegepaste flocculant op termijn kan leiden tot uitloging van

acrylamide

Bij uitloogonderzoek wordt de mate van het contact tussen het materiaal en het water uitgedrukt
in liquid solid L S verhouding De L S verhouding is de verhouding tussen de bij de uitloogtest
gebruikte hoeveelheid vloeistof in ml en de hoeveelheid in behandeling genomen materiaal in

gram droge stof De L 5 verhouding vervult de functie van de tijdschaal De relatie tussen deze

relatieve tijdschaal en de werkelijke tijdschaal wordt gegeven door de snelheid waarmee een

bepaalde L S verhouding in een praktijksituatie bereikt kan worden

Voor het verband tussen L 5 verhouding en de tijdschaal kan de volgende vuistregel worden

gehanteerd

L S factor

ca 1

2 t m 10

11 t m 20

21 t m 100

Tijdschaal
Korte termijn minder dan 5 jaar

Middellange termijn 5 50 jaar
Lange termijn 50 100 jaar

Lange termijn 50 100 jaar

JL46 RABO0131 3789 37

Die RABONL2U

T 31 0 499 840501

W www soileonsull nl

E intQ@soilconsult nl

Vogelenzang 16

5737 EJ Lieshout

the Netherlands

KvK 554364ji

BTW NL8517 12 216 B01

AVW DNR 2011

SoilConsult Is een hande snaam van SoiJConsult LLP ingeschreven in het Handelsreglster onder nr 55436431

136188 1869
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Met de CEN test schudproef NEN EN 12457 2 volgens Europese standaardnorm kan de uitloging
van an organische componenten bij verschillende verhoudingen tussen vloeistof en vaste stof

L S waarde bepaald worden De CEN test schudproef met een L S verhouding van 10 geeft
informatie over het uitlooggedrag op middellange termijn 5 50 jaar De uitvoering van de test is

hierbij zo aangepast dat de test geschikt is voor de bepaling van de uitloging van organische

componenten
De granulietmonsters worden bij deze uitloogproef 24 uur met neutraal water geschud De pH
waarde van het eluaat wordt hier opgelegd door het materiaal zelf

Na bezinking van de vaste delen is het eluaat geanalyseerd op acrylamide

De resultaten van de uitloogtesten zijn opgenomen in bijlage 1 In het eluaat uitloogextract van

zowel monster 1 vers ontwaterd granuliet als monster 2 2j oud granuliet is geen acrylamide

aangetoond boven de aantoonbaarheidsgrens van de eluaatanalyse 0 10 pg l Op basis hiervan

kan worden gesteld dat de uitloging van acrylamide uit beide granulietmonsters kleiner is dan

0 001 mg kg ds

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd Indien u nog vragen of

opmerkingen heeft kunt u me natuurlijk bellen of mailen

Hoogachtend

10 2e

Bijlagen 1 Rapportage uitloogonderzoek SGS Intron

cc

2
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SGS
SoilConsult adviespraktijk voor

bodem en milieu

t a v 10 2e

Vogelenzang 16

5737 EJ LIESHOUTDatum Date

28juN2Q20

Tetefoon Phone

t®H2^14OTS2e

Uw kenmerk Your reference

0ns kenmerk Our reference

A119180 BU20200668 MKi

Betreft Subject

uitloging acrylamide uit brekerzand

Geachte 10 2e

SoilConsult adviespraktijk voor bodem en milieu heeft SGS INTRON de opdracht gegeven om de uitloging
van acrylamide uit 2 monsters brekerzand vast te stellen

Om de uitloging te bepalen is een schudproef uit gevoerd conform EN 12457 2 Dit is een 24 uurs

schudtest bij L S 10 De uitvoering van de test is hierbij zo aangepast dat de test geschikt is voorde

bepaling van de uitloging van organische componenten

In het uitloogextract wordt in beide monsters geen acrylamide aangetoond boven de

aantoonbaarheidsgrens van de analyse 0 10 pg l Deze aantoonbaarfieidsgrens resulteert in een

uitloging van acrylamide uit de beide monsters brekerzand ml en m2 van 0 001 mg kg d s

Mochten er naaraanleiding van deze resultaten nog vragen zijn neem dan contact met mij op

Met vriendelijke groet

10 2e

SGS INTRON B V

Analyserapport 20 2333

SGS INTRON B V Dr Nolenslaan 126 RO Box 5187 6130 PD SittarcIThe Netherlands t 31 0 88 214 52 04 iAftww sgs com intron

VATno NL0082 53 870 B01

MambdrolthdSGS Group

All orders are executed onijr in accordance with our general canditiono in oui possession Upon requestcopy of these conditions will again be sent

SGS Intron is registered at the Chamber of Commerce Limburg under number 14042871 and has its reg islered office in Sittard

136188 1869



SGS INTRON Laboratorium

Postbus 5187

NL 6130 PD Sittard

tel 31 0 88 2145 204 SG
SflS INTRON R V

t a v

Postbus 5187

6130 PD SITTARD

Nederland

Anaiyserapport
10 2e

Datum

Betreft

Uw code

Laboratoriumnummer

Monsterneming

Periode onderzoek

27 07 2020

Uitloogonderzoek acrylamide uit brekerzand

All 9180

202333

26 6 2020 te SoilConsult door de opdrachtgever

01 07 2020 t m 27 07 2020

WIONSTERGEGEVENS

Monstern ummer IMonstertype Monstercode Acceptatiedatum

1 brekerzand

brekerzand

eluaat CEN test

eluaat CEN test

Ml 01 07 2020

01 07 2020

01 07 2020

01 07 2020

2 M2

152 152

252 152

ANALYSEMETHODEN

Analyse Q~u~|Analysetechniek Methode

acrylamide

Analysemonster CEN test

CEN test L S 10

Conserveren

Drogestof 105°C

analysemonster CEN test

Geleidbaarheid 25°C

LC MS MS Electrospray Eigen methode

NEN EN 12457

NEN EN 12457 2

Eigen methode

NEN EN 12457

u

CEN test

gravimetrie

conductometrie AP04 U V gelijkwaardig aan

NEN EN 16192 NEN ISO

7888

NEN ISO 10523 AP04 U IV

Q

pH potentiometrie Q

Q geaccredileerd door RvA u uitbesteed bij onderaannemer Qu geaccrediteerd bij de onderaannemer

^1^
Opgesteld door Geautoriseerd doorIISlING

RvAlOl 10 2e 10 2e
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SGS INTRON Laboratorium

Postbus 5187

NL 6130 PD Sittard

fW®We0®03€Hia0II|2e SG
RESULTATEN

schudproefNEN EN 12457 2

i ers e 1 7

brekerzandIVIonsteromschrijving labnummer 202333 1

Testgegevens
Datum onderzoek

Massa

Volume na filtratie

US 10

pH neutraal demiwater 24 uur schudden met L S 10

8 7 2020

92 04

770 28

r

g

ml

Temperatuur »C 20±2

Volume fractie ml 920 4

L S verhouding

Zuurgraad

Geleidbaarheid

Temp pHfgeleidbaarheid

ml g 10 000 GBVIETBM

CUMULATIEVE

UITLOGING

r

pH 9 42
r

pS cm 175

rc 19 4

Component Concentratie

in extract

pg l

OBG

pg l mg kg

acrylam ide 0 1 0 10 0 001

schudproef ISIEN EN 12457 2

versie 1 7

brekerzandMonsteromschrijving labnummer 202333 2

Testgegevens

Datum onderzoek

Massa

Volume na filtratie

US 10

pH neutraal demiwater 24 uur schudden met L S 10

8 7 2020

88 63

745 86

r

g

ml

Temperatuur »C 20±2

Volume fractie ml 886 3

L S verhouding

Zuurgraad
Geleidbaarheid

ml g 10 000 GBVIETBM

CUMULATIEVE

UITLOGING

r

pH 9 4
r

pS cm 340

Temp pH geleidbaarheid »C 19 5

Component Concentratie

OBG

pg l

in extract

pg l mg kg

acrylam ide 0 1 0 10 0 001
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SGS INTRON Laboratorium

Postbus 5187

NL 6130 PD Sittard

fW®We0®03€Hia0II|2e SG
INFORMATIE OVER DE GESCHIKTHEID VAN DE MONSTERS VOOR ANALYSE

SGS INTRON is conform internationale voorschriften NEN EN ISO IEC 17025} verplichtte

controleren of aangeboden monsters geschikt zijn voor het beoogde onderzoek en moet borgen dat

monsters niet achteruit gaan voordat het gehalte is zekergesteld Het vereist daarom ook dat de

leveranciers van monsters ze tijdig en op een juiste wijze verpakt en geconserveerd aanleveren bij het

laboratorium

Er zijn geen verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de

resultaten van onderstaande monsters of analyses hebben beinvioed

Het monster is niet geconserveerd aangeleverd

Betreft monsters

Het monster is voorde volgende analyse in een ongeschikte verpakking aangeleverd

Betreft monsters

De conserveringstermijn is voorde volgende analyse overschreden

Ana lyse s monster s

DISCLAIMER

Dit rapport mag zonder schrittelijke toestemming van het SGS INTRON laboratorium

uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters

De NEN EN ISO IEC 17025 accreditatie omvat alle resultaten behorende bij analyses die bij

analysemethoden met een Q zijn gemarkeerd

De meetonzekerheid van de gerapporteerde resultaten en overige prestatiekenmerken kunt u

opvragen bij SGS INTRON

Op verzoek kan een lijst van de geaccrediteerde analysemethodes opgevraagd worden welke

de relatie conform gelijkwaardig eigen methode met de onderliggende norm beschrijft

Laboratoriumnummer 202333 Pagina 3 van 3
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Wilt u weten of uw bouwstof

voldoet aan de eisen in het Besluit

Bodemkwaliteit Of wat de uitloging
van uw product is bij toepassing van

de nieuwe Europese uitloogproeven
die binnenkort de standaard zijn
Streeft u ernaar de milieutechnische

eigenschappen van uw product
te optirmaliseren of verbeteren in

SGS vindt u een fuli service partner
met brede expertise en jarenlange

ervaring in miiieuonderzoek aan

bouwproducten

• bepaling of de nieuwe Europese

testmethode van invioed is op het

uitlooggedrag van uwbestaande

producKen

• ondersteuning bij productontwikkeling
door gedurende het traject op

basis van uitloogonderzoek zowel

organised ais anorganisch vast

te stellen of aan de noodzakelijke
kwaliteitseisen wordt voldaan

ZICHTOPMILIEUPRESTATIES

Voor u als producent is het belangrijk
om te weten wat toepassing van de

nieuwe Europese uitloogproeven
betekent voor de uitloogdata van uw

bouwproduct en Want die data dient

u straks op te voeren in de Declaration

of Pertormance DoP van uw product

de milieu prestatieverklaring die de

bouwproductenverordening CPR

voorschrijft

Daarnaast is het voor u interessant

om te weten dat de Europese

uitloogproeven niet meeralleen gericht

zijn op de uitloging het door opiossen
en uitspoelen in de bodem terecht

komen van zware metalen en zouten

Deze nieuwe proeven zijn tevens

geschikt om de uitloging van organische

componenten zoals PAK s en olie te

meten Hierdoor kunnen we nu ook voor

producten met een hoog gehalte aan

organische verbindingen onderzoeken

of ze op basis van de daadwerkelijke

uitloging marktperspectief bieden

WAAROM SGS

SGS is wereldleider op gebied van

inspectie controls analyse en

certificering en staat bekend als de

global benchmark voor kwaliteit en

integriteit SGS onderhoudt wereldwijd

een netwerk van ca 2 400 kantoren

en laboratoria met meerdan 95 000

werknemers SGS INTRON is expert

in bouwmaterialen bouwprocessen

en de bijbehorende kwaliteits milieu

en duurzaamheidsbeoordeling Als

onderdeel van het SGS concern met

kennis en faciliteiten over de hele

wereld zijn we ook in het buitenland

een sterke partner Hierdoor bieden we

een totaalpakket aan diensten

VOOR DESKUNDIG UITLOOGONDERZOEK

Het SGS laboratoriunn in Sittard heeft

een prominente positie op het gebied
van uitloogonderzoek Wij beschikken

over de meest uitgebreide erkenning

onder het Besluit Bodemkwaliteit

De twee in Nederland gebruikte

genormeerde uitloogproeven voeren

wij allebei uit de kolomproef NEN

7383 en de diffusieproef NEN 7375

Daarnaast zijn wij ook volledig toegerust

voor uitvoering van de nieuwe Europese

uitloogproeven die de bestaande

Nederlandse uitloogproeven gaan

vervangen

TOTAALPAKKET AAN DIENSTEN

SGS kan u volledig ontzorgen bij vragen
over de milieueigenschappen en

milieu prestaties van uw

bouwproducten testmogelijkheden
de Nederlandse en Europese

bouw en milieuregelgeving en

productontwikkeling Wij kunnen u

onder andere helpen met

• deskundig uitgevoerde

uitloogproeven vanuit onze

uitgebreide ervaring met zowel

routinematig onderzoek voor

het Besluit bodemkwaliteit als

vernleuwend onderzoek

• advies over de onderzoeksopzet
en een juiste interpretatie van de

resultaten

• advies voor verbetering van de

milieueigenschappen van uw

bouwproduct en

• ondersteuning gericht op acceptatie

van uw bouwproduct en binnen de

Europese markt

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN

Wilt u meer informatie of kunnen

wij u mogelijk verder helpen met

een probleem of vraag Neem

gerust contact met ons op om het te

bespreken Wij denken graag met u

mee

E
Q5
C7

DE NIEUWE EUROPESE UITLOOGPROEVEN

Steeds meer producenten uit binnen en

buitenland laten hun producten door

SGS testen aan de hand van twee

nieuwe geharmoniseerde Europese

uitloogproeven die straks in alle EU

landen de norm zijn

• Voor korrelvormige materialen bouw

en sloopafvalgranulaat staalslakken

steenslag etc is er een nieuwe

Europese kolomproef CEN TS 16637

3 Horizontal up flow percolation
test

• Voor vormgegeven bouwstoffen

beton baksteen asfalt dakpannen
bitumineuze afdichtingsmaterialen
etc is er de diffusie tank test CEN

TS 16637 2 Horizontal dynamic

surface leaching test

2
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BSKlI I0 2e I@minienw nl1

l0X2e I DBO

Fri 9 4 2020 10 51 43 AM

Subject RE Rapportage Wim Kuijken Kleine korrels grote discussie

Fri 9 4 2020 10 51 44 AM

10 2eTo

From

Sent
10K26

Received

Beste| 10 2e |
Hoe is de planning voor het versturen van de aanbiedingsbrief aan de TK

Dan kan ik Wim Kuijken daarop gaan voorbereiden

Met vriendeliike greet

I0 2e

10 2e

10 H^P 2^

10 2e BSKVan

Verzonden dinsdag 1 September 2020 16 05

Aan DBO

Onderwerp RE Rapportage Wim Kuijken Kleine korrels grote discussie

Dank | io 26

Verzonden met BlackBerry Work

wwiA^blackberry com

I0 2e

10 2e DBO | 10 2e @mLtiienw nlVan

Datum dinsdag 01 sep 2020 3 10 PM

BSK

‘

Onderwerp FW Rapportage Wim Kuijken Kleine korrels grote discussie

Bestpgg€ n I I0 2e |
Bijgevoegd stuur ik jullie in afschrift de rapportage van Wim Kuijken toe Veel succes met het opstellen van de aanbiedingsbrief
aan de Twreede Kamer

]@minienw nl j BSK QlO ge _J@minienw nlAan 10 2e 10 2e 10 2e

Met vrienrieliike prnet

10 2e

10 2e

10 H4p 2e

10 2e DBOVan

Verzonden dinsdag 1 September 2020 15 05

Aan Veldhoven S van Stientiel DBO 10 2e minienw nl

10 26 |^minienw nl 10 2e | BS | I0 2e

@rws nl Wim Kuijken q |@gmail com

^rws nlCC 10 2e

10 2e TTBST^ 10 26

Onderwerp Rapportage Wim Kuijken Kleine korrels grote discussie

Beste Stientje
Namens Wim Kuijken stuur ik je zijn eindrapportage over de casus granuliet toe

Zoals afgesproken rust er een embargo op het rapport tot verzending naar de Tweede Kamer

Met vriendeliike ero^t^

DBO

10 2e

f10k2el

10 H4P 2e

134416 1870



10 2e 10 2eTo BS D
Wim Kuijken fl I0 2e feggmail coml

I0 2e

Fri 9 4 2020 11 06 46 AM

@rws nl]
Cc

From

Sent

Subject FW Granuliet Mijn reactie op memo GIB

Received

Classificatie van oranuliet docx

DBG

Fri 9 4 2020 11 06 46 AM

Beste | 10 2el
Hamnsen heeft naar ons gereageerd Hij houdt vol dat granuliet geen zand is Kun jij kijken naar zijn stuk

Met gaat er voor ons vooral om wat er in het Bbk wordt gezegd Daarnaast wat de relatie is tussen het Bbk en de genoemde NEN

EN ISO 14688

\ ripnH« liikg crmpt

10 2e

1 e

Van 10 2e |g gmail com

Verzonden donderdag 3 September 2020 22 03

Aan

Onderwerp RE Granuliet Mijn reactie op memo GIB

Geachte heren Kuijken en 10 2e

Dank voor uw mail Ik stel dit op prijs Dit geldt ook voor uw uitleg Ik heb nagegaan hoe het staat met de normalisatie van de

classificatie van grond met name met betrekking tot de term leem en hoe deze norm in dit geval moet worden toegepast Dit heb

ik weergegeven in bijgaande notitie Mijn conclusies zijn niet uw conclusies zoals weergegeven in de mail of ik moet het verkeerd

begrijpen De tekst in de mail zal een fractie zijn van de tekst in de rapportage Ik wil u nu alvast informeren over mijn bevindingen

en niet wachten tot uw rapport openbaar is Ook nu worden nog steeds rookgordijnen opgetrokken en ik wil hier niet aan

meedoen vandaar mijn openheid

Met vriendelijke groet

Joop Harmsen

Van

Verzonden woensdag 2 septem ber 2020 09 15

Aan 10] 2e |@gmail com | lOX2e |@gmail com

CC Wim Kuijken’ | I0 2e |@gmail com

I0 2e DBO ’Wim Kuijken’

10 {2e DBO 1Q 2e @minienw nl

Onderwerp RE Granuliet Mijn reactie op memo GIB

Geachte heer Harmsen

Namens dhr Kuijken stuur ik u zijn reactie op uw mail van 7 8 2020 Door vakantie en de afronding van het rapport hebben wij
niet eerder gereageerd waarvoor excuses Het rapport zal op korte termijn door de staatssecretaris naar de Tweede Kamer

gestuurd worden waarmee het openbaar wordt

Met vriendelijke groet

10X2e
Geachte heer Harmsen

Dank voor de door u verstrekte informatie ik ben u daar zeer erkentelijk voor

Tijdens mijn onderzoek dat inmiddels is afgerond werd ook mij duidelijk dat er misverstanden bestaan over de naamgeving van

granuliet Termen worden in mails en documenten door elkaar gebruikt Om hierover duidelijkheid te krijgen heb ik mij tijdens
mijn onderzoek tot verschillende partijen gewend en veel documenten bestudeerd Ik rapporteer daarover

Naast het granuliet met een korrelgrootte kleiner dan 63 micrometer is er binnen het productieproces van GIB ook sprake van

microzand met een korrelgrootte tussen 63 micrometer en 500 micrometer In tegenstelling tot granuliet wordt bij de productie
van dit microzand geen gebruik gemaakt van een flocculant In mijn rapportage ga ik uitgebreid in op de betekenis die aan de

term granietzand in relatie tot granuliet en microzand moet worden toegekend in het kader van de besluitvorming in

2008 2009 Van belang daarbij is dat conform het Bbk de certificerende instelling bevoegd is om productcertificaten uit te geven

op basis van een BrI Dat was voor granuliet vanaf 2009 het geval Het microzand is zonder productcertificaat maar met

partijkeuringen als grond aan afnemers aangeboden vanaf 2009

Granuliet en microzand waren ook aan de orde bij het in 2009 voorgestelde wijzigingsbiad op BRL 9321 en de nog uit te brengen
nieuwe BRL 9344

In uw document geeft u aan dat er bij een korrelgrootte kleiner dan 63 micrometer geen sprake kan zijn van zand maar van

leem Ik stel vast dat zowel het Besluit bodemkwaliteit als BRL 9321 wel een maximale korrelgrootte in het geval van grond
aanhouden [kleiner dan 2 mmj maar geen minimale korrelgrootte kennen Juridisch gezien ligt dit dus anders In Nederland zo

bevestigen deskundigen mij wordt grond naar de grootte en aard van de gronddeeitjes geclassificeerd volgens NEN EN ISO

14688 Leem is een term die niet meer bij de indeling van gronden cf NENj wordt gebruikt de term is komen te vervallen om

beteraan te sluiten bij internationale standaarden

Mogelijk kunnen wij na openbaarmaking van mijn rapportage nog een keer reflecteren op mijn bevindingen conclusies een

aanbevelingen
Met vriendelijke groet

Wim Kuijken
10 2e 10 2e reeds beoordeeld zylab Id 134962

134957 1871



10 2e 10 2e 10 26

10 2e

reeds beoordeeld zylab id 134962
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Classificatie van granuliet

Joop Harmsen 7 September 2020

NEN EN ISO 14668 Geotechnisch onderzoek en beproeving Identificatie en classificatie van grond

richt zich zoals de titel aangeeft vooral op de geotechnische eigenschappen van grond Hiernaast

hebben we te maken met de classificatie die gebruikt wordt door bodemkundigen Geotechnici

richten zich vaak op de diepere ondergrond en bodemkundigen op de bovengrond Er wordt al heel

lang gewerkt om dit op een lijn te krijgen Er worden vorderingen gemaakt maar het is nog niet

zover anders had er ook bodemkundig in de titel van de norm gestaan Bodemkundigen gaan nog uit

van NEN 5104 en er wordt gewerkt aan een norm voor bodemkundige classificatie Streven is deze

norm zo goed mogelijk te laten aansluiten op NEN EN ISO 14668

Hieronder staat de tabel uit NEN EN ISO 14668 deel 1 Deze norm maakt hetzelfde onderscheid als ik

maak Zand is de fractie tussen 0 063 mm en 2 mm Silt is de fractie tussen 0 002 en 0 063 mm Ik

heb deze fractie leem genoemd omdat deze naam in alle discussies werd gebruikt In deze norm

wordt de naam silt aamgehouden Leem en silt worden in de praktijk door elkaar gebruikt Leem

door mensen met een bodemkundige achtergrond en silt vanuit de bodemtechnische hoek In de

toekomst verwacht ik dat de naam silt uiteindelijk door iedereen zal worden gebruikt Voor het

vaststellen van hettypre grond gaan bodemkundigen uit van de korrelgrootte verdelingen

geotechnicie gebruiken ook plasticiteit voor fijne grond Dit kan invioed hebben op de uiteindelijk

classificatie Granuliet zal naar mijn inschatting in beide gevallen tot de classificatie silt leiden Voor

het beoogde doek kunnen we dus uitgaan van de tabel

Voor de discussie over granuliet geeft de tabel dus voldoende informatie om het verschil tussen silt

en zand te kunnen vaststellen Het punt dat leem meer bestaat is in mijn ogen niet valide Met Silt

en Leem wordt exact dezelfde fijne grond bedoeld Silt en zand zijn volgens de tabel verschillende

categorieen

U schrijftdat zowel het Besluit bodemkwaliteit als BRL9321 wel een maximale korrelgrootte

in het geval van grond aanhouden kleiner dan 2 mm maar geen minimale korrelgrootte

kennen Juridisch gezien ligt dit dus anders en verder dat In Nederland grond naar de grootte

en aard van de gronddeeitjes wordt geclassificeerd volgens NEN EN ISO 14688 Deze laatste

norm geeft zoals uit de tabel blijkt wel een minimale korrelgrootte

Deze twee manieren van definieren zijn niet strijdig Zand bestaat hoofdzakelijk uit de categorie

