
To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail. com] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Tue 5/26/2020 8:46:56 AM 
Subject RE: 20200513 Reactie op vragen tbv gesprek Wim Ku ijken metl (10)(2e) 
Received: Tue 5/26/2020 8:46:56 AM ~. -----~ 

Ha Wim, 

Ik ga er achteraan! 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

(1 )( e) 

Van: Wim Ku ij ke n 

Verzonden: maandag 25 mei 2020 20 :33 
Aan: (10)(2e) ) - DBO 

CC: (1 0)(2e) ) - DGB 

Onderwerp: Re : 20200513 React ie op vragen t bv gesprek W im Kuijken metl (10)(2e) 

(10)(2e). • 

Kan ik nog van de lenW deskund igen (ons team) een goed onderbou wd overzicht kr ijgen waarom (en in hoeverre) granu li et: 

1. Grond kan zijn of is onder het Bbk (standpunt DGWB) 

dan wel 

2. Geen grond ka n zij n en d us bouwstof is onder het Bbk (argu menten 'tegenst anders' ) 

3. Als grond we l of niet of in hoeverre wel/ niet als grond onder BRL3321 kan va llen. Waar zit de spann ing. 

W im 

iPhone WJK 

Op 25 mei 2020 om 13:27 heeft 1~ __ (_10_)_(2_e_) -~I) -DGB 1L __ (_10_)_(2_e_) _ _1.l@""'-'-m"-"-'-in"""ie"""n"""w~.n""I> het vo lgende gesch reven : 

Ja precies lijkt me veel bete r, een toelichting is ook geen rege lgeving. 
Van: 1 (10)(2e) Il -DBO 4 (10)(2e) l@m inienw.n l> 

Verzonden: maandag 25 mei 2020 13:22 
Aan: 'Wim Ku ij ken' 4 (10)(2e) l@gmail.com >; 1 (10)(2e) I) - DG 

Onderwerp: 20200513 React ie op vragen tbv gesprek Wim Ku ij ke n me 

Beste W im, 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

minienw.nl> 

Bijgevoegd een stu k met een aant al inhoudelij ke opmerkingen! (10)(2e) ld ie ik aan de bodemspecia list van 

H BJZ heb voor gelegd. Later is daa r nog één correct ie op gekomen. Gesproken wordt over het toevoegen aan de M v 

Toelicht ing op het Besluit bodemkwlaite it . 

Da n kan echt er niet, toe licht ingen kunnen niet met t erugwerkende kracht aangepast wo rden. Wel is opna me in de 

bijlage en in de toe li cht ing van de geactualisee rde Regeli ng bodemkwa lite it een o pt ie. 

Groet 
(10)(2e) 

Dil bericht kan informatie bevallen die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dal aan de afzender Ie melden en hel bericht Ie verwiJderen. De Staal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt mei risico's verbonden aan hel elektronisch verzenden van berichten. 

This message may conlain information !hal is nol inlended for you. lf you are nol the addressee or if lhis message was sent to you bymislake, you are requesled to inform 
the sender and delete the messa ge_ The State accepts no liabil~y for dam age of any kind resutting from the risks inherent in the electronic transm ission of 
messages 
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To: 
r=C-=c:=-------_ ___,__------;.-____:__:_-----,'.--------'---.>....:....:....:....=..,--"----r--...:.__~.:..___=-==:..:..:..:.u,~~--(1~(1_0_)(2_e~) ~~ ( BS)~U ___ (_10_)(_2e_) __ ~l@rws.nl]; 

(10)(2e) rws.n l]; ~----~ (10)(2e) @rws.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Tue 5/26/2020 1 :48 :46 PM 
Subject RE: Vragen van Wim Kuij ken 
Received: Tue 5/26/2020 1 :48:46 PM 

Beste col lega's, 

Reuze bedankt voo r de beantwoording! 

Met vriendelïke roet, 
1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(2'.é )( e) 

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

Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 10 :27 
Aan: (10)(2e) ) - DBO 

CC: (10)(2e) (WVL); ~I ---(~11(-10-)(-2e~)l-~I (BS); ~I __ (1_0)_(2_e)_~I (BS) ; ~I __ (1_0)_(2_e)_~I (CD) 

Onderwerp: RE : Vragen van Wim Kuijken 

Dag !10)(2ej, 

Bijgevoegd de ar t:oJ~~~~ t::1ws. De antwoorde n zijn opges teld onder reg ie va n RWS Bodem + G (10)(2e) 1) . Oo k 
1 (10)(2e) l(10)(2e) l(10)(2e~ (10)(2e) 1 en ik hebben input ge leve rd. 
Hoewel vraag 11 7 S zij n geletterd, zijn daar in de kantlijn toc h een paar op merkingen bij gemaakt . Het plaa tj e 
waa raan word t gereferee rd is als aparte bij lage bij deze mail gevoegd . 

Vraag 14 en 15 (en de bea ntwoo rding daa rvan) zou j e nog kun nen terug leggen bij HBJZ. 
De bean twoord ing van vraag 25 hoort ons inz iens thu is bij !LT. De bea ntwoo rding van de vragen 20 - 22 zou je ook nog bij I LT 
kunnen terug leggen. 

Groeten 
1 (10)(2e) 

(10)(2e) 

Va ~-----~)-DBO~L __ (_10~)(~2~e)_----"l@~m_i_n_ie_n_w_.n_l> 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 09 :45 
Aan: (10)(2e) ) - DGR 

ILenT.n l>; (1 
f----~-------

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

Onderwerp: Vragen van W im Kuijken 

Best e co llega's, 

(10)(2e) 

(BS) 
(10)(2e) 

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

rws.n1 >;~_(_10_)_(2_e_)_~ 

ILT 
(10)(2e) ) - DGRW .........,----~~ 
(10)(2e) 

Voor j ull ie is het weer een tijdje st il geweest rond Wim Ku ij ken, maa r de gesprekken zij n in de afgelopen pe riode in hoog tem po 
doorgegaan, 

In deze gesprekken is een groot aantal inhoudelij ke issues aan de orde gekomen. In de versch illende gesprekken komen hier op 

sommige punten ve rsch ill ende antwoorden uit ! Niet verwonder lij k gezien de interne discuss ie over granu liet. Een probleem is het 

onderscheid tussen mening en feit. 

Wim w il graag wat meer duidelijkheid kr ijgen en beantwoord ing van vragen met aut or iteit. 

De vragen heb ik geclusterd naa r thema en daa rbij aangegeven we lke part ij naa r mijn idee het best e een antwoord kan geven . 

Een groot aanta l vragen komt denk ik op het bordje van RWS/WVL. Ik zow1~illen vragen deze bij WVL uit te zetten bij één 

gezaghebbend persoon. Ik dac ht zelf daa rbij aan 1 (10)(2e) I, maa r laat dat graag aar61~ver. Mochten er vragen bij zit ten 

waarop je vanuit jouw expertise eveneens een antwoord wilt geven voel je dan daartoe vr ij . 
Graag zou ik de ant woorden uite rlijk 27 mei tegemoet willen zien. 

Met vr iende lijke ~roet , 

(10)(2e) 
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To: (1 0)(2e) (10 )(2e) @nvlb.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Tue 5/26/2020 1 :51 :39 PM 
Subject RE: Onderzoek door dhr. Kuijken 
Received: Tue 5/26/2020 1 :51 :40 PM 
20090802 commentaar TBbk op wijziqinqsblad BRL 9321 d.d. 02-08-2009 .pdf 

Geachte 1 (10)(2e) 

Bijgevoegd alsnog het docu ment. 

M et v r iendelij ke groet , 
(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

Va 

Ver ag 26 mei 2020 10:52 
Aan: (10)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: RE : Onderzoek door dh r. Kuij ken 

Geachte 1 (10)(2e) I, 
Ik mis de bij lage bij vraag 4. Kunt u die mij nog toezenden? 
Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

Disc aimer: 
De inhoud von dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van de inhoud daarvan door anderen of verzending aa n anderen is 
zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) onrechtmatig. Mocht dit E-mailbericht ten onrechte bij u terechtgekomen zijn, da n verzoeken wij u 
onmiddellijk contact met ons op te nemen. 

The information contained in this e-mail is intended fo r the person to whom it is addressed and may contain confidential and/or privileged information. You should 
not copy, retain, fo rward or disclose its contents to anyone else, or take any action based upon it, if it is not addressed to you personally. IJ you have received this 

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

(10)(2e) 

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

reeds beoordeeld zylab ID 134824 

134552----------------------------1396 



reeds beoordeeld zylab ID 134824 

(10)(2e) 

(10)(2e) 
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To: (10)(2e) 1) - DGRW~~ ___ (1~0)_(2_e~) -~l@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Tue 5/26/2020 3:44:59 PM 
Subject RE: Vragen van Wim Kuijken 
Received: Tu e 5/26/2020 3:44:59 PM 

Dank! 

(1 0)(2e) 

(1 0)(2e) 
(10)(3;é )( e) 

an: (10)(2e) ) - DGRW 
~--------~ 

Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 1~6_:_0_4 ____ _ 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO; 1 (10)(2e) 1) - DGRW 

Onderwerp: RE: Vragen van Wim Kuijken 
Hoi (10)(2ej, 
Goed da t je ernaar vraagt, we hadden we al klaar mag nog niet aa n je verzo nden. Hierbij . 
Groeten, 

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

Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 14:54 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DGRW '9 
Onderwerp: RE: Vragen van Wim Kuij ken 

(1 0)(2e) l@m inienw.n l>; ~I __ (_10_)(_2e_)_~I) - DGRW '9 (10)(2e) l@m inienw.n l> 

Bes te 1(10)(2e)I en~10)(2e~ 

Hebben j ullie al kans gezien naa r deze vragen te kijken? Morgen is de deadline ... 

Met v r iendelïke roet , 
1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

1 (10)(3;étj)(~e) 

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

Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 09:45 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW minienw.n l>; 

1 LenT.n l>c'-; _L__ __ -----'-__L___,____:_c_----'-l~-___J_]=-=_L__]~ __ _:_(1_0~)('----2----'e) ___ ___._,,,....;..;,.:...;;;.;.;c..;.;. 

m inienw.n l>; ~---~ (10)(2e) 

Onderwerp: Vragen van W im Kuijken 

Beste co llega's, 

ILT 
(10)(2e) ) - DGRW 

'------,----~~ 

(10)(2e) 

Voor j ull ie is het weer een t ijdje st il geweest rond Wim Kuij ken, maa r de gesprekken zij n in de afgelopen pe riode in hoog tem po 

doorgegaan. 

In deze gesprekken is een groot aantal inhoudelij ke issues aan de o rde gekomen. In de versch illende gesprekken komen hier op 

sommige punten ve rschill ende antwoorden uit ! Niet verwonder lij k gez ien de interne discuss ie over granu liet. Een probleem is het 

onderscheid tussen men ing en feit. 

Wim w il graag wat meer duidelijkheid kr ijgen en beantwoording van vragen met autor iteit. 

De vragen heb ik geclusterd naa r them a en daa rbij aangegeven we lke part ij naa r mijn idee het best e een antwoord kan geven . 

Een groot aanta l vragen komt denk ik op het bordje van RWS/WVL. Ik zo w1~ illen vragen deze b ij WVL uit te zetten b ij één 

gezaghebbend persoon. Ik dac ht zelf daa rbij aan 1 (10)(2e) I, maa r laat dat graag aa i(i1~ver. Mochten er vragen b ij zit ten 

waarop je vanuit jouw expertise eveneens een antwoord wilt geven voel je dan daartoe vr ij . 

Graag zou ik de ant woorden uite rlijk 27 mei tegemoet willen zien. 

,---;="::'::'":":::"::':::':"":'':'::'-':'":':'::':~-pro et , 
(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

1 (10)(3;étj)(~e) 
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To: (10)(2e) Il -DGB~□ __ (_10~)(~2e_)_~1@minienw.nl] 
From: (10)(2e) 1) - DBO 
Sent: Tue 5/26/2020 10:01 :03 PM 
Subject voortgangsbrief-duu rzaam-hergebru ik-grond.pdf 
Received: Tue 5/26/2020 10:01 :03 PM 
voortgangsbrief-duurzaam-hergebruik-grond.pdf 

Klopt zou in 2021 in TK moeten liggen. 
(10)(2e) 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com]; 1 (1 0)(2e) 1) - DGB~~ __ (1~0)_(2~e)_~1@minienw.nl ] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Tue 5/26/2020 10:02:05 PM 
Subject voortgangsbrief-duu rzaam-hergebru ik-grond.pdf 
Received: Tue 5/26/2020 10:02:05 PM 
voortgangsbrief-duurzaam-hergebruik-grond.pdf 

Best e W im, 

Zie opmerking ove r M HT in bijlage. Ve rder in de brief ook relevant e info. 

Groet 
(10)(2e) 
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To: 'Wim Ku ï ken' (10)(2e) @gmail.com]; 1 (1 0)(2e) 1) - DGB~ (1 0)(2e) l@min ienw .n IJ 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 5/27/2020 8:27:26 AM 
Subject Antwoorden op gestelde vragen 18 mei 
Received: Wed 5/27/2020 8:27 :26 AM 
zanddriehoek. jpg 
20200526 Be · lus cd en bs vra en Wim Kuïken 26 mei 2020.docx 
20200518 Vra 02 .docx 

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

Bijgevoegd de antwoorden d ie ik heb gekregen o p de vragen d ie we op 18 mei geste ld hebben binnen lenW. 

Zoa ls afgesproken ben ik bezig met een tabel met daar in alle argumenten voor en tegen de ste lling dat het grond/bo uwstof is . 

Met vriendeliike E roet, 

(1 0)(2e) 

(1 qill2e) 

134833 1403 
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I n zijn onderzoek is dh r. Ku ijken tegen een aanta l inhoudelijke issues opgelopen rond granuliet. In 
de t ijd laat het doss ier zien dat er op versch illende momenten met ve rschil lende arg um enten 
inhoudelijk tegenaan wordt gekeken. 

Van belang is te bepa len op welke wette lijk gronden (Bes luit Bodemkwa liteit , toelichting op Bbk, 
norm doc ument, productcertificaat) deze argumen ten zij n gebaseerd . 

Onderstaand treft u enke le v ragen aan d ie in de gesprekken naar voren zij n gekomen. Graag uw 
reactie hoe u met de kenn is va n nu tegen deze aspecten aa nkijkt. 

Antwoorden van RWS Bodem+ : (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) 
plus input van 1 (10)(2e) 1 (~RW_ S_C_D_)_, ~(1-0-)(2-e--,------'~(1-0-)(2_e_) __ ------,-, (BS~) -e-n ===(-1_0=)(-2_e=)==~(-B-S~) 

26 mei 2020 

Juridische aspecten (DGWB en HBJZ) 

1. Bieden opname van granuliet of granietzand in de afspra ken zoa ls verwoo rd in de 
Monitoringsvers lagen van het I mplementa tieteam uit 2008, 2009 en 2010 vo ldoende 
ju r idisc he basis voor het onde rbrengen van gran uliet onder BRL 9321. 

2. Waarom is in 2008-2009 er niet voo r gekozen om gra nuliet in het Rbk en toe licht ing op te 
nemen? Zou dan de hu idige discuss ie voorkomen zij n? 

3. Biedt een beleidstandpun t va n een beleids-DG vo ldoende jurid ische bas is voor 
ve rgu nningverlen ing en ha ndhaving van RWS? Zou hiervoor opname in de Regeling 
bodem kwali teit nod ig of beter zij n? 

4. Heeft de Toets ingscomm iss ie Sticht ing Bodemkwa lite it Granu liet onder BRL9321 als grond 
goedgekeurd? Was d it nod ig? 

5. Gra nuliet bevat (v rijwel) geen organ isch mater iaa l. Vo ldoet het daarmee aa n de defi n it ie 
'g rond'? Is dat re levant_Z 

6. Komt gra nuliet voor in een ve rhoud ing en een struct uur zoa ls d ie in de bodem van nature 
wordt aangetroffen? I s dat re levant? 
Voor de forme le indeling en bena ming van grondsoo rte n naar de geha ltes aa n organisc he 
stof, lutum en silt + zand vo lgens NEN 5104 zie 
https : //www . bodem plus. n 1/aa nv ragen/verkla ri ng /aa nvragen/ind elen-g ro nd soorten/ 

Eigenschappen en productie granuliet (RWS WVL) 

7. Komt gra nuliet uit ongeroerde g rond? Is dat relevant? Ja, granuliet komt van orig ine uit de 
natuurlijke erts graniet die via mijnbouw wordt gewonnen in Noorwegen en Schotland. 
Nee, het is niet relevant of een partij uit een ongeroerde bodem komt om toch grond te 
kunnen zijn. Ook bewerkte grond, zoals gezeefde of gereinigde grond kent nog juridisch de 
status grond. Zie ook de notitie uit mei 2004, naar een uniforme definitie van grond in de 
bodem en afvalstoffenregelgeving (VROM/SCG, Just He ldring). Grond is een 
'samenstellingsbegrip' waarin de herkomst van het mater iaal niet doorslaggevend is. Ook 
materiaal dat een met de bodem vergelijkbare samenstelling heeft maar niet rechtstreeks 
uit de bodem komt, kan voldoen aan het begrip grond. 

8 . Als granuliet als 'g rond' wordt gez ien moet het dan ook vo ldoen aan de gecorr igeerde 
samenstell ingsvereisten zoa ls opgenomen in Rb k art ikel 4 .2.1? Artikel 4.2.1. is ook van 
toepassing op granuliet (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 verontre in igingen om te rekenen naar een 'standaardbodem' zodat de 
omgerekende concentraties kunnen worden getoetst aan de normen die zijn opgenomen in 
bijlage B van de Regeling bodemkwa liteit. De 'standaardbodem' gaat uit van een 
lutumgehalte (minerale delen < 2 urn) van 25% en een organisch stofgehalte van 10%. Er 
is een zekere relatie tussen de bindingscapaciteit van verontreinigingen aan de 
bodemmatrix en het pe rcentage lutum en organische stof. Om die reden bevatten onbe laste 
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 
rekening . 

1405 



136280 

9. Z ij n de karakterist ieken van granuliet als d icht heid, korrelgroot teverdeling, orga nische 
stofgehalte, st ru ctuur van de granuliet korrels en het ontbreken van een mi nerale 
lu tumfrac tie afwij kend? Kan het dan toc h (j urid isc h) grond zij n? Opgemerkt moet worden 
dat er duizenden typen grond zijn, allemaal met hun eigen karakteristieken. Granul iet is 
kenmerkend door een hoog soorte lijk gewicht en laag organische stofgehalte . Jur idisch 
gezien kan granuliet grond zijn conform artikel 1 van het Bes lu it bodemkwa liteit, zoals 
uitvoerig(er) toegelicht in de kamerbrief van 31 maart 2020. Aanvu llend daarop kan worden 
opgemerkt dat in granuliet er wel degelijk een lutumfract ie aanwezig is. Het feit dat 
organische stof vrijwel afwezig is, is erg vergelijkbaar met grond die bij zandwinning 
v r ijkomt en grond d ie bij strandsuppletie wordt gebruikt. 

10. Granuli et ko mt voort uit een prod uctiep roces . Kan het dan nog j uridisc h kwalifice ren als een 
afzettingsgesteente. Deze vraag is niet relevant. Wel relevant is de vraag of granuliet na 
een bewerking juridisch nog als grond gekwalificeerd kan worden. Het antwoord is ja, zie 
ook antwoord 9. Zie ook de notitie genoemd bij vraag 7. Het begrip grond is een 
samenstellingsbegrip. Het feit dat een partij niet rechtstreeks uit de bodem komt, maar 
tussenstappen heeft ondergaan, maakt niet dat het geen grond meer is. 

11. I s gran ul iet een mengsel van 30 j aa r oud ma teriaal uit Sch ot land en 15 j aa r oud materiaa l 
uit Noorwegen of niet? I s het daa rdoor homogeen? Nee, graniet is gesteente dat 
honderdduizenden ja ren oud is en granuliet is het fijne bijproduct van gebroken graniet. 
Ja, door de homogene samenstelling van het gewonnen graniet (primair materiaal dat n iet 
is beïnvloed door menselijk handelen) en het homogene bewerkingsproces, is de 
samenstelling van granuliet ook homogeen. 

12. I s prec ies te achterha len wat de bron van het materi aa l is? Ja, uit groeves in Noorwegen en 
Schotland . 

13. I s granul iet een van nat ure in de bodem voorkomend sed imenta ir mater iaa l? I s dat 
relevant? Granuliet is een benaming voor de fijnste fractie die vrijkomt bij het breken van 
graniet. De term granuliet wordt dus niet gebruikt voor sedimentair materiaal, het is een 
term die de producent aan zijn product heeft gegeven. De mineralen die in granuliet 
voorkomen behoren tot de m ineralen die zeer algemeen zijn in de gesteenten die onze 
aa rde opbouwen. Het zijn minera len die zeer vee l voorkomen in de ondergrond van 
Nederland. Het granuliet vertoont qua samenstelling sterke overeenkomst met de 
samenstelling van de ondergrond van Nederland. Minera len als kwarts, veldspaten, calciet, 
muscoviet en b iotiet- dit zijn de minera len waar de granuliet uit bestaat - zijn eveneens de 
belangrijkste gesteentevormende mineralen in onze ondergrond . Deze mineralen zijn in het 
ve r leden ofwel door r ivieren naar ons land gebracht, ofwe l afgezet in de zeeën die 
Nederland in het verleden overspoe lden. Granuliet wijkt dus niet af van de gangbare erosie
en verweringsproducten die de r ivieren naar ons land hebben gebracht en die de 
samenstelling van de Nederlandse onde rgrond bepa len. Zoa ls eerdere bij vraag 7 en 10 
aangegeven, het begrip grond is een samenstellingsbegrip. Het feit dat granuliet qua 
samenstelling sterke overeenkomsten vertoont met de samenstelling van de ondergrond in 
Nederland draagt b ij aan de stell ing dat granuliet als grond moet worden beschouwd. 

14. I s granul iet een ind ust r iee l b ij prod uc t ? Is dat relevant ? Ja, het is een bijproduct van het 
breekproces van graniet. Nee dit is niet relevant, zie antwoord 9. I n te rmen van 
afvalstoffen recht is er een versch il tussen 'afval' en 'b ijproducten'. Dat onderscheid is 
ingewikkeld en moet van geval tot geval worden bekeken. Daarbij speelt een ro l of iemand 
zich wel of niet ontdoet van een materiaa l en of er een marktconforme prijs voor een 
materiaal wordt bepaald. Voor het Besluit bodemkwaliteit en dus ook voor de vraag of iets 
wel of niet als grond kwalificeert is het niet relevant of het materiaal als product (bijv. 
zandwinning) of afval (bijv. v r ijkomende overtollige grond bij een r ioo l renovatie) moet 
worden gezien. Het gaat er bij het Bbk om dat de grond die wordt toegepast voldoet aan de 
kwalite itse isen die zijn gesteld met het oog op voorkomen van bodemverontreiniging en 
bevorderen van hergebruik. Daarb ij speelt de afvalstatus dus geen rol. De regels in het Bbk 
zijn dusdanig opgesteld dat ze voldoen aan de vere isten van de EU Kaderrichtlijn afval 
(KRA) voor het nuttig en functioneel toepassen van afvalstoffen, zodat Nederland in alle 
geval len heeft verzekerd ( los van de vraag of een materiaal afva l is of niet) dat voldaan 
wordt aan de KRA. 

15. I s gran ul iet een afvalprod uct ? Is dat relevant ? Dat is voor de status of het materiaal wel of 
niet als grond kan worden gezien niet relevant, daarbij is het toetscr iterium artikel 1 van 
het Bbk relevant. Of het materiaal afva lstof is of een bijproduct is voor de vraag of het 

1405 



136280 

grond is niet re levant. Het kan wel relevant zijn voor de vraag of allerlei regels rondom 
bijvoorbeeld melden van afvalstoffen aan de orde zijn. Granu liet is, op het moment dat het 
in het project 'Over de Maas' wordt toegepast, geen afvalstof. Op grond van Europese 
jurisprudentie hangt de kwal ificatie als afvalstof vooral af van het gedrag van de houder en 
van de betekenis van de uitdrukking 'zich ontdoen van' (HvJEU 12 december 2013, 
ECLI:EU:C:2013:821, gevoegde zaken C-241/12 en C-242/12 en HVJEU 4 ju li 2019, zaak C-
624/17, ECLI:EU:C : 2019:564). Granuliet wordt in het project 'Over de Maas' niet toegepast 
omdat de houder - Over de Maas CV - zich daarvan wil ontdoen, maar omdat het granuliet 
daar ter plekke een nuttige functie vervult (namelijk: verondieping van de plas). Om die 
reden ge ldt dat het granu liet bij toepass ing geen afva lstof is als bedoeld in artike l. 1.1, 
eerste lid, Wm . 

16. Granuli et zou on tstaa n door spoe lwater te co ncen treren met behulp van cycl oneren , 
fl occ ulat ie en pe rsen . Z ij n dit versc hil lende vorm en van ontwateren? Is da t een wezenlij k 
ander proces da n sc heiden, wassen of breken zoals in de BRL 932 1 is genoemd? Ja, dit 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 gebruikel ijke technieken die worden gebruikt binnen de grondre inigingsbranche en 
vee lal van orig ine afkomstig uit de mijnbouw en zandwinning ingeval er sprake is van een 
proces waar grovere en fijnere delen van elkaar moeten worden gesche iden en daarvoor 
cyclonage wordt gebruikt. 

17. Heeft granu liet, naast het in de BRL 932 1 beschreven toegestane bewerkingen (wassen, 
breken en zeven in het product ieproces ) een andere niet omsc hreven prod uctiebewerking 
ondergaan waa rdoor g ranuli etsli j psel is vrij gekomen? Is dat relevant? Voor zover ons 
bekend niet. Er komt geen granulietslijpsel vrij. 
Het is niet relevant voor de vraag of het materiaal al dan n iet 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 geval 
als cement wordt toegevoegd aan grond en een betonproduct ontstaat. Zie daarvoor ook 
antwoord op vraag 7. 

18. Leidt het toepassen van granuliet tot (sterke) vert roebe ling van het opperv laktewa ter en is 
da t afwi j kend van bij voo rbee ld klei? Toepassing van granuliet in oppervlaktewater 
resulteert tot tijdel ijke vertroebe ling. Bij elke toepassing in oppervlaktewater treedt 
vertroebeling op, dat is onverm ijdelijk. In verge lijking met k lei levert granuliet een 
beperktere vertroebeling op (zie rapport Kruse). Het is zaak om bij de toepassing er zorg 
voor te dragen dat die vertroebeling zoveel mogelijk wordt voorkomen en de duur van de 
vertroebeling wordt verkort, bijvoorbeeld door de wijze van inbrenging van de grond of 
baggerspecie. Fijnkorrelig materiaal levert in algemene zin meer vertroebeling op. 

Flocculant (RWS WVL) 

19. Kan granuliet grond zij n als het naast het in de BRL 9321 beschreven toegestane 
bewerkingen (wassen, breken en zeven in het prod uct ieproces ) een in de BRL niet 
o msc hreven prod uct iebewerki ng met een flocculant heeft ondergaa n? Ja. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat het flocculant in zeer kleine hoeveelheden van 0,1 mg/kg ds 
toegevoegd . Er is een para llel te trekken met grondre inigingsresidu, dat ook met flocculant 
en vervolgens kamerfi lterpers wordt ontwaterd, en vervo lgens de juridische status van 
grond volgens het Besluit bodemkwal iteit behoudt. Zie ook antwoord op vraag 7. De 
samenstelling van het materiaa l wordt niet gewijzigd door de beperkte hoeveelheid 
floccu lant die is gebruikt. 

20. Het gebruik van een flocculant is niet o mschreven in het nonm document BRL 9321. I s dat 
noodza kelij k in een algemeen ge ldend normdocumen t? Z ie an twoo rd op vraag 16 
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 nonmdocument / productcertificaat, met het oog op 
de zorgplicht. 
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2 1. Het gebruik van een flocc ulant is niet om schreven in het productcert ifi caa t gran uliet . I s dat 
noodza kelij k? Het productcertificaat moet aangeven wat de kwaliteit is van het materiaa l. 
Alleen als het gebruikte fl occu lant daarop invloed heeft moet dat worden vermeld. 

22. Kan het nieuwe BRL 9 344 voorz ien in het gebruik van een flocculant? In de nieuwe concept
BRL 9344 is het gebru ik van een flocculant en benoeming van het soort flocculant eveneens 
niet vermeld. 

23. I s het gebruik van een flocculant wel of n iet in strijd met het Bbk omda t deze stof daa rin 
niet wordt genoemd ? Is dat relevant? Waa rom wel/niet? Nee, dat 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 ge ldt de zorgplicht ten 
aanzien van die stoffen. Op grond van de zorgplicht wordt beoordeeld of een 
ongenormeerde stof toe laatbaar is in de specifieke toepassing. 

Certificaten (RWS WVL) 

24. Heeft granu liet zowel een certificaa t gebaseerd op g ro nd (BRL 9321) als voo r bouwstof (BRL 
9324)? Zo ja , graag inzage in beide ce rtificaten. Nee, zie het zoekmenu voor de erkenning. 
Granulaten worden als bouwstof geleverd onder de BRL 9324. Dit betreft dan de fract ie 
groter dan 63 mm. Granul iet heeft een samenstelling kleiner dan 2 mm. 

25. Heeft de fa bri kant g ranuliet (of Noors leem of andere aa nduid ing voor hetzelfde product) 
als grond en als bouwstof aangeboden in de afge lopen ja ren of alleen als grond? Zo ja , de 
meld ingen en de daa rbi j behorende documentatie. raag aan ILenT. 

26. Er is ook granuliet> 2mm en < 63 mm? Zo ja, wo rdt dit onder hetzelfd e cert ifi caa t op 
bas is van BRL 9 321 verhandeld? Nee, de term granuliet wordt voor zover bekend 
uitsluitend gebruikt voor de fijnste fract ie van gebroken graniet. 
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I n zij n onde rzoek is dhr. Ku ij ken tegen een aan tal in houdelij ke issues opgelopen rond granuliet . In 
de t ijd laa t het doss ier zien dat er op verschillende momenten met versc hil lende arg um enten 
in houdelij k tegenaa n wordt gekeken. 

Van belang is te bepalen op w elke wette lijk gronden (Bes luit Bodemkwaliteit, toelichti ng op Bbk, 
norm doc ument, prod uctcertifi caa t) deze argumen ten zij n gebaseerd . 

Onderstaa nd treft u enke le v ragen aa n d ie in de gespre kken naar voren zij n gekomen. Graag uw 
reac t ie hoe u met de kennis van nu tegen deze aspecten aa nkij kt . 

Juridische aspecten (DGWB en HBJZ) 

1. Bieden opname van g ranuliet of g raniet za nd in de afspraken zoals verwoord in de 
Monitorings verslagen van het I m plementat ietea m uit 2008, 2009 en 2010 vo ldoende 
j uridische bas is voor het onderbrengen va n granuliet onder BRL 9321. 
De j uridische basis wordt ge vormd doo r het Bb k/Rb k. Het is aan de CI om te beoordelen of 
het product onder de BRL past. ILT houdt daar toezicht op. IT is een overleggremium waar 
implementatievragen Bbk aan de orde komen. Dat dient voor de onderlinge 
gedachtebepaling en discussie. 

2. Waarom is in 2008-2009 er niet voor gekozen om g ranuliet in het Rb k en toe lichti ng op te 
nemen ? Zou dan de huid ige d iscu ss ie voo rkomen zij n? 
Dat is lang geleden. De overwegingen van die tijd kan wellicht WVL nog terughalen. 
Wanneer materiaal als granuliet explicieter in bv de NvT zou zijn beschreven had dat 
wellicht geholpen bij latere discussies. 
Granuliet destijds niet in z ienswijze genoemd en ziens wijze is ook niet verplicht. 
Toelichting heeft ook geen (bepalende) juridische status. Lijst met voorbeelden is nooit 
volledig. Zie eerder gestuurd antwoord. 

3. Bied t een be leids tandpunt van een be leids-DG vo ldoende j ur id ische bas is voo r 
verg unningver lening en handhaving van RWS? Zou hiervoo r opna m e in de Regeling 
bodemkwaliteit nod ig of beter zij n? 

Het BBk werkt met de finities en niet met lijsten. Granuliet kan dus niet in het BBK worden 
' opgenomen'. Rond definities bestaan verder altijd interpretatievraagstukken, niet alleen 
extern maar zoals hier ook intern, gelet op discussie tussen RWS en DGWB. DG RWS en 
DGWB handelen beiden in mandaat, dus namens de Stas. Een intern (beleids)standpunt 
heeft op zichzelf dus geen juridische status. Deze status is er alleen als dit standpunt 
extern namens de Stas (het bestuursorgaan) wordt ingenomen. En stas heeft dat 
standpunt inmiddels ingenomen (in TK brie f en besluit op handha vingsverzoek), op basis 
van het standpunt (in fe ite: intern advies) van DGWB dat granuliet grond is, specifieker 
gezegd: aan de definitie van grond voldoet. 

4 . Heeft de Toetsingscom miss ie St icht ing Bodemkwaliteit Granuliet onder BRL9321 als grond 
goedgekeurd? Was dit nod ig? 
Volgens mij aan vaard de Harmonisatiecommissie bouw van de Stichting bouw kwaliteit een 
BRL op advies van de Toetsingscommissie Besluit bodem kwaliteit ( voor aanwijzing in de 
Regeling bodemkwaliteit). Mij is niet bekend dat de toetsingscommissie granuliet als grond 
heeft goedgekeurd. Dit is mijns inziens een taak van de certificere nde instelling (CI). Het 
toetsen of een materiaal onder een BRL valt is aan een CI en niet aan de 
toetsingscommissie. 
Ik kan het ook niet halen uit het document wat wij van de toetsingscommissie hebben. 
HBJZ Normdocument moet worden toegepast door de certifice rende instelling, die heeft 
dat gedaan en vond het grond. Als het geen grond zou zijn kan RWS handhavend 
optreden. 

5. Granuliet bevat (v r ij wel) geen orga nisc h ma teri aa l. Voldoet het daa rm ee aa n de definitie 
'grond '? Is dat releva nt? 
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Bbk definitie van grond: "vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale 
korrelgrootte van 2 m illimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur 
zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem 
voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde 
baggerspecie" 
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 
hand ha ving sverzoek. 

6. Komt gra nuliet voo r in een verhouding en een structuur zoals die in de bodem van natu re 
wo rdt aangetroffen? Is dat relevant? 
In artikel 1 van het Bbk is een definitie opgenomen voor grond. Een element hieruit is 
'organisch stof in een verhouding en een structuur zoals deze van nature in de bodem 
voorkomt'. Het is dus relevant om ook aan dit deel van de definitie te toetsen (naast 
bijvoorbeeld de maximale korrelgrootte). Voor de uitleg en een nadere toelichting geeft de 
Nvt van het Bbk (zie paragraaf 4.3.5. ) de nodige informatie. 

Beide elementen zijn onderdeel van de definitie dus relevant. Zie ook reactie op het 
handhavingsverzoek. 
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To: 
From: 
Sent: 
Subject 
Received: 

I (10)(2e) 7- ILT~ (10)(2e) 
y (10)(2e) ir--bBO 
Wed 5/27/2020 8:33:17 AM 
Onderzoek RIVM 

Wed 5/27/2020 8:33:17 AM 

Ha 1 (10)(2e) 1 

1@ILenT.n l] 

In een kamerbrief va n 5-9-20 19 'Voortgangs brief duu rzaam hergebruik grond' staat de vo lgende passage: 

' In opd racht van de Inspect ie Leefomgeving en Transport (ILT) is door het RIVM een onde rzoe k u it gevoerd naar de grootst e risico's 

in de bodemketen (ketenana lyse). In het kader van het onderzoek zijn de vo lgende schakels onderscheiden : bodemon derzoek, 

saneren, vr ij grondve rzet, part ij keu ring, behan delen, toepassen, storten/ immobiliseren en t ransport. Per schakel zij n de d r ie 

belangr ij kste risico's in beeld gebracht . Ook zijn voor de tota le bodemkete n de 20 r isico' s met de grootste maat schappe lij ke im pact 

geïdent ificee rd. Het RIVM geeft aan dat van de 20 meest ongewenste gebeu rten issen b ij 

bodemwerkzaamheden in ten m inste een derde va n deze geva llen bewust de rege ls n iet worden opgevo lgd. Het onde rzoek doet 

geen uitspraken ove r de mat e waa r in d ie gebeurtenissen daadwerke lij k opt reden, maar signaleert waa r de kwet sbaa rheden in het 

systeem zitten. Va n deze 20 risico's met de groot st e maat schappe li jke impact is d riekwa rt gerelateerd aan opslag, menging en het 

labelen van part ij en gron d. Ongewenste gebeu rt en issen die bepa le nd zij n voo r een r isico zijn bijvoorbee ld een na lat ige eind ke ur ing 

va n een sanering en illegaa l mengen va n grondst romen of ill ega le afg ifte van grond . Ook onvo ldoende toez icht door gemeenten en 

een tekort aan ken nis b ij gemeenten kun nen leiden tot overt red ingen en daa rmee ongewenste gebeurten issen met een 

maatschappelijke impact . Aan de hand va n de door het RIVM geïdent ificeerde r isico' s za l de ILT- in samenwerking met de 

handhavingspartners - in de lijn met het r isico gestuu rd toez icht haa r toez ichtacti vit eiten prio riteren. Hie rmee moet de na leving in 

de hele bodemketen worden verbeterd. Om de handhaving in de breedte te verst er ken, heeft de ILText ra budget toegewezen 

gekregen. Dit wordt deels ingezet op de ve rster king van de pr io r ita ire o nde rwerpen, bodem is daar één van.' 

Kun je m ij het onde rzoe k van de RIVM doen toekomen? 

Met v r iende ï ke roet, 

(10)(2er1--,_ 
(1~e) 
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To: 'Wim Ku ï ken' (10)(2e) @gm~a_il._co_m~J --~ 
Cc: (10)(2e) - DGBO (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 

Sent: Wed 5/27/2020 8:40:40 AM 
Subject: RE: voortgangsbr ief-duu rzaam-hergebruik-gron d.pdf 
Received: Wed 5/27/20 20 8:40:40 AM 

Beste W im en 1 (10)(2e)I, 

. e r blijkt in 2019 een onderzoek gedaan te zijn door RIVM naar de bodemketen. Dat heb ik opgevraagd. 

, e r blijkt ook een onderzoek te zijn naa r de import van baggerspecie uit het buiten land. Daar zal ik naar vragen bij DGWB. 

Over het verd ienmode l diepe plassen staat het volgende in de brief: 

'Het onderzoek toont aan dat, door het groot aantal projecten voor het verondiepen van diepe plassen, de vraag naar grond en 

baggerspecie grote r is dan het aanbod vanuit Nederland. Daa rom wordt er veel grond en baggerspecie uit het buitenland 

geïmporteerd, in 2018 1,7 m ilj oen m3 van de in totaal 8 m ilj oen m3 die in d iepe plassen is t oegepast. Sinds 2013 is sprake van een 

forse toename van de geïmporteerde hoeveelheden grond en baggerspecie, met vooral een st erke stijging sinds 2016. De import is 

vooral econom isch gedreven. Dit wordt ve roo rzaakt door de lage transportkosten , de korte transportafs t anden , de mogelijkheid 
tot het meenemen van een retourvracht, de grote ops lagcapacite it in Nederland en het gegeven dat in Nederland relatief korte t ij d 

grote hoeveelheden kunnen en moeten - gelet op de 10 jaarste rm ijn voor het ve rond iepen -worden toegepast. Verschillen in 

normste lli ng tussen landen heeft - uitgezonderd specifieke geva llen - maar een beperkte invloed op de import.' 

Een deze passage over de Vonkerplas: 

' In het algemeen overleg van 7 maart 2018 zijn de prob lemen rondom de verondiep ing van de Vonkerplas aan de orde geweest. Ik 

heb daarb ij aangegeven dat ik een zorgvu ld ige afweging en een goede beoorde ling va n de ecologische kwaliteit belangrij k vindt. 

Zoa ls toegezegd is hierover met Rijkswaterstaat, de gemeente West Maas en Waal, Staat sbosbeheer en het Burgercollectief 

Dreumelse Waard overleg gevoerd. Er is overeenstemming dat eerst- door een onafhanke lijk bu reau - de ecologische kwaliteit van 

de Vonkerplas in beeld moet worden gebracht, inclusief de nulmeting. De opd racht voo r het onderzoek naar de ecologische 

kwa lite it wordt in over leg met het burge rcollectief voorbere id. Daarnaast wordt de mer-comm iss ie ve rzocht om een onafhanke lij k 

advies.' 

Met vriendelijke groet , 

(1 0)(2e) 

(1 )( e) 

Van: Wim Ku ij ke n 

Verzonden: dinsdag 26 me i 2020 23 :17 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO 

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

Onderwerp: Re : voo rt gangsbr ief-d uu rzaam-hergebru ik-grond.pdf 

Oke. Nieuws .... ? 
iPhone WJK 

Op 26 mei 2020 om 23:02 heeft ~I __ (_10_)_(2_e_) -~I) - DBO ~L _ _:_(1_0..:....:)(_2e...:...) _ ____J->ol@~m_in_ie_n_w_._nl> het volgende 
gesch reven: 

Beste Wim, 

Zie opmerk ing over MHT in bij lage . Verder in de br ief ook re leva nte info . 

Groet 
(10)(2e) 

Dil berich t kan informatie bevallen die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dal aan de afzender te melden en het bericht te verwiJderen. De Staat aanvaard t geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt mei risico's verbonden aan hel elektronisch verzenden van beri chten_ 

This message may conlain information !hal is nol inlended for you. lf you are nol the addressee or if lh is message was sent to you bymistake, you are requesled to inform 
the sender and delete the messa ge_ T he State accepts no liabil~y for dam age of any kind resutting from the risks inherent in the eleclronic transm ission of 
messages. 
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To: 'Wim Ku ï ken' (10)(2e) @gmail.com]; ~I __ (1_0~)(2_e~J-~I) - DGB~~ __ (_10~)(_2e~J-~1@minienw.nl ] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 5/27/2020 8:48:08 AM 
Subject RE: 20200526 Interview(~) 
Received: Wed 5/27/2020 8:48:08 AM 

Ik denk dat de Handre iking u it 2010 bedoeld wordt. 

Met vriendeli j ke groet, 

(10)(2e) 
(1 cfüpe) 

Van: Wim Kuij ken 

Verzonden: woensdag 27 mei 2020 09 :04 
Aan: (1 O)(Ze) ) - DG B 

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

Onderwerp: Re : 20200526 Int erview~ 

Prim a. Dan k 

Kennen wij de 'beoordelingssyst emat iek verontd ieping'?? 

Wim 

iPhone WJK 

Op 27 mei 2020 om 08:56 heeft ~I __ (_10_)_(2_e_) -~I) -DGB 1L __ (_10_)_(2_e_) _ _J.l@_m_in_ie_n_w_ .n_l> het volgende gesch reven : 

Goedemorgen Wim, 
Hierb ij het vers lag va n het gesprek met 1 (10)(2e) lq iste ren. 
Groet 1 (1 0)(2e) 1 

Dil berich t kan informatie bevallen die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dal aan de afzender te melden en het bericht te verwiJderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt mei risico's verbonden aan hel elektronisch verzenden van beri chten. 

Th is message may conlain infonnalion !hal is nol inlended for you. lf you are nol the addressee or if lh is message was sent to you bymislake, you are requesled to infonn 
the sender and delete the messa ge. The State accepts no liabil~y for dam age of any kind resutting from the risks inherent in the eleclronic transm ission of 
messages 

<20200526 Interview /1 O)(Zejdocx> 
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To: (10)(2e) (10)(2e) @ hotm ail. com] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 

Sent: Wed 5/27/2020 8:50:53 ÎM 
Subject RE: 20200515 Interview (10)(2e) 1 

Received: Wed 5/27/2020 8:50 :53 AM 

Dank! 

(1 0)(2e) 

me i 2020 09 :36 
---(1-0-)(2_e_) ~'---------,1) - DBO ; (10)(2e) 

Onderwerp: RE : 202005 15 lnt e rv ie (10)(2e) 

Best e, 

Nog en ige t oevoegingen in rood aa ngegeven. 

(10)(2e) 

Van: 
Verzo mei 2020 11 :23 
Aan:~I --(1-0-)(2_e_) ~~l)-DBO ~-(1-0-)(-2e_)_~ 

Onderwerp: RE : 202005 15 lnt e rv ie (10)(2e) 

Best el (1 0)(2e) 1 

DGB 

m in ienw . n I>; "=I ==(=1=0)=(2=e=) ==c......JQ DG B 1L_ __ (1_0_)( 2_e-'----) _ _J.l@""'--'-'m"'"'i"""nc..ci e"'"'n"'"'w""". n""'I> 

Bijgaand de antwoorden op de door u geste lde v ragen, 
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1.2 Samenstelling 
Het College van Deskundigen heeft de volgende samenstelling: 

Functie 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

onafhan kei ijk 

CASCADE (Net erden Groep) 

CASCADE (Terraq ) 

VLB (Pelt en Hooy aas) 

Producenten lichte toeslagmateria len 
Vliegas unie 

Vereniging Afvalbedrijven (Mîneralz) 

VOBN (Cement en Betoncentrum - Betonhuis) 

BFBN - Betonhuis 

Vakgroep Bitumineuze Werken (Bouwend 
ederland 

RWS 

SKG-IKOB 

SGS-INTRON 
Kiwa 
Nonnec Certificat ie 

Kiwa 

ormec Certificatie 

SGS INTRON 
SKG-IKOB 
Kiwa 

Geachte 1 (10)(2e) 1 

Nogmaals dank voor het gesprek. Dhr. Kuijken heeft naar aanle iding van het gesprek nog een paar aanvu llende vragen: 

(10)(29) 
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(10)(2g) 

Ik hoop dat de antwoorde n d u ideli jk zijn . 

Groet, 

(10)(2e) 

Van: ~I __ (1_0_)(2_e_) __ I) - DBO ~L _ _:_(_10_:_)(_2e_:_) _ __,...l@~m_ i n_ie_n_w_._n I> 

Verzonden: woensdag 20 mei 2020 09 :56 

Aan: 1 (1 0)(2e) H (10)(2e) l@hot ma il.com >; :::::1 ====(1=0=)(=2e=)==="='~I 1- DGB 1L_ __ (1_0_)(2_e_) _ _.l@_m_i_n_ie_n_w_._nl> 
Onderwerp: RE : 202005 15 Inte rv iew de Kon ing 

Geachte l (1 0)(2e) 1 

Nogmaa s dan k voor het gesprek. Dhr. Kuijken heeft naar aan le id ing van het gesprek nog een paar aanvu llende vragen: 

Met vriendelïke roet, 

1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

1 (10)(2'.étj)(~e) 

Van:I (10)(2e) rl (10)(2e) l@ hotmail.com > 

Verzonden: woensdag 20 mei 2020 08 :04 
Aan: (10)(2e) - DGB (10)(2e) m inienw.nl> 

(10)(2g ) 

CC: ~--(1_0_)(2_e_) __ ~• - DBO <L___(:_1_:_0)...:.(2_e.:....) _ __i.,......:..:m..:..:i.:...:n.:..::ie:..:.n:....:w.:..:.c.:..:..:.nl> 

Onderwerp: RE : 202005 15 Inte rv iew de Kon ing 

Best e~ (10)(2e) n 
Bijgaand m ijn react ie en aanvu lli ngen op het verslag van 15 mei 2020 in de b ij lage aangegeven in geel. 

Groet, 

(10)(2e) 

DGB1L__:__(1_0_:_)(2_e...:.) _ ~l@--.c...m=i~n~ie~n~w~.n=I> 
t=.=======:::......J Verzon en: maan ag 18 m ei 2020 19:4~8 _____ ~ 

Aan: ( 1 0)(2e) @hotm ai l. c;.:o:..:.m.:..:_' _i_ _ _:_....:..:...-:-_ _j.l,.:....:..!h.:co..:.;tmc.:..:..::a..:..:i l.:...:.c:..:o:..:.m.:..:.> 

CC: (10)(2e) ) - DBO <L___:_(1_0.:..:)(2_e..:....) _ _j.>,,'-'--'-'-=:..:...:....:..::...:..:..:..: 

Onderwerp: 20200515 Interv iew de Ko n ing 

Geachter (10)(2e) l 
Bij gevuJga v 11 1ac a ne e vè rslag va n het interv iew da t afge lopen v r ij dag heeft p laa tsgevonden. 
Graag hoor ik of u zich kunt vin den in het verslag , o f dat u nog za ken m ist of aan pass ingen heeft . 
Het zou fij n zij n a ls da t uit er li j k vo lgende w eek m aa ndag lukt. 
Vr iende lii ke aroet. 

l 1 (10)(2e) 1 1 

D~ bericht kan informatie bevallen die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dal aan de 
afzender Ie melden en hel bericht Ie verwijderen. De Staal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt mei risico's verbonden aan hel 
elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information !hal is not intended for you. lfyou are not the addressee or if th is message was sent to you bymistake, you are requested to inform the 
sender and delete the mes sage. The State accepts no lia bilily for dam age of any kind resulling from the risks inherent in the eleclronic transm ission of messages. 
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To: (1 O)(2e) Il -DGB0 (10)(2e) 
From: (1 O)(2e) 1) - DBO 

l@m inienw.nl]; 'Wim Kuijken'0 (10)(2e) l@gmail. com] 

Sent: Wed 5/27/2020 8:56:35 AM 
Subject RE: 20200526 lnterview(l10)(2~) 
Received: Wed 5/27/2020 8:56 :36 AM 

Dan weet ik het niet. 

Met vriendelïke roet, 

(1O)(2e) 

(1 )( e) 

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

Verzonden: woensdag 27 mei 2020 09 :55 
Aan: 1 (1 O)(2e) I) - DBO ; 'Wim Kuijken ' 

Onderwerp: RE : 20200526 Int e rview(~ 
Alleen die ligt nu toch niet in de Kamer voor? 

Van: 1 (1 O)(2e) I) - DBO ~L _ _:_(_1O_:_:)(_2e_:_) _ __J->,l@'-'m-'--'-'-'-i n'""ie'-'-n'-'-w'-'-.=nl> 
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 09 :48 
Aan: 'Wim Kuijken ' 1 (1O)(2e) l@gmail.com >; 1 (1O)(2e) 

Onderwerp: RE : 20200526 Int e rview(~ ) 

Ik denk dat de Handre iking u it 2010 bedoeld wordt. 

Met vriendelijke groet, 

(1O)(2e) 
(1cfüpe) 

Van: Wim Ku ij ken '9 (1O)(2e) l@gmai l.com > 

Verzonden: woensdag 27 mei 2020 09 :04 
minienw.nl> Aan: (1O)(2e ) ) - DGB (1O)(2 e) 

.--L-------'-------------
CC: (1O)(2e) ) - DBO <L_____:(_1O_:).:_(2_e'._) _ _).l,ö~m.!.!.!!.in:.:;ie:::..:n~w=.nl> 

Onderwerp: Re : 20200526 l nterv iew~10)(2e~ 

Prim a. Dank 

Kennen wij de 'beoordelingssystemat iek verontd iepin g'?? 

Wim 

iPhone WJK 

1)- DGB ~L._ __ (1_O)_(2_e_) _ _..l@_m_in_ie_n_w_._nl> 

Op 27 mei 2020 om 08:56 heeft 1~ __ (_1O_)_(2_e_) -~I) -DGB 1L __ (_1O_)_(2_e_) _ _J.l@_m_in_ie_n_w_.n_l> het volgende gesch reven : 

Goedemorgen Wim, 
Hierb ij het verslag va n het gesprek met 1 (1 0)(2e) !g iste ren. 
Groet 1 (10)(2e) 1 

Dil berich t kan informatie bevallen die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van beri chten. 

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

<20200526 Intervie~docx> 
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To: r1--___:_----'---'-------'-----------"=~ )U (10)(2e) l@rws.nl] 

F rom: ~~=r;;:;::,::;;:;;:;:;:;:;:;::;:=,:;.-:-i:1 H BJZ 
Sent: 2:11 AM 
Subject Stukken vovo granu liet 
Received: Wed 5/27/2020 9:52 :11 AM 

Ha ll4i110)(2~) 

Door andere w erkzaa mheden he b ik niet kunnen reagere n op alle mails ove r de zitt ingen en de st ukken voor de rb. 

Toch voor alle ze kerheid (omdat de LA vraagt o m akkoord op verzenden st ukken ): w et en we 100% ze ker dat alle st ukken d ie 

richt ing rb gaa n (en d us ook r icht ing gemeente en verder bekend worde n, ook bi j de TK) al zijn verst rekt aan de TK of an ders zins 

openbaa r zij n gemaa kt ? 

Is het nod ig daar nog een chec k op t e (lat en) doen? 

Grt ~ ) 
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To: (10)(2e) Il -DGBO (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Wed 5/27/2020 10:01:33 AM 
Subject 20200526 REVIEW G opmerk ingen t10)(2ej 
Received: Wed 5/27/2020 10:01 :33 AM 
20200526 REVIEWG opmerkingen~ 

t. i. 
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To: 'Wim Ku ï ken' (10)(2e) @gm~a_il._co_m~J --~ 
Cc: (10)(2e) - DGBO (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 

Sent: Wed 5/27/2020 10:02:16 AM 
Subject: RE: Antwoorden op gestelde vragen 18 mei 
Received: Wed 5/27/2020 10:02:16 AM 

Prima! 
Met vriendelijke groet , 

(10)(2e) 

(1 0)(::{é )( e) 

Van: Wim Ku ij ken 

Verzonden: woensdag 27 mei 2020 11 :02 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO 
CC: (1 0)(2e) ) - DGB 

Onderwerp: Re : Ant woorden op gest elde vragen 18 mei 

St el voor dat we een bijlage maken bij mij n rapport met de lenW antwoorden op 'veel gestelde' en kritische vragen ! Oke? 
Wim 

iPhone WJK 

Op 27 mei 2020 om 09:27 heeft ~I __ (_10_)_(2_e_) -~I) -DBO ~L_ _ _:.(1_0.:..c)(_2e---'---) _ ____,_,.l@~m_in_ie_n_w_._nl> het volgende 
geschreven: 

Beste 1(10)(2e) 1 en W im, 

Bijgevoegd de antwoorden d ie ik heb gekregen op de vragen die we op 18 me i gest eld hebben binnen lenW. 

Zoals afgesproken ben ik bezig met een t abe l met daa r in alle argume nten voo r en t egen de ste lling dat het 
grond/bouwst of is. 

Met vriende li ike roet, 

1 1~ :11~: 1 •I l 
Dil berich t kan informatie bevallen die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht 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 mei risico's verbonden aan hel elektronisch verzenden van beri chten 

This message may conlain information !hal is not inlended for you. lfyou are nol the addressee or if lhis message was sent to you bymislake, you are requested to inform 
the sender and delete the messa ge_ The State accepts no liabil~y for dam age of any kind resutting from the risks inherent in the electronic transm ission of 
messages. 

<20200526 Beantwoord.in Bodem plus cd en bs vragen Wim Kuijken 26 mei 2020.docx> 
<20200518 Vragen (10)(2e) (002).docx> 
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To: 'W im Kuïken' (10)(2e) @ gm~a_il._co_m~ J --~ 
Cc: (10)(2e) - DGBO (10)(2e) 1@m inienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 5/27/2020 10:34:06 AM 
Subject: RE: Antwoorden op gestelde vragen 18 me i 
Received: Wed 5/27/2020 10:34:07 AM 

Beste l (10)(2e) l en Wim , 

Ik ga ermee aan de slag. 

1 (10)(2e) I is deze wee k dru k. Zullen we kome nde dinsdagmiddag met z' n d r ieë n v ia Zoo m over leggen over de rapportage? 

Met v r iendelij ke groet, 

E 
Van: W im Ku ij ken 

Verzonden: woensdag 27 mei 2020 11:05 
Aan: (10)(2e) ) - DBO 

CC: (1 0)(2e) ) - DGB 

Onderwerp: Re: Ant woorden o p gestelde vragen 18 mei 

Kunnen ju l lie o pzet m aken? 

iPhone W JK 

Op 27 m ei 2020 om 11:02 heeft ~I __ (_10_)_(2_e_) __ I) - DBO ~L _ _:_(1_0..:...:)(_2e....:_) _ ____J.>,l@'--'m..;.;..;.;..in""'ie:;.;..n;..;.w:..;..=nl> het vo lgende 

geschreven: 

Pr ima! 

Met v r iende li ike 1uoet, 

(1 0)(2e) 

Van: W im Kuij ken <I (10)(2e) l@gmail. com> 

Verzonden: woensdag 27 mei 2020 11 :02 
~----~ 

Aan: (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) min ienw.n l> 

CC: (1 0)(2e) ) - DGB < (10)(2e) minienw.nl> 

Onderwerp: Re: Ant woorden o p gestelde vragen 18 mei 

134827 

Stel voo r dat we een b ij lage ma ken bij m ijn rapport met de lenW antwoorden op 'vee l geste lde ' en kr it isc he v ragen ! 

Oke? 

W im 

iPhone WJ K 

Op 27 mei 2020 om 09:27 heeftl (10)(2e) I) - DBO <I 
~------

(1 0)(2e) l@minienw.nl> het 

vo lgende gesch reven: 

Bestel(10)(2e) len W im, 

Bijgevoegd de antwoo rde n d ie ik heb gekregen op de vragen die we op 18 mei geste ld hebben b innen 

lenW . 

Zoa ls afges pro ken ben ik bezig met een tabe l met daarin alle argumenten voor en tege n de ste lli ng dat 

het grond/ bouwstof is. 

M et vriendelij ke groet, 

E 
1416 



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

This message may contain information !hal is not intended for you_ lfyou are not the addressee or if th is message was sent to you bym istake, you are requested 
to inform the sender and delete the messa ge_ The State accepts no liabil~y for dam age of any kind resutting from the risks inherent in the 
elecl ronic lransm ission of messages 

<20200526 Beantwoordine: Rorlem plus cd en bs vragen Wim Kuijken 26 mei 2020.docx> 
<20200518 Vragen ~ (1 D)(2e)7 (002) .docx> 
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To: (10)(2e) ) - BSK~ (10)(2e) 1@minienw.nl]; ~I ___ (_10~)(_2e~) __ ~l) -
DGRW (10)(2e) minienw.nl ] 
From: (10 )(2e) ) - DGRW 
Sent: Wed 5/27/2020 11 :01: 11 AM 
Subject: RE: vragen bij nota over botsproef diepe plassen 
Received: Wed 5/27/2020 11 :01:12AM 

Hierb ij 

Vragen stas nota 
Vraag: 
Hoe wordt de uitvoeringsprakt ijk, sector of part icu liere eigenaren van plassen betrokken bij de 

botsproef? 

Antwoord: 
Het init iële voorstel was om samen met de andere overheden - bevoegde gezagen - te kijken of er nog 

w itte of grijze vlekken zijn in de regelgeving. Vragen over de rege lgeving komen van de gemeente 

West, Maas en Waa l en provincie Gelde rl and. Act ieve bet rokkenheid bedrijfsleven was niet voorz ien. 

Kunnen wij alsnog wel doen. Krij g j e waarschij nl ijk ook een wat evenwicht iger beeld. Goed om hier het 

voorstel op aan te passen. 

Vraag: 
Welke keuzes moeten we nog maken irt planning en inwerkingtred ing van de OW en of aanpass ing van 

het besluit bodemkwaliteit. 

Antwoord: 
De afronding van de botsproef is voo rzien in oktobe r 2020. Ste l dat verdere aanpassing van de 

regelgeving nodig is, dan ligt het in de lijn om een w ij ziging van de inwerkingtreding van de OW te laten 

meelopen. Een w ijziging van een besluit (bijv Bbk) duurt ook al een j aar. Dat scheelt enkele maanden 

met de inwerkingtreding van de OW. Is voorzien nu op 1 januari 2022. 

Vraag: 
Ik zie liever een rapport met aanbevel ingen, dat dan nog een keer bij belanghebbenden gesondeerd 

wordt, dan een congres. 

Antwoord: 
Congres staat nog als optie in de planning. In de tekst hadden wij alleen nog het rondetafe lgesprek 

laten staan. 

Prima als de stas liever een rapport heeft . Even aan de stas vragen of ze wel akkoord is met het 

rondetafelgesprek. 
Vragen 1 (10)(2eJ 1 

Vraag: 
Botsproef volgt uit het gesprek met Gelderland en daarna toezegging Kamer, maar welke vraag w illen 

w ij beantwoord zien? 

Antwoord: 
Met de botsproef willen wij bekijken of de regelgeving voor het ontgronden en verond iepen gehee l 

sluitend is. W ij willen d it bek ijken planvormi ng, vergunningverlening en handhaving. Hiermee kan 

worden aangetoond of het systeem robuust is of dat er nog aanpassingen nodig zijn. Uitgangspunt is 

de rege ls onder de omgevingswet. 

Vraag: 
Ge lderland en gemeente West Maas en Waal worden betrokken bij de aanpak, maar welke provincies 

en gemeenten nog meer? Ook part ij uit een andere hoek mee te nemen? Of de koepels? 

Antwoord: 
Omdat er op bestuurl ijk niveau contact is met de gemeente West, Maas en Waa l en de provincie 
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Ge lderland - ook ikv het reviewonderzoe k granu liet- lij kt het goed om de aanpak met hen te 

bespreken. Aanpak verder te r kennisname brengen aa n koepe ls en andere part ijen. Deze part ij en zijn 

dee l van het onderzoek. 

Vraag: 
Het tweede gevraagde besluit gaat over het ambtelijk contact met gemeente en provincie, maar dat 

komt niet terug in argumentatie. Hebben jullie aandacht voor de samenloop met lopende procedures 

(voorlop ige voorziening en bezwaarsch rift). 

Antwoord: 
Heb ik in de nota b ij communicat ie wat over gezegd. 

Vraag: 
Wordt de uitvoeringskant ook meegenomen? Wo rden andere pri vate part ijen of part iculiere eigena ren 

va n plassen betrokken? 

Antwoord: 
Betrokkenheid van pri vate part ijen, part icu liere eigenaren was voorzien ikv het gesprek over de 

integrale aanpak en niet de botsproef. Zoa ls ik bij de beantwoording van de vragen door de stas heb 

aangegeven, kan dit alsnog. Heb ik geen bezwaa r tegen. 

Vraag: 
Welke keuzes zij n er rondom t ijdpad te maken? Voor of na de inwerkingtred ing van de OW en of 

aanpassingen besluit BBK? 

Antwoord: 
Zie hiervoor een antwoord van de stas op eenzelfde vraag. Hierboven al beantwoord. 
Vraag: 
Overweging: biedt de aanpak vo ldoende gewicht voor ve rvolgstappen ( r icht ing Ka mer, etc)? 

Antwoord: 
Met een goede analyse, een stevige interviewronde, betrokkenheid van alle part ijen moet een 

resultaat - in de vorm van een rapport -voldoende gew icht bieden voor een discussie in de kamer. 

Een goede kwa liteit van de interviews en ana lyses is dan we l erg van be lang. 
Van: 1 (10)(2e) 1) - BS K 

Verzonden: woensdag 27 mei 2020 09 :48 

Aan: 1 (10)(2e) 1) - DG RW 

Onderwerp: RE : v ragen bij not a ove r botsproef d iepe p lassen 
Hoi 
Heb je iets meer duiding voor straks voor de vragen die nog moeten worden beantwoord? Alvast dank. 
Groet 1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DG RW '9 (10)(2e) l@m inienw.nl> 
~----~ 

Verzonden: woensdag 20 mei 2020 0~8_:5_1 ____ ~ 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - BSK <I (10)(2e) l@m inienw.n l> 

Onderwerp: FW: v ragen bij not a over botsproef diepe p lassen 

Hoi 1 (10)(2e) 1, 

Zie hieronder m ijn rea ct ie op de op merkingen van 1 (10)(2e) 1 en op welke punte n ik de nota aa npas. 
\f Botsp roef volg t u it het gesprek met Ge lderl and en daa rna toezegg ing Kamer, maar we lke v raag w illen wij bea ntwoord zien? 

Staat al in nota 
\f Gelder land en gemeente West Maas en Waa l worden betrokken bij de aan pak, maa r welke prov incies en gemeenten nog 

meer? Ook part ij u it een andere hoek mee te nemen? Of de koepe ls? Zal ik aangeven 
\f Het tweede gevraagde besluit gaat over het am bte lij k conta ct met gemeente en pro vincie, maar dat komt n iet terug in 

arg umenta t ie. Hebben j ul lie aa ndacht voo r de samenloop met lopende proced ures (voorlop ige voorz iening en 
bezwaarschr ift) . Zal ik iets over schrijven. Handhavingsverzoek bij RWS apart traject. Houden wij geen rekening mee 
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V Wordt de uit voeringskant ook meegenomen? Wo rden andere pr ivate pa rt ijen of pa rt icu liere eigenaren van plassen 
bet ro kken? Bij het bredere gesprek wel. Zal ik aangeven. 

V Welke keuzes zij n er rondom t ij dpad te ma ken? Voor of na de inwerk ingtred ing van de OW en of aanpass ingen bes luit 
BBK? Noodzakelijke aanpassingen zullen waarschijnlijk in de ow landen. 

V Overweg ing: bied t de aa npa k voldoende gewicht voor vervo lgstappen ( r ichting Kamer, etc)? Denk ik zeker. Pas de tekst 
hierop niet aan. 

Met vriendelijke groet , 
(10)(2e) 

(10)(\3él 
(10)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) Il - DBO <I (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 17:00 

Aan: (10)(2e) m inienw.n l>; ~I ___ (_10_)_(2_e) __ ~I)-BSK 1 
(10)(2e) ) - BSK 

CC: (10)(2e) (10)(2e) l@m in ienw.n l> 

(10)(2e) l@m inienw. nl>f r 0)(2~) 

Onderwerp: vragen bij nota over botsproef d iepe plass en 

Hoi 1 (10)(2e) j) el8~10)(2e~ 
Vanm iddag heb ik ko rt al even met ~10)(2e~ges proken over de besli sn ota over de botsp roef en integra le aa npa k d iepe plassen. 
Dank voo r de toelichting. 
RONDZEND MAP-2020/ 5842 
Nog een aa ntal v ragen van onze kant : 

V Botsproef vo lgt uit het ges prek met Gelder land en daa rna toezegg ing Kamer, maa r welke vraag w illen wij bea ntwoord 
zien? 

V Gelder land en gemeente West Maas en Waa l wo rden betrokken bij de aa npak, maa r welke prov incies en gemeenten nog 
meer? Ook part ij u it een andere hoek mee te nemen? Of de koepe ls? 

V Het tweede gevraagde besluit gaat over het ambtelij k contact met gemeente en provincie, maa r dat komt niet terug in 
argum entat ie. Hebben j ul lie aa ndacht voor de sa menloop met lopende proced ures (voor lopige voorz iening en 
bezwaa rschrift ). 

V Wordt de uitvoeringskant ook meegenomen? Wo rden andere private part ijen of part iculiere eigenaren van plassen 
bet ro kken? 

V Welke keuzes zij n er rondom t ijdpad te ma ken? Voor of na de inwerk ingtred ing van de OW en of aanpass ingen bes luit 
BBK? 

V Overweg ing: bied t de aa npa k voldoende gewicht voor vervolgstappen ( r ich ting Kamer, etc)? 
Lukt het om morgen een aa ngepaste nota in HPRM te zetten? 
Met vriende lii ke □ roet 

(10)(2e) 
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,T----;:o:~;:;-::--;------\-;::,-------(1_0_)(2----,e:;--) _ _J,~_(_10~)_(2~e)~l@sgs.com )~U _ (_10~)(_2e~) ~l@sgs.com]; ~I __ (_10_)(2_e_) -~r Culemborg)~) 
(10)(2e) s s.com 

Cc: (10)(2e) - DGBD (1 0)(2e) l@m inienw.nl] ; 'Wim Kuijken'D (1 0)(2e) l@gmail. com] ------From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 5/27/2020 12:39:10 PM 
Subject Aanvul len de vragen va n dhr. Ku ijken 
Received: Wed 5/27/2020 12:39:11 PM 
20090802 commentaar TBbk op w ijzigingsblad BRL 9321 d.d. 02-08-2009 .pdf 

Geachte 1 (1 0)(2e) len j (10)(2e) 1 

Nogmaa ls bedan kt voor het gesprek. 

1. Naar aanleid ing van de invoe ring van het Bbk moesten materialen verdee ld worden in grond en bouwstof. Materialen die als 

grond we rden aangemerkt kwamen onder de BRL 9321. In dat kade r is in 2008 gewijz igde BRL 932 1 vast gest eld. Is dat 

gebeurd o p 9 ju li 2008? Of was dat 8 feb 2008 al ? Be iden data staan vermeld op de huidige BR L. 

(1 0)(2g) 

3. Heeft u voor ons het w ijzigingsblad dat aan leiding was voo r de bijgevoegde rea ct ie va n de Toetsingscomm iss ie? Hoe kij kt u 

tegen deze reactie aan? Deze heb ik bijgevoegd. 

(10)(2g ) 

5. Was BRL 9344 ook bedoeld om granuliet in een grotere korrelg rootte dan het bestaande product als grond t e kunnen 

certificeren? 

6. Kunt u aangeven hoevee l product en momentee l onder BRL 9321 een productcertificaat hebben? 

7. Kunt u aangeven of er gecert ificee rde producten bij zij n w aarbij in het product ieproces van een f locculant gebruik wo rdt 

gemaakt? 

8. Zijn er voor zover u we lke andere producten (onde r een andere BRL) als grond zijn gekwalificeerd en waa rbij in het 

productiep roces van een flocculant gebruik wordt gemaakt? 

9. Kunt u aangeven (aan de hand van voorbeelden ) we lke mate rialen momenteel in de NL bodem worden toegepast als grond 

onder BRL 9321 en die een zeer laag organ isch gehalte hebben? 

~:":':":'.:~':::':":'.:~~~_.,roet , 
(1 0)(2e) 

134550 1418 



To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gm~a_il._co_m~J --~ 
Cc: (10)(2e) DGBO (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 5/27/2020 1 :22:22 PM 
Subject: RE: Onderzoek door dhr. Ku ijken 
Received: Wed 5/27/20 20 1 :22 :22 PM 

Dacht ik al. ... 

Met vriendelijke groet , 

2 
Van: Wim Ku ij ken 

Verzonden: woensdag 27 mei 2020 14:20 
Aan: (10)(2e) ) - DBO 

CC: (10)(2e) - DGB 

Onderwerp: Re: Onderzoek door dh r. Kuij ken 

Nee hoor.. .. 

iPhone WJK 

Op 27 mei 2020 om 13:39 heeft ~I ___ (1_0)_(2_e) ___ I) - DEO <1L_ __ (_1o_)(_2e_) _ ___,_._,l@=--m_im_·e_n_w_.nl_> het volgende 
geschreven: 

We kunnen ook nog een gesprek met hem plannen .... 

Met v r iende lijke groet, 

(10)(2e) 

Van: Wim Kuijken < (10)(2e) mail.com> 

Verzonden: woensdag 27 mei 202~0_1_2_:0_7 __ ~ 

Aan: (10)(2e) ) - DBO;.......i _ __:_(1_0:..:_)(2_e_:_) ~ ___J.>..:....:...:..:.:..:..:.:;:..:..:...:c.:....:..:..:. 

(10)(2g) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Va l@nvlb.nl> 

Verzonden: woens 

Aan: ~---~-~~ L______:(_10...:...)(:...,,2_:e) _ __.l,l-..:.;m.:..:.i.:.:.n :.;:;ie.:..:.n.:.:w..:.:, n.;,;I:..,> 

CC: 'W im Kuijken' < (10)(2e) mail.com>; (10)(2e) DGB ~-'---(1_0_)(2_e_) ~ ,...-_m __ i_n_ie_n_w_.n_l>I (10)(2e) 1 

(10)(2e) ( )( bouw kwa lite1 .n >; (1 0)(2e) (10)(2e) minbzk.n l> 

Onderwerp: RE : On erzoek door dh r. Kuij ken 

134824 

Geachte 1 (1 0)(2e) 1, 

Het is mij inderdaad bekend dat de heer Kuij ken onderzoek doet naar de kwestie rond de 
toepass ing v an granuliet en ik hoop dat wat onduidelijkheden kan verhelderen. 
In verband met het fei t dat ik meerdere functies bekleed, moet ik echter een keuze maken uit 
hoofde van welke functie ik uw vragen moet beantwoorden. 
Gelet op de inhoud van uw e-mailbericht, ga ik er vanuit dat de vragen voor mij bedoeld zijn~ ) 

1420 



1 

1 

134824 

L---y--~~~--------(1_0_)(2_e_) ___________ ~I Als dit onjuist is, dan 
hoor 1k dat graag. 

1 

1 

1 

1 (10)(2e) 1 

1~ _____________ (1_0_)(2_e_) ____________ ~1Deze TcBbk is een 

1 

commissie die geheel zelfstandig en onpartijdig de hem door SBK ter toetsino- voonrelP:o-c1P: 
BRL's (Beoordelingsrichtlijnen) toetst aan de vigerende regels daarvoor. j (10)(2e) 

1 

(1 0)(2e) 

110\(?<>) r( 10)(29J 

(1 0)(2e) 
1 

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

(10)(2e) 

(10)(2e) 
1 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 
1 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 
1 

Ik ben inhoudelijk uiteraard wel van de problematiek op de hoogte, want het betrokken bedrijf 
Graniet Import Benelux B.V. te Amsterdam (GIB) is wel lid van de NVLB , maar de toepassing 
van granuliet geschiedt geheel onder eigen verantwoordelijkheid van dit bedrijf. Daar heeft de 
NVLB geen zeggenschap over. Ik ben vanuit de NVLB (nog) niet direct betrokken in de kwestie 
rond de toepassing van granuliet, maar indirect verzamel ik natuurlijk wel de nodige infonnatie. 
Na deze uitvoerige doch noodzakelijke toelichting, bericht ik u ter beantwoording van uw vragen 
het volgende: 

1. Kunt u aangeven wat de formele taak is van de Toetsingscommissie Bodemkwaliteit en 
waar deze is vastgelegd; 

10.2.g en 10.2.e 

2. Kunt u aangeven wat het mandaat van de commissie is en hoe zich dat verhoudt tot de 
Colleges van Deskundigen; 

10.2.g en 10.2.e 

verschil van mening ontstaan tussen de commissie, de Cl (SGS Intron en GJB. Ik verwijs u 
daartoe naar bijgevoegd document. In het gesprek ga (10)(2e) aan dat deze 
kwestie nooit is opgelost. Kunt u aangeven wat de gebru e y gang van zake is bij 
dergelijke conflicten? In welke gevallen legt de commissie de kwestie terug bij de CvD-en? 

(10)(2g ) 

1 
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1 (10)(2g ) 1 

5. Is het gebruikelijk dat in dergelijke gevallen het ministerie wordt geïnformeerd? Is dat 
in dit geval ook gebeurd? 

10.2.g en 10.2.e 

6. Bij de ontwikkeling van BRL 9344 zouden inhoudelijke aanpassingen zijn voorgesteld 
door de toetsingscommissie (toetsingproduct aan zowel bijlage A en B van het Bbk) . Hoe 
kijkt u tegen deze aanpassingen aan? 

(10)(2g) 

7. Over de ze kwestie is op 4-11-2013 een overleg geweest tussen de Toetsingscommissie, 
SGS Intron en GIB. Heeft u voor ons het verslag? ( deze vraag heb ik ook dhr. Van Kampen 
gesteld) 

1 10.2.g"" 10.2., 

Ik noop uat IK u mtamee van aiei lli t oen g e weesc. 

(1 0)(2e) 

Va n: ~I __ (1_0_)(_2e_) -~I) -DBO ~L_....:.(1_0:..:.)(_2e..:..) _ ___,..l@._m_in_ie_n_w_._n I> 
Verzonden: maanda _____ 11 

Aan: (10)(2e) nvl b.n l> 

CC: ' ( 10)(2e) . om>; t::I ==(=10=)(=2e=)=='....J DG B 1L_..:..(1_0.c..:)(2_e..:..) _ _Jl ..... @-'-m""'i""'n-""ie"'-n-'-w'-'-.'-'-'n I> 
Onderwerp: Onderzoek door d hr. Kuijken 

134824 

Geachte (10)(2e) 

Zoa ls uwe 1c e e n 1s voe rt dhr. Ku ijken mo mentee l een o nderzoek uit naa r de kwestie rond 

gran uli et en kijkt daarbij naar het Kwalibo-stelse l en de casus gra nuliet in het bij zonder. Ik t reed als 

secret aris o p voor d hr. Ku ijken. Vanuit deze rol stel ik u o nderstaa nde vra en. 

