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

opgesteld vol (aantoonbare) fouten. Dit mem o is intern dan ook niet geaccepteerd. Toch hebben deze 

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

lmplementatieteam. Het verslag van d it t eam uit juni 2019 en het bijbehorende memo, is doorgespee ld 

naar het burgercomité en/of Zembla en was de belangrijkste input voor Zembla. De experts in de 
uitzending hebben door dit memo gebladerd toen zij hun ongezouten krit iek uitten. Zembla w ist van het 

concept karakter van dit memo, en van de fouten erin. Ik heb de journalisten daarop van t evoren 

gewezen. In de uitzend ing werd hiervan bewust geen meld ing gemaakt: het paste niet in het frame. 

Is er sprake van een tunnelvisie? 

13. Het is voor m ij moei lij k vast te stel len of uw wethouder de feiten niet wil zien, zodat zij de onrust van 

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

14. Al op 12 februari heb ik haar per mai l aangeboden in gesprek te w illen. In die ma il schreef ik onder meer: 

"Wij kunnen ons heel goed voorst ellen dat de uitzending van Zembla, en de berichten in enkele kranten (ook De 

Gelder lander), voor onrust in uw gemeente hebben gezorgd. De kranten bieden overigens geen andere 

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

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

dat u wenst in te zien over de eigenschappen van granu liet. We komen er graag voor naar uw gemeente." 

15. Deze mail heb ik ook naar uw voorzitter gestuurd. Van geen van beiden heb ik een reactie ontvangen. Ook 
het Burgercollectief wenste geen inhoudelij ke informatie te ontvangen, liet het m ij per mail wet en. Het w ilde 

zich uitsluitend beroepen op éen bron, namelijk de bewuste handhavers. 

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

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

over leg met haar, diezelfde dag de belangrij kste documenten (onafhankel ijk onderzoek) toegest uurd. Zij zou die 

aan haar adviseurs ter beoorde ling geven. 

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

vonden van het toegestuurde materiaal. Tot m ijn verbazing b leek de gemeente er niets mee te hebben gedaan 

en was de gemeente ook niet van p lan er iets mee te doen. 

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

gedaan om de kwest ie op basis van inhoud te bespreken. 

19. Daarop kreeg ik een mail van een ambtenaar die, zonder in te gaan op welke inhoud dan ook, meende de 

dat die inhoud niet belangrij k was, maar wel de "zuiver he id" van de contacten met Rijkswaterstaat. Een 

ongehoorde reactie, die weinig hoop geeft op professioneel handelen. Inmiddels heeft de m inister voldoende 
duidelijk gemaakt hoe d ie contacten zijn gelopen. Maar ook die u it leg is voor de gemeente kenne lij k n iet 

bevredigend. 

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

gehad die weerspreekt wat het programma heeft uitgezonden. Met die informatie heeft Zembla niets w illen 

doen, daarmee willens en wetens een schadel ijk en onjuist beeld creërend. Een aanta l j ournalistieke media 

heeft Zembla klakkeloos als bron geaccepteerd, zonder de m inste vorm van wederhoor. En uw bestuurlijk 

verantwoordelijke wethouder weigert iets te doen met de beschikbare informatie, terwijl zij wél zegt 

onvoldoende te worden voorgelicht, hetgeen op zijn m inst curieus is. 

Hoe nu verder? 

21. Er is inmiddels veel schade aangericht, ook door uw gemeente. Die schade beperkt zich niet tot f inanciële 

schade en reput atieschade, maar reikt ook tot een bijna onbeheersbaar geworden onrust onder uw inwoners. 

De agressie op sociale media is net zo groot als dysfunctioneel en niet zelden verwerpelij k. 
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22. De informatie over granuliet is helder door deskundigen bijeengebracht. Daarop beroept n iet alleen de 

leverancier zich, maar ook de m inister en haar ambtelij k apparaat, inclusief RWS en ILenT. De tweede Kamer 

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

gevolgde oproep in De Ge lderlander om de Kamerleden met mails te bestoken. Uw wethouder spreekt zich nog 

steeds in strijd met de waarheid via De Gelderlander, d ie langzamerhand een partner in cr ime is geworden. 

Daarmee wordt de onrust eerder vergroot dan beheerst. 
23. In deze situat ie w i l de leverancier van granuliet uw gemeente nog één keer aanbieden om in goed gesprek 

te gaan, bijvoorbeeld via een v ideo conferentie. Graag met enkele leden uit uw Raad, met uw voorzitter en/ of 

de wethouder erbij en natuurlij k met een of meer deskund igen die uw gemeente kunnen adviseren. 

24. Wij rekenen erop dat we een zakel ijk gesprek kunnen voeren, waarin inhoudelij ke argumenten worden 

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

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

redelijk om te verwachten dat u bereid bent het tot nog toe gekozen pad van de gemeente te verlaten, als u de 
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gedeelde informatie hebt kunnen beoordelen . Zo kunt u werkel ij k helpen uw inwoners een reëel beeld te geven 

van het gebruik van granuliet. 

25. Mocht u zich alvast zelf inhoudelijk w illen verdiepen in de materie, u kunt de informatie vinden op de 

website van de leverancier Granuliet Import Benelux, onder het dossier granuliet: 

https://www.bontrup.com/ dossier-granu liet/. 