0 063 2 mm maar kan ook een beperkte hoeveelheid silt of klei bevatten Dit is in lijn met het Bbk

alle deeitjes zijn kleiner dan 2 mm Het omgekeerde mag niet en ook alles kleiner dan 0 063 mm zand

te noemen klei wordt dan ook zand Dan moet eerst geclassificeerd worden volgens de norm Bij de

classificatie zal voor granuliet worden geconcludeert dat het silt is Silt kan ook beperkt deeitjes

bevatten groter dan 0 063 mm zanddeeitjes dus en deeitjes kleiner dan 0 002 mm Er moet dus

eerst worden geclassificeerd worden volgens de norm In het beleid wordt hiervoor gebruik gemaakt

van een norm In dit geval kan dat NEN EN ISO 14668 zijn Bij deze proceduure kan granuliet dus

nooit onder de categorie zand vallen

De genoemde term microzand is zeer verwarrend en past ook niet in de classificatie volgend de NEN

Dit zou middelgrofkorrelig zand moeten worden genoemd

136367 1872



label 1 — Korrelgroottefracties

Korrelgroottefi acrtes

[afkortiiig
Korrelgi oottebereik

mm
Categorie

Blokken [Lbo 630

Zeer grove grand Kelen [Bo] 200 tot 630

Keitjes Co 63 tot 200

Grind Gr 2 0 tot 63

Grof grind [cGr] 20 tot 63

Middelgraf grind mGr 6 3 tot 20

Fijn grind fGr 2 0 tot 6 3

Grove grond
Zand Sa V 0 063 tot 2 0

GroEkorrelig zand cSa] 0 63 tot 2 0

Middelgrofknrrelig zand mSa 0 2 tot 0 63

Fijnkorreligzand [fSa 0 063 tot 0 2

Silt [Si 0 002 tot 0 063

Grof silt [cSi] 0 02 tot 0 063

Fijne grond Mtddelgrof silt mSi 0 0063 tot 0 02

Fljii silt fSi 0 002 tot 0 0063

Hei [Cl] 0 002

Het gebruik van ten significant cijfer 2 mm en6 mm] in plaats van twee significante cijfersOPMERKiNG 1

[2 0 mm en 6 3 mm] voor begreniing is ook wijdverbreid Het verschil is van weinig hetekenis bij het

identiOceren van grond

Het koTTelgronttebereik voor klei en silt wordt alleen gegeven als indicatie van deOPMERKING 2

korrelgrootte van ‘Ideideeltjes’ en siltdeeltjes en nietvoor Tdei en silt als fijne fracties

136367 1872



[10] 2e | CEND DCO^ I0 2e |@minienw nl1

Wim Kuijken fl I0 ^1@gnnail com1
I0 2e I DBO

Sun 9 6 2020 7 25 02 PM

To

Cc

From

Sent

Subject Publicatie rapport dhr Kuijken Kleine korrels grote onrust

Received Sun 9 6 2020 7 25 03 PM

Beste [lO 2^J
Op 1 September heeft dhr Kuijken zijn rapport over granuliet aan de staatssecretaris aangeboden
Op dit moment wordt er door lenW aan een aanbiedingsbrief gewerkt Daarvan ken ik de planning nog niet Maar ik verwacht

dat de stukken komende week naar de TK gaan

We moeten even wat afspraken maken over de publiciteit rond de pubiicatie en vragen van de media voor dhr Kuijken Wie van

jouw mensen kan ik daarvoor benaderen

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 24d be

134415 1873



BSKl I0 2e I@tninienw nl1

\ BSK

10 [2e 1P 2e 10 2eTo DGRW[ @minienw nl]
10 2eFrom

Sent Sun 9 6 2020 11 48 18 AM

Subject Brief TK Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuijken LANG v20200905 002

Received

Brief TK Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuiiken LANG v20200905 002 docx

Sun 9 6 2020 11 48 00 AM

Hoi

Zie mijn opmerkingen en suggesties
Groet I I0 2e

142757 1874



10 2e BSK[| 10 2e

1 DGRWll 1Q 2e

DGRW

To @minienw nl]

I@minienw nl110 2eCc

From

Sent

I0 2e

Sun 9 6 2020 12 37 51 PM

Subject Annotatie bij agendavoorstel SIKB overleg maandag 7 9 14 30 uur

Sun 9 6 2020 12 37 53 PMReceived

RE Position Paper

Position Paper Op Grond van Vertrouwen

Dag I 10 2e |
Hierbij op jouw verzoek de opmerkingen bij de agendapunten

1 Vervolg van het proces Evaluatie Kwalibo en bet proces Granuliet position paper

Toelichting SIKB heeft als schemabeheerder in januari een position paper uitgebracht waarbij zij een aantal organisaties
heeft gevraagd om de tekst mede te ondertekenen In deze paper wordt de bereidheidi uitgesproken om samen te

werken met het Rijk om het Kwalibo stelsei te verbeteren Zie bijgaande maiis Ik heb aangegeven destijds dat het

ministerie pas gaat reageren wanneer de Beieidsevaluatie is afgerond 10 2e neeft in onderstaand mail aan dat hij
nog steeds bereid is om een bijdrage te leveren Dit is in beginsel positiet maar hiermee is nog niet gegarandeerd datde

betrokken organisaties bij SIKB voldoende doordrongen zijn van de ernst en urgentie van de problematiek Sommige

organisaties wei maar ook een groot deei nog steeds niet

Miin advies Aangeven dat het positief is dat partijen willen meewerken maar dat de uitkomsten van de rapporten reden

zijn voorgrote zorg en dat er aanzienlijke inspanningen nodig zijn van nietailen de pubiieke maar ook van de private
sector om het vertrouwen in het stelsel weer terug te krijgen Dat we de komende maanden in overleg gaan met de

verschillende sectoren om uitkomsten te bespreken en gezameniijk te kijken naar weike verbetermaatregelen op korte

en lange termijn genomen dienen te worden

2 Positie en regie van het ministerie van l W

Toelichting SIKB dringt al langer aan op een grotere rol van het ministerie Bodem Beleid ILT etc in de

verschillende gramia Deze rol is de afgelopen 10 jaar gedeeltelijk wegbezuinigd Bodem is niet bij alle Colleges van

Deskundigen aanwezig en waarze wel aanwezig zijn hebben ze alieen een adviesstem Dit is onder meer het vraagstuk
van het pubiiek private Goverance van het stelsel Dit probleem wordt zowel in de Beieidsevaluatie als in het rapport

Kuijken uitvoerig besproken De huidige Governance schiet aanzienlijk tekort en dat ligt niet alieen aan het gebrek aan

inzet vanuit het Rijk maar ook aan de gebrekkige samenstelling en daarmee onvolledig draagviak van de CvD s die

georganiseerd worden door SIKB Het is in beginsel mogelijkom op korte termijn hier veranderingen aan te brengen
maar dat zal niet pijnloos gaan Dan zal SIKB een behoorlijke reorganisatie in haar gremia moeten doorvoeren

Miin advies Aangeven dat we aan de slag moeten om de Governance te verbeteren en dat we de komende maanden in

overleg gaan om de verschillende opties te onderzoeken

3 Uitstel Omgevingswet en consequenties

Toelichting hier speelt dat door het uitstel van de OW men bang is dat dit ook vertraging opievert voor de opname van

nieuwe normdocumenten BRL s in de Rbk Dit is een begrijpelijk standpunt omdat de sectoren vinden dat het volgens
hen veel te lang duurt voordat de Rbk wordt aangepast
Miin advies Gelet op de huidige situatie rond Granuliet en de vrij zware bevindingen uit de Beieidsevaluatie t a v onder

meerde multi interpretabelheid van BRL s lijkt het mij niet handig om nu nieuwe BRL s toe te voegen aan de Rbk We

zullen de voorgestelde nieuwe BRL s en wijzigingen van oude eerst onder een vergrootglas moeten laten leggen voordat

we weer lets opnemen in de Rbk Een dergelijke beslissing zal overigens niet met applaus ontvangen worden Aan de

andere kant zet het wel druk op het proces aan de private kant als het gaat om ernst en urgentie van de situatie

Met vriendelijke greet
10 2e I

Van I 10 2e

Verzonden donderdag 3 September 2020 17 03

Aan \ BSK

Ambient

Onderwerp FW agendavoorstel

Gevoeligheid Vertrouweliik

Beste I 10 2e | en 10 2e

Bijgaand t b v van ons gesprek van maandag een korte agenda

Ter discussie zijn wat ons betreft

1 Vervolg van het proces Evaluatie Kwalibo en het proces Granuliet

Rond deze periode zijn rapporten beschikbaar gekomen en is er meer duidelijk over het vervolg richting Staatssecretaris en

Minister We verwijzen graag naar ons Position Paper van begin dit jaar We willen graag meedenken over de

vervolgstappen

2 Positie en regie van het ministerie van l W

Voor ons als schemabeheerder en netwerkorganisatie in een pubiiek private samenwerking is een duidelijke en betrokken

rol en positie van het ministerie zeer gewenst Die positie is nu wat diffuus Enerzijds neemt het ministerie een

terughoudende rol in ten aanzien van verschillende dossiers vanuit capaciteit prioritering belang anderzijds lijkt er

vanuit bijvoorbeeld de Evaluatie Kwalibo en de Granulietdiscussie meer regie gewenst De gewenste betrokkenheid geldt

overigens ook voor de lagere overheden met name gemeenten

10 2e DGRW10 2e

CC 10 {2e

143176 1876



3 Uitstel Omgevingswet en consequenties

De nieuwe datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is 1 januari 2022 De SiKB schema s zijn op de toekomstige

Omgevingswetgeving aangepast en die zullen dus gelijktijdig met de nieuwe Omgevingswet in werking treden zonder

overgangsregeling SiKB heeft in een brief sterk aangedrongen op tussentijdse wijziging van de Rbk omdat bet ongewenst

is dat door bet uitstel en de koppeling met de Rbk innovaties en verbeteringen meer dan drie jaar blijven liggen

4 W v t t k

Tot maandag
Met \ riendeliike grogten

10 «§P 2e

10 2e

143176 1876





10 2e DGRWI 10 2sTo @minienw nl]
From

Sent Wed 1 22 2020 9 09 41 AM

Subject Position Paper Op Grond van Vertrouwen

Wed 1 22 2020 9 09 50 AM

Position Paper Op grond van Vertrouwen pdf

10 2e

Received

Beste 10 2e

Bijgaand stuur ik je zoals al eerder toegezegd het Position Paper gesteund door diverse partijen uit ons netwerk

Ik licht e e a volgende week in onze afspraak graag toe

Morgen spreek ik met I0 2e ik zal hem ook op de hoogte brengen

Metvriendelijke groeten

10 2S

10 4p 2e

144185 1878



7 T 1«PHPIil»B| e

E infoOsikb nl

I www sikb nl

Burgemeeslervan Reenensingel 101

Poslbus 420

2800 AK GoudaSIKB

Position Paper
Op Grand van Vertrouwen

Van

Aan

Datum

SIKB en met SIKB samenwerkende partijen
Ministerie van l W

21 januari 2020

Inleiding
Op 11 december 2018 heeft de Staatssecretaris van het Ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat

l W een beleidsevaluatie aangekondigd van het Kwalibo stelsel Dit vindt plaats naar aanleiding van

een toenemend aantal kritische signalen ten aanzien van de uitvoering handhaving en toezicht van

bepaalde sectoren binnen ditstelsel

Het doel van de beleidsevaluatie is onderzoek te doen naar de werking en het doelbereik van de

Kwalibo regeling een inventarisatie te maken van de belangrijkste verbeterpunten en het aangeven

van mogelijke oplossingsrichtingen De reikwijdte betreft de hele bodem keten met een extra focus op

de keten van ontgraven reinigen opslaan verhandelen en toepassen van grond en baggerspecie De

beleidsevaluatie is nog niet afgerond en diverse besprekingen met stakeholders over de

verbeterpunten binnen de beleidsevaluatie zijn nog gaande

Aanleiding voor dit Position Paper
Dit Position Paper is opgesteld op initiatief van en ondersteund door een aantal van de in SIKB

samenwerkende partijen in de bodemsector De aanleiding voor dit Position Paper is de wens van

diverse partijen die in SIKB samenwerken om de vraag van de Staatssecretaris in gezamenlijkheid te

beantwoorden De genoemde kritische signalen vanuit enkele sectoren in het stelsel vragen naar de

mening van de ondersteunende partijen om een duidetijke en gezamenlijke reactie Wij pakken daarom

graag de handschoen op en doen door middel van dit Position Paper een voorstel voor maatregelen die

naar ons oordeel nodig zijn om het vertrouwen in delen van de sector te versterken

Onze positie in de sector

SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfeleven samen praktijkgerichte
kwaliteitsrichtlijnen maken voor bodem water archeologie bodembescherming en datastandaarden

Doel is kwaliteitsborging en verbetering bij marktpartijen en overheden

Daarnaast bevordert SIKB het verspreiden van kennis en kunde in de sectoren en de implementatie
van innovaties van proces en techniek

Als netwerkorganisatie met contacten met alle stakeholders in de bodemketen is SIKB de logische plek
om namens de stakeholders deze positie uit te dragen

Onze stellingname het verder versterken van vertrouwen

Het publiek private stelsel van kwaliteitsborging in de bodemsector is van grote waarde gebleken De

ondersteunende partijen zijn van mening dat het stelsel behouden moet blijven Datneemt nietweg dat

er wezenlijke aanpassingen mogelijk zijn die het stelsel kunnen verbeteren Deze verbetermaatregelen
zijn zowel aan de publieke als aan de private kant van het stelsel te nemen

SIKB is al sinds 2018 bezig om de Verbeterslag van documenten voor grondstromen bodemonderzoek

en bodemsanering vorm te geven Dat doen we parallel aan en onafhankeiijk van de beleidsevaluatie

en in samenwerking met verschillende stakeholders uit de sector De uitwerking hiervan voIgt in 2020

Noodzakelijke aanpassingen om de borging van de kwaliteit van de uitvoering in de bodemketen te

verbeteren worden ingezet

Wij zijn van mening dat de volgende oplossingsrichtingen leiden tot een verder versterken van

vertrouwen

1 Verbetering van de informatiepositie Een verbeterde open en transparante uitwisseting en

Kennis van kwaliteit in bodembeheer

145455 1879



V
2

SIKB

borging van informatie tussen overheid en markt is nodig om de kwaliteit op een hoger niveau

te brengen Ditzou bijvoorbeeld kunnen door ketenregistratie bij grondstromen en door

centraai en onafhankelijk informatiebeheer

Verbeteren van toezicht en handhaving Zowei de private controie door certificerende en

accrediterende insteliingen als het pubiieke toezicht door ILT en bevoegde gezagen moet op

een efficiente wijze worden verbeterd Adequaat toezicht is risicogestuurd zorgt voor een

gelijk speeiveld en moet het aantai free riders inperken
Versterken van de roi en betrokkenheid van de {rijks overheid in de besluitvorming in het

publiek private stelsei van kwaliteitsborging bodem Een duideiijke en eenduidige roi van het

Ministerie van i W en van decentraie overheden zai leiden tot betere besiuiten

Het verkorten van de proceduretijd van totstandkoming en vaststeliing van normdocumenten

leidt ertoe dat deze beter en sneiler aansluiten op de praktijk
Toewerken naar doelvoorschriften in plaats van mlddelvoorschriften Doeivoorschriften kunnen

en moeten handhaafbaar zijn en geven dan meer ruimte voor vakmanschap en innovatie

2

3

4

5

Tenslotte

Dit Position Paper geefl de grote iijn weer en is niet uitputtend Desalniettemin zijn de vijf richtingen
naar onze mening de meest wezenlijke om het vertrouwen in de sector te versterken De sector is

bereid en bezig om ook andere verbeteringen te impiementeren Uitwerking van de vijf genoemde
richtingen is natuurlijk nog noodzakelijk

De onderstaande partijen ondersteunen de beleidsevaluatie Wij biijven vanzelfsprekend constructief

onze bijdrage leveren aan de verschiiiende onderzoeken en werkgroepen in dit kader

Vanzelfsprekend zijn wij aitijd bereid tot toelichting van dit Position Paper

istructuur Kwaliteitsborging Bodem

10 2e

Dit Position Paper wordt ondersteund door

Bouwend Nederland

Branche Organisatie Grondbanken BOG

Federatie Nederlandse Laboratoria Fenelab

Grootsaneerders Network GSN

Koninklijke NLingenleurs
Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven NVPG

Rij ksvastgoedbed rijf
Stichting ODt VDV

Unie van Waterschappen UvW

Vereniging Afvaibedrijven VA

Vereniging Kwaliteitsborging Bodem VKB

Vereniging van Milieu Adviesbureaus WMA

Kennis van kwaliteit in bodembeheer

145455 1879



10 2e 10 2eTo BS D
Wim Kuijken fl I0 2e ^gmail coml

DBO

Sun 9 6 2020 7 25 20 PM

@rws nl]
10 2e I0 2e |@ rws nl]Cc

10 2eFrom

Sent

Subject RE Granuliet Mijn reactie op memo GIB

Received Sun 9 6 2020 7 25 20 PM

Thanx

Met vriendeliike greet

10 2e

10 2e BSVan

Verzonden zondag 6 se

Aan

2020 20 25

10 2e DBO

10 2e BSCC Wim Kuijken

Onderwerp RE Granuliet Mijn reactie op memo GIB

Dag| 10 2e4
Er is geen relatie met defmitie in Bbk

Bbk geeft de juridische relevante defmitie

Groet| i0 2e |
Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

I0 2e DBO i 10 2e @mLnietiw nlVan

Datum zondag 06 sep 2020 8 20 PM

BS ^
Kopie Wim Kuijken’ j I0 26yi@gmail com

Onderwerp RE Granuliet Mijn reactie op memo GIB

Dat is me helder Zijn punt is dat granuliet niet valt onder de term granietzand die in 2008 2009 werd gebruikt in het IT omdat

het geen zand is

Zijn redenering is dat granuliet daarom in 2009 ten onrechte een productcertificaat heeft gekregen
Helder dat het conform het Bbk onder de definitie grond valt In het rapport van Kuijken doen we daarover geen uitspraak
omdat dit niet binnen de scope van de opdracht vait

Maarde redenring van Harmsen geeft wel een inkijkje in een mogelijke reactie van Zembla op het rapport
Kun je nog even naar mijn laatste vraag kijken of de MEN EM ISO 14688 op enige wijze een reiatie heeft met het Bbk Ik ga

ervan uit dat dit niet het gevai is

Metvriendelijke groet

@rws nl

10 2e | BS j 10 2e | g rws nl

Aan 10 2e 10 2e

10 2e

BS10 2e 10 2e g rws nlVan

Verzonden vrijdag 4 September 2020 12 17

Aan

CC Wim Kuijken | 10 2e | Sgmail com

10 2e DBO^ 10 2e minienw nl

I0 2e BS 1 10 2e ^rws ni

Onderwerp RE Granuliet Mijn reactie op memo GIB

Dag jl0 [2ej granuliet is geen zand en ook geen leem Daar hebben we het over gehad En dat heb ik ook niet opgeschreven De

termen granietzand en noorse leem zijn net als granuiiet niet hetzelfde als de geomorfologische term granuliet een soort

merknamen Zowei zand als leem worden als grond gezien Het gaat natuurlijk om de vraag of granuliet grond is in de zin van

het Bbk

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

reeds beoordeeld ID 134957

10 {2e

34955 1880



10 H4 P ^

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 26

10 2e

reeds beoordeeld ID 134957

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

reeds beoordeeld ID 134957

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

reeds beoordeeld ID 134957

134955 1880
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
l0X2e I DBO

Sun 9 6 2020 7 45 18 PM

Subject RE QandA s

Received

To

From

Sent

Sun 9 6 2020 7 45 19 PM

Ik ga ermee aan de slag
Met vrienrifiliikfi prnst

10 2e

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden zondag 6 September 2020 20 44

DBO10 {2eAan

Onderwerp Re QandA s

Ja prima zo

Ik wil geen persbijeenkomst Tenzij lenW dat adviseert

Ik zou een kort samenvattende bericht voor de media maken

DankI

Wim

10 26

Verstuurd vanaf mijn iPad

10 2e DBO ^ 10 2eOp 6 sep 2020 om 20 39 heeft @minienw nl het volgende geschreven

Beste Wim

Ik wil morgen aan de slag qaan met een aantal redeneerlilnen QandA s

11 1 en 10 2 g

Graag boor Ik van je of je aanvullende suggesties hebt

Wil je dat ik een persverklaring voor je opstel
Heb je er behoefte aan dat we een persbijeenkomst gaan organiseren
Met vriendeliike grqet

10 2e

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

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

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

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

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

messages

134643 1881



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

Sun 9 6 2020 7 46 57 PM

To

From

Sent

Subject ledereen maakt rekenfouten

Received

20200904 Zembla de mist in met berichtgeving over rekenfout RWS pdf

Sun 9 6 2020 7 46 58 PM

Bijgevoegd een stuk dat [lOpe|9 2e

Laten we maar ver van rez

Met vriendeliike groet

me toestuurde

vandaan blijvenc u Ic 1111 c rv

10 {2e

10 2e

10 4p 2e

134642 1882



] BSKl I0 2e I@tninienw nl1

]@minienw nl]

10K2e I0 2e BSK[ 1DK2eTo @minienw nl]
10 2e 10 2eDGRWI

10 [2eFrom

Sent Sun 9 6 2020 10 08 43 PM

Subject Brief TK Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuijken 6 sept_
Received