Deze oc htend heeft dh r. Kuijken ee n gesprek gevoerd met (10)(2e) In dat gesprek rezen wat 

o nd uidelijkheden waarvan ik hoop dat u deze kunt verd uidelijken . 

1. Kun u aangeven w at de fo rmele t aa k is van de Toets ingscomm iss ie Bodemkw alit eit en waa r 

deze is vastge legd; 

2. Kunt u aangeven w at het mandaat van de commiss ie is en hoe zich dat verho udt t ot de 

Co lleges van Desku ndigen; 

3. Hoe verhield de co mmissie zich in de periode 2008-2011 t ot het lm plementat iet eam ? W as het 
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oordee l van d it tea m leiden d? Bijvoorbeeld in de uit sp raa k van het IT dat granuliet als gro nd 

moest worden beschouwd? 

4. In de cas us rond BRL 9321 is t en aanzien van de kwest ie van brekerza nd in 2009 een versch il 

van mening ontstaan t ussen de comm iss ie, de Cl {SGS Int ro n) en GIB. Ik verwijs u daartoe naa r 

bijgevoegd docum ent. In het gesprek gafr (10)(2e) laan dat deze kwest ie noo it is o pge lost . 

Kunt u aa ngeven w at de gebruikelijke gcm g va n za Ke 1s 0 11 aergelij ke confli cten? In welke gevallen 

legt de co mmissie de kwest ie t erug bij de CvD-en ? 

5. Is het gebru ikelij k dat in derge lij ke gevallen het minist er ie w ordt geïnfo rmeerd? Is dat in d it 

geval ook ge beurd ? 

6. Bij de o nt wikke ling van BRL 9344 zouden inhoudelijke aa npassingen zij n voo rgesteld door de 

t oets ingscomm issie (t oet sing product aan zow el bijlage A e n B van het Bbk) . Hoe kij kt u t egen 

deze aa npass ingen aa n? 

7. Over de ze kwest ie is o p 4-11-2013 een overleg geweest tu ssen de Toets in scom miss ie, SGS 

Int ro n en GIB. Heeft u voo r ons het vers lag? (deze vraag heb ik ook (10)(2e) est eld ) 

Desgew enst ku nt u even te lefonisch contact met me opnemen. 

M et vriendelij ke groet , 

(10)(2e) 

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd . Indien u niet de geadresseerde bent of d~ bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen . De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt mei risico's verbonden aan hel elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain infonnalion !hal is nol intended for you. lf you are not the addressee or if th is message was sent to you bymislake, you are requesled 
to inform the sender and delete the messa ge_ The State accepts no liabil~y for dam age of any kind resutting from the risks inherent in the 
electronic transm ission of massages 
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To: (10)(2e) 
From: (1 0)(2e) 
Sent: Wed 5/27 / 
Subject RE: interv ie 

1) - DGRW~~ __ (_10~)(_2e~)-~1@minienw.nl ] 
1)- DBO 

Received: =,--,.,-r,:f",TT....,.,,---1: 19 :30 PM 

Ha I(1 0)(2e)I, 

Wim zal aan een aantal punten aandacht gaan besteden: 

. de casus granu liet in het algemeen en de rol van beleid t.o.v. Bodem plus en lmplement atieteam; 

. het directeurenoverleg in augustus 2019; 

. de overwegingen van DGWB om granuliet als grond te herbevest igen; 

. de deelname van bele id/Bodem plus aan Co lleges van Deskundigen; 

. invloed van beleid op nog te rea liseren BRL-en (zoals 9344 ); 

. de robuustheid van de keten in Kwalibo; 

. het diepe plassenbeleid; 

. suggesties ter ve rbete r ing va~ ~ -e) 

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

(1 O)(J:é )( e) 

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

Verzonden: woensdag 27 me i 2020 14 :42 
Aan: (10)(2e) ) - DBO 

Onderwerp: intervie )( ~lo~ 0)(2 ) 

Hoi [10)(2e j, 
Dinsdag is in te rv ie~™S')"let Wim Kuij ken . Weet j e of er spec ifieke vragen zij n waa rop ze zich kan ( laten) voorbere iden? 
Groeten, 
~10)(2ej 
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To: 
Cc: 

'Wim Ku ï ken' (10)(2e) @gm~a_il._co_m~J --~ 
(1O)(2e) - DGB0 (1O)(2e) 1@m inienw .nl] 

From: (1 O)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 5/27/2020 2:34:23 PM 
Subject: 
Received: 

RE: Relevante Wob-stukken: BOTOVA toets 
Wed 5/27/2020 2:34:24 PM 

Frequent ly As ked Quest ions ... 

Met vriendeli ike eroet, 

(1 O)(2e) 

Van: Wim Ku ij ke n 

Verzonden: woensdag 27 mei 2020 15 :33 
Aan: (1 O)(2e) ) - DBO 
CC: (1O)(2e) ) - DGB 

Onderwerp: Re : Re levante Web-stukken: BOTOVA t oets 

Nou ... ook maa r opnemen in q en a bijlage bij m ijn rapport... ! 

iPhone WJK 

Op 27 mei 2020 om 15:11 heeft ~I __ (_1O_)_(2_e_) __ I) - DBO ~L _ _:_(1_0..:...:)(_2e-=-) _ ___j.>,l@'--'m..;.;.;.;..in'"'"'ie;;.;..n'""'"w'--'-.=nl> het volgende 

geschreven: 

t.i. 

Met vriende lii ke groet, 

(10)(2e) 

Van: 1~ __ (~11(_10_)(_2e~)l_~I (BS) '9c_ ___ (1_O)_(2_e) __ ----'"""l@~r_w_s._nl> 
Verzonden: woensdag 27 mei 202~0_1_4_:5_0 ___ _ 
Aan: 1 (1 O)(2e) I) - DBO '9 (1O)(2e) l@min ienw.nl>; 1 (1O)(2e) 1 (BS) '9 (1O)(2e) l@rws.nl> 

Onderwerp: RE : Re levante Web-stukken : BOTOVA t oets 

Dag !10)(2e j, Joop Harmsen kwam ook met een derge lij k flauweku lverhaa l. Voor organ ische stof moet cf. Rb k bij een 
waarde die lage r ligt dat 2% uitgegaan worden van 2% en voor lutum is het percentage helemaa l niet laag 
(gem iddeld is dat circa 14% ). In de verificat ierapporten zijn de bodemtyp ecorrect ies gewoon (correct) uitgevoerd 
en de gehalten/het materiaa l vo ldoet. Als j e e.e.a. correct invu lt in BoîoVa moet j e dezelfde uitkomst krij gen. Dat 
hebben de burea us d ie er gebruik van hebben gemaakt ook gedaan . 
Z ie oo k hieronder. 
Groet, l(10)(2e~ 
Dhr. Harmsen stelt : "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 gehalte aan organische stof en het kleigehalte nodig. In 
granuliet zit per definitie geen organische stot dus het is niet geoorloofd hiervoor de minimale grens van 2% te 
hanteren. Bo vendien bevat granuliet geen kleimineralen (belangrijk voor het bin den van zware metalen). Bij de 
toetsing mag derhalve geen gebruik worden gemaakt van de fractie <2um. Slotsom is dat er voor granuliet geen 
bodemtypecorrectie kan worden uitgevoerd, en derhalve ook geen toetsing aan milieukwaliteitsnormen kan 
plaatsvinden." 
Bovenst aande is aant oonbaa r onju ist. Er zijn in november 2019, januar i 2020 en februa ri 2020 diverse monsters van 

granuliet geana lyseerd door SYN LAB, waarbij het gehalt e aan o rgan ische stof varieerde t ussen <0,2% en 0,8 % d.s. (het 

frequentst gemet en geha lte bedroeg 0,7% d.s. ). Granuliet bevat dus o rgan is che stof . Het is daarom cor rect dat 

ve rschi llende door de M inister van lenW erken de bureaus de bodemtypecorrect ie toepassen zoa ls bedoeld in de 

Regeling bodemkwaliteit (bij lage G, t abel 4). Voor de bodemtypecorrect ie (Regeling bodemkwalite it, b ij lage G) moet 

ve rder alleen het pe rcentage lutum worden betrokken; d it is het gewichtspercentage minera le best andde len met een 

diameter kleiner dan 2 µm betrokken op het t ota le d rooggewicht . Uit de versch il lende ana lyses blijkt dat het 

percentage lut um rond de 14% ligt. 
Van: 1 (1O)(2e) 1) - DBO '9---(1_0_)(_2e_) __ l@m inienw.n l> 

Verzonden: woensdag 27 mei 2020 14 :42 
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Aan: ~I ___ (~1I(_10_)(_2e~)l_~I {BS) <'---1 ___ (1_0'-----)(2_e_) __ _..l@_rw_s_.n_l>; 1 (10)(2e) 1 {BS) <I (1 0)(2e) l@rws.n l> 

Onderwerp: RE: Re levante Wob-stukken : BOTOVA toets 

Há1~n I(10)(2e)I, 

Even om het scherp te krijgen. Handhaving ZN geeft aan dat in de melding in eers t e instantie mede ontoere ikend was 

omdat volgens art. 4.2 .1 Rbk staat namel ij k dat het gemeten geha lt e organ isch stof gecorrigeerd moet wo rden naar 

een standaard bodem , volgens bepaalde reken regels. Hiermee kan bepaald worden welke kwaliteit deze grond heef t. 

Daarna kun je pas bepalen of deze kan worden toegepast en of deze bepaalde waarden ove rsch r ijdt. Door het lage 

percent age organ isch gehalte en lutum zou een derge lijke berekening niet mogelijk zijn of tot een negatieve uitslag 

leidden voo r granu liet. 

Is dat hetzelfde als het toepassen van de BoToVa-toets waa rvan jullie aangeven dat deze geen j uridische beteken is 

heeft ? 
Graag even uitleggen! Het gaat er m ij om te snappen hoe een mater iaal na bepa ling dat het grond is onder een BRL 

va lt, voorzien van een product ce rt if icaat, alsnog op inhoude lij ke gronden kan wo rden afgewezen. 

Met vr iendelï ke roet, 
1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

1 (1 O)(a:étj*e) 

Van: (1 (10)(2e) (BS) 4 (1 0)(2e) l@rws. nl> 

Verzonden: woensdag 20 mei 202~0_1_5_:4_6 ___ ~ 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DBO 4 (10)(2e) l@m inienw .n l>; 1 (10)(2e) 1 (BS) 4 (10)(2e) l@rws.nl> 

Onderwerp: RE: Re levante Wob-stukken : BOTOVA toets 

Ha r10 )(2ej, 
De BoToVa toets is slec hts een v r ij w ill ig te gebruiken hulpmiddel en heeft verder geen j ur id ische rol/ betekenis, zie : 
https: //www. bodem plus. nl/ onderwerpen/wet- reqelqevi nq/bb k/ instrumenten/botova/ 
Ten aa nzien van barium is re leva nt wat hierover in de Rbk ze lf staat. 
De toets heeft verder geen betekenis i.r .t . v raag of iets als grond moet worden gezien/ geacceptee rd . 
Overigens is het percentage lutum in het gra nuliet circa 15% , zo b lij kt uit de ana lyseres ulta ten . Dat is ve rgelij kbaar 
met lichte za velgrond. 
Groet,~ 
Van: 1 (10)(2e) 1) - DBO 4 (10)(2e) l@m inienw.n l> 

Verzonden: woensdag 20 mei 2020 15 :32 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1 {BS) <I (10)(2 e) l@rws .nl>; 1 (1I(10)(2e)I 1 {BS) 4 (1 0)(2e) l@rws.n l> 

~---~--~-- L_--'---------'---------__:_--------'--'-C..C..C..'-"-

Onderwerp: Re levante Wob-stu kken : BOTOVA toets 

Hti1I0)(2~) 

Wee r een mysterie opgelost. Ik had in een eerdere vraag over de toetsing door ZN aan grenswaarden. Het betreft de 

zg. BOTOVA-toets. 

Zie mail uit Wob-stukken .. .. Gaat over verhoogd % bar ium. 

Blijft de vraag welke rol deze toets heeft b ij de bepaling of iet s als grond kan worden geaccepteerd. Bijvoorbee ld ten 

aanzien van% lutum en organische gehalte. 

Met vr iende lijke groet, 

1 [10)(2•) 1 

(10)(2e) 

Dil berich t kan informatie bevallen die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dal aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt mei risico's verbonden aan hel elektronisch verzenden van beri chten. 

This message may conlain infonnalion !hal is not inlended for you. lf you are nol the addressee or if lh is message was sent to you bymislake, you are requested to infonn 
the sender and delete the messa ge_ The State accepts no liabil~y for dam age of any kind resutting from the risks inherent in the eleclronic transm ission of 
messages. 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) gmail.com]; 1 (10)(2e) 1) - DGB~._---'-(1_0"'"')(_2e--'--) _ __,l@minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 5/27/2020 5:49:50 PM 
Subject FW: Controle door IL T in 2013 bij GIB 
Received: Wed 5/27/2020 5:49:51 PM 
laatste stand van zaken wijziging Rbk op normering Barium (granuliet).htm 
mail martin granuliet grond of bouwstof.htm 
bezoekverslag def.pdf 
Inspectie 70527.pdf 

Beste l(10)(2e)l en Wim, 

Bijgevoegd de resu ltaten van de ILT. 
Er werd niet over het flocculant gerept. 
Met vriende lïke roet, 

(10)(2e) 

Onderwerp: FW: Controle door ILT in 2013 bij GIB 

Beste! 10)(2e ~ 
Wim Kuijken en j ij hoorden/ lazen in de gesprekken en mails dat er in 2013 door de ILT een bedrijfsbezoek aan GIS (Bont rup) is 
ebracht. Ik ben na e aan wat daarvan de redeh

1
~ tkn wat de uitkomsten waren. 

(10)(2e) heeft het enige bedrijfsbezoek aan GIB in 2013 indertijd uitgevoerd, zie haar verslag (bij lage 
inspectie_ .p zoa s teruggevonden in Holmes, de database van de ILT. Bezoekverslag def.pdf met foto's heeft zij t er info 

bijgevoegd. 
Reden van de inspectie: Melding toepassing Granuliet door de BAM voor de A12. Granuliet wordt geleverd met productcertificaat 
BRL9321 (indust r iezand en gebroken indust riegriind. Uit bijbehorende partij keuring 
blijkt dat het Granuliet een veel te hoog Barium gehalte heeft >Interventiewaarden. Partij is door de melder geweigerd en retour 

producent gegaan. 
Uitkomsten van de inspectie: Geen overtredingen geconstateerd. 

Toelichting: W ij zijn tot de conclusie gekomen dat granul iet als grond moet worden beoordeeld (voorlopig standpunt, blijft 
discuss iepunt). Geen enkele BRL dekt het productieproces helemaal af. De BRL 9321 en 9324 
komen het dichtste in de buurt. Aangezien w e granuliet beoordelen als grond lij kt de BRL 9321 het meest toepasselij k (9324 gaat 

immers over bouwstoffen). Aangezien Granuliet van nature een hoog Bariumgehalte heeft en de normen voor Barium tïdelij k 
buiten werking zijn gesteld levert d it soms in de praktijk problemen op. Dit probleem is middels een IL T-voorstel van (10)(2e) 10)(2 in 
het lmplementatieteam Bbk besproken (ter instemming lopende wijziging Rbk). Voorstel is om de vr ijstelling om te d raaien : .w .z. 
een normwaarde in de tabe l opnemen en d ie vr ijstellen als wordt aangetoond dat het bariumgehalte van natuurl ijke oorsprong is. 

Het aantonen dat het van natuurlijke oorsprong is, wordt geregeld via het historisch onderzoek dat een verplicht onderdeel gaat 
worden van milieuhygiënische verklaringen. Het onderwerp komt in het IT van september terug. Bedrijf en melder op de hoogt e 

gebracht m iddels een ma il hoe de vlag ervoor staat. Signaal hiermee afgesloten. 
In de doo (10)(2e) ijgeleverde emails is ter ug te lezen hoe zij tot dit oordeel kw am. Ook vind je daarin een verwij zing naar de 

casus in de ms er amse haven (niet de directe aanleid ing voor het bedrijfsbezoek). 

(10)(2e) 

Van (10)(2e) ilent.nl> 

Verzo\JldLe.n:..Y:1.:o.einsclae.2.L~e.J,· 2 02 0 14 :3 5 
Aan: ILT ~ (10)(2e) l@ILenT.nl> 

Onderwerp: RE: Contro e oor ILT in 2013 bij GIB 
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Hallol~10)(2e) 1 

Ik he nog even in Holmes gekeken en nogmaals mijn eigen zaak doorlopen. 
Er zijn zover ik zo snel kan nagaan drie Holmes meldingen op naam van Graniet Import Benelux 
Nr 70527 van · · ) 
Nr 199659 va ,~~~~-~ ...... eam Bodem) van april 2018 maar die heeft de zaak ges loten lopende de discussie 
Nr 296953 vanb--~~~~~....,,, 2019. maar d ie heb je denk ik uitgebreid gesproken. 
Voor wat betre mIJn casus, in et dossier vond ik veel mailwisselingen met beleid en CI. Ook de verwijzing naar de casus 
waarover jij in eerste instantie mailde .... de casus van RWS in de Amerika haven. 
Ik zal deze mailwisselingen met het bezoekverslag als bijlagen voegen bij deze ma il. 
Mocht je nog vragen hebben dan lees ik het wel. 
Hopel " 'jlagen te openen .... anders eerst ops laan op je eigen computer en dan pas openen ...... 
Gro 

V e r,mx:on:II:::Jm:I1:m.W:1Ecz::z:::III!e'..t·-7-02 0 12 :O 0 
Aa (10)(2e) ILT ~ (10)(2e) l@ILenT.nl> 

Onderwerp: RE: Controle door ILT in 2013 bij GIB 
Hall~ , 
Ik had geen idee wat de aanleiding was om op bedrijfsbezoek te gaan bij Graniet Benelux, dus ik heb HOLMES erop nageslagen. 
Voor mijn relaas zie b ijlage. 
Dit houdt dus een verband met de toepassing zoals door jou doorgestuurd. 
Groe (10)(2e) 
Va (10)(2e) - ILT 4 (10)(2e) l@ILenT.nl> 

ven. 25 mei 2020 13:51 ~----~ 
Aan: 1 LT,!....::JL~ ~~'......__j~ Ll:.U..LU......_ ___ ~ 
CC L...-_____ ___, L....:___..:..:~_J.S;==.!..!! (10)(2e) - ILT 1 (10)(2e) l@ILenT.nl> 
Onderwerp: FW: Controle door Il Tin 2013 bij GIB 

je s~:~ ~:e~ elLar in april omdat ik in het 'schrij fteam' van Wim Kuijken meedraai namens de ILT. Nu is er een vraag binnen 
gekomen die ik direct naar jou doorstuur. Betreft dit het bezoek aan GIB waarover jij vertelde? 

Zoj a, zou j ij vandaag of morgen m ij kunnen mailen/ bellen met het antwoord? 
Vanwege andere afspraken lukt het me niet om je nu even te bellen, vandaar deze mail. 

(10)(2e) 

Van: ._l __ (_10_)(_2e_) _ __.ll- D8O ~L_....:.(l_0..:..:)(_2e...:...) _ _ I@~m~i n..;.;ie=n;.;.w=.n~I> 
Verzonden: maanda 25 mei 2020 09:43 
Aan (10)(2e) ILT ~~-(1-0-)(2_e_)~l@ILenT.nl> 

waarschijnlijk iets met bijgevoegd stuk te maken. 

(10)(28) 

Van (1 0)(2e) ILT 4 (10)(2e) l@ILenT.nl> 
V erztht,m:si,,..-,.,.,.,,..=n-r=rr...,...n:rr"Tr'l2 0 09: 3 7 

Aan: 1 {10)(2e) Il -080 <j (10)(2e) l@min ienw.nl> 
Onderwerp: RE: Controle door ILT in 2013 bij GIB 

Beste j10)(2ei 
Dat dit bezoek heeft plaatsgevonden is mij bekend. 1 k vraag het vandaag/morgen na bij de betrokken collega. 

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

Van: I (10)(2e) Il -DBO 4 (10)(2e) l@minienw.nl> 

Verzonden: zondag 24 mei 2020 14:23 
Aanj (10)(2e) 1- ILT <1~-,1-0-)(2_e_) ~ l@ILenT.nl> 

Onderwerp: Controle door IL Tin 2013 bij G 1B 

Best9 (10)(2e) 1 

In de gesprekken en mails wordt gemeld dat er in 2013 door de ILT een bedrijfsbezoek aan GIB (Bontrup) is gebracht. 

Kun j e voor mij nagaan wat daarvan de reden was en wat de uitkomsten waren? 

,......,.,~~~~~~~et, 

(10)(2e) 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com]; ~I __ (1_0~)(2_e~J-~I) - DGB~~ __ (_10~)(_2e~J-~1@minienw.n l] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 5/27/2020 6:51 :20 PM 
Subject 20200526 Argumenten Granuliet 
Received: Wed 5/27/2020 6:51 :21 PM 
20200526 Argumenten Granuliet.docx 

Best el (10)(2e) len Wim, 

Giste ren vroeg je me naar aan leid ing van het gesprek me~10)(2e~lle argumenten pe r as pect pro en cont ra granu liet als grond op een 

rij t je te zetten. 

Gebasee rd op all e besch ikbare bronnen heb ik bijgevoegd overzicht gemaakt. 

Groet 
(10)(2e) 

p.s. er komt nog een separaat st uk met FAQ's 
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To: Wim Kuïken (10)(2e) @gmail.com] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 5/27/2020 7:34:28 PM 
Subject RE: Control e door IL Tin 2013 b ij GIB 
Received: Wed 5/27/2020 7:34:00 PM 

Ja dat is deze zaak. 

Met vriendeli ike I roet , 

(10)(2e) 

Van: Wim Ku ij ken 

Verzonden: woensdag 27 me i 2020 19:59 
Aan: (10)(2e) ) - DBO 

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

Onderwerp: Re: Cont ro le door ILT in 2013 bij GIB 

Dus dit is de zaak 2013 waa rl (10)(2e) ~et ove r had? ! Bar ium dus (oploss ing voor gevonden) en weer t wijfel over BRL maar geen 

act ie. Klopt dat? 

Eventuee l te rugkoppe len aar(Belefon isch ... ?! 

Wim 

iPhone WJK 

Op 27 mei 2020 om 18:49 heeft ~I __ (_10_)_(2_e_) -~I) -DBO ~L_ __ (1_0_)(_2e_) _ __ l@~m_in_ie_n_w_._nl> het volgende 

geschreven: 

Beste 1(10)(2e) 1 en W im, 

Bijgevoegd de resu ltaten van de ILT. 

Er werd niet over het floccu lan t gerept . 

Met vr iende lijke groet, 

(10)(2e) 

an (10)(2e) ILT '9 (10)(2e) l@ILenT.n l> 

Verzonden: .34 
Aan: 1 (10)(2e) ~-(-10-)-(2_e_) -~l@m in ienw.n l> 

Onderwerp: FW: Cont role doo r ILT in 2013 bij GIB 

Beste (10)(2e ), 

W im Kuijken en jij hoorden/lazen in de ges prekken en ma ils dat er in 2013 door de IL Teen bed rijfsbezoek aan GIB 

Bontru is ebracht . Ik ben na egaan wat daa rvan de reden was en wat de uitkomsten wa ren . 

(1 0)(2e) eef t het en ige bed r ijfsbezoek aan G IB in 2013 indert ijd uit gevoerd, zie haar ve rslag 

IJ age ms pec 1e_ zoa s teruggevonden in Holm es, de dat abase van de ILT. Bezoekvers lag def .pdf met fot o's 

heeft zij te r info bijgevoegd. 

Reden van de inspectie; Melding toepassing Granu liet door de BAM voor de A12. Granu liet wordt geleverd met 

productcert ificaat BRL9321 (indust riezand en gebroken industrieg riind . Uit b ij behorende part ij keu r ing 

blijkt dat het Granu liet een veel te hoog Bar iu m gehalte heeft >Interventiewaarden . Part ij is door de melder 

gewe igerd en retou r producent gegaan. 

Uitkomsten van de inspectie; Geen ove rt redingen geconstateerd. 

Toelichting: W ij zijn tot de conclusie gekomen dat granu liet als grond moet worden beoordee ld (voorlop ig stand punt, 

blijft d iscuss iepunt). Geen en kele BR L dekt het prod uctieproces helemaa l af . De BRL 9321 en 9324 

komen het dichtste in de buurt. Aangezien we granu liet beoordelen als grond lij kt de BRL 9321 het meest t oepasse lij k 

(9324 gaat imme rs ove r bouwstof fen). Aangez ien Granu liet van nat ure een hoog Bar ium geha lt e heeft en de normen 

voor Ba r ium t ijdelijk buite ·ng zij n gesteld leve rt d it soms in de prakt ij k problemen op. Dit probleem is midde ls 

een ILT-voorst el van (10)(2e) 0)(2e ) in het lmplementat iet eam Bbk besproken (te r instemming lopende w ijziging Rbk). 

Voorstel is om de vrijstelling om te d raa ien : d.w.z. een normwaarde in de tabel opnemen en d ie vr ijst ellen als wordt 

aangetoond dat het bar iumgehalte van natuurlijke oorsprong is. Het aantonen dat het van natuu r lij ke oorsprong is, 

wordt ge rege ld via het hist o risch onderzoek dat een ve rp licht onderdeel gaat wo rden van m ilieuhygiëni sche 
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ve rklar ingen. Het onde rwerp komt in het IT van september terug. Bedr ijf en me lder op de hoogte gebracht m id deis 

een mail hoe de v lag ervoor staat . Signaa l hiermee afgesloten. 

In de door Ange lique bijgeleverde emails is te rug te lezen hoe zij tot dit oordeel kwam. Ook v ind je daa r in een 

ve rwijzing naar de casus in de Amsterdamse haven (niet de directe aan leiding voo r het bed rijfsbezoek). 
Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

Verzond~~~1oe11sua~;;
2
~?,e, zuzJ~~~3~L _ _._(

1
_0:_:_)(

2
_e_:_) _ __1l@""""'i.;.;:le"'-n=t.:..:..n.;.;.I> 

Aan~ (10)(2e) 1- ILT '9 (10)(2e) l@ILenT.n l> 

Onderwerp: RE: Cont ro le door ILT in 2013 bij GIB 

Hallo ~10)(2e )I 
Ik he nog even in Hol mes gekeken en nogmaals m ij n eigen zaak doorlopen. 
Er zijn zover ik zo snel kan nagaan dr ie Ho lmes meldingen op naam van Graniet Import Benelux 
Nr 70527 van 2013 (m ijn casus) 
Nr 199659 van~ (10l/2e\ l(team Bodem) van april 2018 maar die heeft de zaa k gesloten lopende de discussie 
Nr 296953 va ~ (10)(2e) 12019. maar die heb j e denk ik uitge breid gesproken. 
Voor wa t betre t mijn casus, in het dossier vond ik veel ma ilwissel ingen met beleid en CI. Ook de verwijzing naa r 
de casus waa rover jij in ee rste instantie mailde .... de casus van RWS in de Amerika haven. 
Ik zal deze mai lwisseli ngen met het bezoekverslag als bijlagen voegen bij deze mail. 
Mocht je nog vrage n hebben dan lees ik het we l. 
Hope lï k lukt het om de bijlagen te openen .... anders eerst opslaan op j e eigen computer en dan pas openen .. .. .. 
Groet 10 2e 

(10)(2e) ILT 
Veruunn.E!.Il.'-"" ~ -l.Clia-!L-es:-n~.a.-.ac-_.,~'----''---_<I_'-".:,__~~....,...., 

Aa ~--~~~~~~ ~-(1-0-)(2_e_) ~l@I LenT. nl> 

On erwerp ,--'-'.1---'---'-".L\ oor ILT in 2013 bij GIB 

Hall 
Ik hèn:r--o-cCCT1 idee wat de aanleid ing was om op bed rijfsbezoek te gaan bij Graniet Benelux, dus ik heb HOLMES erop 
nageslagen. Voor mijn relaas zie bij lage . 
Dit h(;ll-'-aL...Lll..-'""---L'--""-"=--'-'---'"ca.a nd met de toepass ing zoals door jou doorgestuurd. 
Gro'T-"-----~~~--~-~ 
Van 

Verzonden: maan a 

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

Aan 

On 

ilent .nl> 
(10)(2e) 1 L T 1L_ __ (1_0_)(2_e_) - ---"'l@_I L_e_nT_._n I> 

~-------~ 

We spra ene aa r in april omdat ik in het 'schrijfteam' van Wim Kuijken meedraai namens de ILT. Nu is er een vraag 

binnen gekomen die ik direct naar jou doorstuur. Betreft dit het bezoek aan GIB waa rover jij vertelde? 

Zoja, zou jij vandaag of morgen mij kunnen mailen/bellen met het antwoord? 

Vanwe e andere afs raken lukt het me niet om ·e nu even te be llen, vandaar deze ma il. 

(1 0)(2e) 
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Van: ~I __ (_10_)(_2e_) _~I) -DBO 4L_ _ _:_(1_0L_)(_2eL_) _ ___,...l@~m_ in_ie_n_w_.n_l> 

Verzonden: maandag 25 mei 2020 0~9_:_43 ___ ~ 

Aan:I (10)(2e) IILT 1 (10)(2e) l@ILenT.nl> 

Onderwerp: RE : Cont ro le door ILT in 2013 bij GIB 

Ha~:~~;~I He rschijnlijk iets met bijgevoegd stuk te maken. 

Met v r iendelï ke roet, 

(10)(2e) 

Van ILT 4 (1 0)(2e) l@ILenT.n l> 
Ve rzo nde n: ...,..,...,,,.,..,,..,..,.,...--,---,.----,,,....,""Tnr,rrrr.,...--q7 
Aan: 1 (1 0)(2e) ~-(-10- )-(2_e_) -~l@min ienw .nl> 

Onderwerp: RE : Cont ro le door ILT in 2013 bij GIB 

Beste (10)(2e), 

Dat dit bezoek heeft plaatsgevonden is mij bekend . Ik vraag het vandaag/morgen na b ij de betrokken co llega. 

(10)(2e) 

Van: ~I __ (1_0_)(_2e_) _~Il -DBO 1L_ _ _:_(1_0_)(_2eL) _ ___,...l@~m_ in_ie_n_w_.n_l> 
Verzonden: zondag 24 me i 2020 14:23 
Aan:I (1 0)(2e) I ILT ~~-(1-0-)(2_e_) ~l@ILenT.nl> 

Onderwerp: Contro le door IL I in 2013 bij GIB 

Best~ (10)(2e) 1 

In de gesprekken en mails wo rdt gemeld dat er in 2013 door de ILT een bedrijfsbezoek aan GIB (Bontrup) is gebracht. 

Kun je voor mij nagaan wat daarvan de reden was en wat de uit komsten wa ren? 

Met v r iende li jke ' roet, 

J (1 0)(2e) 

L____________J------
Dil berich t kan informatie bevallen die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dal aan de afzender Ie melden en hel bericht Ie verwijderen. De Staal aanvaard t geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt mei risico's verbonden aan hel elektronisch verzenden van beri chten. 

This message may contain information !hal is not intended for you_ lfyou are nol the addressee or if lh is message was sent to you bymistake, you are requested to inform 
the sender and delete the messa ge The State accepls no liabil~y for dam age of any kind resutting from the risks inherent in the eleclronic lransm ission of 
messages. 
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To: Wim Kuïken (1 0)(2 e) @gma~il_.c_o_m~] __ ~ 
Cc: (10)(2e) - DGB0 (1 0)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (1 0 )(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 5/27/2020 7:36:22 PM 
Subject: RE: 20200526 Argumenten Granul iet 
Received: Wed 5/27/2020 7:36:00 PM 

Ik kijk morgen nog even naa r gevraagde aanvu ll ende info van Int ron. Daarna het ik het uit bij DGWB en RWS Bodem plus voor 

reactie op argumenten in de b lanco vakken. 

Akkoord? 

Met vriendeliike e:roet, 

(10)(2e) 

Van: Wim Ku ij ken 

Verzonden: woensdag 27 me i 2020 20 :13 
Aan: (1 0 )(2e) ) - DBO 

CC: (1 0 )(2e) ) - DGB 

Onderwerp: Re : 20200526 Argumenten Granuliet 

Pracht ig! ! Nog even kij ken of er h iaten zi jn in wederh oor .. . ! (10)(2e) l(silt) wellicht in andere (g rond ) ko lom ?? 

Wi m 

iPhone WJK 

Op 27 mei 2020 om 19:51 heeft ~I __ (_10_)_(2_e_) __ I) - DBO ~L--'-(1_0..:...:)(_2e-'-) _ ___,_..l@'"""'m-'-"-'-in'"'"'ie'--'-n'--'-w'"'".'"'"'nl> het volgende 

geschreven: 

Beste 1 (10)(2e ) I en W im, 

Gisteren vroeg je me naa r aanle iding van het gesprek m e"t1~àlle argumenten per aspect pro en contra granuliet als 

gron d op een rij t je te zett en. 

Gebaseerd op alle beschikbare bronnen heb ik bi jgevoegd ove rzicht gem aa kt . 

Groet 
(10)(2e) 

p.s. er komt nog een sepa raat st uk met FAQ's 

Dil berich t kan informatie bevallen die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dal aan de afzender te melden en het bericht te verwiJderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt mei risico's verbonden aan hel elektronisch verzenden van beri chten_ 

This message may conlain information !hal is nol inlended for you_ lfyou are nol the addressee or if lh is message was sent to you bymistake, you are requesled to inform 
the sender and delete the messa ge_ The State accepts no liabilily for dam age of any kind resutting from the risks inherent in the eleclronic transm ission of 
messages_ 

<20200526 Argumenten Granuliet.docx> 
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To: 'Wim Kuï ken' (10)(2e) @gmail.com]; ~I __ (1_0~)(2_e~J-~I) - DGB~~ __ (_10~)(_2e~J-~1@minienw.nl ] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 5/28/2020 9:45:52 AM 
Subject 20200528 Argumenten Granuliet 
Received: Thur 5/28/2020 9:45:52 AM 
20200528 Argumenten Granuliet.docx 

Best el (10)(2e) len Wim , 

Laat st e info verwerkt. 

Groet 
(10)(2e) 
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To: (10)(2e) ) - HBJZ~ (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - HBJZ 
Sent: Thur 5/28/2020 10:26:41 AM 
Subject CHECK STUKKEN RICHTING ABRS EN RB FW: RWS/West Maas en Waa l; vovo Rb Gelderland [PRDF-11013603] 
Received: Thur 5/28/2020 10:26:41 AM 
20200528 CO NCEPT Inventarislijst stukken Rb. Gelderland (PRDF-3508451 ). pdf 

Ha 11~11 □)(2~ ) 
De stukken op deze lijst gaan r icht ing ABRS en Rb gelderland. 

Vanwege de vovo gemeente. 

Het gaat om de op de zaak bet rekking hebbende stukken. 

Niet alleen het handhavingsbeslu it (afwijz ing) en de meer procedure le briefjes. 
Maar ook de TK-brieven en de daarin genoemde rapporten. 

Ik heb gevraagd om t e checken of 100% zeker is dat er geen st ukken worden verzonden die nog niet bij de TK bekend zij n. 

Mij valt zo niets geks op er61l □ H2r&ieeft gezegd dat alles bekend is. 

~ellicht kun jij er vanuit jouw betrokkenheid bij dit dossier er nog een snelle blik op werpen? 
Ook heb ik ervoor gezorgd dat er nav het verzoek tot vovo geen nieuwe stukken worden opgesteld. 

LA vroeg om een dergelijk stuk, bijvoorbeeld om standpunten van de deskund igen d ie de gemeente aanvoert te ont krachten . 

LA w ilde liefs t een advies van een externe deskundige met reactie daarop. 

Ik heb gezegd data) lenW niet zit t e wachten op nieuwe st ukken en b) d ie stukken ook niet nodig zijn omdat argumenten van 

gemeente al onderbouwd zij n en kunnen worden ontkracht (is sprake van grond/bouwstof, is granuliet schadelijk etc). 
Groet, 

(~ ) 
Van~,__ __ (_1 -□ )-(2_e_) --1 Pels Rij cken 

Verzonden: donderda 28 mei 2020 11:08 
Aan (10)(2e) - ILT ; ~I -(-1 □-)(-2e-) ~I (BS) ;I (1 0)(2e) I ILT ; ~I __ (1_0)_(2_e)_~I) - HBJZ ; ~I __ (_10_)(~2l_(1_0)_(2~e)I 

(10)(2e) (BS); (10)(2e) (CD) 
CC (10)(2e) (CD); l.--'---~(1-0-)(2_e_) ~Il Pels Rij cken 

Onderwerp: RE : RWS/ West Maas en Waal ; vovo Rb Gelderla nd (PRDF- 11013603] 

Beste a llen, 
Er zijn inmiddels nog t wee Geon ius ra pporte n t oegevoegd aan de inventarislijst. Zie bijgaand de meest actue le 
vers ie (l aa t st e toevoegingen z ijn gee l ge markee rd). 
Met vr iendelijke groet , 

(1~ej (1 0)(2e) 
(10)(2e) 

Van: (10)(2e) Pels Rijcken 

Verzonden: donderda 28 mei 2020 10:24 
Aan: (10)(2e) ILT' (10)(2e) ILenT.n l>; (10)(2e) (BS) ' (10)(2e) rws.n l>j (10)(2e) 1 

(10)(2e) ILT' ILenT.n l>; (10)(2e) ) - HBJZ' < (1 0)(2e) m inienw.nl>; (1 (10)(2e) (BS)' 
(10)(2e) (1 0)(2e) (CD) ' (1 0)(2e) rws.n l> 

(10)(2e) (1 0)(2e) rws.nl> (10)(2e) Pe ls Rijcken 1 (10)(2e) l@pe lsr ijcken.n l> 

Onderwerp: RE : RWS West Maas en Waal ; vovo Rb Gelderland [PRDF-11013603] 

Allen, 
Dank voor a ll e react ies op de con cept inventaris lij st. W ij hebben de lijst aangepast . Bij gaand t reffen jullie de 
aangepaste vers ie aan. Indie n ju ll ie a kkoo rd zij n met deze lijst, dan zullen w ij de lijst inclusief bij behoren de stukken 
toezenden aan de rechtbank. Wij zullen deze stukken oo k toezenden aa n de Afde li ng . 
Met vr iendelijke groet, 

(1~ej (1 0)(2e) (1 0)(2e) 

an:........,..._~-~~- 11c en 
Verzonden: di nsdag 26 mei 2020 10:12 
Aan: (10)(2e) ILT' ; I (10)(2e) l (BS)'; j (10)(2e) 1- ILT'; I (10)(2e) 1) -HBJZ' ;I (10)(2e) 1, 

(10)(2e)(2e) (BS) ' ; (1 0)(2e) (CD) ' 

cq (10)(2e) ~CD) ' (10)(2e) 1 Pels Rijcken 

Onderwerp: RWS/West Maas en Waal; vovo Rb Gelde rland [PRDF-11013603] 

Allen, 
Wij ontvingen b ijgaa nde brief van de Rech tban k Gelderland . Er wo rd t verzoc ht om t oezending va n de op de zaak 
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betrekking hebbende stukken . Inmiddels hebben w ij een concept inventarislijst opgesteld ( zie bij lage) . Wij 
vern emen graag zo spoed ig als moge lijk j ullie eventuele op- en aanmerkingen . 
Met vr iendeli 'ke roet 

(1~ el.~~(_10~)(_2e~) ~ 
(1 0)(2e) 

Dit ber icht is uitsl uitend bestemd voor de geadresseerde. Het ber icht kan ver trouwelijke informatie bevatten waarvoo r het beroepsgeheim van advocaat of 
notaris geldt. Als u dit ber id1t per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informer en. Alle werkzaamheden worden 
verr icht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in ar tikel 7 :400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels 
Rijcken & Droogleever For tuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716 . Op de overeenkomst zijn de 
algemene voorwaarden van toepassing , die zijn gedeponeer d ter griffie rechtbank Den Haag onder nr . 19/2015. Daar in is een aansprakelijkheidsbeperking 
opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/a lgemene-voorwaarden en wo rden op verzoek langs elektronische weg 
of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden. 

This message is solely intended For the addressee and may contai11 information that is confidential and legally privileged . If you are not the intended 
redpient please notify the sender immediately and delete this message. All our services ar e perfo rmed by vi r tue of an agreement fo r the supply of 
services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever For tuijn N.V. and the d ient. Pels Rijcken & 
Droogleever For tuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under 
number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited 
with the District Cou rt of The Hague under number 19/2015. Our general terms and conditions can be found on ou r website www.pelsr ijcken.n l/e n/genera l
terms-and-cond itions and upon request we wil l provide you with a copy, free of charge. 
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To: (10)(2e) ) - HBJZU (1 0)(2e) 1@m in ienw. nl] 
From: (10)(2e) ) - HBJZ 
Sent: Thur 5/28/2020 10:30:51 AM 
Subject RE: CHECK STUKKEN RICHTING ABRS EN RB FW: RWS/West Maas en Waal ; vovo Rb Gelderland [PRDF- 11013603] 
Received: Thur 5/28/2020 10:30:5 1 AM 

Ha: ~ ) 
Dank je. 
Ik kan de lijst niet beoorde len maar ik heb gisteren ook me~ ~iervoor gesproken die mij aangaf dat er geen nieuwe info op 
staat. 
Goed da t er geen nieuwe stukken worden opgesteld, da t maa kt ons verhaal well icht eerder zwa kker als we dat nodig hebb en. 
G

1 
o ( ) 

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

Verzonden: donderdag 28 mei 2020 11:27 
Aan: 1 (10)(2e) Il - HBJZ 

Onderwerp: CHECK STU KKE N RICHTING ABRS EN RB FW : RWS/West M aas en Waal; vovo Rb Gelderland [PRDF- 11013603] 

Hall cf>1joJ(2~) 

De stukken op deze lijst gaan r icht ing ABRS en Rb gelderland. 

Vanwege de vovo gemeente. 

Het gaat om de op de zaak bet rekking hebbende stukken. 
Niet alleen het handhavingsbeslu it (afwijz ing) en de meer procedure le briefjes. 

Maar ook de TK-brieven en de daarin genoemde rapporten. 

Ik heb gevraagd om t e checken of 100% zeker is dat er geen st ukken worden verzonden die nog niet bij de TK bekend zij n. 

Mij valt zo niets geks op er61IOH2r&ieeft gezegd dat alles bekend is. 

~ellicht kun jij er vanuit jouw betrokkenheid bij dit dossier er nog een snelle bli k op werpen? 
Ook heb ik ervoor gezorgd dat er nav het verzoek tot vovo geen nieuwe stukken worden opgesteld. 

LA vroeg om een dergelijk stuk, bijvoorbeeld om standpunten van de deskund igen d ie de gemeente aanvoert te ont krachten. 

LA w ilde liefs t een advies van een externe deskundige met reactie daarop. 

Ik heb gezegd data) lenW niet zit t e wachten op nieuwe st ukken en b) d ie stukken ook niet nodig zijn omdat argument en van 
gemeente al onderbouwd zij n en kunnen worden ontkracht (is sprake van grond/bouwstof, is granuliet schadelijk etc). 

Beste a llen, 
Er zijn inmiddels nog t wee Geon ius rapporte n toegevoegd aan de inventarislijs t. Zie bijgaand de meest actue le 
vers ie (laa t ste toevoegingen z ijn gee l gemarkee rd). 
Met v r iendeli "ke roet 

(1~e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Verzonden: donderdag 28 mei 2020 10 :24 

(10)(2e) 

Aan: (10)(2e) 1 L T' (10 )(2e) ILenT.n l>; (10)(2e) (BS) ' 
(10)(2e) ILT' (10)(2e) ) - HBJZ' < (1 0)(2e) m inienw.nl>; 

(10)(2e) (CD) ' (10)(2e) rws.n l> 

(1 0)(2 e) rws.n l>; 1 (10)(2e) 1 

(1 (10)(2e) (BS) ' 

CC:I (10)(2e) (1 0)(2e) rws.nl>; (10)(2e) 1 Pe ls Rijcken 1 (10)(2e) l@pe lsr ijcken.n l> 

Onderwerp: RE: RWS/West M aas en Waal ; vovo Rb Gelderland [PRDF- 11013603] 

Allen, 
Dank voor a ll e react ies op de con cept inventaris lijst. W ij hebben de lijst aangepast . Bij gaand t reffen jullie de 
aangepaste vers ie aan. Indie n ju ll ie a kkoo rd zij n met deze lijst, dan zullen wij de lijst inclusief bij behorende stukken 
toezenden aan de rec htbank. Wij zu llen deze stukken oo k toezenden aan de Afde li ng . 
Met vr ieodeliike aroet. 

(1~el.~_(~1~0)~(2_e~) ~ 

130310 

(1 0)(2e) 11 oliD)IMji2~~t 1 

1437 



~ Pr in ten, echt nodig? 

Van:I (1 0)(2e) Il Pels Rij cken 

Verzonden: dinsdag 26 me i 2020 10:12 

Aan: (10)(2e) 1 L T' ; 1 (10)(2e) 1 (BS) ' j (1 0)(2e) 

(10)(2e)(2e) (BS) ' ; (1 0)(2e) (CD) ' 

CC~ (10)(2 e) ~CD)'; 1 (1 0)(2e) l I Pels Rijcken 
Onderwerp: RWS/West Maas en Waal; vovo Rb Gelde rland [PRDF-11013603] 

Allen, 

1- ILT' ;l~_(1_0)_(2_e)_~I) - HBJZ' ;I (10)(2e) 1, 

Wij ontvingen bijgaa nde brief van de Rech tban k Gelderla nd. Er wo rdt verzocht om toezending va n de op de zaak 
betrekking hebbe nde st ukken . I nmiddels hebben w ij een concept inventarislijst opgesteld ( zie bij lage). Wij 
vernemen graag zo spoed ig als moge lijk j ullie eventuele op- en aa nmerkingen. 
Met vr iendelijke groet, 

(1~el~~(_10~)(_2e~) ~ 

(10)(2e) 

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended 
redpient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by vi r tue of an agreement for the supply of 
services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the dient. Pels Rijcken & 
Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under 
number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited 
with the District Court of The Hague under number 19/2015. Our genera! terms and conditions can be found on our website www.pelsr ijcken.n l/e n/genera l
terms-and-cond itions and upon request we will pro vide you with a copy, free of charge. 
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To: (10)(2e) (10)(2e) @u pcm ail.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: 
Subject 
Received: 

Thur 5/28/2020 10:34: 06 AM 
RE: BRL 9344 

Th ur 5/28/2020 10:34:07 AM 

Best (10)(2e) 

Daar war t nog aan gewerkt. 
~..n..o:t....lllCJ..O.J"-"'-'"-.ll.LILO_=et, 

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

(1 O )(J:étj)(~e) 

Van: 
Verzo me i 2020 11:17 
Aan:~I --(1-0)-(2-eJ----"---------,1) -DBO 

Onderwerp: FW: BR L 9344 
Beste j 10)(2e) 

Gaarne ontvang ik nog het verslag van de bespreking van afge lopen maandag ter goed keu r ing. 

Dan kan ik weer verder aan de sla . 
Met vriendelijke groet (10)(2e) 

Van: (1 0)(2e) (10)(2e) 

Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 15_:_5_3 ____ _ 
Aan: (1 O )(2e) ) - D BO ' <L __ (:_1_0)'...;_(2_e...'...)_ ~ ~ m~i~n~ie;;,;,n,;,,;w~.9'.n:::=.I> 

CC: 'W im Kuij ken ' < (10)(2e) mail.com>; (10 )(2e) DGB' <LI _L(1_0L)(L2-'e)___:_______.l@""-'-m""i""n""'ie""'n""'w""".'-'-'-'n l> 

Onderwerp: RE : BRL 9344 

Beste !10)(2e) 

Bedankt voo r dit voo rstel. Ik za l b ij (1 0)(2e) vragen hoe dat procedureel moet p laa t svinden. 

Met vriendelijke groet (1 0)(2e) 

m inienw.nl Van: (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) 
-i__ ___ _:__:____:_ ___ .r""----~ 

Verzonden: dinsda 
Aan: (1 0)(2e) 

CC: 'W im K u ij ken ' <'-----------~--- :'::====-=--=--=--=---=---=---=---=---="-~ DG B 1 ( 10)(2e) l@m in ienw. n I> 
Onderwerp: RE : BRL 9344 

Best~ (1 0)(2e) 1 

Ik ben niet de part ij om een inhoudel ij ke discuss ie te voeren of om voorstellen voor teksten van BRL-en goed te keu ren. 

Mijn aan jouw geste lde v ragen waren louter informat ief van aard in het kade r van de opdracht van dhr. Ku ij ken. Ik ste l voo r dat je 

tekstwijzig ingen voor BRL-en e.d. via de regu liere kanalen ter beoordeling voorlegt. 

,.u.u.~LIL..U"'-"'-'"""'--'-'--'--"--'"'----"f roet, 
(1 0)(2e) 
(10)(2e) 

(1 O)(J:é )( e) 

Van:I (10)(2e) fl (10)(2e) l@upcma il.nl> 

Verzonden: maandag 25 mei 2020 21:52 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DBO ~---(1-0-)(-2e-)-~l@min ienw .nl> 

Onderwerp: BRL 9344 

Best e j 10)(2e) 

BRL 9344 is nog n iet door het GCvD G& M vast geste ld door versch il van men ing b innen het Co llege . Dus vert raging. 

Als m ijn laatste voo rste l (w ijz iging BRL 9321 com pleet ) de instemm ing kr ijgt van DBO uit het oogpunt van cont inuïte it voor BRL 

9321 als de ge wenst e oploss ing kr ijgt, dan de is BR L 9344 niet meer nod ig. 

M et v r iende lij ke groet 1 (10)(2e) 1 

Scanned by McAfee and confirmed virus-free. 

D~ bericht kan informatie bevallen die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dal aan de 
afzender te melden en het bericht te verwijderen . De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
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elektronisch verzenden van berichten. 
This message may conlain information !hal is nol inlended for you lfyou are nol the addressee or if lh is message was sent to you bymislake, you are requesled to inform the 

sender and delete the mes sage. The State accepls no lia bilily for dam age of any kind resulling from the risks inherent in the eleclronic lransm ission of messages. 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gm~a_il._co_m~J --~ 
Cc: (10)(2e) - DGBO (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 5/28/2020 10:48:43 AM 
Subject: RE: 20200525 Procesevaluatie granu liet proeve 2 WK 
Received: Thur 5/28/20 20 10:48:43 AM 
20200512 Bodem (ongecorrigeerd stenogram). docx 

Beste W im, 

Mooi ! 
Ik heb een paar algemene opmerkingen: 
. het jouw idee om dit stu k als het eindrapport te beschouwen, of ligt er straks nog een f eitelijk besch rijvend stuk achter globaal 

gebaseerd op hetgeen ik vorig weekend heb gemaakt? 
11 .1 en 10.2.g 

.1 11 .1 en 10.2.g 

11. 1en10.2.g 

Laten we over hierover en de inhoude lij ke aspecten, verwachtingen TK etc. dinsdag verder praten! Ik heb volledighe idsha lve even 

het stenogram van het Bodemoverleg van 12 mei toegevoegd waar in je naam 40 keer genoemd werd" 
Met vriendeliike groet , 

( 11 )(1) 

Van: Wim Ku ij ken 
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 21 :18 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO 
CC: (10)(2e) ) - DGB 

Onderwerp: Re : 20200525 Procesevaluatie gran uliet proeve 2 WK 

En hierbij mijn tweede proeve .. .. aangepast aan actuele stand en soms iets ander geformuleerd . . .. 
Bespreken we dinsdag wel. Groet Wim 
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To: (10)(2e) 1) - DG RW~~ ___ (1~0)_(2_e~) -~l@min ienw.nl] 
From: (10)(2e) 1) - BSK 
Sent: Thu r 5/28/2020 5:10:39 PM 
Subject FW: Kwalibo/Wim Ku ijken 
Received: Thu r 5/28/2020 5:10:00 PM 
Bijlage 3 - Rapportages en vervolgstappen - beleidse valuatie Kwal ibo - concept - 20-05-20 -v3 (003).docx 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

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

Verzonden: woensdag 27 mei 2020 12:59 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW 

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

Onderwerp: Kwali bo/Wim Kui jken 
Haq1 0)(2~) 
Bij deze st uu r ik j e de stand m. b.t . de be leidsevaluatie kwalibo . Evaluatie is eind 2018 in de v isie brief d uu rzaa m hergebruik van 
grond en bagger aa ngekondigd . Was nodig omdat het beeld was da t er veel witte v lekken zij n, rare t riggers m. b.t . grond en da t 
het ste lsel te co mplex is. Is lang, in tensief t raject geweest met de buitenwereld, want heel comp lex ste lse l. Lag einde van 2019 
een conce pt zoa ls toegezegd aa n de TK. I s door St ientje toen doorgesc hoven omda t het w ell icht tot gedoe in de buitenwereld 
zo u leiden/ liep samen met PFAS december br ief/aa npass ing THK. Ze is afgelopen j aa r aa nta l keren geïnfo rm eerd en 
meegenomen . Met haa r afgesproken dat we dit na de zomer sa men met uitkomsten van Kui j ken vanwege sa menhang in een 
br ief op nemen hoe hier mee verder te gaa n. Heeft geen vertrag ing opgelopen doo r PFAS overigens, is heel zorgvu ldig, lang 
t raj ect geweest met ILT en alle spelers in de buitenwereld. 

,-----L,>J'--'--'-"'Y (10)(2e) f------------------~ 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

142776 1441 



To: 'Wim Ku ï ken' (10)(2e) @gmail.com] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 5/28/2020 10:43: 16 PM 
Subject RE: 20200525 Procesevaluatie granu liet proeve 2 WK 
Received: Thur 5/28/2020 10:43 :1 7 PM 

Ik ben ze allemaa l aan het doorlopen! 

Met vc;~::::;:k• grnet, 

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

Verzonden: donderdag 28 mei 2020 23:42 
Aan: 'Wim Ku ij ken ' 

Onderwerp: RE: 20200525 Proceseva luat ie granuliet proeve 2 WK 

Ik kan je ze alle 1800 toest uren .... . 

Met vriendelïke roet, 

(10)(2e) 

an: 1m UIJ en (10)(2e) mai l.com > 

Verzonden: donderdag 28 mei 202~0_12_:_4_9 __ _ 
Aan: (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) min ienw.n l> 

CC: (1 0)(2e) ) - DGB < (10)(2e) minienw.nl> 

Onderwerp: Re: 20200525 Procesevaluat ie granuliet proeve 2 WK 

Heb ik alle Wob documenten al doorgespit? 

iPhoneWJK 
Op 28 mei 2020 om 12:48 heeft Wim Kuij ken 1 (10)(2e ) l@gmail.com> het volgende geschreven: 

Te bes preken. 
Weet nog niet wat beste is. Dacht ook aan alleen deze samenvatting en de bij lagen met documenten (op rij ) 
en gespreksverslagen .. . 
Vernieuwde aanpak ... ! 
Wim 
iPhone WJK 

Op 28 mei 2020 om 11:48 heeft l (10)(2e) 1) - DBO 1 (10)(2e) l@minienw.nl> 
het volgende geschreven: 

Beste Wim , 

Mooi! 

Ik heb een paa r algemene opmerkingen: 

. het jouw idee om d it st uk als het eindrapport te beschouwen, of ligt er straks nog een feite lij k 

het een ik vor i weekend heb emaakt? 

11 .1 en 10.2.g 

aten we over e aspect en, verwac 

heb vo lled igheidsha lve even het stenogram van het Bodemover leg van 12 me i toegevoegd waar in je 

naam 40 kee r genoemd werd" 

Met vriende ï ke roet, 
1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(~é )( e) 

Va n: W im Ku ijken 4 (10)(2e) l@gma il.com > 

Verzonden: woensdag 27 mei 202~0_2_1_:1_8 ___ ~ 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DBO 1 (10)(2e) l@min ienw.n l> 
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CC:~I __ (_10_)(2_e_) -~Il- DGB <I (10)(2e) l@m in ienw .nl> 

Onderwerp: Re: 20200525 Procesevaluat ie granuliet proeve 2 WK 

En hierbij mijn tweede proeve._ .. aangepast aan actuele stand en soms iets ander geformuleerd . . .. 
Bespreken we dinsdag wel. Groet Wim 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd . Indien u niet de geadresseerde bent of d~ bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht 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 mei risico's verbonden aan hel elektronisch verzenden van berichten 

This message may conlain information !hal is nol inlended for you. lf you are nol the addressee or if lhis message was sent to you bymislake, you are requesled 
to inform the sender and delete the messa ge. T he State accepls no liabil~y fur dam age of any kind resulling from the risks inherent in the 
electronic transm ission of messages. 

<20200512 Bodem _(ongecorrigeerd _s tenogram).docx> 

134811 1443 



To: (10)(2e) (10)(2e) @rws.n l]; 1 (1 I(1 0)(2e)I 1 (BS)~~ ___ (_10_)(_2e~) __ ~l@rws.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 5/28/2020 10:45:54 PM 
Subject Toetsmonsters 
Received: Thur 5/28/2020 10:45:55 PM 
2020011 6 537 ZN HH Doe Bijlage 4 13175535 BBK vl (002)GEMARKEERD.pdf 
2020011 6 537 ZN HH Doe Bijlage 5 13175535 eresolen (002)GEMARKEERD.pdf 

Bestè1I0)(2~) 

Kun je deze BoToVa toetsen voor me duiden? Waa rom versch illen ze. Wat betekent de uit komst? 

Met vriendelïke roet, 
1 (10)(2e) 1 

(1 0)(2e) 

(1 O)(J;é )( e) 

Van: (10)(2e) 

Verzonden: donderdag 28 mei 2020 23 :33 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: Toet smonst ers 

135025 1444 



To: (10)(2e) (10)(2e) @rws.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 6/1/2020 7:25:38 PM 
Subject Agenda en stukken voor directeu renove rl eg 21-8-2019 
Received: Man 6/1/2020 7:25:38 PM 
20190815 06 Noti · · oorbereiding directeurenoverleg dd 21 aug 2019.pdf 
20190816 02 Bï la liet 16-8-2019 tïdslïn vanu it ON. df 
20190816 05 Me df 

Hil1I0)(2~) 

Voor de vo ll ed igheid ben ik op zoek naar all e st ukken en de agenda voor het d irecte urenover leg va n 21-8-20 19. 

Bijgevoegd is wat ik ze lf heb. Kun jij nog aanvullen? Stond de d iscussienot it ie daa r op de age nda? 

Met vr iende lij ke groet, 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

(1 O)(J:étj)(~e) 

135023 1447 



To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gm~a_il._co_m~J --~ 
Cc: (1O)(2e) - DGB0 (1O)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (1 O)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 6/1/2020 7:30 :03 PM 
Subject: RE: 20200525 Procesevaluatie gran uliet proeve 2 WK 
Received: Mon 6/1/2020 7:30:04 PM 
20190729 IENW BSK-2019 167238 notitie LIZ granu liet ve rsie 2.DOCX 
20190730 Toetsingdocu ment granu liet -grond DGWB.DOCX 
20190815 06 Notitie granu liet ter voorbere id ing directeurenoverleg dd 21 aug 2019.pdf 
20190816 02 Bijlage bij memo gran ul iet 16-8-2019 ti jdslijn vanu it ON.pdf 
20190816 05 Memo Arno granuliet.pdf 

Beste W im, 

Bijgevoegd twee in t erne stu kken van DGWB van 29 en 30 juli. Vervolgens vond op 21 augustus 2019 het d irecteurenover leg plaat s. 

Daar heb ik drie stukken van. Ik laat nog nagaan of dat alle stukken die ter tafel kwamen. DE ILTwas daar niet aanwezig . 
Er bestaat geen schriftelijk stuk van de ILT dat de basis vormde voor het akkoord dat de ILT gaf aan de memo van~10)(2e~van 10-10-
2019. Dit zou monde ling door DGWB afgestemd zijn. 

Met vriendelïke roet, 

Van: Wim Kuij ken 

Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 15:54 
Aan: (1 O)(2e) ) - DBO 

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

Onderwerp: Re : 20200525 Procesevaluatie granuliet proeve 2 WK 

Nog vraag: hebben jullie resp kunnen jullie opvragen de notitie die ten grondslag lag aan besluit DGWB over status 
granuliet als grond?! En misschien ook de notitie die bij IL T voorlag bij de IG toen hij tekende ... 
Wil beiden graag ontvangen. 
Wim 

iPhoneWJK 

Op 28 mei 2020 om 12:48 heeft Wim Kuij ken ~ (1O)(2e) l@gmail.com> het volgende geschreven: 

Te bespreken. 
Weet nog niet wat beste is. Dacht ook aan alleen deze samenvatting en de bij lagen met documenten (op rij ) 
en gespreksverslagen .. . 
Vernieuwde aanpak ... ! 
Wim 
iPhone WJK 

134810 

Op 28 mei 2020 om 11:48 heeft ~I ___ (1 _0)_(2_e) __ ~I) -DBO ~ 
het volgende geschreven: 

Beste Wim, 
Mooi! 

Ik heb een paa r algemene opmerkingen: 

(10)(2e) l@minienw.nl> 

. het jouw idee om d it stuk als het eindrapport te beschouwen, of ligt er straks nog een feite lij k 

beschrijvend stuk achter globaa l gebaseerd op hetgeen ik vo rig weekend heb gemaakt? 

11.1 en 1O.2.g 

a en we over e aspec en, verwac 
heb vo lled igheidsha lve even het stenogram van het Bodemoverleg van 12 me i toegevoegd waar in je 

naam 40 keer genoemd werd" 

1451 



Met vriendel ij ke groet, 

(10)(2~ 
(1~e) 

1m UIJ en (10)(2e) ma il.com > 

Verzonden: woensdag 27 mei 2020 21 :18 
~-----~ 

Aan: (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) m in ienw.n l> 

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

Onderwerp: Re: 20200525 Procesevaluat ie granuliet proeve 2 WK 

En hierbij mijn tweede proeve .... aangepast aan actuele stand en soms iets ander geformuleerd . . .. 
Bespreken we dinsdag wel. Groet Wim 

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

This message may contain infonnation !hal is not intended for you_ lfyou are not the addressee or if th is message was sent to you bymistake, you are requested 
to inform the sender and delete the messa ge_ T he State accepts no liabil~y for dam age of any kind resutting from the risks inherent in the 
eleclronic lransm ission of messages 

<20200512 Bodem _(ongecorrigeerd _stenogram).docx> 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gm~a_il._co_m~ J --~ 
Cc: (10)(2e) - DGBO (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (1 0)(2 e) ) - DBO 
Sent: Mon 6/1/2020 7:46:43 PM 
Subject: RE: [EXTERNAL] Aanvullende vrage n van dhr. Kuijken 
Received: Mon 6/1/2020 7:46:43 PM 

Beste W im, 

Zou mijn opmerkingen. 

Met ,:~J:~.~elljke i,oet, 

Van: Wim Ku ij ken 

Verzonden: zaterdag 30 mei 2020 15 :18 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO 

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

Onderwerp: Re : [EXTERNAL] Aanvu llende vragen van dhr. Ku ijken 

Dus .... 

1. Vanaf beg in discuss ie over grond of bouwstof. Keuze ts 2 brl-en (24 en 21). Nooit echt passende br l geweest voo r granuliet. Klopt 

omdat het niet van een niet gelit hificeerde terrigene afzetting af komstig is 

2. Onduidelijk waa rom in 2007/8 voor grond is gekozen. Waarschijnlijk omdat het voor 2008 als 'grond' werd toegepast en GIB zic h 
op 23-8-2008 telefonisch meldde bij Senter Novem (Later Bodem plus) 

3 Bijzondere rol Toetsingsc ie. Helpt niet bij op lossing. Die hadden vooral prob lemen met de korrelgrootte 

4 . Flocculant zit in vee l meer materialen. Klopt wordt kennelij k veel gebruikt. Ik zal je nog een link opsturen. 

5. Sche id ing pr ivaat - publiek zorgt er niet voor dat dergelijke issues worden opgelost. Eens. Ze kijken naar de be leidsmaker, maar 

melden het niet. 
6. Discussie binnen lenW over bouwstof is ook vreemd in dat ve rband. Hoort daar fo rmeel niet. ILT had dan moeten handhaven. 

7. Ben ben ieuwd op grond waa rvan DGWB en IG hun conclusies t rokken eind 20 19. Ik heb je de mij bekende stukken gestuurd. 

8. Snap nog niet waarom d it punt v. u handhaving O/Z NI zo hoog opgespee ld wordt.. ... welke emot ie? Ja, ik denk dat het allemaal 

terug te voeren is op emotie (wantrouwen naar certificaten en de manier waaro ~~ pehande ld is t ij dens het bedrijfsbezoek.) 
9. Prima ire invalshoek zal M ilieuhyg ienisch moeten worden. Eens 

iPhone WJK 

Op 29 mei 2020 om 16:29 heeft ~l __ (1_0_)(_2e_)_~rcu lemborg) <IL___(_10_)(_2_e) _ __J.l@><....Cs_..g"'s.c.c.c.c..o=m> het vo lgende geschreven : 

Geachte 1 (10)(2e) 1, 

B ijgaand ontvangt u het interviewvers lag met en kele aanpassingen waa rmee naa r onze mening het 
besprokene bete r is verwoord . Tevens toegevoegd is een document met daarin de beantwoo rding van 
onde rstaande v ragen . 
B ij d ie beantwoord ing re fere ren w ij aan een mailbericht met b ijlagen. Dat mailbe richt zend ik dadelijk nog 
separaat doo r, waarbij ik de indiv iduele mailadressen uit het oo rspronkelij ke mailbericht za l verwijde ren, 
omdat dat fe itelij k pe rsoonsgegevens betreffen . 
Met vriendelijke groeten, 
kind regards , 

(10)(2e) 

From: 1 (1 0)(2e) Il -DBO <I (10)(2e) l@m inienw.nl> 

Sent: 27 May 2020 13:39 
To: (10)(2e) (10)(2e) s s.com>; (1 0)(2e) (Culemborg) '9 (10)(2e) l@sgs. com> 

~--------r-'---~ L_____:____:____:____:___J.-....c~'-'--"-'-'-'-
C c: (10)(2e) ) - DGB (1 0)(2e) minienw.nl>; 'Wim Kuijken ' (10)(2e) mail.com > 

Subject: [EXTERNAL] Aanvullende vragen van dh r. Kuijken 

*** WARNING: this message is from an EXTERNAL SENDER. Please be cautious, particularly with links and 

attachments. *** 
134809 1457 



Geacht ~ (10)(2e ) ~n 1 (10)(2e) 1 

Nogmaals bedan kt voo r het gesprek. 

1. Naar aanleiding van de invoering van het Bbk moesten materialen verdeeld worden in grond en bouwst of. 

Mat er ialen d ie als grond werden aa ngemerkt kwamen onde r de BRL 932 1. In dat kader is in 2008 gewijzigde 

BRL 9321 vastgeste ld. Is dat gebeu rd op 9 juli 2008 ? Of was dat 8 feb 2008 al? Beiden dat a staan verme ld op de 
huid ige BRL. 

(1 0)(2g) 

3. Heeft u voor ons het w ijzigings blad dat aan leid ing was voo r de bijgevoegde react ie van de 

Toetsingscomm iss ie? Hoe kijkt u t egen deze reactie aan? Deze heb ik bijgevoegd. 

(10)(2g) 

5. W as BRL 9344 ook bedoe ld om gran uliet in een grote re korrelg root te dan het bestaande prod uct als grond 

te kunnen cert ifice ren? 

6. Kunt u aangeven hoevee l producten momenteel onder BRL 9321 een productcertificaat hebben? 
7. Kunt u aangeven of er gecert ificeerde producten bij zijn waa rb ij in het product ieproces va n een floccu lant 

gebrui k wordt gemaa kt? 

e 

8. Zijn e r voor zover u wel ke andere producten (onder een andere BRL) als grond zijn gekwalificeerd en waarbij 

in het productieproces van een f locculant gebruik wordt gemaa kt ? 

9. Kunt u aangeven (aan de hand van voo rbeelden) we lke mater ialen moment eel in de NL bodem worden 
toegepast als grond onde r BRL 9321 en die een zee r laag o rgan isch gehalte hebben? 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Dil berich t kan informatie bevallen die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dal aan de afzender te melden en het bericht te verwiJderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt mei risico's verbonden aan hel elektronisch verzenden van beri chten 

This message may conlain infonnation !hal is nol inlended for you. lf you are nol the addressee or if lh is message was sent to you bymistake, you are requesled to infonn 
the sender and delete the messa ge_ The State accepts no liabil~y for dam age of any kind resutting from the risks inherent in the eleclronic transm ission of 
messages. 

Information in this email and any attachments is confidential and intended solely for the use of the 
individual(s) to whom it is addressed or otherwise directed. Please note that any views or opinions presented 
in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the Company . Finally , the 
recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The Company accepts no 
liability for any damage caused by any virus transmitted by this email. All SGS serv ices are rendered in 
accordance with the applicable SGS conditions of service available on request and accessible at 
https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions 
<20200525 Interview van Oosten en de Bont met aanpassingen.docx> 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail. com]; 1 (1 0)(2e) 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 6/1/2020 7:55:39 PM 
Subject 20080825 02_SENTERNOVEM_mail.pdf 
Received: Mon 6/1/2020 7:55:39 PM 
20080825 02 SENTERNOVEM ma il.pdf 
20090108 SENTERNOVEM DOG.pdf 

Bestel (10)(2e)len Wim, 

1) - DGB~~ __ (1~0)_(2~e)_~1@minienw.nl] 

Bijgevoegd de ma il uit 2008 waa rbij Senter Novem het contact met G 1B meldt. Er wo rdt gesproken van een bijeenkomst van het IT 
op 25-8-2008. Ik probeer dat ve rslag te achterhalen. Wel is er een verslag van janua ri 2009 (bijgevoegd). 
Groet 
(10)(2e) 

134808 1458 



To: (10 (10)(2e) (10)(2e) @rw~s._n~IJ _____ ~ 
Cc: im Kuï ken ' (1 0)(2e) @gmail. cam]; 1 (1 0)(2e) 1) - DGB~~ __ (_10_)(_2e_)_~1@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Man 6/1/2020 8:04:46 PM 
Subject: IT in 2008/2009 en 2013 
Received: Man 6/1/2020 8:04:46 PM 
20080825 02 SENTERNOVEM ma il.pdf 
20090108 SENTERNOVEM DOG.pdf 
20130619 Verslag TF be leid en regelgeving 19 juni 2013 aangepast 29-08-2013.dac 
20130625 Verslag IT 25062013-cancept.dac 

Bestè1I0)(2~) 
Bijgevoegd een ma il uit august us 2008 waari n wo rdt verwezen naar een bij eenkomst van het IT op de 2se . 

. graag zou dhr. Kuijken over dit ve rslag beschikken of eventueel andere verslagen van het IT waarin BRL 9321, BRL 9344 of 

granuliet (onder versch ill ende benam ingen) aan de orde zij n geweest . 

. geste ld word t dat in 2013 de st atus van granu liet als 'grond' is bevest igd. Ons zi j n bijgevoegde documenten uit 2013 bekend. Zi j n 

er bij Bodem plus (of van het IT) andere documenten uit 2013 die een uitspraak doen over de status van granuliet? 
. in de st ukken werd gesproken over een 'tas kforce' en over een lmplementat ieteam. Hoe verhielden deze zich tot elkaar? Werden 

alle onderwerpen in be ide grem ia besproken? 

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

135021 1461 
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Rijkswaterstaat 

Rijkswat erstaat 
Prinses Beat r ixfaan 2 

2595 AL Den Haag 
Postbus 93 144 
2509 AC Den Ha ag 

www.rws.nl 

Ministerie van Infrastructuur en M(!1:actpersoon 
- ( 10)(2e) 1 

verslag 
Omschrijving 

Vergaderda tum en -ti jd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

Afwezig 

Kopie aa n 

Overleg t askfo rce verbeteren beleid & rege lgev ing Bbk 

19 j uni 2013, 10.00 - 12.30 uur 

RWS Leefomgev ing, Croeselaan 15 te Utrec ht 

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

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

(10)(2e) (secr is) 
(1 0)(2e em ,---L2...~~~~--'--'-'-, eme ldL 1(1 0)(2e)I 

(10)(2e) Id '--------.~-i------'-~cc..-+-'----=-----. ldL 
afg ,f-'-"--~~~---,------, me ld L 

,-~---=------=---,:,"':,,-:;:;_CL-;;::,-===::u'.'.:;fgeme /\___.-~~~-~~-----, el,9.L_, 

r---=-:-~f-----' (afgem ~-----~ r( ~ ) 
10){2e 
e en Imp lementatietea m, 

agenda leden Tas kforce verbeteren bele id & rege lgeving 

1. Opening en vaststellen agenda 
(10)(2e) heet a lle aa nwezigen we lkom. Afmeld ingen zi j n ontvangen va (1 0)(2e) 

1.-----------------j 
10)(2e (10)(2 (10)(2e) 

(10)(2e) (10)(2e) ervangt (10)(2e) 
(10)(2e) 1Jn voo ra pe r ema 1 opmer ingen a~en aa n 
em t 1J ens de vergadering worden ingebracht. ~eeft een 

memo nagezonden over samenvoegen en sp li tsen va n partij en. Deze memo za l 
onder agendap unt 3 behandeld worde n. 1(10)(2e)I geeft aan dat gestreefd wordt 
naar afrond ing van de vergade ri ng rond 12.00 à 12.1 5 uu r. 

2. Verslag vorig overleg en overige mededelin en 
• Het vers lag is bij de stu kken gevoegd. (10)(2e) heeft gebru ik gemaa kt 

van de moge lij kheid om opmerk ingen op et conceptve rslag van het ove rl eg 
van 28 maa rt v ia de ma il door te geven .t10)(2e}eeft aangegeven dat onde r 
agendapunt 5 'Richt lijn bouwproducten' vervangen moet wo rden door de ' EU 
Verorden ing Nr. 305/ 2011' en dat bij agenda pu nt 7.2 en 7.8 in plaats van 'Cb' 
voor coba lt 'Co' moet staa n. 1(10)(2e~ pas t het vers lag aan en maa kt deze 
defin it ief. 

i 1iil~fetiffi~We) 
M □ 6 I 1 9 
1 (10)(2e) l@rws.nl 

Datu m 
19 j uni 20 13 
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• I n de Staatscoura nt van 26 ap r il 201 3 is een wijzig ing va n de Rege ling 
bodemkwaliteit geplaa tst. Deze wijziging treedt op 1 j uli 2013 in werking. Z ie 
voor meer info rmat ie : http ://www.rwsleefomgeving .n l/o nderwerpen/ bodem
ond erg rond/n ieuws/2013/ wijzig ing-rege l ing/ 

• Stand van za ken wijzig ing Regeling bodemkwalite it pe r 1 j anuari 2014. 
Momenteel word t het concept van de wijziging van de Rege ling voorbe reid, 
zoda t deze per 1 j anua ri 201 4 in werk ing kan t reden . Een concept wordt deze 
week aan de IT leden gezonden. l( 10)(2e~ geeft kort aan waa r de wijzigingen 
over gaa n : 

o d iverse verbetervoorstellen in parag raaf 3.9 (IBC bo uwstoffen) en in 
art. 2 .1 resp. bij lage D (kwaliteitsborging IBC bouwstoffen), die 
voortkomen uit voo rstellen uit de werkg roep IBC bouwstoffen; 

o voorste l voor aa npass ing va n ma xim ale waa rde Wonen voor PCB's (zie 
agendapunt 4 .2) 

o op nemen va n ve rwijz ingen naa r nieuwe vers ies va n norm doc um enten 

en beoo rdelings richt lij nen in bij lage C 
o verwijzen naa r een nieuwe vers ie va n een wijzigingsb lad van de 

Richtlijn bodemkwalite itskaa rten in bijlage D (zie agenda punt 7 .3) 
o op nemen van de uitzondering van de erken ningspli ch t voo r het 

sa menvoegen va n pa rtij en prima ir materiaa l voo r zover deze vo ldoet 
aa n de AW en voorzien van een erkende kwali te itsverklar ing onder de 
BRL 9313 en BRL 9321 (eerder besp roken binnen verbetertraj ect) 

o aa npassing van de keurings term ij n voo r pa rameters van de 

toets ings klasse 90/> 99,9 voor bouwstoffen, grond of bagger d ie onder 
erkende kwaliteitsverklaring ge leverd worden va n éénm aa l pe r d rie 
jaa r naa r éénmaa l pe r vij f jaa r in bij lage H (eerder besproken binnen 
de taskforce); 

1 (10)(2e) Ie~ (10)(2~) peven aa n dat over de aa npass ing rond de 
o herstel va: enke l~ k lP:·ne. fo uten. 

intensiverin van e ron wa ermonito r ing nog geen overeenstem ming is. 
l(10)(2e)I za (10)(2e) erzoeken om even contact op te nemen. 