CEND DBO

Sun 9 6 2020 10 08 45 PM

Brief TK Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuiiken 6 sept docx

en pOK^
Dank voor de aanpassingen van de brief en de inspanningen die jullie daarvoor in het weekend hebben gedaan Het is een prima
brief geworden
Ik heb op een enkele plaats een kleine aanpassing verwerkt Naasteen enkele punt en komma alleen

Een kwalificatie van het rapport door de stas onderschrijft haar eerder beeld in de passage over het rapport Kuijken
De aanbevelingen heb ik iets meer gefomnuleerd als wat er moet gebeuren aanbevelingen dan als wat er nu niet goed is

Ik heb de Stas beloofd dat het concept morgen ochtend vroeg bij haar is Lukt het om uiterlijk 10 00 uur zodat de evt

opmerkingen van de collega s nog verwerkt kunnen worden in HPRM te krijgen Geeft mij dan svp even signaal dan zet ik die

meteen door Bel en bij onverhoopte hick ups daarin

Dank en groet

143175 1884



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

10 29 I DBO

To

Cc @minienw nl]
From

Sent Mon 9 7 2020 9 24 41 AM

Subject 20200907 Q and A s

Received

20200907 Q and A s docx

Mon 9 7 2020 9 24 41 AM

Beste Wim

Bijgevoegd een eerste proeve van QandA s Graag je reactie

Ik heb beg repen dat de aanbiedingsbrief in de loop van vandaag naar Stientje gaat Dat betekent dat in de loop van de week het

rapport naar de TK gestuurd zal worden

Zo gauw ik het exact weet hoor je het

Groet

134641 1886



CEND DCO| I0 2e |@minienw nl1

Wim Kuijken fl I0 2^@gnnail com1

DBO

Mon 9 7 2020 7 31 56 PM

[I0] 2eTo

Cc

10 2eFrom

Sent

Subject RE woordvoerder

Received Mon 9 7 2020 7 31 56 PM

Beste |l^J
Dank Ik neem morgen even contact met hem op
ft Jl^4 i I

10 {2e
10 2e

10 2e

CEND DCO10 2eVan

Verzonden maandag 7 September 2020 19 29

Aan 10 2e DBO

Onderwerp woordvoerder

Hoi[l0K^
Ik heb] t0 2e voor je
Onze granuiiet woordvoerder is natuurlijk[
dezelfde persoon te

Ik ga er van uit dat

mediacontacten

Groetxf^
Met vriendelijke groet

] maar we kunnen de onafhankelijke onderzoeker uiteraard niet10 2e

r nndet

i0 2eji
rsteuning geven als de stas

iet inhoudelijk hoeft te woordvoeren maar ondersteunend is bij het ieggen onderhouden van de

10 2e

10 2e

10i2e{10|2 ^e
1

n0 2e

134414 1888



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

Mon 9 7 2020 7 33 50 PM

To

From

Sent

Subject RE ZIE OPMERKINGEN IN TEKST LESS IS MORE

Received Mon 9 7 2020 7 33 51 PM

Mooi Ik stuur je morgen een persverklahng toe

Metvriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 24 J be

Van Wim Kuijken

Verzonden maandag 7 September 2020 15 18

Aan

Onderwerp ZIE OPMERKINGEN IN TEKST LESS IS MORE

10 2e DBO

134640 1889



dgr™[ l@minienw nl]

_

CEND DBOll iQ 2e |@minienw nll

BSK|1 10X29 I@minien^l1
I0 2e

I0 2e 10 2e lP 2eTo L
I0 2e l@minienw nll

_

I0 2e n@minienw nl]

10 2e 1Q 2eDBO }
10 2eBSKI

@minienw nl]Cc 10 2e DBOI 10 2e I
DBOl] I0 2e l@minienw nl] J DBOl J@minienw nl]10 2e 10 2e

10 2eFrom

Sent

DCO

Mon 9 7 2020 7 50 00 PM

Subject RE suggesties DBO DCO op concept brief over rapport Kuijken en Kwalibo

Mon 9 7 2020 7 50 01 PMReceived

Ha 10 2e ik heb in aanvulling op onderstaande punten nog drie suggesties voor de brief

11 1 en 10 2 g

Help kijk graag mee uiteraard

Grt

10 2e

D6RW10 2eVan

Verzonden maandag 7 September 2020 18 37

10 2e 10 2e 10 2e 10 2eDBO

DCO

CEND DBO

I DBO

BSK BSKAan

10 2e 10 2e 10 2e DBO 10 2e JCC

DBO

Onderwerp RE suggesties DBO DCO op concept brief over rapport Kuijken en Kwalibo

Van RWS heb ik nog niets gezien Ben met ILT en RWS in contact over medeparaaf Onderstaande punten kunnen we

meenemen samen met die van de stas

Groeten

DBO 1 I0 2e

Verzonden maandag 7 September 2020 18 09

|] CEND DBO [ 10 2e

^minienw nl

10 2e @ minienw nlVan

I0 2e 10 2e DGRW^minienw nlAan

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

1P 2s @minienw nl

I0 2e DCO
_

@minienw nl

@minienw nl

10 2e 10 2e DBOCC | minienw nl

DBO | minienw nl10 {2e 10 2e 10 2e DBO

10 2e

Onderwerp suggesties DBO DCO op concept brief over rapport Kuijken en Kwalibo

Beste collega s

Zoals eerder vandaag met| 10 2^ besproken heb ik van onze kant nog enkele suggesties bij de Kamerbrief over het rapport
Kiiiilcpn pn k^wjilihfi 7ip hiinpy fipfiH

11 1 en 10 2 g

Ditzijn dus nog niet de opmerkingen van de staatssecretaris Ik heb de stukken uiteindelijk pas einde middag kunnen

doorzetten Zodra ik opmerkingen van de staatssecretaris binnen heb geef ik het door

Afhankelijk van de opmerkingen moeten we even kijken hoe snel de brief verstuurd kan worden Belangrijk is dat er bij een

definitieve versie medeparaaf van ILT en RWS is Vender is in de staf besproken om de Kamerbrief tegelijk uit te sturen met de

beantwoording van de Kamervragen over de rekenfout bij het dossier Granuliet In Delphi staan deze Kamervragen op RWS

Hebben jullie er zicht op of de beantwoording ook op korte termijn gereed is

Met vriendelijke groet

I t10 2e I

143174 1890



10 2e DGBfl lOHSeTo @minienw nl]

j@minienw nl] 10 2eI0 2eCc no 2e DGWBI

DGRW^ lOK2e |@minienw nl1

From

Sent

{10 2e BSK

Mon 9 7 2020 9 11 05 PM

Subject RE Input agenda en annotatie tnv bila [i0 2^ met | I0 2e

Mon 9 7 2020 9 11 05 PMReceived

Ha

buiten verzoek

Groet I0 2e

Verzonden met BlackBerry Work

www blackbeny com

|@miiiienw tiL10 2e DGB 10 2eVan

Datum maandag 07 sep 2020 9 44 PM

Aan I 10 2e DGRW lQK2e |@miiiienw nl

DGRW ^ 10X26 |@minienw nl J I0 2e

I DGRW 10 2e

10 26 [I0 2^] DGWB i 10 2e

1Q 2e IdGRW | 10K2e |@mimeiiw til j 10 2e [lO 2eD] DGRW

DGRW 1 10 2e [{aimmienw nl

10 2e

DGWByl
10 26 |{aminienw nl

IdGWB j 10 2e | aminienwjnl I 10 2e10 2e

tPK2» BSK I0 2e @mmLenw nl J I0 2e@minienw nl
_

|{amLnienw nl [

10 2e
_

BSK

IDGRW|{aminienw nl10 2e 10 2e

I0 2e @mLnienw nl r
10 2e {aminienw nl 10 2e

|@minienw nl |

DGRW | 10K2e | aminienw nl

10 2e }DGRWKopie DGWB10 2e 10 2e

10 2e aminienw nlH 10 2e

Onderwerp Input agenda en annotatie tnvbil^jo 2fhiet 10 2e

Hoi colloga s

Op dinsdag 15 September heefrt|0 [2^ijn eerste bila als dgWB met| 1Q 2e [ van 11 15 11 45 uur Vandaag zijn in de WKB voorbesprekingtusse io 2efn
RWS BS de volgende onderwerpen vastgesteld

BRW

BRW

BRW

j10 2e|
] op bet moment dat rapport Wim Kuijken

gereed Voorstel van RWS iste bespreken wie welke rol op zich neemt Ik heb begrepen dat ook voordit agendapunt geldt dat agendering afhangt van

de besprekine in de bila | 10 2e | lQ 2e| 10 10 2e

BRW

Cunnen jullie mi] svp uiterlijk donderdagmiddag 14 00 uur input aanleveren voor de agenda en de annotatie voc rl|0 ^
T b v de agenda graag bet volgende aan mij doorgeven

Wat is het bespreekpunt en evt de beoogde uitkomst

4 Granuliet RWS wil aankondiging dat biervooreen apart overleg geplandwordttossen[ 10X29

Toelichting op het agendapunt

T b v de annotatie VQofrl|0 2^raag het volgende aan mij doorgeven

Wat is je advies aali10 2 ^^koord gaan instemmen bespreken met etc

Wat zijn specifieke DGWB aspecten standpunt

Wat vem acht je dat RWS zal inbrengen

Is dit onderw erp al eerder aan de orde geweest en zo ja in welke gremium en w anneer

Dank alvast voor je reactie

10 2e

142710 1891
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Agenda
Opening voorstelronde

Mededelingen en afspraken over communicatie en omgaan met vertrouwelijke informatie

Bespreking plan van aanpak per onderzoeksfase stap

Toelichting onderzoeksopzet keuzes Arcadis

Uitwisselingen metde klankbordgroep

Vervolgafspraken en aandachtspunten

Rondvraag

Afsiuiting

© Arcadis 2020
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Projectkernteam Arcadis

10 2e

10 2e

10 26

10 2e

10 26

© Arcadis 2020

129921 1892



^ARCADIS
Design S Consultancy
for natural and

built assets

Overzicht projectlocatie ‘Over de Maas’
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Onderzoeksvragen granuliet
6 Zijn er effecten te verwachten tijdens de

fase van toepassing van granuliet en zijn hier

vervolgens blijvende effecten van te

verwachten

1 Waar is het granuliet binnen het

vullichaam de plas toegepast

2 Wat is de milieu hygienische
kwaliteitvan het granuliet

7 Zijn er effecten van de toepassing van het

granuliet die in de weg staan van het

bereiken van de formeel vastgelegde
natuurdoelen en of gezondheidseffecten voor

de mens te verwachten

4 I

3 Zijn er milieu hygienisch relevante

verschillen tussen de kwaliteit van het

granuliet dat reeds is toegepast en het

granuliet dat nog wordt toegepast 8 Heeft de natuurlijke dynamiek van het

riviersysteem en of de geohydrologische
situatie invioed op de mogelijke verspreiding

uitloging van mogelijke aangetoonde
stoffen in het granuliet

4 Wat zijn de milieu hygienische
effecten van het granuliet bij toepassing

op de kwaliteitvan de waterbodem het

oppervlaktewater en eventueel het

grondwater

I

9 Heeft de natuurlijke dynamiek van het

riviersysteem invioed op een proces van

erosie tijdens de toepassing en in de

eindsituatie

5 Zijn er effecten te verwachten op het

ecosysteem flora en fauna

© Arcadis 202C
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Stap 1 Goed beg ripen startoverleg

Stap 1 Startoverleg y3stap 2 Vooronderzoek kwaliteit entoepassinggraruliet

0 Stap 3 Verificatieonderzoek

Overlegmomenten input

klankbordgroep

Startoverleg 08 09 2020

Bespreking resultaten statusrapport
reconstructie data toepassing granuliet

wetenschappelijke literatuur review

CSM

Ww Stap 4 Praktijkonderzoek naar effecten granuliet

tap 5 Rapportage en presentatie

I mmwiwhiiKJtBBUllsiiasraMj

toeaepaste
vefbindingen

wringer on

• • •

■A
•««» «««

£l CO

sf
ACSM

II t

VOORONDERZOEK RAKTIJKOMQERZOEK EFFECTEN

I

Bespreking resultaten verificatie en

praktijkonderzoek inclusief extrapoleren

effecten onderzoeksvragen

I

• b ■

•

• b ■
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r
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• k
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Stap 2 Vooronderzoek Bronnen

Bestaande dossiers

onderzoeksrapporten
kamerstukken

Uitvoeringsplannen periodieke

metingen
Interviews Nederzand en GIB

Wetenschappelijke literatuur en

reviews

A Data reconstructie van de toepassing van granuliet in ‘Overde Maas’

reconstructie van waar hoeveel granuliet is toegepast in de plas sen

productieproces granuliet

Stoffen

Gedrag
Toxiciteit

toetsingswaarden

Vergunningen voorschriften

Bijbehorende onderzoeken

Natuurdoelen inrichtingsplan

B Wetenschappelijke literatuurreview granuliet en de toegepaste

verbindingen

Onafhankelijke evaluatie van reeds uitgevoerde studies en op basis van in

literatuur beschikbare relevante gegevens

Overige relevante informatie ten behoeve van bestudering van effecten

toegepaste granuliet
I Reconstructie

toepassirig

Xstap 2

VoQrondstzoek

Vooronderzoek basis voor CSM in reiatie tot onderzoeksvragen Wetenschappelijke
iiteratuur review

© Arcadis 2020
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Voorbeeld van een CSM uitstapje
NO ZW

Om 185 m 270 m 285 m

■II
1500 m

I

NAP 8 0 m

NAP 4 9 m

j _

1

9waier

deklaag
NAP 3 0 m

1 4baggerspecie I

NAP 0 0 m

V

dtffiisie en advectie
virtueel monitoringpunt

NAP 11 0 m V

UM 12 0m

NAP 15 5 m
^ eerste watervaerend pakket

■— sliblaag
niet in model

regionale stroming

NAP 28 0 m

slecht doorlatende laag

Beschrijving en visualisatie van bronnen verspreidingsroutes en potentiele
risico’s receptoren en onzekerheden i r t onderzoeksvragen

© Arcadis 2020
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Bemonsteren granuliet van 3 vrachtschepen die het granuliet storten

Pilot Subbottum Profiler SBP met een echoloodsysteem ter bepaling gelaagdheid van de

waterbodem in de plas Dit om indien mogelijk vulling van de plas in relatie tot granuliet
te verifieren

Geen dieptemetingen van de plas Recentelijk metingen verricht door Over de Maas

Meetgegevens worden door Nederzand beschikbaar gesteld

Compficerende factor op basis Info Nederzand

Vulling van de plas met granuliet binnen stortvakken is heterogeen verdeeld

Er zijn geen stortvakkken met uitsluitend homogeen granuliet te onderscheiden
Verificatie

iTJ
VerfiCBlie toepassing gran jIlet

Verificatie kwaiiteit en toepassing granuiiet binnen de pias

© Arcadis 2020
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Stap 3 Verificatie onderzoek plas vraag 1 t m 3
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Bemonstering waterbodem waar het granuliet op basis van de reconstructie vooronderzoek en

resultaten pilot SBP naar verwachting is toegepast bestaande uit

10 tot maximaal 20 plaatsen 1 veldwerkdag bemonstering met een veenhapper van de bovenste 15 cm

van het granuliet

Plaatsen van boringen tot max 3 meter laagdikte 1 veldwerkdag met een verankerd vaartuig

Bemonstering van 10 tot 15 waterbodemmonsters

Analyse op een standaard NEN pakket en zeefkromme 20 keer en lOx acrylamide

Verificatie

iTJ
VerfiCBlie toepassing gran jIlet

Verificatie kwaiiteit en toepassing granuiiet in de pias

© Arcadis 2020
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Stap 4 Praktijkonderzoek

Input onderzoeksvraag 4 milieuhygienische effecten

Bemonstering oppervlaktewater ten behoeve milieuchemische omstandigheden
10 watermonsters net boven granuliet 8 watermonsters aan oppervlak boven en beneden strooms en 2 waternnonsters ter plaatse van

de verondieping

Bemonstering oppervlaktewater op macro parameters speciatieberekeningen
30 watermonsters op 10 locaties waar granuliet wordt toegepast en op drie verschillende dieptes

Bemonstering grondwater
8 bestaande en bruikbare peilbuizen in het watervoerend pakket bovenstrooms en benedenstrooms van de plas

Schudtest evenwichtswater granuliet op milieuhygienisch bezwaarlijke stoffen

2x bemonstering granuliet uit de vrachtschepen zie stap 3 en 2x van sediment granuliet van de watert

Effecten va n verondiepen met g ran u I iet

• Milieuhygienisch
Ecolegisch

■ Ecctoxicologisch

7
PraktiJkonderzoeK

Effecten van rlvlersysteem en geohydrologle

Verspreidingruilloging
Erosleproces en natuurlljke dynamlek

aPijier 1 milieuhygienische effecten Extra poleren van
effecten

© Arcadis 2020
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Stap 4 Praktijkonderzoek
Input onderzoeksvraag 5 effecten op het ecosysteem

Chronische bioassays van het granuliet

Monstern ame van het granuliet gelijktijdig met twee partijkeuringen van het granuliet
van de vrachtschepen stap 3

Tests

2x Chronische Daphnlatest

3x Chronische sediment test met de dansmug waarvan

2x van het granuliet en

1x controle met kunstmatig sediment fijn zand

Effecten van verondiepen met granuliet
Milieuhygienisch
Ecologisch
Ecotoxicologisch

Pra ktij ko mJerzoe k

Effecten van riviersysteem en geoliydrologie
Verspreiding uitloging
Erosieproces en natuurlijke dynamiek

Wanneer uit de resultaten toxiciteit van het granuliet voIgt is mogelijk aanvullend

onderzoek nodig om effecten van deze toxiciteit te bepalen buiten scope Extrapoleren van
effecten

Pijler2 ecotoxicologische effecten

© Arcadis 2020
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Stap 4 Effecten en extrapolatie

Ecologische effecten en natuurdoelen onderzoeksvragen 5 en 7

Resultaten chronische bioassays in combinatie literatuurreview geven informatie over toxiciteit van het

granuliet zelf

Ecotoxicologische beoordeling inschatten wat de effecten van het granuliet zijn op de beoogde

natuurdoeltypen

Extrapoleren of granuliet het halen van de beoogde natuurdoeltypen in de weg kan staan

m
Effecten va n verondiepen m et g ran u I iet

Milieuhygienisch
Ecologisch
Ecotwicologiscri

Stap 4 1
Praktijkonderzoek
naar effecten J

Effecten van rivlersvsteem en geohydrologle

Verspreidingfuilloging
Erosteproces en natuurlljke dynamlek

Extrapoleren van
effecten

Pijier 3 ecologische effecten en natuurdoelen

© Arcadis 2020
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Stap 4 Effecten en extrapolatie

Verspreidingseffecten toegepast granuliet inclusief bezwaarlijke stoffen onderzoeksvragen 6 en 8

Milieuhygienisch bezwaarlijke stoffen kunnen door desorptie of opiossen in porienwater komen

en vervolgens in het grondwater

Processen die van invioed zijn op uitloging van stoffen uit granuliet veel factoren

mate van verwering van het granuliet

Effecten va n verondiepen m et g ran u I let

Milieuhygienisch
Ecologtsch
Ecctoxicologi cht

Effecten van rlvlersysteem en geohydrologle

verspreiding uiiioging
Erosleproces en natuurlljke dynamiek

Praktijkonder
naar effect

geochemische omstandigheden in de plas

mate van adsorptie van stoffen
Extra poleren van
effecten

Geohydrologie en verspreidingseffecten

© Arcadis 2020
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Stap 4 Effecten en extrapolatie

Verspreidingseffecten toegepast granuliet inclusief bezwaarlijke stoffen onderzoeksvragen 6 en 8

Voor de fase van verondieping en na afwerken van de plas wordt geevalueerd

Wat de concentraties van nnilieu hygienisch bezwaarlijke stoffen in het granuliet zijn kunnen worden

Wat de verspreidingseigenschappen van deze stoffen zijn

Of deze stoffen vanuit het granuliet naar oppervlaktewater of naar grondwater kunnen migreren

Uitvoeren van een grondwatertransportmodellering wanneer significante
concentraties in grondwater kunnen komen of kwetsbare objecten bereikt

modellering vooralsnog niet in voorzien
m

Effecten va n verondiepen m et g ran u I iet

Milieuhygienisch
Ecologisch
Ecotwicologiscri

Praktijkonderzoek
naar effecten J

Effecten van rivlersvsteem en geohydrologle

Verspreidingfuilloging
Erosteproces en natuurlljke dynamlek

Extra poleren van
effecten

Geohydrologie en verspreidingseffecten

© Arcadis 2020
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Stap 4 Effecten en extrapolatie
Effecten riviersysteem op het granuliet en vice versa onderzoeksvragen 8 en 9

In kaart brengen natuurlijke dynamiek van het riviersysteem en op erosie beoordelen

tijdens de toepassing van granuliet en in de eindsituatie

Focus van de analyses richt zich op erosie van de afdeklaag

Analyse van het rivierkundige stromingspatroon op basis van Waqua berekeningen

Markeren erosiegevoelige locaties van granuliet door morfologisch expert en

afleiden betekenis

Gebruik wordt gemaakt van de Baselineschematisatie van Over de Maas van de

eindsituatie

Effecten van verondiepen met granulief
MIlieiJhyglenlsGh
Eoologisch
Ecotoxicologisch

r stap 4 1

Praktijkonderaoek

Effecten van fiviersysteem en geohydrologle

i
Ver preidlng uitloging

\ ^ ’’I j lvriamidk

Extrapoleren van

effecten

Riviersysteem en effecten erosieproces

© Arcadis 2020
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Stap 5 Rapportage
Statusrapport op basis van vooronderzoek

Reconstructie van de toepassing van granuliet in ‘Over de Maas’

Wetenschappelijke literatuurreview granuliet en de toegepaste verbindingen

CSM gericht op de onderzoeksvragen 1 t m 9 en beschrijving onderzoeksbehoefte

Rapportage onderzoek en afleiding effecten

Verankering resultaten praktijkonderzoek

Toetsing resultaten aan het CSM

Afleiden van effecten en extrapolatie i r t onderzoeksvragen

Opstellen concept rapport

Rapportage en

CT

m
Bespreken conceptrapport en
verwerken input opdrachtgever

M
Definitieve rapportage en

presentatie klankbordgroep

Na rapportage worden de resultaten gepresenteerd aan de klankbordgroep

© Arcadia 2020
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Arcadis

Improving quality of life
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^ARCADIS [September [oktober
■

I ltWK
november decemher

week 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Stap 1 Goed begrip en startoverleg

Stap 2 Vooronderzoek

Stap 3 Verificatieonderzoek

Stap 4 Praktijkonderzoek

Stap 5 Rapportage en presentatie

Bioassavs 16 wekenll

© Arcadis 2020

129921 1892





10 2eVan

Aan

_DBQ

11 DGRW n BSK r Tl B5Kliu 2e liUKZe nuii^e

CEND DBOnun^ei

MQH21 10 2e I DBO 10 2eCc J2CQ1 10 2e |1 DBO

reactie staatssecretaris cor

dinsdag 8 September 2020 07 40 00

■ Rrief TK Aanblediao raoporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapoott Kuilken v 7 sen PDF