3. Terugkoppeling stand van zaken verbetertraject 
l(10)(2e)I geeft een terug ko ppeling over de ontwikkelingen binnen het 
verbete rtraject Bbk (en in het bijzo nder de wijzig ing van het Bbk) sinds de vor ige 
besp reking van de tas kforce op 28 maa rt 2013 en blikt verder voo ruit. 

Spec ifiek wordt ingegaan op : 
• De stand va n za ken bij de j ur id ische (wetgevingstechnische) uitwerking va n 

de het wijzigingsbeslui t bodem kwali te it en de verdere planning . Z ie bij gaa nde 
not itie over de voo rtgang . Na de zomer za l een concept vers ie van het 
wijzigingsbeslui t worden voo rgelegd aan de IT leden. De leden va n de 
tas kforce krijgen d it stuk ook in cc en krijgen de mogelij kheid om eventuele 
react ies of commentaa r door te geven v ia hun vertegenwoordiger in het IT. 
Op een later moment za l nog een openba re consul tatieronde volgen. Koen 
vraagt aa ndacht voo r de uitvoer ings toets van Rij kswaterstaa t. Deze kan bij 
voorkeur niet t ijdens de zo merm aa nden plaats v inden, maa r pas daa rna. 
l(10)(2e)I qeeft aa n da t hij hiermee rekeni ng wil houden. 

• Sira Consult ing heeft een con cept rapport 'Toetsen wijziging Bes luit 
Bodem kwaliteit , Onderzoek naa r het gevolgen va n de wijzig ingen in het 
Bes luit Bodemkwalite it voor bed r ijven, overheden en het milieu' opge leverd. 

Datu m 
19 juni 2013 
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Dit rapport wo rdt op 25 ju ni 2013 besp ro ken in het Implemen tat ietea m. De 
leden van de tas kfo rce be leid & regelgeving worden uitgenod igd eventuele 
opm erkingen door te geven aa n hun vertegenwoord iger in het 
I mp lementat ieteam, zoda t de leden van het IT deze op 25 j uni kunnen 
inbrengen. Kij k daa rb ij met na me kri t isch naa r de getallen d ie door de 
geïnterv iewden gegeven zij n als onderbou wing van de ad ministrat ieve en 
bestuurlij ke lastenbespa r ingen. 

• (1 □ ) ( 2e)ich t de notit ie over sa menvoegen en splitsen ko rt toe . Vanu it de 
taskforce ko men de vo lgende reac t ies : 

o Het ad vies over een aangepaste defin it ie voor sa menvoegen wo rdt 
over enomen en za l tzt worden voorgelegd aa n de wetgev ingsj urist . 

o (10)(2e) merkt op da t in de notit ie ges proken wordt over een 

uitzonder ing op de erkennings plicht voo r sa menvoegen bij 
proj ec t mat ige ops lag . Deze uitzo nder ing van de erkennings plicht is 
van de baa n omda t het IT hier ee rder negat ief over gead vi see rd heeft. 

o Het merendee l van de leden van de tas kfo rce staat pos itief tegenover 
het aa npass en van de Rbk zoda t geregeld is dat het splitsen van een 
sa mengevoegde pa rtij u it sluitend overeenkomst ig de BRL 9335 door 
een daa rtoe erkend bed rij f mag plaa tsvinden. l(10)(2e~ stelt da t het 
beter is dat eerst afgewach t wordt wat uit de d iscuss ie binnen SIKB 
volgt rondom het verduide lij ken en eventueel aa npassen van de 
spli tsrege ls in de BRL 9335. Zeker ook omda t t ijdens de 
d iscuss iem iddag van SIKB over de BRL 9335 op 27 maart 2013 weinig 
d raag vlak voor de splitsrege ls on der de aa nwezigen werd 
uitgesp roken. 

4. Bespreken uitvoeringsvraagstukken 

4.1. Toepassing en imago gereinigd zand 
Bijlage: notitie toepassing en imago gereinigd zand (NVPG) 
De NVPG signaleert problemen met de toepassing van v ia extractieve reinig ing 
gereinigd zand . De oorzaa k hiervan is enerzij ds het imag o (wordt gezien als 
afvalstof in plaa ts van prod uct). Anderz ij ds is onbekend heid met de 
hoogwaa rdigheid (civieltechnische geschiktheid) van het za nd . De NVPG stelt voor 
om gereinigd za nd onder productce rtifi caa t te brengen. 
T ij dens het voorgaa nde overleg van 28 maa rt is het vraagstuk besproken. 
Hiero nder is de relevante assage uit het verslag overgenomen : 
" Omdat 1/-11'~ ~ ~~~ oor ziekte afwezig is, kan hij het vraagstuk niet 

e v raagstuk kort toe en geeft aa n dat l (1 0)(2e) 
heeft aa ngegeven niet beg rij pt waa rom dit onderwerp in de taskforce 
geagendeerd moet worden. Andere leden van de tas kfo rce geven aa n dat het aa n 
de branc he ze lf is om het product gereinigd za nd via een prod uctcertifi caa t (incl. 
eventuee l ook KOMO-cert ifi caat ter onderscheiding van de fysische 
ei enschap pen) op de markt te zet ten en zo te werken aa n im ag overbetering . 
10)(2e eeft namens'.~ )verder aa n dat verkend zou kunnen worden of het 
mogelij k is om groots ch alige toepassingen toe te staa n d ie k leiner zij n da n 5.000 
m 3 maa r d ie on der een bouwstof (bij voo rbeeld een weg ) worden aa ngelegd . De 
tas kforce heeft h ier een tegenstrij dige men ing over. Het Bbk geeft imm ers de 
mogelij kheid om onder het generieke of gebiedsspec ifieke kader g rond met 
kwaliteit indust r ie af te zetten . Een deel van de tas kforce vin dt het niet gewenst 
om kleinere (en daa rdoo r m inder herkenba re) toepass ingen als GBT toe te staa n. 
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Aa n de andere ka nt blij kt de rui mte voor het toepassen van indust r ieg rond onder 
het generieke of gebiedss pec ifi eke toets ingskader in de praktij k beperkt te zij n, 
omdat in veel bodem beheernota's met verhoogde LMW alleen de moge lij kheid is 
voo r grond toe te passen die ui t een bepaa ld bodembeheergeb ied afkomstig is. En 
daa r vo ldoet gereinigde grond niet aa n. Er wordt afges proken om dit v raagstuk bij 
het volgende over leg opnieuw te agenderen." 
Doe l besp reken: form uleren standpun t taskfo rce 
Verslag besp reking: 

(~)geeft een toelicht ing op het vraagstuk. I n tegenstelli ng tot beschreven in de 
ee rder gemaa kte not it ie hebben de NVPG-leden in een overl eg op 18 j uni 
aa ngegeven da t het knelpun t van de stag nat ie van de afzetmoge lijkheden van 
gereinigd zand geen ' imagoprob leem' is, maa r eerder een ' ec on omisc h probleem'. 
Er zij n voldoende grote (GBT) toepass ingen beschikbaa r, maa r er is veel 
concurrentie met (vee lal goed kopere) primaire mater ialen (zoa ls zand winning 
langs de Maas) d ie in overv loed vrij komen. Via d uu rzaam inkopen door met name 
de overhe id zou vo ldoende afzetmoge lij kheden moeten v r ij komen voor secunda ire 
materialen als gere inigd za nd. 
Voorstel bespreking IT: niet besp reken, ter informatie 

4.2. Normering PCB's (maximale waarden Wonen en Industrie) 
Bijlage: Concept-NOBOWA notitie PCB-normering in Rbk (RIVM) 
Tot op heden bes tond er voor PCB (som 7) geen wetenschappelij k onderbouwde 
maxim ale waa rde voor de bodemfuncties wonen en ind ust rie. De huidige 
maxim ale waa rde wonen is nu gelij k aa n de achtergrond waa rde AW2000 (0,020 
mg/ kg ) . De maxim ale waa rde ind ust ri e is 0,5 mg/ kg. I n 20 10 is de Rbk aa ngepast 
waa rdoor part ijen g rond of baggerspec ie die voor PCB (som 7) ten hoogste 
veront reinigd zij n tot een nivea u van tweemaa l de ac htergro nd waa rde en voor 
andere stoffen niet of slechts beperkt de achtergron dwaa rden overschrijden, 
hergebruikt kunnen wo rden als sc hone grond of baggerspec ie. De ke uze om 
tweemaa l de ach tergrondwaa rde te k iezen is gebaseerd o p een kleinsc halig 
onderzoek uitgevoerd door het RIVM waa rbij geconc ludeerd werd dat er geen 
humane risico's en naa r alle waa rschij nli j k geen ec olog ische risico's zouden 
optreden bij twee maa l de Ac htergrondwaa rde. 
I n 20 12 en 2013 is vanuit het RIVM gewerkt aa n wetenschappelij k onderbouwde 
maxim ale waa rden voo r de bodemfunct ie wo nen en ind ust ri e. Doorvergift iging in 
de ecologisch e voedselketen blijkt de meest krit isch e parameter in tegenstelling 
tot d irecte toxic ite it van PCB op het ecosysteem en humane ri sico's. In ee rdere 
evaluaties is de doorvergifti ging van PCB niet meegenomen en zij n de 
r isicogrenswaa rden gebaseerd op enkel directe toxici te it wat voo r een 
ondersc hatting van het risico leidt. Uit voo rlopige onderzoeksres ultaten van het 
RIVM blij kt da t de doorverg ifti ging van PCB's een belangr ij ke rol speelt bij onder 
andere marterac htigen. Het onderzoek van RIVM is nog niet voll ed ig afgerond. 
maa r waarsch ijnlij k is dat het ad vies voo r ma x imale waa rden Wonen onder het 
nivea u va n de huidige Ac htergrondwaa rde uit za l kom en. 
Omda t het vas tstellen van een lage re max imale waa rde Wonen da n de huidige 
Achterg rondwaa rde grote im pact heeft op het hergeb ruik van grond en 
baggers pecie, is ervoor gekozen op de maximale waa rde Won en voo r PCB's om 
beleidsmatige reden vast te ste llen op een nivea u van 0,04 mg /kg d.s. bij een 
standaa rd bodem (10% o.s. ). Uit hetze lfde onderzoek bli j kt dat de overschrijd ing 
van de achtergrondwaa rden voor PCB's wel afha nkelij k is van het gehalte aa n 
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orga nische stof in de bodem . Daa rom is een aanpass ing van de hu m uscor rec tie, 
voo r PCB's zoa ls eerder in de taskfo rce voo rgeste ld, niet mogelij k. 
De onderzoeksresulta ten geven tevens aan leid ing o m de hoogte va n de 
g renswaa rde industrie voor PCB's te heroverwegen. Daa rom word t voorgesteld om 
nada t de onderzoeks resu ltaten definit ief zij n, samen met RIVM, de taskforce en 
NOBOWA na te gaa n welke wijziging in de normstelling voo r PCB's worden 
voo rgesteld en wat daarva n de conseq uenties zij n. 
Doe l bespreken: form uleren standpun t tas kfo rce 
Vers lag besp reking: 
De taskforce is akkoo rd met het beleidsmatig vastste llen van de maxima le waa rde 
Wonen o p het nivea u va n 2 maa l de Ac hte rgrondwaa rde (0, 040 mg/kg) . 
Uit de voorlop ige onderzoeksres ultaten van RIVM blij kt ec hte r dat aa nleid ing is om 
de hoogte va n de maxima le waa rde Ind ust rie naa r beneden bij te ste llen. Vanuit 
de taskfo rce (met name va nui t 1 (1 0)(2e) 1 worden enkele kri t isc he vragen 
gesteld over het onderzoek, die via NOBOWA (overleg 25 j uni) worden ingebracht. 
Deze kri t ische vragen gaa n onder andere over twij fels of doorvergift ig ing een rol 
spee lt op k leinere stukken groen of op industrieterreinen, on t breken van 
onderzoeksgegevens over de gevo lgen van PCB's voo r kleinere zoogd ieren zoa ls 
moll en en ege ls en de relatie va n ~e biobeschikbaa rheid va n PCB's en het 
orga nisch stof gehalte[ (10)(2e) ~erkt nog dat de laatste t ien jaa r j uist als 
sp rake is va n herstel van d iverse pop ulaties zoa ls roofvogels. Hij ste lt da t er een 
goed onderbouwd verhaa l moet liggen, w illen we de norm strenger ma ken. 
l(10)(2e )I heeft verder aa n dat we ook moeten rea li se ren dat PCB's in gehalte n 
t ussen de AW en MW Ind ust ri e diffuus versp reid voo rkomen en dat we dus onszelf 
de v raag moeten stellen of wel/niet will en accepteren da t dergelij ke d iffuus 
veront reinigde bodem hergebruikt kan worden in de bodem. l(10)(2e)I vindt het 
belangr ij k dat ind ien va nui t NOBOWA geadv iseerd wordt om de MW ind ustri e 
strenger wordt, de impact op de hergebruiksmogelij kheden d uidelij k moeten zij n, 
zodat straks een goede beleids matige afweg ing gemaa kt kan worden door het 
m inisterie van I&M. l(1 0)(2e)I zegt toe dat Bodem + samen met de bra nche inzicht 
w il gaa n krijgen in de verde ling van PCB-geha lten in hergebru iksg rond. Daa rn aast 
geeft l(10)(2e )I aan da t overwo gen kan wo rden om different iatie aa n te brengen in 
de norm erin g t ussen toepass ingen onder verha rde op perv lakten/ dieper da n 0,5 
m (waa r PCB's minder effecten hebben op de doo rvergiftig ing) en toepass ingen in 
onverh arde geb ieden . 

(~ )m erkt nog op dat het gewenst is da t vanu it FENELAB inspa nning wordt 
verricht om de aa ntoon baa rh eidsg renzen voor PCB's verder om laag te kr ijgen en 
het voo rkomen van matr ixsto ringen zovee l mogelij k terug te dr ingen. 
Voorste l bespreking IT: instemmen met voo rs te l taskfo rce (beleidsmatig 
vastste ll en MW Wonen) , overige ter in fo rmatie 

4.3. PCB's in bodemkwaliteitskaarten 
CSO heeft in opd racht van Bodem+ onderzoek gedaa n naa r de ruimtelij ke 
verdeling van PCB-geha lten in relat ie tot de bestaa nde zone- inde ling va n 
bodem kwaliteitskaa rten. Het rapport van CSO met daa rin voo rstellen voor 
aa npass ing va n de Richtlij n bodem kwalite itskaarten is op 28 maart 2013 in de 
tas kfo rce besproken. De tas kforce heeft toen aa ngegeven hierm ee akkoord te 
gaa n met als aa ndachtsp un t om dat het beter is om de hu muscorrect ie voor PCB's 
aa n te passen in de normste lling (aftoppen op 10%) . Omdat hiervoor geen 
wetenscha ppelij ke onderbouwing is (zie voorgaa nde vraagst uk) kan met deze 
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aa npass ing va n de hu m uscor rectie geen rekening worden gehouden in de 
aa npass ing va n het wi j zigingsblad . 
Bodem+ werkt mom entee l aa n een voo rstel uit voor het wi j zigingsb lad van de 
Richt li j n bodem kwali te itskaa rten. Dit wij zigingsb lad wordt voor 1 j anua r i 20 13 op 
de website va n NEN geplaa tst. Via wi j ziging va n de Regeling bodemkwaliteit pe r 1 
ja nuari 2014, wo rdt ook in de rege lgev ing naar deze w ijz iging verwezen. 
Doe l besp reken: niet besp reken, uitslui tend ter info rma tie 
Voorste l bespreking IT: instemmen met (ee rder) voors tel tas kfo rce 

4.4. Hydrostab 
Bijlagen: 
- Memo advies uit voeringsvraagstuk Hydrostab (Bodem+, aangepaste versie m et 
wijz igingen in renvooi, d.d. 10 juni 2013) 
- Ingekomen e-mails van (10)(2e) 3-6-2013 en 4-6-2O1r3~(~0~)~(2~'-'---i:_~:..é.J 

(10 )(2eV3-6-2O13 en 4-6-2013 (10)(2e) 4-6-2013) en (10)(2e) 

2013). 
- Ingekomen mail met bijlagen vanuit Euro Trust Mana ement (10-06-2013) 
Vervolg bespreking uitvoer ingsv raagst uk. (10)(2e) eeft zij n not it ie naa r 
aa nleiding va n vo r ige overleg van 28 maart aa ngepast en aa n Bodem + gezo nden. 
Op bas is van de door l (10)(2e) !ingebrachte stukken en de disc uss ies die 
zij n gevoerd in de tas kforce Be leid en regelgeving is door Bodem+ een 
conceptad vies opgesteld voor bes luitvorming in het imp lemen tat ieteam Bbk. Dit 
conceptadv ies is op 31 mei 2013 aa n de leden va n de taskfo rce en aa n de heer 
Beukema gezonden met de mogelij kheid om een reac tie te even voo r 11 j uni 
20 13. Vanuit de taskfo rce zij n(f~ ·es binnengekomen va n (10)(2e) (~ ) 

1 (10)(2e) len (10)(2e) Ook va nuit Euro Trust Managemen t 
(de heer Beukema ) is een gemo l'rrn=.,,--.::,----r=::,rl ie binnengekomen. Doo r Bodem + is 
het concep tad v ies aa ngepast . I n de taskfo rce wordt besp roken of het ingekomen 
comm entaa r op de j uiste wij ze verw erkt is in het conceptadv ies. Vervo lgens za l 
het concep tad v ies zonod ig worden aa ngepast , waa rna het te r bes luitvorming 
wordt voo rge legd aa n het im plementatieteam Bbk (over leg op 25 j uni). 
Doe l besp reken: form uleren standpun t tas kfo rce 
Vers lag besp reking : 
De aa ngepas te versie van het advies aa n het IT wo rdt door de tas kfo rce 
goedgekeurd. Otto adviseert om zij n o pmerking over de BRL 9322 d ie nu bij de 
v isie van de heer Beu kema staa t toe te voegen aa n het lij stj e bedenkingen vanu it 
de taskfo rce . Dit adv ies wordt door Bodem+ overgenomen en de memo met het 
advies wordt definitief gemaa kt en aa n het IT voorgelegd . 
Voorste l bespreking IT: beslui t vo rming over vraags tuk hydrostab 

4.5. Rangorde bewijsmiddelen in regeling bodemkwaliteit 
Regelmatig worden vragen gesteld over de volgorde van bew ijs middelen ind ien 
meerdere bewij smidde len bes chikbaa r zij n. Bij voo rbeeld een part ij keuri ng en een 
bodem kwaliteitskaa rt bij een toe te passen pa rtij . Of een bodem kwali te itskaa rt en 
verkennend onderzoek t. b.v. de toets van de ontvangende bodem kwaliteit . I n de 
Richtlij n bkk's staa t hier iets over verm eld en op de website van Bodem + staa t 
een FAQ : http ://www.rwsleefomgev ing .nl/ onderwerpen/bodem
ondergrond/ bbk/v ragen/ grond-bagger-verkla/ faq/welk-bewij sm idde l/ 
Het is wense lij k da t hier in de rege lgev ing (Rbk) duidelij kheid over gegeven 
wo rdt, name lij k da t : 
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- voor het vastste llen va n de kwalite it van een toe te passen partij een 
part ij keur ing alti j d voo r gaat op een ander bewijsm iddel; 
- Voor de bepa ling van de kwalite itk lasse va n de on tva ngende bodem gaat de 
bodem kwa li te itskaart voo r op een verken nend bodemonderzoek (NEN 5740), 
tenzij anders omschreven in de nota bodembeheer. Dit staat zo omschreven in de 
Richt li j n bodem kwa li te itskaarten om te voorkomen dat bin nen een bepaa lde 
toepass ingszone op basis van uitgevoerd bodemonderzoek een afwij kende 
(bij voo rbeeld slechte re) toepass ingse is kan gaa n ge lden die afw ij kt van het 
generieke of geb iedsspecifieke beleid d ie bin nen een bepaa lde zo ne geldt. 
NB. Specifiek voor opslag binnen inrichtingen: 
Artikel 3.45 van het Rarim maakt onderscheid in eenmalige opslag (geen nul- en 
eindondet7oek nodig) en meervoudige opslag (geen nul- maar wel eindonderzoek 
nodig). Indien de opslag meervoudig binnen de inrichting plaatsvindt ( en conform 
3.45, lid 2 een eindondet7oek wordt gevraagd) is er geen rangorde voor een 
bewijsmiddel. Ook niet indien de gemeente middels de nota bodembeheer een 
voorkeur qua rangorde in bewijsmiddelen vaststelt. De houder van de inrichting is 
vrij om zelf een bewijsmiddel voor het nu/onderzoek te kiezen conform de regeling 
bodemkwaliteit. Gebruik van de BKK als eind onderzoek is niet toegestaan. Met de 
keuze vrijheid voor het nu/onderzoek wordt: 
1. voorkomen wordt dat na vergelijking van nul- en eindonderzoek een 
onrealistische inspanning van de houder wordt verwacht met betrekking tot het 
terugbrengen van de kwaliteit in de oorspronkelijke toestand, gezien de variaties 
qua gehalten binnen een bodemkwaliteitszone van een BKK. 
2. voorkomen dat een onrealistische en onnodig kostenverhogende 
bodem beschermende maatregel dient te worden getroffen. Denk aan het 
voorbeeld dat de BKK een schonere kwaliteit aangeeft dan op basis van HO of 
/ocatieondet7oek wordt verwacht. 
3. Gefaci/iteerd dat de houder van de inrichting wel gebruik mag maken van een 
door de gemeente vastgestelde BKK als nulondet7oek, mits wordt voldaan aan het 
gebruik van de BKK, en hiermee kosten kan besparen op ondet7oek. 
Bij eenmalige opslag gelden dezelfde spelregels als de projectgebonden opslag in 
kader van Bbk (dus bodemkwaliteitskaart is leidend, tenzij anders omschreven in 
de nota bodembeheer 
Doe l besp reken: formu leren standpun t tas kfo rce 
Vers lag besp reki ng: 
De taskforce stem t in met het doorvoeren va n deze verduidelij kingen in de Rb k. 

1 (10)(2e) !(v ia ema il aan l(10)(2e~) en 1(10)(2e)lgeven aa n da t er nog een derde 
s1tua t1e voo rkomt , namelij k bij te ontg raven en daarna toe te passen bodem ( in 
plaa ts van ove r de ontvangende bodem) . In vee l bodem beheernota 's is 
aa ngegeven hoe om te gaa n met verdac hte locaties of met zones waarb ij bekend 
is da t de kwalite it in meer of m indere mate hete rogeen ve rdeeld is. In dat geva l 
regelt de bodem beheern ota in welke situa ties verkennend bodemonderzoek 
verplicht of toegestaa n is en welk bewij sm iddel da n voo rgaat. Ook deze derde 
situatie moet een plaats krijgen bij de verd uide lij kin g in de Rbk. 
Otto merkt ove r bovenstaa nde curs ieve passage (ove r ops lag binnen inrich t ingen) 
op dat het momentee l niet mogelij k is om een binnen inricht ingen onde r het 
Ba r im de BKK als bew ij sm idde l te gebruiken voor j e nulsituat ieonderzoek. l(10)(2e~ 
en l(10)(2e)I geven aan dat dit nu ook nog niet moge lij k is, maar na aanpass ing van 
Rarim waa rschij n lij k we l. Inricht inghouder kan dan kiezen, waarb ij hij zich bewu st 
moet zij n dat gebruik ma ken va n een BKK als nulsitua tieonderzoek een r isico 
inhoudt, omdat de werke lij ke kwali teit van de bodem op die locatie kan afwij ken. 
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Voorstel bespreking IT: instem men met voorstel taskforce 

4.6 Emissietoetswaarde 
Om te toetsen of een pa rtij grond of baggerspecie onder het toetsings kader voor 
g rootschalige toepass ingen mag worden toegepast, zij n in bij lage B van de Rbk 
maxim ale em issietoetswaa rden (sa menste ll ing) en maximale emiss iewaa rden 
(uitlog ing) op genomen . In artikel 4.12.1 van de Rbk staa t dat indien de kwalite it 
van de g rond/bagger aa n de emissietoetswaa rden vol doet, automa tisch wo rdt 
voldaa n aa n de eis dat de maxim ale emiss iewaa rden niet overschreden mogen 
wo rden. De v raag doet zich voor wat de conseq uent ie is als voor alle stoffen 
voldaan wordt aa n de emiss ietoetswaa rden, maa r toch op em iss ie onderzocht is 
en daa rui t volgt dat voo r een stof de maximale emiss iewaa rden toc h oversc hreden 
worden. Het is gewenst dat bij de komende herziening van het Bbk verduidelij kt 
wo rdt, omdat het Bbk als hoge r ge legen AmvB ze lf daa r onvoldoende duidelij k, 
doch wel sturend in behoort te zij n. Het voo rstel is om te verduide lij ken dat indien 
voldaa n wordt aa n de emiss ietoetswaa rde er geen emiss ie-e is meer ge ldt. 
Wanneer de kwaliteit van de grond of baggerspecie voldoet aa n de 
em iss ietoetswaa rden, blij ven de gevolgen van eventuele uitlog ing van 
contaminanten immers bepe rkt . 
Doe l besp reken: formuleren standpunt taskfo rce 
Verslag besp reking : 
De taskforce geeft aa n da t we de ee rder gemaakte keuze (als j e voldoet aa n 
em iss ietoetswaa rde, mag pa rt ij toegepast wo rden ongeac ht eventuele 
oversc hrijd ing van de emiss iewaa rde mocht j e die toc h onderzoch t hebben) 
bevestigd kan wo rden in het Bbk. Bevest iging is noodza ke lij k in verb and met een 
ee rdere uitspraa k van de rec htba nk Arnhem, zie www.rechtspraak.nl ( en zoek 
onder uitspraken naa r UN-n umm er: BY0540) . 
Evert-Ja n vraag t zich wel af of j e in alle situaties, waa rbi j je toch aa nwij zing heb t 
da t sprake is van em issie, dit zomaa r moet negeren. 
Voorstel bespreking IT: instem men met voorstel taskforce 

4.7. Tarragrond toepassen onder anaerobe condities 
Vanuit de praktij k zij n vragen geste ld over het voo rkomen van to lueen, fenol, 
cres olen in gehalten in pa rt ij en toegepaste tarrag rond , die onder anaerobe 
cond it ies zij n toegepas t . I n de nota van toelichti ng bij de Rbk uit 2007 staa t het 
vo lgende over tarrag rond, waa rbij wordt aangeven dat het meten van deze 
stoffen niet zinvol is. Z ie onders taa nd citaat: 
" Tarragrond bevat orga nisch mater iaa l van gewasresten, zoa ls loof en wortelen. 
Dit materiaa l breekt af, waa rbij versch illende afb raa kproducten ontstaa n. I n geval 
sprake is van afbraa k on der anaero be cond ities ontstaa n als tussenprod ucten 
onder andere stoffen als to lueen, fenol, cres olen en over ige stoffen, die als 
minerale oli e worden gedetectee rd, in gehaltes d ie de Achtergro nd waa rden 
kunnen overschri j den. Dit verschij nse l doet zich ook wel voor in de bodem van 
landbouwperce len onder anaerobe cond ities , bij voorbee ld na zware regenval of 
kort na het onderwerken van oo gst restanten. De genoemde stoffen worden in de 
landbouw en in de verwerkende ind ust ri e waa r tarrag rond v ri j komt niet 
toegevoegd . De cresol en, fenol, to lueen en minerale olie d ie wo rdt aa ngetroffen in 
ta r rag ro nd zij n daa rom van nat uu r li j ke herkom st . Door het afb raa kproces zullen 
de stoffen na enige t ij d niet meer boven de Achtergro ndwaa rden wo rden 
aa ngetroffen in tar rag rond . Naa rmate het afb raa kproces on der meer ae robe 
cond it ies plaa tsvindt za l het sne ller ver lopen. Gegeven het bove nstaa nde is het 
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meten van creso len, fenol, to lueen en minerale olie afkomst ig va n de biolog isc he 
afbraak va n plantenresten , in ta rragrond niet zinvol, omdat de gehalten va n deze 
stoffen zullen afnemen , zodat na ver loop va n t ijd aa n de normstell ing 
van de toe pass ing wo rdt vo ldaa n. Daarb ij kan de w ij ze va n toe passen het 
afb raakp roces stimuleren." 
I n de pra kt ij k blij kt dat bij toepassing van tarragron d onder anaerobe (in plaats 
van aerobe) cond it ies wel verhoogde gehalten to lueen , fenol en cresolen wo rden 
aa ngetoond. Hoe moet hiermee in de pra kt ijk worden om gegaan ind ien ta rrag rond 
onder anaerobe cond it ies wordt toegepast, zoa ls bij voo rbeeld in g rotere laagd ikte 
in grootschalige toepass ingen? Va nuit de uitvoeringspraktij k zij n hierover de 
volgende twee v ragen gesteld : 
1. tar rag ronden en verge lij kba re slibben zij n verdac ht op aanwezigheid van g ift ige 
stoffen d ie ontstaan bij ops lag en die vo lgens het Bbk niet onderzoc ht behoeven te 
worden. Deze ve rdenking op aa nwezigheid va n gift ige stoffen betekent per 
defini t ie onderzoeksplicht ten aa nzien van 'veiligheid en gezondheid' en 
beoorde ling op (her-) bruikbaa rheid. Het Alter ra-on derzoek heeft deze verdenking 
al vastgeste ld. De v raag is waa r en in welke ma te (concentra t ies ) deze g ifti ge 
stoffen vorkomen . 
2. ta r rag ronden en verge lij kba re slibben dienen bij kwalificat ie conform Bbk (en 
Wbb) voor lop ig altij d te worden onderzocht op deze g iftige stoffen totdat 
aa nneme lijk is da t dit onderzoek ach terwege kan bli j ven. M.a.w. de ga ngba re 
w ij ze van kwalifi catie en hergeb ruik zoa ls nu geb ruikelij k is op landelij ke schaa l, 
moet ter disc ussie komen te staan . Het Alterra-rapport en recente prakt ij k 
voo rbee lden met interventiewaa rden overschrijd ingen geven hiervoo r aa nleiding . 
Nu gaa n vee l ta rrastromen onte recht als 'schone herbru ikba re grond ' in de GWW. 
Vaa k in bodem lagen alwaa r mensen kunnen worden blootgesteld aan verdac hte 
g ifti ge stoffen. 

Bij de eerdere bea ntwoording van vragen va nuit de uitvoe ringsp rakt ij k is 
aa ngegeven da t het wel va n belang is dat bij de producente n van ta rrag rond 
scheid ing moeten aa nbrengen t ussen de grondfractie en de orga nische fract ie 
(oogstrestanten) . Daa rnaast is van belang dat tarrag rond voo rafgaa nd aa n de 
toepass ing in het depot bij de producent of in de toepass ing onder voldoende 
ae robe om standigheden wordt gehouden zodat de omzet t ing va n deze stoffen 
daad werkelij k p laats kan vinden. Onder die condit ies (voldoende ae roob ) moet 
ook de bovenstaa nde toelich t ing o p de rege ling bodemkwaliteit worden 
besc houwd . I ndien aa nneme lij k is (ae robe omsta nd igheden ) da t omzet t ing plaats 
heeft gevonden, da nwel plaats gaat v inden is meting niet zinvo l, immers de 
gehalte n zullen (op termij n) verdwij nen. Van uit het perspect ief va n 
bodembesc herm ing word t hier geredeneerd dat de conce nt raties onder de aerobe 
omstandigheden zullen ve rdwij nen. Wij kunnen ons voo rstell en dat va nuit de 
arbeidsomstand igheden de kwalite it van het materiaa l waarmee wordt gewerkt 
van belang is en dat de toekomstige afbraa k va n producten minder een rol speelt 
da n in het bes luit bodem kwali teit . Veel is dus afhankelij k van de mate waa ri n 
omzett ing reeds plaa ts heeft gevonden in de concrete situat ie. 
Bij toekom stige aanpass ing van art. 5.1.7 (t ijde li j ke uitzonderi ng tot 1-1-2015 van 
het moeten vo ldoen aa n de waa rden voor mon ochlooranili nen ), za l in de 
toe licht ing het bovenstaa nde ext ra worden benad rukt . Daa rnaast za l v ia een FAQ 
op de website van Bodem + aa ndac ht aa n worden bes teed . 
Doe l besp reken: form uleren standpun t tas kfo rce. 
Vers lag besp reking : 
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De taskforce herkent het probleem niet en ziet weinig milieuhygienische
bezwaren De taskforce adviseert om in contact te treden met de branche om na

te gaan welke maatregelen de branche kan nemen in het productieproces

bijvoorbeeld loof van de grond scheiden en beter te communiceren naar de

afnemers van de tarragrond over de afzet on mogelijkheden
Voorstei besprekinq IT instemmen met voorstei taskforce

Datum

19 juni 2013

4 8 Toepassing van op of in de bodem

Bij de heipdesk van Bodem zijn in het voorjaar van 2013 veel vragen

binnengekomen over de toepassing van op of in de bodem is een

mengsel van cement water en eventueei ookgemengd met toeslagmateriaai en

hulpstoffen Door in de bodem te spuiten en met de grond te vermengen

ontstaan er die een matige sterkte hebben Ais men meerdere

naast elkaar plaatst ontstaan er volledige muren in de grond die

de wanden van een bouwput kunnen vormen of die grondwaterstroming kan

voorkomen in geval van bodemverontreiniging

Bij het injecteren van cement of andere toes lag stoffen in de bodem waarbij de

grond gestabiliseerd wordt en feitelijk permanent een bouwstof ontstaat is

hoofdstuk 3 van het Besluit bodemkwaliteit Bbkj van toepassing Het Bbk geeft
aan dat voor het toepassen van een bouwstof een milieuhygienische verkiaring
beschikbaar moet zijn en dat de bouwstof moet voidaan aan samensteliings of

emissiewaarden die staan vermeld in bijiage A van de Regeiing bodemkwaliteit

Het moetdus gaan om een miiieuhygienische verkiaring van de ontstane

bouwstof dus niet aileen van de toe te voegen injectiestoffen Er zijn
verschiliende typen milieuhygienische verklaringen maar voor is

momenteel aileen de partijkeuring BRL 1000 protocol 1003 de enige

mogelijkheid

Problemen die door de vraagstellers worden aangedragen
Momenteei wordt of op diverse plaatsen zonder

milieuhygienische verkiaring onder het Bbk toegepast De belangrijkste reden is

dat de toepassers van zich niet bewust zijn dat zij een bouwstof onder het

Bbk toepassen en vooraf moeten beschikken over een milieuhygienische

verkiaring
Er zijn geen aiternatieve milieuhygienische verklaringen voor het toepassen van

zoals een erkende kwaliteitsverkiaring waardoor uitsluitend gebruik

gemaakt kan worden van het bewijsmiddel partijkeuring Het maker van een

proefstuk voorafgaand aan de toepassing is niet altijd mogeiijk omdat het

soms op grote diepte wordt ingebracht Bovendien is het iedere keer opnieuw
uitvoeren van een partijkeuring zeer kostbaar

Het is vaak niet mogeiijk om te voldoen aan de verpiichting uit artikei 33 van

het Bbk om ervoor te zorgen dat de bouwstof kan worden verwijderd en dat deze

teruggenomen moet worden ais deze zijn functie verliest

Doel bespreken formuleren standpunt taskforce

Verslao besprekinq

De taskforce ziet in de toepassing van mits de toeslagstoffen voldoen

weinig milieuhygienische bezwaren en zoekt de vergeiijking metde productie van

beton De taskforce nodigt de branche uit om een BRL te ontwikkelen waarbij
vooral de kwaiiteit van de toeslagstoffen geborgd wordt en waarbij ervan

uitgegaan wordt dat bij toepassing op grotere diepte de kwaiiteit van de grond
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schoon is . Aa ndachtspunt is we l de afbaken ing met in-situ immob lil isatie, waarbij 
sp rake kan zij n van het vastleggen van ( licht tot sterk) ve rontreinigde grond in 
een bouwstof. Dit moet in de BRL geborgd worden. 
Voorste l bespreking IT: instemmen met voorste l taskforce 

4.9. Verhoogde Barium gehalten in granuliet 
Vanuit de Inspectie Leefomgev ing en Tra nsport (ILT) is het vo lgende 
uitvoeringsvraagstuk over ve rhoogde barium geha lten granu liet aa ngedragen : 
N.a. v. een casus waarbij een partij granuliet met een verhoogd bariumgehalte, wil 
ik graag de volgende verbeterpunten aandragen. Deze hebben betrekking op de 
normstelling en op de bewijsmiddelen. 

1. normstelling barium 
De normstelling voor barium is momenteel op de volgende wijze opgenomen in de 
Regeling: 
•Barium zit in het standaard pakket voor grond, dus je moet het meten. 
• In bijlage B van de Rbk is de norm voor barium ingetrokken (de tabel vermeldt 
geen waarde). 
• In de voetnoot wordt de intrekking verklaard. Namelijk dat natuurlijke gehalten 
vaak boven de interventiewaarde uitkomen. Toetsen aan die waarde zou dan te 
vaak afkeuring opleveren. 
•Maar in de voetnoot staat ook dat als het verhoogde bariumgehalte een 
antropogene oorsprong heeft, het bevoegd gezag dit kan beoordelen op basis van 
de oude interventiewaarde van 625 mg/kg d.s. Dus dan geldt er kennelijk wel een 
soort eis .. ( ?). 
Probleem van deze wijze van normsteffing is dat het nogal onduidelijk en 
onvoldoende scherp is. 
Verbetering: de waarde van 625 mg/kg d.s. in de tabel opnemen en dit vriiste/fen 
als wordt aangetoond dat het gehalte van natuurliike oorsprong is. 

2. hoe omgaan met verhoogde waarden van natuurlijke oorsprong 
Het onderscheid natuurlijke/antropogene oorsprong vergt van het bevoegd gezag 
dat zij een oordeel kan vormen over het onderscheid wel/niet antropogeen. Maar 
ook dat zij kan omgaan met hoge waarden van natuurlijke oorsprong: in principe 
is die vrijgesteld, maar er geldt ook een zorgplicht om in bijzondere situaties 
(zoals grote hoeveelheden in kleine watergangen) om ongelukken te voorkomen. 
Granuliet wordt bijvoorbeeld gebruikt om watergangen waterdicht af te sluiten. 
Verbetering: beschriif deze situatie en hoe het bevoegd gezag daarmee kan 
omgaan. 

3. informatie nodig om onderscheid te kunnen maken 
De vraag is hoe je aan de hand van een erkende kwaliteitsverklaring als bevoegd 
gezag het onderscheid kunt maken. Gebruike/ijk is dat met een productcertificaat 
wordt verklaard dat aan de eisen van het Bbk wordt voldaan. Dit is in feite een 
black box. Je zou bij het onderscheid in normstelfing ook mogen verwachten dat 
als gebruik is gemaakt van de vrijsteffing (want van natuurlijke oorsprong) dit 
kenbaar wordt gemaakt en dat dan ook de meetwaarde wordt bijgeleverd bij het 
certificaat. 
Verbetering: het productcertificaat grond moet informatie geven over barium 
(welke oorsprong en welk gehalte). 
Doe l bespreken : formu leren standpun t taskfo rce. 
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Vers lag besp reking: 
Anton merkt op da t hij granuliet (slij pse l vrij gekomen bij het zagen van 
g raniet blokken) niet als g ro nd maa r als bouwstof ziet . Ot to merkt op dat hier in 
de bra nche ze lf anders tegenaan gekeken wordt. l(1 0)(2e)I ste lt voor d it vra agstuk 
even te pa rkeren en te focussen op de vragen die de ILT stelt. 
De taskfo rce staa t posit ief tegenover het omdraa ien va n de normering, d.w.z. dat 
in de ta bbellen 1 en 2 weer een norm waarde wordt opgenomen, maa r v ia een 
voet noot wo rdt aa ngegeven dat de norm niet geldt als Ba r iu m van natu urlij ke 
oorsprong is. Het aantonen of de verhoogde Barium gehalten een natuurlij ke of 
ant ro pogene oorzaa k kent , dient onderdee l te worden va n het histo risc h 
onderzoek. Doordat het histo r isch onderzoek onderdeel wordt va n de 
m ilieuhyg iënische verklar ing (één van de ve rb etervoorste llen uit ve rb etertraject) 
maa kt deze onderbo uw ing tevens onderdee l uit van het prod uctcertificaat bij de 
part ij . 
Voorste l bespreking IT: instemmen met voorste l taskfo rce 

4.10. Voorkomen van cobalt van natuurlijke herkomst 
(~ (NVPG) vraagt aa ndacht voo r het verhoogd voorkomen van 
coba lt in bepaa lde bodem lagen (ca 3 tot 7 m-m v) in Noord-Limburg met gevolgen 
voo r de za ndwinning aldaa r. De gevolgen kunnen zij n dat de keuringsfreq uent ie 
van keuringen onder de BRL 9313 en BRL 9335-2 toe neem t en dat bepaa lde 
part ijen ze lfs worden ingedeeld in de kwaliteitsklasse I nd us t ri e. 

Hieronder staat de tekst uit zij n ma il van 24 april 2013 en 31 me i 2013: 
Naar aanleiding van de vergadering van de sectie Grondstromen wil ik graag 
aandacht vragen voor de problematiek van het element cobalt. In het verslag van 
de Task force van de vergadering van 28 maart jl. wordt onder punt 7.2 ingegaan 
op de toetsing van de meetwaarde van (onder andere) cobalt bij het vaststel/en 
van de bodemkwaliteitskaarten. Te vens staat op de website van Bodem+ een 
publicatie met betrekking van de verlenging overgangstermijn nieuwe stoffen 
bodem kwaliteitskaarten. Hierin staat "Op basis van onderzoek naar effecten van 
de toe voeging van de nieuwe stoffen aan het stoffenpakket, is geb leken dat er 
gerede twijfe ls zijn bij de representativiteit van de achtergrondwaarden van de 
metalen barium, cobalt en molybdeen". In het verleden is voor barium al een 
uitzondering gemaakt. Besloten is dat bij de beoordeling van de kwaliteit gro nd 
(partijkeuring) het element barium niet getoetst behoeft te worden. Deze 
uitzondering geldt echter niet voor molybdeen en cobalt. Con form het Besluit 
bodemkwaliteit en de Regeling dien cobalt te worden getoetst. 
In bepaalde delen van Nederland (bijvoorbeeld Noord Limburg) wordt in 
verschillende bodem lagen het element cobalt in verhoogde co ncentraties 
aangetroffen (10 tot 20 mg/kg ds. ) . Met name bij de exploitatie van een inlandige 
zandwinlocaties kan dit leiden tot discussie. De kwaliteitsborging bij deze 
zandwinlocaties vindt veelal plaats onder de BRL 9313. Het toelatingsonderzoek is 
nog uitge voerd voor de invoering van het Besluit bodemkwaliteit. Op basis van de 
k -waarde dient één maal per 3 jaar een kwaliteitscontrole te worden uitgevoerd. 
Concreet komt het erop neer dat op dit m oment de kwaliteitscontrole 1 maal is 
uitgevoerd en de analyses zijn verricht op basis van het nieuwe stoffenpakket. 
Gelet op het aantal waarnemingen van de aanvullende parameters kan geen 
berekening worden gedaan van de k -waarde van deze aanvullende parameters. 
Indien bij een nieuwe winlocatie een toelatingsonderzoek wordt verricht bestaat 
de mogelijkheid (praktijkge val bekend) dat de meetwaarde van cobalt problemen 
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geeft. Conform de voorschriften dienen 5 partijen bij het toelatingsonderzoek 
(zowel de BRL 9335-2 als de BRL 9313) te worden uitgevoerd. Deze partijen 
dienen verdeeld over de locatie (zowel horizontaal als verticaal) te worden 
verricht. In de praktijk is gebleken dat de resultaten van cobaft variëren van < 4 
mg/ kg ds. tot 15 mg/kg ds. Bij certificering onder de BRL 9335-3 dient een 
verwachtingskaart te worden opgesteld of dient een bodemkwafiteitskaart te zijn 
vastgesteld. Indien bij de bodemkwaliteitskaart gerede twijfel bestaat over de 
representativiteit van de achtergrondwaarde voor cobaft en hiervoor een 
overgangstermijn geldt en daarnaast vrijstelling is verleend om (bij het opstellen 
van een verwachtingskaart) de vereiste 20 metingen per zone uit te voeren, 
ontstaat verwarTing. 
Indien dus een gerede twijfel bestaat omtrent de representativiteit van de 
vastgestelde achtergrondwaarde voor barium, cobaft en molybdeen is het ook 
twijfelachtig om bij een verhoogde meetwaarde van cobalt (van natuurlijke 
oorsprong) de kwaliteit van de partij onder te waarderen. De meetwaarde van 
cobalt leidt, in bepaalde delen van Nederland, al snel tot de (onjuiste) kwalificatie 
"Industrie". 
Omdat de metalen barium, cobalt en molybdeen in één "adem" wordt genoemd 
lijkt het toch verantwoord om vrijstelling te verlenen in toetsing van de 
meetwaarden van cobalt en molybdeen aan de twijfelachtige achtergrondwaarde. 
Moet dus ook voor cobalt en molybdeen een gelijke uitzondering gelden als voor 
barium? Opmerking: Van molybdeen heb ik geen praktijkvoorbeelden. Lijkt mij 
goed om dit probleem in de Taskforce aan de orde te stellen. Let wel: het is dus 
affeen bedoeld indien alleen de parameter cobaft bepalend is voor de 
kwaliteitsindeling van de grond/zand. De overige parameters voldoen aan de 
achtergrondwaarden. 

Email 31 mei 2013: 
Zoals toegezegd doe ik hierbij meer informatie toekomen over het probleem 
kobalt. 
1. Regio waarbij dit is vastgesteld. 
Met name in Noord Limburg ( omgeving Weert tot en met Swalmen) worden in de 
faag van circa 3 meter beneden maaiveld tot 7 meter beneden maaiveld 
verhoogde kobalt waarden aangetroffen. Aangenomen kan worden dat deze 
verhoogde meetwaarden van natuurlijke oorsprong is. 

2. Kwaliteitsbeoordeling/ praktijk problemen 
De meetwaarden kunnen variëren van 15 mg/kg ds. tot 20 mg/kg ds. Met name 
bij de zandwinning (diepe infandige zandputten) kan dit problemen geven bij de 
beoordeling. 

Voorbeeld 1: 
De zandwinput in Weert levert zand onder het kwaliteitscertificaat van de BRL 
9313. Deze winput is af vóór 2000 operationeel. Het certificaat is verstrekt door 
kwalificatie van het gewonnen zand (onder de BRL 9313) aan de hand van het 
toenmalige vigerende standaard stoffenpakket. Kobalt maakte toen nog geen 
onderdeel uit van het standaard stoffenpakket. Aan de hand van de k-waarde is, 
bij de toelating, de keuringsfrequentie vastgesteld aan de hand van het toenmalig 
standaard stoffenpakket. Gelet op de eenduidigheid van het zand (ligt in een 
natuurgebied en is onbelast) is een controle frequentie vastgesteld van 1 maal per 
3 jaar. Vanaf de invoering van het Besluit bodemkwaliteit is het onderzoekspakket 
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(stoffenpakket) gewijzigd. Dit houdt in dat nu slechts 2 maal een keuring hee~ 
plaatsgevonden op het nieuwe stoffenpakket. Aangezien nu nog geen 5 
meetwaarden van de aanvullende parameters zijn geanalyseerd worden deze 
parameters ( dus ook Kobalt) niet meegenomen in de berekening van een nieuwe 
k-waarde. Het zand wordt dus nog steeds geleverd onder de BRL 9313 met een 
controle keuringsfrequentie van 1 maal per 3 jaar. 
ABdK schrijft in de bestekken voor dat het aanvulzand dient te voldoen aan de 
vigerende achtergrondwaarden (dus niet alleen onder het certificaat BRL 9313). 
Het is de taak van de milieukundig begeleider om een controle uit te voeren of het 
aanvufzand voldoet aan de bestekseisen. Hierbij is vastgesteld dat het aanvufzand 
niet voldoet aan de achtergrondwaarde voor Kobalt. Ongeacht het feit dat het 
zand geleverd is met een kwaliteitscertificaat wordt niet voldaan aan de 
bestekseis. De betreffende aannemer heeft zich niet gerealiseerd dat het zand 
mogelijk niet zou voldoen aan de achtergrondwaarden, omdat algemeen 
geaccepteerd is dat zand geleverd onder de BRL 9313 voldoet aan deze eis. 
Gevolg: het zand voldoet niet aan de bestekseis en moet dus worden verwijderd 
en worden vervangen door zand die wel aan de achtergrondwaarde voldoet. Gelet 
op de gestelde eis in het bestek is het ingenomen standpunt door ABdK juridisch 
wel juist. Alleen de aannemer kon niet weten dat niet voldaan zou worden aan de 
gestelde eis, omdat hij af in vele andere projecten (ook geen saneringen) zand uit 
de winput heeft toegepast. 

Voorbeeld 2: 
Bij de aanleg van een nieuwe recreatieplas in Swalmen (winning circa 300.000 m3 
zand) moet zand worden gewonnen. De locatie ligt ook in een natuurgebied en is 
niet belast. De aannemer wenst het zand af te zetten onder de BRL 9335. 
Hiervoor moeten dus partijkeuringen worden uitgevoerd (ten behoeve van het 
toelatingsonderzoek). Voorafgaande is een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd, waarbij zandmonsters zijn genomen van de faagopbouw (verschillende 
diepten). De ontgronding moet plaatsvinden tot circa 7 meter beneden maaiveld. 
Bij het verkennend bodemonderzoek zijn, in de faag van 3,0 tot 7,0 meter 
beneden maaiveld, verhoogde meetwaarden (boven de achtergrondwaarden en 
kwaliteitsklasse wonen). De meetwaarden variëren van < 4 mg/kg ds. (bovenlaag 
tot 3 meter beneden maaiveld) tot 18 mg/ kg ds. (faag van 3 tot 7 meter beneden 
maaiveld). In principe zou bij winning van het zand (uitgangspunt) winning 
plaatsvinden middels een zandzuiger. Hierdoor zal dus de gehele faag worden 
gemengd. Volgens de regels zou dit niet mogen, omdat immers zand wordt 
gemengd van verschillende kwaliteiten. Omdat het grondwater op circa 0,8 meter 
beneden maaiveld staat is gescheiden ontgraven eigenlijk geen optie. 
Indien de kwaliteitsborging bij levering geschiedt onder de BRL 9335 zou voor het 
toelatingsonderzoek 5 (dee{)partijen de controle keuringsfrequentie neerkomen op 
een partijkeuring. Hierbij zal dus ook de mogelijkheid bestaan dat het zand niet 
voldoet aan de kwaliteitklasse "achtergrond" of "wonen", maar moeten worden 
ingedeeld als klasse "Industrie". Deze ontgronding is op dit moment in 
voorbereiding. 
Bij de uitvoering van verkennende bodemonderzoek binnen het aangegeven 
gebied worden ook in deze fagen verhoogde kobalt concentraties gemeten. In het 
algemeen wordt hieraan geen waarde aan toegekend en weggeschreven als 
normale verhoogde achtergrondwaarden. 
Doel bespreken : formuleren standpun t taskfo rce. 
Verslag besp reking : 

Datum 
19 juni 20 1 3 

Pagina 14 v an 15 
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136437 

Omda t de maximale waa rde Wo nen voor Coba lt vrij d icht op het nivea u van de 
Achtergro ndwaa rde ligt , stelt de tas kfo rce voor om te verkennen of de 
zogenaa mde ' n ikke luitzonder ing ' ( uit sluiten van de max imale wa arde Wonen bij 
de toets ingsregel aa n de Achterg rondwaa rde) een oplos sing bied t voor het 
v raagstuk.(~ );J aa t na of deze aanpassing soelaas bied t voo r de ondervonden 
problemen.(~ )kan inform at ie aa nleve ren over de aang etoonde gehalten bi j de 
voo rgenomen za ndwinn ing in Swalmen. Anto n geeft oo k aan dat hij vanuit 
Rotterdam over da ta besch ikt over verhoogd e Cobalt gehalten van nat uurlij ke 
herkomst . 
Voorstel bespreking IT: instem men met voorstel taskforce . 

5. Vervolgafspraken en plannen volgend overleg 
Het vo lgende overl eg wordt gepland op d insdag 3 septem ber 201 3 t ussen 9 .30 en 
12.00 uur en v indt pl aa ts bij RWS Leefomgev ing aa n de Croeselaa n 15 te Utrecht 
(wederom in de Dom to re nzaa l). 

Datu m 
19 juni 20 1 3 

Pagina 15 v an 15 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 6/1/2020 8:07:40 PM 
Subject RE: 20200525 Procesevaluatie granu liet proeve 2 WK 
Received: Mon 6/1/2020 8:07:41 PM 

Ja, had ik je al gezegd. Over 2008 niets over kunnen lezen. Well icht hadden ze die marktposit ie toen nog niet? 
Met vriendelijke groet , 

(1 0)(2e) 

Van: Wim Kuijken 
Verzonden: maandag 1 jun i 2020 21:06 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO 
CC: (10)(2e) ) - DGB 

Onderwerp: Re: 20200525 Procesevaluatie granuliet proeve 2 WK 

Toch duidelijke verwijzing naar asfalt...! Hoe groot w as dat belang in de besliss ing (in 2008 en 2019 .... )?! 
Wim 

iPhone WJK 

Op 1 jun. 2020 om 20:30 heeft ~I ___ (1 _0)_(2_e) __ ~D -DBO <1L.._ __ (_10_)(_2e_)_ ----'-"l@=m=in=ie=n=w~-=nl> het volgende 
geschreven: 

Beste Wim, 
Bijgevoegd twee interne st ukken van DGWB van 29 en 30 ju li . Ve rvolgens vond op 21 august us 2019 het 
directeurenove rleg plaats. Daar heb ik drie stukken van. Ik laat nog nagaan of dat alle st ukken die te r tafe l kwamen. 
DE ILT was daa r niet aanwezig. 
Er bestaat geen schrifte lijk stuk van de ILT dat de basis vormde voor het akkoord dat de ILT gaf aan de memo van 

~10)(2e~van 10-10-2019. Dit zou mondeling door DGWB afgestemd zijn. 
Met vriende lijke groet, 

(1 0)(2e) 
(1wei 

Van: Wim Kuijken <I (10)(2e) l@gmail. com> 
Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 15 :54 

~----~ 
Aan: (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) min ie nw .nl> 
CC: (1 0)(2e) ) - DGB < (10)(2e) min ienw.nl> 

Onderwerp: Re: 20200525 Procesevaluatie granuliet proeve 2 WK 

Nog vraag: hebben jullie resp kunnen jullie opvragen de notitie die ten grondslag lag aan besluit DGWB over 
status granuliet als grond?! En misschien ook de notitie d ie b ij IL T voorlag b ij de I G toen hij tekende ... 
Wil beiden graag ontvangen. 
Wim 

iP hone WJK 

134807 

Op 28 mei 2020 om 12:48 heeft Wim Kuijken <j (10)(2e) l@gm ai l.com > het volgende 

geschreven: 

Te bespreken. 
Weet nog niet wat beste is . Dacht ook aan alleen deze samenvatting en d e bijlagen met 
documenten (op rij) en gespreksverslagen ... 
Vernieuwde aanpak ... ! 
Wim 

1466 



iPhone WJK 

Op 28 mei 2020 om 11:48 heeft l (10)(2e) 1) -DBO 
~ (10)(2e) l@minienw.nl> het volgende geschreven: 

Beste Wim, 

Mooi ! 

Ik heb een paar algemene opmerkingen: 

. het jouw idee om dit stuk als het eind rapport te beschouwen, of ligt er straks nog een 

feitelijk besch rijvend stuk achte r globaal gebaseerd op hetgeen ik vorig wee kend heb 

e:emaakt? 

11 1 en 10.2.g 

Laten we ove r hierover en de inhoudel ijke aspecten, verwach t ingen TK etc. dinsdag verder 

praten! Ik heb volledighe idshalve even het stenogram van het Bodemoverleg van 12 mei 

t oegevoegd waar in je naam 40 keer genoemd werd" 

Met vr iendelïke roet , 

(10)(2e) 

(1c®1e) 

Van: Wim Ku ijken (10)(2e) ma il.com > 

Verzonden: woensdag 27 me i 2020 21 :18 
~-----~ 

Aan: (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) m in ienw.n l> 

CC: (1 0)(2e) ) - DGB < (10)(2e) minienw.nl> 

Onderwerp: Re : 20200525 Procesevaluatie gran uliet proeve 2 WK 

En hierbij mijn tweede proeve .... aangepast aan actuele stand en soms iets ander 
geformuleerd ... . 
Bespreken we dinsdag wel. Groet Wim 

Dil bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dal aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt mei risico's verbonden aan hel 
elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information !hal is not intended for you_ lfyou are nol the addressee or if th is message was sent to you bymistake, you are 
requested to in form the sender and delete the message The State accepts no liabilily for damage of any kind resu lling 
from the risks inherent in the eleclron ic lransmission of messages. 

<20200512 Bodem _(ongecorrigeerd stenogram).docx> 
<20190729 IENW BSK-2019 167238 notitié~granulietversie 2.DOCX> 
<20190730 Toetsingdocument granuliet -grond DGWB .DOCX> 
<20190815 06 Notitie granuliet ter voorbereiding directeurenoverleg dd 2 1 aug 2019.pdf> 
<20190816 02 Bijlag, bij 1Îemo granuliet 16-8-2019 tijdslijn vanuit ON.pdf> 
<20190816 05 Memo 10)(2e granuliet.pdf> 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com]; ~I __ (1_0~)(2_e~J-~I) - DGB~~ __ (_10~)(_2e~J-~1@minienw.nl ] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 6/1/2020 8:11 :11 PM 
Subject Aanvu llende interv iews 
Received: Mon 6/1/2020 8:11 :11 PM 

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

Je gaf opn ieuw aan te willen sp reken met (10)(2e) . Te lefonisch of via Zoom ? 

Ik zal een interview afspraak laten plannen met (1 0)(2e) van de ILT, zij was de opsteller van het j ur id isch advies van 

november 2018. 
Met vr iendelijke groet , 

(10)(2e) 
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To: (1 O)(2e) Il - DGB0 (10)(2e) 1@minienw.nl]; 'Wim Kuijken'0 (10)(2e) l@gmail. com] 
From: (1 O)(2e) 1) - DBO 
Sent: Mon 6/1/2020 8:33:24 PM 
Subject Verwerking waswater Holtum - Promeco 
Received: Mon 6/1/2020 8:33:24 PM 

Bestel(10)(2e)I en Wim, 

Een voorbeeld van gebruik van flocculant in de praktijk zoals Intron waarschijn lijk bedoelt. 

https ://promeco.nl/verwerking-waswater-ho ltum/ 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com]; 1 (1 0)(2e) 1) - DGB~~ __ (_10~)(_2e~J-~1@minienw.n l] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Tue 6/2/2020 8:30:26 AM 
Subject RE: 20200525 Procesevaluatie granu liet proeve 2 WK 
Received: Tue 6/2/2020 8:30:27 AM 

Ja, maar d ie zijn gelakt. 

Met vriendelijke groet , 

(10)(2e) 

an: 1m U IJ en 

Verzonden: maandag 1 j un i 2020 22:06 
Aan: (1 O)(Ze) ) - DG B 
CC: (10)(2e) ) - DBO 

Onderwerp: Re : 20200525 Procesevaluat ie granuliet proeve 2 WK 

Hebben ze die al? V i a Wob? 

iPhone WJK 

Op 1 jun. 2020 011121:54 heeftl~I __ (_10_)(2_e_) -~I ~ DGB <1L_ __ (1_o)_(2_e)_ ----"'l@ms-====in=ie=n~w~.nl=> het volgende 

geschrev en: 

En dit zijn de stukken waar Lacin en Kroger om vragen ... 

Van: Wim Kuijken <I (10)(2e) l@gmail. com> 
Verzonden: maandag 1 j un i 2020 2~1_:_0_6 ___ _ 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) min ienw.n l> 

CC: (1 0)(2e) ) - DGB <L_ _ __:_(1_0.:...:.)(2_e_:_)_...i.,;.:....:..:..:.:c:...:..:..:::..:...:..:.::...:..:..:.:. 

Onderwerp: Re : 20200525 Procesevaluat ie granuliet proeve 2 WK 

Toch du idel ijke verwij zing naar asfalt...! Hoe groot was dat belang in de beslissing (in 2008 en 2019 .... )? ! 

Wim 

iPhoneWJK 

Op 1 jun. 2020 011120:30 heeft~I ___ (1_0)_(2_e) __ ~l)-DBO <1L._ __ (_1o-'-)(_2e_) _ ____....l@m~=iru=·e=n~w~.nl=> 

het v olgende geschreven: 

Beste Wim , 

Bijgevoegd t wee interne stukken van DGWB van 29 en 30 j ul i. Vervo lgens vond op 21 augustus 2019 het 

direct eurenoverleg plaats. Daar heb ik d rie stukken van. Ik laat nog nagaan of dat alle stukken d ie te r 
ta fel kwamen. DE ILT was daar niet aanwez ig. 

Er bes t aat geen schriftel ijk stu k van de ILT dat de basis vormde voor het akkoord dat de ILT gaf aan de 

memo van (l10)(2~)van 10-10-2019. Dit zou mondeling door DGWB afgest emd zijn. 

,J.lll.t::.L.>L1...1.1=.u.=.uW<.1:::...J,!J.,•Oet, 

(10)(2e) 

Van: W im Kuijken 4 (10)(2e) l@gma il.com> 

Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 15 :54 
~-----

Aan: (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) min ienw.n l> 
CC: (10)(2e) ) - DGB < (10)(2e) 

L____:____:_:___:__ ......... ....:..:..:..;c...;..:..:c:...:....:..:...:..:...:..: 

Onderwerp: Re : 20200525 Procesevaluatie granuliet proeve 2 WK 

Nog vraag: hebben julli e resp kunnen julli e opvragen d e noti ti e die ten grondslag lag aan bes lui t 
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DGWB over status granuliet als grond?! En misschien ook de notitie die bij ILT voorlag bij de 
I G toen hij tekende ... 
Wil beiden graag ontvangen. 
Wim 

iPhone WJK 

Op 28 mei 2020 om 12:48 heeft Wim Kuijken ~ (10)(2e) l@gmail.com> het 
volgende geschreven: 

Te bespreken. 
Weet nog niet wat beste is. Dacht ook aan alleen deze samenvatting en de bijlagen 
met documenten (op rij) en gespreksverslagen ... 
Vernieuwde aanpak .. . ! 
Wim 
iPhone WJK 

Op 28 mei 2020 om 11:48 heeftl (10)(2e) D-DBO 
~ (10)(2e) l@minienw.nl> het volgende geschreven: 

Beste W im, 

Mooi ! 

Ik heb een paar algemene opmerkingen : 

. het jouw idee om dit stuk a ls het e indrapport te beschouwen, of ligt er 

st raks nog een feitel ij k beschr ijvend stuk achter g lobaa l gebaseerd op 

hetgeen ik vorig weekend heb gemaakt? 

11 .1 en 10.2.g 

Laten we over h ierover en de inhoude lij ke aspecten , verwachtingen TK et c. 

dinsdag verder praten! Ik heb vo lled ighe idsha lve even het stenogram van het 

Bodemover leg van 12 mei t oegevoegd waar in je naam 40 keer genoemd 

we rd" 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

Van: W im K u ij ken <L..:..( 1_0.:.:.)(_2e_:_)____,,......_m:.:.:..::ac:.:i 1.:..:. c:.::o;.;..m:.:.> 

Verzonden: woensdag 27 mei 2020 21 :18 
~-----~ 

Aan: (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) min ienw.nl> 

CC: (1 0)(2e) ) - DGB < (10)(2e) m inienw.nl> 

Onderwerp: Re : 20200525 Procesevaluat ie gran uliet proeve 2 WK 

134804 

En hierbij mijn tweede proeve . . .. aangepast aan actuele stand en soms 
iets ander geformuleerd .... 
Bespreken we dinsdag wel. Groet Wim 

Dil bericht kan informatie bevalle n die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dil 
bericht abusievel ijk 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, d ie 
verband houdt mei risico's verbonden aan hel elektronisch verzenden van berichten_ 

1470 



This message may contain infonnation !hal is not intended for you_ lfyou are not the addressee or if th is message was sent to you bymistake, 
you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liabilityfor 
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

134804 

<20200512 Bodem_ ( ongecorrigeerd stenogram ).docx> 
<20190729 IENW BSK-2019 167238 notitit1~granuliet versie 2.DOCX> 
<20190730 Toetsingdocument granuliet -grond DGWB.DOCX> 
<20190815 06 Notitie granuliet ter voorbereiding directeurenoverleg dd 21 aug 2019.pdf> 
<20190816 02 Bijlag, bij Îemo granuliet 16-8-2019 tijdslijn vanuit ON.pdf> 
<20190816 05 Memo 10)(2e granuliet.pdf> 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail. com] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Tue 6/2/2020 8:31 :00 AM 
Subject RE: 20080825 02_SENTERNOVEM_mail. pdf 
Received: Tue 6/2/2020 8:31 :01 AM 

Ik ga het opzoeken. 

Met vriendelijke groet , 

(10)(2e) 

Van: Wim Ku ij ken 

Verzonden: maandag 1 j un i 2020 22 :18 

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

Onderwerp: Re : 20080825 02_SE NTERNOVEM _mail. pdf 

Wat is dat t rouwens : een niet ge lit hificee rde terr igene afzetting?? 

iPhone WJK 

Op 1 jun. 2020 om 22 :13 heeft W im Kuijke n 1 (10)(2e) l@gma il.com > het volgende gesch reven : 

Dus ... de BRL past niet echt (n iet van een niet gelit hif icee rde terrigene afzett ing), de Toet singscie ze i dat het geen 

gron d was (korre lgrootte) .... maa r het IT bes loot t och dat t grond was ..... 

Toch v belang t e wet en waa rom. 

Beet je kwet sbaar .... t och?? 

iPhone WJK 

Op 1 j un. 2020 om 20:58 heeft Wim Kuij ken 1 (10)(2e) l@gma il.com> het vo lgende gesch reven : 

Da cht elders gelezen t e hebben dat gran iet zand eerder on der bsb bouwstof was en omzett en naa r 

grond onder bbk juist last ig {kost enpost?) zou zij n voor gib ... ? ! 
iPhone WJK 

Op 1 ju n. 2020 om 20:55 heeft ~I __ (_10_)_(2_e_) -~Il - DBO ~L-----'(_10---'--)(_2----'e)_------"l@_m_i_n_ie_n_w_.n_l> 

het vo lgende geschreven : 

Best el (10)(2e) len Wim, 

Bijgevoegd de ma il uit 2008 waa rbij Sent er Novem het cont act met GIB meldt . Er wordt 

gesproken van een bijeenkomst van het IT o p 25-8-2008. Ik probeer dat vers lag t e 

acht erha len. Wel is er een verslag van janua ri 2009 {bijgevoegd). 

Groet 
(10)(2e) 

Dil bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwjderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt mei risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information !hal is not intended for you_ lfyou are nol the addressee or if th is message was sent to you bymistake, you are 
requested to in form the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulling 
from the risks inherent in the electron ic lransmission of messages. 

134803 

<20080825 02 _ SENTERNOVEM _ mail.pdf> 
<200901 08 SENTERNOVEM DOC.pdf> 

1471 



To: (10)(2e) (10)(2e) @rws.n l] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Tue 6/2/2020 8: 33: 15 AM 
Subject Vraag van Wim Ku ijken : niet gelithificeerde terr igene afzetting 
Received: Tue 6/2/2020 8:33:15 AM 

Best é1I0)(2~) 

Dh r. Ku ijken w il graag weten wat verstaan moet worden onder een n iet gelith if iceerde te rr igene afzetting? 

Tevens w il dhr. Ku ijken weten of granuliet daa ronde r geschaa rd kan worden. 

Lijkt me een vraag voo r Bodem plus. 

,-----;':''.:':'.::':='.:'.:='.:=~:.':':':'.''.:'.:;-î roet , 
(10)(2e) 

(10)(2e) 
(10)(2:étj)(~e) 
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To: (1 O)(2e) Il -DGB0 (10)(2e) 1@minienw. nl] 
From: (1 O)(2e) 1) - DBO 
Sent: Tue 6/2/2020 8:33:31 AM 
Subject RE: [EXTERNAL] Aanvu llende vragen van dhr. Ku ijken 
Received: Tue 6/2/2020 8:33:31 AM 

Ja, doe jij maar. 

Met vriendeliike eroet , 

(1 0)(2e) 

Van:~I __ (1_0)_(2_e)_~l)-DGB 
Verzonden: maandag 1 j un i 2020 22:28 
Aan: 1 (1 O)(2e) 1) - DBO 

Onderwerp: RE : [EXTERNAL] Aa nvu llende vragen van dhr. Ku ij ken 
Jij hebt nog niets gestuurd toch? Ik stuu r t we l 
Van: 1 (1 O)(2e) I) - DBO 4 (1O)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: maandag 1 j un i 2020 20:48 
Aan: 1 (1O)(2e) I) - DGB 1~-(-10-)-(2-e)-~l@minienw.nl> 

Onderwerp: RE : [EXTERNAL] Aa nvu llende vragen van dhr. Kuij ken 

Raar ! Misschien omdat ik deze extra vragen had gestuurd. 

Met vriendelijke groet , 

(10)(2e) 1 

Van: 1 (1O)(2e) 1) - DGB '9 (1O)(2e) l@m in ienw.n l> ~------ L__ _ ___:_ _______ _ 

Verzonden: zaterdag 30 me i 2020 15 :31 
Aan: 1 (1 O)(2e) 1) - DBO ~~--(1-0-)(-2e_)_~l@min ienw.n l> 

Onderwerp: FW: [EXTERNAL] Aanvu ll ende vragen van dhr. Ku ij ken 
Dan moet j ij het def verslag maar aan hem sturen mij negeert hij bl ijkbaar 
Van~ (1O)(2e) !(Cu lemborg) '9 (1O)(2 e) l@sgs.com> 

Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 16:30 
Aan: (1 O)(2e) ) - DBO ~-(-10- )-(2_e_) -~ min ienw.n l>; (1 O)(2e) (Cu lem borg) 1 (1O)(2e) l@sgs.com> 

CC: (1 O)(2e) ) - DGB < (1O)(2e) minienw.nl>; 'W im Ku ijken ' (1O)(2e) ma il.com> 

Onderwerp: RE : [EXTERNAL] Aanvullende vragen van dhr. Ku ij ken 

Geachte 1 (1O)(2e) 1, 

Bijgaand ontvangt u het interviewve rs lag met enke le aanpassingen waarmee naa r onze men ing het besprokene bete r is 
verwoord . Tevens toegevoegd is een document met daarin de beantwoord ing van onderstaande vragen . 
Bij d ie beantwoordi ng refereren w ij aan een mailbericht m et bijlagen . Dat mailbericht zend ik dadel ij k nog sepa raat door, 
waarbij ik de ind iv iduele mailad ressen u it het oorspronkelij ke mailbericht za l verwijderen, omdat dat fe ite lijk 
persoonsgegevens betreffe n. 
Met vriendelijke groeten , 
kind reqards 

(10)(2e) 

(1qoo~~~a;~p~2e) 

From: 1 (10)(2e) I) - DBO 4 (10)(2e) l@min ienw.n l> 

Sent: 27 May 2020 13:39 
To: (1O)(2e) Cu lemborg) (1O)(2e) s s.com>; (1O)(2e) (Cu lemborg) 1 (1O)(2e) l@sgs.com> ~------+---- L_____:____:____:_ _ __ '--"-'-'=..c.~ 

Cc: (1O)(2e) ) - DGB (10)(2e) min ienw.n l>; 'Wim Kuijken ' (1O)(2e) mail.com > 

Subject: [EXTER NAL] Aanvu llende vragen van dhr. Ku ij ken 

*** WARN ING: th is message is from an EXTE RNAL SENDER. Please be caut ious, part icu lar ly w ith links and attac hments. *** 

Geacht e! (1 O)(2e) ~nl (1O)(2e) ~ 
Nogmaa ls bedan kt voor het gesprek. 

1. Naar aan leid ing van de invoering va n het Bbk moest en mater ialen verdeeld worden in grond en bouwst of . Mat erialen die 
als grond werden aangemerkt kwamen onder de BRL 9321. In dat kader is in 2008 gewijzigde BRL 9321 vast gesteld. Is dat 

gebeu rd op 9 juli 2008? Of was dat 8 f eb 2008 al? Beiden data st aan verme ld op de huid ige BRL. 
135019 1473 



(10)(2g ) 

3. Heeft u voo r ons het w ijz igingsb lad dat aanleid ing was voor de bijgevoegde react ie van de Toets ingscommiss ie? Hoe kij kt 

u tegen deze react ie aan? Deze heb ik bijgevoegd. 

(10)(2g) 

5. Was BR L 9344 ook bedoe ld om granu liet in een grote re ko rrelgrootte dan het bestaande product als grond te kunnen 

certif ice ren? 

6. Kunt u aangeven hoevee l producten momenteel onder BRL 9321 een product cert ificaat hebben? 

7. Kunt u aangeven of e r gecert if icee rde producten bij zijn waarbij in het product iep roces van een floccu lant gebruik wordt 

gemaakt ? 

8. Zij n er voor zove r u welke ande re product en (onder een ande re BRL) als grond zij n gekwa lificeerd en waa rb ij in het 

product ieproces van een floccu lant gebruik wo rdt gemaakt ? 

9. Kunt u aangeven (aan de hand van voorbeelden) we lke materialen momenteel in de NL bodem worden toegepast als 

grond onder BRL 9321 en d ie een zee r laag organisch geha lte hebben? 

Met vr iende lï ke roet , 

1 (10)(2e) 1 

(1 0)(2 e) 

(10)(2e) 

D~ bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dal aan de 
afzender te melden en het bericht te verwijderen . De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information !hal is not intended for you_ lfyou are not the addressee or if lh is message was sent to you bymistake, you are requested to inform the 
sender and delete the mes sage. The State accepts no lia bility for dam age of any kind resulling from the risks inherent in the electronic transm ission of messages. 

Information in this email and any attachrnents is confidential and intended solely for the use of the individual(s) to whom 
it is addressed or otherwise directed. Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of the 
author and do not necessarily represent those of the Company. Finally, the recipient should check this email and any 
attachments for the presence of viruses. The Company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted 
by this email. All SGS services are rendered in accordance with the applicable SGS conditions of service available on 
request and accessible at https://www.sgs.com/en/terrns-and-conditions 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com]; 1 (1 0)(2e) 1) - DGB~ (1 0)(2e) l@min ienw .n IJ 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Tue 6/2/2020 8:51 :58 AM 
Subject FW: granu liet 
Received: Tue 6/2/2020 8:51 :59 AM 
Overzicht verbeteringen systeem van erkende kwalite itsverklar ingen 2013-2016.docx 

t.i. 

Met vriendelijke groet , 

1 [10)[2') 

Van: 1 (10)(2e) 

Verzonden: dinsdag 2 jun i 20 20 08: 45 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DBO 

Onderwerp: granuliet 

Best e j 10)(2e) 

Tijdens een zonnig pinksterwee kend thu is heb ik beslot en niet t e w acht en op een beknopt ve rslag t er goedkeu r ing. 

Ik hoop nog deze week het w ijzigingsblad voor BRL 9321 volgens de off ic iële procedure in te zetten. 

Hie r bijgevoegd mijn act ies in goed ove r leg met Bodem+ t ot kwali t eit sverbet er ingen in de per iode 2013-2016 en een voorst e l om 

de doo rloopt ijd voor beoordelingsr icht lijnen en wijzigingsb laden aanzien lij k t e beperken. Dat geldt dan ook voor het w ijzigingsblad 

voor BRL 9321. 

Met v r iende lijke groet ! (10)(2e) 

~Scanned by McAfee and confirmed virus-free. 