1 Besiisnota Aanbiedina rapporten Beieidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuiiken concept 03 09 20 PDF

Onderwerp

Datum

Bijiagen

ICcpC DrlcT

T4ninOK2e

Zie bijgevoegd de reactie van de staatssecretaris bij de nota en de concept brief In HPRM heeft zij daarbij
opgemerkt Zie aantal opmerkingen [ 11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

Ik neem straks nog even contact op voor de verdere planning

Met vriendelijke groet

10 2e |

■ HPE Records Manager recordgegevens

Recordnummer RONDZENDMAP 2020 10992

Titel HEDEN WOM S M Aanbieding rapport Kuijken en evaluatie Kwalibo

■ HPE Records Manager recordgegevens

Recordnummer rENW BSK 2020 174949

Titel 2 Brief TK Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuijken v 7 sep

HPE Records Manager recordgegevens

Recordnummer

Titel

lENW BSK 2020 174948

I Beslisnota Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuijken concept 03 09

20

205013 1895
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10 2e DCOll iP [2e l@minienw nl]

_

DBO

To

10 2eFrom

Sent Tue 9 8 2020 1 10 11 PM

Subject Stukken Wirm Kuijken
Received

20200901 Procesevaluatie aranuliet pdf

Tue 9 8 2020 1 10 11 PM

20200907 Q and A s docx

Beste| 10 2e

Hierbij de stukken waar ik het over had

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 2^p 2e

134413 1896



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

To

From

Sent

Subject 20200908 Persverklaring
Tue 9 8 2020 1 56 07 PM

DBO

Tue 9 8 2020 1 56 07 PM

Received

20200908 Persverklaring docx

Beste Wim

Hierbij een voorzet voor een persverklaring
Groet

134639 1899



HBJZlI I0 2e I@minienw nl1

3 HBJZfl 10 26 I@minienw nl1

HBJZ

Tue 9 8 2020 2 35 58 PM

Subject RE Graag reactie akkoord Conceptantwoorden Kamervragen granuliet
Tue 9 8 2020 2 35 58 PM

I0 2eTo

Cc 10 2e]

10 2eFrom

Sent

Received

Even doorheen gelezen Fomnele paraaf lijkt me idd niet nodig Laat het aan jou over

Grtl^
Van | 10K2e [ H BJZ

Verzonden dinsdag 8 septem ber 2020 14 50

Aan l 10 2e | HBJZ [| 10 2« |] HBJZ

Onderwerp FW Graag reactie akkoord Conceptantwoorden Kamervragen granuliet

Urgentie Hoog

Hallo |l0 24et|1^
ik zal door deze vragen gaan Akkoord mp HBJZ mi niet nodig maar we kunnen natuurlijk wei de gevraafde input leveren

Willen jullie zelf ook meekijken of niet

GK 0 24

{BS 10 2e10 2e g rws nlVan

Verzonden dinsdag 8 septem ber 2020 13 23

^

CEND DBO

@minienw nl

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

10 2e 10 2e 10 2e DGRW@minienw nlAan

10 2e 10 2e HBJZ I0 2e @minienw ni

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

@rws nl | I0 2e ^ CD] zj^10 2610 2e 10 2e 10 2e |@rws ni|@rwsml
l iii^2^WVL 10 2e @rws nl

Onderwerp Graag reactie akkoord Conceptantwoorden Kamervragen granuliet

Urgentie Hoog

Beste f^JpO ^ ertf^
Bijgaand de conceptantwoorden van de twee sets Kamervragen Von Martels en Kroger c s n a v de berichtgeving overde

rekenfout granuliet
Voor de volledigheid voeg ik ook de bewuste notitie van 3 juni jl toe

NB Het antwoord op vraag 16 staat nog voor laatste afstemming uit bij de betreffende drinkwaterbedrijven
Graag jullie input concrete tekstvoorstellen s v p akkoord

Ik heb beg repen dat het wenselijk is de antwoorden z s m naar de bewindspersonen te sturen

Hopelijk lukt het jullie om uiterlijk morgenmiddaq 12u te reageren

Dan kunnen de antwoorden daarna richting I0 2e | I0 2e | en vervolgens richting bwp en

Groeten

1®
Met vriendeliike greet

1 10 2e bsH 10 2e @rws nl

10 2e

10 2e

I0 2e

130297 1901



] BSKl I0 2e I@tninienw nl1I0 [2e 10 2e BSKI 1DK2eTo @minienw nl]

J@minienw nl]io 2gCc Pnc thi]c WOM|
10 2e

TW^7S7202U“ yT y52TT\ 1

From

Sent

Subject FW Agenda en beknopte annotatie routine I0 2e | eti donderdag 10 September
Tue 9 8 2020 4 14 54 PM

DGRW

Received

Aaenderende brief daRWS aan daWB overtransitie naar definitief handelinaskader PFAS definitief ter ondertekenina docx

De annotatLe bij deze punten komt morgen en wordt inhoudelijk geleverd door

Gr 10 2e

en| 10 2e |10 2e

5GRW

4r2020 17 14

10 2e ^ BSK

10 26

Verzb

Aan [ 10 2e | BS

iiuciii uiiiduagu dCfJLCiiiu

10 2e | BS
DGRW

■ Pn^thiig Hirectiesecretariaat WOMBSK

Onderwerp Agenda en beknopte annotatie routine IP 2e e r b 2fOO ^ lO 2^ 3p donderdag 10 September

Komende donderdag staat er weer een bila tussen jullie gepland |l0 2e^n ik hebben in overleg met de inhoudelijk betrokkenen

onderstaande agenda I

In het verleden namen

I0 2eCC 10 2e

hiarvor

i| 10 26

r afgestemd
en ik deel aan dit overleg sinds corona is dit niet meer gebeurt Mocht dat wenselijk zijn dan

ku in r\ a rtnnjnai Imn

buiten verzoek

VActualiteiten rond granuliet stand van zaken en onderlinge afstemming DGWB RWS m b t kamerbrief over review Wim

Kuijken en 2 kwalibo rapporten Daarnaast loopt er een review door Arcadis t b v informeren bewoners wat is de

qtanri van zaken op dit punt
Groeter 10 2e n |i0 2e|

143173 1902



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

Tue 9 8 2020 6 22 01 PM

Subject RE 20200908 Persverklaring
Tue 9 8 2020 6 22 01 PM

To

From

Sent

Received

Beste Wim

Zie mijn suggesties in rood

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden dinsdag 8 September 2020 15 38

Aan

Onderwerp Re 20200908 Persverklaring

Suggestie aanpassing slot

10 2e DBO

11 1 en 10 2 g

Watvindje hiervan

iPhone WJK

10 2e DBO 10 2eOp 8 sep 2020 om 14 56 heeft ^minienw nl het volgende geschreven

Beste Wim

Hierbij een voorzet voor een persverklaring
Groet

□it bericht k0n informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden word u

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

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

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

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

messages

20200908 Persverklaring docx

134638 1904



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

Tue 9 8 2020 6 22 20 PM

Subject RE 20200908 Persverklaring
Received

To

From

Sent

Tue 9 8 2020 6 22 20 PM

Laat ik doen

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 «4 P 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden dinsdag 8 septem ber 2020 15 40

Aan

Onderwerp Re 20200908 Persverklaring

NB Laat nog even laatste versies van verklaring en q en a s lezen voor laatste check

Wim

10 {2e DBO

iPhone WJK

Op 8 sep 2020 om 15 37 heeft Wim Kuijken | 10 2e |g gmail com hetvolgende geschreven

Suggestie aanpassing slot

11 1 en 10 2 g

Wat vind je hiervan

iPhone WJK

Op 8 sep 2020 om 14 56 heeft

volgende geschreven

10 2e DBO 10 2e g minienw nl het

Beste 10 2e

Hierbij een voorzet voor een pei sverklaring
Groet

Dit bericht kan informatie bevatten die niet vooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

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

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

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

electronic transmission of messages

20200908 Persverklaring docx
134637 1905



DCOll iP [2e l@minienw nl]
DBO

[10 2eTo

10X2eFrom

Sent Tue 9 8 2020 7 59 51 PM

Subject Persverklaring Wim Kuijken
Received

20200909 Persverklaring docx

Tue 9 8 2020 7 59 51 PM

Beste| 10 2e j
Wil je eens met een kritische blik naar de persverklaring kijken Leg even de conclusies en aanbevelingen uit het rapport
ernaast

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 24d be

134412 1906



10 2e BSK[| 10 2e

] DGRW

To @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Tue 9 8 2020 8 26 44 PM

Subject FW Vragen van het lid Von Martels CDA over granuliet 3 September 2020 oprm |i0 2e^
Received

Vragen van het lid Von Martels CDA over granuliet 3 September 2020 oprtf OX^ijocx
Tue 9 8 2020 8 26 45 PM

Hoi

Bij deze set jou vergeten te CC Zo naar RWS gestuurd
Groeten

pPVan CEND DBO

Verzonden dinsdag 8 septem ber 2020 21 09

DGRW

Onderwerp Vragen van het lid Von Martels {CDA over granuliet 3 September 2020 opn 10 2^

10 2e

10 2eAan

Beste {I0 2e{
Bij deze mijn reactie op de tweede set vragen zie ook vorige mail

Groet

143172 1908



Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Bestuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr
en Marien

Bodem Ondergrand en

Wadden

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

10 2e

vers ag
H 31 0 6 10 2e

^minienw nl

Datum

9 September 2020

Bijlage n

Presentatie Arcadis
Klankbordgroepvergadering Review onderzoek

Granuliet

8 September 2020 10 03

Digitaal

Betreft

Vergaderdatum en tijd

Vergaderplaats

I0 2e Iqemeente West Maas en Waal

gemeente West

Deelnemers

10 2e

^aas en Waal

10 2e provincie Gelderland

10 2e I RWS

| 10 26^0 2e

jl0X2e^0 2^
] RWS

Arcadis

Arcadis

Arcadis

trcadis

10 {2e

1 10 2e I lenW

1 Opening voorstelrondje

Bij de opening is een korte toeiichdng gegeven op het offertetraject en de

opdrachtveriening Binnen de raamovereenkomst advies en

ingenieursdiensten van het ministerie van lenW is bij drie partijen offerte

aangevraagd Een partij heeft geen offerte uitgebracht en een partij kon niet

voldoen aan de eis van onafhankeiijkheid Voorde uitvoering van het

reviewonderzoek is daarom alleen door Arcadis een offerte uitgebracht De

offerte en het pian van aanpak is van een voldoende kwaliteit en daarom is

door het ministerie van lenW opdracht verleend aan Arcadis

2 Mededelingen en afspraken over communicatie en omgaan met vertrouwelijke
informatie

Het is van groot belang voor het proces en het eindresultaat dat vertrouvi elijk
wordt omgegaan met de informatie die binnen de klankbordgroep wordt

gedeeld en de tussen resultaten van het onderzoek Dit wordt onderschreven

door de klankbordgroep en eenieder conformeert zich hieraan Gevraagd is of

Pagina 1 van 3

129931 1910



we kan warden meegedeeld of het onderzoek is gestart Dat laatste is

mogelijk
Communicatie met de buitenwereld vindt op nader te bepalen momenten

plaats Afgesproken is dat ditalleen gebeurd na onderlinge afstemming en

betrokkenheid van de communicatieafdelingen

Bestuurskern

Dir Waterkwaliteft Ondergr
en Marlen

Bodem Ondergrond en

Wadden

Datum

9 September 20203 Bespreking plan van aanpak per onderzoeksfase

Arcadis heeft met een presentatie het plan van aanpak aan de hand van de

verschillende onderzoeksfasen toegelicht In dat kader zijn de volgende

opmerkinaen aemaakt

10 2e leeft aandacht gevraagd voor het op grote diepte
kunnen voorkomen van granuHet en de bemonstering
|10 2e I0 2e fieeft aangegeven dat een aantal peilbuizen voor de

bemonstering van het grondwater aan het eind van hun levensduur zijn
heeft gevraagd om niet alleen vast te stellen dat er

sprake is van erosie mocht daar sprake van zijn maar ook aan te geven

hoe erg het is bij sedimentatie en daarbij te toetsen aan de wettelijke

10 2e 0 2e

normen

vraagt aandacht voor het vermijden van de term

start Het gaat bij het verondiepen van diepe plassen binnen de kaders

van het Besluit bodemkwaliteit namelijk om hergebruik toepassen van

I0 2e

nmnrf hj9nn^PTI rsoBcie

■raagt ook aandacht voor de communicatielijnen
mede in het licht van het binnenkort te verschijnen rapport van het

onderzoek Kuijken
I0 2e vraagt ivm de bemonstering van de beunschepen

aandacht voor de hoeveelheid granuiiet die reeds is toegepast hoe lang

nog aanvoer wordt verwacht en of binnen de review dan nog voldoende

beunschepen kunnen warden bemonsterd RWS heeft aangegeven dat tot

eind van hetjaar aanvoer wordt verwacht

RIVS vraagt om informatievragen voor het onderzoek centraal te stellen

b j | 10 2e^0 2e ~| of\ 10 2e | ZiJ kunnen dan de verzoeken

10 2e

uitzetten binnen RWf^ en behouden hiermee het noodzakelijke overzicht

Door s gevraagd om een overzicht van de documenten die

voor het onderzoek warden gebruikt Een overzicht zal bij iedere

klankbordgroep vergadeting warden gedeeld

10 2e

Arcadis zai met de bovengenoemde aandachts punten rekening houden

Voor de communicatielijnen is het van belang dat hierover wordt afgestemd
tussen lenW RWS provincie en gemeente

De leden van de klankbordgroep hebben in algemene zin aangegeven dat het

plan van aanpak duidelijk is en goed doordacht De klankbordgroep heeft

vertrouwen in de aanpak van Arcadis

4 Vervolgafspraken

• De klankbordgroep zal een keer per maand bij elkaar komen Hierbij
wordt getracht om zo goed als mogelijk aan te sluiten bij de verschiilende

fasen van het onderzoek Mocht blijken dat een extra overleg nodig is

dan zal deze warden gepland De data warden in overleg met de

klankbordgroep binnenkort bepaald

Pagina 2 van 3
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• Een overzicht met documentBn die voor het onderzoek warden benut za

bij iedere klankbordgroep vergadering warden gedeeld
Bestuurskern

Dir Waterkwaliteft Ondergr
en Marlen

Bodem Ondergrond en

Wadden

5 Rondvraag Datum

9 September 2020

Er waren geen punten vaar de randvraag

6 Afsiuiting
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nuKZe IVan

Aan

Onderwerp

Datum

DGRW

J1 CEND DBO[iiunjai

RE concept aarbiedingsbrief Kwalibo Kuijken v8 sep 13h 9 September

woensdag 9 September 2020 14 12 02

Excuss was niet voor jou

Van ] DGRW10 2e

Verzonden woensdag 9 September 2020 14 12

Aan ] CEND DBO I0 2e BS

Onderwerp RE concept aanbiedingsbrief Kwalibo Kuijken v8 sep 13h 9 September
Dit zijn wel heel veel wijzigingen voor een medeparaaf Met wie van jullie kan ik hierover even

bellen

Dank

10 2e

10 2e

Van io 2e | bs l io 2e 5 rws nl

Verzonden woensdag 9 September 2020 13 24

Aan

I l0 2e l DGRW 1

CC I0 2e n BS l I0 2e rws nl

] CEND DBO | 10 2e

^minienw nl

pminienw nl [ 1Q 2e10 2e

10 2e

Onderwerp FW concept aanbiedingsbrief Kwalibo Kuijken v8 sep 13h 9 September
En nu het juiste adres

Van I io 2en BS

Verzonden woensdag 9 September 2020 13 23

Aan ] DGRW [ ^minienw nl [10 2e 10 2e 10 2e

BS 1 iQ 2e Prws nl

CC 10 2e I BS d 10 2e
~

f rws nl

Onderwerp FW concept aanbiedingsbrief Kwalibo Kuijken v8 sep 13h 9 September

Dag no 2e enpQ 2^j bij deze onze opmerkingen Ik ga er vanuit dat de opiegnota nog wordt

aangepast nav deze inhoud en ook de poltieke qevoeliqheden die er in het rapport zitten hierin

worden opgenomen Zie met name 11 1 en 10 2 g

l l en ‘\b 2 Q

11 1 en 10 2 g

Groetisae

132528 1913



10M2 1U f2eVVan

Aan

DGRW

10 2e ILI ] inOUK2e J HBJZ

[tBIMjQlinM]

f10 2el 101 E41BSKCc 10 2e n2e BSK [
Onderwerp

Datum

Brief Kuijken

vrijdag 11 September 2020 20 38 12

Allen

Even update van waar we staan Pas 15h vanmiddag ontvingen we reactie van de stas op onze

brief die we eerder met jullie deelden Geen dramatische wljzingen met name paar stukken

tekst eruit en enkele aanvullingen We zijn nu bezig deze te verwerken Moet morgen bij DBO

zijn We laten jullie weten wanneer we nieuwe versle hebben verstuurd

Groeten

10 2e

132779 1914



nrtw7piVan

Aan

_DBQ

■\dil9h
_

BSK [ I rPMn nRn10 2e ] BSK

10X2eDGRW [
FW Terugkoppelirg procedurevergadering commissie I W woensdag 9 September

woensdag 9 September 2020 15 03 00

Agenda procedurevergadering 9 september pdf

nUKze DGWB

Onderwerp
Datum

Bijiagen

Beste collega s

Zie onderstaande terugkoppeling van de procedurevergadering Voor bodem is reievant

SS Onderzoek Kuijken inzake Besluit bodemkwaliteit D66 verwijst naarde toezegging dat het

rapport rond 1 September naar de Kamer zou worden gestuurd en vraagt de griffier te

rappelleren bij het ministerie GroenLinks verzoekt daarbij een brief inzake de rekenfout van

RWS op granuliet De SP steunt dit verzoekt en voegt daar aan toe dat zowel die brief als de

reeds ingediende Kamervragen zo spoedig mogelijk beantwoord dienen te worden

D66 vraagt of er niet teveel onderwerpen op de agenda van het AO Leefomgeving GroenLinks

geeft als suggestie aan de griffier om een apart AO bodem te overwegen

BRW

Met vriendeiijke groet

1Q 2e

10 2e 1 1 10 2e | _ DBO [ @minienw nlVan 10 2e

Verzonden woensdag 9 September 2020 14 54

Aan 10 2eDGMI I0 2e [ minienw nl

DGMo | io 2e 5 minienw nl

I0 2e ^minienw nl Bestuursondersteuning ILT

10} 2e FIB

1 I0 2e Pminienw nl

io 2e fiB CDF

10 2e

g |LenT nl I io 2e ] BS l I0 2e

io 2e l5 deltacommissari5 nl

]@rws nl io 2e

ILT

DGMo 1 I0 2e g minienw nl DBO

pminienw nl DBO Flexteam | I0 2g pminienw nl DBO

10 2e

1Q 2e |_ DC [

1 io 2e |@ilent nl

Adviseurs | 10 2^

10 2e

10 2e

min 1 I0 2e |fflminienw nl DBO stas | io 2g pminienw nl

DBO [

10 2e

J minienw nl I i0 pe I CEND DCO

I0 2e ta minienw nl FIBJZ postbus wetgeving [
OQ 2e I ILT l[

I0 2e HBJZ ^ I0 2e g minienw nl J io 2e

10 2e

| minienw nl10 2e

]@ilent nl

lfBS r iQ 2e ^rw5 nl

10 2e10 2e 1Q 2e

10 2eILT 1 I0 2e g ILenT nl

DGM0 ^ 10 2e

KNMI

I^minienw nb

DGB

10 2e

1 io 2e Pknmi nl

DGMI | I0 2e

| io 2e [g minienw nl

io 2e | deltacommi5saris nl

^knmi nl Parlementaire Zaken CEND DBO

l aminienw nl

minienw nl [

| 10 2e Pminienw nl

I0 2e

pminienw nl

BSK

10 2e 10 2e

10 2e

KNMI[ 10 2e

10 2e

10 2e10 2g DGMI

] CEND DBO

ILT i 10 2^

I0 2e 10 2e

10 2e plLenT nl

205007 1915



10 2e
1@deltacommi5saris nl io 2eDC [ 10 2e

10 2el 10K2e | DGMI 1 10 2eT

| I0 2e plLenT nl

minienw nl

DGLM 1 10 M

ILT 1 I0 2e glLenT nl Woordvoering

| minienw nl10 2e

10 2e

1 io 2g |@frd shsdir nl

CC Parlementaire Zaken CEND DBO [

Onderwerp Terugkoppeling procedurevergadering commissie l W woensdag 9 September

]@minienw nl1Q 2g

Allen

Hieronder een korte terugkoppeling van de procedurevergadering van woensdag 9 September

Het officiele verslag voIgt spoedig

BRW

205007 1915



BRW

SS Onderzoek Kuijken inzake Besluit bodemkwaliteit D66 verwijst naarde toezegging dat het

rapport rond 1 September naar de Kamer zou worden gestuurd en vraagt de griffier te

rappelleren bij het ministerie GroenLinks verzoekt daarbij een brief inzake de rekenfout van

RWS op granuliet De SP steunt dit verzoekt en voegt daar aan toe dat zowel die brief als de

reeds ingediende Kamervragen zo spoedig mogelijk beantwoord dienen te worden

D66 vraagt of er niet teveel onderwerpen op de agenda van het AO Leefomgeving GroenLinks

geeft als suggestie aan de griffier om een apart AO bodem te overwegen

BRW

205007 1915



BRW
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37 Agendapunt Maandrapportage CBR mei 2020

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 26 juni 2020

Maandrapportage CBR mei 2020 29398 838

Agenderen voor het algemeen overleg CBR op 30 September 2020Voorstel

38 Agendapunt Frequentieverhoging Arnhem Schiphol Rotterdam

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 1 September 2020

Frequentieverhoging Arnhem Schiphol Rotterdam 32404 100

Agenderen voor het algemeen overleg Spoor spoorveiligheid en ERTMS op 3

december 2020

Voorstel

39 Agendapunt Verslag Basisnet 2019 en aanpak voor een robuust Basisnet 2028

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 13 juli 2020

Verslag Basisnet 2019 en aanpak voor een robuust Basisnet 2028 30373 71

Agenderen voor het algemeen overleg Spoor spoorveiligheid en ERTMS op 3

december 2020

Voorstel

40 Agendapunt NS onderzoek ontspoorde trein bij Voorburg op 2 januari 2020

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 7 juli 2020

NS onderzoek ontspoorde trein bij Voorburg op 2 januari 2020 29893 246

Agenderen voor het algemeen overleg Spoor spoorveiligheid en ERTMS op 3

december 2020

Voorstel

41 Agendapunt Beantwoording vragen commissie over de voortgangsrapportage

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2019 2 en rapportage ADR

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 17 juli 2020

Beantwoording vragen commissie over de voortgangsrapportage Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer 2019 2 en rapportage ADR Kamerstuk 32404 98

32404 99

Agenderen voor het algemeen overleg Spoor spoorveiligheid en ERTMS op 3

december 2020

Voorstel

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 22 april 2020

Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2019 2 en

rapportage ADR 32404 98

Reeds betrokken bij de feitelijke vragen over de Tweede voortgangsrapportage
PHS 2019 en de ADR rapportage op 9 juni 2020

Voorstel

10
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42 Agendapunt Informatie over aanpassing van het ontwerpbesluit in verband met

het voorkomen van negatieve gevolgen voor rijbewijzen door de

coronamaatregeten

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 31 augustus 2020

Informatie over aanpassing van het ontwerpbesluit in verband met het

voorkomen van negatieve gevoigen voor rijbewijzen door de beperkende
maatregelen ter bestrijding van COVID 19 29398 850

Agenderen voor het algemeen overieg CBR op 30 September 2020Voorstel

43 Agendapunt Maandrapportage CBR juni 2020

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 20 juli 2020

Maandrapportage CBR juni 2020 29398 846

Agenderen voor het algemeen overleg CBR op 30 September 2020Voorstel

44 Agendapunt Toepassing artikel 1 Tijdeiijke wet COVID 19 in verband met

rijbewijzen

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 10 juli 2020

Toepassing artikel 1 Tijdeiijke wet COVID 19 Justitie en Veiiigheid 29398

842

Voorstel Agenderen voor het algemeen overleg CBR op 30 September 2020

45 Agendapunt Bemanningswisseiingen zeevarenden

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 3 juli 2020

Bemanningswisseiingen zeevarenden 31409 293

Agenderen voor het algemeen overleg Maritiem op 3 december 2020Voorstel

46 Agendapunt Ongevalscijfers scheepvaart 2019

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 9 juli 2020

Ongevalscijfers scheepvaart 2019 31409 295

Agenderen voor het algemeen overleg Maritiem op 3 december 2020Voorstel

47 Agendapunt Werkwijze triage Kustwacht bij spoedeisende en niet spoedeisende
maritieme hulpverlening

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 10 juli 2020

Werkwijze triage Kustwacht bij spoedeisende en niet spoedeisende maritieme

huipverlening in het werkgebied van de Nederiandse Kustwacht le fase

30490 33

Agenderen voor het algemeen overleg Maritiem op 3 december 2020VoorstsI
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48 Agendapunt Verslag van een schriftelijk overleg over Spoorveiligheid ERTMS

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 9 juli 2020

Antwoorden op vragen commissie over Spoorveiligheid ERTMS o a

Kamerstuk 33652 76 29893 247

Is er behoefte aan een VSO naar aanleiding van dit verslagVoorstel

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 9 juni 2020

Twaalfde voortgangsrapportage ERTMS 33652 76

Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg van 18 juni 2020Voorstel

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 23 mei 2020

Treinongeval Hooghalen 29893 243

Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg van 18 juni 2020Voorstel

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 10 maart 2020

Vitaal beoordeling wegen en spoor 30821 108

Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg van 18 juni 2020Voorstel

Volgcommlssle s J V

49 Agendapunt Kabinetsreactie briefadviezen Mobiliteit en de coronacrisis en OV

gebruik tijdens de opstartfase

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 10 juli 2020

Kabinetsreactie briefadviezen Mobiliteit en de coronacrisis en OV gebruik

tijdens de opstartfase 31305 315

Betrekken bij de behandeling van de I W begroting medio november 2020Voorstel

50 Agendapunt Publiekrechtelijke omvorming ProRail Brief Beoogde
inwerkingtredingsdatum omvorming ProRail tot zbo

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 15 juli 2020

Beoogde inwerkingtredingsdatum omvorming ProRail tot zbo 35396 7

Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Publiekrechtelijke
omvorming ProRail

Voorstel

51 Agendapunt Beslultvormingsproces in Raad van ICAO over wijziging baseline van

het CORSIA

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 26 juni 2020

Beslultvormingsproces in Raad van ICAO over wijziging baseline van het

CORSIA 31936 789

Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 16 december 2020Voorstel

Volgcommlssle s EU
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52 Agendapunt Besluit Raad van ICAO over tijdelijke aanpassing baseline van het

CORSIA

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 2 juli 2020
Besluit Raad van ICAO over tijdelijke aanpassing baseline van het CORSIA

31936 800

Agenderen voor het aigemeen overleg Luchtvaart op 16 december 2020Voorstel

53 Agendapunt Halfjaarverslag milieu en externe veiligheid Schiphol

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 17 augustus 2020

Halfjaarverslag milieu en externe veiligheid Schiphol 29665 394

Agenderen voor het aigemeen overleg Luchtvaart op 16 december 2020Voorstel

54 Agendapunt Beantwoording feitelijke vragen commissie over drie rapporten over

vliegtuiggeluid

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 30 juni 2020

Beantwoording vragen commissie over drie rapporten over vliegtuiggeluid
29665 393

Agenderen voor het aigemeen overleg Luchtvaart op 16 december 2020Voorstel

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 17 april 2020

Diverse luchtvaartonderwerpen 29665 385

Reeds behandeid tijdens de inbreng feiteiijke vragen Drie rapporten over

vliegtuiggeluid op 1 mei 2020

Voorstel

55 Agendapunt Voortgang Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 29 juni 2020

Voortgang Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid 31936 792

Agenderen voor het aigemeen overleg Luchtvaart op 16 december 2020Voorstel

56 Agendapunt Tussenrapportage NLR onderzoek milieuscores

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 3 juli 2020

Tussenrapportage NLR onderzoek milieuscores 31936 798

Agenderen voor het aigemeen overleg Luchtvaart op 16 december 2020Voorstel

57 Agendapunt Adviezen Ontwerp Luchtvaartnota

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 27 juli 2020

Adviezen Ontwerp Luchtvaartnota 31936 802

Agenderen voor het aigemeen overleg Luchtvaart op 16 december 2020Voorstel
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58 Agendapunt Toetsbrieven Ontwerp Luchtvaartnota

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 6 augustus 2020

Toetsbrieven Ontwerp Luchtvaartnota 31936 803

Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 16 december 2020Voorstel

59 Agendapunt Voortgang programma Luchtruimherziening

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 1 juli 2020

Voortgang programma Luchtruimherziening 31936 795

Agenderen voor het aigemeen overleg Luchtvaart op 16 december 2020

DEF

Voorstel

Volgcommissie s

60 Agendapunt Eindhoven Airport 2020 2030 uitvoering advies Proefcasus

Eindhoven Airport

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 29 juli 2020

Eindhoven Airport 2020 2030 uitvoering advies Proefcasus Eindhoven

Airport 2020Z14398

Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 16 december 2020

DEF

Voorstel

VolgcommIssleCs

61 Agendapunt Stand van zaken opvolging Algemeen Overleg Vliegen boven

conflictgebieden

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 1 juli 2020
Stand van zaken opvolging Algemeen Overleg Vliegen boven conflictgebieden
24804 137

Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 16 december 2020Voorstel

62 Agendapunt Onderzoeken vogelmonitoring Lelystad Airport

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 2 juli 2020
Onderzoeken vogelmonitoring Lelystad Airport 31936 797

Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 16 december 2020Voorstel

63 Agendapunt Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake dodelijk ongeval met

Pipistrel Alpha Electro

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 10 juli 2020

Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid over het verlies van controle met

dodelijke afloop met een Pipistrel Alpha Electro nabij vliegveld Stadskanaal

24804 141

Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 16 december 2020Voorstel
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64 Agendapunt Scenariostudie impact COVlD 19 op luchtvaart

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 17 augustus 2020

Scenariostudie impact COVID 19 op luchtvaart 31936 804

Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 16 december 2020Voorstel

65 Agendapunt Tussenrapportage van het onderzoek naar risico van besmetting aan

boord van vliegtuigen door NLR en RIVM

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 2 September 2020

Tussenrapportage van het onderzoek naar risico van besmetting aan boord

van vliegtuigen door NLR en RIVM 2020Z15416

Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 16 december 2020Voorstel

66 Agendapunt Voorwaarden losse vliegtickets bij omboeking en annulering vanwege

gezondheidsklachten

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 30 juni 2020

Voorwaarden losse vliegtickets bij omboeking en annulering vanwege

gezondheidsklachten 31936 794

Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 16 december 2020Voorstel

67 Agendapunt Resultaten van de inspectie naar luchtvaartvouchers door de ILT

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 20 juli 2020

Resultaten van de inspectie naar luchtvaartvouchers door de ILT 31936 801

Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 16 december 2020Voorstel

68 Agendapunt Verlenging vliegverboden BES eilanden

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 1 juli 2020

Verlenging vliegverboden BES eilanden 24804 136

Voor kennisgeving aannemen

VWS KR

Voorstel

Volgcommlssle s

69 Agendapunt Verkeerde datum verlenging vliegverboden BES eilanden

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 2 juli 2020
Verkeerde datum verlenging vliegverboden BES eilanden 2020Z13184

Voor kennisgeving aannemen

VWS

Voorstel

Volgcommlssle s

70 Agendapunt Verlenging vliegverboden BES eilanden

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 31 juli 2020

Verlenging vliegverboden BES eilanden 24804 142

Voor kennisgeving aannemenVoorstel
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Volgcommissie s VWS KR

71 Agendapunt Verlenging vliegverboden BES eilanden

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 28 augustus 2020

Verlenging vliegverboden BES eiianden 24804 143

Voor kennisgeving aannemenVoorstel

72 Agendapunt Gefaseerd weer aanzetten van de verlichting op de autosnelwegen

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 24 augustus 2020

Gefaseerd weer aanzetten van de verlichting op de autosnelwegen 29398

847

Voor kennisgeving aannemenVoorstel

73 Agendapunt Reactie op de motie van het lid Lacin over sneile afspraken met de NS

over een steunpakket

Zaak Brief regering minister van Financien W B Hoekstra 1 juli 2020

Reactie op de motie van het lid Lacin over sneile afspraken met de NS over

een steunpakket 35490 7

Betrekken bij eventuele stemmingen overdeze motieVoorstel

Volgcommlssle s FIN

74 Agendapunt Uitstel reactie op de motie van het lid Van Esch over alternatieven

voor het gebruik van fosfine

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 30 juni 2020

Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Van Esch over alternatieven

voor het gebruik van fosfine en soortgelijke middelen Kamerstuk 314O9 08IEI5e
31409429026

Voor kennisgeving aannemenVoorstel

75 Agendapunt Handhavingsrapportage Groningen Airport Eelde 2019 2020

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 7 juli 2020

Handhavingsrapportage Groningen Airport Eelde 2019 2020 31936 799

Voor kennisgeving aannemenVoorstel

76 Agendapunt Verlengen en behouden van reeds afgegeven rijbewijzen en examens

met betrekking tot COVID 19

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 6 juli 2020

Verlengen en behouden van reeds afgegeven certificaten rij bewijzen
deel examens met betrekking tot COVID 19 29398 841

Voor kennisgeving aannemenVoorstel
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77 Agendapunt Onderzoek NLR HEPA filters aan boord van vliegtuigen

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 1 juli 2020
Onderzoek NLR HEPA filters aan boord van vliegtuigen 31936 796

Voor kennisgeving aannemenVoorstel

78 Agendapunt Verlaging Kiwa tarieven Transportsectoren juli 2020

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 2 juli 2020

Verlaging Kiwa tarieven Transportsectoren juli 2020 35300 XII 114

Voor kennisgeving aannemenVoorstel

79 Agendapunt Uitstel reactie op motie Van der Graaf c s over mogelijkheid
herziening Wet bestrijding maritieme ongevallen

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 31 augustus 2020

Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Van der Graaf c s over

mogelijkheid herziening Wet bestrijding maritieme ongevallen 31409 296

Voor kennisgeving aannemenVoorstel

Water en milieu

80 Agendapunt Rapportage ongewone gebeurtenissen 2019

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 29 juni 2020

Rapportage ongewone gebeurtenissen 2019 25422 267

Agenderen voor een overleg Externe veiligheid in het najaar 2020Voorstel

81 Agendapunt Verslag van het schriftelijk overleg Nucleaire veiligheid van 17 juni
2020

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 6 juli 2020

Antwoorden op vragen commissie over nucleaire veiligheid 25422 268

Is er behoefte aan een VSO naar aanleiding van het verslagVoorstel

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 11 juni 2020

Verschillende onderwerpen op het terrein van nucleaire veiligheid en

stralingsbescherming 25422 266

Betrekken bij de verdere behandeling van bovenstaande verslagVoorstel

Zaak Brief regering minister voor Milieu en Wonen S van Veldhoven van der

Meer 17 januari 2020

Wettelijke evaluatie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
ANVS 25422 263

Betrekken bij de verdere behandeling van bovenstaande verslagVoorstel
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82 Agendapunt Vooruitblik op de jaarwisseling

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 8 mei 2020

Vooruitblik op de jaarwisseling 28684 620

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t b v een schriftelijk overleg
Jaarwisseling en Vuurwerk vaststellen op 24 September 2020

Tijdens de procedurevergadering op 17 juni 2020 is besloten deze brief aan te

houden tot de eerstvolgende procedurevergadering na het zomerreces en een

besluit te nemen over de behandeling

Voorstel

Moot

Volgcommissie s J V

83 Agendapunt Stand van zaken subsidieregeting restantvoorraden vuurwerk

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 30 juni 2020

Stand van zaken subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk 28684 624

Agenderen voor een schriftelijk overleg Jaarwisseling en Vuurwerk op 24

September 2020

De staf stelt voor deze brief tegelijkertijd met de brief Vooruitblik op
de jaarwisseling 28684 620 te behandelen

Voorstel

Moot

84 Agendapunt Aanpassingen beleid PFAS

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 1 juli 2020

Aanpassingen beleid PFAS 35334 115

Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 15 oktober 2020Voorstel

85 Agendapunt Geactualiseerd tijdelijk handelingskader PFAS

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 3 juli 2020

Geactualiseerd tijdelijk handelingskader PFAS 35334 116

Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 15 oktober 2020Voorstel

86 Agendapunt Uitvoering van het Schone Lucht Akkoord

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 9 juli 2020

Uitvoering van het Schone Lucht Akkoord 30175 354

Agenderen voor het algemeen overieg Leefomgeving op 15 oktober 2020Voorstel

87 Agendapunt Evaluatie van de Regeling Taken Meteorologie en Seismologie RTMS

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 7 juli 2020

Evaluatie van de Regeling Taken Meteorologie en Seismologie RTMS

33802 23

Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 15 oktober 2020Voorstel
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88 Agendapunt Onderzoek Kuijken inzake Besluit bodemkwaliteit

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 1 juli 2020

Onderzoek Kuijken 30015 78

Voor kennisgeving aannemenVoorstel

89 Agendapunt Staat van de Veiligheid Brzo bedrijven 2019

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 1 juli 2020

Staat van de Veiligheid Brzo bedrijven 2019 26956 214

Agenderen voor het algemeen overleg Toezicht en handhaving op 14 oktober

2020

SZW J V

Voorstel

Volgcommissie s

90 Agendapunt Verkenning zakelijk fonds asbestdaken

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 26 juni 2020

Verkenning zakelijk fonds asbestdaken 25834 172

Agenderen voor een overleg Externe veiligheid in het najaar 2020Voorstel

91 Agendapunt Maatregelen om effecten COVlD 19 op de kunststof en

textielsectoren te mitigeren

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 26 juni 2020

Maatregelen om effecten COVID 19 op de kunststof en textielsectoren te

mitigeren 32852 128

Agenderen voor het algemeen overleg Circulaire economie op 2 december

2020

Voorstel

VolgcommIssleCs EZK

92 Agendapunt Stand van zaken acties naar aanleiding van Taskforce Herijking
Afvalstoffen

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 1 juli 2020

Stand van zaken acties naar aanleiding van Taskforce Herijking Afvalstoffen

32852 129

Agenderen voor het algemeen overleg Circulaire economie op 2 december

2020

Voorstel

93 Agendapunt Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 2 juli 2020

Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen 28694 136

Agenderen voor het algemeen overleg Circulaire economie op 2 december

2020

Voorstel
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94 Agendapunt SER advies duurzaamheidskader biogrondstoffen

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 10 juli 2020

SER advies duurzaamheidskader biogrondstoffen 32813 558

Agenderen voor het algemeen overleg Circulaire economie op 2 december

2020

Voorstel

95 Agendapunt Rapport stalbeoordeling

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 2 juli 2020

Rapport staibeoordeiing 29383 345

De commissie voor Landbouw Natuur en Voedselkwaiiteit verzoeken de

behandeling over te nemen

Voorstel

Volgcommissie s LNV

96 Agendapunt Update droogteperiode overgang naar normaal waterbeheer

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 8 juli 2020

Update droogteperiode overgang naar normaal waterbeheer 27625 509

Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water op 11 november 2020Voorstel

97 Agendapunt Stand van zaken naar aanleiding van het AO Water 22 juni 2020

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 10 juii 2020

Stand van zaken naar aanleiding van het Algemeen Overleg Water van 22 juni
2020 27625 508

Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water op 11 november 2020Voorstel

98 Agendapunt Reactie op verzoek commissie over de opzet van de

beleidsdoorlichting Integraal waterbeleid

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 15 juni 2020

Opzet beieidsdooriichting Integraai waterbeieid 32861 60

Agenderen voor het wetgevingsoverieg Water op 11 november 2020Voorstel

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 31 augustus 2020

Reactie op verzoek commissie over de opzet van de beieidsdooriichting
Integraai waterbeieid 32861 61

Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water op 11 november 2020Voorstel

99 Agendapunt Ontwerp Agenda voor het Waddengebied 2050

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 9 juli 2020

Ontwerp Agenda voor het Waddengebied 2050 29684 206

Agenderen voor het algemeen overleg Wadden op 5 november 2020

LNV

Voorstel

Volgcommlssle s
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Europa

Voortgang verbetering vergunningverlening medische toepassingen
biotechnologie en voorstel Europese Commissie spoedverordening
COVID 19

100 Agendapunt

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 1 juli 2020

Voortgang verbetering vergunningverlening medische toepassingen

biotechnologie en voorstei Europese Commissie spoedverordening COVID 19

27428 371

De commissie VWS verzoeken de behandeiing over te nemen

De commissie VWS heeft het voortouw bij de behandeiing van de

spoedverordening COVID 19 waar de brief op ingaat
LNV

Voorstel

Moot

VolgcommissieCs

101 Agendapunt Internationaal personenverkeer in relatie tot COVID 19

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 25 augustus 2020

Internationaal personenverkeer in relatie tot COVID 19 25295 534

Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad op 23 September 2020

EU BuZa

Voorstel

Volgcommlssle s

102 Agendapunt Fiche Verordening maatregelen duurzame spoorwegmarkt naar

aanleiding van COVID 19

Zaak Brief regering minister van Buitenlandse Zaken S A Blok 28 augustus
2020

Fiche Verordening maatregelen duurzame spoorwegmarkt naar aanleiding
van COVID 19 2020Z15180

Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad op 23 September 2020Voorstel

Volgcommlssle s EU

103 Agendapunt Verslag van de informele videoconferentie van EU milteuministers op

23juni2020

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 2 juli 2020

Verslag van de informele videoconferentie van EU milieuministers op 23 juni
2020 21501 08 806

Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad op 14 oktober 2020

EZK EU

Voorstel

Volgcommlssle s

104 Agendapunt Kabinetsreactie op de openbare raadpleging herziening EVOA van de

Europese Commissie

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 17 juli 2020

Kabinetsreactie op de openbare raadpleging herziening EVOA van de

Europese Commissie 22112 2899

Agenderen voor het algemeen overieg Milieuraad op 14 oktober 2020Voorstel

Volgcommlssle s EU
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105 Agendapunt Rapportage aan de Europese Commissie over implementatie Richtlijn
Nucleaire Veiligheid

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 17 juli 2020

Rapportage aan de Europese Commissie over implementatie Richtlijn Nucleaire

Veiligheid 25422 269

Voor kennisgeving aannemenVoorstel

Volgcommissie s EU

106 Agendapunt EU voorstellen week 24 35

Zaak Lijst met EU voorsteilen griffier M Y Israel 2 September 2020

EU voorsteiien week 24 35 2020Z15398

Ter informatieVoorstel

Moot

• Verordening tot vaststelling van maatregelen voor een duurzame

spoorwegmarkt naar aanleiding van de COVID 19 pandemie COM 2020 260

• Raadpieging Evaiuation of the 2011 White Paper on Transport
• Raadpieging Sustainable and Smart Mobility Strategy
• Raadpieging Sea and inland waterway transport passengers rights
evaluation

• Raadpieging Air passenger rights people with disabilities reduced mobility
evaluation

• Raadpieging Ozone layer protection review of EU rules

• Raadpieging Bus coach transport passenger rights evaluation

• Verordening tot wijziging van Richtlijn EU 2016 798 met betrekking tot de

toepassing van de regels inzake spoorwegveiligheid en interoperabiliteit in de

Kanaaltunnel COM 2020 623

• Raadpieging Sustainable aviation fuels ReFuelEU Aviation

Volgcommissie s EU

Reeds geagendeerde betrokken stukken

107 Agendapunt Beantwoording vragen commissie over hoofdlijnen integrate besluit

marktordening op het spoor na 2024

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 12 juni 2020

Hoofdlijnen Integrale besluit marktordening op het spoor na 2024 29984 899

Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Spoorordening op 9 September
2020

Voorstel

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 12 juni 2020

Midterm reviews van de concessies van NS en ProRail en de Internationale

benchmark NS en ProRail 29984 898

Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Spoorordening op 9 September
2020

Voorstel

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 17 juli 2020

Beantwoording vragen commissie over hoofdlijnen integrale besluit

marktordening op het spoor na 2024 Kamerstuk 29984 899 29984 900

Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Spoorordening op 9 September
2020

VoorstsI

22

205007 1915



108 Agendapunt Update implementatie RED2 aanbieden integrale ketenanalyse
biobrandstoffen rapportage energie vervoer 2019 en wijziging Besluit

energie vervoer 2021

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 29 juni 2020

Update implementatie RED2 aanbieden integrale ketenanalyse
biobrandstoffen rapportage energie vervoer 2019 en wijziging Besluit energie
vervoer 2021 32813 553

Reeds betrokken bij het schriftelijk overieg over het Besiuit energie vervoer

2021 op 1 September 2020

LNV EZK EU

Voorstel

Volgcommissie s

109 Agendapunt Onderzoek effect ventilatiesystemen op besmettingsrisico COVID 19

aan boord van vliegtuigen

Zaak Brief regering minister van Infrastructuur en Waterstaat C van

Nieuwenhuizen Wijbenga 29 juni 2020

Onderzoek effect ventilatiesystemen op besmettingsrisico COVID 19 aan

boord van viiegtuigen 31936 790

Betrokken bij de stemmingen op 30 juni 2020Voorstel

110 Agendapunt Verslag inzake de wijziging van de begrotingsstaat van het

Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 beschikbaarheidsvergoeding
voor het openbaar vervoer