134802 1474 



136260 

Overzicht verbeteringen systeem van erkende kwaliteitsverklaringen 2013-2016 

Mijn voorstellen vanuit de praktijk tot verbeterin g van het systeem van erkende kwaliteitsverklaringen 
heb ik altijd met medewerkers(m/v) van Bodem+ goed kunn en bespreken. Dit overleg heeft geleid tot 
een drietal wijzigingen van de Regeling bodemkwaliteit: 

• Stcrt-2013-3 1950 onderdeel Y bij lage H. Het betreft de keu ringsfrequentie toetsingsklasse 
(90/>99,9). Hiermee wordt beoogd producenten die ruim voldoen aan de criteria voor de 
fabrikant-eigenverklaring te behouden voor het systeem van erken de kwaliteitsverklaringen. 

• Stcrt-2014-33763 onderdeel D artikel 3.6.2 zesde lid en P bij lage H. Hiermee wordt beoogd 
het gebru ik en de ontwikkeling van betere analysemethoden te faciliteren en te stimu leren. 

• Stcrt-2016-44654 onderdeel J bijlage H. Hiermee wordt 16 jaar praktijkervarin g vastge legd 
door het ze lfcorrigerend karakter van de k-waarde bij toetsing onder steekproefreg ime. 

In de nota's van toelichting zijn al deze verbeter ingen zeer uitgebreid door Bodem+ onderbouwd. 

De verschillende Colleges van Deskun digen waren niet altijd allemaal op de hoogte van deze 
tussentijdse wijzigingen. Om die reden moet ik als lid van de toetsingscommissie in mijn commentaar 
op de aangeboden beoordelingsrichtlijnen in detail wijzen op deze wijz igingen . 

Tot nu toe zijn alle producenten hun produ cten blijven certificeren. Op de site van Bodem+ staat één 
handelsonderneming die steenslag en breuksteen van Duitse groeven aflevert onder fabrikan t
eigenverklarin g. 

Verbeterpunt va n de lange doorloopti jd van beoordelingsric htlijnen en wijzigi ngsbladen 

De notificat ie ter voldoening aan de Richtlijn 98/34/EG ter toetsing van mogelijke handelsbelemmering 
heeft in praktijk een doorlooptijd van 3 maanden . Indien geen van de lidstaten bezwaar maakt , dan 
kan de beoordelingsrichtlijn of wijzigingsblad worden opgenomen in bijlage C van de Regeling 
bodemkwaliteit. Toch zit er geen schot in deze opname: beoordelin gsrich tlijnen en wijzigingsbladen 
van medio 2019 zouden pas per 1 januari 2021 in bij lage C worden opgenomen en ook dat is nog niet 
zeker. Dat is echt niet uit te leggen. Producenten moeten zich dan maar behelpen met verouderde 
versies of moeten het certificeren dan maar uitstellen en vluchten in een fabrikant-eigenverklaring. 

In een Actuele Aanvull ing op bijlage C kunnen wijzigingsbladen de geen tech nische voorschriften 
bevatten en daarom niet va llen onder de Rich tlijn 98/34/EG direct worden opgenomen . Dat geldt ook 
voor beoordelingsrichtlijnen en wijzigingsbladen die het notificatietraject met su cces hebben 
doorlopen . De uitvoering kan worden ondergebracht bij Bodem+ en op de site komen. Dit beperkt de 
doorlooptijd aanz ien lijk. 

(~2-6-2020 

1475 



To: 'Wim Ku ï ken' (10)(2e) @gmail.com]; ~I __ (1_0~)(2_e~J-~I) - DGB~~ __ (_10~)(_2e~J-~1@ min ienw.n l] 
From: (10)(2e) ) - DBO 

Sent: Tu e 6/2/2020 3:25:57 PM 
Subject FW: Toetsin g aan reke nregels 
Received: Tu e 6/2/2020 3:25:58 PM 
vragen en a ntwoord en organ ische stof.pdf 

Bes t e l (10)(2e) l en Wim, 

Bijgevoegd de antwoord en op vragen die ik aan (10)(2e) eb gesteld. 
,--------------------~------,. _ _J 

Met vriendelïke roet, 

1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2g) 

Van (ZN) 
'----.-~-~____, jun i 2020 14:44 

,--'------~~ 
) - DBO 

CC: ~ __ (_10_)_(2_e_) -~) - DGB ; 'W im Kuijke n ' 

Onderwerp: RE : Toet s ing aa n re ke nregels 

Geac hte 1 (10)(2e) 1, 

I n b ijgaa nde bij lage t re f t u de betreffende a nt w oo rden o p uw gefo rm u lee rde vragen aa n. 
I nd ien het een en a nder nadere toelichting be hoeft be n ik a lt ij d be re id deze t e bea ntwoo rden. 

(10)(2e) 

Van: ~I __ (1_0_)(2_e_) __ I) - DBO ~L _ _:_(1_0.:...:.)(_2e_:_) _ ___J->,l@'""'m.;..;.;.;..i n=ie;;.;..n;...;;.w;...;;..=n I> 

Verzonden: w oensdag 27 mei 2020 14 :2 1 
Aan: (10)(2e) (ZN) (1 0)(2e) rws.n l> 

CC: (1 0)(2e) ) - D'--G-B-<-=--=--=--=--=--=--=-~ -=--=--=.~ -=-m;.:.;ic....:n.:....:i e;.:.;nc.:..wc.:... :...:..:nl>; 'Wim Kuijke n ' <I (10)(2e) l@gma il.com> 

Onderwerp: Toetsing aan re kenrege ls 

Geachte 1 (1 0)(2e) 1 

Beda nkt voo r uw rea ct ie op het verslag. 

Ik he b over d e volgend passage nog w at aa nvu ll e nde v ragen : 

Kunt u u ite r lij k o p 2 j uni reageren? 

M et v r iende lijke g roet , 

134801 

(10)(2g ) 
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(10)(2e) 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail. com] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Tue 6/2/2020 3:26: 25 PM 
Subject RE: Toetsing aan rekenregels 
Received: Tue 6/2/2020 3:26:25 PM 

Ja, zal ik doen. 

Met vri endelijke groet, 

E 
-----Oorspronkelijk berich t-----
Van : Wim Kuijken <I (10)(2e) l@gmail.com> 
Verzonden: dinsda 2 ·uni 2020 16 :09 -----~ 
Aan : (10)(2e) - DB0,---'-__ (_10_)(_2_e)~~@minienw.nl> 
CC: (10)(2e) (10)(2e) minienw .nl> 
Onderwerp: Re: Toetsing aan rekenregels 

Nou . . . . Moeten we deze reactie weer terugleggen bij degenen die zeiden dat het zo niet hoeft . . . .Vermoeiend om de waarheid te horen . . .. 

t 10)(2el 

> Op 2 jun . 2020, om 14:43 heeft 1 (10)(2e) lczN) <I (10)(2e) l@rws.nl> het volgende geschreven: 
> 
> <vragen en antwoorden organische stof.pdf> 

134800 1478 



To: (10)(2e) (10)(2e) @rws.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 

Sent: Tue 6/2/2020 3:40:22 PM 
Subject RE: Agen da en stukken voor directeurenoverleg 21-8-2019 
Received: Tue 6/2/2020 3:40:22 PM 

Dank. Akkoo rd. 

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

(10)(2e) 

(10)(3;é )( e) 

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

Verzonden: di nsdag 2 jun i 2020 16:38 

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

Onderwerp: RE : Agenda en stukken voo r d irecteurenove r leg 21-8-2019 
De not it ie van Bodem+ 22 ap ri l 2019? Nee, voor zover ik weet niet ( zie mijn ee rdere mail ) . Deze not it ie van 22 apr il is in mijn 
her in nerin g in iede r geva l niet besp roken op 21 augustus. 

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

Verzonden: dinsdag 2 jun i 2020 16:28 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1 (BS) <I (1 0)(2e) l@rws.nl> 

Onderwerp: RE : Agenda en st ukken voo r d irect eurenove r leg 21-8-2019 

H~110)(2 ~) 

Ik was ben ieuwd of de discussienot itie granu liet van WVL ook op de agenda stond. Dat st uk bedoe lde ik. 

Met vriendelïke roet , 

1 (1 0)(2e) 1 

(1 0)(2e) 

1 (10)(3;étj)(~e ) 

an: ~-(1_0_)(2_e_) ~ (BS) <I (10)(2e) l@rws.n l> 

Verzonden: dinsdag 2 jun i 2020 16~:_1_6 ____ _ 

Aan: 1 (10)(2e) 1) - DBO '9 (10)(2e) l@m inienw.n l> 

Onderwerp: RE : Agenda en stukken voo r d irecteurenove r leg 21-8-2019 

Dag [10)(2ej, 
Mij n directeu r ! (10)(2e) 1 was dest ijds ve rhi~~~~'---'-'-u.....,,.'---"-f r leg . I k heb haa r daa r verva ngen en één document doorgestuurd 
gekregen ter voorbere iding; de not it ie va n l (10)(2e) ~)(2e) va n 15 aug ustus 2019. 
I k ben voor de ze kerheid nog even bij het secre anaa nagegaa n a_ft~ issc hien een uit nod ig ing voo r het bewuste over leg op 
21 augustus heeft ontva ngen met nog andere stukken. Dit is niet het eva l (zie bij gaa nd) . 
Wat bed oel je met de discuss ienoti t ie? De not it ie va n (10)(2e) 0)(2e) Of wat anders? 

Groeten, 

f11~~~~l~I __ (1_0)_(2_e)_~I)- DBO ~L __ (1___:.0)_(2___:.e) _ ___i--l@_m_i_ni_en_w_._nl> 

Verzonden: maandag 1 j un i 2020 20 :26 

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

Onderwerp: Agen da en st ukken voor direct eurenoverleg 21-8-2019 

H~110)(2~) 

Voor de vo ll ed igheid ben ik op zoek naar all e st ukken en de agenda voor het d irect e urenover leg va n 21-8-2019. 

Bijgevoegd is wat ik ze lf heb. Kun jij nog aanvullen? Stond de d iscussienot it ie daar op de age nda? 

M et vr iende lïke roet, 
1 (1 0)(2e) 1 

10 2e 
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To: (10)(2e) 1) - DGRW~~ ___ (1~0)_(2_e~) -~l@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Wed 6/3/2020 9:14:22 AM 
Subject Directeu renoverleg 21-8-2019 
Received: Wed 6/3/2020 9:14:23 AM 
20190815 06 Notitie granu liet ter voorbere iding directeurenoverleg dd 21 aug 2019.pdf 

Beste 1(10)(2e)I en~10)(2 el) 

Graag zou dh r. Ku ij ken de agenda en alle stukken willen hebben die bes proken zijn t ijdens het d irecteu renover leg van 21 augustus 

2019. Ik besch ik over bijgevoegd document. Stonden er nog andere stukken op de agenda? 

Met vriende lijke groet, 
(10)(2e) 1 

(10)(2e) 
(10)(4étj)(Fe) 
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To: (10)(2e) 1) - DGRW~~ ___ (1~0)_(2_e~) -~l@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Wed 6/3/2020 9:20 :28 AM 
Subject RE: Directe urenoverleg 21 -8-2019 
Received: Wed 6/3/2020 9:20:28 AM 

Dank! 

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

(10)(3;é )( e) 

Van: (10)(2e) ) - DGR W 

Verzonden: woensdag 3 jun i 2020 10:20 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO 

CC: (10)(2e) ) - DG RW 

Onderwerp: RE : Directeu renove r leg 21-8-2019 
Naar mijn weten is alleen dit stuk. Had ik recent al in mijn ma il naar gezicht en vond a lleen deze. 
Groeten, 

e (Van( ( 10)(2e) 1) - DBO 1L_.:_(_1 0_:_)(.:_2.:_e ) _ ___,al@~m..;.;.i"'-n =ie-'--'-n=w..:.:. n-'-'I> 

Verzonden: woensdag 3 jun i 2020 10:14 -------~ 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DGRW 1 (1 0)(2e) l@m inienw.n l> 

Onderwerp: Directeurenover leg 21-8-20 19 

Best e 1(10)(2e)I en~10)(2 el) 

Graag zou d hr. Ku ij ken de agenda en a lle st ukken willen hebben die bes proken zijn t ijdens het directeu renover leg van 21 augustus 

2019. Ik besch ik over bijgevoegd document. Stonden er nog andere st ukken op de agenda ? 

M et v r iende lij ke groet , 
(10)(2e) r 

g g;(~;~)(pe) 

135014 1482 



To: 'W im Kuïken' (10)(2e) @gmail.com] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 6/3/2020 1 :28:02 PM 
Subject RE: [EXTERNAL] RE: vraag aan Toetsingscommissie Beslu it bodemkwaliteit - microzan d 
Received: Wed 6/3/2020 1 :28:03 PM 

Beste Wim, 
'Toelichting bij BRL 9324: 

Bij het verschijnen van deze uitgave van BRL 9324 is er gez ien de defin it ie van grond in het Besluit bodemkwalite it voor gekozen 

om een stri kt e sche id ing aan te houden tussen de cert ifica t ie van grond en de cert ificatie van bouwstoffen. Daa rdoor kan op basis 

van BRL 9324 

alleen nog groevesteen worden gecertificeerd als bouwstof en is BRL 9321 uitgebre id met de mogelijkheid om gebroken gr ind als 

grond t e ce rt if iceren.' 

Voor 1-7-2008 werd er in het kader van het Bouwstoffen besluit geen onderscheid gemaakt tussen grond, bouwstof of 
baggerspecie. Alles was bouwstof. Tot die tijd viel granu liet onder 9324. De producent geeft aan dat het 'als grond' is toegepast. 

Waarschijnlijk bedoe lt hij daarmee dat het als onlosmake lij k onderdee l van de bodem is toegepast. Het begr ip t erugneembaarheid 

werd pas in het Bbk geïntroduceerd voor bouwstoffen. 

Beantwoordt dit je vraag? 

Met vriendeliike e:roet , 

(1 0)(2e) 

Van: Wim Ku ij ken 

Verzonden: woensdag 3 juni 2020 13:57 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO 

Onderwerp: Re : [EXTERNAL] RE : vraag aan Toets ingscom missie Besluit bodemkwalite it - microzand 
Maar hoe was her nu vóór 1/7/2008? Was granuliet toen grond? Onder welke definitie of beschrijving .. . 

Wim 

iPhone WJK 

Op 3 jun. 2020 om 12:53 heeft ~I ___ (1_0)_(2_e_) __ I) - DBO 1L_-'('----10__.!...)('----2----'-e) _ ____j>l@-""-"m=in"""'ie=n-'-'w-'-'.=nl> het volgende 
gesch reven: 

Helder ! Dank. 

Met vriendelï ke roet, 
(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

Va 

Verzonden: woens 
Aan: (1 0)(2e) 

(10)(2e) 

< (1 0)(2e) s s.com> 

1L.._ __ (_1 o--'---J(_Ze_) _ __...l@_s-gs_._c_om_> 

(10)(2e) l@minienw.nl>;~l ____ r_1o_J_(2_e) ____ ~ 
CC: ~--(1_0)_(2_e) __ ) - DGB <I (10)(2e) l@minienw.nl>; 'Wim Kui j ken ' '9 (10)(2e) l@gmail.com > 

Onderwer : RE : EXTERNAL RE : vraa aan Toetsin scommissie Besluit bodemkwaliteit - microzand 
1 (10)(2e) 1 

(10)(2g) 
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Met vriendelijke groeten , 
kind reaards 

(1O)(2e) 

(1 ~~e0 4e1p02e) 

(10)(2g) 

From: ~I __ (1_O_)(2_e_) -~I) -DBO <'---1 __ (1_O_)(2_e_) _ __,_l@~m_i_n_ie_n_w_._nl> 
Sent: 03 June 2020 10:23 
To (1O)(2e) <I (1O)(2e) l@sgs.com>;l~ ____ (_1_0J_(2_e_) ---~ 

< (1 O)(2e) 

Cc: (1O)(2e) L__ _ _:_(1_O.:..:.)(2_e.:...) _ __...1=-:m..:..:..:..:.in..:..:.ie:::..:....:.nw.:..::....:..:.n..:..:.I>; 'Wim Kuijken' 1 (1O)(2e) l@gmai l. com> 
Subject: (EXTER NAL] RE : vraag aan Toetsingscommiss ie Bes luit bodemkwaliteit - mic rozand 

Aan: 

CC: 

*** WARNING: th is message is from an EXTERNAL SEN DER. Please be cau tious , particularly with links and 
attachments. *** 

Geacht (1 0)(2e) 

(1O)(2g) 

Van: (1O)(2e) ~L_....:.( 1_0..:..:.J( 2_e..:....) _ _Jl~@"""'s'""'g'-"-s-'--'.c'--"o-'-'-'-m > 

(10)(2e) 

< 
l@minienw.nl>;l~ ____ (_1o_)(_2e_J ___ ~ 

L__..:..._:..:.___:___....1=...:m..:..:..:..:.in..:..:.i..=;.e:....:.nw.;..:_;_:.n..:..:.I>; 'Wim Kuijken' 1 (10)(2e) l@gmail.com > 
Onderwerp: FW: vraag aan Toets ingscomm iss ie Bes lu it bodem kwa lit eit- microzand 

Geach te 1 (1O)(2e) I, 

(1O)(2e) 

(1 ~~e04e1p02e) 

From:I (10)(2e) 
1 

Sent: 04 Novemoer L.ul.:S l.:S :.:Sb 

To: Toets ingscomm issie Besluit bodemk walit eit 
Cc: Gran iet Import Benelux B.V. 

134798 

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

Met vriendelïke roeten , 

(10)(2e) 

. ,sa mem er o e SGS Group, the world's leading lnspection , Verification , Testing and 
Certification company and operates within the SGS lndustrial Services business line . 
Information in this email and any attachments is confidential and intended solely for the use of the 
individual(s) to whom it is addressed or otherwise directed. Please note that any views or opinions presented 
in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the Company. Finally, the 
recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The Company accepts no 
liabili ty for any damage caused by any virus transmitted by this email. All SGS setvices are rendered in 
accordance with the applicable SGS conditions of service available on request and accessible at 
https: //www.sgs.com/en/term s-and-con d iti ons 

Dil berich t kan informatie bevallen die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dal aan de afzender Ie melden en hel bericht Ie verwiJderen . De Staal aanvaard t geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt mei risico's verbonden aan hel elektronisch verzenden van beri chten. 

This message may contain infonnation !hal is not intended for you. lfyou are not the addressee or if lhis message was sent to you bym istake, you are requested to infonn 
the sender and delete the messa ge. The State accepts no liability for dam age of any kind resutting from the risks inherent in the eleclronic transm ission of 
messages 

Information in this email and any attachments is confidential and intended solely for the use of the 
individual(s) to whom it is addressed or otherwise directed. Please note that any views or opinions presented 
in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the Company. Finally , the 
recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The Company accepts no 
liability for any damage caused by any virus transmitted by this email. All SGS setvices are rendered in 
accordance with the applicable SGS conditions of service available on request and access ible at 
https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail. com] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 6/3/2020 8:05 :58 PM 
Subject RE: Flocculant 
Received: Wed 6/3/2020 8:05:59 PM 
20191010 07 Brief aan DG RWS van DGWB d.d. 10-10-2019 over certificatie granu liet als grond .pdf 

t.i. 

Met vriendelijke groet, 

[10)(2•) 1 

Van: Wim Ku ij ken 

Verzonden: woensdag 3 j uni 2020 16:55 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO 

CC: (1 0)(2e) ) - DGB 

Onderwerp: Re : Floccu lant 

Heb je dat memo? 

iPhone WJK 

Op 3 j un. 2020 om 16 :38 heeft ~l ___ (1_0_)(_2_e) __ ~I) -DBO ~L __ (_1_0)_(2_e_) _ ___..l@"'--'-'m"""i.;..;n.;..;ie'"'"n""w"-".-'-'-'nl> het vo lgende gesch reven : 

Hij heeft feitelij k al leen de memo van 10-10-2019 ondertekend ... 

Met vr iende lii ke E roet, 

(10)(2e) 

Van: W im Kuij ken <I (10)(2e) l@gmail. com> 

Verzonden: woensdag 3 jun i 2020~1_5_:3_6 ___ ~ 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) min ienw.n l> 

CC: (1 0)(2e) ) - DGB < (10)(2e) 
L_.:_____:_.:__:_____i;......:..'-'-"'-:..:....::..:..:....:..:..c.:...:..: 

Onderwerp: Re : Floccu lant 

134796 

M ooi speu rwerk! We gaan het allemaal za keli j k besch r ijven ! 
Inm idde ls 1 (10)(2e) 1 gesproken ove r zijn bes luit inz granu liet =grond. Interessant ! ! 

Hij heeft lout er besloten op grond van argument 'het was 10 j r lang grond en er is niks verande rd dus het blijft grond ' 

Recht szekerhe id dus . 

Hij was niet ( !) op de hoogte gebracht van intervent ie Zij lstra, van belangen GIB, van c.not ities IT, van handhavers d ie 

niet w ilde toepassen et c ..... 

Heee l bijzon der"C1@3itteeft hem daar 'niet mee last ig gevallen' . 

W im 

iPhone WJK 

Op 3 j un. 2020 om 14: 15 heef t ~I __ (_10_)_(2_e) __ ~I) -DBO ~L __ (_10_)(_2_e) _ ___..l@_m_i_ni_e_n_w_.n_l> het vo lgende 
geschreven : 

Beste 1(10)(2e) 1 en W im, 

Nu we in de rapportage wat meer aandacht aan het gebruik van een fl occu lant w illen besteden, ben ik 

e.e.a. gaan uit zoeken. 

1 (10)(2e) ~an Int ron gaf de volgende ant woo rden op m ijn vragen : 

'B ij Graniet Import Benelux is alleen het granu liet gecert if iceerd op basis va n BRL 932 1. 

Op het erkenn ingenoverzicht van Bodem+ kunt u zien dat er op d it moment in totaa l 103 erkenn ingen 

zij n verstrekt op bas is van BRL 9321. 
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Op basis van BRL 9321 worden enerzijds w in locaties gecertif iceerd waar mater iaal wordt gebaggerd en 

rechtstreeks op een depot wordt gespot en om t e worden uitgeleverd, dus zonde r dat er een wasst ap in 

het proces aanwez ig is. Bij deze win locaties wordt geen flocculant gebruikt. 

Anderzijds worden w in locat ies gecertificeerd waar sprake is van een classeer installatie, dat wil zeggen 

dat het uitgangsmate riaa l wordt gewassen, gescheiden en soms ook ge broken . Bij die winlocaties wordt 

nagenoeg alt ijd flocculant t oegepast. Dit zij n onde r BRL 9321 en ke le t ientalllen winlocat ies. 

De grondreinigingsinst allaties die op basis van BRL 51KB 7500 protocol 7510 zijn gecertificeerd 

(momenteel 74 erkenn ingen) maken vee lvu ld ig gebruik van flocculant . Deze materiaa lst romen worden 

op basis van BRL 9335 gecert ificeerd.' 

1. G/8 heeft naast het productcertificaat onder BRL 9321 nog twee certificaten onder BRL 9324 
{bouwstof). Er z ijn geen andere certificaten onder BRL 9321. 

2. Er zij n 103 erkenningen {productcertif icaten) onder BRL-9321 uitgegeven . {zie Bodem plus) 

Ik heb er 10 bekeken.~ enkel productcertificaat wordt melding gemaakt van gebruik van 
een floccu lant. Zoals ~an geeft zijn er tientallen winlocaties waarbij flocculant wordt 
gebru ikt . 

3. Ve rvo lgens heef~ (1 0)(2e) ~et ove r materiaa lstromen die onder BRL 9335 zijn gecert ificeerd. Deze 

BRL va lt onder 'grond' en ziet toe o p de oo rsp rong van de t e keu ren grond en baggerspec ie. 

Deze BRL heeft betrekking op zowel bewerkt e als on bewerkte grond, d ie zowel d roog als nat 

kan 

zijn ontgraven of gebaggerd, of als m inerale afvalstof vrijkomt. Wat betreft de oorsprong van de 

grond zijn in de protocollen bij deze BRL nadere eisen en beperkingen aangegeven in het 

we rk ingsgebied van ieder protocol. Daa ronder ligt een aanta l protoco llen zoa ls eisen te stellen 

aan individuele partijen grond of grond uit projecten. 
Zowel in de BRL als in de onderliggende protocollen wordt niet verwezen naar of melding 
gemaakt van het gebruik van f locculanten. 

4,1 (10)(2e) !heef t het ook over BLR 7500 en protocol 7510. Deze hebben betrekking o p het bewerken 

van veront reinigde grond en baggerspec ie. BRL 7500 richt zich op: 

A. ex-situl reiniging van verontrein igde grond (incl. RKGV) en baggerspecie door m iddel van 

the rmische, ext ractieve en/of bio logische methoden alsmede natte en droge zeeftechnieken. 

Ook de reiniging van afvalstoffen niet-z ijnde grond valt binnen de reikwijdte van de BRL voo r 

zover derge lijke afvalstoffen overeenkomstig het Bes luit bodemkwa lit eit na reiniging als grond 

worden aangemerkt en toegepast. Het gaat hier om de volgende st romen : 

• (sorteer)zeefzand; 

• teerh oudend asfa lt granu laat; 

• {zandfra ctie {< 2 mm)2 uit) bal lastgrind; 

• overige zandige {afval )stoffen zoals boorgruis, bentoniet, b leekaa rde, e.d. 

B. 2. zandsche id ing, ontwat ering, r ij ping en landfarming van baggerspecie. 

Ten aanzien van de accept atie, opslag en bewerking van veront rein igde grond, baggerspecie en 

ande re - t ot grond bewerkba re - afva lstoffen gelden de volgende algemene eisen. Specifieke 

eisen per bewerkingsmethode zijn wee rgeven in de bij deze beoordelingsr icht li j n beho rende 

prot ocollen : 

• prot ocol 7510: 'Procesmatige ex situ re iniging/bewerking en immobil isat ie van grond en 

baggerspecie'; 

• prot ocol 7511: 'Ontwateren en r ijpen van baggerspec ie' . 

Zowel in BRL 7500 als in de onderliggende protoco{{en wordt geen melding gemaakt van het 
gebruik van flocculanten. 
Uit het bovenstaande kun je afleiden dat, zoalsl (10)(2e ) ftelt, dat er op ruime schaa l gebrui k 

gemaakt wo rdt van f locculanten. 

Het kennelijk niet gebrui kelij k is dat dit is opgenomen in BRL-en of onder liggende protocollen. 

Er lijken productcertificaten lijken te zijn onder BRL 9321 waar wèl het ge bruik van een 

floccu lant staat besch reven, te rw ij l dat bij meerdere producent en aan de orde is. 

Dit roept de vraag op waarom het gebruik van een flocculant kennelijk GIB aangerekend wordt 

(' het staat niet in de BRL' en 'het staat niet in het cert if icaat , dus dat is ongeldig' ) 

Heksenjacht of echt probleem ? 

Groet 
(10)(2e) 

M et vriendel ij ke groet, 
1 (1 0)(2e) 1 
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(10)(2e) 

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

This message may conlain infonnal ion !hal is nol inlended for you. lf you are nol the addressee or if lhis message was sent to you bym islake, you are requesled 
to inform the sender and delete the messa ge_ The State accepts no liabil~y for dam age of any kind resutting from the risks inherent in the 
electronic transm ission of messages. 
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To: 'W im Kuïken' (10)(2e) @gmail. com] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: 
Subject 
Received: 

Wed 6/3/2020 10:00:58 PM 
RE: Floccu lant 

Wed 6/3/2020 10:00 :58 PM 

Zit bij de Wob-stu kken maar is gedeeltelijk gelakt. Er zijn geen stukken naa r de TK gestuu rd. 

Met vriendelijke groet , 

[10)[2e ) 

Van: W im Ku ij ken 

Verzonden: woensdag 3 j un i 2020 21:17 
Aan: 1 (1 0)(2e) i) - DBO 

Onderwerp: Re : Floccu lant 

Zit dit ook b ij Wob ofTK stukken? 

iPhone WJK 

Op 3 j un. 2020 om 21:06 heeft ~I __ (_1_0)_(2_e_) -~I) -DBO '9L __ (_10---'--)_(2_e_) _ _Jl..,.@'""'m~in"""ie"""n""'w~.nl> het vo lgende gesch reven : 

t.i. 

(10)(2e) 

1 (1 O)(a:é@*e) 
Van: W im Ku ij ken <I (10)(2e) l@gmail. com> 

Verzonden: woensdag 3 j un i 2020 16:55 
~----~ 

Aan: (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) m in ienw.n l> 

CC: (1 0)(2e) ) - DGB <L_-'-(1----'0)'-'-(2_e,_) _ _i=..:..:.=.:.:.:::..:.!.!.!.!C!..!.! 

Onderwerp: Re : Floccu lant 

Heb je dat memo? 

iPhone WJK 

Op 3 j un. 2020 om 16:38 heef t ~I __ (_10_)_(2_e) __ ~I) -DBO '9L __ (_10_)(_2_e)_-----"l@_m_i_ni_e_n_w_.n_l> het vo lgende 

gesch reven : 

Hij heeft feitelijk alleen de memo van 10-10-2019 ondertekend .. . 

Met vriendel ij ke groet, 

(10)(2e) 

1 (1 0)(4étjl(pe) 
Van: W im Ku ijken 4 (10)(2e) l@gma il.com > 

Verzonden: woensdag 3 j un i 2020 15:36 
~----~ 

Aan: (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) m in ienw.n l> 

CC: (1 0)(2e) ) - DGB < (10)(2e) 
L_____:_______:_:____:___---""'-....:..:..:..;c...:..:...:::..:..:....:..:...:..:..:..:. 

Onderwerp: Re : Floccu lant 

134795 

Mooi speu rwe rk! We gaan het a llemaa l zake lij k besch r ij ven ! 

Inm iddels 1 (1 0)(2e) 1 gesproken over zij n bes lu it inz granu liet =g ro nd. Int eressant!! 

Hij heef t louter bes lot en op grond van argument 'het was 10 j r lang grond en er is n iks ve randerd dus 

het blijft grond ' Recht szekerhe id dus. 

Hij was n iet (!) op de hoogte gebracht van intervent ie Zijlst ra, van be langen GIB, va n c. not it ies IT, va n 

handhavers d ie n iet w ilde toepasse n etc ..... 
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Heeel bijzonder .. (1~~eeft hem daa r 'niet mee last ig gevallen'. 

Wim 

iPhone WJK 

Op 3 jun. 2020 om 14:15 heeft ~l __ (_10_)_(2_e_) -~Il - DBO 1L_----'(_10---'---)(_2_e) _ ___).l@_m_i_n_ie_n_w_.n_l> 
het volgende geschreven : 

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

Nu we in de rapportage wat meer aandacht aan het gebruik van een flocculant w il len 

besteden, ben ik e.e.a. gaan uit zoeken. 

1 (10)(2e) ~an Intron gaf de vo lgende antwoorden op mijn vragen : 

'Bij Graniet Import Benelux is al leen het granuliet gecert ificee rd op basis van BRL 9321 . 

Op het er kenn ingenoverzicht van Bodem+ kunt u zien dat e r op dit moment in totaa l 103 

erkenningen zijn ve rstrekt op basis van BRL 9321. 

Op basis van BRL 932 1 worden enerzijds win locaties gecert if icee rd waa r mat eriaal wo rdt 

gebaggerd en rechtst reeks op een depot wordt gespoten om t e worden uitgeleverd, dus 

zonde r dat er een wasstap in het proces aanwezig is. Bij deze w in locaties wo rdt geen 

floccu lant gebruikt. 

Ande rzijds worden winlocaties gecertif icee rd waa r sprake is van een classeerinsta llat ie, dat 

wil zeggen dat het uitgangsmateriaal wo rdt gewassen, gescheiden en soms ook gebroken. 

Bij die w in locat ies wordt nagenoeg altijd floccu lant toegepast. Dit zijn onde r BRL 9321 

en kele t ienta lllen win locaties. 

De grond rein igingsinstallat ies die op ba sis van BRL 51KB 7500 protoco l 7510 zij n 

gecertificeerd (momentee l 74 erkenningen) maken veelvuldig gebruik van floccu lant . Deze 

mater iaa lstromen wo rden o p bas is van BR L 9335 gecertificeerd. ' 

1. GIB heeft naast het productcertificaat onder BRL 9321 nog twee certificaten onder 
BRL 9324 {bouwstof) . Er zijn geen andere certificaten onder BRL 9321 . 

2. Er zijn 103 erkenningen (productcert ifica t en) onder BRL-9321 uitgegeven. (zie 

Bodem plus) 

Ik heb er 10 bekeken. Op geen enkel roductcertificaat wordt melding gemaakt van 
gebruik van een f{occulan t. Zoals (10)(2e) angeeft zijn er tienta{{en win focaties 
waarbij ffocculant wordt gebruikt. 

3. Ve rvolgens heeftl (10)(2e) lhet over mater iaalst ro men die onde r BRL 9335 zijn 

gecert ificee rd. Deze BRL valt onder 'grond' en ziet toe op de oorsp rong van de te 

keu ren grond en bagge rspecie. Deze BRL heef t bet rekking op zowel bewerkt e als 

onbewerkte grond, die zowel d roog als nat kan 

zij n ontg raven of gebaggerd, of als minerale af va lstof vrijkomt . Wat betreft de 

oorsprong van de grond zijn in de protoco llen b ij deze BRL nadere eisen en 

beperkingen aangegeven in het we rkingsge bied van ieder protocol. Daaronder ligt 

een aanta l protocollen zoa ls eisen te stellen aan individuele partijen grond of 

grond uit projecten . 

Zowel in de BRL als in de onderliggende protoco{{en wordt niet verwezen naar of 
melding gemaakt van het gebruik van flocculanten . 

4.1 (10)(2e) ~eeft het ook over BLR 7500 en protocol 7510. Deze hebben bet rekking op 

het bewerken van veront reinigde grond en baggerspecie. BRL 7500 r icht zich op: 

A. ex-situl reiniging van verontreinigde grond (incl. RKGV) en bagge rspecie door 

midde l van t hermische, extractieve en/of bio log ische methoden alsmede natte en 

d roge zeef technieken. Ook de reiniging van afvalstoffen n iet-zijnde grond valt 

binnen de reikwijdte van de BRL voor zove r dergelijke afvalstoffen overeen komstig 

het Beslu it bodemkwa lit eit na reinig ing als grond worden aangemerkt en 

toege past. Het gaat hier om de volgende st romen : 

• (sort eer)zeefzand; 

• teerhoudend asfaltgranulaat; 
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• (zandfract ie (< 2 mm)2 uit) ballastgrind; 

• over ige zand ige (afva l)stoffen zoa ls boorgruis, benton iet , b leekaarde, e.d. 

B. 2. zandscheiding, ontwate ring, rijping en landfa rm ing van baggerspecie. 

Ten aanz ien van de acceptat ie, ops lag en bewerking van verontreinigde grond , 

baggerspecie en andere - tot grond bewerkbare - afva lst offen gelden de vo lgende 

algemene eisen. Specifieke eisen pe r bewerkingsmethode zij n weergeven in de bij 

deze beoordelingsr icht lijn behorende protocollen : 

• protocol 7510: 'Procesmat ige ex situ reiniging/bewerking en immobili sat ie van 

grond en baggerspec ie'; 

• protocol 7511: 'Ont wate ren en rij pen van baggerspec ie'. 
Zowel in BRL 7500 als in de onderliggende protocollen wordt geen melding 
gemaakt van het gebruik van flocculanten. 
Uit het bovenst aande kun je afle iden dat, zoa lsl (10)(2e) !stelt, dat er op ruime 

schaa l gebru ik gemaakt wordt van floccu lant en. 
Het kenne lijk niet gebru ike li jk is dat d it is opgenomen in BRL-en of onder liggende 

protocol Ie n. 

Er li jken productce rt ificaten lij ken t e zij n onder BRL 9321 waa r wè l het gebruik van 

een f loccu lant staat besch reven, te rw ij l dat bij mee rdere producenten aan de orde 

is. 

Dit roept de vraag op waarom het gebruik van een floccu lant kenne lijk GIB 

aange rekend wordt ('het staat niet in de BRL' en 'het staat niet in het cert ificaat, 

dus dat is ongeldig' ) 

Heksenjacht of echt probleem? 

Groet 

l10)(2e) 

Met vr iende li jke groet , 

E 
Dil bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht 
abusieveljk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwjderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt mei risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information !hal is not intended for you_ lfyou are not the addressee or if th is message was sent to you bymistake, you are 
requested to in form the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulling 
from the risks inherent in the electron ic lransmission of messages. 

<20191010 07 Brief aan DG RWS van DGWB d.d. 10-10-2019 over certificatie granuliet als grond.pdf> 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com]; ~I __ (1_0~)(2_e~J-~I) - DGB~~ __ (_10~)(_2e~J-~1@minienw.n l] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 6/3/2020 10:20:41 PM 
Subject Gesprek metl (10)(2e) 1 

Received: Wed 6/3/2020 10:20:41 PM 

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

Morgen prat en we met~I --(1-0-)(-Ze-)-~I Deze is voorzitter van het co llege van deskundigen grondstoffen en milieu. Op 24-3-2014 

heeft d it coll ege de BRL 9344 goedgekeu rd. Een dag later goedgekeu rd door de Harmon is at iecomm issie bouw en heeft ook de 

Toets ingscomm issie gepasseerd. 

DGWB heeft de BRL als st r ijd ig met de regelgeving afgekeu rd . 

. hoe kunnen normen voor bouwst of en grond in een BRL opgenomen worden? 

. wat was de inbreng va n de Toets ingscommissie? W ie is verantwoordeli jk voor een BRL? 

. horen besch r ijv ingen van het gebru ik van fl occu lanten in een BRL? 

. hoe ki jkt dh r. De Zeeuw aa n tegen de ro l van de overhe id? 

. Hoe is de deelname van de ove rhe id in zijn co llege? 

Met vr iende li ike i;i: roet , 

(10)(2e) 
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To: (1 0)(2e) (10)(2e) @minienw.nl ]I-'; l ____ (_10~)_(2~e) __ ~~ll -DBO 
=======(1:o:=)r:2e=)======~ ==:=_o"~-(_10_)_(2_e_) ~@min ienw.nl ]I (1D)(2e) ~ DBO 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 

(10)(2e) @min ienw.n l]; 
(10)(2e) @minienw.n l] 

Sent: Thur 6/4/2020 7:34 :13 AM 
Subject: Gesprek Wim Kuijken e~~et staatssecretaris 
Received: Thur 6/4/2020 7:34: 14 AM 

Best e co llega's, 

Zoa ls bekend voe rt Wim Kuij ken in opd racht van de staat ssecret ar is een o nderzoe k uit naa r de gang va n za ken ro nd granuliet . Dit 

onderzoek m oet u it er lïk 1 ·uli kl aa r zij n en aa n de staatssecret ar is wo rden aa ngeboden. 

Dh r. Kuijken heeft me (10)(2e) f gesproken dat er op ko rte t ermijn een gesprek za l p laatsv inden met de staatssec ret aris over zij n 

bevind ingen so fa r. Bovend ien ku nnen in dat gesprek afsp raken gem aakt w orden over de afw ikkeli ng van het onderzoe k en de 

aan bied ing aan de staatssecret aris en de Tweede Kam er. 

Voor het gesprek is tussen 20-30 m inuten benod igd . Willen ju llie kijken w at er moge li jk is? 

M et vr iende lïke roet, 
1 (1 0)(2e ) 1 

(10)(2e) 

(10)(2'.étj)(~e ) 

134453 1488 



To: (10)(2e) (O N)~ (10)(2e) 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 6/4/2020 8:53:49 AM 
Subject RE: Gespreksverslag 
Received: Th ur 6/4/2020 8:53:49 AM 

Bes t er 10)(2e~ 
Mooi . Dan e l ik je tegen 14:30. 

~ <u:>r.-'.LC..l..o.n.tU>.J.1.1.IU"----"-''.<;'1 et, 

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

Van:C.......,--~~~~--,----,(ON) 
Verzonden: do nderdag 4 j un i 2020 09:53 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: RE : Gespreksve rslag 

Hallo I(10)(2eÎ 

l@rws.nl] 

Ik zat er deze ochtend nog aan te werken. Hopelijk krijg ik het deze week af. 
Je kan me na 13:00 uur wel bellen. 
Groet~ (10)(2e) 1 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) 1)-DB O 4 (10)(2e) 1@minienw.nl> 
Datum: donderdag 04 jun. 2020 9:~49_ A_ M ___ ~ 
Aan: (10)(2e) O ) L...,_è.._(1_.c0)~(2_e.'..._) _ __,,.J>,;;;;c....:..:...::.:..:= 

Kopie (10)(2e) DGB (10)(2e) inienw.nl> 
Onderwerp: espre 

Best ~10)(2ef 

Zo u je nog kans zien naar het vers lag t e kij ken va n het gesprek met dh r. Ku ijken? 

Kan ik j e van daag of morgenocht end nog even be llen met ee n paa r v rage n naar aan le id ing van het ges p rek? 

(10)(2e) 

(10)(2e) 
(10)(4étj)(pe) 
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To: (1 D)(2e) casema.n l'~ (10)(2e) l@-casema.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 6/4/2020 9:53:23 AM 
Subject Gesprek met dhr. Kuijken 
Received: Thur 6/4/2020 9:53:24 AM 

Geachtel~ __ 5._1_.2_e_~ 

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

op deze uitzending hebben de m iniste rs voor Mi li eu en Wonen en van Infrastructuu r en Wat erstaat op 5 maart de TK geïnformeerd 

in een br ief . 

Na sch r iftelij ke vragen van de TK is door beide bewindspersonen op 31 maart wederom een br ief aan de TK gestuu rd over deze 

kwest ie. 

In deze laat st e br ief ste llen de bewindspersonen vast dat de keten waa rbinnen in het kader van het Besluit bodemkwalite it 

invull ing wordt gegeven aan de totst andkom ing van een BRL, accreditatie en de afgift e van productcert ificaten comp lex is en dat 

hie r lessen uit getrokken moet en worden in de casus van granuliet. De bewindspersonen hebben m ij gevraagd hiernaa r te gaan 

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

in deze casus hebben gef unctioneerd. 
In het kader van m ijn opd racht wil ik graag met u een te lefonische afspraak plannen . In dat gesprek wil ik ingaan op uw erva ringen 

met het huidige stelsel rond het Besluit bodemkwalite it en de casus granuliet in het bijzonde r. Zoa ls bekend heeft u daa rtoe een 

bijd rage geleverd aan het Rondetaf elgesprek in de Tweede Kamer. Ik heb kenn is genomen van uw position paper in deze kwestie. 

Graag nodig ik u tevens uit om suggest ies te doen voor ve rbeterin van de hu id i e procedure en werkwijze. 

Dit gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid van m ij n secreta r i (10)(2e) an het gesprek zal een beknopt verslag gemaakt 

wo rden . Dit zal na afloop van het gesprek aan u t er goedkeu ring toegestuu rd worden. 

Mijn bevind ingen en aanbevelingen zal ik uite rlij k 1 j u li aan de bewindspersonen rapporte ren. 

Met vr iendelijke groet , 

Wim Kuij ken, 

Namens deze, 
(10)(2e) 

06 (10)(3;é )( e) 
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To: (10)(2e) tauw.com'U (10)(2e) l@tauw.com] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 6/4/2020 3:39:16 PM 
Subject Afspraak met dhr. Kuijken 
Received: Thur 6/4/2020 3:39: 17 PM 

Geachte! (10)(2e) 1 

Dh r. Ku ij ken heeft in het kader van de problemat iek van granu liet contact gehad metl (1 0)(2e) fn uw naam doorgekregen. Ik 

werk in het kader van de o dracht van dh r. Kuij ken als zij n secreta r is. 

Bent u bereid om me (10)(2e) en gesp rek te voe ren over de ervar ingen van Tau w bij de ve rgunn ingver lening voor RWS in het 

kader van het Bes luit o em wa ite it ? 

Met vr iende lï ke roet , 

1 (1 0)(2e) 1 

g g;(~=~)(pe) 

135166 1492 



To: (10)(2e) BS )..___,_(1_0-'--'-)(2~e_,_) ----1>=.:....:c.:...=.;..:.-"-il.J'----,,--s._1.-.-2e_~.....___,_I L=-T'-"----'(_10....:..:)('-2e--=-) ___,,=I Len T. nl); '-1 ____ 5_.1_.2~e ___ __,1-
1 L T (10)(2e) @ILenT.nl] ; '----'-'-'--'---'-'-----' (BS)...__ __ (1_0)--'-(2_e)'-----'@rws.nl); 1 (10)(2e) 1 

(CD) · (10)(2e) rws.nl] 
Cc: (10)(2e) ) - HBJZd (10)(2e) l@minienw.nl] ; '-1 ___ (_10_)(_2e_) __ __,I) - DGRW'-j __ (_10~)(_2e_) _ __.l@min ienw.nl) 
From: (10)(2e) ) - HBJZ 
S ent Fri 6/5/2020 12:00:27 PM 
Subject RE: 20200605 CONCEPT Br. Raad van State (verweer vovo hangen de bezwaar) [PRDF-11013603] 
Received: Fri 6/5/2020 12:00:27 PM 
20200605 CONCEPT Br. Raad van State (verweer vovo hangende bezwaar~ 

(1§§às, 

Hierbij nog enkele beperkte resterende opmerkingen van mijn kant. 

Was er gisteren niet bij maar is bewust ervoor gekozen om niet te noemen dat granuliet een b ijproduct is (en dus ook om die reden 

geen afvalst of)? 

Verder: zijn Men Stas (en DCO) op de hoogte van de zitt ingen volgende week? 

Kan/gaat immers reuring geven volgende week. 
Gr( 0)(2 ) 

(10)(2e) (BS) 

Verzonden: vrijdag 5 juni 2020 11:12 
(10)(2e) ILT ~~----(1-0-)(2_e_) ___ ~I ILT ;'-1 __ (1_0)_(2_el _ __,I) - HBJZ ;L-1 ___ <_._1'<_10_)(_2e_.)l _ __,l(ss) ;I (10)(2e) I, 

(10)(2 )(CD) 

Onderwe rp: FW : 20200605 CONCEPT Br. Raad van State (verweer vovo hangende bezwaar) (PRDF-11013603] 

Collega's, 
Zie mailbericht van tl9+e:7 hieronder. Spreekt voor zich lijkt m ij. 
Groeten, 

H~!~--(1-0)-(2-e)-~I Pels Rijcken 4 (10)(2e) l@peisri jcken.nl> 

V erzon en: vrij ag 5 juni 2020 11:10 

Aan: I (10)(2e) 1 (BS)< (10)(2e) rws.nl> 

ccj (10)(2e) jl Pels Rijcken (10)(2e) e isrïcken .ni>; (10)(2e) (CD) ~L _ ___:(_10..:..)('-2e-') __ .,.,l@"-'-'rw-'-sC.C..n--'-I> 

Onderwerp: 20200605 CONCEPT Br. Raad van State (verwee r vovo hang~e-n~e~--~P=R='DF-11013603] 

Beste: j 0)(2~) 
Hierb ij het eindconcept van het verweerschrift. Graag vernemen wij voor 13.45 uur vandaag of de inhoud ervan 
akkoord is. 
Verstuur jij het document naar jouw collega's van RWS en I LT? 
Vriendellke roet mede namens ~02.e 1. 

(10)(2e) 

141986 1493 



To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com]; ~I __ (1_0~)(2_e~J-~I) - DGB~~ __ (_10~)(_2e~J-~1@minienw.nl ] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Fri 6/5/2020 2:20:08 PM 
Subject 20200605 Proceseva luatie granuliet 
Received: Fri 6/5/2020 2:20:09 PM 
20200605 Procesevaluatie granuliet.docx 

Best el (10)(2e) len Wim , 

Bijgevoegd mijn nieuwe concept van de rapportage. Zoa ls je zult zien is het aardig inged ikt. Volledigheidshalve heb ik bij de 

conclusies/ aanbeve lingen aangegeven op welke hoofdstukken die bet rekking hebben. Het is u iteraard nog 'work in progress' .... 

In de voetnoten wordt nu nog verwezen naa r interviews, dat is uite raard voor intern gebru ik. 

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

134792 1495 



To: (10)(2e) (10)(2e) @rws.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Fri 6/5/2020 7:33:48 PM 
Subject 20200213 Contactmomenten Min isterie lenW met dhr Zij lstra 
Received: Fri 6/5/2020 7 :33 :49 PM 
20200213 Contactmomenten Ministerie lenW met dhr Zijlst ra. docx 

H~1I0)(2~) 
Hie r het overzicht . 1 k kan alleen één bericht niet meer vinden dat ik we l gezien heb. Een mail of app t ussen 1 (1 0)(2e) 1 en Hal be daags 

na de uit zend ing van Zembla. 

Groet 
(10)(2e) 

135013 1497 



STRIKT VERTROUWELIJK 

Contactmoment Ministerie I enW met dh r. Zij lst ra inza ke granuliet : 

5-6-2019 (10)(2e) 

6-6-2019 
6-6-2019 

(10)(2e) 

reeds beoordeeld Wob lenW granu liet I document 53 

19-6-

(1cffi1l~e) 

~-=-c'tr.:57:=:,n:n:;eld Wob lenW granuliet I document 53 

(1 cffi1l~ ) ---~ ~--~~...,.,...__-~,~ 
(10)(2e) 
(10)(2e) 

19-06-19 

(10)(2e) 

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

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

(10)(2e) 

reeds beoordeeld Wob lenW gran~~ cument 53 

(1@e) 
1(10)(2eJI 1 (1 0)(2e ) I 

136421 1498 



136421 

20-6-2019 

STRIKT VERTROUWELIJ K 

reeds beoordeeld Wob lenU 9 .. .,\~?,~.2,eL,,..,Jont 53 

~--~I ~ __ (1_0)_(2~ei __ ~f) 
1 (10)(2e) 1 

1 (1 0)((;!l4!lM2e) 

[ 10)(2eJ 

(110)(2~) 1 (10)(2e) 1 (10)(2~) 

reeds beoordeeld Wob lenW granuliet I document 60 

1-7-2019 Overle!! met dhr. Ziilst ra 
2-7-2019 1 (10)(2e) 1 

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

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

00)(2*) 1 (10)(2e) 1 
l(10)(2e)I 

1 (10)(2e) 1 

reeds beoordeeld Wob lenW granuliet I document 68 

1 (10)(2e) 1 

1 

1498 



STRIKT VERTROUWELIJ K 

reeds beoordeeld Wob lenW granuliet I document 68 

:21-8-2019 

reedst eoordeeld W o RWS granuliet I document 20190821_396_BS_doc Kennismaking XX, Ha lbe Zij lstra (Volker Wess 1 ) BEVEILIGD_ 1.pdf 

1 (10)(2e) 1 

1 (10)(2e) 1 

17-10- reeds beoordeeld Web R~liet I document 20200207 _206_BS_whatsapp 4 beveiligd.pdf 

136421 1498 



136421 

2019 
18-10-
2019 

30-10-
2019 

STRIKT VERTROUWELIJK 

1 reeds beoordee ld Wob RWS granuliet I document 20200207 _206_BS_whatsapp 4 beveiligd .pdf 1 

reeds beoordeeld Wo~ranuliet I document 20200207 _206_8S_whatsapp 4 beveiligd .pdf 

k10J(2e~ 

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

1 (10)(2e) 1 

I(10)(2e)I 

20191030_200_8S_email RE Verificatieonderzoek en terugneembaarheid toepassing (granuliet) beve iligd pdf 

(10)(2e) 

1498 



STRIKT VERTROUWELIJK 

20 91030_200_BS_email RE Verificatieonderzoek en terugneembaarheld toepassing (granuliet) beve iligd pdf 

136421 1498 



To: (10)(2e) elderland.n.~1'~_(_10_)_(2~e)_--r@gelderland.nl ] 
Cc: (10)(2e) - 0GB (10)(2e) @m inienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 6/8/2020 7: 50 : 15 AM 
Subject: Gesprek inzake granuliet Over de Maas 
Received: Mon 6/8/2020 7:50: 16 AM 

Geachte 1 (10)(2e) 

Op 6 f ebrua ri jl. heeft Zembla een uitzending gewij d aan het storten van granuliet in de plas Over de Maas in Gelderland. In reactie 

op deze uitzending hebben de m iniste rs voor Mi li eu en Wonen en van Infrastructuu r en Wat erstaat op 5 maart de TK geïnformee rd 

in een br ief . 

Na sch r iftelij ke vragen van de TK is door beide bewindspersonen op 31 maart wederom een br ief aan de TK gestuu rd over deze 

kwest ie. 

In deze laat st e br ief ste llen de bewindspersonen vast dat de keten waa rbinnen in het kader van het Besluit bodem kwalite it 

invull ing wordt gegeven aan de totst andkom ing van een BRL, accreditat ie en de afgift e van productcert ificaten comp lex is en dat 

hie r lessen uit getrokken moet en worden in de casus van granuliet. De bewindspersonen hebben d hr . Ku ij ken gevraagd hiernaa r te 
gaan kij ken. Ikzelf fungeer als secreta r is van dh r. Kuijken en voe r namens hem en kele gesprekken. 

In het kader van m ijn opd racht wil ik graag met u een te lefonische afspraak plannen . In dat gesprek wil ik ingaan op uw erva ringen 

met het huidige stelsel rond het Besluit bodemkwalite it en de casus granuliet in het bijzonde r. Graag nodig ik u tevens uit om 

suggesties te doen voor ve rbetering van de hu id ige procedu re en werkwijze. 

Dit gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid van 1 (1q(10)(2e)I. Zij zal van het gesprek een beknopt verslag maken. Dit za l na afloop 

van het gesprek aan u te r goedkeu r ing toegest uu rd worden. 

Graag verneem ik uw react ie. 

Met vr iendelijke groet , 
1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 
1 (1 O)(J:étj)(~e) 

135164 1499 



To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gm~a_il._co_m~J --~ 
Cc: (10)(2e) - DGBO (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 6/8/2020 7:56:59 AM 
Subject: RE: 20200605 Procesevaluatie gran uliet WK 
Received: Mon 6/8/2020 7:56:59 AM 

Prima , wannee r sch ikt jullie? 
Bespreken in het team lijkt me prima! Dan kunnen nog wat dingen aangevuld worden zoals de bijlage met de standpunten over 
grond of bouwstof. 
Maar we l onder stri kte vertrouwe lijkheid en niet verder doorsturen in de organisat ie .... 
Met vriendelïke roet , 

(10)(2e) 

Van: Wim Kuijken 
Verzonden: zondag 7 juni 2020 19 :36 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO 
CC: (10)(2e) ) - DGB 
Onderwerp: Re : 20200605 Procesevaluatie gran uliet WK 

D ank! Is goed. Zullen we het feitenrelaas + bev indingen nog een keer in een v ideocall bespreken? Daarna dat stuk 
wellicht in jouw team nog laten bekijken? 
W anneer hebben we een call afgesproken? 
Wim 

iPhone WJK 

Op 7 jun. 2020 om 19: 12 heeft ~I ___ (1 _0)_(2_e) __ ~D -DBO <1L.._ __ (_10_)(_2e_)_ ----"'l@_m_in_ie_n_w_.n_l> het volgende 
geschreven: 

Beste Wim, 
Ik wacht even het commentaa r van 1 (10)(2e)I af en stuur dan een nieuwe schone versie rond, akkoord? 
Dan kijk ik morenochtend ook even naar de aanbiedingsbrief. 
Zie hieronder voo r antwoorden op jouw vragen. 
Met vriende li jke~ roet, 

(10)(2e) 

Van: Wim Kuij ke n <I (10)(2e) l@gmail. com> 
Verzonden: zondag 7 juni 2020 14~:5_0 ____ ~ 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) minienw.n l> 
CC: (10)(2e) ) - DGB < (10)(2e) min ienw.nl> 
Onderwerp: Re : 20200605 Procesevaluatie granuliet WK 

NB: 
Voor komende week: 
Ik heb nog ' open staan ' : 
- Hoe verhouden de Wob documenten zich tot onze rappor tage; zijn er nog andere inzichten? Nee, ik heb 
geen documenten of mails gezien die een ander licht werpen. Ik verwerk dei interessante stukken in een 
document ter aanvulling op de tijdlijn. 
- W anneer spreken we Tauw? Ik heb vrij dag het secretariaat gevraagd een afspraak te plannen 
- Hoe zit het met de al dan niet verplichte analyse die Meertens moet doen o.g.v Rbk? Volgens RWS juristen 
is die niet verplicht 
- Kennen wij het Milieu Hygienisch Toetsingskader? Ligt dat inderdaad bij de TK? D at zal ik nagaan 
- Provincie Gld? Ik zal morgen een telefonische afspraak maken 
- Moeten/zullen wij de externe ' klokkenluider ' nog antwoorden? Ja, als je wilt kan ik dat doen. 
- Is er nog gekeken naar de satelliet beelden vertroebeling? Ja, ik heb daar RWS naar gevraagd. Vlak na het 

134789 1500 



toepassen treedt vertroebeling op (foto 2014). Daar is na korte tijd geen sprake meer van de foto van 2019 
toont geen vertroebeling. 
Tot slot: ik zal nog een samenvattende aanbiedingsbrief maken bij de rapportage voor de Stas. Kan ik evt 
morgen in concept aan haar en de SG toezenden voor gesprek di. 12u. Stuur deze nog wel even toe voor 
reactie. 
Groet. 
Wim 
Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 7 jun. 2020 om 13 : 19 heeft Wim Kuijken ~ (10)(2e) l@gmail. com> het volgende geschreven: 

We zijn er nog niet. . ... ik heb flink gepuzzeld op conclusies en aanbevelingen. In tracks en traces 
aangegeven. Kan iemand dit verwerken en retour sturen? 
De rest komt later. 
<20200605 Procesevaluatie granuliet.docx> 

0 5 ·un. 2020 om 15:20 heeft~I ---(1-0)-(2-e)--~l)-DBO 

(10)(2e) ninienw.nl> het volgende geschreven: 
Beste (10)(2e) en Wim , 

Bijgevoegd m ijn nieuwe concept van de rapportage. Zoals je zult zien is het aardig ingedikt. 

Volledigheidshalve heb ik bij de conclusies/aanbevelingen aangegeven o p welke 
hoofdstukken d ie betrekking hebben. Het is uite raa rd nog 'work in progress' .... 

In de voetnoten wo rdt nu nog ve rwezen naa r interviews, dat is uiteraard voor intern 

gebruik. 

Met vr iendelijke groet, 
1 (10)(2e) 1 

Dil bericht kan informatie bevallen die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht 
abusieveljk aa n u is toegezonden, wordt u verzocht dal aan de afzender Ie melden en hel bericht Ie verwjderen. De Staal 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elek1ronisch verzenden van berichten. 

This message may conlain information !hal is nol inlended for you. lfyou are nol the addressee or if lhis message was sent to you bym islake, you are 
requesled to inform the sender and delete the message. The State accepls no liabilily fordamage of any kind resulling 
from the risks inherent in the electron ic tra nsmission of messages. 

<20200605 Procesevaluatie granuliet.docx> 

134789 1500 



To: 'W im Kuïken' (10)(2e) @ gm~a_il._co_m~ J --~ 
Cc: (10)(2e) - DGBO (10)(2e) 1@m inienw.nl] 
From: (1 0)(2 e) ) - DBO 
Sent: Mon 6/8/2020 8:02:33 AM 
Subject: RE: 20200604 lnterviev.j_(_10_)(-2-e)-j 

Received: Mon 6/8/2020 8:02:33 AM 

Ja , dat kan ook. 

Met vriendeli jke I roet, 

(10)(2e) 

Van: W im Kuij ke n 

Verzonden: maandag 8 j un i 2020 08 :59 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO 

CC: (1 0)(2e) ) - DGB 

Onderwerp: Re : 20200604 Interview 1 (1 0)(2e) 1 

Ja of we zetten ze lf in verslag ee n NB onderaan dat het bij deze br l ging om 2 prod ucten etc 

iPhone W JK 

Op 8 j un. 2020 o m 08 :54 heeft ~l ___ (1_0_)(_2_e) __ ~I) -DBO 1L___(_1_0)_(2_e_) _ ___,.,l@"'--'--'m"'"'i..;..;n..;..;ie'"'"n"'""w-'--'."--'--'nl> het vo lgende geschreven: 

Beste Wim, 

Ik denk dat de meeste mensen (met een beperkte inhoude lij ke betrokkenhe id) dit n iet weten . Het verbaast me dus 

niet vanl (1 0)(2e) l-

ik kan het
1
h~~Qhog een keer via de mai l aan hem voorleggen en kij ken of wat zijn reactie is. 

Met vriende li ike e:roet, 

(10)(2e) 

Van: W im Kuij ken <I (10)(2e) l@gmail. com> 

Verzonden: zondag 7 j un i 2020 21 :20 ~-----Aan: (10)(2e) ) - DGB (10)(2e) minienw.nl> 

CC: (10)(2e) ) - DBO < (1 0)(2 e) minienw.nl> 

Onderwerp: Re : 20200604 l nterv ie~ (10)(2e) 

Last ig v ind ik in het gesprek en dus ve rslag datl (10)(2e) In iet door heeft {gehad) dat het onde r 9344 ging om 2 

st offen. De ene grond (Granuliet ) de ander bouwstof (gran ietzand heet dat ge loof ik). W at moeten we daarmee doen. 

!10)(2e)? 

W im 

iPhone WJK 

Op 7 j un. 2020 om 20:28 heeft ~I __ (1_0_)(_2e_)_~I) - DG B ~'------(1_0_)(2_e_) _ _,_l@_m_i_n_ie_n_w_.n_l> het vo lgende 

gesc hreven : 

Ha Wim , 
Hierbij het vers lag va n het gesprek met 1~_~(_10~)~(2_e~) -~ 
Groet 1 (10)(2e) 1 

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd . Indien u niet de geadresseerde bent of d~ bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen . De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van ber1chten. 

This message may conlain infonnalion !hal is nol inlended for you. lf you are nol the addressee or if lh is message was sent to you bymislake, you are requesled 
to inform the sender and delete the messa ge_ The State accepts no liabil~y for dam age of any kind resutting from the risks inherent in the 
electronic transm ission of messages. 

<20200604 Interview de Zeeuw.docx> 

134787 1501 



To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com ]; ~I __ (1_0~)(2_e~J-~I) - DGB~~ __ (_10~)(_2e~J-~1@m inienw.n l] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 

Sent: Mon 6/8/2020 8:03 :14 AM 
Subject RE: 26 definitieve int erview s.pd f 
Received: Mon 6/8/2020 8:03: 14 A M 

Klopt, nog geen react ie van ontvangen. 

Met vriendelijke groet, 

(1 0)(2e) 

Van: Wim Ku ij ken 

Verzonden: maandag 8 j un i 2020 09:03 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO 

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

Onderwerp: Re : 26 defin it ieve int e rviews.pdf 

Oke en Tau w nog 

iPhone WJK 

O p 8 j un. 2020 o m 09 :01 heeft ~l ___ (1_0_)(_2_e) __ ~I) -DBO 1L_ __ (_1_0)_(2_e_) _ _____..,l@_m_i_n_ie_n_w_._nl> het volgende gesch reven : 

Beste Wim, 

. 1 (10)(2e) I en ik praten nog met de provincie. Afsp raak wordt vandaag gemaakt . 

. Ik hetj (10)(2e) van de ILT benaderd voor een afspraak. Zij is de opstel ler van de juridische notit ie. 

Met v r iende li ike groet, 

(1 0)(2e) 

Van:~I __ (1_0_)(_2e_)_~I)- DGB ~L_.:_(1...:...0)...:...(2_e.:_) _ _J.>l@"-'-'-'m'"""in-'--'-ie=n-'-'w"""'.--'-'-'n l> 

Verzonden: vr ijdag 5 ·un i 2020 17:21 
Aan: 'Wim Kui j ken ' 
CC: (10)(2e) 

mail.com > 
(1 0)(2e) 

Onderwerp: 26 def init ieve int erviews .pdf 

m inienw .nl> 

Ha W im h ie rbij de 26 in t e rv iews gecombineerd in 1 bestand . 
Bij gevoegd ook het overz ichtje . 
Groet 1 (1 0)(2e) 1 

Dil berich t kan informatie bevallen die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dal aan de afzender Ie melden en hel bericht Ie verwijderen. De Staal aanvaard t geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt mei risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van beri chten. 

This message may contain information !hal is not intended for you. lfyou are nol the addressee or if th is message was sent to you bymistake, you are requested to inform 
the sender and delete the messa ge The State accepls no liabil~y for dam age of any kind resutting from the risks inherent in the eleclronic lransm ission of 
messages. 

134786 1502 



To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com]; 1 (1 0)(2e) 1) - DGB~~ __ (1~0)_(2~e)_~1@minienw.nl ] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 6/8/2020 9:29:59 AM 
Subject 20200608 1e CONCEPT AANBIEDINGSBRIEF 8 
Received: Mon 6/8/2020 9:29:59 AM 
20200608 1 e CONCEPT AANBIEDINGSBRIEF 8.docx 

Best el (10)(2e) len Wim , 

Bijgevoegd mijn suggest ies voor de aanb iedingsb r ief. 

Omdat je een weergave geeft van de conclusies is het een inhoudelij k verhaal geworden. Op zich niets mis mee. 

Maa r je zou ook een procesmat ige aanbied ingsbr ief kunnen maken (met alleen ve rw ij zing naar de conclus ies/aanbevelingen) met 

daa rin de pe rspect ieven van hand haver/vergunn ingverlener, producent en burgers. 

Met v r iende lijke groet , 
(10)(2e) 

134785 1503 



To: (10)(2e) (10)(2e) @rws.nl]; ~I ___ (1~1(1_0~)(2_e~Jl _~I (BS)~~ ___ (_10_)(_2e~) __ ~l@rws.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 6/8/2020 9:38:50 AM 
Subject Ecopure 1715 
Received: Mon 6/8/2020 9:38:50 AM 
201911 08 Productblad Ecopure.pdf 

Best é1I0)(2p) 

Ik heb wat ondu idelijkheid over Ecopu re. Ik kreeg van ju ll ie een t ijdje terug de volgende t ekst: 

'Het Veiligheids info rmat ieblad (Ve rorden ing (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) EcoPure 1715) geeft aan dat 

EcoPu re 1715 geen gevaa r lijke bestandde len bevat overeenkomst ig de EU verorden ing.' 

Op het VIB staat het vo lgende: 

1. 1 Prod uctidentificat ie 

ldent if icat ie van de stof Po lyacrylam ide 

Arti kelnummer 3048 
Reg ist rat ienummer (REACH) Deze info rmatie is niet besch ikbaa r. 
EG-nummer geen 

CAS-nummer 9003-05-8 

Wat betekent d it? 

1. Vo ldoet het veil igheid infoblad aan de vereisten van Reach. Zo ja, wat zegt dat over het product? 

2. Waaruit blij kt in het VIB dat het geen gevaa r lij ke bestandde len bevat ? 

3. Vo ldoet het product aan de ve reist en van Reach? Kenne lijk is er geen regist rat ienummer . 

.-----,::-~--=-~~_!":-~~_.=-'~_'.'.-'_-=;-..._.,oet, 
(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

(1 O)(J:étj)(pe) 

135012 1505 



To: (10)(2e) @stupers.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 6/8/2020 12:23 :39 PM 
Subject RE: Ter informatie 
Received: Mon 6/8/2020 12:23:39 PM 

Best ei: r 0)(2~) 

Ik heb ervan gehoord! 

Met vriendelïke roet, 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Van: (10)(2e) 

Verzonden: maandag 8 j un i 2020 13:22 

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

Onderwerp: FW: Ter informat ie 

Excuses voor de extra s achte r je naam ... 

Van: 

Verzon en: maan ag 8 j un i 2020 1 ~3_:_2_1 ___ ~ 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DBO 1 (10)(2e) l@min ienw. nl> 

Onderwer : Ter informatie 

M orgen 1ent ae zitt ing bij de Raad van St ate waar in de gemeente vraagt om een voor lopige voorzien ing ten aanzie n van de 

toepass ing van granu liet (t ijde lijke stopzett ing). 

Advocaten van alle zijden - de gemeente , RWS, GIB- hebben alles bijeen fli nke doss iers inge leverd. 

Vandaag kwamen daar nog 180 pag ina 's bij . 

Ter informat ie laat ik weten dat een van de bij lages bij deze stu kken heet "Not it ies gesprek Kuij ken" . In de toe lichtende br ief van 

de advocaat van de gemeente aan de rechte r, staat hierover: " Het Burgercollect ief Dreumelse Waard heeft t en behoeve van een 

interview- op uitnodiging van de heer Kuijken in zijn onderzoek naar de keten waarb innen in het kader van het Bbk invu lli ng wordt 

gegeven aan de tot st andkom ing van een BRL, accred itatie en de afgifte van productcertificat en -een notit ie opgesteld, gebaseerd 

op de openbaar gemaakte WOB-document en (bijlage 1) ." 

Het lee k me goed o m te laten w eten dat ju llie o nderzoek o p deze man ier w o rdt ingezet in de j urid ische proced ure. 

(10)(2e) 

134540 1507 



To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 6/8/2020 12:30:44 PM 
Subject RE: Stas c.aanb ieding 
Received: Mon 6/8/2020 12:30:44 PM 

Ik stuur het rechts treeks naar de mailaccount van Stientj e en informeer haar even per app. Idem bij 1 (10)(2e) 1. Dan gaat het buiten de adviseurs om . 

Met vri endelij ke groet, 

(10)(2e) 

(1 o[)ijZe) 

----- Oorspronkelijk berich t-----
Van : Wim Kuij ken 1 (10)(2e) l@gmail.com> 
Verzonden: maandag 8 juni 2020 13 :~2_8 ____ ~ 
Aan : 1 (10)(2e) b - DBO <j (10)(2e) l@minienw .nl> 
Onderwerp: Re: Stas c.aanbieding 

Ja is goed. Maar hoe zorg je dat het niet verspreid wordt? Via p. a ' s enzo ..... . 
Staat n og een typo in mail Te= te (bij gesprekken) . 

iPhone WJK 

> Op 8 jun . 2020 om 13 :07 heeft l~ __ (_10_)_(2_e_) - ~b -DBO <1~ __ (1_0_)(_2e_)_~l@min ienw .nl> het volgende geschreven: 
> 
> Zal ik 'm voor j e doorsturen? Of stuur j e het stuk liever zelf? 
> 
> M et vri endelij ke groet, 

> 

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

> ----- Oorspronkelijk beri cht-----
> Van : Wim Kuij ken 1 (10)(2e) l@gmail.com> 
> Verzonden: maandag 8 ·un i 2020 12 :~4_8 ____ ~ 
> Aan : (10)(2e) - DBO (10)(2e) @minienw .nl> 
> CC: (10)(2e) - 0GB (10)(2e) @minienw .nl> 
> Onderwerp: R e: Stas c.aanbieding 
> 
> M ailtj e erbij voor Stas/SG: 
> 
> Beste Stientj e en 1 (10)(2e) 1. 

> Tbv ons video-overleg dinsdag 9/6 om 12 uur, heb ik een korte samenvatting gemaak1 van de resultaten van mijn onderzoek tot nu toe. Ik heb nog 
een aantal gesprekken Te gaan t/m 16 juni en moet nog p aar zaken beter uitzoeken, maar ik kan al wel wat voorlopige conclusies trekken. Ik heb dat 
gedaan in de vom1 van een (bijgevoegde) concept-aanbiedingsbr ief bij mijn rapportage. Dat praat morgen misschien wat makkelijker. 
> Vriendelijk groet. 
> Wim Kuijken 
> 
> iPhone WJK 
> 
>> Op 8 j un . 2020 om 12:37 heeft Wim Kuijken ..q (10)(2e) l@gmail. com> het volgende geschreven: 
>> 
>> Graag en nog paar typo's .. .. 
>> 
> > iPhone W JK 
>> 
>»> Op 8 j un. 2020 om 12:30 heeft 1 (10)(2e) b - DBO <j (10)(2e) l@minienw .nl> het volgende geschreven: ~------ ~----~ 
>>> 
>>> Wil j e dat ik de track/changes en de opmerkingen even weghaal? 
>>> 
>>> Met vriendelijke groet, 
>>> 

134782 1508 



>>> 

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

>>> -----Oorspronkelij k bericht-----
>» Van : Wim Kuij ken ~ (10)(2e ) l@gmail.com> 
>>> Verzonden: maanda 8 ·uni 2020 12:21 ~----~ 
>» Aan : (10)(2e) - DBO,---L_~(1_0~)(2_e~)~~@min ienw.nl> 
>» CC: (1 0)(2e) - DGB (10)(2e) @minienw.nl> 
>>> Ondenverp : Re: Stas c.aanbieding 
>>> 
>>> Dit is'm .. .. 
>>> 
>>> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, 
van welke aard ook, die verband houdt met ri sico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten . 
>>> Tuis message may contain information that is not intended for you. I f you are not th e 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 ofmessages. 
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To: (1 D)(2e) )(fo;l (10)(2e) 1@minienw.n l]; Veldhoven, S. van (St ientje) -
DBO (10)(2e) min ie~] 
Cc: 'Wim Kuïken' (1 0)(2e) @gmail.com]; 1 (10)(2e) 1) - DGB~ (10)(2e) l@1minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Man 6/8/2020 12 :38:05 PM 
Subject Input voor overleg met Wim Kuijken op 9 juni 2020 
Received: Man 6/8/2020 12:38:05 PM 
20200608 2e CONCEPT AANBIEDINGSBRIEF Schoon.docx 

Best e St ient je en 1 (10)(2e) ~ 
Op ve rzoek van Wim Ku ij ken stuur ik jullie onderstaand bericht door en ve rw ijs daa rbij naar het bijgevoegde document . 

Met vr iende lïke roet , 

1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(3;é )( e) 

Beste Stientje en (10)(2e) 

Ten behoeve ons video-overleg dinsdag 9/6 om 12 uur, heb ik een korte samenvatting gemaakt van de resultaten van mijn 
onderzoek tot nu toe. Ik heb nog een aantal gesprekken te gaan t/m 16 juni en moet nog paar zaken beter uitzoeken, maar ik kan al 
wel wat voorlopige conclusies trekken. 
Ik heb dat gedaan in de vorm van een {bijgevoegde} concept-aanbiedingsbrief bij m ijn rapportage. Dat praat morgen misschien wat 
makkelijker. 
Vriendelijk groet. 
Wim Kuijken 
iPhone WJK 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail. com]; 1 (1 0)(2e) 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 6/8/2020 3:56:42 PM 
Subject 20200608 Con cl usies een aan bevelingen 
Received: Mon 6/8/2020 3:56:43 PM 
20200608 Conclusies een aanbevelingen.docx 

Best el (10)(2e) len W im , 

Bijgevoegd een u it snede met hoofdst uk 1 en 2 van het rapport. 

Groet 
(10)(2e) 

134781 
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To: (1 0)(2e) Il -DGB~□ __ (_10~)(~2e_)_~1@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Mon 6/8/2020 3:59:51 PM 
Subject RE: Betreft het voorstel tot een definitieve oploss ing voor granu liet. 
Received: Mon 6/8/2020 3:59:51 PM 

Hij zit as we speak aan die 9344 te knutselen .... 

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

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

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

Verzonden: maandag 8 j uni 2020 16:31 
Aan: 1 (1 0)(2e) i) - DBO 

Onderwerp: RE : Bet reft het voorst el t ot een definit ieve op loss ing voor granu liet. 
Tja ... 
Hij heeft on langs ze lf als lid CvD GenM de nieuwe BRL 9344 vastgesteld (behoudens de sch riftelijke ronde). 
Dus maar even wachten of die er komt zou ik hem advisren ;-) 
Van: 1 (10)(2e) I) - DBO '9 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: maandag 8 j un i 2020 16:28 
CC: 1 (1 0)(2e) Il - DGB <~I --(1-0)-(2-e)-~l@min ienw.nl> 

Onderwerp: RE : Bet reft het voorst el t ot een definit ieve op loss ing voor granu liet. 

Heb jij een ideetje? 
Met vriendelijke groet , 

1 (1 0)(2e) 1 

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

Van: (10)(2e) <I (10)(2e) l@upcma il.nl> 
Verzonden: maandag 8 j un i 2020 15:00 

~----~ 
Aan: (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) min ienw.n l> 

CC: (1 0)(2e) ) - DGB < (10)(2e) minienw.nl> 

Onderwerp: FW: Bet reft het voorst el tot een def init ieve oploss ing voor granuliet . 

Beste ~ 
1 (1 0)(2e) lvoe lt niets voor mijn voorste l tot aanpassen van BR L 9321. Wat nu? 
Met vriendelijke groet (10)(2e) 

Van: (10)(2e) (10)(2e) kiwa.com 

Verzonden: maandag 8 j un i 2020 11:48 
Aan: (10)(2e) (10)(2e) 

CC: 
.---'-----,--------~ 

(10)(2e) s s.com>;~I __ (1_0~)(2_e~) -~H 
(10)(2e) kiwa.com > 

Onderwerp: RE : Bet reft het voorst el t ot een definit ieve op loss ing voor granu liet. 

Beste(~) 
Ik heb n.a.v. je bericht contact gehad met 1 (10)(2e) ~an SGS-INTRON . 

(10)(2e) l@kiwa.com>;I (10)(2e) 

SGS-INTRON is op dit moment nog niet zover dat men het CvD Korrelvormige Materialen wil verzoeken om BRL 9321 aan te 
passen (zoals j ij voorstelt). 
Daarnaast loopt er op dit moment een onderzoek van uit het min isterie ~ (10)(2e) Il dat naar verwachting met 2 weken zal 
worden afgerond. 
Ik stel voor de conclusies uit dat onderzoek eerst maar even af te wachten . 
Vervolgens kan SGS-INTRON dan bes luiten op basis van welke BRL men verder wil. 
In opvolging van je mail volgden nog een aantal aanvull ende mails met vragen die ik apart za l beantwoorden . 
Met vr iendelij ke groet, 
M it freundlichen Grül?.en, 

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

From~ (10)(2e) i'9 (10)(2e) l@upcmail.nl> 

Sent: woe nsdag 3 jun i 2020 09 :02 

To: 1 ( 1 0)(2e) l<L_______.:('--10_:_)(:..,2e_:_) _ _____i:a...:.:.;.=~.!.!.' 

Cc: 1 (10)(2e) !(Cu lem borg)< s s.com > 
Subject: Bet reft het voo rst el t ot een def init ieve op loss ing voor granuliet . 

Best ~ (1 0)(2e) 1 

Hie r bijgevoegd het voorste l opt ie a met het bij beho rende w ijzigingsb lad met het verzoek o m hierbij de j u ist e procedu re t e vo lgen. 

Komt het t och w eer all emaa l goed . 

Met v r iende lij ke groet ~ (1 0)(2e) 

Scanned by McAfee and confi rmed virus-free . 

135011 1513 



To: (1 D)(2e) 1) t1 D)(2r--~~(1~D)_(2~e)_----1@minienw.n l] 
Cc: (10 )(2e) 1) - O (10)(2e) @min ienw.nl ] 
From: (10)(2e) 1) - DBO 
Sent: Mon 6/8/2020 4: 04:45 PM 
Subject: Aandach tspunten staatssecretar is e(ll~opr gesprek Wim Ku ijken op 9 jun i 2020 
Received: Mon 6/8/2020 4:04:45 PM e 

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

De opd racht aan Wim lu idde als vo lgt : 

Kamerbr ief 31 maart : 

' In de Kamerbr ief van 5 maart jl. gaf ik tevens aan dat het bes luit vormingsproces ro nd de herbevest iging va n granu liet als grond 

bet er had gemoet en. Daarnaast stel ik vast de keten waarbinnen in het kader van het Bbk invulling wordt gegeven aan de 

tot st an dkoming van een BR L, accreditat ie en de afgifte van productcert if icat en complex is en dat hie r lessen uit get ro kken moet en 

wo rden in de casus van granu liet . Ik heb een onaf hankelijke persoon gevraagd hiernaar t e gaan kijken. Ik heb dhr. Wim Ku ij ken 

daartoe bereid gevonden .' 

Bijgevoegd heb ik wat aandacht spunt en voor het gesprek met Wim Ku ij ken : 
1. Heeft dhr. Ku ij ken all e gewenst e medewerking en all e st ukken gekregen? 

2. Was er sprake van een bed r ijfsongeval of was er mee r aan de hand? 

3. Kan dh r. Ku ij ken de belangr ijkst e conclusies en aan bevelingen t oe lichten? 

4. Heeft de casus impact op het stelse l? Hoe verhoudt zich dat tot de eva luat ie Kwalibo? 

5. Komen uit de casus nieuwe inzichten in de handelwijze van het minist erie? 

6. De rapportage dient op 1 j u li gereed t e zijn . Toegezegd is dat d hr. Kuijken desgewenst een t echn ische br ief ing aan de TK za l 

geven. Dat wordt dan erg krap gez ien het reces vanaf 3 j uli. Kan dh r. Kuijken zij n rapportage eerder opleveren? 

,;="~~~~~~.._.._,_'tt, 
(10)(2e) 
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To: (1 0)(2e) Il - DBO (10)(2e) minienw.nl] 
Cc: (10)(2e) 1) - DBO (10)(2e) @minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Mon 6/8/2020 4:06:42 PM 
Subject: RE: Aandachtspu nten staatssecretar is e~~or gesprek Wim Ku ijken op 9 jun i 2020 
Received: Mon 6/8/2020 4:06:42 PM ~

1 

Beste 1 (1 0)(2e) 1, 

Ik heb zoj uist uitgebreid met l (10)(2e) 1 gesproken. Ik heb de onderstaande vragen doorgestu urd naar l(1 0)(2e)~n de 

opdracht formulering uit de brief van 31 maart bijgevoegd . Zij kan als direct opdrachtgever voor Wim de vragen aan de o rde stellen. 

Akkoord zo? 

Met vriendelïke roet , 
1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(2'.étjJ(pe) 

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

Verzonden: maandag 8 j un i 2020 11:38 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DBO 

Onderwerp: Aan dachtspunt en st aat ssecreta r is et1~or gesprek W im Kuij ken o p 9 j uni 2020 

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

Hie ronder wat aandacht spunten voo r het gespre k: 

1. Heeft d hr. Ku ij ken all e gewenst e medewerking en all e st ukken gekregen? 

2. Was er sprake van een bed r ijfsongeva l of was er mee r aan de ha nd? 

3. Ka n d hr. Ku ij ken als iet s zeggen over de be lang r ij ks t e conc lus ies en aanbeve lingen? 

4. Heeft de casus impact op het ste lse l? Hoe verh oudt zich dat tot de eva luat ie Kwalibo? 

5. Komen uit de casus nieuwe inz ichten in de hande lw ijze van het m inist erie? 

6. De rapportage dient op 1 j u li gereed t e zijn. Toegezegd is dat dhr. Ku ij ken desgewenst een t echn ische br ief ing aan de TK za l 

geven. Dat wordt dan erg krap gez ien het reces va naf 3 j uli . Kan dh r. Kuij ken zij n rapport age eerder opleveren? 

Met vr iende lij ke groet, 
(1 0)(2e) 

(10)(2e) 
(10)(2:étj)(pe) 

134446 1515 



To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 6/8/2020 7:24:37 PM 
Subject 20130605_04_WNN_BBK Brief HA granu liet toepassing RWS-2013-29400 (003).pdf 
Received: Mon 6/8/2020 7:24:37 PM 
20130605 04 WNN BBK Brief HA qran ui iet toepassing RWS-2013-29400 (003) .pdf 

Best e l (10)(2e) l en Wim , 

Deze kwestie in Amste rdam in 2013 had geen bet rekking op granuliet, maa r op m icrozand. Een fractie groter dan granuliet en is 

een bouwstof onde r BRL 9324. De toepasse r had d it moeten weten. De producent t reft mijns inziens geen blaam. 

Groet 
(10)(2e) 

134780 1516 



To: 1 (1 D)(2e) 7- ILT~ (10)(2e) 1@ILenT.n l] 
From: 1 (1 0)(2e) ~DBO 
Sent: Mon 6/8/2020 7:31 :26 PM 
Subject Bodemsignalen 
Received: Mon 6/8/2020 7:31 :27 PM 
20130605 04 W NN BBK Brief HA qran ui iet toepassing RWS-2013-29400 (003) .pdf 

Beste (1 0)(2e) 

Weer wa u1de lijker geworden. Het bijgevoegde stuk had bet rekking op de toepass ing van mic rozand. Dat is een bouwstof die één 

fract ie groter is dan granuliet. Heeft niet met de casus te maken. We l illegaal toegepast in de haven .... 

Daarnaast heb ik wee r twee vragen voor je. 

1. We begrepen dat er in 2018 naar aanleiding van de voorgenomen toepass ing in de Honswijkerplas een bodemsignaal is 

afgegeven door RWS ON. Heb je voor mij een afschr ift van dat signaal? Wat is er door de ILT mee gedaan? 

2. Is er naar aanleiding van de voorgenomen toepass ing in j uni 2019 in Over de Maas door RWS ZN een bodems ignaa l 

afgegeven? Zo ja, heb je een afsch rift en wat is daar door de ILT mee gedaan? 

Met vriendelïke roet, 
1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(3;é )( e) 

. ..,._._..~~~~~~~~-+020 09 :43 

ILT 

H 

Heet waa rsch ij nl ijk iet s met bijgevoegd stu k t e maken. 

Met vriendelïke roet, 
1 (10)(2e) 1 

(1 0)(2e) 

1 (10)(2:étj)(pe) 

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

Ver zo """.....,,........,,,..,,.,....,....,,.,.,.---.,---.--.....,.....,.r120 09 : 3 7 

Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO '9 (10)(2e) 

Onderwerp: RE: Cont ro le door ILT in 2013 bij GIB 

Beste ( 1 D)(2e ), 

l@ILenT.n l> 

l@min ienw.nl> 

Dat d it bezoek heeft plaatsgevonden is mij bekend . Ik vraag het vandaag/morgen na bij de betrokken collega. lig woensdag 

antwoord. 

(10)(2e) 

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

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

in 2013 bij GIB 

Best (10)(2e) 

1 n d~~.....----'kken en ma i Is wordt gemeld dat er in 2013 door de I LT een bed rij fs bezoek aan GIB ( Bontrup) is gebracht. 

Kun je voor m ij nagaan wat daarvan de reden was en wat de uitkomsten wa ren? 

Met vr iende lijke groet , 
(1 0)(2e) 

135009 1518 



To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 6/8/2020 7:40 :20 PM 
Subject RE: 20130605_04_WNN_BBK Brief HA granu liet toepassing RWS-2013-29400 (003).pdf 
Received: Mon 6/8/2020 7:40:20 PM 

Hier hebben ze voor betaald! Voor het granuliet hadden ze misschien geld toe gekregen .... 

Slordig omgegaan met be lastingge ld ... 

Met vriendelijke groet, 

1 110112, 1 1 

Van: Wim Ku ij ken 

Verzonden: maandag 8 j un i 2020 20 :39 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: Re : 20130605_04_WNN_BBK Brief HA granu liet toepass ing RWS-2013-29400 (003).pdf 

Dat was er genoeg .... in de haven nota bene .. . ** 

iPhone WJK 

Op 8 jun. 2020 o m 20 :35 heeft ~I __ (_1_0)_(2_e_) -~I) -DBO '9L_ __ (_10_)_(2_e_) _ _Jl~®~m_in_ie_n_w_.nl> het volgende gesch reven : 

Ja, de haven. Die mogen geen bouwstof in de haven gooien om te verondiepen. Niet terugneem baar en sprake van 

uitspoeling. 

Met granu li et had het we l gemogen ... 

Met vr iendelï ke roet, 

(10)(2e) 
(1wei 

an: 1m UIJ en (10)(2e) mail.com> 

Verzonden: maandag 8 j un i 2020 20 :32 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO ~~--(1-0-)(-2e-)-~l@m in ienw.n l> 

Onderwerp: Re : 20130605_04_WNN_BBK Brief HA granu liet toepass ing RWS-2013-29400 (003 ).pdf 

Maar w ie is nu in overt red ing .... ? De haven Asd toch? Maa r hoe dan? 

Ik snap het niet goed .... 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 8 jun. 2020 om 20:28 heeft ~I __ (_10_)_(2_e) __ ~I) -DBO '9L_ __ (_10_)(_2_e)_----"l@_m_i_ni_e_n_w_.n_l> het vo lgende 

geschreven : 

In de bee ldvorm ing ove r GIB niet vrees ik. 

Met vriendel ij ke ~roet, 

(10)(2e) 

Van: W im Kuijken '9 (10)(2e) l@gma il.com> 

Verzonden: maandag 8 j uni 2020 20 :27 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO ~~--(1-0-)(-2e-)-~l@m in ienw.n l> 

Onderwerp: Re : 20130605_04_WNN_BBK Brief HA granu liet toepass ing RWS-2013-29400 (003}.pdf 

Tja .... is d it rechtgezet? Za l toch wel. ... 

Wim 

Verstuu rd vanaf m ijn iPad 

134777 1520 



Op 8 j un. 2020 om 20:24 heeft ~I __ (_10_)_(2_e_) -~Il - DBO 1L_----'(_10---'--)(_2----'e)_ ------"l@_m_i_n_ie_n_w_.n_l> 

het volgende geschreven : 

Bestel (10)(2e) len Wim , 

Deze kw est ie in Amsterdam in 2013 had geen betrekk ing op gran uli et, maar op m icrozand. 

Een fract ie grote r dan gra nuliet en is een bouwstof onde r BRL 9324. De toepasser had dit 

moeten weten. De producent treft mijns inz iens geen blaam. 

Groet 
(10)(2e) 

Dil bericht kan informatie bevallen die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwjderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt mei risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information !hal is not intended for you_ lfyou are nol the addressee or if this message was sent to you bymistake, you are 
requested to in form the sender and delete the message_ The State accepts no liability for damage of any kind resu lling 
from the risks inherent in the electron ic lransmission of messages 

134777 

<20130605_04_ WNN_BBK Brief HA granuliet toepassing RWS-2013-29400 
(003).pdf> 
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To: (1 0)(2e) 1) - DGRW~ (10)(2e) 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 

1@minienw.nl ] 

Sent: Mon 6/8/2020 7:50 :20 PM 
Subject MHT 
Received: Mon 6/8/2020 7:50:2 1 PM 
voortgangsbrief-duurzaam-hergebruik-grond (002).pdf 

Best e I(10)(2e)I en~10)(2el) 

Wi m Kuij ken heeft nog wat vragen ove r de voorgenomen Milieuhygiënische Toetsing (M HT) die in bijgevoegde brief wordt 

aangekondigd. 

1. Wat houdt de MHT precies is. Is er al een concept beschikbaar? 
2. Door w ie wordt de MHT opgesteld? 
3. Wat is de relat ie t ussen een MHT en de verondieping van d iepen plassen ? 

4. Wat had het M HT in de casus granuliet kunnen betekenen? 

5. Hoe gaat het MHT zich verhouden t en opzichte van het t oet s pakket in bijlage A en B van het Bbk? Is er een ve rband? 

6. Wat is de laatste stand van de planning (was 2021)? 
Groet 
/10)(2e) 
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To: 'W im Kuïken' (10)(2e) @gm~a_il._co_m~ J --~ 
Cc: (1O)(2e) - DGB0 (1O)(2e) 1@m inienw.nl] 
From: (1 O)(2 e) ) - DBO 
Sent: Mon 6/8/2020 8:12:24 PM 
Subject: RE: 20130605_04_WNN_BBK Brief HA granu liet toepassing RWS-20 13-29400 (003).pdf 
Received: Mon 6/8/2020 8:12:25 PM 
20120827 02 W NN rapport Parti jkeuring Dibec microzand.pdf 

Niet dat dit zo'n boeiende casus is, maar het intrigeert me. De fout is begonnen met een foute partij keuring van Dibec als 'grond' 

op bas is van protoco l 1001. Te rwijl op blz. 1 van hun rapportje staat dat het om microzand gaat in grootte liggend t ussen 63 

micromet er en 500 micrometer is. Dat is bouwstof met certificaa t ST-004/9. Tja, hoe kan d it fout gaan? 

Met vriendelijke groet, 

(1 O)(2e) 

Van: Wim Ku 1Jke n 
1 

Verzonden: maandag 8 j un i 2020 20 :39 
Aan: 1 (1 O)(2e) 1) - DBO 

Onderwerp: Re : 20130605_04_WNN_BBK Brief HA granu liet toepass ing RWS-2013-29400 (003).pdf 

Dat w as er genoeg .... in de haven nota bene .. . ** 

iPhone WJK 

Op 8 jun. 2020 o m 20 :35 heeft '---1 __ (_1_0)_(2_e_) -~I) -DBO 1'-----_(_10_)_(2_e_) _ _Jl .... @._m_in_ie_n_w_.nl> het vo lgende gesch reven : 

Ja, de haven . Die mogen geen bouwstof in de haven gooien om te verondiepen. Niet t erugneem baar en sprake van 

uitspoeling. 

Met granu li et had het we l gemogen ... 

Met vr iende lï ke roet, 

(1O)(2e) 

Van: W im Ku ij ken < (1O)(2e) mail. com> 

Verzonden: maandag 8 j un i 2020 20 :32 
Aan: 1 (1 O)(2e) I) - DBO ~~--(1-0-)(-2e-)-~l@m inienw.n l> 

Onderwerp: Re : 20130605_04_WNN_BBK Brief HA granu liet toepass ing RWS-2013-29400 (003).pdf 

M aar w ie is nu in overt red ing .... ? De haven Asd t och? Maa r hoe dan? 

Ik snap het niet goed .... 

Verstuurd vanaf mij n iPad 

Op 8 j un. 2020 om 20:28 heeft '---1 __ (_1O_)_(2_e) __ ~I) - DBO ~L __ (_10_)(_2_e)_ ------"l@_m_i_ni_e_n_w_.n_l> het vo lgende 

geschreven : 

In de bee ldvorm ing ove r GIB niet vrees ik. 

Met vriendel ij ke groet, 

(10)(2• ) 1 ---

Van: W im Ku ijken 1 (1O)(2e) l@gma il.com > 

Verzonden: maandag 8 j un i 2020 20 :27 
Aan: 1 (1 O)(2e) I) - DBO ~~--(1-0-)(-2e-)-~l@m inienw.n l> 

Onderwerp: Re : 20130605_04_WNN_BBK Brief HA granu liet toepass ing RWS-2013-29400 (0 03).pdf 

Tja .... is dit rechtgezet? Za l toch we l .... 

W im 
134776 1523 



Verstuu rd vanaf m ijn iPad 

Op 8 j un. 2020 om 20:24 heeft ~I __ (_10_)_(2_e_) -~Il - DBO ~L _ _:(_10_:__)(.:_2_:e) _ ____rl@_m_i_n_ie_n_w_.n_l> 

het volgende geschreven : 

Bestel (10)(2e) len Wim , 

Deze kwest ie in Amsterdam in 2013 had geen betrekking op granuliet, maar op m icrozand. 

Een fractie grote r dan granul iet en is een bouwstof onde r BR L 9324. De toepasser had dit 

moeten weten. De producent treft mijns inziens geen blaam. 

Groet 
(10)(2e) 

Dil bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwjderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt mei risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information !hal is not intended for you_ lfyou are not the addressee or if this message was sent to you bymistake, you are 
requested to in form the sender and delete the message_ The State accepts no liability for damage of any kind resulling 
from the risks inherent in the electron ic lransmission of messages 

134776 

<20130605 _ 04_ WNN _ BBK Brief HA granuliet toepassing RWS-2013-29400 
(003).pdf> 

1523 



To: (10)(2e) (10)(2e) rws.n l 
Cc: (10)(2e) - DGB~_(_10_)(_2e_)_~@m inienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 6/8/2020 8:48:59 PM 
Subject: Standaardbodem en BoîoVa 
Received: Mon 6/8/2020 8:48:59 PM 

Best é1I0)(2p) 

Ik kom op verzoek van Wim nog even terug op de antwoorden d ie j u llie me ee rder gaven over de Boî oVa-toets en de duiding van 

twee resultaten. Ik wil zeker weten dat we het goed begrijpen. Is ook m ij n vakgeb ied niet. Maa r als ik het snap .... 

'Beantwoord ing vragen RWS Bodem+: Artike l 4 .2. 1 is een art ikel dat ge ldt voo r alle grond en baggerspecie en bevat een methode 

om de aangetroffen concentraties aan veront reinigingen om te rekenen naar een 'standaa rdbodem' zodat de omgerekende 

concentrat ies kunnen worden getoet st aan de normen d ie zijn opgenomen in bijlage B van de Regeling bodemkwa liteit. De 

'standaard bodem' gaat uit van een lutumgeha lte (minerale delen< 2 urn) van 25% en een organisch stofgehalte van 10%. Er is een 

zeke re relat ie tussen de bindingscapacite it van verontreinigingen aan de bodemmatrix en het pe rcentage lut um en o rganische stof. 

Om die reden bevatten onbelaste gebieden met een hoog lutum en o rganisch stofgehalte van natu re licht hogere concent raties 
aan van natu re voorkomende veront reinigende stoffen dan bodems met we inig lut um en organische stof. De bodemtypecor rectie 

houdt met d it ve rsch ij nse l rekening.' 

Vraag 1: het om rekenen naa r een 'st andaardbodem' , gebeurt dat met de BoîoVa-t oets? 

Vraag 2: Zo niet hoe dan we l? Doet een vergunn ingverlener/handhave r dit? 

Vraag 3: Is zo'n een bodemtypecorrect ie ve rplicht? (handhavers beweren van we l) 

Vraag 4: Geldt bij de om rekening de hieronde r door j u ll ie eerder aangegeven minimum rekenwaarde van 2% o rgan isch mat eriaal? 

Vraag 5: zo ja, hoe kan het dat een handhaver van 0% lij kt uit te gaan? 

'Beantwoord ing vragen RWS Bodem+: Voo r organ ische stof moet cf. Rbk bij een waarde die lage r ligt dat 2% uitgegaan worden van 

2% en voor lutum is het pe rcentage he lemaa l niet laag (gem iddeld is dat circa 14%). In de ve rificatie rapport en zij n de 

bodemty pecorrecties gewoon (cor rect) uit gevoerd en de gehalten/het materiaal voldoet . Als je e.e .a. correct invu lt in BoîoVa 

moet je dezelfde uitkomst krijgen. Dat hebben de bu reaus d ie er gebruik van hebben gemaakt ook gedaan. Er zijn in november 

2019, janua r i 2020 en februar i 2020 diverse monsters van granuliet geanalyseerd door SYNLAB, waa rbij het gehalte aan organische 

stof va r ieerde tussen <0,2% en 0,8% d .s. (het frequent st gemeten geha lte bedroeg 0,7% d.s.) . Granuliet bevat d us organische stof. 

Het is daa rom cor rect dat ve rsch illende door de Minister van lenW erkende bu reaus de bodemtypecorrect ie toepassen zoals 

bedoeld in de Regeling bodem kwa lite it (b ijlage G, tabe l 4). Voo r de bodemtypeco rrect ie (Regeling bodem kwa lite it, bijlage G) moet 

verder alleen het percentage lutum worden bet rokken; d it is het gewicht spercentage minerale bestanddelen met een diameter 

kleine r dan 2 µ m betrokken op het totale drooggewicht . Uit de verschil lende analyses blijkt dat het percentage lut um rond de 14% 

ligt.' 
Vraag 6: klopt het dat de BoîoVa een ' rekenmachine' is voor toepasse rs? Wat doen handhavers ermee ? 

Vraag 7: klopt het dat bij de monst ername de BoîoVa-toest door de toepasser is aangeleverd ? Of voe ren de hand have rs deze t oets 

uit? 

Met vr iendeliike groet , 

(10)(2e) 
(1qill2e) 
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To: (1 0)(2e) Il -DGBO (10)(2e) 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 

l@m in ienw. nl] 

Sent: Tue 6/9/2020 10:25 :06 AM 
Subject RE: tekstje 
Received: Tue 6/9/2020 10:25:06 AM 

Zovee l mogelijk anoniem , maar van somm igen is makkelijk af te le iden w ie het is . 

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

(10)(2e) 
(10)(3;é )( e) 

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

Verzonden: dinsdag 9 jun i 2020 11:06 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: RE : t ekst je 
Toch nog : 
De res ultaten van de interviews wo rden, zovee l als mogelij k, gea nonimiseerd in het rappo rt verwe rkt. 
Dit lees ik als zovee l m ogelij k gea nonimisee rd maa r soms wel naam noemen. Bedoe l j e dat ook? 
Of bedoel j e te zeggen : interv iews worden zoveel als moge lij k in het rapport verwerkt, en uiteraard gea nonimiseerd . 
Van: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO '9 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: maandag 8 j un i 2020 19:29 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DGB '9~-(-10_)_(2-e)-~l@minienw.nl> 

Onderwerp: RE : t ekst je 

Pfff, d it maak ik ervan ..... 

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

(10)(2e) 
(10)(3;é )( e) 

Van: ~ __ (_1 O_)_(Z_e_) -~) - DG B '9L_____:_(1_0:...:.)(2_e:...:.) _ _J.l@---'-m""'i"'"'"n"'""ie""'"'n""'"'w-'-. n""'I> 
Verzonden: maandag 8 j un i 2020 19:09 
Aan: I (1 0)(2e) I) - DBO ~~--(1_0_)(_2e-)-~l@m in ienw.n l> 

Onderwerp: t ekstje 
Geachte heer, mevrouw, 
On langs bent u geïnterv iewd door de dhr . Kuij ken voor zij n onderzoek naa r de werking va n de Kwa libo-keten in het kader va n 
het Bes luit bodemkwalite it en de toepass ing va n gra nuliet . 
Momentee l werkt d hr. Kuij ken aa n de afrond ing va n zij n rapport, uw interv iew is daarb ij zeer behul pzaam geweest. De 
res ultaten va n de interv iews w orden, zoveel als moge lij k, gea nonimiseerd in het rapport verwerkt . 
Gezien de po lit ieke en maa tschappelij ke be langste lling voor d it onderzoek is het niet ondenkbaa r dat na de pu blicatie van het 
rapport, hem gevraagd za l word en om deze vers lagen openbaa r te maken. Hoewel dhr. Kuij ken geen act ieve openbarmak ing za l 
nastreven, w il hij op deze v raag voo rbereid zijn en nu al een inventarisa t ie maken van eventuele bezw aren. Graag wil ik van u 
op voorha nd vernemen of u er bezwaa r tegen heeft da t uw vers lag mogel ij kerw ij s openbaar wo rdt. 
Voo ralsnog gaa t dhr. Ku ij ken uit van pub licat ie op uiterl ij k 1 j uli . 
Dhr. Kuij ken za l u daarover info rme ren en ervoo r zorgen dat u een afsc hrift van zij n rapport krijg t . 
Vriende l ï ke roet, 

(10)(2e) 

135005 1527 



To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gm~a_il._co_m~J --~ 
(10)(2e) - DGBO (10)(2e) 1@minienw.nl] Cc: 

From: (10)(2 e) ) - DBO 
Sent: 
Subject: 

Tue 6/9/2020 3: 09: 18 PM 
RE: HZ 

Received: Tue 6/9/2020 3:09:1 9 PM 

Ja, weergave op hoofdlijnen ... 

Met vri endelijke groet, 

E 
----- Oorspronkelijk berich t-----
Van : Wim Kuijken <1 (10)(2e) l@gmail.com> 
Verzonden: dinsdag 9 ·un i 2020 15 :3~6 ____ ~ 
Aan : (10)(2e) - DBO (1 0)(2e) @minienw.nl> 
CC: (10)(2e) (1 0)(2e) minienw.nl> 
Onderwerp: Re: HZ 

Bedacht nog: de gespreksverslagen zijn fei telij k geen verslagen v d gesprekken . Eerder een weergave van de inbreng van de geïnterviewde in het 
gesprek . Misschien ook zo normen?! 
Wim 

iPhone WJK 

> Op 9 jun . 2020 om 14: 50 heeft Wim Kuij ken ~ (10)(2e) l@gmail.com> het volgende geschreven : 
> 
> Wel sterk argument in bevindingen om formele escalatie in Bbk te bep leiten. 
> 
> 
> iPhone WJK 
> 
>> Op 9 j un. 2020 om 14:48 heeft l~ __ (_10_)_(2_e) __ ~D -DBO <j~ __ (1_0_)(2_e_)_~l@minienw.nl> het volgende geschreven: 
>> 
>> De fe iten komen overeen met onze bevindingen. 
>> Dan was GIB niet veel verder gekomen denk ik ... 
>> 
>> Met vriendelijke groet, 
>> 

~l~--(1-0-)(-2e_'_~ 

>> 
>> -- -- -Oorspronkelijk bericht--- --
>> Van: Wim Kuij ken 1 (10 )(2e) l@gmail.com> 
>> Verzonden : dinsd 9 ·uni 2020 14:47 ------>> Aan: (1 0)(2e) - DB0r--'-__ (1_0_)(2_e_)_~@minienw.nl> 
>> CC: (10)(2e) - DGB (10)(2e) @minienw.nl> 
>> Onderwerp: HZ 
>> 
>> Plezierig gesprek gehad met Zijlstra. Drie momenten van interventie: 
>> - telefonisch met l (1 0)(2e) 1 

>> - aan tafel met RWS, IL T, IenW en GIB (juli l 9) 
>> - na besluitvorming richting DG RWS toen toepassing in Z-NL niet op gang kwam . 
>> Geen druk alleen aandacht gevraagd. 
>> NB blij ft wel de vraag: wat nu als Z dit niet had gedaan .... 
>> Wim 
>> 
>> iPhone WJK 
>> Dit bericht kan infomrntie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelij k 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 ri sico's verbonden aan het elek tronisch 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 reouested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in 
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the electronic transmission of messages. 
>> 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com]; 1 (1 0)(2e) 1) - DGB~ (1 0)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 6/10/2020 7:49:08 AM 
Subject FW: MHT 
Received: Wed 6/10/2020 7:49:09 AM 
11 203672-000-BGS-0003 v0. 1-Consequen tieanalyse beoordelingssystematieken gron d en bagger-OEF digitaal docu ment . pdf 

t.i. 

Met vriendeli ike e:roet, 

(10)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DGRW 

Verzonden: dinsdag 9 jun i 2020 12:26 

Aan: 1 (10)(2e) 1) -DGRW ; ~I __ (_10_)(2_e_) -~I) -DBO 

Onderwerp: RE : MHT 

Beste 1 (10J(ze ) 1, 

Zie hierbij de beantwoording. 
1. Wat houdt de MHT precies is. Is er al een concept besch ikbaar? 

Het MHT staat voor het nieuw milieu hygiënisch toetsingskader voor diepe 
plassen. Met dit kader worden nieuwe normen en een nieuwe meetmethode 
voor toe te passen grond en baggerspecie in diepe plassen geïntroduceerd, voor 
een belangrijk deel gebaseerd op de KR W doelen. In de bijgevoegde 
consequentieanalyse is de nieuwe methode beschreven alsmede de 
consequenties. 

2. Door w ie wordt de MHT opgeste ld? 
Het MHT is opgesteld door Deltares. De onderzoekers zijn ~(Deltares) en 

1 ~ oJ(ZeJ 1 (Ecofide)j ,10)(2eJ lis overigens gehoord tijde~ 
rondetafelgesprek met de Tweeae Kamer. 

3. Wat is de re latie tussen een MHT en de verondiep ing van diepen plassen? 
Met het nieuwe MHT wordt een nieuw normkader en meetmethode voor toe te 
passen grond en baggerspecie in diepe plassen geïntroduceerd. Het kader is 
strenger dan het huidige toetsingskader. 

4. Wat had het MHT in de casus granuliet kunnen betekenen? 
Het verschil tussen het huidige en nieuwe generieke kader is o.a. dat in de 
Regeling bodemkwaliteit geen norm voor barium is opgenomen en in het nieuwe 
MHT wel (valt mij nu met het bekijken in relatie tot granuliet op)/. Wat dit voor 
granuliet binnen het nieuwe kader kan betekenen is niet onderzocht. Is ook in 
het hele traject, in ieder geval door mij, niet bij stilgestaan. Ik beperk mij nu 
even tot barium aangezien ik weet dat deze stof verhoogd in granuliet 
voorkomt. Uit het bijgevoegde rapport volgt dat de normen voor barium in de 
Regeling bodemkwaliteit tijdelijk zijn ingetrokken, omdat de interventiewaarde 
voor barium lager was dan van nature in de bodem voorkomt. Met het nieuwe 
MHT zou het granuliet met een nieuwe meetmethode (aquanitrosa ipv aquaregia 
gebaseerd) moeten worden onderzocht. 

5. Hoe gaat het M HT zich verhouden ten opz ichte van het toets pakket in bij lage A 
en B van het Bbk? Is er een verband? 
Het normenkader wordt gewijzigd. Voor metalen wordt een nieuw normenkader 
voor diepe plassen geïntroduceerd met bijbehorende meetmethode. Voor de 
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organische verbindingen houden wij vast aan het normenkader zoals vastgelegd 
in de 'Handreiking voor het herinrichten van diepe plassen' uit 2010 (nu het 
voorstel). In een brief aan de tweede kamer is in december 2019 vermeld dat 
bij het definitieve onderzoek naar het nieuwe MHT de pfas casuïstiek zal worden 
betrokken. Met het laatste zijn wij nu druk doende. Bekeken moet worden in 
hoeverre het nieuwe MHT nog verdere aanpassing behoeft. Het nieuwe MHT 
moet als nieuw toetsingskader voor de diepe plassen in de Regeling 
bodemkwaliteit worden opgenomen. Hiervoor is een aanpassing van de 
genoemde bijlagen nodig 

6. Wat is de laatste stand van de plann ing (was 202 1)? 
Planning is nog steeds 2021. 

Met vriendeli 'ke roet 

(1 0)(2e) 

Van: (1 0)(2e) - DGRW (1 0)(2e) min ienw.n l> 

Verzonden: dinsdag 9 jun i 2020 11:52 

Aan: 1 (10)(2e) I) - DG RW '9 (10)(2e) l@m in ienw.n l> 

Onderwerp: FW: MHT 

Ha ~10)(2e~ 
Is per ongeluk n iet aan j ou gest uurd. Kun j ij deze v ragen bea ntwoorden? 
Groeten, 

(~ (10)(2e) 1)- DBO '9L _ _:__(1_:_0)_:__(2_:_e) _ _____J,,al@--=-m=i'-""ni..::.;en"'--'w"'--'.=nl> 

Verzonden: maandag 8 j uni 2020 20 :50 

Aan: I (10)(2e) 1)- DG RW -,qL_ __ (_10_)(_2e_) __ _....l@~m_i_n_ie_n_w_.nl> 

Onderwerp: MHT 

Best e 1(10)(2e)I en~10)(2ei) 

Wim Kuij ken heeft nog w at vragen over de voorgeno men Milieuhyg ië nische Toet sing (M HT) die in bijgevoegde b r ief w o rdt 

aange ko ndigd . 

1. W at houdt de MHT p recies is. Is er a l een concept besc hikbaar? 

2. Door w ie w ordt de MHT opgesteld? 

3 . W at is de re lat ie tussen een MHT en de vero ndieping van d iepen plassen? 

4. W at had het MHT in de casus granuliet ku nnen bet ekenen? 

5. Hoe gaat het MHT zich verh o uden t en opz ichte van het t oet s pakket in bijlage A en B van het Bbk? Is er een ve rband? 

6. W at is de laat ste st and van de planning (was 2021)? 

Groet 

(10)(2e) 
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To: 'W im Kuïken' (10)(2e) @gmail.com]; ~I __ (1_0~)(2_e~J-~I) - DGB~~ __ (_10~)(_2e~J-~1@minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 6/10/2020 7:53:30 AM 
Subject FW: Ecopure 1715 ivm granul iet 
Received: Wed 6/10/2020 7:53 :31 AM 
abm-nonpam- 1906 NL.pdf 

t.i. 

Met vriendelijke groet , 

(10)(2e) 

Van: (10)(2e) WVL) 

Verzonden: dinsdag 9 j un i 2020 17~:_0_5 ______ ~ 
Aan: (10)(2e) ) - DBO ; 1 (10)(2e) 1) - DBO 

CC: (10)(2e) {WVL) ; 1 (10)(2e) KWVL) ~--(-10-)(Z_e_) -IWVL) ; ~I _ (1_0)_(2_e)~I (BS) ; ~I ___ (1~l(1_0)_(2_e)~I -~I (BS) 

Onderwerp: RE : Ecopu re 1715 ivm granuliet 

Best e j 10)(2e ~ 
Bi jgaand de antwoorden op je vragen over polyacrylamide . Dit in relatie tot granul iet. Deze ant woorden zij n in samenwerking 

tussen 1 (10)(2e) len m ij opgesteld . De antwoorden o p deze technisch zaken zij n ho e lï k helder. Mochten er nog verdere 

vragen zij n kan er recht streeks contact met m ij wo rden opgenomen. Jouw ema il aan (10)(2e) is als uitgangspunt genomen 

voor de beantwoord ing. 

Op het VIB staat het vo lgende: 

1.1 Prod uctident ificatie 

ldent if icat ie van de stof Po lyacrylam ide 

Arti kelnummer 3048 

Regist rat ienummer (REACH) Deze info rmat ie is niet beschikbaa r. 
EG-nummer geen 

CAS-nu m mer 9003-05-8 

Wat betekent dit? 

1. Vo ldoet het veil igheidinfoblad aan de vereisten van Reach. Zo ja, wat zegt dat over het prod uct? 

REACH regelt o.m. registratieve rplichtingen voor het op de ma rkt brengen en ve rhande len van che m ische stoffen. Tijdens 

de onderhandelingen over deze ve rordening zij n polymeren uitgezonderd van het indienen van een reg ist rat iedossier . Er 

zij n namelijk heel veel verschillende soorten po lymeren, ook vaak in gemengde vorm. De indust rie zou voor al d ie varianten 

dossie rs moeten indienen. In de REACH verordening staat in art ike l 2 lid 9 : De bepalingen van titel Il en titel VI zijn niet 
van toepassing op polymeren. Tit el Il regelt de registratie van st offen. Titel VI regelt de beoorde ling. In de verordeni ng 

ku nnen deze ve rwi jzingen worden t erug gevonden zie : https :ljeur-lex.europa.eu/lega l

cont ent/nl/TXT/ HTML/?ur i=CELEX:02006R1907-20200227&from=EN#t oc ld2 Vaak wordt ten onrechte gedacht dat alle veel 

gebruikte stoffen bin nen REAC H zij n geregistreerd. Dat is vaak niet het geval. Hee l vee l gebruikte stoffen zi jn uitgezonderd 

van reg istratieve rp licht ing, bi jvoo rbeeld die worden gebruikt in levensmidde len. Suikerst roop is bijvoorbee ld rechtstreeks 
uitgezonderd in de REAC H verordening. 

2. Waaruit blij kt in het VIB dat het gee n gevaa r lij ke bestanddelen bevat? 

In het ve ili ghe ids informatieblad staat in rubriek 11 informat ie ove r toxicologische effecten. Hie ruit is op te maken dat 

polyacrylam ides een zee r lage acute toxiciteit hebben voor de mens. Het hangt van de context (concentratie, 

blootstellings rout e en t ijdsdu ur bloot st elling) af of een st of effecten kan hebben op mensen. Bi j zwem men in een plas 

waar in lage co nce nt rat ies po lyac ryla mides aanwezig zij n (en moge lij k zeer lage concent rat ies ac ryla mide) zi jn geen effecten 

op de gezondheid te verwacht en o mdat zowel de bloot st ellingsduur als concentratie te laag is. 

In rubriek 12 staan gegevens dat dit product voor het ecosysteem ook niet schadel ij k is. De t oxic it eitswaarden d ie zi jn 

aangegeven wi jzen dat uit (LC50 >750 mg/ 1). 

Ter vergelij king insect iciden zi jn hee l t oxisch en hebben vaak een LC50 van ca. 0,0Ol mg/1. 

De afbreekbaarheid va n de stof is n iet duide lij k vermeld in het ve iligheidsinformatieblad. Verde r staat in dit document dat 

de AB M -indeling van de stof va lt in B. De ABM is een beoorde lingsmethode waa rmee lozingen van stoffen in Neder land 

wo rden beoordeeld . Stoffen worden daa rbij getoetst op afbreekbaarheid en daarnaast de mat e van toxic iteit . 

Po lyacrylam ide blij kt slecht afbreekbaa r te zi j n, maar nauwelijks t oxisch voor waterorganismen . Daardoor komt hij in B 

terecht. Stoffen die vee l bezwaa rlij ker zij n ko men in een A of soms zelfs in een Z catego rie terecht. Daa r wo rden strenge re 

eisen aan verbonden in geval van loz ing. 

3. Vo ldoet het product aan de ve reist en van Reach? Kenne lij k is er geen regist rat ienummer. 

134772 

In tegenst elling tot hierboven ve rmeld is er we l een EC- list number 618-350-3, maar er is geen doss ier (zie onderst aand 

knipsel uit ECHA-Eu ropean Chem ica! Agency). Het vo ldoet aan de ve reist en van REACH. Je hoeft namelij k niets te 
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reg istrere n. Het is al moo i dat er een ve iligheidsinform at ieblad is. 
Hoe staat het nu wel met de bezwaa r lij kh eid van polyacry lamide? 
I n het waterbeheer zijn heel vaa k vragen over de bezw aa rlijkh eid van po lymere stoffen. Ondergetekende heeft daa rom eerder 
contact gelegd met de Polyelectrolyte Prod uct ion Group. Dat zij n de pri ma ire prod ucenten van polym ere prod ucten d ie in het 
waterm ilieu kunnen belanden. Zij hebben daa rop voo r een se rie veel geb ruikte po lymeren rapporten opgeste ld met aa nvullende 
mil ieuda ta (N ederlands en Engels). Het rapport over polyacry lam ides is bij gevoegd . Daa ru it blij kt dat po lyacrylam ide weinig 
schad elij k is in het watermilieu. Het is niet afb reekbaa r, maa r de tox iciteit voor waterorga nismen is hee l ger ing. I n de 
waterbodem za l polyac rylam ide als inerte stof aa nwezig blij ven. Het functioneert als een soort p laksel om kleine dee ltjes 
granu liet aa n elkaa r te hech ten. 
Onzuiverh eden in po lyacry lamide 
I n po lyacrylamide kunn en zee r kleine hoeveelheden acry lamide aa nwezig zij n. Dat is een co nsequentie van het prod uctieproces , 
maa r helaas niet te verm ijden. Van ac rylam ide is wetenschap peli j ke in fo rm at ie aan wezig da t het vanaf bepaa lde conc entraties 
waa rsch ijn lij k een bij drage kan leveren aan de ontwikkeling van kanker nadat de stof is ingeslikt (v ia voed ing ) of geïnhaleerd 
(na roken). Deze mogelij ke effecten zij n hier niet van toe passing, om dat het wate r in de plassen niet in grote hoevee lheden 
wordt inges likt. I nademen spee lt hier ook niet. Ook bij zwem men is de kans op bloots telling aa n acrylam ide zo goed als nul , 
om dat de con centraties naa r verwac hting zee r laag zij n door de lage con cen tratie ac rylam ide en goede afbreekbaa rheid in het 
mil ieu. Bovend ien is de blootste ll ing sd uur te kort om effec ten op de gezondheid te ku nnen veroo rza ken. 
Kn i sel uit ECHA 

. -sübsfance:Infoëar.d 
. _,. ... - . -. - .. · , ,, - - .. 

m· , h , polym r 

u~nc;e id ntl ty 

c / §t no.: 618-350-3 

CAS no.: 9003-05·8 

r 

Met vrie nde li jke g roet, 

(10)(2e) 

H, z"rd de'i iflcalion labelUng 

Th re se no h.lfmon sec! da!.SlliCélt.Jon and lh rn ar no notifiod 
h~;i.rd~ by m nuf~ctur n., Import rs or downslfeam ui.12,i. for ttli:. 
substanc:e. 

Van: (1 0)(2e) {WVL) (10)(2e) L__ _____ __,, __ _ rws.n l> 

Verzonden: maandag 8 j uni 2020 18:14 
Aan (10)(2e) (WVL) <L__:('----10....:...)(;._2_:e)____i:....:...:.:.==:_~~(-'10-'-')(=2e:__J_) _ _Jl(WVL) 4 (10)(2e) l@rws.n l> 
CC: (10)(2e) (WVL) rws.n l> 
Onderwerp: FW : Eco pu re 1715 
(~ Jl(1oi(2e)I 

Hebben j ulli e kennis om on derstaande v raag te beantwoo rden? 
Groet , 

(10)(2e) 

Van: (10)(2e) (WVL) 4 (10)(2e) l@rws.nl> 

Verzonden: maandag 8 j uni 202~0_1_7_:_5_8 ___ ~ 
Aan: 1 (1 0)(2e) IWVL) 4 (10)(2e) l@rws.n l> 

Onderwerp: FW: Eco pu re 1715 
Hoi 1 (10)(2e) 1 

Zie onders taa nde v raag van Wim Kuij ken ( in het kader van zij n rev iew naa r granuliet). 
Kan iemand va n j ouw afdeling hierop antwoorden?? 
Hoor graag . 
Groet ~ 
Van: 1 (10)(2e) 1 (BS) <I (10)(2e) l@rws.n l> 

Verzonden: maandag 8 j uni 2020 17:51 
Aan: 1 (10)(2e) 1 (WVL) ~~--(1-0)-(2-e)-~l@rws.n l> 
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CC: ~I ___ (~11(_10_)(_2e~)l_~I (BS) 1L_ ___ (1_0_)(2_e-'----) __ _j-l@_rw_ s_.n_l> 

Onderwerp: FW : Ecopure 1715 
Dag 1(10)(2e)I, 
Zie hieronder. Ku n j ij helpen met antwoo rden? 
Groeten, 

(~) 

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

Verzonden: maandag 8 j un i 2020 10:39 

Aan: 1 (10)(2e) 1 (BS) <I (10)(2e) l@rws.n l>; ~I ___ (~1I(_10_)(_2e~)l_~I (BS) 1L __ _:_(1_0.:...:_)(2_e:_) __ _).l@~rw"'-'s:;.;...n'"""I> 

Onderwerp: Ecopure 1715 

Best é1ID)(2W) 

Ik heb wat ondu idelij kh eid over Ecopure. Ik kreeg van ju ll ie een t ijdje terug de volgende t ekst : 

'Het Veiligheids info rm at ieblad (Ve rorden ing (EG ) Nr. 1907 /2006 (REACH) EcoP ure 1715) geeft aan dat 

EcoPure 1715 geen gevaa r lij ke bestandde len bevat overeen komst ig de EU verordening .' 

Op het VIB staat het vo lgende: 

1.1 Prod uct ident ificat ie 

ldent if icat ie van de stof Po lyacrylam ide 

Arti kelnummer 3048 
Registrat ienummer (REACH ) Deze info rmat ie is niet besch ikbaa r. 

EG-n ummer geen 

CAS-nu m mer 9003-05-8 

Wat betekent dit? 

1. Vo ldoet het veil igheidinfoblad aan de vereisten van Reach. Zo ja, w at zegt dat over het product? 

2. Waaruit blij kt in het VIB dat het geen gevaa r lij ke besta nddelen bevat ? 

3. Vo ldoet het product aan de ve reisten van Reach? Kenne lij k is er geen regist rat ienummer. 

M et vr iende lii ke " roet , 

(10)(2e) 
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SAMENVATTING 

Niet-ionogeen Polyacrylamide 
Klassificatie volgens de Algemene BeoordelingsMethodiek 

N iet-ionogeen polyacrylarnide is geklassificeerd volgens de Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM 

2016) voor het klassificeren van stoffen en mengsels met betrekking tot hun potentiële gevaar 

('hazard') voor waterorganismen, de zogeheten 'waterbezwaarlijkheid' . Deze klassificatie is 

gebaseerd op gegevens verstrekt door Polyelectrolyte Producers Group EEIG (PPG), alsmede uit 

openbare bronnen. Gebaseerd op de beschikbare infonnatie wordt niet-ionogeen polyacrylamide 

geklassificeerd als 8(4), weinig schadelijk voor in water levende organismen, met een 

sanerings inspann ing 'B'. 

BV-HV-PPG-2018-nonpam 
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1 INLEIDING 

Niet-ionogeen Polyacrylamide 
Klassificatie volgens de Algemene BeoordelingsMethodiek 

De Polyelectrolyte Producers Group EEIG ('PPG ' ) heeft Buro VERHAAR verzocht om een update te 

verzorgen van de klassificatie van niet-ionogeen polyacrylamide volgens de Algemene 

BeoordelingsMethodiek ('ABM 2016') voor het klassificeren van stoffen en mengsels met betrekking 

tot hun waterbezwaarl.ijkheid. De ABM 2016 is bedoeld als gereedschap bij het process van 

vergunn ingverlen ing voor de lozing van afvalwater in Nederland. Het onderhav ige document bevat 

deze update van de klassificatie. 

2 BV-HV-PPG-2018-nonpam 
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2 METHODOLOGIE 

Niet-ionogeen Polyacrylamide 
Klassificatie volgens de Algemene BeoordelingsMethodiek 

Klassificatie werd gedaan volgens de Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) 2016; Methode ter 

bepaling van de benodigde saneringsinspanning bij lozingen op basis van stofeigenschappen, Bijstra, 

Dju (WVL), 16 maart 2016, die het CIW 2000 ABM document vanaf l juli 2016 vervangt. ABM 2016 

is de vigerende Nederlandse handleiding voor het klassificeren van stoffen en mengsels op grond van 

hun waterbezwaarlijkheid . De klassificatiesystematiek wordt samengevat in het hierna gepresenteerde 

stroomschema, naar figuur l uit de ABM 2016. Merk op dat er een Excel spreadsheet voor de 

' geautomatiseerde' klassificatie van stoffen en mengsels volgens ABM 2016 beschikbaar is .1 

Het belangrijkste verschil tussen CIW 2000 en ABM 2016 is de toevoeging van een expliciete 

categorie 'Z ', voor Zeer Zorgwekkende Stoffen, en een wijziging in de logistiek van klassificatie -

waar CIW 2000 begint met klassificatie naar aquatische toxiciteit, is het uitgangspunt van ABM 2016 

de biologische afbreekbaarheid van een stof of mengsel. 

1 abm_tool_ voor _stoffen_en_mengsels_2016_ versie_ 18_april_2016.xlsm 

www. inf omil. nl/publish/pages/1 09061 /gam-tool _lor_ classifying_ substances _and_ mixtures _in_ categories _ of_aq uatic _hazard_ -27 juli_ 2016 .xlsm 

3 BV-HV-PPG-2018-nonpam 
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STAAT beoordeling van stof of afbraakproduct 

Zeer Zorgwt!k.kenóe Stof? i.) 

Is de !>tof snel afbreekbaaf? J) •) 

J• 

Is Lo9 Ko w ::- 4 ? 

nel" of niet te bepalen 

J<I ls de stofsnel afbreekbaar7 J)•) 1---------------------------

1 
Ja 

~------------ ------------------------ ---- -► 

1 "c" .i til Valt toxldtl!I van s.totln dlrcnlsdu1 categorie 1 (H4l0) (NOEC ~ 0 ,1 !-!• ________________ _ 
mgfl) or aa,te cate:gorie. 1 (H400) (LCSC :S 1 mg/1) 1

) 

nee of niet te be pa len •i 

V•ll to,dcitelt v•n stof Jn chronische Cillt~orlie.? (H4ll) (NOEC :S l 1-J• ________________ _ 
mg/1) of (1 mg/1 < LCSO ,i LO mg/9) 1 ) 

nee of niet te bepalen 4) 

VIit tOKidt•lt v~)t:~~:~11:L~:t:9~~ ;;:;}:) (NOEC :S 10 1-J• ________________ ...., 

nel! of niet tl'! bf! pa len •1 

Oplosbuffleld < l mg/1 

Valt toxiciteit ..-.an stof In Olmnlsc;:he categorie 1 ("410) (NOfC :S 

0,01 mgll) or acute categorie l(H400} (LCSO .s 1 mg/1) J) 

ne,i of niet te bepalen •1 

J• 

Valttoxlateit ,~n stof In dlronischc categorie 2 (H4Ll) (NOEC :S o .1 1-J•--------------------i► 
mg/1) of (1 rng/1 ~ LCSO !li: 10 mgft) J) 

nee of niet t e bepalen 4
) 

vak toxiciteit ve n stof In d'lronische categorie J (H412) (NOEC ~ 1 1-J• ________________ _ 
mgjli Of (10 mg/1 < LCSO :1i 100 mg/1) 1) 

nee of niet te bep alen 4
) 

'I strengste waarde Is leidend (voorbeeld: H410 g 11&t over H400 heen} 

'I 
'> 

Stoffe n voorkomend op de Hjst va n Zee r Zorgwekkende stoffen or stoff'en die door pro docent zelf zijn aangemerl<t als ZZS 
Een s tof is 9oeij afbreekba ar a l s, voldaan wordt aa n de criteria 1111n read'i biodegradable (70% va n de stof is afgebroken bin nen 28 dagen (zie OECD-JO 1 testen). 
Stoffen die In de zogem1u1mde lnhel"l!,nty resten (OEC0-302 lesren) arhreekba11r zijn hoeven dat In s~eningst rsten nier pe~ te lijn . 

Aa nduidi ng waterbczwaarlljkheid 

nn!l afbreekbarl! stoffen met ;1111aarMJke e~enschappa n 11oor 
mens l!n mll ,,e u (a,r'C.1nogenltieit/ muta9enite1V rl!1) r(I IQJC1C1ttit/ 
l)joarumulerend vermogen/ toxlc1teu of per!llsren1Je) 

i1fbreekb1re stoffen met ge11ur11jke ei9enschappen "woor 

mens en mmeu (can:looge:nlteit/ m11ui9enitelt/ r11pro10::<iclteit/ 
b108cumulerend 11ermogen of toxiciteit} 

ll!ér" verQiftlgi YOOr lnl'l'lltl!!r levènóe Or QII· 

nlsmen k11rr. lrr..aiQ111tlsche mll1t110l) l1ngetermlj n 
!11:hedelljkeelfl!'(:U,n Vl!r(IOt?llken 

Yergiftig voOf in water levende organismen 
kan In het aca1i1tlsche milie1iop lange termijn 
schadelljkeel!ectenver(IOn:aken 

5Cl\illl.1t!li}k 1100rinwo11~rk:vènde Otganls.rnen 
kar, in het illQIJilltiKhe m1~1!1JoP lange termijn 
sth11delljk,eetfectenvero0r? 11ken 

Weinf\}:.cNldeliJk 110/JI 1r1 \o\'ater levende 
organismen kan In het aquabsctle m~;eu cp 

lange termijn schldell)kl! effl!c ten veroon:aken 

Weinig schiu:le!ijk voor in water levende 
org;,nlsmen 

Weln)O sch11t1e lljk -..oor In \o\'llter l~ende 
-0r.iilnismen komt van nilture l'oor m 
oppel'"Vlakte water 

2eer 11erg,ft,o 11t1or il"I "'31tt-r lévendé 
i;m;iani,:men 

11(:rgrft1g vOOfil"lw<1terl(.>vt-n~org1Jnl:;mel"I 

sch■ deQjk 11oor in water levende or~nlsmen 

Weinfg schildehJk 11001 in water lev ende 
orgai,ismen 

Welnf9 st~delljk ll(l(lf lrr. ... -,1;,;>r lcvencle 
or;■ nlsmen kDmt van nature voor 1n 
0pp11"Vlaktew1ter 

'I In ger,,,allen wa .irbl j de op1osb.!lárheid L!iger Is dan t:le effe-ctmrtamuarre w .iarblj touSlhè effècten optredé n, kan to:dcte lt niet be paard worde n ómd.!lt erfect«ir1~ntr~lkle nooit be re iki wordt. 

' 1 Wanneer log Kow niet kan worden bepaald en er geen data beschikbaar z:ijn, wordt geedvlseerd na te gaan ol 6CF data besch ikbaar zijn. Bu toetsing wordl conform oude ABM ullgegaan van st e lregel: Kow • lO"'BCF 

( ABH2000) 
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~ 

'l Als een stof en/of afbraakpro dua geen potentleel lange-tennljn• en/of vertraagd g er,,,a ■ r voor het aquatisch milieu vormt, kan de lndehng In saner ingsinspanning A vervalren . Het aanv\jllend we1enschappel!Jk bewijs kan de volgende studies orrwatten: 
1) een bew e.:en vermi;i9en tot snelle tle9r,eu;l 1;1 he m het aQUl!llisch milieu; Il ) het ontbreken WcJn Q1 romsche to•iote1ts·effecten biJ een concentratie vo n 1 mg/1. 

'I Zie •), met d ien ver-s.t.'.l rtde dat d'lron l:Silhe tox.lcitekseffccten dlenen te ontbrekèrt 1'.rlj de opIosbaarhe1dsgrer1s In plaats vim tllj l mg/I. 

( ABH 201.6) 
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3 STOFKLASSE 

Niet-ionogeen Polyacrylamide 
Klassificatie volgens de Algemene BeoordelingsMethodiek 

N iet-ionogeen polyacrylamide is een fam il ie van ongeladen homopo lymeren van acrylam ide. De 

resulterende hoog-moleculaire polymeren2 zijn goed wateroplosbaar en worden onder andere als 

flocculant gebruikt in de waterzuivering. Als gevolg van deze molecu ulgrootte is geen transport door 

biologische membranen mogelijk en kan de bioconcentratiefactor als O beschouwd worden. 

2 106 - 107 Dalton 

0 

H,C¾ ,,,,l, 
C NH2 
H 

Acryl amide 

m 

Homopolymeer van acrylamide 

5 BV-HV-PPG-2018-nonpam 
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4 KARAKTERISTIEKEN 

Niet-ionogeen Polyacrylamide 
Klassificatie volgens de Algemene BeoordelingsMethodiek 

Gegevens voor de klassificatie waren afkomstig van PPG, verstrekt m de context van eerdere 

klassificaties, , en uit openbare bronnen. 

4.1 Stofeigenschappen 

Niet-ionogeen polyacrylamide is een ongeladen, wateroplosbaar homopolymeer van acrylamide. De 

grote wateroplosbaarheid en de sterke neiging tot het irreversibel binden aan anorganisch materiaal 

(zoals klei en leem) komt voort uit de aanwezigheid van een groot aantal acrylamide functionele 

groepen . Amide groepen zijn polaire groepen die een sterke waterstofbrug-binding aan kunnen gaan, 

waarbij met name zuurstof als 'acceptor' fungeert; binding is hierdoor mogelijk met verschillende 

andere polaire groepen. De binding van polyacrylamide aan dit anorganische materiaal is een niet

lineair proces in de tijd, waarbij de associatie grotendeels binnen enkele seconden plaatsvindt. 

Niet-ionogeen polyacrylarnide wordt in veel verschillende toepassingen gebruikt, waaronder de 

productie van pulp en papier,3 het ontwateren van anorganisch slib (zoals zand en grind, en mijnslib) 

en bodemstabilisatie (het voorkomen van bodemerosie als gevolg van afspoeling).4 De associatie van 

polyacrylamide met anorganisch materiaal verwijdert het polymeer uit de waterfase, en voorkomt 

derhalve ook blootstelling van waterorganismen. 

Niet-ionogeen polyacrylamide wordt niet opgenomen door in het water levende organismen. Dit is een 

direct gevolg van de molecuulgrootte (de polymeermoleculen zijn te groot om via celwand- of 

membraan opgenomen te worden), en sterke waterstotbrugvorming, waardoor niet-ionogeen 

polyacrylamidemoleculen bijzonder hydrofiel zijn en derhalve niet verenigbaar met de ' binnenkant' 

van biologische membranen. Van Hoogen en Opperhuizen5 voerden reeds in 1988 aan dat er een 

tamelijk hard cut-off niveau is voor passieve opname over membranen van ongeladen organische 

moleculen, bij een effectieve diameter van 9.5 A, en een molecuulgewicht van ca. 1000 Daltons" 

Daarnaast geven van den Berg et al. 6 aan, gebaseerd op een aantal primaire referenties, dat stoffen met 

3 See e.g. Katja, H. & S. Milka (2007). Flocculation in Paper and Pulp Mill Sludge Process, Res. J. Chem. Environ. Vol. 11, pp. 96-103. 

4 See e.g. Santos, F.L., N.L. Castanheira, O.C. Martins & J.L. Reis (2009). Control with anionic polyacrylamide of runoff and erosion 

induced by irrigation on Alentejo soils: surface and sprinkler irrigation (center pivot). Rev. de Ciências Agrárias, 32, pp.344-359, or 

5 Van Hoogen, G. & A. Opperhuizen (1988). Toxicokinetics of chlorobenzenes in fish , Environ. Toxicol. Chem. (7), pp. 213-219 

6 Van den Berg, M., D. van de Meent, W.J.G.M. Peijnenburg, D.T.H.M. Sijm & J.W. Tas (1995). Transport, accumulation and 

transfonnation processes, in: Risk Assessment of Chemicals: an lntroduction, van Leeuwen, C. & J.L.M. Hennens (Eds.), pp. 37-102, 

6 BV-HV-PPG-2018-nonpam 
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Niet-ionogeen Polyacrylamide 
Klassificatie volgens de Algemene BeoordelingsMethodiek 

een molecuullengte van meer dan 4.5 nm of met meerdere geladen groepen geen bioconcentratie 

vertonen. Als zodanig is anionogeen polyacrylarnide niet compatibel met transport over membranen 

via poriën (als gevolg van grootte) of via diffusie (als gevolg van hydrofie le eigenschappen). De 

bioconcentratiefactor van niet-ionogeen polyacry lam ide, kan derhalve op 0 gesteld worden voor alle 

waterorganismen, inclusief vissen en invertebraten. 

4.2 Aquatische toxiciteit 

De toxiciteit van niet- ionogeen polyacry lam ide voor waterorganismen wordt over het algemeen 

beschouwd als een voorbeeld van een extern werkingsmechanisme. De meest voor de hand liggende 

verklaring is dat het effect een gevolg is van de significante verhoging van de viscos iteit van het 

medium. lnfonnatie over de acute toxicite it van een representatief anionogeen polyacry lam ide is 

beschikbaar voor vissen, watervlooien en algen. 

Species Endpoint Value (mg/L) 

Fish LCS0/96 hours > 1000 

Crustacean (Daphn ia) ECS0/48 hours > 1000 

Algae ErCS0/48 hours >1000 

Experimentele resultaten voor de acute toxiciteit van niet-ionogeen 
polyacrylamide 

Deze bevindingen worden ondersteund door gegevens uit de openbare literatuur.5 

4.3 Afbreekbaarheid 

N iet-ionogeen polyacrylamide is niet 'readily biodegradable'. 

Kluwer Academie Publishers, Dordrecht, the Netherlands 

7 BV-HV-PPG-2018-nonpam 
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4.4 Bioaccumulatie 

Niet-ionogeen Polyacrylamide 
Klassificatie volgens de Algemene BeoordelingsMethodiek 

Voor niet-ionogeen polyacrylamide zijn geen gegevens met betrekking tot de octanol/water 

partitiecoefficient (log Kow) beschikbaar. De hoge oplosbaarheid geeft echter wel aan dat het 

materiaal weinig of niet hydrofoob is. Samen met overwegingen aangaande de molecuu lgrootte en het 

polaire karakter van deze macromoleculen moge het duidelijk zijn dat niet- ionogeen polyacrylamide 

geen accumulatie zal vertonen in in het water levende organismen. 

4.5 Metabolieten en verontreinigingen 

Niet-ionogeen polyacrylamide bevat minder dan 0. 1 % residueel monomeer acrylamide. Acrylamide is 

een SVHC (Zeer Zorgwekkende Stof), maar niveaus liggen dus onder de 0.1 %. Het materiaal is niet 

gevoelig voor chem ische of biologische afbraak in het aq uatische milieu, en relevante 

afbraakproducten zijn derhalve niet te verwachten . 

8 BV-HV-PPG-2018-nonpam 
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5 KLASSIFICATIE VOLGENS ABM 2016 

Niet-ionogeen Polyacrylamide 
Klassificatie volgens de Algemene BeoordelingsMethodiek 

N iet-ionogeen polyacrylamide is niet gek lassificeerd als CMR7 stof, en ook niet om andere redenen 

onderhevig aan een klassificatie als SVHC. Eén verontreiniging is wel geklassificeerd als SVHC, maar 

het gehalte hiervan ligt altijd onder de 0.1 % . Deze verontreiniging is niet geklassificeerd voor 

aquatische tox.iciteit, waarmee zijn zogeheten M-factor 1 is; derhalve is de grenswaarde voor het 

rapporteren van deze verontreiniging 0. 1 %. Dientengevolge kan gesteld worden dat de aanwezigheid 

van deze verontreiniging geen invloed heeft op de klassificatie van anionogeen po lyacrylamide. 

De stof is niet ' readily degradable ' in de betekeni s van de ABM 2016. Het heeft een log Kow << 3 en 

vertoont geen bioconcentratie. Alle beschikbare gegevens met betrekking tot acute aquatische 

toxic iteit liggen boven de 100 mg/L. De oplosbaarheid in water is >> 1 mg/L. De hieruit volgende 

klassificatie is derhalve 8( 4), wei nig schadel ijk voor in water levende organismen. 

7 Carcinogenic, mutagen ic, taxie for reproduclion. 

9 BV-HV-PPG-2018-nonpam 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail. com] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 

Sent: 
Subject 
Received: 

Wed 6/10/2020 7:55:58 AM 
RE: MHT 

Wed 6/10/2020 7:55 :58 AM 

Zeker! 

Met vriendelijke groet , 

(10)(2e) 

1 (10)(3:étj)(pe) 

Van: Wim Kuij ke n 

Verzonden: woensdag 10 juni 2020 08 :52 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO 

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

Onderwerp: Re : M HT 

Essent ie in onze te kst ve rwerken?! 

Wim 

iPhone WJK 

Op 10 jun. 2020 om 08:49 heeft~I __ (_10_)(2_e_) -~I) - DBO <I (10)(2e) l@m inienw.nl> het volgende 
geschreven: 

t.i. 
Met vr iende lijke groet, 

(1 0)(2e) 

(1wei 

Van: 1 (10)(2e ) 1) - DGRW ~ (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: dinsdag 9 jun i 2020 12:26 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW 1 (1 0)(2e) l@m inienw.n l>; I (10)(2e) 1) - DBO 

~----~ 

< (1 0)(2e) m inienw.nl> 

Onderwerp: RE : M HT 

Beste ~I (-10-)(2-e)~I, 

134771 

Zie hierbij de beantwoording. 
1. Wat houdt de MHT precies is. Is er al een concept beschikbaar? 

Het MHT staat voor het nieuw milieu hygiënisch toetsingskader voor 
diepe plassen. Met dit kader worden nieuwe normen en een nieuwe 
meetmethode voor toe te passen grond en baggerspecie in diepe 
plassen geïntroduceerd, voor een belangrijk deel gebaseerd op de KR W 
doelen. In de bijgevoegde consequentieanalyse is de nieuwe methode 
beschreven alsmede de consequenties. 

2. Door wie wordt de MHT opgesteld? 
Het MHT is opgesteld door Deltares. De onderzoekers zijn 1 (

10l(2el 

(Deltares) enl (1 0J(2eJ l(Ecofide). t10J(2e J s overigens gehoord 
tijdens het rondetafelgesprek met de Twee e Kamer. 

3. Wat is de relatie tussen een MHT en de verondieping van diepen 
plassen? 
Met het nieuwe MHT wordt een nieuw normkader en meetmethode voor 
toe te passen grond en baggerspecie in diepe plassen geïntroduceerd. 
Het kader is strenger dan het huidige toetsingskader. 

1533 



4. Wat had het MHT in de casus granuliet kunnen betekenen? 
Het verschil tussen het huidige en nieuwe generieke kader is o.a. dat in 
de Regeling bodemkwaliteit geen norm voor barium is opgenomen en in 
het nieuwe MHT wel (valt mij nu met het bekijken in relatie tot 
granuliet op)/. Wat dit voor granuliet binnen het nieuwe kader kan 
betekenen is niet onderzocht. Is ook in het hele traject, in ieder geval 
door mij, niet bij stilgestaan. Ik beperk mij nu even tot barium 
aangezien ik weet dat deze stof verhoogd in granuliet voorkomt. Uit het 
bijgevoegde rapport volgt dat de normen voor barium in de Regeling 
bodemkwaliteit tijdelijk zijn ingetrokken, omdat de interventiewaarde 
voor barium lager was dan van nature in de bodem voorkomt. Met het 
nieuwe MHT zou het granuliet met een nieuwe meetmethode 
(aquanitrosa ipv aquaregia gebaseerd) moeten worden onderzocht. 

s. Hoe gaat het MHT zich ve rhouden ten opzichte van het toetspakket in 
bijlage A en B van het Bb k? Is er een ve rband? 
Het normenkader wordt gewijzigd. Voor metalen wordt een nieuw 
normenkader voor diepe plassen geïntroduceerd met bijbehorende 
meetmethode. Voor de organische verbindingen houden wij vast aan 
het normenkader zoals vastgelegd in de 'Handreiking voor het 
herinrichten van diepe plassen' uit 2010 (nu het voorstel). In een brief 
aan de tweede kamer is in december 2019 vermeld dat bij het 
definitieve onderzoek naar het nieuwe MHT de pfas casuïstiek zal 
worden betrokken. Met het laatste zijn wij nu druk doende. Bekeken 
moet worden in hoeverre het nieuwe MHT nog verdere aanpassing 
behoeft. Het nieuwe MHT moet als nieuw toetsingskader voor de diepe 
plassen in de Regeling bodemkwaliteit worden opgenomen. Hiervoor is 
een aanpassing van de genoemde bijlagen nodig 

G. Wat is de laatste stand van de plann ing (was 2021)? 
Planning is nog steeds 2021. 

Met vriendelijke groet, 

Van: (10)(2e) l - DGRW (10)(2e) m inienw.n l> 

Verzonden: dinsdag 9 jun i 2020 11:52 
Aan: 1 (10)(2e) Il - DGRW '9 (10)(2e) l@m inienw.n l> 

Onderwerp: FW: MHT 
Ha ~10)(2e~ 
Is per onge luk niet aan jou gestuurd . Kun j ij deze vragen beantwoorden? 
Groeten, 

(~ (10)(2e) Il - DBO 4 (10)(2e) l@m inienw.n l> 

Verzonden: maandag 8 j uni 2020 20 :50 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DG RW '9 (1 0)(2e) l@m inienw.n l> 

Onderwerp: MHT 

134771 

Beste 1(1 0)(2eJI en~10)(2e~ 

W im Kuijken heeft nog wat vragen over de voorge no men M il ieuhygiën ische Toet sing (MHTl d ie in bijgevoegde brief 

w ordt aangeko nd igd . 

1. W at houdt de MHT precies is. Is er al ee n conce pt besch ikbaar? 
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2. Door w ie wordt de MHT opgesteld ? 

3. Wat is de relat ie tussen een MHT en de ve rondiep ing van d iepen plassen? 

4. Wat had het MHT in de casus granuliet kunnen betekenen? 

5. Hoe gaat het MHT zich ve rhouden ten opzichte van het toet spakket in bijlage A en B van het Bbk? Is er een 

verband? 

6. Wat is de laatste stand van de planning (was 2021)? 

Groet 
(10)(2e) 

Dil berich t kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzoch t dal aan de afzender Ie melden en hel bericht Ie verwijderen _ De Staal aanvaard t geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt mei risico's verbonden aan hel elektronisch verzenden van beri chten. 

This message may contain infonnation !hal is not inlended for you_ lf you are nol the addressee or if lh is message was sent to you bymistake, you are requested to infonn 
the sender and delete the messa ge_ T he State accepts no liabilily for dam age of any kind resutting from the risks inherent in the eleclronic transm ission of 
messages. 

134771 

<11203672-000-BGS-0003 _ v0.1-Consequentieanalyse beoordelingssys tematieken grond en bagger-DEF 
digitaal document .pdf> 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 6/10/2020 11 :17:01 AM 
Subject Aanvul lende opdracht 
Received: Wed 6/10/2020 11 :17:0 1 AM 

Best e W im, 

1 (1 0)(2e) 1 belde me op dat er wordt gewerkt aan de fo rmuler ing van een aanvullende o pdracht. Hij za l de tekst en de planning met 

je afst emmen. 

Goed om even naar de doorloopt ijd i.r.t . je cont ract t e kij ken. Dat heef t nu een einddatum van 31 ju li . 

,..J..ll-L.i;:;_r,__lLI...J..l==='----"--',oet , 

(10)(2e) 

(1~e) 
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To: (10)(2e) Il -DGB~□ __ (_10~)(~2e_)_~1@minienw.nl] 
From: (10)(2e) 1) - DBO 
Sent: Wed 6/10/2020 1 :06:02 PM 
Subject Biezeveld 
Received: Wed 6/10/2020 1 :06:03 PM 
per G. Biezeveld t.b .v. hoorzitting rondetafelgesprek granuliet in Maasplassen d.d. 9 maart 2020.pdf 

Met v r iende lijke groet, 
(10)(2e) 
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To: (10)(2e) Il -DGB~□ __ (_10~)(~2e_)_~1@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Wed 6/1 0/2020 3:48:48 PM 
Subject Gran ietzan d 
Received: Wed 6/10/2020 3:48:48 PM 
20090802 commentaar TBbk op wijzigingsblad BRL 9321 d.d. 02-08-2009 .pdf 
20090802 emailcorrespondentie rondom wi jzigingsblad BRL 9321 d.d. 02-08-2009.pdf 
20090410 030-05-03 CvD wijzig ingen BRL 9321.pdf 

Tja. 

Dit sch reef Int ron op een van mijn vragen : 

'De oorsp ronke lij ke discuss ie u it 2008 - d it kunt u lezen in het pdf bestand in b ijgevoegde email "ema ilcorrespondent ie ro ndom 

w ijzigings blad BRL 9321 d.d . 02-08-2009" - betrof gran ietzand en kwarts ietzan d en n iet zozeer granuliet . Graniet Import Benelux 

erwerkt Noorse za ndsteen en Schot s graniet . In het productieproces zijn beide stromen tot aan de fract ie 0,063 mm t ot 0,500 mm 

gescheiden. Deze fract ie wo rdt aangedu id als M icrozand en is dus ondersche idelijk kwartsietzand en granietzand. De fract ie 

<0,063mm w ordt voor be ide herkomst en gemengd teruggewonnen uit het proces water en dat is het Granu liet . BRL 9344 is 

opgeste ld voo r de fract ie <0,500 mm, dus in f eite zowel Granu liet als M icrozan d. Tot o p heden wo rdt het M icrozand als bouwstof 

gecert if icee rd op basis van BRL 9324 (ST-002/9 voo r de zandst een en ST-004/9 voor het gran iet). 

Sinds 13 mei 2015 is in het toepass ingsgebied van BRL 9324 de vo lgende beperking opgenomen : "Breke rstof of was slib d ie worden 

aangemerkt als grond kun nen niet op basis van deze beoordelingsr icht li j n worden gecert ificee rd. Dit sluit de cert ifi cer ing van 

granu liet op bas is van BRL 9324 expliciet uit. Het M icrozan d is geen stoffract ie, want de bovengrens voor de stoff ract ie ligt in de 

gangbare defi nit ies bij 0,063mm .' 

,;':"~==~~~:5 groet, 

(1 0)(2e) 
1 (10)(4étj)(Fe) 
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To: (10)(2e) (1 0)(2e) @sgs.com)U (10)(2e) l@sgs.com] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 6/10/2020 4:20:28 PM 
Subject FW: Verwarr ing over granietzan d 
Received: Wed 6/10/2020 4:20:29 PM 
20090108 SENTERNOVEM DOG.pdf 
20090331 Monitoringsverslag Implementatie Besluit bodemkwal iteit. pdf 
20090410 030-05-03 CvD wijzigingen BRL 9321.pdf 
20090802 commentaar TBbk op wijzigingsblad BRL 9321 d.d. 02-08-2009 .pdf 
20090802 emailcorrespondentie ron dom wi jzigingsblad BRL 9321 d.d. 02-08-2009.pdf 

Geachte (10)(2e) 

Zoj uist stuur e I on erstaande mail naar ! (10)(2e) I Ik kreeg een afwezigheidsmeld ing tot 15 juni. Het leek me goed u de mail 
even door te sturen. 
Met vriendelïke roet, 

1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

(10)(2'.étj)(~e) 

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

Verzonden: woensdag 10 jun i 2020 17:18 
Aan: (10)(2e) Cu lemborg) ' 
CC: 'W im Kuij en ; (10)(2e ) DGB 

Onderwer : Verwa rr in over gran ietzand 
Geacht (10)(2e) 

Ik richt me nogmaa ls t ot u omdat ik bij het sch rijven van de bevindingen op een voor mi j verwa rrende zaak st uit. Ik hoop dat u 
hierin uits luit se l kunt geven. 
Op een eerdere vraag van mij gaf u het volgende ant woord: 

Graag hoor ik van u. 
Met vriende lïke roet , 

(10)(2e) 

134538 

(10)(2g) 
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Cen:ifica~ 

B~c~:c1~ 

2800ADGouda 
tel: 0182-532300 

1 CollegevanCeskundigenToeslagrnaterialenenVulstoffen 
vei,iaó:>r.t[j(CvD - 05/3 

10 3JTil2000 
EB\5B_tv/\CvD\5t\030'2.3.1 

Voordeleesbaarheidzijtdewijzigingend.d.2008-07-09nietopgenomeninondef'Staande 
teHSt. tn netw/jllgmgsD/ad zoals dat aan SBK zal 111:1raen aiJITgeDoden woraen deze WIJllgmgen 
wel opge nomen, omdat perBRL slee/tb <:<:n w/j.l:igingsblad in omloop mag ~ijn .. 