Zaak Brief regering staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S van

Veldhoven van der Meer 26 juni 2020

Verslag houdende een iijst van vragen en antwoorden 35490 6

Reeds betrokken bij het wetgevingsoverleg Beschikbaarheidsvergoeding ov

bedrijven op 30 juni 2020

Voorstel

Overzichten activiteiten op lenW gebied

111 Agendapunt

Noot

Kennisagenda 2020

Antidperend handhaven Schiphoi advies opgeieverd technische briefing
uitgesteid i v m coronavirus

Medische keuringen CBR voorstei in voorbereiding
Grootstedeiijke mobiiiteit eerste bijeenkomst voorbereidingsgroep

uitgesteid i v m coronavirus

Mobiliteitskeuzes het voorstel van de voorbereidingsgroep staat op deze

agenda
Hernieuwbare brandstoffen en energiedragers en biobrandstoffen

voorbereidingsgroep sluit aan bij procedure commissie EZK

Opkomende stoffen zeer zorgwekkende stoffen ZZS en chemische stoffen

staf gestart met literatuurstudie afdekking kennisbehoefte door bestaand

onderzoek

Begrotingen en jaarverslagen 28 mei inbreng vragen

verantwoordingsstukken 2 juni inbreng vragen suppletoire begrotingen en 3

juni inbreng schriftelijk overleg jaarverslagen stafnotities voor 2 en 3 juni zijn

verspreid
Grote projecten European Rail Traffic Management System Programme

Hoogfrequent Spoorvervoer Hoogwaterbeschermingsprogramma 2

Hogesnelheidslijn Zuid grootprojecstatus in afronding Project Mainport
Rotterdam grootprojecstatus in afronding
Europese prioriteiten Strategie voor duurzame en slimme mobiiiteit niet

wetgevend verschijnt vierde kwartaal 2020 FuelEU Maritime Groene
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Europese Maritieme Ruimte wetgevend verschijnt vierde kwartaal 2020

Nieuw Actieplan Circulaire Economie niet wetgevend is 10 maart 2020

verschenen Strategie voor duurzame chemische stoffen niet wetgevend
verschijnt derde kwartaal 2020

112 Agendapunt Stand van zaken van aanhangige wetsvoorstellen niet zijnde
begroti ngswetten

1 Rijkswet nationaliteit zeeschepen ingediend op 30 12 2011 33134

R1972

Op 30 05 2013 heeft de Kamer de Inbreng ten behoeve van een nader

wetsverstag verzonden op 19 10 2015 hebben de Staten van

Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag
2 Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen ingediend op 21

11 2017 34836

Op 17 01 2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een

wetsverslag verzonden

3 Wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht
motorrijtuigen i v m niet meer opieggen alcoholslotprogramma
ingediend op 27 09 2019 35293

De Nota naar aanleiding van het nader verslag is ontvangen op 02

09 2020 Het behandelvoorstel staat op deze agenda
4 Verzamelwet lenW 2019 ingediend op 25 10 2019 35319

Op 03 12 2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het

wetsverslag verzonden

5 Goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake

strafbare felten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord

van luchtvaartuigen ingediend op 08 02 2020 35391 R2144

Nota naar aanleiding van het nader verslag ontvangen op 01 07

2020 Het behandelvoorstel staat op deze agenda
6 Voorstei van wet van de ieden Klaver en Ouwehand inzake

invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten ingediend op
05 02 2020 35386

Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad

van State en het nader rapport zijn ontvangen
7 Wet pubiiekrechteiijke omvorming ProRail ingediend op 14 02

2020 35396

Op 10 09 2020 zal een rondetafelgesprek in fysiekezin ptaatsvinden
en op 14 09 2020 wordt inbreng geleverd ten behoeve van het

wetsverslag
8 Wet Mobiliteitsfonds ingediend op 31 03 2020 35426

Aangemeld voor plenaire behandeling in de vorm van een

wetgevingsoverleg op 10 September 2020
9 Wetsvoorstei betreffende vakbekwaamheid opieiding en nascholing
van chauffeurs ingediend op 15 05 2020 35461

Op 01 07 2020 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het

wetsverslag verzonden

10 Uitvoering EU Verordening tot vaststeliing kader voor het

verrichten van havendiensten ingediend op 19 05 2020 35463

Op 29 06 2020 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het

wetsverslag verzonden

11 Wetsvoorstei inzake bestuuriijke boete slotmisbruik op
iuchthavens ingediend op 26 05 2020 35469

Op 02 09 2020 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het

wetsverslag verzonden

12 Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiate van

parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig ingediend op
08 07 2020 35519

Voorstei voor het vaststellen van de inbrengtermijn voor het

wetsverslag is 16 09 20me

Noot
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Ongeplande plenaire activiteiten op lenW terrein

Debatten

11 Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol minister IW

Aangevraagd door het lid Lagin SP in de regeling van werkzaamheden van

27 november 2018

56 Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat minister

IW

Aangevraagd door het lid Van Aalst PW in de regeling van werkzaamheden

van 29 mei 2019

117 Debat over dieselauto s die niet door de Apk keuring komen vanwege

nieuwe uitstooteisen minister IW

Aangevraagd door het lid Van Aalst PW in de regeling van werkzaamheden

van 28 januari 2020

124 Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee minister IW

en LNV

Aangevraagd door het lid De Groot D66 in de regeling van werkzaamheden

van 11 februari 2020

113 Agendapunt

Noot

Dertiqledendebatten

7 Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het

spoornetwerk staatssecretaris IW

Aangevraagd door het lid Van Aalst PW in de regeling van werkzaamheden

van 15 januari 2019

11 Dertigledendebat over de piannen voor een kilometerheffing voor

vrachtwagens minister IW

Aangevraagd door het lid Van Aalst PW in de regeling van werkzaamheden

van 24 januari 2019

17 Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in

geval van een verdere stijging van de zeespiegel
Aangevraagd door het lid Van Raan PvdD in de regeling van werkzaamheden

12 februari 2019

20 Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater minister IW minister

VWS

Aangevraagd door het lid Van Kooten Arlssen Groep Van Kooten Arissen in

de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019

53 Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport minister

IW

Aangevraagd door het lid Van Raan PvdD in de regeling van werkzaamheden

26 november 2019

57 Dertigledendebat overde stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport
minister IW

Aangevraagd door het lid Kroger GL in de regeling van werkzaamheden 4

december 2019

58 Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS

uitspraak voor de 7 MIRT projecten minister IW

Aangevraagd door het lid Kroger GL in de regeling van werkzaamheden 17

december 2019

67 Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto s

staatssecretaris IW

Aangevraagd door het lid Van Aalst PW in de regeling van werkzaamheden

van 6 februari 2020

69 Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo

staatssecretaris IW

Aangevraagd door het lid Van Aalst PW in de regeling van werkzaamheden

van 11 februari 2020

83 Dertigledendebat over bezuinigingen bij NS staatssecretaris IW minister

Financien

Aangevraagd door het lid Lagin SP in de Regeling van Werkzaamheden van

30 juni 2020

VAO s VSQ s
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VSO Verzekeringen taxichauffeurs aangevraagd door het lid Lagin SP

VAO Spoor spoorveiligheid en ERTMS aangevraagd door het lid Van Aalst

PW

VSO Duurzaam vervoer aangevraagd door het lid Kroger GL

VSO CBR en medische keuringen rijgeschiktheid aangevraagd door het lid

Postma CDA

VAO Water aangevraagd door het lid Van Brenk 50PLUS

VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen aangevraagd door het

lid Van Aalst PW

De begroting van Infrastructuur en Waterstaat het Infrastructuurfonds en het

Deltafonds wordt behandeld in de week van 17 18 en 19 november

Rondvraag

114 Agendapunt Voorstel van het lid Kroger GL om een technische briefing te

organiseren met het RIVM over de aanpassing van het beleid met

betrekking tot de normen voor PFAS v66r het algemeen overleg

Leefomgeving op 15 oktober 2020
10

Zaak Rondvraagpunt procedurevergadering Tweede Kamerlid S C Kroger
GroenLinks 2 juli 2020

Voorstel van het lid Kroger GL stelt voor een technische briefing te

organiseren met het RIVM over de aanpassing van het beleid met betrekking
tot de normen voor PFAS voor het algemeen overleg Leefomgeving op 15

oktober 2020 2020Z13120

Ter besprekingVoorstel

115 Agendapunt Voorstel van de leden Schonis D66 Kroger GL en Van der Graaf

ChristenUnie voor een rondetafelgesprek naar aanteiding van het

OW rapport over de containerramp met de MSC Zoe

10

Zaak Rondvraagpunt procedurevergadering Tweede Kamerlid R A J Schonis

D66 2 juli 2020

Voorstel van de leden Schonis D66 Kroger GL en Van der Graaf

ChristenUnie voor een rondetafelgesprek naar aanleiding van het OW

rapport over de containerramp met de MSC Zoe 2020Z13122

Ter bespreking
Een programmavoorstel wordt nagezonden

Voorstel

Moot

116 Agendapunt Voorstel van de leden Kroger GroenLinks en Amhaouch CDA om

een kabinetsreactie te ontvangen op het Rli advies Verzet de wissel

naar beter internationaal reizigersvervoer per trein en om de Rli te

verzoeken een technische briefing te verzorgen

Zaak Rondvraagpunt procedurevergadering Tweede Kamerlid S C Kroger
GroenLinks 2 juli 2020

Voorstel van de leden Kroger GroenLinks en Amhaouch CDA om een

kabinetsreactie te ontvangen op het Rli advies Verzet de wissel naar beter

internationaal reizigersvervoer per trein en om de Rli te verzoeken een

technische briefing te verzorgen 2020Z13153

Ter besprekingVoorstel
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Zaak Brief derden Raad voor de leefomgeving en infrastructuur Rli te Den Haag
1 juli 2020

Aanbod Rli voor toelichting op advies Verzet de wissel naar een beter

internationaal reizigersvervoer per trein 2020Z13180

Ter besprekingVoorstsI

117 Agendapunt Voorstel van de voorbereidingsgroep voor het kennisthema

Mobiliteitskeuzes voor een adviesaanvraag bij de Rli

Zaak Rondvraagpunt procedurevergadering Tweede Kamerlid M Amhaouch

CDA 2 juli 2020

Voorstel van de voorbereidingsgroep voor het kennisthema Mobiliteitskeuzes

voor een adviesaanvraag bij de Rli 2020Z13160

Ter bespreking
De voorbereidingsgroep bestaat uit de leden Amhaouch CDA Schonis D66

en Lacin SP

Voorstel

Moot

Zaak Stafnotitie adjunct griffier J Rijkers 3 September 2020

Stafnotitie voorstel invulling thema kennisagenda 2020 Mobiliteitskeuzes

2020Z15557

Ter besprekingVoorstel

Griffier M Y Israel

Activiteitnummer 2020A00947
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CEND DBO

Brief TK Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo er rapport Kuijken v 9 sep

woensdag 9 September 2020 17 27 28

Brifif TX Aanbifeding rapportgn Kwalibo n rapport Kuiiksn ■ v 9 sfip docx

Van

Aan

iui 2e

1 fBS nbTr2le^ IO 2e LbsK I Iun2ei1110K2^ ilOlIMlgEBT

HBJZ I 11 0 ze

Onderwerp

Datum

Bijiagen

Allen

Hierbi] de aangepaste Kamerbrief Kuijken nav opmerkingen van alien Zojuist met I iQX^e |
besproken Graag boor ik van jullie of hler nog onoverkomelljke punten In zitten Dan gaat deze

naar de stas en kunnen jullie deze gebruiken voor mp
Brief gaat dan straks naar DBO

Dank

10 2e
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lOU^eVan

Aan

BSK

[fUT^l 1 CEND DBO

D BSK f[ ] DGRWCc JMLDf^e [1U K^e

Onderwerp
Datum

Bijiagen

FW concept aanbiedingsbrief Kwalibo Kuijketi vS sep 13h 9 September

woensdag 9 September 2020 15 S5 39

lENW B5K 2020 174949 2 Brief TK Aanbiedina raoporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuiiken v

7 sep DOCX

lENW BSK 2020 176456 la Aanvullende informatie bii Kamerbrief Kuilken docx

HoogPrioriteit

h |i^

Hierbij de aangepaste brief met track en traces dan kan je zien wat we met het commentaar

gedaan hebben

Hoor graag of hij zo verder kan Over het proces binnen DGWB en met RWS moeten we even

goed doorpraten wanneer deze brief klaar is denk ik ©

Met vriendelijke groet

|i E3^0 [^o ^

Van io 2e | bs l io 2e 5 rws n

Verzonden woensdag 9 September 2020 13 24

Aan

| 10K2e | PGRW [

CC 10 2e I BS d 10 2e
~

rws nl

Onderwerp FW concept aanbiedingsbrief Kwalibo Kuijken v8 sep 13h 9 September
En nu het juiste adres

Van rpOK25n RS

Verzonden woensdag 9 September 2020 13 23

Aan

BS 1 10 2e ^rw5 nl

CC 10 2e 1 BS I 10 2e

Onderwerp FW concept aanbiedingsbrief Kwalibo Kuijken v8 sep 13h 9 September

Dag no 2e^ eal0 2^ bij deze onze opmerkingen Ik ga er vanuit dat de opiegnota nog wordt

aangepast nav deze inhoud en ook de poltieke gevoeligheden die er in het rapport zitten hierin

worden opgenomen

] CEND DBO | 10 2e

^minjenw ni

^minienw nl10 2e 1Q 2e

10 2e

] DGRW [ ^minienw nl [10 2e 10 2e 10 2e

11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g
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I0 2e ] BS [| 10 2e I@rws nl1

[I0 2e I DGRWfl I0 2e l@minienw nl1
I0 2e I BSlI I0 2e |@rws nl1 r

WVL ll 10 2e I@rws nl1 ^
□HlOX2^WVL [1 10 2e I@rws nl1

HBJZlI I0 2e I@tninienw nl1
I0 2e H HBJZ

WEQ 9797ZUZCrTUT32 14 AM

Subject RE Graag reactie akkoord Conceptantwoorden Kamervragen granuliet
Wed 9 9 2020 10 32 14 AM

Vranen van de leden Kroger GroenLinksI Lacin SP Van Esch Van Diik en Van Brenk 50PLUS1 over granuliet 4 September 2020 opm

I0 2e docx

10 2e CEND DBOl 10 2e @minienw nl] iQ 2eTo

WVL P 10 2e I@rws nl1
10 2e

I0 2eCc

@rws nl1 I io 2e | CD P iQ 2e |@rws nl1
I ]@rws nl]

10K2e

1| 10 2e 10 2e 10 2e

From

Sent

Received

van het lid Von Martels fCDAI over granuliet 3 September 2020 opm I0 2e ocxvraaen

Ha 1161^
Hierbij mijn opmerkingen

Advies om bij de beantwoording veel meer dan nu het geval is duidelijkte maken dat uit alle laboratorium onderzoeken en

analyses naar voren komt dat het granuliet dat daadwerkelijk is toegepast niet schadelijk is

En dat al deze onderzoeken ook in de rechtszaken zijn ingebracht {naast het memo met de rekenfout

Dit om de betekenis van het memo nog minder gewicht toe te kennen dan in de beeldvorming het geval lijkt

Zie mi] tekstsuggesties

Verder zie ik her en der nog kleine tekstuele verschillen tussen beide antwoorden Eindversies met elkaar in lijn brengen

Groet

Van I 10 2e | BS

Verzonden dinsdag 8 septem ber 2020 13 23

10 2e Hj CEND DBO Q
CC 10 2e |{BS | I0 2e | {WVLT
WVL

Onderwerp Graag reactie akkoord Conceptantwoorden Kamervragen granuliet

Urgentie Hoog

Bestdf^JpOX^ ertf^J
Bijgaand de conceptantwoorden van de twee sets Kamervragen Von Martels en Kroger c s n a v de berichtgeving overde

rekenfout granuliet
Voor de veiledigheid voeg ik ook de bewuste notitie van 3 juni jl toe

NB Het antwoord op vraag 16 staat nog voor laatste afstemming uit bij de betreffende drinkwaterbedrijven
Graag jullie input concrete tekstvoorstellen s v p akkoord

Ik heb beg repen dat het wenselijk is de antwoorden z s m naar de bewindspersonen te sturen

Hopeiijk iukt het juiiie om uiteriijk moroenmiddaq 12u te reageren

Dan kunnen de antwoorden daarna richting 10 2e | 10 2e | en vervolgens richting bwp en

Groeten

1^
Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e DGRW

WVL I

10 2eAan HBJZ

CD | 1 l|0 2^|]{ZN 10 2e10X2e

1 10 2e BS

10X2e

10 2e

141977 1918







10 2e BSK[| 10 2e

] DGRW

10K2e BSKlI I0 2e I@minienw nl1To @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Wed 9 9 2020 2 27 05 PM

Subject RE concept aanbiedingsbrief Kwalibo Kuijken v8 sep 13h 9 September
Received

lENW BSK 2020 174949 2 Brief TK Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuliken v 7 sep DOCX

Wed 9 9 2020 2 27 06 PM

lENW BSK 2020 176456 1 a Aanvullende informatie bii Kamerbrief Kuiiken docx

Ha beiden

RWS kon ik niet bereiken Die waren druk Ik heb ruim de helft van hun suggesties overgenomen Zeker de meest inhoudelijke
staan er nu in Daarnaast de punten van {o^ verwerkt Naast opmerking in de brief gaf hij me telefonisch nog t\wee punten
mee rol van de taskforce [maken plan van aanpak die invulling geeft aan de aanbevelinqeni en tekortschieten van

instrumentarium om de stelselverantwoordelijkheid in te vullen uit gesprekfoxl^ stas

RWS wil ook nog dingen in de nota maar ik zie niet in waarom Zie opmerking hieronder vaiftl^X^
ILT en HBJZ waren akkoord maar op een oudere versie Die moet o_iAie de versie sturen die straks naar DBG gaat voor laatste

check Ook RWS krijgt natuurlijk die versie voor de medeparaaf 10 2e eb ik op zijn verzoek de stukken gestuurd Ook die sturen

we zo laatste versie

In nota zin over taskforce aangepast Nog geen zin opgenomen over afstemming met rws iltm hbjz dgmi omdat we daar nog

niet helemaal zijn zie hierboven

Om de liin aan te houden zoals we het hebben afgesproken stel ik voor d^fl^ § ]ndien je akkoord bent het aangepaste concept
n |lO 24 stuurtaa

Groeten

10 {2e BSKVan

Verzonden woensdag 9 septem ber 2020 13 58

Aan DGRW

Onderwerp RE concept aanbiedingsbrief Kwalibo Kuijken v8 sep 13h 9 September

10 2e 10 2e BSK 10 2e CEND DBO

Ha

Heel veel commentaar dat niet essentieel is in een fase waar dat niet meer moet Wordt de brief ook niet beter van Dat moeten

we wat mij betreft melden aan RWS Medeparaaf gaat over de essentie Wij zijn verantwoordelijk voor de brief

Ik zou vanwege de essentie wel de opmerking over de rechtszaken overnemen en over de review samen met anderen is goede
toevoegingj
Opmerking over stelselverantwoordelijkheid even checken

Groetl 10 2e

1 lORSe

10 2e

| 10 P^ 2Q

10 2e

D6RW10 2e 10 2e @ minienw nlVan

Verzonden woensdag 9 septem ber 2020 13 40

Aan BSK 1 10 2e |@minienw nl

Onderwerp FW concept aanbiedingsbrief Kwalibo Kuijken v8 sep 13h 9 September

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

Hierbij de input van RWS eindeloos veel aanpassingen Ik vraag me af hoever we hierin mee moeten gaan

Graag even overleg
Groeten

Van I0 2e BS | 10 2e |@rws nl

Verzonden woensdag 9 septem ber 2020 13 24

I0 2e CEND DBO ^ I0 2e ^gpminienw nl |
^minienw nl

CC 10 29 BS 10 2e Wrws nl

Onderwerp FW concept aanbiedingsbrief Kwalibo Kuijken v8 sep 13h 9 September

En nu hetjuiste adres

Van I 10 2e |{BS
Verzonden woensdag 9 septem ber 2020 13 23

DGRW 10 2^
CC 10 2e {BS J 10 2s l@rws nl

10 2e DGRWAan

10 2e

10 2e 10 2e {BS 10 2e@minienw nl @rws nlAan

Onderwerp FW concept aanbiedingsbrief Kwalibo Kuijken v8 sep 13h 9 September

Dag | l0 2e | er 10 24 bij deze onze opmerkingen Ik ga er vanuit dat de opiegnota nog wordt aangepast nav deze inhoud en ook

de poltieke qevoeliqheden die er in het rapport zitten hierin worden opgenomen Zie met name 11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

t rnpHbj 2|ej
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]@minienw nl]I0 2e 10 2eTo J DGRWI
BSK10 2eFrom

Sent Wed 9 9 2020 4 31 10 PM

Subject FW Nieuwe Comnnissiebrief op directie 84417

Received Wed 9 9 2020 4 31 00 PM

Hoi

Zie niet goed waar dit over gaat
Groet

I0 2e

Van Postbus DGWB

Verzonden woensdag 9 septem ber 2020 16 43

Aan 10 2e 10 2e ] BSK 10 2e DGRW
_

DGRW

DGRW P 10 2e DGRW 10 2e BSKCC 10 2e

Onderwerp FW Nieuwe Commissiebrief op directie 84417

Commissiebrief staat op WOM

GroetJ 10 2e |

Van io 2g ^minienw nl I0 2g ^minienw nl

Verzonden woensdag 9 September 2020 16 11

Aan 10 2e 10 2g^minienw nl Postbus DGWB ^minienw nl |DGRW

BSK^ {10 2e

10 2e

10 {2e Sminienw nl

I0 2g I0 2gCC Parlementaire Zaken CEND DBO

DBO j 10 {2e

@minienw nl Woordvoering

@minienw nl i I0 2e J DBO | I0 2e |g minienw nl j I0 2en
DBO 10 2e ^minienw nl 10 2e

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

] DBO

@ frd shsdir nl

10 2e

BO 10 2e ^minienw nl

|g minienw nl

10 2e10 2e

10 2e | DBO | 1Q 2e

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

@minienw nl

10 2e

10 2e ^ DBO

@minienw nl

10 2e 10 2e

10 2e

Onderwerp Nieuwe Commissiebrief op directie 84417

Beste Collega

De Kamer heeft een nieuw commissieverzoek gestuurd met als onderwerp Onderzoek Kuijken inzake Besluit bodemkwaliteit