WIJZIGINGSBLA D BRL 932 1: 2008-02-08 

INDUSTRIEZAND EN (GEBROKEN) INDUSTRI EGRIND 

Wijz,gingsdctum:10april2009 

Door mk:l<EI van drt wiiZKliJtJStllad wor<J: het mOQeliik Qemaakl om op OOsis van BRL 9321 t.ekeizand 
alsgrondtecertificeien.HettJetrentJrekeiz111dtoteenrnaxfrmienominatekoriek:l iarnetervan2rnm 
geproduceerd in goeves wa~ g~teerte (primair materiaal) woRlt verwerkt tot steensli:Jil . 

Vaststeling 

Toepassingsgebied 

(- --) IOei. ledMrde, mateMal llfkom~lig urtdeklagen, rrug"""d en de,yelijke kunnen r-.et 
op bas;,. van deze ~Rleling~l\chtl ijn worden gecertificeerd. Drt gek:lt cok vocr sleen
slao oeproduceerd urtoesteente 

enwcnfvervaigendoor.· 

( . .. ) Kk: i, tcclilC1"dc , mctcliim' Cllkom3!'3Lildcklagcn, rrug,rnndcndcrgclijkckunncnnictop 
basisvandezebeooRlel"9sl\chtlijn wordengecertificeeRl . Drtgelllookvocrsteenslagge
prodoceerdu itQesleentemef l.itzmdefirqvanre/'racfiel<Jeinerilln2mm 

lmlu5trieumden(gebroken)indll5triEgrind 

Van mture in re txxlem voorkomend sed imentair materiaal, dot een productieproces kan 
neooenonoerga"1waarnJne1matertaatkanworoengesc~KJen. gewassenen1crgeoro
ken. Ook ~ten~tag urtgrind va lt onder deze de~nitie (z:ie 2.2) 

Deoostaansoeschiedenisvanhetmateriaaliszodario",Jdathetinoeok>Oischopz:ichtkan 
wordengeclassiftceerdalseenrietgelilh iftceeRleterr\genealzetting 

~//WU'd Vet Vdllyet//Juuf 

V,inn,tm"in<Phnr1f>ffivnorl<oo-...n<1Sf'<1imf>nf,iirm,if"riAAl, <1,t,.,.npm<111~ti••riror.f"Sk"'1 
hetben ondergaan waartij het materiaal kan woRlen gescheklen. gewassen en/<1 geDro--

136
(51~2 '>lad oplFL9321 isaanvaarddoordeHarmonisatieCo,,.,,.. ssáeBouwop2009-mm-<ld ~~""' 1"'"S 
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~jzign,;:tiadBRL9321d.d. 2008-W-08 
lndustliei:anden(getm»;en) industr~ind 

rJá.JOapri/ 2009 
CvD - 0513 

Ken. OOK steenslag urrgnna en oreKerZaoo u/fpr1ma1rgesreenre va1fen rnaeraei:e reTinl
tie (zie 2.2 en 2.:J} 

DeonstaaJ1S<JeS<:riiedenlsvanrietmcteriai:l'.lsi:odari<Jdatrietinçeolo<Jts<;hopz:Khlkan 
wordengeclassificeerdalseenrietgelilh ificeeRletenigeneafi:etting . Uitzornierir,gllierop 
vorm1rx-eKerzaoo wr(X!mairges1eer1e (zte Z:JJ 

De paraom<Tmmmef52.31An 2 1Bwa<rnverviTl(Jel1doademmmers 24/hn 219 

136012 

Bret1erunau1t pnmairgesteente 

ondersraand.edefinit"ewordtgelrtrodLJCeerd: 

Brekeiz:andurtprirna irgesteerte wadtgeproduceerd ingroeves wilarmater~aldatin 
gectogisch op.z:icht als fJ"imair gesteente kiel woRlen gedelinieeltl, wordtveiwerkl bi 
slt:t:1,e;~y. Hel Loe~e,LdmJ w ,enue i j,,., l1<1die Uit:,,;:, <Je wuo<IILev io,y io, l,el t,,.,.,~p,o

~i~::::~~~~;;'ff:~Brckcrzrnd uit pmMirgestecnte heeft een m1"'im □ k: nomin □ k: kor-

lnOl,slrif>nnr1 f>n (!Jf>hmkPn) J1<1,oshif>glin<1 ,ijn in hf't k,i,1,.,-v~n ,1" M)[lf,1,aing v,in ,1" mii
elflygiënischeeiger&happen onderveRleek:l in een <tiàal korrelk~ssen, zoals hierrnder 
weer~even. De llwa liteitsvelll~rtng vermeKJ: re IDnelklasse waarvOO"devellllairi;i is 
argegeven. 

cnwa-<f verv.rrgcndoor: 

lnáJstriez:anden(oetnol<en)J1dustlie;Jlindzijninhetkadervandet>eoordelin<,vandemli
elflyg,ënistheei{Jensthappen onderveRleeld ineen v1ertalkorrelklassen,zoolshieronder 
weer~even. IJe KW a111errsvencranng vermelCI re t<nnelklasse waarvOO"aevenclillll;J 1s 
.:ifgegeven. 

lntloudNLBSB- pr-oductcertificnnt 
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~jzign,;:tiadBRL9321d.d. 2008-W-08 
lndusllieLanden(getm»;en) industr~ind 

rJá. JOapri/ 2009 

CvD - O513 

136012 

( .. . ) op net cenmcaat woRlt a2C1gegeven welke korrel krassen Lijn gecem11ceero, waarnII 
n11a ~tde k~lklM~ tevens ttn product1111nál iding (Zand, grind of ~lttn:slag urtgir.d) 
m3g wOKlenq:,genomen. ( ... ) 

enwardverv~ndoor: 

( .. . ) op net cenmcaat woRlt aaigegeven welke Korrelklassen .1:1In gecem11Ceero, waarnIJ 
mo~ldc kom, lkla3sc lcvcro een prodt.docmál iding (zand, grind, slccmi ag wl gnlldd 
brek.PaiE!d!il r<imair g;steente) mag woKlen q:,genomen. ( ) 

Geldigheidsduur kw aliteitsverklaring 

Ufl'.it:f~/iJdf/U:iJf flt: iJ W<X<I VUUfiJiJflpiJf . .'.14/ut:yt:vut:y.i. 

De ingang,;daium van ~erlifkaten dert op ee-n latelt'dalum te worden ge,;.tetd dan de da
tum wac1w d it wiili(] ino,tlléll met de tl jtlehoierlle Jl]tlica1iedàum in de R€1Jel iJ11J oodan
llwi'l itert ts opgeoomen 

Monstemem ing t oelatingsonderzoek 

( .) Voor het belàingsonderzoekdienen ten minste 5 partijen tewoKlen bemonsteKl , e lke 
pifll) In at4>K>. oaarnl) woRlt onderscneKJ gemaaKt tu ssen ae Kmelkla ssm a eoor D ener
zijds en korielkla~~ c andeizii<J ~- l let toe!ating,or,de.-zoek voor een productiekx:atie waar 
zowel korre lkl asse a als korr0klasse D woRlt geproduceerd mag zodan'9 owr de>ce DeKle 
korrellda5sen woRJenverspreid . d al een repiesertatiefbee!d wmtverkregenvandebléle 
productie. 

v oor110rre1K1a ssecaIent aI~)d een separaa11oerc1Ingsondeiz:oeKteworuen utgevoera. 
wMrbij ~ p,.-tjen ~t.,.,nSllg urtgrind in d l4JK>Woldcn Demon:steld. (- -.) 

en wc,"d' verv,ngen door 

( ... ) Voor het belctingsorderzoekd ienen ten minste 5 partijen teworoen t:,emonsterd , e lke 
patij in ó.Jplo. Daalbij woKlt rn<F~heid gemaakt tussen de kmelk0 ssen a e r/'ol tl, lvr
rem asse c en Kare1111a.s.se a Het tooamgsonoeiz:oeK voor een proo1«:tte1oca1e waar LO
wel ko,,-.,kills.se a al~ korielk~~~ DwoRltgeprOOuceeRl mag zoo,,,-,,g overdezce Deode IDr
r0klassen wordoo ver..preid, dat een represootatielbeeid wordtveó:regenvan debtae 
flm<11r:I ... 

Voorkorrelklassecen voorl<are/ldasseddienl allijdeenseparaêt loelal ingsrnderzoekle 
woroen uitgevoeltl , wa::m j 5 pa11jen strerstag Lil grM re,p bre/1.efzeerzand !il pnmlir 
gesreeme In au~o wcroen oemonsiero. verscn/1/eooe nerl!Dmsren /YeKerzeerzaoo mogen 
niel gezamenlijl<.word.en /Jroor~eld.. ( •.. ) 

Ondenoeksfrequenlie na1Delrenningvanhetcertificaat 

( .. . )Voorhetberekoooovandeondeizoeksl,equentienatoekemingvan hetcertitcaat 
woltlt onóer.,cheid gemaakt tussen de konelkla ssm a enklf D enerzijds en korrelklasse c 
andeizijds. Voor een prOOucöelocatie waarLo.\'elkorrelklasse a atskorrelklasseD wordt 
geprod oceerd mogen deze korrelkla5sen gecomDineeltl Deomleek:l worden, zolang de on 
derzoeksresu ltcten vai bekle korrelklassen vokbende overeenkomen. Een en ander Ie r 
lJwuHJ~i11yvc1I~ceIlifl:~lie-iIisl~liIIy 
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~jzign,;:tiadBRL9321dd 2008-W-08 
lndustliei:anden(getm»;en) industr~ind 

rid.10apri! 2009 
CvD - 0513 

136012 

De mrnsternem1ng In net Kader van de pnXl1.:tl€CoJ1"oie aiert In oot geval i:ooang over 
deze beKie IDnelk1a~sen lewoiden ver~preid, dal bijvoortWring een ,ep,esentalief beeld 
woRltverkmgenvandebt::.'eproductie 

Debeiekeningvandeooderzoekslrequentievoorkorrelklassecwor<latijdseparaatlilge
voerd, waartJij steenslag urtgrind in het kader van de prod i.:hecortroe ~artwoRlt bemcm
sterd. ( ... ) 

cn wcx-~vcrvcrrgcndoor 

( .. . } Voorhetbeiekenen Vifl re oJlleJZoekslle(J.Jffiliena toellenn iJ)'J Vifl hetcertik ait 
woRltondef!iCheidgernaakltussendekorielklassenaen/at:>, lvrrefk/assecenlvrrefk/as
se d. VOlJ een prodi.:tiaocillie waar w,11et korrel klas.se a als korreklasse tl woidt gepro
ai.:eera mogenaei:eKorre1K1assengecomD1neeRJ DeooRleeKJ woroen, zo1arg deooder
zcoeK~,e~Litate,n van Dcide Kor,elkt.a~sen vokloen<le over=nKcmen. Een en 11nder ter De
oorda'ing van decertifcalie insla'ling 
rus moo~IPITY'min{J in tv,t k;illi'r v;in 111' r,rM1i-.tt«r,nmr,,, 11il'rt in Ml gw;i l 1/\MniJ rNN 

deze t:>ekr korielkl assen te woo:len vers~eid . dat t:>ii voortóJrtnQ een iepiesentatief tJee!d 
woRltverluegenvandebti're~OOuctie 

De DereKering v~ aernaerzoeKsrreqt.enne voor Korie1rnssec envoorKOrrelKJasse a 
woRlt alti,d ,epem,at uigevoeRl, waarbij ~teen~le,g lil grind re:<p. brel<erz:ee/z(j()(Îuit (rim'1T 
gesteente in het Kader van de prod t.<:tiecortro'e apart wor<I bemonsterd. Verse/lillende 
herkomlien /x"ekerzeefzandmOi)en me t aezamenli}kwcx-den bemonsterd ( .. . ) 

( .. . ) Daarooi woRlt t:>ijde mrnstememing élliid on<r,scheid gemaakt tussen re kmelklas
sen a, t:>en c (zie 2.3} ( ... ) 

enwad'vervlJl,gendoor: 

(. __ ) Daamm word: tli de monstememir,-;i allii:l rn<lerscheid oernaakl tussen de korrelkla s-
sen a, t:>, cend(Zie2.4J ( .. . ) 
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~jzign,;:tiadBRL9321d.d. 2008-W-08 
lndustliei:anden(getm»;en) industr~ind 

rJá. JOapri/ 2009 
CvD - 0513 

136012 

Op à! vaoczijd.e van het voor/Jee!dcerlificaat komt onden;/aallà! lela;.t tu vuN a!Jen 

Product[zand, grind of steenslaguit grind], korrelklasse[aenlof benlof cjvoortoe
passingalsgrond 

~fndcnk>fgrJ1d c nk>f 5lccncfog urtg,ind vddoct mm de ochlcrgrnndwocmlcnvoorgrond.] 

rZand enlctQrJld eMJI steenslaQ ui!Qlind vadoet aan de txx1emllwa liteilsklasse (wo
nen.r1ndustrie) en de txxlffil kw alitertsklasse (AIB)voa-toepassing op et Jl de txxlffil , ies

pectievelijk op of in de txxlem onder owervtaklewater.J 

en wor~w,,v311gendaor: 

Product[zand,grind, stoons/aguitglfnden'ot bre/renand uitprimiJirgesteenle],kor
relklasse[aenlot ben/otcen'ofd'jvoortoepassingalsgrond 

[Zandenk>fglTid enk>! ~tecn~ag uitgnnd e!Yo rbrelerz1wd~t ,rim'1irge~lecrtevokloet 
~ ::111 O!' ~r.hll''l]mnó.11 ~::ir/Y'n voorgmn/1 J 
of: 
[Zarn:leJWfgrJld eJWI steenslag urtglind vd<loet en/fî/Jre/rerzooduil pnmairgesleenle 
a~ de DOOemKWa1tert,Krasse (Wrner\/1MuS1ne)en de DOOemKW a11tetsKl'6se \Ntl)voa 
toepas~ir,g op of in de bodem, ie~peckve!ijk op of in óe todem oMer oppervtaklewater.j 

1545 



To: 10 (2e - DGR (1 0)(2e) 
1 L T (1 o )(2e) L...,----'(_,_1('----10----'-)-'----(2--,-'.-L-~---'---'--'=-=.l."'------~----'---'---'-----.-'------=:::."----rw:..:...s= . .:..;n IJ; ( 10)(2e) 
DGRW (10)(2e) (1 0)(2e) @rws.nl]; (1 0)(2e) ) - HBJZ (10)(2e) @ m inienw.nl] 
Cc: ,___ ______ -,- DGB______ m inienw .nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 6/10/2020 4:23:29 PM 
Subject RE: Conceptrapport van dhr. Ku ijken 
Received: Wed 6/10/2020 4:23 :29 PM 

Beste col lega's, 

Kleine change of p lan. Ik ben nog in afwacht ing van informatie van Int ron en moet nog wat zaken verder u itzoeken. Vandaa r dat 

het nog even gaat duren. 

Zoa ls het er nu naa r uitziet zal W im nog een aanvullende opdracht gaan krijgen. Dit za l gevo lgen gaan hebben voor de p lanning. Ik 

kom er later op terug. 

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

(10)(2e) 

(1 0)(J:é )( e) 

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

Verzonden: dinsdag 9 j un i 2020 09:05 

Aan: (10)(2e) )- DG RW ; ~I ___ (_10_)(2_e_) __ ~I- ILT ; ~I ___ (~1I(_10_)(_2e~)l_~I (BS) ; ~I __ (1_0)_(2_e)_~I) - DGRW ; 
(10)(2e) (BS) ; (10)(2e) ) - HBJZ 

CC: (1 0)(2e) ) - DGB 

Onderwerp: Con ceptrapport van dh r . Kuij ken 

Best e co llega's, 

In de loop van de dag of u iterlij k morgen hoop ik j u llie het con ceptrapport van dhr. Kuij ken t oe t e st uren. Het betreft het rapport 

exc lus ief de conclus ies en aan bevelingen. Wel zul je de de len t e zien kr ijgen d ie een fe itelij ke beschrijv ing weergeven en de 

daa raan verbonden bevindi ngen. 

De bevind ingen zijn gebaseerd op doss iero nderzoek en de gevoerde gespre kken. Dhr. Ku ij ken v indt het van groot belang dat j ullie, 

als zij n onderst eunend t eam , een t oets doen op de feite lij ke j u isth eid van de besc hr ijvingen en meeden ken ove r de bevind ingen. 

Dh r. Kuï ken heeft b ï m ij benad rukt dat de circu lat ie va n het conceptrapport st rikt bepe rkt m oet b lijven t ot de volgende personen : 
(10)(2e) (1 0)( (10)(2e) 1 (1 0)(2e) ~ I(10)(2e)I (1 0)(2e) 1, 1 (1 0)(2e) 1, 1 (10)(2e) 1 en 1 (1 0)(2e) 1, Dit vanwege de 

gevoe ligheid van de mat er ie en het voorkomen van lekken van st ukken naa r med ia. 

Dit betekent dat het NIET de bedoeling is dat het conceptrapport wordt gedee ld of besproken met andere collega's of met 
leidinggevenden. Je zult dus op eigen titel en niet namens je organisatie commentaar leveren. 

Graag verneem ik via een ma il of j u ll ie be reid zij n o nde r deze cond it ies je input t e leveren. 

M et vr iende lij ke groet, 
(1 0)(2e) 1 

135002 1548 



To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com]; 1 (1 0)(2e) 1) - DGB~~ __ (1~0)_(2~e)_~1@minienw.nl ] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 6/1 0/2020 4:33:24 PM 
Subject 20190701 Noordse Leem_samenvatting.pptx 
Received: Wed 6/10/2020 4:33:26 PM 
20190701 Noordse Leem samenvattinq.pptx 

Best el (10)(2e)len Wim , 

In het prod uct iep roces zie je zand staan(> 63 mic rometer en< 1 mm). Dit is het zogenaamde 'microzand' . Dat bestaat uit twee 

componenten : kwarts iet zand {uit zandsteen) en gran ietzand {uit gran iet). Tot o p dat moment in het proces zijn deze types 

gescheiden en zijn afzonderlijk als bouwst of gecert ificeerd onder BR L 9324. Het kleine restant van beide soorten zand { < 63 
micromet e r) wordt dmv het floccu lant gebonden en heet dan granu liet. Dat is dan wee r grond. 

Groet 
(10)(2e) 

134768 1549 



To: (1 0)(2e) Il -DGBO (10)(2e) 
From: (10)(2e) 1) - DBO 

Sent: Wed 6/10/2020 4:33:51 PM 
Subject RE: Verw arring over g ran ietzan d 
Received: Wed 6/10/20 20 4:33:52 PM 

Ja , maar ze zaten overa l bij. 

Met vriendeliike e:roet, 

(1 0)(2e) 

Van:~I __ (1_0)_(2_e)_~l)-DGB 

Verzonden: woensdag 10 j u n i 2020 17 :28 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO 

Onderwerp: RE : Verwa rr ing over granietzand 

Heftige vragen ... 

l@m in ienw. nl] 

Van: 1 (1 0)(2e) I) - DBO ~L _ _:_(_10_:_:)(_2e_:_) _ __J->,l@'-'m-'-'-"-i n'""ie'-'-n'-"w'-'-.=nl> 

Verzonden: woensdag 10 j u n i 2020 17 :19 
Aan: 'Wim Kui j ken ' 1 (10)(2e) l@gmail.com >; 1 (10)(2e) 1) - DGB 1 (10)(2e) l@m in ienw. nl> 

~-----~ '---------------
O n der werp: RE : Verwa rr ing over granietzand 

Nou, we gaan het zien. Straks kr ijgen we an t woord van de advocaat.. .. 

Met vriendeliike e:roet, 

(10)(2e) 

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

Verzonden: woensdag 10 j un i 2020 17 :18 
~----~ 

Aan: (10)(2e) {Cu lemborg) ' (10)(2e) s s. com> 
'--------'--___..."""""== 

CC: 'W im Kuij ken ' < (10)(2e) mail. co m>; (10)(2e) ) - DGB 1L_--'-(1_0-'--)('-2e---') _ ___..l@....:..;.m""'in""'i"'"e.;..;.n w..;..:..:.;.n-"'I> 

Onderwerp: Verwa rr ing over g ran ietzand 

Geachte! (10)(2e) ~ 
Ik r icht me nogmaa ls t ot u omdat ik bij het sch r ijven van de bevindi ngen op een voor mi j ve rwa rrend e zaak st uit. Ik hoop dat u 

hie r in u its luit se l kunt geven. 

Op een eerd ere v raag van mij gaf u het volgende ant woord : 

(10)(2g) 

134767----------------------------1551 



(10)(2g) 

Graa g hoo r ik van u. 

1 (10)(2e) 1 groet , 

1 (10)(2e) 1 

134767 1551 



To: (1 0)(2e) Il -DGBO (10)(2e) 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Wed 6/10/2020 9:07:20 PM 
Subject 20200609 Interv iew vari ~ ) 
Received: Wed 6/10/2020 9:07 :21 PM 
20200609 Interview van 

Ha 1 (1 O)(Ze ) 1, 

Een paar aa nvu llingen. 

Groet 
(10)(2e) 

135221 

l@m in ienw. nl] 
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To: (10)(2e) (10)(2e) hotmail .com] ; ~I -~(_10~)(~2e~)--~~ __ (_10~)_(2_e)_~1@kiwa.com] 
Cc: (10)(2e) - 0 GB (1 0)(2e) @m inienw. nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Thu r 6/11/2020 7:55:1 8 A M 
Subject: Aanvul lende vragen over granu liet 
Received: Thu r 6/11/2020 7:55 :1 9 A M 

Geachte 1 (10)(2e) 

In het gesprek met d hr. Kuij ken spraken we over de d iscussie over granuliet in 2008-2009. Zie de o nderstaande pas sage van het 

verslag : 

BRL 9321 

(10)(2g) 

Ik heb een paa r vragen hierover: 

1. Heeft u voor m ij de vers lagen van het Co llege van de vergaderingen uit 2009-2009 waar in gran uliet is bespro ken ? 

2. W eet u nog of in de d iscussie in het College werd gespreken ove r 'granuliet ' of 'gran ietzand' 

Ik heb deze vragen in afschrift naa r de sec retar is van het Co llege gestu urd. 

M et vri ende lijke groet , 

(10)(2e) 

(10)(3:étj)(pe) 

134537 1554 



To: (10)(2e) 1 (WVL) (10)(2e) @rws.nl] 
Cc: (10)(~(10)(2e)I (WVL) (10)(2e) @rws.nl] 
From: (10)(2e) 1) - DBO 
Sent: Thur 6/11/2020 8:54:34 AM 
Subject: gran ietzan d of granu liet 
Received: Thur 6/11/2020 8:54:35 AM 
20090108 SENTERNOVEM DOG.pdf 
20090331 Monitoringsverslag Implementatie Besluit bodemkwal iteit. pdf 
20090410 030-05-03 CvD wijzigingen BRL 9321.pdf 
20090802 commentaar TBbk op wijziqinqsblad BRL 9321 d.d. 02 -08-2009.pdf 
20090802 emailcorrespondentie ron dom wijzigingsblad BRL 932 1 d.d. 02-08-2009.pdf 
20080825 02 SENTERNOVEM ma il.pdf 
20090917 IZG-035 1 .pdf 

Beste l(10)(2e) I, 

Naa r aan leiding van je gesprek met dh r. Ku ijken (10)(2g ) 
~----------------------------

We II ic h t begrijp ik e.e.a. niet hele maal ! 

(10)(2g) 

1 verzoe je in et a er van et on erzoe van r . Ku ij en zeer vert rouwe ij met mijn vragen om t e gaan en eze niet ver er te 
delen . 
Graag hoor ik van je. Als je wilt kun je alt ij d even bellen. 
p.s. ik heb voor het gemak je co llega I(10)(2e)I in de cc gezet. 
Met vriende lijke groet , 

(10)(2e) 

134445 1555 
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Nadruk verboden 

135942 

NL BSB® productcertificaat 

~ 
PRO□UmN 
RvA Cm 

Industriezand en (gebroken) industriegrind 

Certificaathouder: 

Graniet Import Benelux B.V. 
Amerikahavenweg 2 
1045 AC AMSTERDAM 
Telefoon ~~t81482We) 
Telefa·x (O~t81159~e) 
E-mail info@graniet-import.nl 

Verklaring van INTRON Certificatie B.V. 

• • 
• • 
• • 

Nummer : IZG-035/1' 
Uitgegeven : 2009-09-17 
Geldig tot : onbepaalde tijd 
Vervangt : n.v.t. 

Certificaat heeft betrekking op: 
Product: 
Granuliet 

Productielocatie: 
Amerikahavenweg 2 te Amsterdam 

Dit productcertificaat is op basis van BRL 9321 d.d. 2008-02-08 en wijzigingsblad d.d. 2008-07-09 
afgegeven door INTRON Certificatie B.V., conform het hiervoor van toepassing zijnde INTRON 
Certificatie reglement voor Certificatie en Attestering . 

INTRON Certificatie B.V. verklaart dat: 
- het gerechtvaard igd vertrouwen bestaat dat het door de producent vervaardigde industriezand bij 

voortduring voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties, 
mits dit is voorzien van het NL-BSB®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat. 

- voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de 
meldings- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag. 

- met inachtneming van het bovenstaande, het industriezand voldoet aan de relevante eisen van het 
Besluit bodemkwaliteit. 

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Min isters van VROM en V&W erkend certificaat, 
indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsveirklaringen in de bouw" 
op de websites van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en van i:i.aa.eJm±~rwJJ.ILD!D.al~ruuSJ:l.l......., 

(10)(2e) 
Voor INTRON Certificatie B.V. 

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij INTRON Certificatie B.V. te informeren of dit document nog 
geldig is. Controleer of er sprake is van een door de Ministers van VROM en V&W erkende kwaliteitsverklaring . 

Besluit bodemkwaliteit 
0 :::, 

t;.,,-,-~ 
cr ~.~ :: 
c:-'t, ;:;-

® 1s een collecllef merk van de Sllchlmg Bouwkwallte,t (SBK) .r,0 ff e'l-~ç, 

Dit certificaat bestaat uit 3 bladzijden blad 1 van 3 bladen 

1562 



135942 

NL BSB® productcertificaat 

Industriezand en (gebroken) industriegrind 
Nummer : IZG-035/1 
Uitgegeven : 2009-09-17 

1. MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIES 

1.1. Onderwerp en toepassingsgebied 

Dit NL 8S8® productcertificaat heeft betrekking op de milieuhygiênische kwaliteit van het door 
Graniet Import Benelux B.V. geproduceerde industriezand binnen het generieke kader van het 
Besluit bodemkwaliteit. 

1.2. Merken 

De afleveringsbon van het industriezand wordt gemerkt met het NL BSB®-beeldmerk (zie voorzijde 
van dit NL BSB® productcertificaat) . De afleveringsbon bevat tevens de volgende verplichte 
aanduidingen: 
• het certificaatnummer 
• producent 
• wingebied 
• locatie verwerkingsinstallatie 
• massa van de belading 
• datum van belad ing en levering 
• kenmerk transportmiddel 
• controle transportmiddel 
• moment van aflevering 
• bodemkwaliteitsklasse 

1.3. Producteigenschappen 

1.3.1. Samenstelling 

IZG-035; 
Graniet Import Benelux B.V.; 
[naam wingebied]; 
Amerikahavenweg, Amsterdam ; 
..... ton/m3

; 

(naam schip/ kenteken); 
(schoon/ niet schoon/ controle niet mogelijk); 
levering (inclusief) (exclusief) transport; 
voldoet aan de achtergrondwaarden voor grond. 

De gemiddelde samenstellingswaarden van het industriezand bepaald overeenkomstig AP04-SG 
voldoen aan de in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit vermelde maximale eisen voor de 
achtergrondwaarden voor grond en baggerspecie. 

1.3.2. Korrelklasse 
Het industriezand voldoet aan de eisen van korrelklasse a overeenkomstig paragraaf 2.3 van BRL 
9321. 

2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN 

Het industriezand dient te worden toegepast conform de markering op de afleveringsbonnen , waarin 
de bodemkwaliteitsklasse staat weergegeven waarvoor het industriezand is gekwalificeerd . 

Het industriezand dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 37 en 42 van 
het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit , zorgplicht, algemene voorschiften en melding). 

Toepassingen van industriezand dat de achtergrondwaarden niet overschrijdt in hoeveelheden van 
minder dan 50 m3 hoeven niet te worden gemeld. 

blad 2 van 3 bladen 

• • 
• • 
• • 
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• • 
• • 
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NL BSB® productcertificaat 

Industriezand en (gebroken) industriegrind 
Nummer : IZG-035/1 
Uitgegeven : 2009-09-17 

3. VERWERKING 

Voor industriezand zijn verder van toepassing de cond ities overeenkomstig het Beslu it bodemkwaliteit 
zoals vermeld onder Toepassingsvoorwaarden. · 

4. WENKEN VOOR DE TOEPASSER 

1. Bij aflevering inspecteren of: 
• geleverd is wat is overeengekomen; 
• het merk en de wijze van merken juist zijn; 
• de afleveringsbon alle gegevens bevat; 
• het afgegeven certificaat betrekking heeft op de geleverde partij, ind ien de partij niet direct van de 

producent is afgenomen; 
• de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen. 

2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden 
opgenomen met: 
• Graniet Import Benelux B.V., 

en zo nodig met 
• INTRON Certificatie B.V. 

3. Controleren of voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing . 
4. Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag. 
5. Het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) dient aan de opdrachtgever ter beschikking te 

worden gesteld. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening 
van beroep of bedrijf. 

6. De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) ten minste 5 jaar ter 
beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag. Dat geldt niet bij levering aan 
natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

5. LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN 

Voor zover er geen data vermeld zijn , staan de juiste publicatiedata van de genoemde documenten vermeld in de nationale 
beoordelingsrichtlijn 9321 , die is genoemd in de door SBK gepubliceerde lijst van nationale beoordelingsrichtlij nen. 

Nationale BRL 9321 Industriezand en (gebroken) industriegrind, d.d. 2008-02-08 en 
wijzigingsblad d.d. 2008-07-09. 

Besluit bodemkwaliteit Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de 
bodem (Besluit bodemkwaliteit). staatsblad van het Koninkrijk der 
Nederlanden 469, jaargang 2007. 

Regeling bodemkwal iteit Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant nr. 247, 20-12-2007 en wijziging 
Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant nr. 122, 27-06-2008. 

AP04 Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit AP04, versie 3, SIKB, Gouda. 

blad 3 van 3 bladen 
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To: (10)(2e) mail. com'~ (10)(2e) l@gmail. com] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 6/11 /2020 12:20:47 PM 
Subject RE: Granuliet, 
Received: Th ur 6/11 /2020 12:20:48 PM 

Geachte heer Ha rmsen, 

Bedankt voo r het stuk. 

,;'.::".~::".:'::'.:~~~:îroet, 
(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

(1 O)(J:é )( e) 

Van: (10)(2e) @gmail. com 

Verzonden: donderdag 11 j un i 2020 12 :12 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: Granuliet, 

Hie rbij het be loofde stu k. 

Met groet , 

Joop Harmsen 

134536 1563 



To: (10)(2e) Il -ILT~ (10)(2e) 

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

Sent: Thur 6/11 /2020 12 :30:42 PM 
Subject RE: Gesprek met dhr . Kuijken 
Received: Th ur 6/11 /2020 12:30 :42 PM 

Ha I(10)(2e)~ 

Dan is er iets mis gegaan. Ik ga het even na . 

,........IJ~"-'-_<=-_L_ >LJ_...J.J_c:::.J_W~_:-'~~~"'-ll,} e t, 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

(1 O)(J:é )( e) 

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

Verzonden: donderdag 11 j un i 2020 13:30 

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

Onderwerp: RE : Gesprek met dh r. Kuij ken 

l@ilen t. nl] 

Hall9 (1 0)(2e) ~ 
Ik heb tot op eden nog geen be r icht ontvangen over het maken van een afspraak. 
Met vriende lij ke groet, 

1 (10)(2e) 1 

Met v riende lij ke groet, 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

(1 fil~I (1 □ J(2e) 1 

1 (10)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DBO '9 (10)(2e) l@minienw.n l> ~------~ L---'---'---'-----" ____ _ 

Verzonden: maandag 8 j un i 2020 08 :4~3 _____ ~ 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - ILT 1 (1 0)(2e) l@ilent .n l> 

Onderwerp: Ges prek met dhr. Ku ij ken 

Geachte 1 (1 0)(2e ) 1, 

Op 6 februari j l. heeft Zembla een uitzend ing gewij d aan het st orten van granu liet in de plas Over de Maas in Ge lderland. In react ie 

op deze uit zend ing hebben de m iniste rs voor M ili eu en Wonen en van Infrast ructuu r en Wat erst aat op 5 maart de TK geïnformee rd 

in een br ief . 

Na sch r iftelij ke vragen van de TK is door beide bewindspersonen op 31 maart wederom een br ief aan de TK gest uu rd over deze 

kwest ie. 

In deze laat st e br ief ste llen de bew indspersonen va st dat de ket en waa rbinnen in het kader van het Bes luit bodem kwa lit eit 

invu ll ing wordt gegeven aan de t otst andkom ing van een BRL, accred it at ie en de afg if t e van productcert ificaten comp lex is en dat 

hier lessen uit get rokken moeten worden in de casus van granuli et . De bew indspersonen hebben m ij gevraagd hiern aa r t e gaa n 

kij ke n. Daarbij za l m ij n focus voora l liggen op het in kaart brengen van de ve rsch illende ro llen en verantwoordelijkheden en hoe die 

in deze casus hebben gef unctioneerd. 

In het kader van m ijn opd racht w il ik graag met u een te lefonische afspraak plannen. In dat gesprek w il ik ingaan op uw erva ringen 

met het hu id ige ste lsel rond het Bes luit bodem kwa lit eit en de casus granu liet in het bijzonde r. Graag nod ig ik u tevens uit om 

suggest ies te doen voor ve rbeter ing van de hu id ige procedu re en werkw ijze. 

Dit gesprek za l p laatsvinden in aanwez ighe id va~ (1 0)(2 e) 1 Van het gesprek za l een beknopt verslag gemaakt 

wo rden . Dit za l na afl oop van het gesprek aa n u t er goedkeu ring toegest uu rd worden. 

M ijn bevind ingen en aanbevelingen za l ik uite rlij k 1 j u li aa n de bewindspersonen rapporte ren. 

Graag verneem ik uw react ie. 

Met vr iende lij ke groet, 

W im Ku ij ken , 

Namens deze, 
(10)(2e) 

06 (1 O)(J:é )( e) 

134444 1565 



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

Cc: (10)(~(10)(2e)I (WVL) (10)(2e) 

From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Thur 6/11/2020 12:31: 10 PM 
Subject: RE: granietzand of granuliet 

@rws.nl] 
@rws.nl] 

Received: Thur 6/11/2020 12:3 1:1 0 PM 

Beste I(10)(2e) I, 

Dank voor je antwoorden. Ik heb er geen bezwaar tegen als je l(10)(2e)I ter kennisname een afschrift (inclusief deze mail) stuurt. 

I(10)(2e)I heeft ook met dhr. Kuijken gesproken. 

Maar ik wil niet dat het verder de organ isatie doorgaat. 

Als een van ju ll ie het nodig vinden om een vervolggesp rek met dhr. Ku ijken te voeren dan staat d ie mogelijkheid altijd open. 

Met vriendelijke groet, 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(4'.é )( e) 

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

Verzonden: donderdag 11 j uni 2020 11 :52 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO 
CC: (10) (10)(2e) (WVL) 

Onderwerp: RE : granietzand of granu liet 
Bes te fioJ(2el, 

1 (1 0)(2e) 1 

1(10)(2e)I 

10.2.g en 10.2.e 

134443----------------------------1566 



Succes met het verde re onde rzoek, uite raa rd beschikbaa r voo r eventue le ve rvo lgvragen . 

Hartelijke groet, 
(10)(2e) 

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

Verzonden: donderdag 11 j un i 2020 09 :55 
Aan: (10)(2e) (WVL) (1 0)(2e) rws. nl> 

CC: (10) (10)(2e) (WVL) (10)(2e) '-------------
Onderwerp: gran ietzand of granuliet 

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

Naa r aan leiding van je gesprek met dh r . Ku ij ken (10)(2g) 
'---------------------------------~ 

Wellicht beg rijp ik e.e.a. niet helemaal! 

10.2.g en 10.2.e 

Ik verzoe k je in het kade r van het onderzoek van dh r . Kuij ken zeer vert rou we lijk met m ijn vragen om te gaan en deze niet verder te 

delen. 

Graag hoor ik van je. Als je wilt kun je alt ij d even bellen. 

p.s. ik heb voor het gemak je co llega l(1 0)(2e)I in de cc gezet. 

r;="::~===-~~~~ ...... 1oet , 

134443 1566 



To: 'Wim Ku ï ken' (10)(2e) @gmail.com] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 6/11 /2020 1 :31 :50 PM 
Subject 20081020 Intron FW_ defin itie grond .pdf 
Received: Th ur 6/11 /2020 1 :31 :51 PM 
2008 1020 Intron FW definitie grond.pd f 

Best el (10)(2e) len Wim , 

Hie rb ij het ma ilt je dat WVL nog had. 

Het is het ze lfde mailtje dat ik al had van 19-10-2008. 

Ik laat ze ge lij k checken of er nog meer mails zijn ..... 

Groet 
(10)(2e) 

134762 1570 



To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com]; 1 (1 0)(2e) 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 6/11 /2020 1 :34:04 PM 
Subject 20 191108 Groen Polyelektrolyt WVL bestand. pdf 
Received: Thur 6/11 /2020 1:34 :04 PM 
201911 08 Groen Polye lektrolyt WVL bestand .pdf 

Best el (10)(2e) len Wim , 

Dit is het rappo rt waar Har m sen het over had. 

Groet 
(10)(2e) 

134761 

1) - DGB~~ __ (1~0)_(2~e)_~1@minienw.nl ] 

1572 



To: (1 0)(2e) Il -DBOU (10)(2e) 
From: (10)(2e) 1) - BSK 

1@minienw.nl] 

Sent: Thur 6/11 /2020 1 :53:40 PM 
Subject RE: Gesprek met dhr . Kuijken 
Received: Thur 6/11/2020 1:53 :00 PM 

Hoi 
Ik ben uiteraa rd in een bepaalde fase wel betrokken geweest. 
Kunnen we ook nog even contact hebben over briefje aan Ku iken en brief aan TK? 

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

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

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

Verzonden: donderdag 11 j un i 2020 14 :40 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - BSK 

Onderwerp: Gesprek met dhr. Ku ij ken 

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

Wim Ku ij ken is nog een aanta l gesprekken aan het voeren in het kade r van zijn onde rzoek naa r granu liet. Ben je daar inhoude lijk bij 

betrokken geweest in 2019? 
Ik kwam je niet tegen in de stukken. 

Met vr iende lijke groet, 
l (10)(2ei 1 

(10)(2e) 

(1 O)(~étj)(pe) 

142691 1574 



To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com]; 1 (1 0)(2e) 1) - DGB~~ __ (_10~)(_2e~J-~1@minienw.nl ] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 6/11 /2020 2:13:42 PM 
Subject 20200610 Tijdlij n granuliet uitgebreid met Wob-stukken 
Received: Thur 6/11 /2020 2:13:43 PM 
20200610 Tijdlijn granuliet uitgebreid met Wob-stukken.docx 

Bestel (10)(2e)len Wim , 

Ik heb inmiddels alle 1800 Wob-stukken doorgenomen en deze voor zover relevant verwe rkt in de t ij dlij n die jullie reeds hadden. 

De interessant ere heb ik gee l gemarkeerd. 

Tik voor de grap eens in je zoekfunct ie 'asfa lt ' in .... 

Groet 
(10)(2e) 

134760 1575 



To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 6/11 /2020 9:06:56 PM 
Subject RE: 20200610 Tijdlijn granu liet uitgebre id met Wob-stukken 
Received: Thur 6/11 /2020 9:06:56 PM 

Pr ima, zal ik nagaan. Ook de vraag hoe ver de bevoegdheid van een Cl zoals Int ron reikt. 

Met vriendeli ike 11roet, 

(10)(2e) 

Van: Wim Ku ij ken 

Verzonden: donderdag 11 j uni 2020 20 :29 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO 

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

Onderwerp: Re : 20200610 Tijdlijn granuliet uitgebre id met Wob-stukken 

Nabrander: Ik w il graag van de juristen w et en of het in het Bbk-stelsel uberhaupt mogelijk is dat het m inisterie eenzijdig een 

mater iaa l als grond, bouw stof , bagger kan vastleggen. Gaat het Bbk er niet vanuit dat de privat e pa rt ijen dit doen en het minist er ie 

kan legitimeren, erkennen en handhaven? Oftewel .... had de interne disc uss ie ove r granul iet eigenlijk wel enige beteken is binnen 

het Bbk ste lsel? 

Wi m 

Verstuu rd vanaf mijn iPad 

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

reeds beoordeeld 134760 

134758 1577 



To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Fri 6/12/2020 8:19:56 PM 
Subject RE: Bericht voor dh r. Kuijken 
Received: Fri 6/12/2020 8:19:57 PM 

Klopt. 
Met vriendelïke roet, 

1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 
1 (10)(3:étj)(pe) 

Van: Wim Ku ijken 
Verzonden: donde rdag 11 jun i 2020 23 :46 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO 
Onderwerp: Re : Bericht voo r dhr. Kuijken 

Uit wob stukken b lijk t ook wel dat~10)(2+et lek naar Zembla zou kunnen zijn ..... hij dreigt er zelf mee .... 
Wim 

iPhone WJK 

Op 11 jun. 2020 om 22:23 heeft l (10)(2e) 1)-DBO ~ 
~------~· 

(10)(2e) l@minienw .nl> het 
volgende geschreven: 

De stas heeft de gevoelige st ukken, zoals aangereikt doo r RWS ( !), zelf gezien. Maa r dat was een selectie van een 
handvo l stukken. 
Ove rigens is in het kader van de Wob hee l vee l weggelakt a ls persoon lijke be le idsopvatting, maa r daar hebben 
Zembla e.a. zoals ik aangaf geen last van. 

,-------;~~~~~~"--'t'et, 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(3;é ) e) 

Van: Wim Kuijken <I (10)(2e) l@gmail. com> 
Verzonden: donde rdag 11 jun i 2020 22 :05 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DBO ~~--(-10-)(-2e-)-~l@m inie nw .nl> 

Onderwerp: Re : Bericht voo r dhr. Kuijken 

Wim 

Nog laatste vraag vanavond (sorry) : weet de Stas wat er voor essentiële informatie over interne standpunten 
en meningen via de Wob naar buiten is gekomen? 

iPhoneWJK 

Op 11 jun. 2020 om 20:31 heeft Wim Kuijken ~ (10)(2e) l@gm ail.com > het volgende 

geschreven: 

Ook de mail van WVL aanl(10)(2e)~d 28-10-2019 ... ! 
Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 11 jun. 2020 om 13:45 heeftl (10)(2e) i) -DBO 
1 (10)(2e) l@minienw.nl> het volgende geschreven: 

Punt 2: Ik heb we l een mail van 19 oktober 2008 van Intron. Niet de hier ondergenoemde 
van 20 o ktober. Ik ga het stuk opvragen bij RWS en Intron. 

134752 1579 



Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

(1 0)(a:e )( e) 

Van: Wim Kuijken 4 (10)(2e) l@gma il.com > 

Verzonden: donderdag 11 j uni 2020 13 :39 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DBO ~~--(-10-)(-2e-)-~l@m inienw.n l> 

Onderwerp: Re : Bericht voo r dh r. Kuij ken 

Heb jij me m ai l ? 

Wim 

iPhone W JK 

Op 11 ju n . 2020 om 13:23 h eeft l (10)(2e) I) -DEO 
<1 (10)(2e) l@minienw.nl> het v olg ende geschrev en : 

t.i. 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 
1 (10)(~éJÏi>~e) 

Van: G.A. Biezeveld 4 (1 0)(2e) l@casema.n l> 

Verzonden: donderdag 11 j uni 20 2~0_1_1_:_58 __ ~ 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DBO 1 (10)(2e) l@m inienw.n l> 

Onderwerp: Ber icht voor dhr . Kuij ken 

134752 

Ge a chte h eer Kui j ken , 

Naa r a anleid ing van ons gespr e k s t uur ik 
u, zoals afgesp ro ke n , h i e r bi j de volgende 
ge gevens : 

10.2.g en 10.2.e 

1579 



(10)(2g ) 

Vr i e ndeli j ke groet , 

Gu s taaf Biezeveld 

Dil bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dil 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dal aan de afzender Ie melden en hel bericht 
te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elek1ronisch verzenden van berichten. 

This message may conlain information !hal is not inlended for you lf you are nol the addressee or if lhis message was sent to you bymislake, 
you are requested to inform the sender and delete the message. T he State accepts no liabilityfor 
damage of any kind resu lting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

134752 1579 



To: 
From: 
Sent: 
Subject 
Received: 

Ga ik doen 

'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com] 
(1 0)(2e) ) - DBO 

Fri 6/12/2020 8:32:1 2 PM 
RE: SBK 

Fri 6/12/2020 8:32:1 2 PM 

Met vriendelijke groet, 

(1 0)(2e) 

(10~2e) 

----- Oorspronkelijk berich t-----
Van : Wim Kuijken <I (10)(2e) l@gmail.com> 
Verzonden: vri"da 12 ·uni 2020 14:3 1 -----~ 

(10)(2g ) 

Aan : (10)(2e) - DBO,---'-__ (_10_)(_2_e)~~® minienw.nl> 
CC: (10)(2e) (10)(2e) minienw .nl> 
Onderwerp: SBK 

Zou jij de mannen van Witteveen en Bos (Evaluatie Kwalibo) kunnen vragen naar hun bevindingen tav de St.Bouwk\valiteit en nm de toegevoegde 
waarde in het stelsel. 
Dank 
Wim 

iPhone WJK 

134750 1580 



To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Fri 6/12/2020 8:38: 19 PM 
Subject RE: Overzicht afspraken granu liet 
Received: Fri 6/12/2020 8:38:20 PM 
20200324 Brief granu liet IG aan MMenW.PDF 

~10H2+ eeft de memo van 10-10-2019 niet ondertekend, wel op verzoe k van St ientje bijgevoegde brief van 24 maart. Die is hem 

aangereikt door~10)(2e~ 

(10)(2e) 

(1 O)(::{é )( e) 

Van: Wim Ku ij ken 

Verzonden: vrijdag 12 j un i 2020 21 :35 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: Re : Overzicht afsp raken granu li et 

Hij onderte kent een hee l bepa lend memo ! 

iPhone WJK 

Op 12 jun. 2020 om 2 1:23 heeft~I __ (_10_)_(2_e_) -~I) - DBO <LI _ _:_(1_0_:_)(2_e.:_) _ _Jl,,..@"""m""-'-'-'in.:..:ie'""n""'w""'.n'"""I> het volgende 
geschreven: 

Beste Wim, 

Ik heb (10)(2e) gis t eren ala ebe ld, ook over je aanvull ende opdracht. De afsp raak met haa r wordt gepland. Ik zal 

oo 10)(2e lannen. Ik denk d 10)(2e r we inig ove r kan zeggen omdat alles via~ (1 0)(2e) l liep. 
.. et, 

(1 0)(2e) 

(1 !We) 

Van: Wim Kuij en <I (10)(2e) l@gmail. com> 

Verzonden: vrijdag 12 j un i 2020 10 :39 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO ~~--(1-0-)(-2e-)-~l@min ienw.n l> 

Onderwerp: Fwd: Overzicht afspraken granu liet 

(10)(2e), 

Ook hfd bodem DGWB zouden we nog spreken en ik wi l t och oo~ (10)(2e) f preken om te vragen wat zijn 

argumenten wa ren voor het besluit niet te handhaven op 932 1 i~ o ,w oc 11rn,g van 9344. Oke? Wim 

iPhone WJK 

Begin doorgestuu rd be richt: 

Van: 'I (10)(2e) 
Datum: 12 jun i 2020 om 09:49 :15 CES 1 

1 DB O" <LI _ ___:_( 1_0_:_)(2_e_:_) _ __J.l@--=-m;.;.;.;.;i n""i e:;.-',n.;..:w..;..;.-'-'-'-nl > 

Aan: Wim Ku ijken ma il.co m>, ' (10)(2e) 

(1 o L____:(_10_:_).:_(2_e.:_) _ _).l,oc..:.m.:..:..:..:.i n:..:cie:.:n..:.;w:.:....:..:.. n.:..:I> 

Onderwerp: Overzicht afspraken granuliet 

134749 

Hierb ij de laa tste vers ie van het overz icht. 
Met vriendeli i ke oroet, 

(10)(2e) 

) - DBO" ~L _ _:_(1_0.:...:.)(_2e_:_) _ _j.>,l@'-'m..;.;..;.:..in=ie:;.-',n.;..;.w.;..;..'"'"'n 1 >, '1 (1 0)(2e) 1-

1581 



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

This message may contain information !hal is not intended for you_ lfyou are not the addressee or if th is message was sent to you bym istake, you are requested 
to inform the sender and delete the messa ge_ The State accepts no liabil~y for dam age of any kind resutting from the risks inherent in the 
elecl ronic lransm ission of messages 

134749 1581 



To: 'W im Kuïken' (10)(2e) @ gmail. com] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Fri 6/1 2/2020 8:38:58 PM 
Subject RE: 20200610 Tijdlijn granuliet uitgebre id met Wob-stukken 
Received: Fri 6/12/2020 8:38:59 P M 

Ik zal haar maandag even bellen. 

Met v:::~l:::ljke g,r 
Van: Wim Kuij ken 

Verzonden: vrijdag 12 j un i 2020 21:34 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: Re : 20200610 Tijd li jn granuliet uit gebre id met ~ kken 

Zou je het t och niet even doen .... mn d ie mail va~a~ .. lij kt me wel goed d~eet dat ik dat nu betrek bij 

onderzoe k. 

W im 

iPhone WJK 

Op 12 j un. 2020 om 21:19 heeft l~ __ (_10_)_(2_e_) -~1)-DBO <IL___(1_0_)(2_e_) _ _Jl_@~m_in_ie_n_w_.n_l> het volgende 
geschreven: 

Beste Wim, 

Stukken die ik uit de Wob aan de tijd lijn heb toegevoegd kentl(1 0)(2e+ iet. 

Met vr iende lijke groet, 

(10)(2•) 1 

Van: W im Kuij ken <I (10)(2e) l@gmail. com> 

Verzonden: donderdag 11 j un i 202~0_23_:_4_4 __ ~ 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) m in ienw .nl> 

CC: (1 0)(2e) ) - DGB < (10)(2e) m in ienw .nl> 

Onderwerp: Re : 20200610 Tijd li jn granu liet uitgebre id met Wob-st ukken 

134748 

M a. t s 12-17 kan ik v ideobellen. 

Kent SG de mail var110)(2e]aan~ ) 

W im 

iPhone WJK 

Op 11 j un. 2020 om 22 :06 heeft ~I __ (_10_)(_2e_)_~I) - DBO '9 
vo lgende gesch reven: 

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

Is goed laten we maandag of d insdag bij prate~n_. ----~ 

Ja het biedt een ont luisterd bee ld. De rol vanl (10)(2e) 1 komt in een ande r daglicht te staan. Is de 

baas va n(l10)(2~) .. 

Zo gauw ik antwoorden heb van Intron, Co llege van Deskundigen kan ik de bevind ingen ove r de BRL-en 

puu r feite lij k opschrijven. De consequenties kunnen groot zien als mijn redenering blijkt te kloppen. Aan 

jou om daar conclusies aan te verb inden. 

Ove r de markt zal ik nog het e.a.a. moeten gaan uitzoeken. We llicht kan ik iet s bij het KiM oppikken. 

Het wordt een zware boodschap 

Met vriendel ij ke groet, 

1 (1 0)(2e) 1 

1583 



(10)(2e) 

Van: W im Ku ijken (10)(2e) ma il.com > 

Verzonden: donderdag 11 j un i 202~0_20_:_0_3 __ ~ 
Aan: (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) m in ienw .nl> 

CC: (10)(2e) ) - DGB <L __ __:__(1_0:..:_)( 2_e_:_) _ ___1.S,<.....:..:..:..;c...:..:.:::..:..:....:.;:...:..:..:..:. 

Onderwerp: Re : 20200610 Tijd li jn granu liet uitgebre id met Wob-stukken 

134748 

Het is echt biza r om d it all emaa l te lezen. Wat een geknoe i en onprofess ionee l handelen en gebrek aan 

leiderschap, van echt iedereen! 

W il graag even bespreken met elkaa r wat onze conc lus ie wo rdt inzake het mater iaa l/ product granu liet. 

We zu llen alle inva lshoeken moeten weergeven voor de du ide lijkhe id, van grond tot afva l en van 
m ilieuvragen tot BRL-en . Ik w il een com pleet verhaa l met du id ing. Vanaf 2008 tot 2020. Daaraan kan ik 

dan ook de conc lus ies over het ste lse l/ het Bbk koppe len . Geen ste lsel, geen verantwoorde li jke, geen 

hoeder, geen (be)stu ring, geen esca lat ie voor kne lpunten, publi ek losgezongen van privaat (en dus t e 

herst ell en op ve rsch illende man ieren), geen expert ise/ kenn iscentrum, decentra le gevoegde gezagen 

d ie kenn is vaak ontberen (dus cert if iceren ), etc ..... (combineren met Kwa li bo eva luatie als nadere 

opd racht). 

En vervo lgens ook een beschouwing over GIB en de ma rkt van gran iet/granu laat en asfa lt. En een 

beschouwing ove r {gewenste) ro llen en verantwoordelijkheden van alle spelers in de spel. 

Dus maa r even een ca ll o rgan ise ren. 

Dank. 

W im 

Verstuu rd vanaf m ijn iPad 

(10)(2e) 

(10)(2e ) 

reeds beoordeeld 134760 

1583 



To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 

Sent: Fri 6/12/2020 8:40:07 PM 
Subject RE: 20200610 Tijdlijn granuliet uitgebre id met Wob-stukken 
Received: Fri 6/12/2020 8:40:07 PM 

Uit die mails van(l10)(2,j:, lijkt da t de asfaltbelangen in ieder geval bij hem kennelijk een factor wa ren. En de pos it ie van GIB. 
· ·· oet , 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

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

(10)(2e) 

1 (10)(2e) 1 

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

(10)(2e) (10)(2e) reeds beoordeeld 134780 

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

(10)(2e) 

134747----------------------------1584 



1 
(1 0)(a:éBl(pe ) 

1 (10)(2e) 1 

1 
(1 0)(2e) 

1 1 
(10)(2e) 

1 

1 
(1 0)(2e) 

1 1 
(10)(2e) 

1 

reeds beoordee ld 134780 

1 
(10)(2e) 

1 

1 
(10)(2e ) 

1 

1 (10)(2e) I 

reeds beoordeeld 134760 

(10)(2e) 

134747 1584 



To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com]; ~I __ (1_0~)(2_e~J-~I) - DGB~~ __ (_10~)(_2e~J-~1@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Fri 6/12/2020 8:48: 19 PM 
Subject 20200611 Gespreksimpressie Harm sen 
Received: Fri 6/12/2020 8:48:19 PM 
20200611 Gespreksimpressie Harm sen .docx 

Best e W im, 

Hie rb ij de gespreks impress ie van dh r. Harmsen. 

Groet 
(10)(2e) 

134746 1585 



To: (10)(2e) ) - DBO~~ ___ (1_0)~(2_e_) -~l@minienw.nl ] ; ~I ___ (_1~0)_(2~e) __ ~I) -
DBO (10)(2e) minienw.nl 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Sun 6/14/2020 3:32:40 PM 
Subject: FW: vervolgstappen RvS 
Received: Sun 6/14/2020 3:32:00 PM 
Mogel ijke scenario's uitspraken VoVo's.docx 

Ik zie nu pas dat j ullie n iet in deze mailwisseling stonden. We l heel handig om deze persoonlijke inschat ting te lezen . 

Groet 
(1 0)(2e) 

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

Verzonden: vrïda 12 ·uni 2020 14:44 
Aan: (10)(2e) BSK ~--(1-0-)(-2e-)--~r(1 0)(2e) )- DCO ~I (10)(2e) 
CC: (1 0)(2e) )~--D_B_0_;-,---(1'--0-)(-2e-)---"'--~) --D-'BO ; 1 (10)(2e) 

Onderwerp: FW: vervolgstappe n RvS 
Coll ega's , 

1- DCO 

1 (BS) 

I k krij g een out of office rep ly vanl (10)(2e) fen stuur d it daarom ook naa r j u llie in de hoop da t het op de goede p lek te recht 
komt. 
Groeten, 

f11~j~~l~I - (-10-)(2-e)~I (BS) 

Verzonden: vrijdag 12 j uni 2020 14:4 0 ~-----~ 
Aan: (10)(2e) ) - DCO (10)(2e) minienw.n l> 

CC: (10)(2e) (BS) (10)(2e) rws.n l>~ (10)(2e) f ILT ILenT.n l>; 1 (10)(2e) i) -HBJZ 

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

Onderwerp: RE : vervolgst appen RvS 
Dag 1 (1 0)(2e) 1, 

Afge lopen week hebben, zoa ls j e weet, de zitt ingen b ij Raad va n State en de rechtbank plaa tsgevonden m. b.t . de granu liet zaa k . 
Tijdens de zitt ingen hebben wij a l onze arg umenten helder de rev ue kun nen laten passeren. Dit is overigens geen gara ntie voor 
een posit ieve uitsp raa k voor ons . De uite indelij ke u itspra ken worden bin nen t wee weken verwac ht , maar deze laten zich 
nat uurl ij k moe ili j k voo rspell en. 
Zoa ls toegezegd heb ik geprobeerd de belangrij kste scenario's op een r ij tj e t e zetten met het oog op een voor te bere iden 
woo rdvoerings lijn . Z ie b ijgaand . 
Het is (juridisc h) comp lexe materie, dus ik kan mij voorste llen dat j e vragen hebt. 
Bel j e m ij in dat geva l? 
Groeten, 

(10)(2 ) 

06 b=;M~~!Ref-------, 
Van: ~-------~) - DCO 1 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: dinsdag 9 j un i 2020 12:47 
Aan: (10)(2e) (BS)< (1 0)(2e) rws.nl >; (10)(2e) (BS) L___(:_1...;0)...:...(2_e...:...) _ ___i.;,....,.;....:rw~s;;..:.•.;..;.n.;:_I> ___ ~ 
CC: (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) min ienw.nl>; (10)(2e) ) - DBO 

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

Onderwerp: RE : vervolgsta ppen RvS 

Succes**** 
Verzonden met BlackBerry Work 

(www.blackberry.com) 
Van: 1 (10)(2e) 1 (BS) 4 (10)(2e) l@rws.nl> 
Datum: dinsdag 09 jun. 2020 12:44 
Aan: ( 10)(2e) - D CO (1 O )(2e) L___,(c:..10:...:.)~(2..::.:e )é...___J__;,(B=SL) ...l__(ë..:.1..:..:0)~(2~e_,_) ~ ~ =-rw:.:..s:e.:.·=nl> 
Ko ie: (10)(2e) , (10)(2e) ) - DBO ~---(1_0_)(_2e_) ___ _,) - DB O 

(10)(2e) minienw.nl> 
Onderwerp: RE: vervolgstappen RvS 
Dag 1 (1 0)(2e) 1, ben erg druk met de zitt ingen van va nmiddag en donderdag 
Ga er beg in vo lgende w eek mee aa n de slag 
Gr{,1I0)(2r) 
Van: ~I ~--(1-0)-(2-e)--~I) - DCO '9 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: dinsdag 9 j un i 2020 12:40 
Aan: (1 0)(2e) (BS)< (1 0)(2e) rws .nl>; (10)(2e) (BS) (10)(2e) rws. n I> 

CC: (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) min ienw.nl>; (10)(2e) ) - DBO 
~--------~ 

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

127454 1587 



Onderwerp: RE: vervolgstappen RvS 

Thx{~)- heb jij al concept reactie waar wij een volgende slag op kunnen maken? 
Verzonden met BlackBerry Work 
www.blackbe 
Van: 1 ( 1 D )(2e) 1 (BS) L__.:_( 1-'-0).:...(2_:_e )__JfÇL=-rw~s-=nl> 
Datum: dinsda 02 jun. 2020 15:34 
Aan: (10)(2e) - DCO (1 0)(2e) inienw .nl> 
Kopie: (10)(2e) - DBO (10)(2e) minienw.nl>, ~I ----(-1-D)-(2_e_) ---~I) -DBO 

(10)(2e) .minienw.nl> , ~ ___ (1_0_)(_2e_) ___ ~ ) -DBO <j (10)(2e) l@minienw.nl> 
Onderwerp: RE: vervolgstappen R vS 
Dag 1 (10)(2e) 1, 

Zie hieronder. 

V
qr;a~n~: 

2
) n:r~ __ ' __ (1_0)_(2_e) ___ ll - DCO ~L _ ____:(_10_:_)(:_2_:_e) __ yl@""-'--'m-'--'-i n;..;.:i..;;.e;..;..nw=.nl> 

Verzonden: dinsdag 2 jun i 2020 15:10 
Aan: (1 0)(2e) (BS)< (10)(2e) rws .nl> 

CC: (1 D)(2e) ) - DBO (1D)(2e) m in ienw.n l>; (10)(2e) 

(1 0)(2e) m in ienw.nl>; c.__ ____ (1_D_)(_2_e) ___ ~) - DBO <L_ __ _._(1_D._.)( 2_e_._) __ __1""-'m.:..:..:..:.in.:..:.ie-=.;n:..:..w.:..:...:..:.n..:..:.I> 

Onderwerp: RE : vervo lgstappen RvS 

Excuus - via 1 (1 0)(2e) 1 gevonden in de nota. 

Nog wel twee vragen: 

- Betekent behandeling ook gelijk een uitspraak op dezelfde dag? [Nee, zie ook de nota die ik eerder vandaag stuurde.] 

- Kan j ij een eerste opzet voor evt reactie maken vanuit de inhoud? [Ja, ga ik m ee aan de slag nadat de verweerschriften klaar 

zijn (eind deze week)] 

Data behandeling verzoeken om voorlopige voorziening 
Inmidde ls zij n de data bekend waa rop de ve rzoe ken om voor lopige voorzien ing van de gem eente West Maas en Waal worden 

behande ld . 

De behandeling door de Raad van State (m.b.t. de door de gemeente veronderstelde overt red ing van Wet mil ieubehee r, W et 

bodembesche rm ing en Besluit bodemkwalite it ) v indt plaats op dinsdag 9 juni 2020. 
De behandeling door Recht ban k Gelderland (m. b.t. de door de gemeente ve ronderst elde overt red ing van de W ate rwet) v indt 

plaats op donderdag 11 juni a.s. 

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

Verzonden: dinsdag 2 jun i 2020 15:01 
Aan: (1 0)(2e) (BS)< (1 0)(2e) 

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

(10)(2e) 

Onderwerp: RE: vervolgsta ppen RvS 

rws .nl>; 
(10)(2e) 

Dag110)(2~:is e r al meer bekend tav t iming in deze? 

klopt het dat donderdag 11 j uni een zitting is? 

Volgt na de zitting ook gelijk een uitspraak? 

(10)(2e) 

Van: (1 0)(2e) (BS)< (1 0)(2e) rws.n l> 

Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 15 :57 

(1 0)(2e) )-DBO (10)(2e) 

m in ienw.n l>; (1 0)(2e) ) - DBO 
~---------~ 

(1 0)(2e) 

Aan: (10)(2e) ) - DBO L_ __ .:...(1~0-_-)(_2e...:.) __ __J~ m,,;,;,;,;in,;;i,;;,e;,;nw,;,;,,;,;.n~I> 
CC: (1 0)(2e) (BS)< (1 D)(2e) rws.n l>; (10)(2e) ) - DCO (10)(2e) 

ILenT.nl> (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) (10)(2e) - ILT < 

Onderwerp: RE : vervo lgstappen RvS 

Dag 1 (10)(2e) 1, 

'----------------

m inienw.n l> 

minienw.n l>; 1 (10)(2e) ~ 

Nee. De La ndsadvocaa t heeft vandaag nog co ntact met de Raad va n Stat e gehad . Het is nog n iet duidelij k wanneer de z itt ing 
plaatsv indt . De Raad van Stat e kon nog niet aangegeven wanneer wo rdt verzoc ht om toezend ing va n st ukken, wanneer de 
behandeli ng van de VoVo ongeveer gaat plaa tsv inden, etc . 
Morgen neemt de Landsadvocaa t weer o pn ieuw co ntac t op met de Raad va n St ate . Misschien is e r dan we l n ieuws. 
Groeten, 

(110)(2~) 

127454 1587 



Van: ~I ____ (1_0)_(2_e_) ---~I) -DBO ~L __ _:_(1_0_:_)(_2e_:_) __ ___,...l@~m_ in_ie_n_w_.n_l> 
Verzonden: dinsdag 19 me i 2020 15:50 
Aan: (1 0)(2e) (BS)< (1 0)(2e) 

CC: (1 0)(2e) ) - DCO 

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

Onderwerp: vervolgst appen RvS 

H~m) 

rws .nl> 
(10)(2e ) minienw.n l>; ~I ___ (_1_0)_(2_e) __ ~I) -DBO 

Vraagj e: is inm iddels bekend wanneer de vervolgstappen rondom RvS / het nieuwe verzoek tot voo r lop ige voorz iening / 
bodemproced ure van uit gemeente Maas en Waa l plaatsvindt? 
Harteli j ke groeten, 

1 (10)(2e) 1 

127454 1587 



To: 'Wim Kuï ken' (10)(2e) @gm~a_il._co_m~ J --~ 
Cc: (10)(2e) DGBO (10)(2e) 1@m inienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 6/15/2020 10:38:06 A M 
Subject: RE: 20200615 Procesevaluatie granu liet na besprekin g met Wim 
Received: Mon 6/15/2020 10:38:06 AM 
20200615 Beantwoord ing eerdere vragen.docx 

Beste Wim, 
Wat betreft de juridische check hebben deze vraag eerder gesteld aan DGWB en HBJZ. Bijgevoegd een doe waar in ik relevante info 

heb samengevoegd. 
Kij k even of dat je vragen voldoende beantwoordt . 

Met vriendelijke groet , 

(10)(2e) 

(1q)(f2e) 

1 (1 0)(2e) 1 

1 (1 0)(2e) 1 

reeds beoordeeld 134742 

1 
(10)(2e) 

1 1 
(10)(2e) 

1 

reeds beoordeeld 134 7 42 

1 
(10)(2e) 

1 

~ 
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1 (10)(2e) I 

reeds beoordeeld 1347 42 

134743 1589 



136211 

Beantwoording eerdere vragen over rol CI en status IT en besluit beleids-DG: 

DGWB ga f op 29-4-2020 ons de volgende antwoorden. 

1. Wie of welke instantie bepaalt formeel of een product ( certificaat) onder een specifieke BRL 
valt en daarmee conform het Bbk wordt gehandeld ? Bes taat daarin beleidsruimte? Waar is 
dit vastgelegd - actie Martin/Frans 

De Raad voo r Acc red ita tie (RvA) en de ILT hebben hier een rol in . De RvA toetst of een CI 
op basis van het norrn doc umen t een prod uctce rtificaa t/erkende kwali teitsverklar ing mag 
afgegeven. Hierbij wordt gekeken naa r de scope, uitvoe ring - en toetsingsvereisten. Dit is 
een privaa trechte lij ke toets . ILT houdt publi ekrechte lij k toez icht o p de ju iste afgifte van 
een erkende kwaliteitsverk laring . Ook hier is het no rrn doc um ent leidend. De CI heeft 
hierb ij enige interpretatieruimte. 

2. Wie of welke instantie moet bij interpretatieverschillen in de regelgeving en de activiteiten 
in de keten actief worden om tot oplossing te komen. Is dat proces beschreven en hoe 
verloopt dit? - actie Martin/ Frans 

Als het over normdocu menten gaat is pri vaat de RvA de gezag hebbende instant ie. De RvA 
heeft een klachtenproced ure indien er gesc hil len zij n. Pu bliekrec htelijk is da t de na de I LT, 
de Raa d van State. De sc hemabeheerder (opsteller van het norm document ) heeft een 
nad ru kkelij ke ad viesrol bij interpreta tieverschillen. 

Juridische aspecten (DGWB en HBJZ), beantwoording op 18 mei 2020. 

1. Bieden opname van g ranuliet of g ranietza nd in de afspraken zoa ls verwoord in de 
Monitorin gs verslagen van het I m plementat ieteam uit 2008, 2009 en 2010 vo ldoende 
j uridische bas is voor het onderbrengen va n granuliet onder BRL 932 1. 
De juridische basis wordt ge vormd doo r het Bb k/Rbk. Het is aan de CI om te beoordelen of 
het product onder de BRL past. ILT houdt daar toezicht op. IT is een overleggremium waar 
implementatievragen Bbk aan de orde komen. Dat dient voor de onderlinge 
gedachtebepaling en discussie. 

2. Waa rom is in 2008-2009 er niet voor gekozen om g ranuliet in het Rb k en toelichti ng op te 
nemen? Zou dan de huid ige d iscu ss ie voo rkomen zij n? 
Dat is lang geleden. De overwegingen van die tijd kan wellicht WVL nog terughalen. 
Wanneer materiaal als granuliet explicieter in bv de NvT zou zijn beschreven had dat 
wellicht geholpen bij latere discussies. 
Granuliet destijds niet in z ienswijze genoemd en ziens wijze is ook niet verplicht. 
Toelichting heeft ook geen (bepalende) juridische status. Lijst met voorbeelden is nooit 
volledig. 

3. Bied t een be leidstandpunt van een be leids-DG vo ldoende juridische bas is voo r 
verg unningver lening en handhaving va n RWS? Zou hiervoo r opna m e in de Regeling 
bodem kwaliteit nod ig of beter zij n? 

Het BBk werkt met definities en niet met lijsten. Granuliet kan dus niet in het BBK worden 
, opgenomen ' . Rond de finities bestaan verder altijd interpretatievraagstukken, niet alleen 
extern maar zoals hier ook intern, gelet op discussie tussen RWS en DGWB. DG RWS en 
DGWB handelen beiden in mandaat, dus namens de Stas. Een intern (beleids)standpunt 
heeft op zichzelf dus geen juridische status. Deze status is er alleen als dit standpunt 
extern namens de Stas (het bestuursorgaan) wordt ingenomen. En stas heeft dat 
standpunt inmiddels ingenomen (in TK brief en besluit op handhavingsverzoek), op basis 
van het standp unt (in fe ite: intern advies) van DGWB dat granuliet grond is, specifieker 
gezegd: aan de de finitie van grond voldoet. 

1590 
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
l0X2e I DBO

Mon 6 15 2020 12 12 28 PM

Subject RE 20200615 Procesevaluatie granuliet na bespreking met Wim

Received

To

From

Sent

Mon 6 15 2020 12 12 29 PM

Dan plan ik een afspraakom 10 uur

Met vriendelijke greet

10 2e

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden maandag 15 juni 2020 12 25

Aan DBO

■DGB

Onderwerp Re 202006i5 Procesevaluatie granuliet na bespreking met Wim

Morgen kan ik hele dag vanaf 10 u be halve ts 13 15u

Wim

10 {2e

I0 2eCC

iPhone WJK

10 2e DBO 10 2eOp 15 jun 2020 om 11 16 heeft

geschreven

g minienw nl hetvolgende

Beste Wim

Dank voor je aanvullingen Vanmiddag praten 10 2e en ik met de provincie

Ik zal vanmiddag met de klokkenluider bellen

Hoe laat schikt jou morgen

Met vriendelijke roet

10 2e

10 {2e

Van Wim Kuijken 10 2e @gmail com

Verzonden maandag 15 juni 2020 10 53

Aan 10 2e J DBO 1 10 2e |@minienw nl

DGB n 10 2e [@minienw nl10 2eCC

Onderwerp Re 20200615 Procesevaluatie granuliet na bespreking met Wim

Zie opm in je tekst

Wim

iPhone WJK

DBO ^ t10 2eOp 15 jun 2020 om 10 32 heeft

volgende geschreven

10 2e @minienw nl het

Beste Wim

Even de stand van zaken op een rijtje Check even of dit met beeld spoort

Vorige week maandag hebben we gesproken over de toen voorliggende rapportage Naar aanleiding

daarvan heb ik het stuk grondig aangepakt MET JE TEAM ALLES DOORGENOMEN Het resultaat tref je

hierbij aan Het betreft feitelijke informatie en onderbouwde bevindingen Ik stel voor dat we dit

morgen bespreken Zoals hieronder aangegeven hebben we nog input nodig op een paar belangrijke

zaken

Inhoudelijk staan nog de volgende zaken open

afgegeven Bodemsignalen uitgezet bij ILTMN DIE UITO NUN 2018 WAT IS DAARMEE GEDAAN

134742 1591



reactie van SGS Intron op mail over vragen granietzand vs granuliet
reactie van CvD op mail over vragen besluitvorming granietzand granuliet

IDEM VOORLEGGEN AAN GIB

PLUS IS ER OVER GRANULIET ALS GTOND GESPROKEN IN OF EXCL FLOCCULANT

VERANDERT DIE TOEVOEGING DE DEFINITIE

DE ‘KLOKKENLUIDER’ BEANTWOORDEN

We hebben nog twee gesprekken te voeren

10 2e vanTauw

[10 2e [van DGWB

JURISTE ILL EN DE PROVINCIE

Er komt een aanvullende opdracht van de staatssecretaris om de Evaluatie Kwalibo te betrekken

GRAAG EVEN CONCEPT VOORLEGGEN

Aanvullend gaf je vrijdag het volgende aan

Nagaan bij Witteveen en Bos {Evaluatie Kwalibo bevindingen tav de St Bouwkwaliteit en mn de

toegevoegde waarde in het stelsel DAT HOEFT Ml NIET MEER OMDAT ZE DIT NIET MEE GENOMEN

HEBBEN

Weergeven invalshoeken grond tot afval en van milieuvragen tot BRL en

beschouwing over GIB en de markt van graniet granulaat en asfalt

beschouwing over gewenste rollen en verantwoordelijkheden van alle spelers in de spel

IK WIL MN JURIDISCHE CHECK BBK OF lENW EIGENLIJK WEL ZELFSTANDIG EEN BRL KAN

WIJZIGEN OF KAN BEPALEN OF EEN MATERIAAL BOUWSTOF IS IPV GROND

Informeren SG over ro I0 2e

STAND V ZAKEN BRL 9344 en IDEE VAN V KAMPEN OM ZAAKNUGOED TE REGELEN

Ik stel voor dat we morgen over de rapportage praten Ik kijk even o [ lOXSe cans ziet om aan te sluiten

Die heeft het momenteel erg druk OKE HOOR HET WEL ANDERS EVEN A DEUX

G roet

10 2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet vooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor

schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektrenisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested
to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the

electronic transmission of messages

20200615 Procesevaluatie granuliet na bespreking met Wim docx
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]

1 DGBfl I0 2e I@minienw nl1

] DBO

Mon 6 15 2020 12 27 09 PM

Subject RE 20200615 Procesevaluatie granuliet na bespreking met Wim

Mon 6 15 2020 12 27 09 PM

To

10 2eCc

10 2eFrom

Sent

Received

Ja maar de stas is ook gehouden aan de definities uit het Bbkt a v grond en bouwstof Idealiter zou ze advies kunnen inwinnen bij

de schemabeheerder en CvD Er is zoals we al zagen geen procedure bij twijfelgevallen

Ze heeft nu niet de mogelijkheid zelf een BRLte starten of te herzien Dat en het ontbreken van een procedure voor twijfelgevallen

Is een manco

Elgenlljk moet je vaststellen dat de bedenkingen van de handhavers t a v de status van de memo van |l0 2e| niet gek waren In de

brief aan de TK van 5 maart 2020 schaarde de stas zich achter de redenering van l0 2e[ pas vanaf dat moment had de

herbevestiging van de status een juridische grondslag

Uit de antwoorden van Intron zal moeten blijken of het een herbevestiging was van een besluit in het IT uit 2008 Als daar alleen

over granietzand en niet over granuliet is gesproken kun je hooguit spreken van een herbevestiging van het besluit van de Cl

Intron om granuliet als grond te beschouwen en daar in 2009 een productcertificaat voor te verlenen

Morgen even verder over hebben

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden maandag 15 juni 2020 12 22

Aan I DBO

DGB

Onderwerp Re 20200615 Procesevaluatie granuliet na bespreking met Wim

Maar zou de Stas dan zomaar zonder overleg met de private partijen kunnen bepalen dat bvb granuliet bouwstof is

Gaat de regelgeving er niet van uit dat alles begint bij de schemabeheerder

iPhone WJK

10 2e

10 2eCC

10 2e 10 2e

reeds beoordeeld 134743

10 2e

10 H4j^ ^e
10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

reeds beoordeeld 134742

10 2e 10 2e
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10 2e

reeds beoordeeld 134742

10 2e

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

To

From

Sent

Subject RE Standaardboderm en BoToVa

Received

DBO

Mon 6 15 2020 2 51 00 PM

Mon 6 15 2020 2 51 01 PM

In de rekenmethode van 10 2e ling hij uit van 0 organisch materiaal in granuliet Op basis daarvan oordeelde hij dat de

omrekening niet uitgevoerd kon worden en het dus geen grond kon zijn

Vdgens de specialisten is dat onjuist Hij had bij de omrekening van 2 moeten uitgaan

Met vriendelijke groet

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden maandag 15 juni 2020 15 48

Aan 10 2e I DBO

CC 10 2e |] DGB

Onderwerp Re Standaardbodem en BoToVa

Gelukkig snap ikdit niet allemaal

Begrijp dat eigenlijk niet wat 10 2e en ool 10 2e| mjj probeerde te vertellen

Wim

iPhone WJK

10 2e DBO 10 2eOp 15 jun 2020 om 15 17 heeft

geschreven

g minienw nl hetvolgende

Beste Wim

Zie hieronder de antwoorden van RWS BS en WVL Dit naar aanleiding van de opmerkingen van Meertens

In essentie Omrekening naar standaard bodem op plaats van formulas uit Bijiage G Bbk Er wordt met een minimum

van 2 organisch materiaal gerekend Omrekening geschiedt door technische bureaus in opdracht van de toepasser

Deze maken gebruik van een tool BoToVa Gebruik van die tool is niet relevant De handhavers moeten de

omrekening valideren Dat heeft In het geval van Over de Maas alleen een verhoogd bariumgehalte opgeleverd

Vervolgens ging de discussie door over het antropogene karakter

Met vriendelijke roet

I0 2e

10 2e BS 10 2e @ rws nlVan

Verzonden woensdag 10 juni 2020 12 58

Aan 10 2e I DBO 4 10 2e

] DGB 1Q 2e l@minienw nl

@minienw nl

10 2e 10 2e BSCC

10 2e 10 2e WVL ^ 1Q 2eSrws nl

Onderwerp FW Standaardbodem en BoToVa

Dag |l0 2e]
Zie hieronder de antwoorden op de door jou gestelde vragen met dank aan collega
Groeten

@rwsjTl

■10 2e

m DBO 10 2e{10 2e ^minienw nl

Verzonden maandag 8 juni 2020 21 49

Aan 10 {2e BS 10 {2e @rws nl

DGB 1 10 2e

Onderwerp Standaardbodem en BoToVa

Best fe1§^
Ik kom op verzoek van Wim nog even terug op de antwoorden die jullie me eerder gaven over de BoToVa toets en de

duiding van twee resultaten Ik wil zeker weten dat we het goed begrijpen Is ook mijn vakgebied niet Maar als ik het

I0 2e ^minienw nlCC

snap
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Beantwoording vragen RWS Bodem 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 relatietussen de bindingscapaciteit van verontreinigingen 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

rekening

Vraag 1 het omrekenen naar een standaardbodem gebeurt dat met de BoToVa toets

De bodemtypecorrectie t o v standaardbodem dient middels de formules uit Bijiage G van de Regeling
bodemkwaliteit plaats te vinden Of dat wel niet met een rekentool als BoToVa plaatsvindt is vender niet relevant

Bij de omrekening van de normwaarden voor metafen worden de volgende bodemtypecorrectieformule gebruikt
CMW b g to MW gb X {{ A B X lutum C x organisch stof } { A B x 25 C x 10 »
Waarin

maximale waarde of achtergrondwaarde die geldt voor de plaats van toepassen respectievelijk voor de toe

_

te passen of te verspreiden partij grond of baggerspecie gecorrigeerd op basis van rekenkundige
~

gemiddelde van het lutum en organisch stofgehalte zoals gemeten in de bodem respectievelijk de toe te

passen grond of baggerspecie

MW b g b

_

maximale waarde of achtergrondwaarde voor de standaardbodem die geldt als toepassingseis voor de
~

plaats van toepassen
MW ^

gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem grond of baggerspecie Voor bodem grond of

baggerspecie met een gemeten lutumgehalte van minder dan 2 wordt met een lutumgehalte van 2

gerekend

lutum

Voor thermisch gereinigde grond en baggerspecie geldt de volgende uitzondering

Bij de omrekening van de normwaarden voor Barium wordt indien het lutumpercentage lager is dan 10

met een lutumpercentage van 10 gerekend

gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem grond of baggerspecie Voor bodem grond
of baggerspecie met een gemeten organisch gehalte van minder dan 2 wordt met een organisch
stofgehalte van 2 gerekend

organisch
stof

stof afhankelijke constanten voor metalen weergegeven in tabel in dezelfde bijiageA B C

Bij de omrekening naar standaardbodem voor organische verbindingen met uitzondering van PAK s wordt

gebruik gemaakt van de voigende bodemtypecorrectieformule
MW b g bs MW sb x organisch stof 10

Waarin

maximale waarde of achtergrondwaarde die geldt voor de plaats van toepassen respectievelijk voor de toe

_

te passen of te verspreiden partij grond of baggerspecie gecorrigeerd op basis van rekenkundige
~

gemiddelde van het lutum en organisch stofgehalte zoals gemeten in de toe te passen grond of

baggerspecie

MW b b

_

maximale waarde of achtergrondwaarde voor de standaardbodem die geldt als toepassingseis voor de

plaats van toepassen
MW b

gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem grond of baggerspecie Voor bodem grond
of baggerspecie met gemeten organische stofgehalte van meer dan 30 respectievelijk minder dan 2

wordt met organisch stofgehalten van 30 respectievelijk 2 gerekend

organisch
stof

Bij PAK s is de wijze van correctie naar de standaardbodem afhankelijk van het percentage organisch stof

Voor PAK s wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch stofgehalte tot 10 toegepast
Tussen de 10 en 30 organisch stofgehalte wordt voor PAK s de volgende bodemtypecorrectieformule gebruikt
MW b g bs MW sb X organisch stof 10

Waarin

maximale waarde of achtergrondwaarde die geldt voor de plaats van toepassen respectievelijk voor de toe

_ te passen of te verspreiden partij grond of baggerspecie gecorrigeerd op basis van rekenkundige
gemiddelde van het lutum en organisch stofgehalte zoals gemeten in de bodem respectievelijk de toe te

MW b ab

134739 1593



passen grand of baggerspecie

_

maximale waarde of achtergrondwaarde voor de standaardbodem die geldt als toepassingseis voor de
“

plaats van toepassen
MW]sb

organisch
stof

gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem grond of baggerspecie

Voor bodems met een organisch stofgehalte vanaf 30 wordt voor PAK s de volgende bodemtype correctieformule

gehanteerd
MW b o b MW b X 3

Waarin

maximale waarde of achtergrondwaarde die geldt voor de plaats van toepassen respectievelijk voor de toe

_

te passen of te verspreiden partij grond of baggerspecie gecorrigeerd op basis van rekenkundige
“

gemiddelde van het lutum en organisch stofgehalte zoals gemeten in de bodem respectievelijk de toe te

passen grond of baggerspecie

MW b abe

_

maximale waarde of achtergrondwaarde voor de standaardbodem die geldt als toepassingseis voor de
“

plaats van toepassen
MW sb

organisch
stof

gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem grond of baggerspecie

Vraag 2 Zo niet hoe dan wel

Zie hierboven

Doet een vergunningverlener handhaver dit

De omrekening gebeurt in eerste instantie door het onderzoeksbureau laboratorium is terug te vinden verwerkt in

de analyseresultaten bijv in de tabellen van SYNLAB bij de Geonius rapporten Bij onderzoeken aangeleverd door

de beoogd toepasser of bij verificatieonderzoek t b v toezicht zou RWS dan moeten valideren of e e a conform

de formules uit bijiage G van de Regeling bodemkwaliteit is gedaan

Vraag 3 Is zo n een bodemtypecorrectie verplicht {handhavers beweren van wel

Bij PFAS en PAK s hoeft bij een organische stofgehalte tot 10 geen bodemtypecorrectie te worden toegepast

Verdergelden verplicht de bodemtypecorrecties zoals in de hierboven aangegeven formules

Vraag 4 Geldt bij de omrekening de hieronder door jullie eerder aangegeven minimum rekenwaarde van 2

organisch materiaal

]a

Zie formule metalen

organische stof gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem grond of baggerspecie Voor

bodem grond of baggerspecie met een gemeten organisch gehalte van minder dan 2 wordt met een organisch
stofgehalte van 2 gerekend
Zie formule organische verbindingen

gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem grond of baggerspecie Voor bodem grond
of baggerspecie met gemeten organische stofgehalte van meer dan 30 respectievelijk minder dan 2

wordt met organisch stofgehalten van 30 respectievelijk 2 gerekend

organisch
stof

Vraag 5 zo ja hoe kan het dat een handhaver van 0 lijkt uitte gaan

Dat lijkt te duiden op onvoldoende kennis van de Regeling bodemkwaliteit bij de betreffende handhaver

Beantwoording vragen RWS Bodem Voor organische stof moet cf Rbk bij een waarde die lager ligt dat 2

uitgegaan worden van 2 en voor lutum is het percentage helemaal niet laag gemiddeld is dat circa 14 In de

verificatierapporten zijn de bodemtypecorrecties gewoon correct uitgevoerd en de gehalten het materiaal voldoet

Als je e e a correct invult in BoToVa moet je dezelfde uitkomst krijgen Dat hebben de bureaus die er gebruikvan

hebben gemaakt ook gedaan 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 Het is daarom correct dat

verschillende door de Minister van lenW erkende bureaus de bodemtypecorrectie toepassen zoals bedoeld in de

Regeling bodemkwaliteit bijiage G tabel 4 Voor de bodemtypecorrectie Regeling bodemkwaliteit bijiage G moet

verder alleen het percentage lutum worden betrokken dit is het gewichtspercentage minerale bestanddelen met een

diameter kleiner dan 2 pm betrokken op het totale drooggewicht Uit de verschillende analyses blijkt dat het

percentage lutum rond de 14 ligt

Vraag 6 klopt het dat de BoToVa een rekenmachine is voor toepassers Wat doen handhavers ermee

]a dat klopt Gebruik is niet verplicht en het gebruik van de uitkomsten is op eigen risico net als andere
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rekentools Zoals eerderaangegeven de bodemtypecorrectie t o v standaardbodem dient middels de formules

uit Bijiage G van de Regeling bodemkwaliteit plaats te vinden Of dat wel niet meteen rekentool als BoToVa

plaatsvindt is verder niet relevant Met betrekking tot gebruik door handhavers zij gebruiken dit waarschijnlijk om
de onderzoeksresultaten te valideren zie antwfoorden op vraag 2 en 7

Vraag 7 klopt het dat bij de monstername de BoToVa toets door de toepasser is aangeleverd Of voeren de

handhavers dezetoets uit

Zie antwoord op vraag 2 De omrekening gebeurt in eerste instantie door het onderzoeksbureau laboratorium is

terug te vinden verwerkt in de analyseresultaten bijv in de tabellen van SYNLAB bij de Geonius rapporten Bij
onderzoeken aangeleverd doorde beoogd toepasser of bij verificatieonderzoek t b v toezicht zou RWS dan

moeten valideren of e e a conform de formules uit bijiage G van de Regeling bodemkwaliteit is gedaan
Met vriendeliike groet

10 2e

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

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

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

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

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

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

Mon 6 15 2020 3 07 07 PM

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

From

Sent

Subject 20200615 Bontrup en andere bedrijven
Mon 6 15 2020 3 07 07 PM

20200615 Bontrup en andere bedriiven docx

Received

Beste| 10 2e |en Wim
Ik heb wat info verzameld over de bedrijven in ons verhaal

Groet

i0 2e

134738 1594



Koninklijke Wegenbouw Stevin

In 1975 gaan de dhe wegenbouwbedrijven van Stevin vender onder een naam

Koninklijke Wegenbouw Stevin Hiermee is KWS geboren Hoofdkantoor wordt bet pand
van KMW aan de Beneluxiaan in Utrecht Met de fusie ontstaat bet marktieiderschap in

de wegenbouw van Nederland De asfaltproductie is dan goed voor ruim 20 procentvan
de totale asfaltmarkt Deze leidende positie in de Nederlandse asfaltmarkt heeft KWS

nog altijd in handen

KWS ontwerpt realiseert reconstrueert bouwt beheert en onderhoudt wegen Van

complexe landelijke integrale infrawerken tot een project bij u op de stoep of om de

hoek Voor Rijkswaterstaat provincies gemeenten andere overheden bedrijven en

particulieren KWS is vertrouwd met iedere opdrachtgever en elke schaalgrootte KWS is

de verbindende factor

VolkerWessels

Drie jaar na bet ontstaan van KWS fuseert Stevin Groep met Adriaan Volker Groep

Baggeraar Adriaan Volker heeft op dat moment geen wegenbouwactiviteiten dus die

fusie heeft geen consequenties voor KWS Koninklijke Volker Stevin is op dat moment de

grootste bouwer van Nederland met 22 000 medewerkers Pas negentien jaar later komt

de volgende grote fusie Koninklijke Volker Stevin ging in 1997 samen met Kondor

Wessels Groep Het concern staatdaarna bekend als VolkerWessels waar binnen KWS

de grootste onderneming is

Bontrup
Ruim 50 jaar geleden opgericht door Franz Bontrup is sterk in grondstoffen logistiek en

landbouw De leiding van het familiebedrijf is in handen van Peter en Bram Bontrup
Graniet Import Benelux is onderdeel van Bontrup Grondstoffen

Graniet Import Benelux is een onderdeel van Deelnemingen KWS Infra Volker Wessels

De besloten vennootschap DBM Bontrup B V is gevestigd op Amerikahavenweg 2 te

Amsterdam en is actief in de branche Beheer van onroerend goed Het bedrijf is bij de

kamer van koophandel geregistreerd onder kvk nummer 73165123 en is gelegen in

Amerikahaven in de gemeente Amsterdam Bij DBM Bontrup B V is 1 persoon

werkzaam

Bontrup is opgesplitst in drie hoofdgroepen

A Bontrup Grondstoffen

• Bremanger Quarry
• Graniet Import Benelux | Grondstoffen

De besloten vennootschap Graniet Import Benelux B V is gevestigd op

Amerikahavenweg 2 te Amsterdam en is actief in de branche Groothandel in hout

sanitair en overige bouwmaterialen Het bedrijf is bij de kamer van koophandel

geregistreerd onder kvk nummer 14627636 en is gelegen in Amerikahaven in de

gemeente Amsterdam Bij Graniet Import Benelux B V zijn tussen de 21 en 50

personen werkzaam

Productie GIB

o Asfaltmarkt 40

o Betonmarkt 30

o Spoorbalast 15

o Overig 5 10

o Granuliet 5 10

Site Volker Wessels
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• Antwerp stone Terminal | Grondstoffen

Bontrup Logistics | Shipping Offshore

Bontrup Ukraine | Landbouw

B

C

Nederzand Projectmanagement zandwinprojecten

Nederzand Projectmanagement BV levert momenteel het projectmanagement voor de

zandwinprojecten Over de Maas en Geertjesgolf In het verleden werd ook de directie

gevoerd over de Cuijkse projecten Heeswijkse Kampen en Kraaijenbergse Plassen die

inmiddels grotendeels zijn afgerond en opgeleverd De organisatie telt momenteel twee

medewerkers De organisatie maaktop ruime schaal gebruik van externe expertise
Nederzand Projectmanagement BV verzorgt de projectleiding levert secretariele en

administratieve diensten ten behoeve van de projecten cobrdineert de werkzaamheden

in de projecten levert ondersteuning aan de projecten verzorgt de communicatie en

fungeert als aanspreekpunt voor omwonenden belanghebbenden en overheden

I0 2e

10 2e

Adres Dijk 61 6645 KA Winssem

Over de Maas BV

Over de Maas BV is een dochter van Nederzand Projectmanagement BV Dit bedrijf is

ook gevestigd aan de Dijk 61 in Winssen gemeente Beuningen Naast Over de Maas BV

heeft Nederzand Projectmanagement BV nog vier andere bij de Kamer van Koophandel

geregistreerde dochterondernemingen in Nederland

Adres Dijk 61 6645 KA Winssem

Brabob BV

Vanwege de complexe milieuregelgeving is het managen van grond en

baggerspeciestromen een specialisme Door onze kennis over het veilig werken met

bodemverontreinigingen is BraBoB uitgegroeid tot een organisatie met de volgende
hoofdactiviteiten

o Leveren zand grond en bouwstoffen voor de grond weg en waterbouw

o Commercieel sturen coordineren en beheren van materiaalstromen zoals grond

baggerspecie mineraal afval en alternatieve bouwstoffen voor de Bouw en GWW

sector

o Specialist in bodemsaneringen veiligheid en ontwikkelingstrajecten Bodem en

Ontwikkeling b v Schakel tussen het adviesbureau en de uitvoeringspraktijk
van aannemer

o Grondreiniging immobilisatie en grondbankactiviteiten in de regio Zuid Nederland

Grondbank De Kempen b v

Als specialist met een brede marktorientatie richt BraBoB zich op de internationale markt

van grond baggerspecie en bouwstoffen Doordat we ervaringsdeskundige zijn op het

gebied van milieukwaliteit en wet en regelgeving zijn de afgelopen jaren veel partijen

grond en baggerspecie over de landsgrenzen hergebruikt of gereinigd GWW projecten
en industriele processen waarbij partijen grond baggerspecie en bouwstoffen vrijkomen
beoordeelt BraBoB dus altijd op alle hergebruiksmogelijkheden vanuit een breed

internationaal perspectief Hierdoor is het mogelijk om in bepaalde situaties

materiaalstromen te recyclen Juist daar waar dit niet verwacht werd Dit levert

duidelijke kostenvoordelen en minder transport C02 reductie op

Mibau Stema

Concurrent van Graniet Import Benelux eveneens gevestigd in de Amsterdamse haven

Heeft twee productcertificaten onder BRL 9324 Geen certificaat onder BRL 9321
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I0 2e @gmail com i I0 2e |@gnnail com]
Wim Kuijken ll I0 2e ~|@gmail com1

I0 2e

To

Cc

From

Sent

Subject RE 20200611 Gespreksimpressie Harmsen

Received

DBO

Tue 6 16 2020 7 58 36 AM

Tue 6 16 2020 7 58 37 AM

20200611 Gespreksimpressie Harmsen DEF docx

Geachte heer Harmsen

Bedankt voor uw reactie op de gespreksimpressie Ik heb al uw wijzigingen overgenomen

Ikzie het door u toegezegde documenttegemoet
Met vriendeliike greet

10 {2e

10 2e

10 H^P 2e

gjgmaii eom

Verzonden maandag 15 juni 2020 22 09

Aan

Onderwerp RE 20200611 Gespreksimpressie Harmsen

10 2eVan

10 2e DBO

Geachte

Bijgesloten het op een paar plekken aangepast verslag Ik heb track changes gebruikt Ik heb nog een relevant toevoeging gedaan
die ikvergeten was Ikkijkook nu nogterug op een prettig verlopen gesprek

Ik heb via de gemeente West Maas en Waal commentaar van RWS gekregen op het stuk dat ikvorige week heb toegestuurd Ik ben

bezig hier weer op de reageren Het lijkt me relevante informatie en zal als het af is ooktoesturen zal de gemeente informeren dat

Ik dit doe

Met vriendelijk groet

loop

Van

10 2e

10 2e DBO 10 2e @ minienw nl

Verzonden zondag 14 juni 2020 16 32

Aan Joop Harmsen 10 2e gjgmail com

Onderwerp 20200611 Gespreksimpressie Harmsen

Geachte heer Harmsen

Bijgevoegd de impressievan het gesprek met dhr Kuijken

Graag verneem ik uw opmerkingen aanvullingen

Met vriendelijke groet

10 2e @ gmail com

10 2e

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

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

134533 1596



10 2e ILT^ 10 2e l@ILenT nl1To

10 2e ^BO
Tue 6 16 2020 8 00 12 AM

From

Sent

Subject RE Bodemsignalen
Received Tue 6 16 2020 8 00 12 AM

Ha 10 2e

Heb je a I lets gehoord
Met vriendeliike groet

10 2e

10 26

10 «4 P 2e

Van

Verzonden maandag 8 juni 2020 21 45

Aan

Onderwerp RE Bodemsignalen

Hi| 10 2e |
Ik zet beide vragen morgen uit

Harteliike groet
10 2e

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com
Van

Datiini maandap fIS iiin 2fl20 S11 PM

Aan

Onderwerp Bodemsignalen

Best^ 10 2e ^
Weer wat duidelijker geworden Met bijgevoegde stuk had betrekking op de toepassing van microzand Dat is een bouwstof die een

fractie groter is dan granuliet Heeft niet metde casus te maken Wei illegaal toegepast in de haven

Daarnaast heb ik weer twee vragen voor je

1 We begrepen dat er in 2018 naar aanleiding van de voorgenomen toepassing in de Honswijkerplas een bodemsignaal is

afgegeven door RWS ON Heb je voor mij een afschrift van dat signaal Wat is er door de ILT mee gedaan

2 Is er naar aanleiding van de voorgenomen toepassing in juni 2019 in Over de Maas door RWS ZN een bodemsignaal

afgegeven Zo ja heb je een afschrift en wat is daar door de ILT mee gedaan

Met vriendelijke groet

10 2e ILT

10 2e DBO

10 2e DBO i 10 2e @tnLtiienw nl

10 2e LT 10 2e @XeiiT nl

10 2e

10 2e

10 24P 2e

DBO

Verzonden maandag 25 mei 2020 09 43

Aanl

10 {2eVan

1LT ^ 10 2 |@ILenT nl

Onderwerp Rb Controle door ILT in 2013 bij GIB

Ha| i0 2e

Heert waarschijnlijk iets met bijgevoegd stukte maken

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 2e

10 4P 2fil

10 2e ILT 10 2e g ILenT nlVan

Verzonden maandag 25 mei 2020 09 37

Aan

Onderwerp RE Controle door ILT in 2013 bij GIB

10 {2e DBO^ 10 2e ^minienw nl

Beste 10 26

Dat dit bezoek heeft plaatsgevonden is mij bekend Ikvraag het vandaag morgen na bij de betrokken collega lig woensdag

10 2e

135000 1598



10 2e

1@§ ^0 ^e

10 2e DBO 10 2e @minienw nl

7nnHaa 7A mpi ^n Q 14 23

Aar

Onderwerp Controle door ILT in 2013 bij GIB

Best^ I0 2e

In de gesprekken en mails wordt gemeld dat er in 2013 door de ILT een bedrijfsbezoek aan GIB {Bontrup is gebracht
Kun je voor mij nagaan wat daarvan de reden was en wat de uitkomsten waren

Van

10 2e ILT 10 2e @ILenT nl

^frianiHpIiiIr p m pt
10 {2e

n0 2ej

10 «4ri be

135000 1598



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

10 2e I DBO

To

Cc @minienw nl]
From

Sent Tue 6 16 2020 8 13 15 AM

Subject Flocculant en BRL

Received Tue 6 16 2020 8 13 15AM

Beste Wim

Wat het gebruik van flocculant betreft i r t het BRL heeft RWS WVL ons eerder op die vraag de volgende antwoorden gegeven

19 Kan granuliet grond zijn als het naast het in de BRL 9321 beschreven toegestane bewerkingen wassen breken en zeven in het

productieproces een in de BRL niet omschreven productiebewerking met een flocculant heeft ondergaan

Ja Hierbij moet worden opgemerkt dat het flocculant in zeer kleine hoeveelheden van 0 1 mg kg ds toegevoegd Er is een parallel
te trekken met grondreinigingsresidu dat ook met flocculant en vervolgens kamerfilterpers wordt ontwaterd en vervolgens de

juridische status van grond volgens het Besluit bodemkwaliteit behoudt Zie ookantwoord op vraag 7 De samenstelling van het

materiaal wordt niet gewijzigd door de beperkte hoeveelheid flocculant die is gebruikt

20 Het gebruik van een flocculant is niet omschreven in het norm document BRL 9321 Is dat noodzakelijk in een algemeen

geldend normdocument Zie antwoord op vraag 16

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 wenselijkom dergelijke relevante processtappen additieven in het

bewerkingsproces te beschrijven in het normdocument productcertificaat met het oog op de zorgplicht

21 Het gebruik van een flocculant is niet omschreven in het productcertificaat granuliet Is dat noodzakelijk
Het productcertificaat moet aangeven wat de kwaliteit is van het materiaal Alleen als het gebruikte flocculant daarop invioed heeft

moet dat worden vermeld

22 Kan het nieuwe BRL 9344 voorzien in het gebruik van een flocculant

In de nieuwe concept BRL 9344 is het gebruik van een flocculant en benoeming van het soort flocculant eveneens niet vermeld

23 Is het gebruik van een flocculant wel of niet in strijd met het Bbk omdat deze stof daarin niet wordt genoemd Is dat relevant

Waarom wel niet

Nee dat 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

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

DBO

Verzonden maandag 15 juni 2020 11 16

Aan Wim Kuijken

10 2eVan

] D6B

Onderwerp RE 20200615 Procesevaluatie granuliet na bespreking met Wim

10 {2eCC

Beste Wim

Dank voor je aanvullingen Vanmiddag praten 10 2e en ik met de provincie

Ik zal vanmiddag met de klokkenluider bellen

Hoe laat schikt jou morgen

Met vriendeliike groet

10 2ej

10 2e

Van Wim Kuijken 10 2e aemail com

Verzonden maandag 15 juni 2020 10 53

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

DGB | 10 2e |@minienw nl10 2eCC

Onderwerp Re 20200615 Procesevaluatie granuliet na bespreking met Wim

Zie opm in je tekst

Wim

iPhone WJK

10 2e DBO 10 2eOp 15 jun 2020 om 10 32 heeft

geschreven

@minienw nl het volgende

134737 1599



Beste Wim

Even de stand van zaken op een rijtje Check even of dit met beeld spoort

Vorige week maandag hebben we gesproken over de toen voorliggende rapportage Naar aanleiding daarvan heb ik

het stukgrondigaangepakt METJE TEAM ALLES DOORGENOMEN Het resultaat tref je hierbij aan Het betreft

feitelijke informatie en onderbouwde bevindingen Ik stel voor dat we dit morgen bespreken Zoals hieronder

aangegeven hebben we nog input nodig op een paar belangrijke zaken

Inhoudelijk staan nog de volgende zaken open

afgegeven Bodemsignalen uitgezet bij ILT MN DIE UIT O NL IN 2018 WAT IS DAARMEE GEDAAN

reactie van SGS Intron op mail over vragen granietzand vs granuliet

reactie van CvD op mail over vragen besluitvorming granietzand granuliet

IDEM VOORLEGGEN AAN GIB

PLUS IS ER OVER GRANULIET ALS GTOND GESPROKEN IN OF EXCL FLOCCULANT ^ VERANDERT DIE

TOEVOEGING DE DEFINITIE ^

DE ‘KLOKKENLUIDER’ BEANTWOORDEN

We hebben nog twee gesprekken te voeren

10 26

{10 2e Ivan DGWB

| I0 2e IILT EN DE PROVINCIE

Er komt een aanvullende opdracht van de staatssecretaris om de Evaluatie Kwalibo te betrekken GRAAG EVEN

CONCEPT VOORLEGGEN

Aanvullend gaf jevrijdag het volgende aan

Nagaan bij Witteveen en Bos Evaluatie Kwalibo bevindingen tav de St Bouwkwaliteit en mn de toegevoegde

waarde in het stelsel DAT HOEFT Ml NIET MEER OMDAT ZE DIT NIET MEE GENOMEN HEBBEN

Weergeven invalshoeken grond tot afval en van milieuvragen tot BRL en

beschouwing over GIB en de markt van graniet granulaat en asfalt

beschouwing over gewenste rollen en verantwoordelijkheden van alle spelers in de spel

IK WIL MN JURIDISCHE CHECK 3BK OF lENW EIGENLIJK WEL ZELFSTANDIG EEN BRL KAN WIJZIGEN

OF KAN BEPALEN OF EEN MATERIAAL BOUWSTOF IS IPV GROND

Informeren SG over rol |lQ 2^
STAND V ZAKEN BRL 9344 en IDEE VAN V KAMPEN OMZAAKNU GOED TE REGELEN

Ik stel voor dat we morgen over de rapportage praten Ik kijk even of 10 2e kans ziet om aan te sluiten Die heeft

het momenteel erg druk OKE HOOR HET WEL ANDERS EVEN A DEUX

Groet

io 2e

□it bericht kan informatie bevatten die niet voer 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 tisico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

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

messages

20200615 Procesevaluatie granuliet na bespreking met Wim docx

134737 1599



BSKlI 10 2e

10X2e I DBO

Tue 6 16 2020 8 44 37 AM

Subject Brief aan TK over aanvullende opdracht Kuijken
Received

10 2eTo @minienw nl]
From

Sent

Tue 6 16 2020 8 44 37 AM

Beste 10 2e |
Vorige week spraken we over een briefje aan de TK over de aanvullende opdracht voor Wim en het versnellen van de evaluatie

Kwalibo

Kan ik al meekijken in een conceptversie
Mpt vripnH^liik^ grnpt^

10 2e

10X2e

10 H4d ^e

134438 1600



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

Tue 6 16 2020 9 07 21 AM

Subject FW 20200615 Procesevaluatie granuliet na bespreking met Wim

Tue 6 16 2020 9 07 21 AM

20200615 Procesevaluatie granuliet na bespreking met Wim docx

To

From

Sent

Received

t i

Met vriendelijke groet

10 2e

00 H^e
DBO10 2eVan

Verzonden maandag 15 iuni 2020 10 33

{10 2eAan Wim Kuijken

Onderwerp 20200bis f rocesevaiuatie granuliet na bespreking met Wim

DGB

Beste Wim

Even de stand van zaken op een rijtje Check even of dit met beeld spoort

Vorige week maandag hebben we gesproken over de toen voorliggende rapportage Naar aanleiding daarvan heb ik het stuk

grondig aangepakt Het resultaat tref je hierbij aan Het betreft feitelijke informatie en onderbouwde bevindingen Ik stel voor dat

we dit morgen bespreken Zoals hieronder aangegeven hebben we nog input nodig op een paar belangrijke zaken

Inhoudelijk staan nog de volgende zaken open

afgegeven Bodemsignalen uitgezet bij ILT

reactie van SGS Intron op mail over vragen granietzand vs granuliet

reactie van CvD op mail over vragen besluitvorming granietzand granuliet

We hebben nog twee gesprekken te voeren

10 2e vanTauw

10 2e van DGWB

Er komt een aanvullende opdracht van de staatssecretaris om de Evaluatie Kwalibo te betrekken

Aanvullend gaf je vrijdag het volgende aan

Nagaan bij Witteveen en Bos Evaluatie Kwalibo bevindingen tavde St Bouwkwaliteit en mn de toegevoegde waarde in het

stelsel

Weergeven invalshoeken grond tot afval en van milieuvragen tot BRL en

beschouwing over GIB en de markt van graniet granulaat en asfalt

beschouwing over gewenste rollen en verantwoordelijkheden van alle spelers in de spel

Informeren SG over ro I0 2e

Ik stel voor dat we morgen over de rapportage praten Ik kijk even of 10 2e kans ziet om aan te sluiten Die heeft het momenteel

erg druk

Groet

10 2e

134736 1601



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

Tue 6 16 2020 10 23 55 AM

To

From

Sent

Subject 2020616 Aanvullend opdrachtverzoek aan Wim Kuijken
Tue 6 16 2020 10 23 55 AM

2020616 Aanvullend opdrachtverzoek aan Wim Kuiiken docx

Received

Beste Wim

Ik kreeg zojuist van DGWB dit stuk De aanvullingen zijn van mijn hand Kun je ernaar kijken

Groet

i0 2e

134735 1603



10 2e BSK[| 10 2eTo @minienw nl]
10X2e I DBO

Tue 6 16 2020 10 24 21 AM

From

Sent

Subject RE Aanvullend opdrachtverzoek aan Wim Kuijken
Received Tue 6 16 2020 10 24 22 AM

Hal 10 Ue |
Ik leg het even aan Wim voor

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 «4 P 2e

BSKVan 10 2e

Verzonden dinsdag 16 juni 2020 10 45

Aan 10 2e DBO

Onderwerp FW Aanvullend opdrachtverzoek aan Wim Kuijken

1^a al akkoord met deze versies

lOK^e

10 2e

I ^10 p4j2
I0 2ej

BSK10 2eVan

Verzonden vrijdag 12 juni 2020 15 30

Aan DGRW 10 2e |@minienw nl

Onderwerp Aanvullend opdrachtverzoek aan Wim Kuijken

Ha||10 26[
Ik heb even zelf aanvullende opdracht Wim Kuijken opgepakt en briefje aan de TK uitstel

Kun jij dat voor mij in systeem zetten

Briefje aan Wim Kuijken is van 10 2e | dus die moet dan als laatste in de lijn
Alvast dank

Groet I 1Q [2e

10 2e

134437 1605



BS | 10 2e I@rws nl1

I DBO

10 2«To

10X2eFrom

Sent Tue 6 16 2020 10 30 17 AM

Subject Vraagje
Received Tue 6 16 2020 10 30 18 AM

H^l^
WasP 10 2e ^tot 1 5 2020 HID WVLof zit iker naast

Mpt vripnrjpliikp

10 2e

nOX2e]

10 W l2e

134999 1606



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

Tue 6 16 2020 11 56 40 AM

Subject RE 2020616 Aanvullend opdrachtverzoek aan Wim Kuijken
Received

To

From

Sent

Tue 6 16 2020 11 56 41 AM

Prima

Met vriendelijke groet

10 {2e

10 2e

10 gajN2e

Oorspronkelijk bericht

Van Wim Kuijken 10 2e |@gmail com
Verzonden dinsdag 16 iuni202Q 12 07

^ DBO [
Onderwerp Re 2020616 Aanvullend opdrachtverzoek aan Wim Kuijken

]@minienw nl10 2e 10 2eAan

JA lijkt mij goed 11 t en 10 2 g

Wim

Op 16 jun 2020 om 11 23 heeft[ ] DBO j 10 2e ]@minienw nl het volgende geschreven10 2e

2020616 Aanvullend opdrachtverzoek aan Wim Kuijken docx

134734 1607



BSKlI I0 2e I@minienw nl1

l0X2e I DBO

Tue 6 16 2020 12 02 01 PM

Subject 2020616 Aanvullend opdrachtverzoek aan Wim Kuijken
Received

2020616 Aanvullend opdrachtverzoek aan Witn Kuiiken docx

10 2eTo

From

Sent

Tue 6 16 2020 12 02 01 PM

Beste| I0 2e

Hierbij de aanvullingen van Wim Kuijken

Groet

i0 2e

134436 1608



DGRWiI [I0 2e I@minienw nl1

I BSK

Tue 6 16 2020 12 04 54 PM

Subject FW 2020616 Aanvullend opdrachtverzoek aan Wim Kuijken
Tue 6 16 2020 12 04 00 PM

2020616 Aanvullend opdrachtverzoek aan Witn Kuiiken docx

I0 2eTo

10 2eFrom

Sent

Received

Hoi

Zie de opmerkingen
Groetl I0 2e

I0 j2e

10 2e

I 10 P ^2 9
10 2e

DBO10 2eVan

Verzonden dinsdag 16 juni 2020 13 03

BSK

Onderwerp 2020616 Aanvullend opdrachtverzoek aan Wim Kuijken

Hal 10 2e I
Ik was nog een dingetje vergeten Ziet hier wel in

Groet

10 2eAan

10 2e

142748 1610



lOXSe I DGRWiI [10 2e |@minienw nl1
I0 2e I DBO[| iOK2e |@nninienw nl1
I0 2e \ DBO

Sent Tue 6 16 2020 1 07 37 PM

Subject 20200423 opdrachtbrief Wim Kuijken definitief pdf
Tue 6 16 2020 1 07 38 PM

20200423 opdrachtbrief Wim Kuiiken definitief pdf

To

Cc

From

Received

Beste |l0 24
Hierbij de vorige opdrachtbrief die door | I0 2e j is opgesteld

Nu er een aanvullende opdracht ligt moet dat naar Wim toe ook netjes verwoord worden omdat dit de basis voor zijn declaraties

vormt

Van de vorige opdracht eindigde de declaratietermijn op 31 juli Ikstel voor in de opdrachtbrief de opievertermijn van 1 September

op te nemen maar een declaratietermijn t m 30 September Ook wege de door hem in deTK te houden briefing

De opdrachtbrief is wei even een klusje zoals we de vorige keer gemerkt hebben

Kan ook aan Wim verstuurd worden nadat de kamerbrief de deur uit is

Groet

10 2e

135131 1612



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

To

From

Sent

Subject RE beantwoording van vragen van de leden kroger groenlinks la in sp en van brenk 50plus over granuliet pdf
Tue 6 16 2020 1 12 56 PM

DBO

Tue 6 16 2020 1 12 56 PM

Received

Ja dat bedoel ik

Dietekst is goedgekeurd door alle geledingen van RWS en DGWB

Met vriendelijke groet

10 2e

iO gfeqH26

Ooispronkelijk bericht

Van Wim Kuijken 10 2e ~| agmail com
Verzonden dinsdag 16 iuni202Q 13 57

Aan

Onderwerp beantwoordmg van vragen van de leden kioger groenlmks la in sp en van brenk 50plus over granuliet pdf

DBO I0 2e10 2e @mmienw nl

Ik kwam dit nog tegen stas zegt hier granulietzand granuliet

134733 1614



I0 2e @gmail com i I0 2e |@gnnail com]
Wim Kuijken ll I0 2e ~|@gmail com1

I0 2e

To

Cc

From

Sent

Subject RE 20200611 Gespreksimpressie Harmsen

Received

DBO

Wed 6 17 2020 8 15 01 AM

Wed 6 17 2020 8 15 01 AM

Geachte heer Harmsen

Bedankt voor het toesturen van de stukken

greet

I0 2e

10 2e

10 R4jP 2e

10 2e @gmail comVan

Verzonden dinsdag 16 juni 2020 22 19

Aan 10 2e DBO

CC Wim Kuijken’

Onderwem RE 20200611 Gespreksimpressie Harmsen

n KuijkenGeachte 10 2e

Hierbij de belootde notitie Dit mijn reactie op de reactie van RWS op mijn eerdere notitie Omdat in de reactie van RWS op de

vragen van de omgevingsdienst Rivierenland mijn naam wordt genoemd heb ik de vrijheid genomen ook kort op deze memo te

reageren Ik heb zowel een PDF als een Word versie toegevoegd Hiernaast ook de reactie memo van RWS op mijn eerdere

notitie Ik heb dit gekregen van de gemeente West Maas en Waal en in dit document zitten verschillende documenten achter

elkaar

Als er nog vragen zijn laat dit dan weten

Met vriendelijke groet

loop Harmsen

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

Verzonden dinsdag 16 juni 2020 08 59

Aan 10 2e @gmail com 10 2e @gmail com

CC Wim Kuijken 10 2e @gmail com

Onderwerp RE 20200611 Gespreksimpressie Harmsen

Geachte heer Harmsen

Bedankt voor uw reactie op de gespreksimpressie Ik heb al uw wijzigingen overgenomen

Ik zie het door u toegezegde document tegemoet

10 {2e
10 2e

10 H4p 2e

10 2e 10 2e@gmail com S gmail comVan

Verzonden maandag 15 juni 2020 22 09

Aan 10 2e DBO 1 10 2e |@minienw nl

Onderwerp RE 20200611 Gespreksimpressie Harmsen

Geachte | 10 2e

Bijgesloten het op een paar plekken aangepast verslag Ik heb track changes gebruikt Ik heb nog een relevant toevoeging gedaan

die ik vergeten was Ik kijk ook nu nog terug op een prettig verlopen gesprek

Ik heb via de gemeente West Maas en Waal commentaar van RWS gekregen op het stuk dat ikvorige week heb toegestuurd Ik ben

bezig hier weer op de reageren Het lijkt me relevante informatie en zal als het af is ooktoesturen zal de gemeente informeren dat

ik dit doe

Met vriendelijk groet

loop

Van 10 2e DBO j 10 2e |@minienw nl

Verzonden zondag 14 juni 2020 16 32

Aan Joop Harmsen | 10 2e |@gmail com | 1P 2e |g gmail com

Onderwerp 20200611 Gespreksimpressie Harmsen

Geachte heer Harmsen

Bijgevoegd de impressie van het gesprek met 10 2e

Graag verneem ik uw opmerkingen aanvullingen

134532 1615



Met vriendelijke groet
10 2e

□it bericht kan infermatie bevatfen die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadrasseerde bant of dit baricht abusiavalijk aan u is toagezonden wordt u verzocht dat aan da

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

134532 1615



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

Wed 6 17 2020 8 17 20 AM

To

From

Sent

Subject RE 20200611 Gespreksimpressie Harmsen

Received Wed 6 17 2020 8 17 20 AM

Ja in lijn met zijn eerdere redenering t a v het flocculant De argumentatie dat granuliet qua korrelgrootte niet onder BRL 9321

zou vallen is niet sterk

Zij redenering over het flocculant zullen we in ons rapport opnemen

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden dinsdag 16 juni 2020 23 39

Aan

Onderwerp Re 20200611 Gespreksimpressie Harmsen

Nog nieuwe inzichten Wei goed onderbouwd verhaal

Wim

10 {2e DBO

iPhone WJK

I0 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

reeds beoordeeld 134532

10 2e

00 «^e
10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

34732 1616



10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

reeds beoordeeld 134532
10 2e

134732 1616



DBOd I0 [2e l@tminienw nl]

_

DBO

Wed 6 17 2020 8 51 37 AM

Subject 20200617 Uitbreiding opdracht
Wed 6 17 2020 8 51 37 AM

20200617 Uitbreiding opdracht docx

10 29To

10X2eFrom

Sent

Received

Beste 10 2e

Ik heb een aanvullende opdrachtbrief voor Wim Kuijken opgesteld Neem jij dan het stokje even over

De geel gearceerde zullen ongetwijfeld nog aangepast moeten worden

11 1 en 10 2 g

|11 1 en 10 1^
11 1 en I0 2 g

Als het allemaal akkoord is door IBI maak ik een kort aanbiedingsbriefje voor de SG

Groet

tl0 29

135130 1617



DBOll I0 2e I@minienw nl1 lQK2eI0 2e DGRWiI [I0 2e I@minienw nl1

^@nninienw nl1

DBO

To 10 2e

I 10 2e I BSKI

From |
Sent Wed 6 17 2020 8 52 29 AM

Subject RE Aanvullende opdracht Wim Kuijken
Wed 6 17 2020 8 52 29 AM

10 2e

10 2e

Received

Ha^l0 2e^
We nemen het over

Met vriendelijke greet

I0 2e

I0 2e

lO R4jP 2e

10 2e DGRWVan

Verzonden dinsdag 16 juni 2020 14 36

Aan 10 2e
_

BSK 10 2e DBODBO

Onderwerp Aanvullende opdracht Wim Kuijken

10 2e

Bestel io ^

Aan Wim Kuijken moet ivm het onderzoek naar granuliet een aanvullende opdracht worden

verleend Ik heb daar een begin mee gemaakt zie hiervoor de bijgevoegde brief en nota Ik

begrijp van | iox2e | dat het bij de initiele opdracht een aardig klusje is geweest en dat jij dat toen

hebt verzorgt | io 29 | heeft mij gevraagd om jou te verzoeken dit ook voor de aanvullende

opdracht te doen Dat doe ik dan ook bij deze Mocht je nog vragen en of opmerkingen hebben

dan verneem ik datgraag Een uitstelbrief aan de Tweede kamer is overigens al gemaakt en in

de lijn Bij voorbaat dank

Met vriendelijke aroet

10 2s

10K2ei1C ^

10 {2e

DBO 10 2e10 2e @ minienw nlVan

Verzonden dinsdag 16 juni 2020 14 08

Aan I DGRW 1Q 2e | Sminienw nl

DBO 10 2e @minienw nl

Onderwerp 20200423 opdrachtbrief Wim Kuijken definitief pdf

Beste |l0 24
Hierbij de vorige opdrachtbrief die door| 10 2e |is opgesteld
Nu er een aanvullende opdracht ligt moet dat naar Wim toe ook netjes verwoord worden omdat dit de basis voor zijn declaraties

vormt

Van de vorige opdracht eindigde de declaratietermijn op 31 juli Ik stel voor in de opdrachtbrief de opievertermijn van 1 September

op te nemen maar een declaratietermijn t m 30 September Ook wege de door hem in deTK te houden briefing
De opdrachtbrief is wel even een klusje zoals we de vorige keer gemerkt hebben

Kan ook aan Wim verstuurd worden nadat de kamerbrief de deur uit is

10 2e

CC 10 2e

Groet

10 2e

135129 1619



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

Wed 6 17 2020 9 45 58 AM

To

From

Sent

Subject 20200527 Reactie GIB op bezwaren tegen toepassing granuliet pdf
Wed 6 17 2020 9 45 59 AM

20200527 Reactie GIB op bezwaren teaen toepassina aranuliet pdf

Received

Beste Wim

Bijgevoegd een uitvoerig stuk van GIB Granietzand en granuliet worden als een en hetzelfde product beschouwd

Groet

i0 2e

134731 1620



]@rws nl]I0 2e 10 2eTo WVL I
10X2e I DBO

Wed 6 17 2020 9 25 33 PM

From

Sent

Subject Zorgen over het storten van granuliet in de Kraaijenbergse Plassen | Granulietstort | gelderlander nl

Received

20200513 Kopie van uitreksel toepassing Granuliet meldpunt Bbkl i0 2e Ixisx

Wed 6 17 2020 9 25 33 PM

Beste| 10 2e [

Ikheb twee artikelen toegevoegd over toepassingen in de Kraaijenbergse plassen Daar word in eerste instantie gesproken over een toepassing van
microzand

Later geeft Van der Linde van Over de Maas aan dat het hier ook om granuliet zougaan
In j ouw overzicht kan ik de toepassingen in de Kraaij enbergse Plassen niet vinden of ik kijk erover keen

Kun Je voor mij nagaan of er ook overzichten zijn die resultaten geven op microzand or of er dan andere toepassingai naar voren komm

Bij voorbaat dank

Groet

10 2e[l

https www gelderlander nl cuijkyzorgen over het storten van granuliet in de kraaijenbergse plassen ad8b4ae7

https bodemnieuws nl cms 10569 vragen d66 cuijk over bodemonderzoek html

134434 1622



BS ^ I0 2e I@rws nl1

I db6
Wed 6 17 2020 9 29 52 PM

Subject 20160826 2 Risicobeoordeling microzand Smals Cuijk_ Kraaijenbergse plassen 5 pdf
Received

20160826 2 Risicobeoordeling microzand Smals Cuiik Kraaijenbergse plassen 5 pdf

I0 2eTo

10X2eFrom

Sent

Wed 6 17 2020 9 29 53 PM

Best l|0 2^
Zoals je weet lopen er wat termen door elkaar rond granuliet Bijgevoegd een rapport van Tauw over de toepassing van microzand

in de Kraaijenbergse Plassen

Er zitten allerlei chemische analyses bij Zou je aan 10 2e willen vragen of deze qua samenstelling grofweg vergelijkbaar zijn met

de analyses van granuliet in Over de Maas

Groet

10 2e

134998 1624



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

Thur 6 18 2020 10 48 33 AM

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

From

Sent

Subject 20200618 Incidenten in 2013

Thur 6 18 2020 10 48 34 AMReceived

20200618 Incidenten in 2013 docx

Beste Wim

Hierbij een beschrijving van hetgeen in 2013 is voorgevallen De appreciatie is afhankelijk van de nog te ontvangen antwoorden van

Intron

Groet

10 2e

134728 1626



Incidenten in 2013

Bodemsignaal 70527

26 november 2012

Bodemsignaal ontvangen
14 maart 2013

Met betrof een melding voor toepassing van Granuliet door de BAM voor de A12

Granuliet wordt geleverd met productcertificaat BRL9321 industriezand en gebroken

industriegriind Uit bijbehorende partijkeuring blijkt dat het Granuliet een veel te hoog
Barium gehalte heeft Interventiewaarden

Partij is door de melder geweigerd en retour producent gegaan Melder vertelde dat een

waterschap ook al een dergelijke partij had toegepast in de watergang Ookdie partij is

geweigerd en verwijderd De ILT stelt vast dat de normen voor Barium tijdelijk buiten

werking zijn gesteld tabel 1 en tabel 2 van bijiage B Als verhoogde bariumgehalten het

gevolg zijn van een antropogene bron dan kan het bevoegd gezag dit gehalte
beoordelen op basis van de voormalige Interventiewaarden 920 mg kg d s voor droge

toepassingen en 625 mg kg d s voor toepassingen in oppervlaktewater Barium maakt

nog wel deel uit van het standaard stoffenpakket en moet dus standaard worden

gemeten Alleen de toetsing komt te vervallen totdat een nieuwe norm is afgeleid

Uit de door de producent geleverde productcertificaat IZG 035 1 kan echter niet

worden opgemaakt dat het Granuliet een dergelijk hoog Bariumgehalte heeft dat blijkt

pas uitde partijkeuring In de partijkeuring is hier 1 hele pagina aan besteed

Toekomstige toepassers zijn zich hier echter niet bewust en mogelijk vinden er in het

land toepassingen plaats die als dit feit bekend zou zijn geweest niet zouden worden

toegestaan Dit probleem voorgelegd aan bodem Ze geen zich hierover beraden

8 mei 2013

Gesprek gevoerd met directeur en medewerker Spaansen van het bedrijf

Bariumprobleem besproken en productieproces van Granuliet beoordeeld in het lichtvan

de BRI 9321 industriezand en gebroken industiegrind Productieproces Graniet wordt

in Schorland en Noorwegen gewonnen Eerste breekproces vind plaats op locatie van

winning Gebroken Granuliet wordt vervolgens per schip naar Nederland Eenmaal

binnen de inrichting wordt het Graniet afhankelijk van de gewenste brok grootte over 1

van de 7 zeven gehaald en gewassen Aan heteind van dit zeefproces blijft de fijnste

granietfractie Granuliet over Het granuliet wordt in silo s verzameld waarna het naar

een groot bezinkingsbasin gaat waar het vochtpercentage wordt teruggebracht naar

50 Hierna wordt het Granuliet geperst tot een vochtpercentage van 15 Het

geperste Granuliet plakken wordt vervolgens mbv een transportband naar buiten

getransporteerd en verzameld in bulk Buiten droogt het Granuliet dan in tot een

vochtpercentage van 15 Voor de leek ziet het eindproduct eruit als klei en heeft als

zodanig ook deze eigenschappen Het Granuliet betreft ongeveer 10 van de productie

op jaar basis hebben we het dan over 250 000 tot 500 000 ton De grootste afzet van

Granuliet is naar de keramische en kalksteenindustrie Het bedrijf is inmiddels 4 jaar
erkend Voor die tijd werd het Granuliet afgezet onder partijkeuring Gezien de grote
hoeveelheid af te zetten product liep dit natuurlijk er in de papieren en belemmerde de

doorzet

136208 1627



Destijds heeft er een discussie plaats gevonden hoe Granuliet geclassificeerd moet

worden Senter Novem en het college van deskundigen hebben aangegeven dat het hier

grand betreft In het kader van het productcertificaat moeter momenteel lOx in 3 jaar
worden bemonsterd op mil hyg kwaliteit Uit de analyses van medio 2012 tot nu blijkt
Barium gemiddeld 1000 mg kg te zijn Bedrijf zou in het verleden ook de nodige

uitloogproeven te hebben uitgevoerd Uit deze proeven zou blijken dater geen uitloging

plaats vindt

5 juni 2013

Aanvullende info ontvangen Na overleg meti[i0 2^esloten de vraag onder welke BRL het

bedrijf dient te werken mbt de productie van Granuliet doorgespeeld naar I0 2e ^ 2e |
met het verzoek dit te bespreken met beleid Bedrijf hiervan in kennis gesteld

17juH 2013

In het kort is de huidige stand van zaken Heel in het kort hebben we antwoord willen

krijgen op de volgende vragen

• Betreft het hier grond of een bouwstof Wij zijn tot de conclusie gekomen dat granuliet
als grond moet worden beoordeeld voorlopig standpunt blijft discussiepunt
• Onder welke BRL moet dit geproduceerd worden Geen enkele BRL dekt het

productieproces helemaal af De BRL 9321 en 9324 komen het dichtste in de buurt

Aangezien we granuliet beoordelen als grond lijkt de BRL 9321 het meest toepasselijk
9324 gaat immers over bouwstoffen

• Aangezien Granuliet van nature een hoog Bariumgehalte heeft en de normen voor

Barium tijdelijk buiten werking zijn gesteld levertdit soms in de praktijk problemen op

Dit probleem is middels een ILT voorstel van XXXX in het Implementatieteam Bbk

besproken ter instemming lopende wijziging Rbk Voorstel is om de vrijstelling om te

draaien d w z een normwaarde in de tabel opnemen en die vrijstellen als wordt

aangetoond dat het bariumgehalte van natuurlijke oorsprong is Het aantonen dat het

van natuurlijke oorsprong is wordt geregeld via het historisch onderzoek dat een

verplicht onderdeel gaat worden van milieuhygienische verklaringen Het onderwerp
komt in het IT van September terug Bedrijf en melder op de hoogte gebracht middels

een mail hoe de vlag ervoor staat

Signaal hiermee afgesloten 2012_WBB_HHWB_Afhandelen Bodemsignaal Eindoordeel

Geen overtredingen geconstateerd

Melding 93476

Op 5 juni stuurde de handhavende dienst van RWS West Nederland Noord een brief aan

de Haven van Amsterdam Deze had een melding gedaan van een toepassing van

microzand onder meldingsnummer 93476 OL De melding werd begeleid met een

analyserapport op basis van AP 04 Grond Uit de bijgevoegde partijkeuring bleek dat het

ging om een partij met grond Achtergrondwaarde

Het bevoegd gezag oordeelde in haar brief dat het gebruikte microzand geen schoon

zand is maar een bouwstof Het betreft hier een stof welke na bewerking niet meer

hetzelfde is zoals deze oorspronkelijk bij de granietwinning is aangetroffen In het besluit

bodemkwaliteit wordt er dan niet gesproken van grond maar van een bouwstof

De monstername door DIBEC Partijkeuring protocol 1001 van een deelpartij
microzand partij 02 ter plaatse van de Amerikahavenweg 2 te Amsterdam nr 812047

^
Deze melding staat niet opgenomen in het totaaloverzicht van het Meldpunt

136208 1627



heeft betrekking op een partij microzand Het microzand zo stelt het keuringsrapport is

vrijgekomen bij de bewerking van graniet en kent de fractie 63 500 pm De partij is

onderzocht conform protocol 1001 versie 2 0

Uit toetsing aan de normen van het generieke kader uit het Besluit en de Regeling
bodemkwaliteit constateert Dibec dat de partij gekwalificeerd wordt als

Achtergrondwaarde grond De partij is conform het Besluit en de Regeling
bodemkwaliteit vrij toepasbaar

RWS stelt vast dat door voornoemde fout met betrekking tot de definitie omschrijving er

een verkeerd onderzoeksprotocol is gebruiktvoor hetopstellen van de toegezonden

milieuhygienische verklaring De milieuhygienische verklaring had met behulp van

protocol 1002 Monsterneming voor partijkeuringen niet vormgegeven bouwstoffen BRL

9324 opgesteld moeten worden in plaats van protocol 1001 monsterneming voor

partijkeuringen grond en baggerspecie BRL 9321

Voornoemde overtreding is overlegd met een specialistische medewerker van de

Inspectie Leefomgeving en Transport IL T Er zal door mijn inspecteur een klacht

worden ingediend bij de instantie Bodemsignaal Hierna zal wellicht door het

verantwoordelijke bestuursorgaan met betrekking tot de kwalibo wetgeving hier actie op

worden ondernomen

Op basis van een luchtsurveillance werd verkleuring vastgesteld RWS stelde dat de

toepasser had kunnen en moeten weten dat deze zeer fijne granietstof zou wegspoelen
als het in oppervlaktewater zou worden toegepast Een eis bij het toepassen van

bouwstoffen is dat deze terugneembaar moeten worden toegepast en niet mag worden

vermengd met de waterbodem Er mag dus geen uitspoeling plaatsvinden

Melding 118809

Op 24 oktober 2013 richtte de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zich met een

brief tot het Havenbedrijf Amsterdam In deze brief stelt de OMD naar aanleiding van

een melding van 18 September 2013 er op 9 oktober 2013 een controle is uitgevoerd bij
de tijdelijke opslag van 2 000 m3 grond Het zou gaan om een partij microzand Op
verzoek heeft de producent het productcertificaat IZG 035 1 granuliet op basis van

BRL 9321 overlegd Op 10 oktober werd een milieu hygienische verklaring overlegd

afkomstig van Dibec rapport partijkeuring d d 27 8 2012 De OMD signaleert dat de

afleverbon van de partij nietvoldoet er zijn geen kwaliteitsgegevens verstrekten de

locatie van de monstername klopt niet

De monstername door DIBEC Partijkeuring protocol 1001 van een deelpartij
microzand partij 02 ter plaatse van de Amerikahavenweg 2 te Amsterdam nr 812047

heeft betrekking op een partij microzand Het microzand is vrijgekomen bij de bewerking
van graniet en kent de fractie 63 500 pm De partij is onderzocht conform protocol
1001 versie 2 0 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie

beoordelingskader grond statische partij in depot Uit toetsing aan de normen van het

generieke kader uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit blijkt dat de partij

gekwalificeerd wordt als Achtergrondwaarde grond De partij is conform het Besluit en

de Regeling bodemkwaliteit vrij toepasbaar

Op 19 november reageert het Havenbedrijf en geeft aan van de grondleverancier

Granietimport Benelux B V hebben wij het genoemde certificaat ontvangen dat is

opgesteld door Dibec Milieutechnisch Adviesbureau te Arnhem Voorafgaand aan de

eerste melding hebben wij geverifieerd of Dibec een gecertificeerd bureau is Tevens

136208 1627



hebben wij beoordeeld of het resultaat van de keuring voldoet aan de eisen die gesteld

zijn voor toepassing van deze grand op de genoemde tijdelijke locatie en de

voorgenomen definitieve locatie Dat bleek allebei het geval te zijn Wat ons betreft

hebben wij daarmee voldaan aan onze wettelijke plicht

Het is onduidelijk of er vervoigstappen zijn ondernomen

Bevindingen

Naar aanleiding van een bodemsignaal uit november 2012 heeft de ILT onderzoek

gedaan naar granuliet Aanleiding was een verhoogd bariumgehalte in granuliet De ILT

stelde vast dat granuliet als grond moest worden beoordeeld BRL 9321 werd daartoe

het meest toepasselijk geacht De normen voor het bariumgehalte zijn tijdelijk buiten

werking gesteld

Bij twee toepassingen in het havengebied van Amsterdam zou het gaan om toepassing
van microzand In beide gevallen oordeelde het bevoegd gezag dat microzand als

bouwstof moet worden gezien Het geleverde productcertificaat BRL 9321 IZG 035 1

heeft betrekking op granuliet De partijkeuring van Dibec gaat uit van microzand

korrelgrootte tussen 63 en 500 micrometer Bevoegd gezag is van oordeel dat omdat

er sprake is van bouwstof er een ander onderzoeksprotocol had moeten worden

toegepast

Check is microzand hetzelfde als granuliet

Of is microzand zoals Intron al aangaf kwartsietzand BRL 9324 certificaat ST 002 9 en

granietzand BRL 9324 certificaat ST 004 9

136208 1627



WVL f
iQ 2e kwVLllI I0 2e |@rws nllTT I0 2e WVL [| I0 2e |@rws nl1
I0 2e I DBO

Thur 6 18 2020 12 32 39 PM

Subject RE Zorgen over het storten van granuliet in de Kraaijenbergse Plassen | Granulietstort | gelderlander nl

Received

1@rws nl1I0 2e 10 2eTo

Cc

From

Sent

Thur 6 18 2020 12 32 39 PM

Beste| I0 2e

Dank voor het uitzoeken Vreemd dit

Degene die de 260 000 ton aangaf was tl0 2«|
Met vriendelijke greet

10 2e

10 2e

WVL

Verzonden donderdag 18 juni 2020 13 06

Aan

10 2eVan

_

DBO

WVL 10 2e |WVL
Onderwerp FW Zorgen over het storten van granuliet in de Kraaijenbergse Plassen | Granulietstort | gelderlander nl

Beste^ioi^
In ons systeem hebben wij geen melding gevonden voor het toepassen van granuliet of microzand in de Kraaijenbergse Plassen

afkomstig van GIB uit de Amerikahaven Dit is vreemd Een verklaring kan zijn dat de toepassing niet is gemeld of dat het

matehaal als bouwstof is toegepast Voor bouwstoffen geldt immer geen meldingsplicht Wellicht kan diegene van het ministerie

van I W die volgens de krant heeft aangeven dat er 260 000 ton granuliet is gestort een verklaring geven Ik heb geen idee wie

dat kan zijn
Succes

Groeten

10 2e

10 2eCC

I 10 2e I

Van | 1Q 2e | WVL] | 10 2e |gprws nl

Verzonden donderdag 18 juni 2020 12 36

Aan

Onderwerp RE Zorgen over het storten van granuliet in de Kraaijenbergse Plassen | Granulietstort | gelderlander nl

Dag I 10 2e |
Ik heb in het meldpunt de meldingen opgevraagd van toepassing van grond in de grootschalige bodemtoepassing aan de

Kraaijenbergse Plassen

Er zijn 13 meldingen in de periode 2014 2015 12 partijen zijn afkomstig uit Belgie Duitsland en een party betreft hergebruik
van grond uit Alblasserdam

Amerikahaven komt bij dit project niet voor als herkomstlocatie

Groet

10 {2e WVL 10 2e g rws nl

10 2^
WVLVan 10 2e 10 2e @rwsjTl

Verzonden donderdag 18 juni 2020 10 17

Aan 10 26 ] WVL 10X2 ^rws nl

Onderwerp FW Zorgen over het storten van granuliet in de Kraaijenbergse Plassen | Granulietstort | gelderlander nl

Van

Verzonden donderdag 18 juni 2020 09 12

Aan

10 2e WVL 10 2e @rwsjil

10 {2e WVL 10 2e g rws nl

Onderwerp RE Zorgen over het storten van granuliet in de Kraaijenbergse Plassen | Granulietstort | gelderlander nl

Ha I 10 2e |
Was het even stil Nou nee niet in mijn mailbox

Dit zijn oude nieuwsberichten uit maart 2020 niks nieuws onder de zon De toepassing in de Kraaijenbergse Plassen is ook

opgenomen in het Deltaresrapport dat met de kamerbrief aan de Tweede Kamer is toegezonden Dus ja in dat opzicht
kende ik um al

Wim Kuijken graaft blijkbaar dieperop de verschillende termen granuliet Noordse leem microzand granietzand etc en of

dat nu wel of niet om hetzelfde materiaal gaat Prima

Groet 10 2e

WVL
_

Verzonden woensdag 17 juni 2020 23 20

Aan

Onderwerp FW Zorgen over het storten van granuliet in de Kraaijenbergse Plassen | Granulietstort | gelderlander nl

Was het even stil kende je deze al

10 2e 10 2e @ rws nlVan

10 2e WVL 1 10 2e @rwsjTl

Verzonden met BlackBerry Work

134433 1628



10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

reeds beoordeeld Zylab ID 134434

134433 1628



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

Thur 6 18 2020 12 48 34 PM

To

From

Sent

Subject FW Zorgen over het storten van granuliet in de Kraaijenbergse Plassen | Granulietstort | gelderlander nl

Received Thur 6 18 2020 12 48 34 PM

Beste Wim

Near aanleiding van 2013 ben ik verder gaan zoeken naar eventuele toepassingen van microzand

Dat microzand zou toegepast zijn in de Kraaijenbergse Plassen in Brabant Er is ook een onderzoeksrapport van Tauw over dat

microzand dat daar gebruikt is Stupers van GiB en Van der Linden beweren dat er granuliet is toegepast

1 Ik heb aan WVLte kijken naar meldingen over microzand of granuliet Als dattoch beide als grond zou worden betiteld

zouden er meldingen in het Bbk voor moeten zijn aangeleverd Zie resultaat hieronder

2 Ik heb aan RWS gevraagd te kijken naar dat rapport van Tauw

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

I 10 2e I

10 2e

10 2e 10 2e

I 10 2e I

reeds beoordeeld 134433

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

I 10 26

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

134727 1629



10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

reeds beoordeeld 134433

^10 2e[

134727 1629







BS | 10 2e I@rws nl1

I DBO

Thur 6 18 2020 2 45 45 PM

Subject RE 20160826 2 Risicobeoordeling microzand Srmals Cuijk_ Kraaijenbergse plassen 5 pdf
Received

10 2«To

10X2eFrom

Sent

Thur 6 18 2020 2 45 46 PM

Mooi Dank

Met vriendelijke groet

10 2e

{10 2e

10 24P ^

{BS10 {2eVan

Verzonden donderdag 18 juni 2020 15 35

Aan 10 {2e DBO

1 10 2e {BSCC

Onderwerp FW 20160826 2 Risicobeoordeling microzand Smals Cuijk_ Kraaijenbergse plassen 5 pdf

Dag
Zoals besproken hieronder ook de reactie van | 10 2e |
Groeten

m BS

Verzonden donderdag 18 juni 2020 14 40

Aan

Onderwerp RE 20160826 2 Risicobeoordeling microzand Smals Cuijk_ Kraaijenbergse plassen 5 pdf

Da^i0 2^jgranuliet en het materiaal dat in het rapport microzand wordt genoemd hebben in het geheel niets met elkaar te

maken Hoogstens kun je zeggen dat hier ook sprake is van grond staat in rapport en dat er een aantal

bewerkingsprocesstappen bij dit microzand zijn toegepast die vrij regulier zijn en ook bij granuliet zijn gedaan Waarschijnlijk

1 10 2e 10 2e @ rws nl

10 2e 10 2eBS @rws nl

wordt microzand ook via BRL 9321 gecertificeerd Het kan natuurlijk niet toegepast worden onder het productcertificaat van

granuliet

Granuliet voldoet aan klasse AW natuur schoonste klasse Het is toegepast als GBT grootschalige bodemtoepassing waarbij tot

klasse Industrie mag worden toegepast

T b v van toepassing van microzand in deze plas in beheer bij een waterschap is geconstateerd dat dit materiaal vanwege de

overschrijding van de normen voor een aantal stoffen onder het generieke toetsingskader van het Bbk niet kon worden toegepast

binnen dit kader is in het rapport aangegeven dat het materiaal niet voldoet aan de klasse Wonen {dat is al minder schone grond

dan granuliet en vanwege de overschrijdingen als klasse Industrie moet worden beschouwd Middels dit rapport beoogt men voor

de stoffen waar de overschrijdingen zijn gemeten nader te onderzoeken of e e a leidt tot negatieve milieueffecten om als dat

niet zo is toepassing toch mogelijk te maken { via het gebiedsspecifiektoetsingskader Bbk

Ter vergelijking

herkomst is anders granuliet is afkomstig van natuursteen graniet en zandsteen microzand betreft gebroken grind

samenstelling is anders

granuliet heeft nauwelijks organische stof 0 2 0 9 d s voor microzand is dat circa 4

granuliet is een homogeen materiaal het rapport laat zien dat dat voor microzand zeker niet geldt zeer grote

verschillen in analyseresultaten tussen de monsters

het arseengehalte in granuliet is laag 3 5 mg kg in microzand juist erg hoog 44 mg kg voor koper en lood geldt dat

het gehalte in microzand bijna twee keer zo hoog is als in granuliet

\
Van 10 2e BS | 10 2e | S rws nl

Verzonden donderdag 18 juni 2020 09 12

BS
_

l 10X2e 10 2e @rwsmlAan

Onderwerp FW 20160826 2 Risicobeoordeling microzand Smals Cuijk_ Kraaijenbergse plassen 5 pdf

Dag | 10X2e |
Zie hieronder het verzoek van I0 2ej Ik ben als leek ook even door het rapport gelopen Dit is toch echt ander materiaal

althans geen granuliet met een andere samenstelling en herkomst En een mindere kwaliteit

Is 10X2ej geen appels met peren aan het vergelijken
Groeten

1^
Van

Verzonden woensdag 17 juni 2020 22 30

Aan 10 2e BS 10 2e @ rws nl

Onderwerp 20160826 2 Risicobeoordeling microzand Smals Cuijk_ Kraaijenbergse plassen 5 pdf

10 2e DBO 10 2e @minienw nl

134995 1631



Best^l|0 2^
Zoals je weet lopen er wat termen door elkaar rond granuliet Bijgevoegd een rapport van Tauw over de toepassing van microzand

in de Kraaijenbergse Plassen

Er zitten allerlei chemische analyses bij Zou je aan 10 2e willen vragen of deze qua samenstelling grofweg vergelijkbaar zijn met

de analyses van granuliet in Over de Maas

Groet

i0 2e

134995 1631



BS ^ I0 2e I@rws nl1

I db6
Thur 6 18 2020 6 21 15 PM

Subject 20120827_02_WNN_rapport Partijkeuring Dibec microzand pdf
Received

20120827 02 WNN rapportPartiikeuringDibecnnicrozand pdf

I0 2eTo

10X2eFrom

Sent

Thur 6 18 2020 6 21 16 PM

Nog een vraag over microzand Ditmaal van GIB uit 2012 Kan 10 2e kijken of dit qua samenstelling consistent is met granuliet

zoals wij dat kennen

Groet

10 2e

134994 1632



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

10 29 I DBO

Thur 6 18 2020 6 22 21 PM

To

Cc @minienw nl]
From

Sent

Subject RE [EXTERNAL] Verwarring over granietzand
Thur 6 18 2020 6 22 22 PMReceived

Ja maar eerst stuur ik hem weer vragen op

Met vriendeliike groet^

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden donderdag 18 juni 2020 19 21

Aan 10 2e I DBO

DGB

Onderwerp Re [EXTERNAL] Verwarring over granietzand

Nieuwe videocaii opzetten

10 2eCC

iPhone WJK

DBOOp 18 jun 2020 om 19 14 heeft

geschreven

10 2e 10 2e @minienw ni het voigende

Beste| 10 26 | en Wim
ik ben bang dat ie hetvoor zichzelf allee^^j^g^ moeilijker maakt Zie mijn opmerkingen in rood

We zullen inderdaad de benadering moeten kiezen van de productcertificaten

Met vriendelijke groet

10 2e

Van Wim Kuijken 10 2e @gmaii com

Verzonden donderdag 18 juni 2020 18 10

Aan 10 2e I DBO 1 10 2e |@minienw ni

10 2e ~J DGB 1 10 2e |^minienw ni

Onderwerp Re [EXTERNAL] Verwarring over granietzand

Misschien nu maar vragen

CC

io 2g

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 18 jun 2020 om 17 25 heeft Wim Kuijken 10 2e g gmaii com het voigende geschreven

10 2g

Wim

iPhoneWJK

134725 1634



[Culemborg 10 2eOp 18 jun 2020 om 16 54 heeft

het volgende geschreven

@sgs com10 2e

Geachte 10 2e

10 2g

Met vriendelijke groeten
kind regards

10 2e

134725 1634



10 2e

10 2e DBO 10 2e @minienw nlFrom

Sent 10 June 2020 17 18

l@sgs comCulemborg | C 0 2e10 2eTo

Cc Wim Kuijken q |@gmail com

Subject [EXTERNAL] Verwarring over granietzand

10 2e DGB ^ 1P 2e @minienw nl

WARNING this message is from an EXTERNAL SENDER Please be cautious particularly

with links and attachments

10 2eGeachte

Ik richt me nogmaals tot u omdat ik bij het schrijven van de bevindingen op een voor mij

verwarrende zaak stuit Ik hoop dat u hierin uitsluitsel kunt geven

Op een eerdere vraag van mij gaf u het volgende antwoord

10 2g

134725 1634



I0 2g

Graag hoor ik van u

Met vriendelijke groet

10 2e

Dit benefit kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain 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 thesenderand delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Information in this email and any attachments is confidential and intended solely for

the use ofthe individual s to whom it is addressed or otherwise directed Please

note that any views or opinions presented in this email are solely those of the author

and do not necessarily represent those of the Company Finally the recipient should
check this email and any attachments for the presence ofviruses The Company

accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email

All SGS services are rendered in accordance with the applicable SGS conditions of

service available on request and accessible at https www sgs com en terms and

conditions

134725 1634



10 2e I0 2e l@minienw nl]
I0 2e | BS [| I0 2e |@rws nl1

I0 2e \ DBO[| I0 2e |@tninienw nl1

10 2eTo BSK|
@minienw nl1

@rws nl] |
J DGRW

Fri 6 19 2020 8 14 07 AM

L
1| 10 2e10 2edgr™

BS C
From

Sent

Subject offerte granuliet
Received

Aanbieding PvA Granuliet Arcadis D10010024 pdf

10 2e

I0 2e

Fri 6 19 2020 8 14 09 AM

Aanbledingsbrief Arcadis Review Granuliet pdf

Inschriivingsstaat Arcadis Review Granuliet pdf

Verklaring geen betrokkenheid Arcadis pdf

Beste 10 2e | p0 ^tl[0j ^ p0j^ en pO^
Hierbij de offerte voor het review onderzoek granuliet Er is helaas maar een offerte uitgebracht van de drie bedrijven die hierom

hebben gevraagd Een bedrijf had betrokkenheid bij het project en het andere bedrijf heeft geen offerte uitgebracht Ik heh de

offerte net snel doorgelezen en ik vind het er erg goed uitzien Ik het gewicht van het team Ik ken bi1voorbeelcKj|Q 2 I0 2e

en dat vind ik een hele goede Waar ik alleen van geschrokken ben zijn de kosten Ex btw zijn de kosterk 57 lid 2 AvJeuro fnoem ik

maar eerst Inclusie6 57 lid 2 Avjpuro Zoals ik het nu snel kan zien is er goed over naqedacht zeker met ae oeperkte
omschrijving die wij hebben gemaakt Met name de post voor bemonstering is forsiTs lld2Avluro Wij vragen overigens ook wel

wat als hetgaatom bemonstering van granuliet oppervlaktewater grondwater bioassays etc etc Kortgezegd mijn indruk van

de offerte en de opzet is gewoon echtgoed maar de kosten zijn hooq Denk dat wij hiermee een goed onderzoek en rapport
zullen krijgen Moet het nog wel een keer extra doorlezen Ikga met] 10 2e |een afspraak plannen en kijken wat nog mogelijk
is Ik verzoek jullie om mee te lezen en iullie eerste indrukken aan rriij door te geven Ik plan nog even niet een gesprek met de

klankbordgroep Eerst even het gesprek met 10 2e

Met vriendeliike groet

10 2e

| 10 P4^
l 10 2e

Van

Verzonden woensdag 17 juni 2020 13 02

Aan

Onderwerp FW Aanbieding Review Granuliet kenmerk 31160104

Hap0 2e^
Bijgaand tref je de enige offerte aan die is ingediend Hi] is aan de hoge kant dus als je wil overleggen dan weet je me te vinden

Groet

IBI FenImm

10 2e I DGRW

10 2e

10 2e @arcadis comVan

Verzonden woensdag 17 juni 2020 11 51

IBI FenI

Onderwerp Aanbieding Review Granuliet kenmerk 31160104

Geachti

Hierbij ontvangt u onze aanbieding voor uw aanvraag rondom de Review Granuliet met kenmerk 31160104 Deze aanbieding valt

binnen de raamovereenkomst Advies en ingenieursdiensten thema 9 Beleid voor bodem en ondergrond
Met veel plezier hebben we een aanbieding voor u samengesteld en een deskundig team geformeerd dat een goed onderbouwde

uitspraak kan doen over de effecten van de verondieping met granuliet in ‘Over de Maas’ Ons voorstel bestaat uit de volgende
documenten die u aantreft in de bijiage