Je kunt de Commissiebrief in Delphi raadplegen via deze link link naar detailrapport

De termijn voor aanlevering bij DBO is 23 09 2020

De deadline voor het parlement is 30 09 2020

Informatie overonder meer hoe de antwoordbrief moet worden opgesteld en de wijze van aanlevering bij DBO is terug te vinden

op de intranetpagina s van DBO

http intranet minienm nl Oraanisatie Directies DBO Directie Bestuuirsondersteuning

Als de Commissiebrief moet worden overgedragen aan een andere DG neem dan contact op met Parlementaire Zaken

Mocht je vragen hebben omtrent het proces dan kun je die ons via de mail stellen of neem telefonisch contact met ons op

We beantwoorden ze graag

met vriendelijke groet
directie Bestuur^ondersteuning
Stukkenstroom en Parlementaire zaken

P 4 1Q 2e I
10 2g Pminienw nl

142784 1926



BSKlI 10 29 I@minienw nl1

CEND DBOf I0 2e I@minienw nl1 l io 26 | psii[_ io 2e Ja
ILTlI I0 2e |@|LenTrnl

I DBO[| 10 2 T IccQminienw nIJ

J DGMI[| 10 2e l@minienw nl]

I DGRW

10 2e BSKH I0 2e I@minienw nl1To

10 2e 10 2eriA c nlV

BS [| 10 2e I@rws nl1 j
HBJZlI I0 2e Itaiminienw nll

10 2e

10 2e10 26

10 2e

Cc

10 2eFrom

Sent Wed 9 9 2020 5 36 49 PM

Subject Brief Kuijken
Received

lENW BSK 2020 174949 2 Brief TK Aanbiedina raaaorten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuliken v 7 sepf2 DOCX

Wed 9 9 2020 5 36 51 PM

lENW BSK 2020 176456 1 a Aanvullende informatie bii Kamerbrief Kuiiken docx

Allen

Hierbi] de laatste versie van de brief Kuijken voor vandaag Hierin zijn alle opmerkingen verwerkt die we vandaag en gisteren
hebben binnen gekregen Graag deze versie gebruiken voorde medeparaaf

g| I0 2e ] hij staat in HPRM in de rondzendmap 10992 bij DBO

Groeten

no^f2e^

143166 1927



Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Staatssecretaris Bestuurskern

Dir WaterkwalitEit Ondergr
en Marien

Bodeni Ondergrond en

Wadden

Den Haag

Postbus 20906

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

10 2e

Deslisnota 9T 070

M 31 0 6 1 101 2^
l^minien[ [101 2e

Aanvullende informatie bij Kamerbrief Kuijken w nl

Datum

B September 2020

Kenmerk

IENW BSK 202 0 176456

In de eerste nota heeft u enkele vragen gesteld die hierbij worden beantwoord

Tevens is intussen contact met de minister geweest over de mede

ondertekening van de Kamerbrief

Mede ondertekenen door de minister

De minister heeft in een mondeiing overieg met de DG WB iaten weten het niet

noodzakeiijk te vinden dat zij de Kamerbrief mede ondertekent

Opmerkingen en vragen op de vorige nota

Taskforce De Taskforce zal een plan van aanpak maken op welke wijze

invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen van de rapporten De

buitenwereld zal hierbij intensief worden betrokken De inrichting van het

proces zal speedig nader worden uitgewerkt

Quick Scan Deze kan snel worden gestart als onderzoek naar de impact en

uitvoerbaarheid van de aanbevolen maatregelen uit de drie rapportages De

resultaten kunnen doorde taskforce worden gebruikt als input voor hun

werkzaamheden

Onderzoek Van Aartsen De tekst hiervan is afgestemd met DGMI

Planning Deze is nog niet in de brief opgenomen Voorgesteld wordt dit door

de taskforce te Iaten uitwerken als onderdeel van het plan van aanpak Naar

verwachting zal dat niet eerder gereed zijn dan begin 2021

Pagina 1 van 2
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Krachtenveld Het veld is in algemene zijn doordrongen dat er wat moet

gebeuren Per sector is men wel sterk verdeeld over de ernst en urgentie van

het naleeftekort

10 2e

Pagina 2 van 2
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DGRWiI I0 2e |@minienw nil
io 26 I BSKlI io 2e I@minienw nl1

I0 2e ^ BS B I0 2e @rws nl] |
I0 2e l HBJZri I0 2e I@minienw nl1

DGMif 10 2e l@minienw nl] I 1Q 2e | DBQ|] 10K2e |@minienw nl]

DCOH I0 2e l@minienw nll

^@minienw nl1
_

DBO

I0 2e 10 2eTo L
BSKfl I@minienw nl1

DBOll I0 2e I@minienw nl1 I0 2e UbSU I0 2e |@rws nl1

| 10 2S I IL^ 10 [2el l@ILenT nl

10 2e

10 2e CEND

Cc

10 2e 10 2e L
10 2e 10 2e 10 2eDBO[_

From

Sent

DB0| @minienw nl]
I0 2e

Wed 9 9 2020 6 51 18 PM

Subject RE Brief Kuijken
Received

lENW BSK 2020 174949 2 Brief TK Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuliken v 7 sep 2 DOCX

Wed 9 9 2020 6 51 20 PM

lENW BSK 2020 176456 1 a Aanvullende informatie bii Kamerbrief Kuiiken docx

Beste | i0 2e |^ collega’s

Dank Zoals gedeeld over de app met en besproken meti[^ had ik net al de Staatssecretaris geinfomieerd dat jullie
vandaag nog de hele dag nodig hadden om de aanpassingen te doen en dat de brief niet vanavond maar morgen bij haar zal

liggen

Ik maak uit onderstaande op dat er nog geen medeparaaf is van RWS HBJZ en ILT Klopt dat

Dan moeten we toch eerst de parafen afwachten en gaat de brief sowieso pas morgen naar de Staatssecretaris

Punt van aandacht is het vandaag ontvangen verzoek van de TK om naast de kamervragen een schriftelijke reactie te

ontvangen over de rekenfout bij het dossier Qranuliet Hierover heb ik separaat gemaild met een deel van jullie Dat hebben

jullie nu kort vermeld in de brief met een verwijzing naar de kamervragen maar ik weet niet of dat voldoende is om dit

verzoek af te doen Ik check dat nog en kom er op terug

@ 10 2el morgenochtend even bellen over vervolg

Met vriendelijke groet

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work

www blackbeny com

DGRW IP 2e |fg inLtiienw nl

Datum woensdag 09 sep 2020 6 36 PM

I BSK 10 2e l@miuieTiw ul

l CEND DBOd 10K2e

10 2eVan

10 2e I BSK I0 2e |@miTdeiiw iil

1@minienw nl I 10K2e | BSH d° ^^@rws nl | 10K2e | bs
Thbjz

10 26Aan

10 2e

10 2e10 2e |@rws nl

10 2e l@minlenw nl

ILT d 10 2e l@ILenT nl

DBO | 10 2e

@niiiiienw iil

10 2e

|@minienw nl10 2e

DGMI IP t2eKopie

Onderwerp nnei ivuijjceii

10 2e

Allen

Hierbij de laatste versie van de brief Kuijken voor vandaag Hierin zijn alle opmerkingen verwerkt die we vandaag engisteren hebben binnen gekregen Graag
deze versie Hebruiken voor de medeparaaf

@| 10 2e |hij staat in HPRM in de rondzendmap 10992 bij DBO

Groeten

10 2e |
10 2e

^ l 10 2e

143165 1930



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

10 2e I DBO

To

Cc @minienw nl]
From

Sent Wed 9 9 2020 7 23 23 PM

Subject 20200909 Persverklaring
Wed 9 9 2020 7 23 23 PMReceived

20200909 Persverklaring docx

20200907 Q and A s docx

BesteWim

Ik heb de persverklaring door ons contactpersoon | 10 2e [ van DCO laten lezen Bijgevoegd zijn suggesties
De QandA s zijn de laatste versie vwaarin jouw opmerkingen zijn verwerkt Aangezien die voor eigen gebruik zijn tijdens
contacten met de media en niet worden gepubliceerd heb ik deze niet aan DCO voorgelegd
Wat de stand van zaken van de aanbiedingsbrief betreft deze is vandaag in de lijn voor commentaar naar de staatssecretaris

gestuurd Als het heel snel gaat zou debrief dan morgenmiddag verstuurd kunnen worden Waarschijnlijker is hetdatdit

aanstaande vrijdag na afloop van de MR zal gebeuren
Groet

134636 1933



3 CEND DBOi 10 2e n@minienw nl1

DBO

Wed 9 9 2020 8 23 50 PM

Subject lENW BSK 2020 174949 2 Brief TK Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuijken v 7 sep 2

opmerkingen
Received

lENW BSK 2020 174949 2 Brief TK Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Ku liken v 7 sepf21 opmerkingen

I0 2eTo

10X2eFrom

Sent

Wed 9 9 2020 8 23 50 PM

10 2e | docx

Dank voor het stuk Met is belangrijk zo dicht mogelijk bij de tekst van het rapport van Wim te blijven Zie daartoe mijn

suqqesties En nog wat andere zaken waarbii soms 11 1 en 10 2 g
11 1 en 10 2 g

En nog wat stijidingetjes
Veel succes En hou me op de hoogte over de planning Wim begint ongeduldig te worden

Groet

haha

11 1 e» 10 2 g
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Weergegeven

week
1 7 Sep 2020 14 Sep 2020 21 Sep 2020 28 Sep 2020 5 Oct 2020 12 Oct 2020 19 Oct 2020 26 Oct 2020 2 Nov 2020 9 Nov 2020 16 Nov 2020 23 Nov 2020

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

TAAK VOORTGANG START EINDE AFGEROND DAGEN

4 1 Bemonstering granuliet in beunschepen {3x}

4 2 Pilot metingen subbottom profiler SBP

4 3 Bemonstering waterbodem granuliet en oppervlaktewater in de plas

4 4 Bemonstering grondwater peilbuizen aan randen van de plas

4 Rapportages

Voeg nieuwe rijen BOVEN deie in

Page 2 of 2
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ActieE Isflielog Contract

CbtLm

PrcjectnumiTpsr C05044£CQ3Se
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flrfeS taueloe VooroncfeBO k

rMfn ite e flni wop

ioi iaa e [
10 2020

C050U 00034E

Projectlelder
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flctie rssLgte VerrfTateen traittfhmderioehen

Cpdiscti^erer

Projcctlekter
[^urrt

ProlKtniimrner

N^n ae evw l W

C03O44aXi39£

ec^ Onsdiri ii^ dd ActiedeadiKdd SictietHHider A^rofMl

tY N OnHoW

tocfichliig drondi^ JtgoilieNr tatus

4 L1

41 2

4 1 3

4 1 4

4 1 3

{SBPtLJbtnttom profi I

Nr PcTie tsu Oms^hrijui^ tatus id d 4ctiedea iiKd d WietHHider A^rofMl

{Y N OnHoM}

atuin4^iHid Ipine ki^ tocfichliig drondi^ Jigoilie

42 1

42 2

42 3

42 4

42 3

aclK Ksue □msdirijiii^ dd Acte deadiw d d ActietHHider A^nml

{Y M QnKold
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42 4

42 3
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Y N tMlHoM

lA^inid ^iMT 1 Kichii g ^rondi^ Jigoite

42 1

42 2
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42 4
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DGRWfI0 2e DGRWiI [I0 2e I@minienw nl1

I BSK

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

Sent Thur 9 10 2020 8 17 18 AM

Subject FW reactie staatssecretaris RWS RWS 2020 43678 01 Nota rekenfout granuliet
Received

01 Nota rekenfoutaranuliet PDF

Thur 9 10 2020 8 17 19 AM

Kan dat

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

DBO 1 10 2e |@minienw iil

Datum donderdag 10 sep 2020 9 11 AM

l| 10 2e | BS 10 2e |@rws nl 10 2e BS ^ 10 2e |@rws nl 10 2e

| BSK 10 2e [@mLnienw nl

10 2e KWVLI 10 2^ lSTWS nl 10 2e ^ bSK

10 2e BSl^ 10 2e ISrws nlX

10 2eVan

Aan

| 10X2e]|^ DGRW

Kopie | lO^e BS 1 10 2e |@rws nl

| 10 2e |@rtiLnienw nl J
]@minienw nl

10 2e 10 2e@rtiLnLenw nl

10 2e \ CEND DBO

@niinienw nl10 2e 10 2e 10 2e 10 2eDBO J
10 2eDCO

Onderwerp reactie staatssecretaris RWS RWS 2020 43678 01 Nota rekenfout granuliet

@niinienw nl

Beste collega s

Zie bijgevoegde reactie van de staatssecretaris bij de nota van RWS over de rekenfout dossier Granuliet Gelet op de link met de kamerbrief

Kuijken Kwalibo heb ik ook de collega s van DGWB iugekopieerd

De vraag van de staatssecretaris is of de milieu hygienische review nog versneld kan worden of dat er op een andere manier een extra controle op de

conclusies kan plaatsvinden Zoja dan zou dat idealiter in de kamerbrief vermeld kunnen worden

Kunnen jullie zorgen voor een reactie aan de staatssecretaris

Afhankelijk van bet antwoord op haar vraag kan de reactie ofwel bijgevoegd worden in de rondzendmap van deze nota RONDZENDMAP

2020 10988 ofwel viade KamerbriefKuijken Kwalibo

Met vriendelijke groet

l 1DK2e

HPE Records Manager recordgegevens

Recordnummer RWS 2020 43678

Xitel 01 Nota rekenfout granuliet

142778 1939



DGRWiI I0 2e I@minienw nl110 2e BSK[| 10 2e

] DGRW

10 2eTo @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Thur 9 10 2020 8 27 31 AM

Subject RE reactie staatssecretaris RWS RWS 2020 43678 01 Nota rekenfout granuliet
Thur 9 10 2020 8 27 32 AMReceived

Hoi

Lijkt me erg lastig en ik weet ook niet of de review antwoord op die vraag gaat geven lfro 26[ kan dat nog beter aangeven

De berekening van RWS was een stapeling worst case aannamen om zo een uiterste bovengrens van mogelijke concentraties

aan te geven Ik zie twee alternatieven voor verzoek van de stas

Als onderdeel van review hier een antwoord op geeft dit deelresultaat eerder beschikbaar stellen dus niet wachten op het

eindrapport
RIVM Deltares een opdracht geven de berekening van RWS over te doen en dan liefst met realistische worst case

aannamen

Groeten

BSK10 2eVan

Verzonden donderdag 10 September 2020 09 17

Aan DGRW

Onderwerp FW reactie staatssecretaris RWS RWS 2020 43678 01 Nota rekenfout granuliet

Urgentie Hoog

Kan dat

10 2e I0 2e DGRW

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

DB0 L
Datum donderdag 10 sep 2020 9 11 AM

BS

10 2e @minienw nlVan

l| 10 2e 10 2e BS i 10 2e |@rws nl 10 2e

BSK r^ 10 2e 1@minienw til

|@rws nl

10 2e @rws tilAan

| 10 2el| DGRW |
Kopic | 1P 2e BS 10 2e |@rws nl 10 2e | WVL j b0 26

| 10 2e |@minienw nL I 10^ | BS d 10 2e |@iws nl

I0 2e |@niinienw nl

|@mimenw nl10 2e 10 2e

10 2e BSK

10 [2e \ CEND DBO

@minienw nL10 2e 10 2e 10 2eDBO

1@minienw nl10 2eDCO

Onderwerp reactie staatssecretaris RWS RWS 2020 43678 01 Nota rekenfout granuliet
Beste collega s

Zie bijgevoegde reactie van de staatssecretaris bij de nota van RWS over de rekenfout dossier Granuliet Gelet op de link met dekamerbrief

Kuijken Kwalibo heb ik ook de collega s van DGWB ingekopieerd

De vraag van de staatssecretaris is of de milieu hygienische review nog versneld kan worden of dat er op een andere manier een extra controle op

de conclusies kan plaatsvinden Zoja dan zou dat idealiter in de kamerbriefvermeld kunnen worden

Kunnen jullie zoigen voor een reactie aan de staatssecretaris

Afhankelijk van het antwoord op haar vraag kan de reactie ofwel bijgevoegd worden in de rondzendmap van deze nota RONDZENDMAP

2020 10988 ofwel via de Kamerbrief Kuijken Kwalibo

Met vriendelijke groet

10 2e

HPE Records Manager recordgegevens

Recordnummer RWS 2020 43678

Xitel 01 Nota rekenfout granuliet

143163 1941



l BSKlI I0 2e I@tninienw nl1

DGRW

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

Sent Thur 9 10 2020 9 34 43 AM

Subject FW reactie staatssecretaris RWS RWS 2020 43678 01 Nota rekenfout granuliet
Thur 9 10 2020 9 34 44 AMReceived

Hoi

Dit is ook voorbeeld van nnail deze maal vanuit RWS] die warrige communicatie uitlokt Aan ongeveer iedereen bij DGWB en RWS

van hoog tot laag Wellicht dd[S^ §^it in gesprek met1Q ^N^ven aan de orde kan stellen hoe vie met elkaar communiceren

Groeten

10 2e

Van I I0 2e | bs j I0 2e |g rws nl

Verzonden donderdag 10 September 2020 10 22

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

10 2e @minienw nl

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

@ minienw n l

10 2e WVL ^ 10 2e 10 2e BSK@rws nl

10 2e 10 2e 1 10 2efBS BS@ rws nl

10X2e 10 2e BSK 10 2e @minienw nl

Onderwerp RE reactie staatssecretaris RWS RWS 2020 43678 01 Nota rekenfout granuliet

@rws nl

Da^f^jen pOK^

Heb hierover even overlegd met WVL Weer een nieuwr extra spoor naast de revievtf door Arcadis lijkt ons niet verstandig Dit

nog los van de vraag of dit qua gewenste doorlooptijd uberhaupt realistisch is Lijkt mij niet

Het beiwuste memo worst case beschouwing wordt sowieso meegenomen in de review door Arcadis Die review gebeurt ook

samen met gemeente en provincie Mijn beeld is dat de mogelijkheden voor versnelling van de volledige review zeer beperkt of

zelfs niet bestaand zijn Misschien is nog wel een optie om Arcadis in het kader van de review te vragen om een soort

’tussenbeschouwing op het worst case memo Belangrijk voordeel is dat dit dan gebeurt i o m de gemeente en niet separaat in

opdracht van lenW RWS en er geen extra spoor bijkomt

Benieuwd hoejullie hiertegenaan kijken

Groeten

1^

■Oor^pronkelijk bericht

] DBO 1 10 2e

Verzonden donderdag 10 September 2020 09 11

l| 10 2el 1 BS 1

Van [ teminienw nl10 2e

Aan r |@rws nl I I0 2e | BS | I0 2e | arws nl | 10 26 |
] ^ BSK J 10 26 |^nienw nl

10 2e I WVL | 10 2e ltarws nl

l@rws nl

DBO [ 10 2e

10 2e

10 2e I DGRW ^
CC | 10 2e n BS r 10 [2ej | a rws nl

| 10 2e |@minienw nl I 10 2e | BS 1
@minienw nl I

It5iminienw nl10 2e I0 2e

10 2e BSK

I CEND DBO

]@minienw nl [
10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

I 10 2e I DCO

Onderwerp reactie staatssecretaris RWS RWS 2020 43678 01 Nota rekenfout granuliet
Urgentie Hoog

l aiminienw nl10 2e

Beste college s

Zie bijgevoegde reactie van de staatssecretaris bij de nota van RWS over de rekenfout dossier Granuliet Gelet op de link met de

kamerbrief Kuijken Kwalibo heb ik ook de college s van DGWB ingekopieerd

De vraag van de staatssecretaris is of de milieu hygienische review nog versneld kan worden of dat er op een andere manier een

extra controle op de conclusies kan plaatsvinden Zoja dan zou dat idealiter in de kamerbrief vermeld kunnen worden

Kunnen jullie zorgen voor een reactie aan de staatssecretaris

Afhankelijk van het antwoord op haar vraag kan de reactie ofwel bijgevoegd worden in de rondzendmap van deze nota

RONDZENDMAP 2020 109S8 ofwel via de Kamerbrief Kuijken Kwalibo

Met vriendelijke groet

143162 1942
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Ans Mol |iO 2ejj^westtinaasenwaal nl]
I0 2e I DBO

Thur 9 10 2020 9 53 12 AM

To

From

Sent

Subject RE Contact de heer Kuiken

Received Thur 9 10 2020 9 53 00 AM

Geachte mevr Mol

Dank voor uw bericht Met rapport is door dhr Kuijken op 1 September aan de staatssecretaris aangeboden Deze zal het rapport

op korte termijn aan de Tweede kamer aanbieden waarna het openbaar wordt

Dhr Kuijken zal vandaag of morgen contact met u opnemen

Met vriendeliike groet

I0 2e

10 2e

10 H4||^ ^e
Van Ans Mol

Verzonden donderdag 10 September 2020 09 10

Aan

Onderwerp Contact de heer Kuiken

Geachte heer

Enige tijd geleden hebben wij met u en de heer Kuiken gesproken over de procedure rondom verontdiepingen en dan met

name over granuliet
Inmiddels hebben wij via de 2e kamer vemomen dat het onderzoek is vertraagd en zou worden aangeboden aan de kamer

rond 1 September
Voor zover wij weten is dat nog niet gebeurd
Omdat wij zeer benieuwd zijn naar de uitkomst zou ik graag de heer Kuiken willen spreken maar wij hebben geen contact

gegevens van hem

Kunt u die aan mij doorgeven of anders de heer Kuiken vragen om mij te bellen Mijn telefoonnummer is 06

Bij voorbaat dank

Ans Mol

Wethouder West Maas en Waal

Outlook voor iOS downloaden

10 2e DBO

10 2e

134521 1943



Wim Kuijkenll iQ 2e |@gmail com]
10 2e ll DGBd 10 2e

10 2e I DBO

To

Cc @minienw nl]
From

Sent Thur 9 10 2020 10 16 29 AM

Subject 20200910 Persverklaring
Received

20200910 Persverklaring docx

Thur 9 10 2020 10 16 00 AM

Beste Wim

De door mij aangepaste verklaring op basis van de opmerkingen van DCO

Graag je reactie

Groet

134633 1944



DGR^ 1@minienw nl]

BSKlI I0 2e I@minienw nl1

10 2e

I0 2e 10 2e 10 2eTo L
I0 2e |@nninienv\rriri
I0 2e n@minienw nl1 T lOX^e | BS [| I0 2e |@rws nl1

HBJZ^ I0 2e I@minienw nl1

Fd^I[] 10 26 I@minienw nl1

10 2e 10 2eBSKL
DBOr

CEND

ILT[| iOK2e l@lLenT nl1

DBOll I0 2e I@minienw nl110 2s I0 2e

I0 2eCc

10 2eFrom

Sent

Subject RE Brief Kuijken
Received

BS

Thur 9 10 2020 12 41 14 PM

Thur 9 10 2020 12 41 17 PM

Dag |10 2ej
is akkoord met de brief over o a rapport KuijkenRWS 10 2e

GroetenCl0 2^

DGRW

Verzonden woensdag 9 septem ber 2020 18 37

I BSK

10 2eVan

10 2e 10 2e 10 {2e CEND DBO 10 2e BS 10 2e

J DBO

Aan BSK

HBJZBS 10 2eLT 10 2s10 2e

CC DGMi10 2e

Onderwerp Briet Kuijken

Aiien

Hierbij de iaatste versie van de brief Kuijken voor vandaag Hierin zijn alle opmerkingen verwerkt die we vandaag en gisteren
hebben binnen gekregen Graag deze versie gebruiken voorde medeparaaf

g| I0 2e ^ hij staat in HPRM inde rondzendmap 10992 bij DBO

Groeten

10 2e

143160 1946



CEND DBO|| 10 2e BSK|| I0 2e I@minienw nl1

@minienw nl]

10 2e 10 2eTo @minienw nl]
10 2e 1 BSKll io 2e I@minienw nl1

iOK2e DBOll I0 2e |@minienw nl1

@minienw nl]
_

I DBO

10 2e 1Q 2eDGRWI

10 2eCc

j@minienw nl]DBOH 10 2e

From I
Sent Thur 9 10 2020 12 47 59 PM

Subject verzoek staatssecretaris kamerbrief Kuijken Kwalibo

Received

10 2e DCOn I0 2e

10 2e

Thur 9 10 2020 12 48 00 PM

Zoals net besproken m^U^aJver de telefoon sprak ik de staatssecretaris over de brief Kuijken Kwalibo Ze wil de brief op een

hoger abstractieniveau insteken Insteek is in het kort aanbieding rapporten kort beeld schetsen van wat er uit rapporten voIgt
en aankondigen van plan van aanpak Volgens mij is dit ook in lijn met de originele insteek van jullie Ik denk dat deze lijn er

dus ook al inzit alleen op ander detailniveau

Hieronder mijn aantekeningen van het gesprek met de lijn van de staatssecretaris Verzoek is of de brief langs deze lijn kan

worden aangepast Uiteraard kan ik meelezen vanmiddag
Aantekeningen

Brief graag op hoger abstractieniveau

V Met deze brief bied ik de volgende rapporten aan

VKort het beeld uit deze rapport schetsen

ocomplex stelsel

oOver verschillende lagen
o Balans niet helder

H ^i

VIk neem verschillende conclusies en aanbevelingen ter harte

Vgeletop de grote uitdagingen grotere publieke betrokkenheid nodig komende tijd
VIk zie noodzaak tot structurele veranderingen het stelsel vraagt om versterking
VDat moeten we goed doordenken met alle partijen
VKort benoemen samenhang bodem water en lucht

VIk richt daarom een regiegroep ipv term taskforce in wat een plan van aanpak moet maken samen metILT IPO VNG UwV

en externe partners extern klankbord

Verder prima om in de brief een verwijzing naar de beantwoording van de kamervragen rekenfout op te nemen

Met vriendelijke groet

I 10 2e I

143159 1947



Wim Kuijkenll iQ 2e |@gmail com]

J DBO

Thur 9 10 2020 1 14 04 PM

To

10X2eFrom

Sent

Subject RE 20200910 Persverklaring
Thur 9 10 2020 1 14 00 PMReceived

Ga ik doen Ik begreep vart|lO 24 dat de brief van de staatssecretaris op zijn vroegst op maandag de deur uit gaat

Metvriendelijke groet

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden donderdag 10 September 2020 12 38

Aan DBO

■ DGB

Ohaerwerp ne zuzuusio Persverklaring

Oja nogalinea overadvies diepe plassen

10 {2e

10 2eCC

iPhone WJK

Op 10 sep 2020 om 11 34 heeft Wim Kuijken | 10 26 l@gmail com het volgende geschreven

Misschien ook nog aanpassen blij close reading wat vind je

11 1 en 10 2 g

iPhone WJK

Op 10 sep 2020 om 11 25 heeft Wim Kuijken 10 2e g gmail com het volgende geschreven

Nog een enkele aanpassing

11 1 en 10 2 g

iPhoneWJK

Op 10 sep 2020 om 11 16 heeft | 1QX2e | dBO

10 2e l@minienw nl het volgende geschreven

134632 1948



Beste Wim

De door mij aangepaste verklaring op basis van de opmerkingen van DCO

Graag je reactie

Groet

i0} 2e

Dit bericht kan infbrmatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staal

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

eleklronisch verzenden van berichten

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

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

20200910 Persverklaring docx

134632 1948



Wim Kuijkenll iQ 2e |@gmail com]
10 2e ll DGBd 10 2e

10 2e I DBO

To

Cc @minienw nl]
From

Sent Thur 9 10 2020 1 37 17 PM

Subject 20200910 Persverklaring
Thur 9 10 2020 1 37 00 PMReceived

20200910 Persverklaring docx

Beste Wim

Je laatste opmerkingen verwerkt

Groet

134631 1949



I0 2e BS [| 10 2e @rws nl1
no 2e | VWM1[1 io 2e I@rws nl1

BSKl 1Q 29 I@tninienw nl1

]@nnin ienw nl]

I| i0 2e | BS1^ 10K26 |@rws nl]

I@rws nl1 l io 2e | BS [f iOK2e I@rws nl1

l t10K2el

To

10 2e Kwvun 10 2e

10 2e 1i ILT[1 I0 [2e |@ILenT nll [ i0 ^
DCOri I0 {2e bminienw nll

Cc

1Q 2e

DGMIl 10 2e 10X2S {10 2e

10 2e | DBOI] l@minienw nl] [_
I0 2e ^@minienw nl]

DBO

J DGRWI

BSK|T~riO 29 @minienw nl]

J@minienw nl] | iQ 2e [10 2e 10 2e 10 2e

10 2e BSKI 10X29

10X29From

Sent

Subject FW Nieuwe digitale nota M en S RWS Kamervragen Granuliet

Received

RWS S en M Kamervragen rekenfout granuliet Von Martels en Kroger c s trS

01 Nota kamervragen granuliet 2 sets Von Martels en Kroger c s 9 September 2020 DOCX

Thur 9 10 2020 5 13 39 PM

Thur 9 10 2020 5 13 42 PM

02 Beantwoording van vraaen van de leden Van Esch fPvdP Kroger GroenLinks Lacin fSP Gils van Diik fPvdA en Van Brenk

50PLUS over granuliet DOCX

03 Vraaen van het lid Von Martels CPA over granuliet 3 September 2020 DEF DOCX

03 Vraaen van het lid Von Martels fCDA over granuliet 3 September 2020 DEF DOCX

02 Beantwoording van vraaen van de leden Van Esch PvdD Kroger GroenLinks Lacin SP Gils van Diik PvdA en Van Brenk

{50PLUS over granuliet DOCX

01 Nota kamervragen granuliet 2 sets Von Martels en Kroger c s 9 September 2020 DOCX

RWS M en S Kamervragen rekenfout granuliet Von Martels en Kroger c s tr5

Best^l|0K^

Dank voor heldere de beantwoording van de Kamervragen Granuliet Ik heb nog een paar vragen en suggesties

• Ik mis in de beantwoording nog een bepaald signaal naar de omgeving [ 11 1 en 10 2 g

j unnen jullie dat toevoegen Dit zou oa11 1 en 10 2 g

kunnen bij het antwoord op vraag 1 van Von Martels

• Wellicht nuttig ergens op te nemen dat het memo als ik het goed begrijp pas in juni is opgesteld rekensom speelde dus

ookfeitelijk geen enkele rol voordien

• Bij antwoord op vraag 3 van de set van Von Martels en vraag 9 van de tweede set BBK kent op dit moment nog geen

vergunningsstelsel maar bij inwerkingtrading omgevingswet wel plus uitleg wat erdan verandert en waarom

Ik hoor graag of dit kan worden aangepast Kunnen jullie een seintje geven als de wijzigingen zijn doorgevoerd in FIRPM Verzoek

is om dit uiterlijk morgen 11 00 uur te doen

Met vriendelijke groet

I 10 29 I

Van DBO SPZ Postbus | 10 2g |g minienw nl

Verzonden donderdag 10 September 2020 14 14

Aan Postbus nota s Minister 10 2g @minienw nl Postbus nota s Staatssecretaris

10 2g @minienw nl

10 2e ]@frd shsdir nl

@minienw nl

10 2e DBOCC Woordvoering
10 2e 10 2e 10 2eDBO @minienw nl

I0 2g @minienw nl

Onderwerp Nieuwe digitale nota M en S RWS Kamervragen Granuliet

Parlementaire Zaken CEND DBO

Beste collega s

Flierbij een nieuwe digitale nota inz Kamervragen Granuliet

Graag het groentje digitaal in HPRM bij je eigen rondzendmap voor M en S plaatsen en de record actie DBO advies voltooien

zodat de stukken digitaal naar de minister en staatssecretaris kunnen gaan

team M RONDZENDMAP 2020 11249

en voor

team S RONDZENDMAP 2020 11186

Beslistermijn
Zo snel als mogelijk

Met vriendelijke groet

I0 2e

143158 1951
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RWS M en S Kamervragen rekenfout granuliet Von Martels en Kroger c s

Recordnummer
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RONDZENDMAP 2020 11186

RWS S en M Kamervragen rekenfout granuliet Von Martels en Kroger c s

Recordnummer

Titel

143158 1951



I| 10 2e10 [2e DB0I1 10 2eTo @rm in ienw nl]
I@rws nl1

FwM |1 10 2e I@rws nl1

FBSKi 10 26 I@minienw nl1

I DBO[

I0 2eBS 1
10 2e | WVL [| 10 2e |@rws nl1 l 10 2e BS [| 10 f2e |@rws nl

1@minienw nil I I0 2e

]@minienw nl1

Cc 10 2e

10 2e 10 2e DCO[ 10 {2e

j@minienw nl] |_
BSKH I0 2e n@minienw nl1

J DGRWI

BSKj lQ 2e |@minienw nl1

I0 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

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

Sent Thur 9 10 2020 6 32 18 PM

From

Subject RE Nieuwe digitale nota M en S RWS Kamervragen Granuliet

Thur 9 10 2020 6 32 25 PM

03 Vragen van het lid Von Martels CPA over granuliet 3 September 2020 DEF DOCX

Received

02 Beantwoording van vragen van de leden Van Esch fPvdP Kroger fGroenLinksl Lacin fSP Giis van Diik fPvdAI en Van Brenk

{50PLUS over granuliet DOCX

01 Nota kamervragen granuliet 2 sets Von Martels en Kroger c s 9 September 2020 DOCX

RWS S en M Kamervragen rekenfout granuliet Von Martels en Kroger c s trS

Dagj 10 2s

Ik zie in de antwoorden zelf geen opmerkingen van jou staan dus ik neem aan dat jouw opmerkingen zijn verwoord onder de drie

bullits hieronder

Jouw opmerkingen onder de eerste twee bullits kunnen we verwerken in de antwoorden

De opmerking onder de derde bullit neem ik liever niet over 11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

Ik zorg dat er morgenochtend een aangepaste versie van de antwoorden in HPRM staat en geef je dan een seintje

Groeten

1[^

DBO | I0 2e |@minienw nl

Verzonden donderdag 10 September 2020 18 35

AamJ 10 2e | BS | 10 2e ]@rws nl

cep 10 2e | VWM] i 10 2e |@rws nl r
1Q 2e I BSK 1 10 2e j@minienw nl

I0 2eVan

1 10 2e BS 10 {2e @rws nl

fWVL] j 10 2e jg rws nl j 10 2e j BS j 10 2e |@rws nl

@minienw nl10 2e DCO 10 2e

10 2e ^ DBO

@minienw nl

10 2e 10 2e ] DGRW@minienw nl

1 BSK ^ [10 2e10 2e 10 2e 10 {2e BSK@minienw nl

j 10 2e j@ minienw nl

Onderwerp RE Nieuwe digitale nota M en S RWS Kamervragen Granuliet

Beste collega s

Per ongeluk heb ik in onderstaande e mail twee verkeerde collega s opgenomen in de cc Excuus daarvoor

Ik heb deze mailadressen nu eruit gehaald Dus indien nodig graag antwoorden op deze e mail

Met vriendelijke groet

I 10 26 I

DBO

Verzonden donderdag 10 September 2020 18 14

143157

10 2eVan

1958



10 2e | BS 10 2e

[VWM] r~00 26 |@rws nl | 10 2e | WVL ^ 10 2e

10 2e | BSK | 10 2e | S minienw nl | 10 2e | ILT j 10K2e | S ILenT nl |

@minienw nl

1 10 2e 10 2eBS@rws nl @rws nlAan

5 1 2s @rws nl 10 2e BS j 10 29 |@3rws nl

l 10 2e |

CC I
5 1 2e

10 2e 10 2e DCO 10 2e 10 2e@minienw nlDGMK

{ 10 2e dBO 10 2e 10 2e 10 2edgrvH
BSK 10 2e |@minienw nl

@minienw nl

BSK j 10 2e @minienw nl 10 2e

Onderwerp FW Nieuwe digitale nota M en S RWS Kamervragen Granuliet

@minienw nl

10 2e

Best l|0j ^

Dank voor heldere de beantwoording van de Kamervragen Granuliet Ik heb nog een paar vragen en suggesties

• Ik mis in de beantwoordincT 11 1 en 10 2

a11 1 en 10 2 g unnen jullie dat toevoegen Dit zou oa

kunnen bij het antwoord op vraag 1 van Von Martels

• Wellicht nuttig ergens op te nemen dat 11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

Bij antwoord op vraag 3 van de set van Von Martels en vraag 9 van de tweede set 11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

Ik boor graag of dit kan worden aangepast Kunnen jullie een seintje geven als de wijzigingen zijn doorgevoerd in HRPM Verzoek

is om dit uiterlijk morgen 11 00 uur te doen

Met vriendelijke groet

I 10 2e I

10 2gVan DBO SPZ Postbus

Verzonden donderdag 10 September 2020 14 14

Aan Postbus note s Minister

@minienw nl

I0 2g @ minienw nl Postbus note s Staatssecretaris

10 2g @minienw nl

10 2g @frd shsdir nl

@minienw nl

10 2eCC Woordvoering DBO

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

10 2eParlementaire Zaken CEND DBO

Onderwerp Nieuwe digitale nota M en S RWS Kamervragen Granuliet

@minienw nl

Beste college s

Flierbij een nieuwe digitale nota inz Kamervragen Granuliet

Graag het groentje digitaal in HPRM bij je eigen rondzendmap voor M en S plaatsen en de record actie DBO advies voltooien

zodat de stukken digitaal naar de minister en staatssecretaris kunnen gaan

team M RONDZENDMAP 2020 11249

en voor

team S RONDZENDMAP 2020 11186

Beslistermijn
Zo snel als mogelijk

Met vriendelijke groet

1 e

HPE Records Manager recordgegevens

RONDZENDMAP 2020 11249Recordnummer

143157 1958



Titel RWS M en S Kamervragen rekenfout granuliet Von Martels en Kroger c s

« Bestand RWS S en M Kamervragen rekenfout granuliet Von Martels en Kroger c s trS « Bestand 01 Nota kamervragen

granuliet 2 sets Von Martels en Kroger c s 9 September 2020 DOCK » « Bestand 02 Beantwoording van vragen van de leden Van

Esch PvdD Kroger {GroenLinks La in SP Gijs van Dijk PvdA en Van Brenk {50PLUS over granuliet DOCK « Bestand 03
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fi0 2e^

10 2e

beslisnota T 070 I KOIOaM

H 31 W^ 10 2e

p3I2fl0 2e Igminien
Brief aan EK met afschrift brief TK rapport Kuijken w nl

Datum

11 September 2020

Kenmerk

IENW BSK 2020 179086

Bij het debat in de Eerste Kamer over de Aanvullingswet bodem Omgevingswet

op 11 februari jl heeft u toegezegd de Eerste Kamer de brieven die met

betrekking tot granuliet aan de Tweede Kamer zouden worden verstuurd in

afschrift aan de Eerste Kamer te sturen Met bijgevoegde brief stuurt u de brief

naar aanleiding van het rapport Kuijken over granuliet met bijiagen naar de

Eerste Kamer ter invulling van uw toezegging

Geadviseerd besluit

Brief te ondertekenen en met bijiagen naar de Eerste Kamer te verzenden

spoedig na het versturen van de brief aan de Tweede Kamer

Beslistermijn
Zo spoedig mogelijk

Argumentatie
Omdat deze toezeggingen pas in juni tussen de Eerste Kamer en BZK zijn

vastgelegd is de toezegging nog niet nagekomen Zoals in de nota bij de brief

aan de Tweede Kamer aan u is voorgesteld wordt deze

toezegging nu ingevuld met het versturen van de Kamerbrief Kuijken in

afschrift naar de Eerste Kamer

liniTBEIl 10 2e

riUK2e
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DGR^ 1@minienw nl]

BSKlI io 2e I@minienw nl1

I0 2e 10 2e 10 2eTo L

J@nninienw nl]
@minienw nl1

BSKlI I0 2e

DBOl 10 2e

10 2e 10 2e CEND

DBOl I0 {2e @minienw nllCc 10 2e {10 2e

DBOlf DCOfl 10K2e J@minienw nll I 10 2e

BSKf lQ 2e |@minienw nl1

10 2e @minienw nl] 10 2e

]@minienw nl]I 10 2e | DBO| 10 2e 10 2e

10K2eFrom DBO

Sent

Subject reactie staatssecretaris brief rapport Kuijken en Kwalibo

Fri 9 11 2020 2 45 06 PM

la NIEUW Aanvullende informatie bii KamerbriefKuiiken PDF

2 NIEUW Brief TK Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuliken Aangepast na opm staatssecretaris 11 9

Fri 9 11 2020 2 45 01 PM

Received

20 PDF

Bestecollega s

Zojuist heeft de staatssecretaris haar opmerkingen bij de kamerbrief afgerond Zie bijgevoegd Verzoek is om de brief aan te passen en opnieuw in

de rondzendmap aan te bieden De staatssecretaris ziet graag nog een nieuwe versie van de brief in het weekend Ik neem nog telefonisch contact op

over de planning

Met vriendelijke groet

l 10K2e
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]@minienw nl] ] BSKl I0 2e I@minienw nl1I0 2e 1P 2eTo J DGRWI
BSK10 2eFrom

Sent Fri 9 11 2020 12 12 41 PM

Subject Brief TK Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuijken v 11 sep 13 002

Received

Brief TK Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuiiken v 11 sep 13 002 docx

Fri 9 11 2020 12 12 00 PM

Hoi

Lijkt me conform wens St3s

Zie kleine opmerkingen bij passage over belangrijke hoofdlijnen Moeten we nietgewoon zeggen hoofdlijnen Anders lijkt het

net alsof de rest niet belangrijk is

En dan eerst een tussenzin voordat er een opsomming komt

Groet I 10K2e

142758 1966



l BSKlI I0 2e I@tninienw nl1

DGRW

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

Sent Fri 9 11 2020 12 48 06 PM

Subject FW Aangepaste brief Kuijken
Received

lENW BSK 2020 174949 2 NIEUW Brief TK Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuliken v 7 sep PDF

Fri 9 11 2020 12 48 09 PM

Brief TK Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuiiken v 11 sep 13h30 docx

Even de CC vergeten

Van D6RW

Verzonden vrijdag 11 September 2020 13 35

CEND DBO

Onderwerp Aangepaste brief Kuijken

Hierbij de aangepaste brief nav de opmerkingen van de staatssecretaris Afgestemd me ll^ ^e^n | 10 2e | uiteraard
Staat ook in FIPRM maar daar hoef je nu niets mee

Groeten

10 2e

10 2eAan
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BSKlI 10 29 I@minienw nl1

CEND DBO^ I0 2e |@minienw nl1
I0 2e

Fri 9 11 2020 4 45 30 PM

Subject RE reactie staatssecretaris brief rapport Kuijken en Kwalibo

Fri 9 11 2020 4 45 33 PM

2 NIEUW Brief TK Aanbiedina rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuiiken Aanoepast na opm staatssecretaris 11 9

10 2e 10K2e BSKlI I0 2e I@minienw nl1To

10 2e

From

Sent

DGRW

Received

20 PDF

BriefTK Aanbiedina rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuiiken v 11 sep 17h30 docx

BriefTK Aanbiedina rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuiiken v 11 sep 17h30 ZONDER REVISIES docx

Ha alien

We hadden al wat vooruit gewerkt hierbij volgende ronde Ik voeg twee word bestanden bij een nieuwe versie zonder renvooi en een met renvooi

tov versie die stas heeft gelezen
Z e heeft twee opmerkingen toegevoegd tov de versie die wij al hadden bekeken in het kort

feitelijke weergave en reactie meer scheiden Dat hebben we mi voldoende bereikt door de eerdere aanpassingen vandaag
paragraaf veivolg niet toespitsen op kwalibo Die is wat lastiger omdat dat daar wel de nieuwe acties liggen Heb nu nog wat meer rapport Kuijken

gevolgd door aanpassingen stelsel en handhaving naast elkaar te noemen Verder nog paar termen uit de eindeonclusie overgenomen en het

organiseren van structurele overleggen een plek gegeven Hoop dat dat voldoende is

De opmerking dat we een regiegroep gaan instellen voor de herinrichting van de bodemtaak vind ik lastig Dat lijkt een heel erg brede invulling Dat

is immers alles wat er in de Ow en Bbk staat over bodem Die lees rk ook zo niet in de rapporten
Ik heb niet heel veel tijd in het weekend dus graag nog even contact hoe verder

Groeten

i0 2e

Oorspronkeliik bericht

DBO 10 2e |@minienw nl10 2eVan

Verzonden vrijdag 11 September 2020 15 45

] DGRW | 5 minienw nl J@minienw nlI10 2e I0 2e f10 2e BSK I0 2eAan

10 2e [] BSK^ ~IO 2e |@minieDW nl

CC I [10 2e DBO 10 2e | Sminienw nl

J DCQ i 1P 2e |@mmienw nl |
10 2e ^SK | 10 2e |@minimw nl

Onderwerp reactie staatssecretaris brief rapport Kuijken en Kwalibo

10 2e CEND DBO i 10 2e kSmmienw nl

| DBO | 10 2e |@minienw nl10 26

] DBO ]@minienw nl1P 2e 1Q 2e 10K2e

Beste collega s

Zojuist heeft de staatsseeretaris haar opmerkingen bij de kamerbrief afgerond Zie bijgevoegd Verzoek is om de brief aan te passen en opnieuw in

de rondzendmap aan te bieden De staatssecretaris ziet graag nog een nieuwe versie van de brief in het weekend Ik neem nog telefonisch contact op

over de planning

Met vriendelijke groet

1P 2e

hPE Records Manager reeordgegevens ■
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