• Onze aanbiedingsbrief
• Het kwaliteitsdeel bestaande uit

I0 2e

10 2e @minienw nl Offertes 10 {2g @minienw nlAan I0 2e

10 2e

• Gunningscriterium G1 Plan van Aanpak 5 pagina’s
• Gunningscriterium G2 Kennis en Ervaring 2 pagina’s
• De CVs van de medewerkers die wij voor deze opdracht in willen zetten

• De inschrijvingsstaat {bijiage B

• De verklaring van geen betrokkenheid {bijiage D

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te doen en zien uw reactie met belangstelling tegemoet
Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

143202 1636
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Be green leave It on the screen

□
Arcadis Nederland B V Registered office Arnhem Registered number 09036504

This email and any lies transmitted with it are the property of Arcadis and its affiliates All rights including without limitation copyright are reserved This email

contains information that maybe conidential and may also be privileged It is for the exclusive use of the intended recipient s If you are not an intended recipient

please note that any form of distribution copying or use of this communication or the information in it is strictly prohibited and may be unlawful If you have received

this communication in error please return it to the sender and then delete the email and destroy any copies of it While reasonable precautions have been taken to

ensure that no software or viruses are present in our emails we cannot guarantee that this email or any attachment is virus free or has not been intercepted or

changed Any opinions or other information in this email that do not relate to the official business of Arcadis are neither given nor endorsed by it

143202 1636



eARCADISIfS

Mintsterievan infrastnjcluuren WcBeRtaat

lo 2e n
Poslbus20904

2500 EX DEN HAAG

68004GAm iBm

31160104

Geacht^ 10 2eT

HartelijKQanK vooraenadere offerteaanvraag Review Granuliet Dinnende

raamovereennomst Advies en ingemeursdiensten ttiema 9 Beleid voor bodem

undetgtutKj iiieL kentiietk 31160104 Mel veel pleziet hebbeti

aanbiedrng voor u samengesteld en

good ondcrbouwdc uitopraal kan docn

granuhet m Over de M aas

del veel plezier MePPen wij e^

deskundig team geformeerd
dc cffcotcn van dc vcrondicping met

Het vraagstuk rondom granullet is op meerdere manieren te benaderen Als

aen wij dat de urtkomsten van de onderzoeksvragen te kort door

vragen oproept dan

WIJ in op een meer diepgaand
zoek zeker in relatie tot de beschikbare doorlooptijd Wij hebben gekozen

ulieteen nieuw poliliek
Sen stikstof

te bocht worden beantwoord waardoor de review juist

datzy
■

onder

voor deze grondige aanpak om te voorkomen dat gran

dossier wordt naast de lopende dossiers rondom PEA

beantwoordt Omditte voorkomen steken

Ons vuuislel besWat uitdc vulycnde unOerdefeii die sepaiaat woideii

aangeleverd
• Deze aanbicdmgabncf
• Het kwalrtertsdeel bestaande uct

• Gunningscrctenum G1 Plan van Aanpak 6 pagina s

• Gunnmgscriterium G2 Kennisen Ervaring 2 pagina s

■ De CV s van de medewerkersdie wij voor deze opdracht in willen zetten

■ De inschrijvingsstaat bijiage B

■ De verklaring van geen betrokkienheid bijIage D

ISO 9001 15014001

Onzeaanbieding gaat urt vaneen doorlooptiid van 3 maanden In hetgevaldat

gezamenlijk met u alsopdraohtgever wordt gekozen voor uitbreiding van de

soope of verlenging van de doorlooptijd dan heeftdat vanzelfsprekend effect op

onze kostenoaloulatie Graag gaan wij tijdenshet startoverleg met u in gesprek
over de gekozen aanpak en gehanteerde urtgangspunten in onze aanbieding

COj prestatieladder

VEIUGHEIPSIADDER

144217 1638



eARCADISIfS

Eventuele wensen tot aanpassng kunnen wij samen met uvormgevenals basis
■

traject dat wij samen met u doorlopen tot de penode van oplevenng

Op uw verzoek treft u hierbij ook de factuurgegevens
hactuuradres Arcadis Nederland BV

V crediteurenadmrnistratie

Puslbus 161 6800 AD ARNHEM

Kamer

000017201

organisatie

Koof
675

16004 vestig ingsnummer

Wrj vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te doen en zien

0 fegemoefreantie met bet

Metvnendeliike greet

10 2e

Co ntaetpersoon
E

144217 1638



Bijiage B

Inschrijvingsstaat

Keview granuliefnng^
3116

OndergetEkende{n t

te dezen rechtsgeldg
vKrklddrL vKrkldrBii

bssdiravsn m da uilnodiging tot mechri]ving tegan ondarataanda pri]s axduaaf btw

Zaaknummer

Arcadis Nederland BV

ivertegenwoordigd 1Q 2e

Deel pr

1 Litcrjtuurstudic

2 Bemonstering analyse

iO ic

Stelpost bemonstering en ~e 10 1cr

ardusief BTWfexduaef stelpostl

l io i F
De inschrijving is op basis

Da inGchnjver verklaart dat hij zij ken

insdinjving ajn ingediend en dat de in

waarheid zijn in^vuld

genomen van alia doojmantan da bij da

doojmenten tezamen de

10 2e

Rijlag n d dijNitnrvli^mjM
betrefferde zaakriL s’ns^ol

144219 1639



Onderwerp Review g anuliet Datum 17 6 2020

I inschrijver Arczidis

tnorhr^vpr riipnf mirirtpk riit fnrmijlipr fp vprldarpn riaf pr qpph hptrnidipnhpiri ipopwpppf hpt prnjpft

Over de Maas verondiepingsproiect in de gemeente West Maas

Benelux te Amsterdam

GranulietlmDort

Plaals Arnhem Datum 17 6 2020

10 2e 10 2e

10 2e

144221 1640



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

10 29 I DBO

Fri 6 19 2020 8 18 24 AM

To

Cc @minienw nl]
From

Sent

Subject RE [EXTERNAL] Verwarring over granietzand
Fri 6 19 2020 8 18 25 AMReceived

Is goed

Met vriendeliike groet

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden donderdag 18 juni 2020 21 26

Aan 10 2e I DBO

DGB

Onderwerp Re [EXTERNAL] Verwarring over granietzand
10 2s Ik zou hem eerst even bellen en toelichten welke helderheid wij nog verder willen en waarom als je de mail zo verstuurt

zou het wel eens erg heftig achterdochtig kunnen overkomen

Na het telefoongesprek is zo n mail beter te begrijpen

Wim

10 2eCC

iPhone WJK

10 2e DBO 10 2eOp 18 jun 2020 om 21 00 heeft

geschreven

@minienw nl het volgende

Beste 10 2e | en Wim
Zie mijn opzet voor een mail aan I I0 2e

Geachtef I0 [2e L

10 2g

134723 1641



io 2g

Wim stel dat het zo is dat 63 micrometer granuliet is en alles 2 mm bouwstof Dan zouden die twee certificaten

onder BRL 9324 bedoeld zijn voor producten groter dan 2 mm

Dan is er dus een product tussen 63 micrometer en 500 micrometer dat vrijkomt in de productie van GIB Zouden ze

dat willen certificeren als grond in BRL 9344 samen met granuliet

Met vriendelijke groet
10 2e

10 2e

10 2e

|Culemborg 10 2eVan [ @sgs com10 2e

Verzonden donderdag 18 juni 2020 16 54

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

CC Wim Kuiiken’ l 10 2e | agm^l com | We ] DGB 10 Pe

Culemborg 10 2e @sgs com

Onderwerp RE [EXTERNAL] Verwarring over granietzand

Geachte I0 2e

^minienw nl 10 2e

10 2g

134723 1641



Met vriendelijke groeten
kind regards

10 2e

DBO 10 2e10 2e g nninienw nlFrom

Sent 10 June 2020 17 18

]{Culemborg]
Cc Wim Kuijken | 10 2e giEmail com

Subject [EXTERNAL] Verwarring over granietzand

WARNING this message is from an EXTERNAL SENDER Please be cautious particularly with links and

attachments

10 2eTo @sgs com10 2e

10 2e DGB 10 2e @ minienw nl

♦ ♦

I0 2eGeachte

Ik richt me nogmaals tot u omdat ik bij het schrijven van de bevindingen op een voor ml] verwarrende zaak stult Ik

hoop dat u hlerin ultslultsel kunt geven

Op een eerdere vraag van mij gaf u het volgende antwoord

10 2g

Graag hoor ik van u

Met vriendelijke groet

I 10 2e

134723 1641



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 to verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

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

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

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

messages

Information in this email and any attachments is confidential and intended solely for the use ofthe

individual s to whom it is addressed or otherwise directed Please note that any views or opinions presented
in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the Company Finally the

recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses The Company accepts no

liability for any damage caused by any virus transmitted by this email All SGS services are rendered in

accordance with the applicable SGS conditions of service available on request and accessible at

https www sgs com en terms and conditions

134723 1641





BMC Certificate

1 Q 2e
meg 3

POSitXiS 160

2800 AD Gouda

tel 0182 532300

fax 0182 570216CERTIFICATIE

8oktot cr2008

EB\SB_tV\CVd\5r027\23 1
College van Deskundlgi

vcigadcrsluk CvD 04 3

BRL 9321 9324

Bi[ de aarpassing

industnegrnd isDesioter om

matenaalgeproduceerdafsgebiohengesteenteperdefinFlie als bouwstpf teondeizoeten

BRL 9324

matenaaigeproduceerd aisgebroker grind [ er definite alsgrordteondeizoeken
BRL 9321

de Beooidelingsrcmiiinen voor steenslag en industriezand gePiDken

BoiMstorrenoesiuil aienoe le woroen

gchantccid Order hcl Bcsluil bcxjcmkwalilcil is deze sirakkc indcling net larger wcttclijk vcicisl

ewereen werKwijze

intron Certtcatie is geconfronteerd
luceerd ais i

dit mogeiijK te maker dient BRL 9821 te woiden aangepast

net veizoek door een cerlificaatnouder om fun n

I le

matenaai
■ bijiagesss gebroken gesteente te mogen ordeizoeken en beoordeien als grand

maker dient BRL 9821 te woiden aangepast

dergelijke aarpassirg diert het volgerde ir

seiijk en bnnen de nchtijnen van SBK
■ BRLen le kunner beoofdeien

ing van rjn maeriaai geproduceerd ais georoken gesteente naar grond
lelig voor bestaarde certfcaattx udeis omdat die dar verplicht worder

eer rieiiw toelatirgsnrOeryof nit tevoerer

al dar net toestaar

IS met went

basis van twee

een roimeie oveizen

toegestaan om een product op

Her Col ege van Deshungigen ToeHagmateiialen en Vu sW fet iconZt verzocfit te bes u tet of BRL

9321 en cfBRL 9324 Senenteworden geMijiigd in verDandmetbovenstsand verzoeic

1

136219 1644



INTROj^
CERTIFICATIE—

“

6 QKr 00B

LlS 2 0^
2 3 x

Certificatielrssteliirg BMC

t a v de SQcretaris ran het Callage

Toeilsgmatetialen en vulstofen

Xj
r™

Poslbus 150

2800 AD QOUDA

s

ill Mttlf cMi«brrtai»f dercer SRL

immw

G ichte| 10K2ey

Can produsent van ateenslag wind trsKcr^pnd frseU© 0 1 mm datbijaeproduetievan

steerslag vrijkomt toepsE^r als oroni en niet als bojwstof De vraag voor grand word

nadfukkelik gssteld In de besteiken SenterNwen heefl Inmiddels Ingestemd met f et

loepassen van flit producl alsgtond ir halKader van hetBesluit bodemkwaliieit omdathet

voor yord
i

voldoetaandecsarir

rs iss’
rdoterrigensa zetting

Tocti is er bij dil produ l sprske vsn n nabJutiijXa berkomsl rt een wingebied

product komt vri bit een teheersi pmdiifiisproces BRL 9321 ijkt daarom de meest

If geschikte BRL raw dit scort produclen Het gedmik ran BRL 9335 prolocei 9336 1 is

I geei optie omdal dan elke Indi nduele party brekerzand meet yvorden gekeurd

i Wlj vragen het College van DeskuinHgen daarem ioest«nn ing
ii prodocl op basis van BRL 9221 en ofeenmogelijketoekonistis

p cp Pit punt

§ Craag vemeem ik de reactie van het College op dt voorstel

v^ndellJKegroeten

lelceliflcerenvan dit

rpasslng vanaetiKL

illil 10 2e

[10 2e}

136219 1644



BMC Certiticate

POSttXJL

2800 AD Gouda

tel 0182 532300

fax 0182 570216

»eg3
5 150

CERTIFICATIE

16 oktot cr2008

EB\SB_tV\CVd\5r028\23 1
College van Deskund

vcigadcrsluk CvCW 6

VERSLAG COLLEGE DESKUNDIGEN

van de 4 vergadertng van net College van

genoudenopwoensdagISoktoberSIKie van 16 00 tot 18 00 uurblJVBWAsfalt

enVulstoffen TV

Namens net Bureau BMC

vooizitter I Certifioatle

Namens KIWA

R Vacature

VeilegeiimomOianiy i ittieiib VOBNTt

Opening
De vocxzitter Heel de ezigen weikom

Verslag van deOe vergaderlng d d SJunI
Blag woraigoeOgekevra onOerOe opmeikingen Oat

67 veigaderingop woensOag 15 oktoberwoidt gefiouden
6 Ontvangen knliek beoordelingsnchllijnen is de opmerki

lagmateriaal afkomslg van themische leinlgingsirstaliales
2 vdll Deze upineikiiig lieell PelieKKiiiy up leeiliuudeiid asfallyiai

03 7

enoluleerd dal hel

let on Kr BRL

TAG
Sl„„

lulaal

van xaken afspraken

afspraak

1 6 0 W M7 BMC Inlron en KIWA zullen in onderling overleg lot

voofsiei Komer voor naimonisaiie Bn aanzien van caiegoneen
tekortkomingen en bijbehorende termijnen voor corngeiende
maaliegeleti
Heen nog nielplaatspevonden

BMC

KIWA

2 2 21 11 07 Via de iioimtoiiimissie tesimellioueii zal tumiiieiilaai woiden

geleverd nchting CEN m b t de fulvceuurproef als gevog van

hel nndei7oeksrappnil van de NedenanOse cemenlindiislne

Heeft plaatsgevonOen

BMC

aangepast | 1UK1
begeleidingscommissie

]zal deel

werige

2 4 21 11 07 DRL 1004

uitmaken

BMC

1
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AanjeSotenorjansatevandeSetonwreraginj veisBj van da 4 verBadermj van 15 onoten 2008

datum afspraak actle door

aeeinemers woroen airecl oeiroKKenen gevraaga Dij v

diegenen die aan de lolstardkoming van DRL 1004

meegowerM
Heeft f co mef o aafsgevoacfef

ootKeur

hebben

ObO 08 Bi| Vulyeiide jaaiiaggoilayes AUlleii de geiapgoileeide n

uilvooigaatidejarentervergelijking worden heihaald

ijft sfaad a s P JU

PJ
verifcalieonderzoeker gecorslaleeide
vemeld in dejaarrapportage2007—
Heen nog niel plaalsgejonden

afwijkingen

0 O6 08 e arslernmiiiy III BRL 2502

woidcti opgcromcn

flipnt tAd

onaerzoek le woraen oitqevoera
de producent diert le i

lieei ASK gevoeiig is ol

producent specifceert

per Miingehiefi pelrngrafwh

specificerer cf eeti product polen
iniei

polentieel ASR gevoelig is dent dit ten minste X maal per

iaar rtiel de morteibalkproef le worden aangetoond

De vooiPeieidingscommissie BRL 2502 zal worden gevraagd
aovies te geven noeveei morteibaiKproeven |aariijKs dienen te

woiden uitges oerd

De voortenad ngsccmiss e is nog niet geconsulteerd

mizi10 2e kai oe prooiemaiiekdie isonEiaan oooC
de veilaagifc toetsin^waaide van nikkel bespieken binnen

o a Cascaae

3 4 UbOb UB

verhoc^de toetsingswaaiden bij certllcaat

houders

Peperkle toepasPaartieid van het materlaal afkomslig van

sommige cemrcaainouders

Do huidigc situotic word l ort acsprol cn Hot proDIccm wordt

Desp oken in het Piatform

BodemKwaliteit De exacte stand van zaKen is onduidelilK

3 5 OOdfrdS De binnengekomen kntiek zal worden verwerkt Daama aullen

aangeboden BRL 2502 9302 en

BMC

BRL en aan SBK

9312

Heen wel plaatsgevonden voor SRL ed 9302 en 9312

Heeftnog nietplaatsgevonden voor BRL 2502

nAOfi OR Toeslagmatenaal atknmstig van

zoals Oat momenteel worot qecei

BRL 2502 vail feilelijk niel onder die

mogeiijkneoen noe mermeeom le gaan
BRL2C02kan merop worden aangepasi

L bijv 2506 9311 kan hierop woiden

theimische reinigingsinslal
ertifceerd op basis van

BRL Er zijn enkele

BMC

aangepasi
nieuwe BRL kunnen wordendesnoods

geschreven
Bovengenoemoe mogeipneoen zuiien woioen nagegaan
Hccn nog nict plootsgcvondcn Hot CvD is van mcning M ot

BRL op 0

worden in

waarvan dit materiaal gecertiWceerd zou gaan
ieder geval onder haar verantwoordeliiKtieid valt

136222 1645



veisBg van de 4 vergadermg van 15 oIrtoOe 2008AanjesOten orjamsate van de Baonwenigng

|NEN5905 04 2

leaan

Voorafgaatide
pfoeffreaijertiesvoortotaaizwaveigerialteefi inziiuropiosbaar suifaattevens hetgehail

fljne deleri waarboven onderzoeK naar sterK zwellende kleimineraler dient te w

Litgevoerd isgewijzigdin NEN 5905

Bcsiotcn woFdIdal vooricdcr van dcdric hicrbwcn gcnocmdc cigcnschappcn NEN 5905 A1

in BRL 2602 zal worden ouergenomen

BRL 9321 9324 certifl

Ti|den5 de vergaOenng
defnilies van grand
txwemkwaiiteitzijn weergegeven

g brekerzand ult steenslag
I 5luh 04 4 uilgereKI waarir

04 3

vullirg op sluk 04 3 de orniele

daaromlienl urt hel Bestuilloelichting

Er ontstaat en

wmdeii vaslgcL

iige discussie waatbij
aleid

Als fjn maicnaal gcproducccid urt gcbrokcn gcaiccntc ondcr dc Oafnftic van grand valt

dteni hel aK grand ondeiznchl le warden Hel malenaal vad daarhij anlam rlrah met

larger order dedefPile van een bouwstof Uliooqondeizoek is in Oat gwai net larger

toege
ben a

beschouwO di

vogende overwegingen zwaarwegend

kneiozou zynoallyn maeriaai geproouceero uilgebroken ges
warden als een bauwslof die mag warden loegepasi als grand

geval de vraag at samenslellingsanoerzaek dan verpichl is of dal kan warden

volstaan met het uitvoeren van uitoogonderzoek en de vermelding op het certifcaat dat

oe gecertifceerde Bouwstoftevens als grond mag woroen toegepast

anoere mlogeiy
enlle

Deze oeioe punien zuiien door iniron woroen
“ ■

zullcn Iniran

voorgaego aan seniemovem Airankaijr
BMC can Ickstvaarsicl vaar BRL 9321 9324

S

GemelO wardldal met hel verschynen van de Wyziging Regeling baOemkwalileil producenlen
lal 1 juli 2009delij0 hebben i p v 1 Januan 2009 am een erkenning ap basis

—

behalen

Voorts word door irtion aangegeverdatertussen deBRLen 9313en 9321 een versctiii is in

uciiliewaamieciiicuwc

_aslalcn dal drl puni pas
hrernmireni kirmeel cnmmenlaar indieni

n^ui paiameteisdieiien tewoideii bepaald Naeeii koilcdistussie

dan zal warden bchandcld wanneer hel CCvD grandslaffan cn

6 Ronavraag
inlron geell aan dal bij een beoordeling door de RvA 15 gebleken dal BRL 2001 {Lch
taeslagmatenalen nietvalledg vOdael aan de accreditatie eisen Sammgevan dedaardeR\

getOrmuleerdeopmerkingen hebben levens betrekking op BRL 2502

Intron en BMC zulten gezamenljk de door de RvA getormuleerde opmerkingen nalopen en waar

nooigBFtL200i en BRL2502 neropaanpassea

Devolqendevetgadennq zal worden gehouOen op

Locatie Kantoorvan IntronCertificatie

inCLUSIEFUITNODIGinOVOORDinER

136222 1645



veisBg van de 4 vergadenng van 15 oIrtoOe 2008AanjesOtenorjamsatevandeeaonweragng

datum afspraak idoor

1 6 01 0007 BMC

voofstei Komer voor tiamonisate ten aanzien van categoneen
lekortKomir

maatregele

KIWA onderling overleg tot BMC

bi|t enorenOe termijnen voor corngeiende KIWAngen
en

2 4 21 11 07 BRL 1804

uitmaken

BMCaangepas

Degeleidir
aeeinemers woroen oirect oe

ngscc
JtrOKK

ommissie cwenge
ener gevraaga oij voorkeur

hebbentotstanakomirg

3 1 000 08 Brj volgenoe jaarrapportages
waaideii oil vuoryaaiide
herhaald

RlyfUtaan aKPM pnnt

gerapportee
jlijRiiiy wmdeii

BMC

veiyel

16 10 0R

verificatieondetzoeKen gecorstateetde
vermeia in 0ejaarrapportage2007

—

3 3 054K4D8 Voor een veroere afstemming t o v CUR 89 zai in BRL 2502 BMC

tvoiden opgei
or dicnt pcrwingcbicd pctrogiafsch

iiitge
Oe proOucent Oient te specifceien of

potentieei ASR gevoeiig is of niS

proaucent speciticeen oat

polertieel ASR gevoeliy is

Jaar met de moitelbalkproefte woiden aangeloond

onderyoek Ip

prxJLCt

n product
steXdierl dll ten min

De vooFbereidingscommissie BRL 2502 zal worden

advies le geven hoeveei morlelbalkproeven jaariijks
women uiigevoera

gevraagd
Oienen le

3 4 050 08 kal de oroblemaliek die is onislaan door

singswaarae van nikkei bespreken binnen

Solkema

o a cascade

vertioogde toetsingswaaiden by veel

ceitifcaalhodOers

beperkle

sommige

toepasbaarheid van bet matenaal afkomsiig van

certifcaathoudeis

05 06 08 DC binncngckomcn kniick

RRI en aan RBK

vcnvcrM Daarna zullcn

aangpboden BRI PSOO 9307en

9312

Alleen BRL 2502 nog afhandelen15 10 08

0506 08 Toeslagmaleriaal afkomsiig
inslallalies zoals dal momenleel wordi

van BRL 2502 vail felelijk met order

mogelijkheden hoe hiermee om le gaan
BRL 2502 kail liieiopwoideii aaiiyepasl

Ihermische reinigings BMC

gecertifceeid op basis

die BRL Er zijn enkele

nogeiijknedennoenier
BRL 2502 kail Ilia

andcrc BRL

aangepasi
zou d

geschrewen

opwoiueii aaiiyepasl

bijv 2506 9311 kan hiaop woidcn

meuwe BRL kunnen wordendesnoods

136222 1645



AanjesOtenorjansatevandeSetonwreraginj veisBj van da 4 verBadermj van 15 onoten 2008

datum afspraak actle door

Dovengenoemde mogelijkheden zullen wonder nagegaar

15 10 08 BMCer intron zuiier biiateraaien ovefzichtopsteiienm b t ae

verschillenenoveieenkomstertussen BRL2502en BRL9311

16 10 08 BRL 2502 zal woiden aangepasi dor

tiipTTiavnlGPrflppigpritcranppn NFN 5Q05 A1 in RRI 5507 zal

woraen overger
totaal zwavelgefialte word net large
in zuur opiosoaar suitaal worai aiieen

BMC

ir orderzcxm

■n aj 11 I oroetzocm

gehalte aar fjne delen waarboven onderzoek raar steik

zwellerde keimineralen dienlle worder uilgevoerd

4 2 15 10 08 De twee orderstaande punter
vumgelegd aaii Seiilemuvem

fjn matenaal geproduceerd
flefritie

worden

gebroker gesteerte

grnrfl valt fliert net

matenaalonaerzoctit

automaliscti met larger
Dcxiwstot Ultioogonoerzo
toegestaan

woroer

oefnitie

gevai i larger

ardeie mogelijkheid zou zijr

geproduceerd uit georoker gesteerte
woraen als een bouwstof die

fjn matenaal

Oeschouwd diert te

mag worden toegepast
gevai de vraag of

veipliclil 15 uf dal

hot uitvocicr van uitloogordcizook
de vermelding op net certifcaat dat de geceitifceende

bouwstoftevers als qrord maq worden toegepast

grord
igiUiideizueK

woidcn vols

AtnanKeiijK van de reactie van sertemovem zuiien intron en

BMC een tekstvoorslel voor BRL 9321 9324 opstellen

4 3 15 10 08 Bijeen PeoordeiirgdoorOeRvA Oy intron is gePieken dat BRL

2501 Lictite toesiagmatenaien met voiiedig voidoel aan de

actiedilalie eiseii Syrninige
goformulccidc opmcrking
7 07

Intron en BMC zullen gezameniijk
geiomiuieeide opmerkingen naiopen en

{en BRL 2002 rierop aanpassen

BMC

hcbbcn tcvcns bolrckking op BRL

RVA

waarnodg BKL2501
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7fd i ^eT I
BLchncracg 3

Postbus 150

2800ADGou0a

0182 532300

fax 0182 570216IFICATIE

EB\SB_tvACvDtetW3ol l
College
veigadetstuk CvD SI

Hot CvD roes agmoferiolcn on \Ailslolfon wordt govraagd om ondcrstoand lohstvoorstolvoor

BRL 9321v3sttestellen

Voordeleesbaarheid

mnetwu^igmgs ^

wef opgetionie t omdatperBRL sfeeftts eenwifilgingiblad inomloop magiijn

zijndewfiigingend d 20O8 0T 09nietopgenomeninonderstaande
ibiadioais dataanSBKzal women aangeoooen women sezewiizigi

WIJZIGINGSBLAD BRL 9321 2008 02 08

INDUSTRIEZAND EN GEBROKEN INDUSTRIEGRIND

WijargirgsdEJum 10 aprrl 2009

Door miOOel van art wnziginqsbiaa worot tiel moqeink qemaakt om op basis van BRL 9321 brekeizand

ais grona te certifceien Het belreft brekeizana tot een maximale nominaie koneWiameter van 2 mm

geproauceera in grooves waar gesleente primair malenaai worai veiweikl lolsleensiag

1 2

o cfcrstaaf7iJe teist tomt te venallen

Klei teelaarOe matenaal afkomstrg uitdeklagen flugsand en deigelijkel
op basis van doze beooiaelingsiichtlijn worden gecertiflceerd Dit geldt ook v

slag geproduceerd uit gesteente

en wares venimgen doar

Kiel tcclaardc matenaal afkomstig uit deklageri fugsand en dergelijke kunnen met op
basis van deze beooidelingsnchtlijn miofden geceitifceeid Dit geldt ook voof steenslag ge

produceerduitgesteente net litzcncJemkj vands fraclie Meiner dan 2 mm

2 1 Industnezanit en gebroKen Industrlegrlni]

nndprslaandp feksf krxnf fe vprvallen

Van nature in de bodem voorkomend sedimentair matenaal dal een

net matenaal kan women

I vallonderdezedefnilie

pioduclieproces kan

gescneioen gewassen en or georo
{zieZ2

neboen onoergaan waaraj r

ken Ook steenslag uignnd

De onstaansgeschiedenisvan tie matenaal iszodanig dal bet in geologisch opeichl kan

worden geclassificeerd alseen nielgetithifceeidelerngenef ling

e i wuhS venidiigai duui

Van nature in de hndem voorkomend I piodiinlieprdces kan

hebben ondergaan waarbj bet matenaal kan woiden gesebeiden gewassen en of gebro

lair matenaal

y^tstelling
5lad op BRL 9321 is aanvaarddoor de HarmonisaleCommissie Bouw op2009 mrrHid

136225 1646



VMz^ngsttarf BRL 9321 dd 2W8 02 08

industnezand en gebro er industnegnnd

d d 10april2009

Ken ooKseens

tie ^ie2 2en2
uil grind en oreKerzana uapnmairgesieenievauen order dezedennl

De

wstaan^esotiiedenisvan
het maera^ szodanig Oat

n^^geol^Kti^ceichUan
voiml OrellanaM prmair gesieeme zie 2 3

Deoafa£ifaaf 7 mme 32 3Mn 216ivoraisdveivangendoordertummers 2 4l mZ1S

BreKerzand uit | gesteente

BreKerzand uit prmair gesteente wordt gepioduceero in grooves waarmatenaatdat In

geologiscti opzictit als primar gesteente Kan worden gedeflnieerd wordtverwertcttot

bleeiblay Mel UeKeizdiid l eliende lijne riaclie die nade vooiafzeviiiy in liel bieekpio
CC3 worOtvcrldcgcn Brc crzard uit pnmair gesteente ticctt ccn maximale nominale lior

reWiamftervan 2 mm

2 4 Korrelklasse

endeislaaiKJe reter Kami e veiiallen

diKtrieorndzijn rn hel Inriervan de bpnnrrielino van de mii

eitiygienisctieagensctiappen orden eideeio in een drielai korreikiassen zoals hierorder

weergegeven De kwaiiteitsverkiaring vermeidt de torieiklasse waarvoof de verklanng is

argegeven

•85 m ni 8 kleinerdan 4 mm niet ajnde e

sBensiagijil gnna

on worol vervan^n door

I ndnstnezand en gebrohen industtiegnndzijn in tiet Kadervandebeoofdeling vandemii

euhygieniKheeigenschappen ondeiverdeeld in een Werlai korreikiassen zoals hleronder

weergegeven ue kwaiiKiisverKianng vemieioi oe korieikiasse waarvoade verkianng is

afgegeven

Komeiveioeiing

•85 mrm s kleinerdan 4 mm met ainde o

stscnseguit gnnd

ireterant utpnmaigeslaenle

4 2 Inhoud NL BSB productcertIficaat

ondsrstaande retet komt te entaOen

136225
pagina2\sn5
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VMz^ ig5ttarf BRL 9321 dd 2W8 02 08

industnezand en gebro er industnegnnd

op tia cerircaalworaiaargegeven weKeKotreiKiassen zyngecetldlceerd waatoij
naastde korfelklassetevens een productaanduiding gand grind of steerslag uit grind
magworden opgenomen

en aorct venangen door

op na cenncaalwordlaargegeven wakekorrakiassen zyngecenmcead waaroij
naaol do korrclklassc Icvcns ccn prcxJuclaanduiding ^and grind stccndog uit grindd

bKksaanduitprimairgesteente m3gviotaen opgenomen

d d 10april2009

■

kwallteltsverklaring

ur» e i aa rc tjff e£jivc»a vooiaantiai 54loegevoegJ

■ ingangsdalLm van oatfoaton diont op eon latere datum te waden gestetd dan de da-

tum wiaarop d1 nuyzigingsDiad met de Bijbetiorende ptOicaledatum in de RegSing txxlem

kwatiteit is opgenomen

onderstaande teKst Komi te jenallen

{ Voor net toelatingsonderzoekdienen ten minste Spartijen teworden bemonsterd elke

in dupio Daaroij wordi ondascneid gemaakt lussen oe kwreiKiassen a en or D ener

ingsonderzoek voor een productielocale
t geproduceerd mag zodanig over

konelklassen worden vaspfed dat een representafef beeld wadt verkregen

productie

5 tzijds
relkla

defotale

voor KorraKiasse c dient anjd een separaa toeiamgsonaeizoek te woraen uitgevpad
waartnj Opartjen steenslag uit grind in dupio worden bemonsterd

en wordi renjangen door

Voor het toelatingsonderzoekdienen ten minste 6 partijen teworden bemonstad eike

party in dupio Daarby wordt ordersctied gemaakt tussen de kofieikiassen a ervof b tor

rawasse c en fsyfBWasse o Met toeiaingsonoerzoek voor een productieocatie waar zo

wel korrefklasseaals kocrelklasse b wordt geproduceerd mag zodanig o

relklassen worden verspreid dat een representalief beeld wordt verkr

Voor korrelklasse c en voorldxreltdasseddierti

worden uitgevoerd waarbij 6 partjen steenslag
gesreeare in dupo wofden bemonsterd verscniiienoe nemmsien oreKerieerzano mogen

nietgezamenlijKwordenDeoordseld

over deze tjeide kor

regen van de totale

aitjd een separaat toelatingsonderzoek te

u1 grind resp DreKerzeefzand iM piimair

van het ceitificaat

onoersiaanoe leKsi mmi le venaiien

certifcaal

wordt ondersched gemaakt tussen de korrelMassen a en of b enetzijds en korrelklasse c

anderzijds Voor een produclelocate waar zowel korrelklasse a als korrelklasse b wordt

geproduceerd mogen deze konelklassen gecombineerd beooroeed worden zolang de

derzoeksresultaten van beide konelklassen voldoende overeenkomen Een en ander

beoordeliiig van deceiliricalie inslelliiig

{ Voor tiet berekenen de onderzoeksfrequentie na toekenning

rter

136225
MjinaSran 5
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VMz^ ig5ttarf BRL 9321 dd 2W8 02 08

industnezand en gebro er industnegnnd

d d 10april2009

De morsierneming in net Kader van de produclieconroe diem in dal geval zodanig
deze beide konelMasaen te woiden verspced dal bij voortdunng een lepiesentolief beekJ

woidlverkiegen van de total© productie

Deberetening van de ordetzoeksfrequenlevoorkorrelklassec vvofdli

arbij sleenslag uil grind in het kader van deproducliecomroe
allijd separaal uilge
•

apart vvoidl bemon

cn uordl vcrvangsn door

Voor net beiekener van de onaeizoetcsfieaiientie na toekerning van net certilicaal

worai onderscheiOgemaakllussendekoneiklassen aen cfb

se d Vocf een produclielocalie waar zowel korretklasse a als

duceerd mogen deze korrekiassen gecombineera beooraeeid woraen zoiang oe onder

zoeksiesullalen

oordeling van decertificalie inslelling
De mnn terTerrang in het kader van de

deze beide koneiWassen te woiden vers

woidtverkiegen van de totate productie

torrSMasse c en torraMas

korrelklasse b woidl gepro

hofielMassen

prndnfti«nnrnle dient in dat geval zodang
pred dat bii voortdunng een lepiesentatief ibeeid

De berekening van de onderzoeksrrequenlie voor korreikiasse c en voor Ko refwasse a

woidlallijd separaal uilgevoeid waaibrjsleenstsg uri grind resp Orekerzeefzand nit primair
de prcxjuclieconirole apart wordi bemonslerd VetaohiHende

mogen niet gezamenlijk worden bemonslerd
gesteente in h€ kader

A 2 1 AarU vanhelmaterlaal

onderstaande tel st komt te vervaiien

Daarom woidt bijde monslememing altijd ondeischeid gemaaktlussen de konelkias

sena benc zie23

en Kordt vervarger door

Daarom

sena b

warn btj TOrelememing alliid onderscheid gemaaki tussen de korretklas

136225
nagina4\sn5
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VMz^ngsttarf BRL 9321 dd 2W8 02 08

industnezand en gebro er industnegnnd

d d 10april2009

BMLAGE C VOORBEELD VAN EEN NL B ’PRODUCTCERTIFICAAT

Op de ^ooaijde van Pet voorPeeldcertiricaat Komt o xJe sraant» fetor te vervallen

Product

passing
[zand grind of steenslag ult grind] korrelklasse[a en of b en of c] voor toe

[Zaridcn ofgnrdcntof siccrslag urlgrnd voldcxd aan dc a hlcfgrordwaaidcnvoorgrond ]
of

fZard er ofqnrd en of steenslag uit grind voidoel aan de txxJemkwaiitetsklassetwo
nen induslne ende bodemlwaMeitsklasse ArB voor toepassing op of in de bodem les

pectievelijk op of in de bodem onder oppervlaktewaterj

ei7 wordl vervangen door

Product L
relklasse

[zand grind steenslag uitgrim eri ofOrel«rzam wtprimargesleml^

erfofOrelsrzand uit primair geateente voidoel[Zand en of grind en of steenslag uilgnnd
aan fieanhtergmnflwaarden vnorgmnd]
of

[Zand en of grind en ofsteensiagmlgrindvoidoet ed OfOrete zaddu tp rma rgesteeftte
■ ■ ■ ■

Bse A B voor

loepassing op of in de bodem respeclevelijh op of in de bodem onder oppervtaktewater |

136225
pagina5\sn5
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BMC Certjflcatle

BuchnerW

PostDus

aOO AD Gouda

0182 53^0

fax 0182 570216

eg3
150

CERTIFICATIE

1 oklobcr2009

EB\SB_WiCVd\St\031\2 3 1
College van Deskund

vcigadcrsluk CvD 5 4

VERSLAG COLLEGE DESKU NDIG EN

van de ^ vergadertng van net College van Deskundigen Toeslagmatenalen en Vulstoffen

TV

genouden op woensdag 22april 2009 van 16 00 tot 18 00 uur bIJ Vllegasunie

Aanwe

10 2e

vooizitter
10 2e Namens intion certificate

10 2e
vcrtogcrwooidiging

ingFnieiiikhiiiAaii

opening
vootzitter heel ae weltomT 10 2e woixlt welkom

d1°0 2e|nogelijr |io 2ey^ | P zal volgen

rngenieursbureaus

Verslag vande4e vergaderlngd d lOoktober 2006

Hcl vcrslag woraigcxragckcura onOcf Oc opmcrkingcn a£J

8tand van zaken afspiaken

P4 S

1 0 0 W 9 07 BMC mtroh en KIWA zullen in ondeiting overteg tol een

voofsiel komen voor harmonisalie ten aanzien van

cateqoneen tekortkomingen en biibetiorende termiinen

fteeft no^niet plaatsge\mden

BMC

71 11 07 aangppa sl De heer Dieleman

begeleidingsccxnmissie Voor de

betrokkenen

uitmaken

ovenge Oeelnemers worden

gevraagd bij vooikeur diegenen die aan

totstandkoming van BRL1804 hebben meegewerkt

1

136226 1647



veisBj «n de 5 verjaderinj van 22 apnl 2009AanjesOtenorjansatevandeSetonwreraginj

afspraak acfledoor

neniemng annenmn woroen

gestert

3 1 0W 6 08 By volgende jaarrappoitages zuflen de geiapporteerde
waaiden uil vuoigaaiide jaieii lei veiyelijKiiiy wmdeii

hertiaald

BMC

ifvi i oa Rlijft

Blijn

tiaan aKP M purl
staan a s P M punt

0W 6 O8 BRL 2002 zal aclie woiden orOernomer om de by
venfcalieonderzoeken geconslaleeide afwijkinger

zoais wrmeid in de jaanapportage 2007

pakki
men

te

nog niet plaatsge onden

OfvOf Ofi Vnnr vetPere aftlAmmirg t n v CUR RQ 7al ir

2502 wofden opqenomer

er dient ten minste 1 maai per wingebied
peirograliscr ondetzoekleworder uilge

^

de producenl dierl te specifceren of

potertieel ASR gevoelig is of met

indier de producent specifceert dat een product net

potertieel ASR gevoeiig is Oient dit ten minsle X

maai per jaar met de morteibalkproef te worden

aangeloord

vnoitereidingscnmmisse

qevraaqd advies te

jaanijKs Oienen le worden u

worai Dinnenmn argenanaet

wnfden

hoeveel morlelbalkproeven
itgev
sa

3 4 0W ^ De tieer Van SolKema

ontstaan door de venaagde toefeingswaarde van nikkei

Pespreken onnen o a Cascade

vernoogde loeisingswaaroen Kj
ccrlifcaalhouOcrd

beperkle InepasOaartieid

afkomslig van sommige cetlifrcaalhouders

staat op de agenda

problemaliek Solkema

054 08 knlek zal woiden veiwertcl Daarna

aan SBK worden aangeboden BRL

ngeko
• BRLzullen

2502 3302 en 9312

Aiieen BRL2502nogafhandelen
wofor oimenKon arpenadde a

16 10 08

3 6 0606^ Toeslagmaleriaal afkomslq van Itiermische reiniqinqs
installalies zoals dal momenleel woidl gecerlificeeid op
oasis van brl 2502 van leiieiijK met onoeroie brl br

zijnenkelemogelijkneden noe niermee om legaan
BRL 2502 kan herop worden aangepasi

■RL Pjv 2506 9311 kan herop
woiden aangepasi
er zou desnoods een nieuwe BRL kunnen woiden

gescnreven

BMC

Inlion

andeie

Bovengenoemde mogelijkheden
nageqaan

woiden

136226 1647



veisBj «n de 5 verjaderinj van 22 apnl 2009AanjesOtenorjansatevandeSetonwreraginj

datum afspraak acfledoor

1 1U 08

DMC bilaleraal en oveizichl opeleflen
verschillen en wereenkomsten

2502 en BRL9311

neen nog niet plaalsgevonden

BRL

1610 08 BRL 2602 zal worden aangepasl door voor leder van de

Itie tiiemavmgerflp eigen sctiappen NFN 50n5 A1 in

BRL 2502 zal woraen wergenomen
totaal zwaveldenalteworat met

BMC

rondetzocht

DlJ II

lange
opios

gehalle aan fjne delen waarbcwen ondeizoek

zweiienoe kieimineralen wofOen

uitgevoera
uordt argehanOeig

16 10 08 De twee nnflerttaanfle pimten 7iillen flnnr inlrnr wnrflenflerttaanflepi
T aan Senlernwem

i fjn materiaai gepro
sieenie onoer oeoetimte

grond ondeizocht te worden I let matenaal

daarbij aolomalsch net langer
van een boiiwstof Uitioogonderzoek is

met langer toegestaan
Een anoere mi

gepiixJuceeid
dicnt to worden ala

toegepaAt aK grnnd
samensteiii

woraen

ofluceera gebroken
van grond vait oient net

r
de defnrte

n flat geval

ogeiykheid zou zijn dat fjn
ml gebiuKen gesleeiile U

1 matenaal

oeiclioijwd

die mag woraen

lA in dal geval de vraag nf

geple
wslof

iingsonOerzoekdan verplicnt IS ofdat kan

voislaan met net Litvoeien van

uiiioogonaerzoeKen aevermeiaing op neicenmcaai

gecertifceerae Oorjwstof levens als grond
mag worden loegepasi

Afhank de reaclie van Senlemovemzullen Iniron

I lekstvoofsieiBk BRL 9321 9324

upstelleii
been plaatsgevonden wijsgingsDIad staat op de agenda

4 3 15 10 08 de RvA aj iniron is geaeken
loesiagmaienaien met

voldoct aan de accreditalie ciscn Sommige van de
“ ‘

geformuleerde opmerkingen hebben

belrekking op BRL 2502

Bi| een aeoordei•ling
Lie leog

door

intron en BMC zuiien gezameniijk
geroirntileeide uprneiKiigen iialupen
2601 en BRL 2502 nieropaanpassen
been nog niet ptaatsgevonden

de RvA

en waai noUig BRL

05 2

H€l jaarverslag is nog met gereed
aangeievero Aigesproken worat

rondgestuurd

hebben

jaarveisiag oinnen een maand

gegevens

05 3

136226 1647



veisBj «n de 5 verBademg van 22 aonl 2009AanjesOtenorjamsate vande Baonweragnj

wljzigingsblad infioudefijk besproken IS gebaseerd op

werkgioepKnvaliboop 7jaruaii

Naschrinvar desecietars

a s vdgt in emailwisseiing OevesOgd
Secrelaris Implen
xsraag oevesilg

Besiuit Oodemlwaliteif

bchandding van hot vraagstul in fjc mp cmcfj o cteom vafj 19 fcbruari 9009

In I39ide gmmia is vaslgesleld dal Granietzand in del Kader van del 80k ais

Qiondgezienmoet woiden De uitkmst van die overieggenis vastgelegdin del

moniloiingsverslag waann ook Oesproken panSn Oegin
zijn meegenomen TaOei 7 op pagina 1 17 De

ing vraagstuk 103 granrelzatjd T efmcK7 fOf f79’5vef5 a9’ ff eft a

ww sentemovem nl Bodemplu^odembedeeryBesIwt bodemla ma
onkiddcf

Wljzigingsblad woidt vasgesteld Het idee woidt geoppeid om terverduidelijking
beeldeii vom kmielklasseii op te iieineii in BRL932I Dilzal woiden oveiwoyeii

ne verniiming van de gienswaarde van nikkel woidl korl loegelinhl Hel komi er tip

neer dal de beperking die werd opgeleqd b l de overqanq van net BouwstofTenbesimt

net BesiLit txxtemKwaiiteit aisnog is tierroepen Voor producenten van

indusinezand ol grind is daarmee de onevenredge vernoging van de

keunngsfreqnenlie kcTmen le vervaller

5 BRL 1804 BRL 2501 en BRL 2502

Gemeid woidt dat de aanpassing van deze beooideii

omdat de bescbikbare Ijd is besteed aan Deooiaeiingsnc
net kader van net Besi tin oodemKwaiileil van loepassing ii

spoedig mogelijk de aanpassing

ingsncmiijnen is geslagnee
ititiijnen waarop ceitifcering

dne beoordelingsnchtli|nen

6 Rondvraag
Van de rondvraag woidt geen gebmikgemaakt

Dattan volgende vergadering
De voigende vergadenng zai woiden gehouden op

W0ENS0AG7 OCTOBER 2009 16 00 TOT 18 00 UUR

Locatie Kantoor van BMC was Vliegasunie

^_^_^mCLUSIEF_UITNODIGING^OOR^INER^^^_

Afspraken

datum afspraak acte door

04 00 07 BMC Intron

voorstel komen

categorieen lekorlkomingen
voor corrigeiende maatregelen

KIWA zullen in onderling oveneg tot

narmomsatie ten aanzien

bijbenorende termijnen KIWA

21 11 07 BRL 1804 woidt aangepast De beer Dieleman zal deel

uitmaken van de begeleidingsccimmissie Voor deovenge
deelnemers woiden direct betrokkenen gevraagd bij
voorkeur diegenen die aan de tolstandkoming van BRL

1804 hebben meegewerkt

136226 1647



AanjeSotenorjansatevandeSetonwreraginj veisBj «n da 5 verBadermj van 22 apnl 2009

afspraak acfledoor

US Ub UB By voigerae jaarrappotlages
waanden uil voorgaande
tiettiaald

BlijnstaanaisP M punt

gers

elyki
apponeerae

woidenter veigef

15 10 08

05 06 08 T av BRL 2502 aal atlie wuiOeii undeinomeii urn Ue Uij
de venfcalieorderzoeken geconslaleerde afwijkingen
7nsK vprmplfl in tip jaarrappnrtagp 5007 aan te pakkpn

0506 08 veroere atsiemming
2002«voraen opg

per wingebied
petrografscti orOeizoektewofOeruitge oeiO

Oe proOucent Oient te specifceien of een product
potentieel ASR gevoelig is of met

iiidieii de pioduceiil specificeeil dal ecu pioducl met

gevoelig is

met

potentieel
fie mnrtelhalkpmef te wfimenper jaar

aangetoono

voofDeieidirngwommissie

geven noeveel mortelbalkproeven

woraen

jaanijksdienenlevirorden uitgevoerd

3 5 05 06 08 De Pirnengekomen Kntiek zal woraen verwerkt Daama

BRLen aan sbk woroen aangeoooen BRL

2502 0302 en 0312

Alleen BRt 5505 nog ateandelen

BMC

15 10 0R

3 6 0506 08 siagmatenaai atKomstig v

allales zoals dal momerh

BRL 2502 vail feilelijK me

zijn enkele mogelijkheden tioe tiiermee om te gaan

BRL2502 kan hierop woraen aangepast
—

anoere BRL Pijv 2506 9311 kan tiierop
woraen aangepast

BMCtnermiscne

gecerli
leinigings

op

geschieven

Bwengenoemae mogelijkheden zuiien woiden

nagegaan
15 10 00

bilaleraal en oueizichl opslellen
oveieenkomstenversctiillen

2502 en BRL 9311

16 10 08 BRL 2502 zal women aangepast dor voor leder van de

driehiernavolgendeegenschappen NEN 5O05 A1 in BRL

2502 zal wofden oveigenomen

totaalzwavelgehalleworai riel langer ondeizochl

opiosDaar

BMC

DIJ
onderzochl

getialte aan fjne
slerk zwellende

delen waaiboven ondeizoek

4 3 15 10 08 Bijccn bcoordclingdoordcRvA bijiniron isgcbickcrdal
BRL 2501 Lichle toeslagmaterialen met volledig voldoet

aan Oe aicreOilalie eisen Sommige van Oe door Oe RvA

BMC

136226 1647



AanjeSotenorjansatevandeSetonwreraginj vereBj «n da 5 verBadermj van 22 apnl 2009

datum atspraak acfledoor

geiormuieerae opmerKingen neODen

op DRL2502

intror en BMC

geformuleerae opmetkrngen nalopen en waar txMig BRL

2501 en BRL 2502 hierop aanpassen

oeireKKing

gezamenifjK RVA

51 57 OA OQ Het jaarvertlag 7 ins wotnt hinnen Aen maanfl

ronagestuura

BMC

22 04 09 ftogen

^klassevooibeelden

9321

op

136226 1647



i°m
PostDUS 150

aoo AD Gouda

0182 532300

fax 0182 570216CERTIFICATIE

9oklobcr2009

EB\SB_WiCVd\St\038\2 3 1
College van Deekund

vsrgaOerstuk CvD 6 7

I en Vulstotten

VERSLAG COLLEGE DE SKU NDIG EN

van de 6^ vergaderlng van net College van Deskundigen Toeslagmatenal

getiouden op woensdag 7 oKtober 2009 van 16 00 tot 10 00 uur bIJ BMC
I en Vulstotten

rr
■

zns
bureau BMC

sccrdaro

uiies
vooizitter

Namenslntroncerttlcatle

10 2e

m Namsns KIWA

ie

AfWKlg vacature

Opening enmededell

ue vooiziner reel ae

na van hel CvD

iioroi weiKom geneien

Verslag van deSevergadennc
Hel verslag wofdlgoedgekeurd

Id d 22apnl2009 05 4

zaKen atspraken

atspraak acOedoor

n4 n wi7 liller in onderling oveKeg Ini een

harmonisalie leu aanzien van

bijbetiorende temvjnen
comgeienoe maaiiegeien

Na enige diacussie wordt aTgeaproHen dat bij de volgende
vergadering een discussiestuk aan he

vooigelegd

vooislel komen

calegoneen tekortkomingen KIWA

2 4 21 11 07 BRL 1804 WUKJl ■—

uilmaken van de begeleidingscommissie Voor de ovenge
■

bpirokkerer gevraagd txj
voorkeur diegenen die aan de loBlandkoming van BRL

1804 hebben meegewerkl
De eerste vergadenng been pla^sgevonden zie agenda

BMC

1

136231 1648



verslag van de 6” VBrjadenng ran 7 onot ^ 2009Aan jeslolen organisate van de Setonvereniging

afspraak acfledoor

US Ub UB By voigerae jaarrappotlages
waanden uil voorgaande
hettiaaia

gers

elyki
appotleerae

wonderter veigel

15 10 08 BlijnstaanaisP M punt
heelt plaatsgevonden

3 2 06 06 08 T a v BRL 2602 zal aclie worden

IP vpnfratipnr 1p 7nf4 pn gpcnrttatpPKlp afwijkingpn
zoaisvermeia in flejaarrappoftage 2007 aan te paKKen
heett nog nietplaatsgevongen

debrj BMC

0606 08 verdere afstemmirg I

2502woraen opgenomer

CUR 80zal in

wingeUeO

piixJucl

potentieel ASR gevoelig is of met

inflipr IP pr v1iid vt tppditiff^rt flat ter prtvliift ript

potentieel ASR gevoeiig is Oient Oit ten minste X

maal per jaar met Oe morteibaiKproef te woraen

aargeioona

er dent ten minste 1 maal per
petrograf set onOerzoek te worden uige
de pioducerl dieiil te specinceieii of

voofbereidingsco wonder

te geven hoeveei morteibalKproevengevraagfl

jaanijKsOienen teworoen uitgevoera
fieei f7og o efp aatsge ofxteo

0606 08 woffler verwerKt naama

SBK worflen aangeboflen {BRL’brlI __

2502 9302 en 9312

Aiieen bkl 2s02 nog atnanoeien

heelt nog niet plaetsgevonden

15 1U UB

3 6 060608 Toesiagmatenaal afkomstig van thermisctie reinigings
instaiiales zoais Oat momenteei worot gecertfeeera
Dasis van brl 2502 vait reiteiijK met oncer aie brl

zijr crkclc mogclijkricO
RRI 2502 kar hierop woffler aargepasi

ardere BRL {bijv 2506 9311 kan hierop
worflen aangepast
er zou oesnooas een nieuwe

geschreven

BMC

intronop

omtogaar

Kunnen woraen

Bwengenoemde mogetijkheflen

nagegaan
15 1008

Pilaleiaal eii uveizitlil u[jstelleii
ovciccnkomslcn

‘

verse hil ten

Na enige discussie wordt afgesprolen dat Oil de vo gemJe
‘‘ ergadering
’‘loorgeiega

discussiestuK

15 10 08 BRL 2502 zal worfler aangepast

Oriebiemavolgendeegerscnappen NEN 5905 A1 in BRL

2502 zal woffler oveigenomen
lulaaizwaveigelialtewuifll met laiigei

losbaar sulfaat wordtopr by
orrKHZochl

136231 1648



verslag van de 6” VBrjadenng ran 7 onote 2009Aan jeslolen organisate van de Setonvereniging

afspraak acfledoor

genaie aan lijne aaen waaroover onaeizoeK

zwellende kleiminetalen dierl le woiden

uitgevoerd
neeft nog nietplaatsgevonden

15 10 08

ar
Ueuuideliiiy duui deRvA Uij mUuii is yeOleReii dal

Me loeElagmaleraler met volledig voldoel

rtalifa^i^pn Snmmigevarule floor flp RvA

2501

Si
BMC

aan flp ac

gefomijieerae opmerKingen tieDOen levers BetreKKing
op BRL2502

gezamenlijk

jen nalopen
tiierop aanpassen

geformuleeide oprri

2501 enBRL 2502

fieef nog nietplaatsgevonden

nodlg BRL

binnen een maaiid22 04 00 jaar

gestii

staatopdeagenipa

22 04 09

S
vogen

Iklassevoorbeelden

9321

is met uitgevoerd aangezien tiet wijzigingsbiad mogeiijK
aordt ingetroM n zie agenda

op le

Afgesproken wordt flat

BRL 2502 aaii lei

PIJ Oe volgenoe veigaoerng tekstvoorslelien

CvDwmdeii vooiyelegd

voor Oe ondenverpen

De jaarrappoftage word toegeiicht
rapportagegefomuieeid

besproken Er wiorden geen stiepunten

BRL 9321

problemalek
pO 2

n HeJin vergadeieluk 06 2

het wijzigingsbiad BRL 9321 terug te

wordi loegelii
trekken Dit

besproken
SBK womenCvD

gemeld

De beer Schusjr meldl dal inlron voor beldest

opzowel BRL 0324 als BRL0321

1 certflcaler been afgegeven

MC1804 20 1 4

begeteidingscommissie BRL 1804 worat toegeiicbt Aargezien er nog

geen concrete lekstvoorsieiien zijn woroen er geen actepunien geromuieeia or Desiuiien

genomen

BRL 1904mg

agHet

BRL 2502

Certificering overs agsfaOofls
Na enige discussie women de voigenfle besiuiten gen

■

rislig
op depot word opgeslagen

I leuens een verkorle

0643J

situate

gecertifceeide prod
gemengfl siliialie 7

verantwoordelijkbed van Oe producent le worflen opge
er wordi een werkqroep biieenqeroepen met ziinOe

KOMO

siluate 3 of wondl

procefliiie nnflef

Oe begeleiOingsc
waaraan o a I l1UK2e fen \ lUKZe I ueKker van

Oeelnemen om na le gaan voor welke van de in nel vergaOersluk genoemoe 0

siftjalies bel noflig is om een aangepaste procedure in BRL 2502 opie nemenen in

ommissie

ue Kamp

136231 1648



verslag van de 6” «rgadenng \sn 7 onot ^ 2009AanjeslolenorjamsatevaiuleSetonveremging

hoevetre dit praKtisch gezien mogelijK is

aiilensDcifging ais geioi voor

De le hanleren w

deze werkgroep voor

dat J de vi

in BRL

uitgebieidefe begeledings
eKstvoofsiei voordeBRLle

eenzelfde

ijze IS alsvolgl {1 BMC zal een uilgewertcl discussiestuk

leggen p de wertcgroep Etell een advies op ttcfiling
voigerde vergadenng besctiiKOaar s 3 del CvD besiuit wefKe

worden opgenomen 4

het CvD

situalies

defnitief

BepalinghoeUgheicIfijn m3tena3l i oor CV4 zand

De tieer Dieieman demonsireert hoe de tioeKiqtieid van zand wordi bepaaid doa de proef Lit

SI op een zeezand d 2 een zeezand d 4 en een gebroKen KalKsteen d 2

demonsiraliewofdidLioeiijKgemaaKtdaineloepaienvande noeKigneio opeen notraaaizand

geen toegevoegde waarde heeft De proefuitslag zal met grote waarschijnlijkherd altijd in

deslechtstecalegone conform EN 13043 {de norm voor loeslagmalenalen voor asfall liggen

06 4

Na enige discussie besluit net CvD

voornotmaal zand 0 4
bepaiing van de noeKigneid net verpiictit te

Of doze proof wd vcrplicht wordt gestew voor brckcizand 0 4 zal

worden besloten Daarloe ziillen de heren Kiiijper
urtvoeienvande proef op bfeketzand 0 4 bespfeken met nun aenterban

il bij do volgcndc vcigaacnng
kotle lermijn hel mil van het

06A1
Naar aanleiding van het discussiesluh vraagi hel CvD zich af hoe betroiwbaar de meldingeii

De heer

ail De heer

Dnessenzai Dinner VOBN nagaanmnoeverieOegenoemde meidingendaarbekendzijn

unaerzoei^rreqijeniie cun t y

zijn en hoe dringend de problemaliek vanijil Rijkswalerslaal en ProRail woidl gezi

Kuijpers gaal dil na binnen Rijkswaleislaal BMC zal helzelfde nagaan bij ProR

BRL 2901 VC1804 20 1 4

zahen word locgdrchl hebben do opmerkingen

opvolgacliesdooigelopen Dil heeft

tekstvoofstel voor BRL 2501 worden opgesteid

met geleid

e Rondvraag
De heer Schuur vraagi zich afof hel hielzinvd zouzijh

bestanddelen

DRL2502 eisen opie
toeel^materiaal in

producenlen als alnemers geven aan dat dil een discussie

gehalte

vertegenwooidigeis
belrett diebekendis maarwaarvoorgeeneenduidgeoplossing bestaat Deprobiematiek neelt

met alieen Detiekking op de toesiagmalerialen maar ook op de produclie van beton en de

vcuvciKiiiy daaivaii up dc buuwplaals Ei

opgenomen

Datum volgende vergadelng

Devolgendevergadenng zal woiden gehouden op

toepassing

yeeii iiaJeic ebeii in BRL 2502 wuiUcii

9

WuthbUAO 3rtBKUAKi20l0

Locatie KAjgTOOBVAnVLiEGASumE

INCLUSIEF UITNODIGING VOOR DIHER

Atspranen

datum afspraak actedoor

04JDOJD7 BMC Iniron

voorslel komen

calegorieen lekortkomingen
voorcorrlgeiende maaliegelen
By de vulyende veiyadeiiiiy wuidl een discussiesluk aan

net CvD vooigelegd

jllen in ondehing oveneg lot een

harmonisatie ten aanzien van

bijbehorende termynen KIWA

07 0 O9

136231 1648



verslag van de 6” VBrjadenng ran 7 onot ^ 2009Aan jeslolen organisate van de Setonvereniging

afspraak acfledoor

U U6 U8 BKL 2502 zai aclie woroen ociaemomen om oe Dij
venfcalieordeizoeken gecorslateeide afwijkingen

zoalsvermeia irdejaarrapportage 2007 aan tepaKKer

3 3 OW 08 Voor een verOere afstemming t o v CUR 89 zal in BRL

2502wuiUeii

BMC

upgei

minste 1

pelmGrafrwn ntidptrof Ip wnfflpn iiilgpvopM
ae proflucent Oient te specificeier of een product
potentieel ASR gevoelig is of met

indien de piodticem speciliceen dal een product met

potentieel A3R gevoelig is

wingebied

met de mortelbalkptoef le woiden

aangetoord

De voorbereid

geviaagd

jaatlijksdicncn Icwordcn urtgcvocrd

ommissie BRL 2502

yeveii lioeveel moilelPalKpiuevei

ting sc
es le

woiden

3 5 050fr08 De PinnengeKomen kntieK zal worden verweitd Daama

zuiien oe BKLen

2502 9302 en 9312

Alleen BRL 2502 nog afhandelen

BMC

woraen aangepooen BKL

15 10 08

3 6 05 0608 Toesiagmatenaal afkomstig
insiaiiates zoais oat momenieei w

BRL 2502 V3II feilelijk

7i|n enkelp mogelijkneden hne Hiermee omiegaan
BRL2502 kan tiierop worden aangepast
een andere BRL bijv 2506 9311 kan hierop
worden aangepast

desnoods

ttiermisctie BMCleinigings
rceeid opIS die BRL

kunnen woiden

geschreven

Bcwengenoemde mogeiijkheden zulten worden

nagegaan

1610 08 bilalcraal cn cwcizichl opsicllcn
oveieenkomsten

■
de veranhiNen

2502 en BRL 9311

07 10 09 By de voigende vergadenng wordt een discussiestuk aan

net cvD vooigeiegd

1610 08 BRL 2502 zal worden aangepast

driehiernavolgendeeigenscbappen NEN 5905 A1 in BRL

2602 zal worden overgenomen

lulaalzwavelyeliallewuKJl met lanyei uiideizochl

opiosbaar by
ondei70cni

gena fine delen waaiboven ondeizoek

zwellende

Liigevoerd

1610 08 By een tteooidelingdoor deRvA bij iniror isgeblekendal
BRL 2501 Lichte loeslagmalerialen met volledig

ciedilalie eisen Sommige van de door

eide opineikingeii lieUoeii

voldoel

deRvA

Ueliekkiiig
op BRL 2502
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verslag van de 6” VBrjadenng ran 7 onote 2009Aan jeslolen organisate van de Setonvereniging

afspraak acfledoor

gezameniijK

geformijleende opmericrngen nalopen en

2501 en BRL 2502 tiierop aanpassen
nodig DRL

5 1 07 10 09 By Oe volgende vergadenng woWen tekstvooiBtellen voor BMC
•—

udUeiweipeii

07 10 09 Aan SBK zal worOen gemeu Oat het wijzigingsbfao BRL

9321 worai lettjggeiroKKen

5 3 07 10 09 M b t oe certifcenng
2502zuiien0e

oversiagiocaties onoer BRL

voigenOeactieswofOer sjitgevoeiO
werkgroep bijeengeroepen met zijn« oe

BMC

Kamp
BMC zal

werkgroep vooriegg
aovies opsieil ricntii

vergadenng
nadat het C

Litqewerkt Oisojssiestuk

waama Oe werkgroep

Oeze

mg net

baans

by
beschiK

vD heeft situaties genoemd
m vergaoerstuk 06 3 m BRL 2502 zulien wofleri

opgenomen worat

begeieiOirgscom
oernitiertekstvoorstei voor

uitgebfeidere
totyeergeroepen

oeBRLte korri

5 4 07 10 09 2e feil0 2lafer op kortetermyr het nut

bepaien van Oe hoekigheiO op biekeizano 0 4

bespreken met nun actiterban

Kuiiper
Rods

5 5 07 10 09 Met belrekking tot de veronderstelde meldingen v

Rykswaterstaaten ProRaii met belrekking lot net le i

zyn van Oe onoerzoeksfrequenlie van het pelrograf
uiiOeizueK vuiifumi CUR aaiibevelnig 89 wuideii

volgende aclies uilgevoerd
KiiypeR gaal hinnen

drinqend deze problemafek is

BMC zal netzeifde nagaan by ProRaii

oe neer unessen zai oinnen vobn nagaan
de genoemde meldingen daar betend zyn

vanuil

laag
fiscti

Rykswalerslaal Kiiyper

BMC

unessenin noevene
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PO5ltXiSl50

2800 AD Gouda

tel 0182 532300

0182 570216
CERTIPICATIE

15oktot cr2008

EB\SB_tiAcvd\5t\028\2 3 1
College van Desk

vsrgaflerstuk CvD
lenVulstotfen

Definilies conform hel Besluil bodemkwalileil

lodrchlng bij sluk 04 3 BRL 9321 9324 ccitifccnng brckcizanO utlsiccnslag

Grand vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maxi male korrelgrootte van 2

verbouding en met een structuur zeals deze inde

ngetroffen alsmede van nature in de Dodem voorkomende

irrelgrootte van 2 tot 63 millimeter met zijnde baggerspecie

millimeter en organische stof in

Dodem van nature worden aa

schelpen en grind

Bouwslof materiaal

meer dan 10 gewichtsprocent van dat materiaal bedragen urtgezonderd vlakglas metallisch

aluminium grond of baggerspecie dat is bestemd om te worden toegepast

de totaalgehalten aan silicium calcium of aluminium tezamen

Passage uit de Toelichting Besluit bodemkwaliteit

Daggerspecie neDDen Detrekkmg op hetfijne Dodemmaieriaal

n 2 millimeter alsmede op van nature in de bodem voorkome

De defmitiesvangrond en

maxi male korrelgroo

oohclpcn cn grind 2 63 mm Ook natuurlijkc mcngocia van fijn bodcmmatcnaal

sobelpen en grind vallen onder de

bestaat dnnrgaans iiit minerale delen

organische stof

grond en baggerspecie Net fijne bodemmateriaal

maximale knrrelgrnntte van 7 millimeter en

In uifzondenngsgevallen komt ook grond
dekzanden ofvrijwel geen minerale

grind zyn in de defimtiesopgenomen omdat zy regelmatig mde Dodem voorkomen

toepassirtg ervan ais Dodem geen Dezwaren uit miiieuoogpunt kent Uitsiuiting van deze

materialcn zou het toepassen van grond en Daggerspecie nodeloos Deperken

mjwel geen orga

eeld mineraalarr

inische stof byvooi
mveen Schelpen

rbeeld

delen byvoorb

Natuurlijke bodemmaterialen groter dan 63 mm worden in de bodemkunde beschouwd als

worden niet gerekend tot de grondmatrix tOverigens komen

slechts SDoradisch voor in de Nederland se bodem Stenen worden gekwalificeerd als een

Douwstof van natuurliikeoorsDronq Voor srtuaties waarin stenen voorkomen in grond of

Daggerspecie wo rdlverwezennaar de passage hiema over vermengmg van grond en

baggerspecie met ander materiaal

136221 1649



Bl^
Certificate

UK^6
»eg3
5 150PoslDu

2800 AD Gouda

tel 0182 532300

fax 0182 570216CERTIFICATIE

30 maait2010

EB\SB_tV\CV0\5r0M\23 1
College van Deskundlgen ToeslagmaCerialen en Vulstotten

vsrgaOerstuk CvD
‘

Cen DRL9321 certifcaattiouaer hafl op basis van Oevonge DRL^rsieeen certfcaat voor klasse

a hen tieeflmetflenvergarv npfle NiifligeRRI veraieflii t oprieiw eenoemtioaat vnnr kusae

a t qeKreqer
Ectler voigere de tiuidige BRL uaekent dit dat het

hr wera en woroi eerier wa gebroken grind geprod
De certifcaathouder stelt dal bij gewasser gmid steenslag geer metaalslijtsel op net oppeivlaK
het matenaal aanwezig kan zijn

er dat dus voof’kiasse c“ geer extra onderzoek vereist mag worder Deargumentatie luidt ais voigt

grnd met gebroken magzijn Massec

ticeero

hdf^RRI

HSaas moeten we vaststellen dat ceil i7caaf0oa i s net

gefttan qua slaamdag utl grinri

geconsulteerd De ter

wsraegg fig cfe eroftseftwJekJgeweest s ^jisonsont^an andsrszoudsnmji elonze

Kem s vaozakefi figeDfacotoeDDefi [opmerking secreiaris er neellgeen kmiekpubiicalie
paatsgevonden omdal de aanpassing van DRL9321 een gevolg was van wijzigingen in wet

en legelgeving en geen pnvaatrechtelijke aspecten betrof]

prWfi 7ijn hlijlihaar enMa aannamas

S

aOetpeva vaf oi s ceitiflcaaf spiekeo wij vaa 1 w ap aats eate e Oectare waterfCas waau t

eea fw najeae graadstorgewoaaea wordtte XXXXfigarte txoord ing vaa efe ohemische

5ar efR e ay vaa 5 eefK ag o V yaV c Kom oas v ee rid vex Gaac ixetejea we

mccstn met vcci spoctwotcrgedurende hot hole producticproocs Hot is bcitend dot metaien

nndardatan in rn n instailalia nijlan OnK duidnijk is dal in hat spnalwataraan varhnrpda
concentratie van bepaalde stoffen t^n voo tawiea Het is naar onze Iannis en ervarinp niet

bet^nddatmelaal^ijtsel aaa de steeas agtorre s aijlt Weven en in hetmeenjoudig gewassen
endproduct aarmezig oiijn tn steenaiag uit grind neeit geen adsorptieve iverwag

Tea aarnien vandemonsternamein het toelatingstraject is grind oaderzoeb zoaefer

suOslantieel aandeei geOrotea grind zo blijK uit onze historische gegevens

De Oeieving a] desKundigen was ntijd dat men eventuele aarmeziglieid van oageweaste
milieullygieiiitiolie alurreii delKJOil te zccKerr Vj zand dua in njii maieiiaal en niel in giind en pr

grove steensiag Derhalve heboenwijin onsgeval metKIWA WV voorai geooncentreerd op
Massa a hat zand

Graag vememen wj demening van het CvD

nnfoimatie voigt hieronder de defnitie van steensiag zoals opgenomen in BRL 9321

2 2 Steensiag uit grind

Steensl^ uit grind is steensiag geproduceeiti door tiei al dan niet voliedig t

overmaa grind die vnjkomi aj de producie van grind steensiag uii g

aftomstig van verschillende producletocales van gnnd en zand binnen een uitgebieid

wingeCneO

bieken van de

Steensiag urt grind

prod uctiepioces apart beoaOeeld te woiden opde miteutiygienrsche kwaitteit

nerkomst noqe sliltage binnen ha

136233 1650



I0 2e | Culetnborg [] iQ 2e |@sgs com
Wim Kuijken fl I0 2e ~|@grnail comi I

^

CuletTiborg i I0 2e |@sgs com1

From | I0 2e | dBO

Sent Fri 6 19 2020 8 31 27 AM

Subject RE [EXTERNAL] Verwarring over granietzand
Fri 6 19 2020 8 31 27 AM

To

]@min ienw nl]DGB[ I0 2eCc 10 2e

Received

Geachte I lQ 2e [

Dank voor uw antwoord Met helpt ons weer verder

Voorlopigtrekken we nog geen conclusies maar proberen het beeld helder te krijgen omdat er zoals ik in de mail aangaf
10 2g

Ik denk dat het praktisch is om even te bellen Wanneer schikt u

Mpt vripnHpliikp groet

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e ~| CulemborgVan

Verzonden donderdag 18 juni 2020 16 54

Aan I0 2e DBO

10 2e DGB [ tCulemborgCC Wim Kuijken

Onderwerp RE [EXTERNAL] Verwarring over granietzand

10 2e

Geachte 10 2e

10 2g

Met vriendelijke groeten
kind regards

10 2e

iq^p§a«|ja4P02«i

10 2e DBO 10 2e ^minienw nlFrom

Sent 10 June 2020 17 18

10 2eTo 10 2e @SES com

Cc Wim Kuijken | 10 2e |@gmail com 10 2e ] DGB 1P 2e ^minienw nl

134530 1651



Subject [EXTERNAL] Verwarring over granietzand

WARNING this message is from an EXTERNAL SENDER Please be cautious particularly with links and attachments

Geacht^
Ik richt me nogmaals tot u omdat ik bij het schrijven van de bevindingen op een voor mi] verwarrende zaak stuit Ik hoop dat u

hierin uitsluitsel kunt geven

10 2e

10K2g

Graag hoor ik van u

Met vriendeliike groet

10 2e

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

afzenderte melden en 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 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 the risks inherent in the electronic transmission of messages

Infonnation in this email and any attachments is confidential and intended solely for the use of the individual s to whom

it is addressed or otherwise directed Please note that any views or opinions presented in this email are solely those ofthe

author and do not necessarily represent those of the Company Finally the recipient should check this email and any

attachments for the presence of viruses The Company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted

by this email All SGS services are rendered in accordance with the applicable SGS conditions of service available on

request and accessible at https www sgs com en terms and conditions

134530 1651



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

To

From

Sent

Subject 20200618 Gespreksimpressie I0 2e

Received

20200618 Gespreksimpresslj I0 2e bocx

DBG

Fri 6 19 2020 8 51 01 AM

Fri 6 19 2020 8 51 02 AM

Beste 10 2e | m Wim

Hierbij het verslag van 10 2e Erg kort geworden

Hebje nog aanvullingen

Groet

10 2e

134721 1652



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

Fri 6 19 2020 10 26 19 AM

Subject FW NPO 2 granuliet Flolbar 22 00 uur komende dinsdag
Fri 6 19 2020 10 26 19 AM

To

From

Sent

Received

t i

Met vriendelijke groet

10 2e

DGRW

Verzonden vrijdag 19 juni 2020 11 16

BSK

10 2eVan

10 {2e 10 2e ] BSK 10 2e DGRW 10 2e DBOAan

10 2e | BS

Onderwerp NPO 2 granuliet Hofbar 22 00 uur komende dinsdag
Beste Allen

Ik heb vandaag contact gehad met I0 2e van Deltares in verband met het nieuwe miiieu hygienisch toetsingskader voor diepe

plasset^l0 2e^st mij te vertellen dat ueitares weer was benaderd vooreen interview over granuliet Is Deltares niet op ingegaan

gelukklgXlox^ertelde wel dat hij van een journalist heeft gehoord dat er komende dinsdag een uitzending is bij NP02 Flofbar

waar weer aandacht wordt besteed aan granuliet Ik ga er maar even voor zitten

Met vriendelijke groet

10 2e BS 10 2e DBO

10 2e
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10 2e | 0O 2^ 10 2e

10X2e I DBO

Fri 6 19 2020 5 18 48 PM

To @minienw nl]
From

Sent

Subject RE motivatie voor uitbreiding inhuuropdracht Wim Kuijken ivm onderzoek Granuliet

Received Fri 6 19 2020 5 18 49 PM

Beste 10 2e

De brief aan de TK is door DGWB de lijn in gedaan
De opdrachtbrief ligt nog bij DBO wegens afstemming met IBI

Met wordt snel geregeld

Metvriendelijke groet

10 2e

I0 2e

10 H4 P 2e

_ 1^
Verzonden vrijdag 19 juni 2020 12 44

Aan

Onderwerp FW motivatie voor uitbreiding inhuuropdracht Wim Kuijken ivm onderzoek Granuliet

10 2et
Ik heb de verdere stukken omtrent verlenging brief TK brief aan Kuijken nog niet gezien
Hangt dit ergens bij jou of elders bij DBO

10 2e

10 2eVan

10 {2e DBO

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

DBO 1 10 2e |@minienw iilVan

Datum vrijdag 19jun 2020 12 35 PM

1 |l0 2e^“
DBO

10 2e

1@minienw nlAan 10 2e 10 {2e

@niinienw nl DBO 10 2e @mLnienw nlKopie

Onderwerp motivatie voor uitbreiding inhuuropdracht Wim Kuijken ivm onderzoek Granuliet

Goedemiddag 10 2e ]
Graag je akkoord op bijgevoegd memo inz de uitbreiding van de inhuuropdracht van Wim Kuijken inz onderzoek Granuliet

De eerste inkoopopdracht bedroeg € 32 400 00 Met deze uitbreiding met € 16 200 00 kom je op € 48 600 00 Voor de zekerheid

maken we hierC 50 000 00 excl BTW van

Met jouw akkoord hierop kan ik de verlenging uitbreiding in gang zetten

Met vriendelijke groeten

10 2e t0 2e 10 2e

10 2e
e

10 2e

135127 1655