Ik dank u voor uw aandacht en wens u een goed Paasweekend t oe. 

(10)(2e) 

Dit bencht kan mformahe bevatten die met voor u IS bestemd Indien u met de geadresseerde bent of drt bencht abuS1evel1k aan u is toegezonden wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwiJderen. De Staat aanvaardt geen aansprakeljkhe1d voor schade, van welke aard ook. die 
verband houdt met nsico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Th1s messa ge may contam rnformat1on that 1s not rntended tor you. lf you are not the addressee or 1f th1s messa ge was sent to you bym1stake, you are requested to mform 
the sender 11nd delete the mesSilge The State accepts no lt11hilty fordam11ge of 11ny kind resutting trom the nsks inherent in the electronic transm1ssion of 
mes5ages 
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To: (1 0)(2e) Il -DGBO (10)(2e) 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 

l@m in ienw. nl] 

Sent: Wed 4/22/2020 4:21 :43 PM 
Subject 20200421 Interv iew 1 (1 0)(2e) 1 

Received: Wed 4/22/2020 4:21 :44 PM 
20200421 Interview 1 (10)(2e) ~ 

Ha (10)(2e), 

(1 0)(2e) zat er ze lf wat naast qua data. Dus die heb ik er maa r uitgehaa ld. 

Paa r kle ine dingen. 

Groet 
(10)(2e) 
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To: (10)(2e) )- HBJZd (10)(2e) l@minienw.nl]; L_I ___ ('--10--')-'-(2--'e) __ ___,I) - HBJZ.._~ _ _c(_10-'--')(_2e-'--) _ _,l@min ienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - HBJZ 
Sent: Wed 4/22/2020 7:44:32 PM 
Subject RE: Naar aanle iding van de onrust over granuliet 
Received: Wed 4/22/2020 7:44:33 PM 

N av · ullie reacties lijkt me dat we voor LA moeten kiezen. Bekende speler, voor zowel Wim als TK. 
( 0)(2 >ik bel je morgen even over hoe hieraan gevolg te geven. 
Gri 0)(2 l 

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

Van: I~_(_10_)_(2_e)_~b - HBJZ <j (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: woensdag 22 apr. 2020 7:29 PM 
Aan: I (10)(2e) I) -HBJZ <j (10)(2e) !@minienw.nl>, J~ __ (_10_)_(2_e) __ ~ l)-HBJZ <IL__-'-(1_0'-)(2_e-'-) _ _,J...,,@...c.m=i=m~·e=nw~.nl> 
Ondenverp: FW: Naar aanleiding van de onrust over granuliet 

Halldf o)(24) 

Is nieuw voor mi·. 
(10)(2e) van de LA zou heel oeschikt zijn ja. 

Een ander iemand is l (10)(2e) }, van AKD, tevens lL._ ______ (_10_)(_2_e) _____ ~ 

Wel vreemd dat WK in het kader van dit onafhankelijk onderzoek de LA - onze advocaat- wil inschakelen. Maar dat kan 
uiteraard wel. LA is ook op de hoogte, al was het 1 (10)(2e) ~ie de VoVo deed. 

~ zie ik nog iemand over het hoofd met verstand van zorgplicht (en geschikt voor deze klus)? 

Gr<roJ(23) 

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

Van: I (10)(2e) 1) - HBJZ <j (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: woensdag 22 apr. 2020 6:25 PM 
Aan: 1 (10)(2e) b - HBJZ <j (10)(2e) l@minienw.nl> 
Onderwerp: FW: Naar aanleiding van de onrust over granuliet 

Weet jij hier meer van? En is d it de juiste persoon 7 
Wel l icht ka~~ok nog suggesties doen? 
Gfl0Be) 
van:[ (10)(2e) Il -DBO 

Verzonden: woensdag 22 apr il 202017:17 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - HBJZ 
Onderwerp: FW : Naar aanleid ing van de onrust over granuliet 

Besté1[0)(2~) 

Wim Kuijken wil graag een juridisch advies inwinnen bij de LA. 

Kun je daartoe contact leggen bij de LA? 

Met vriendelïke roet, 

[ (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

1 (10)(2e) 

Van: Wim Kuijken 4 (10)(2e) l@gm ail.com> 

Verzonden: dinsdag 21 apr il 2020 15:37 
Aan: 1 (10)(2e) [) - DBO ~,---(-10-)(-2e-)---,l@m inienw.nl> 
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CC: '-1 __ (1_0_)(_2e_J _ __,I} - DGB ~L___(.:..._1_:0)..:....(2_e):..___,,.l@"--'m-'-'-"-in'""ie=n-'--'w-'--'."'""nl> 
Onderwerp: Re: Naar aan leid ing van de onrust over granul iet 

j10)(2e~. Gelet op het grote belang in mij n onderzoek zou ik graag een goed extern j u r id isch advies w illen over 'de grenzen aan 

handhaving en zorgp licht' in onze casus. 

Dacht aan 10.2.e van bureau v d Landsadvocaat, Pels Rijcken. Kan dat? 

Wim 

iPhone WJK 

Op 21 apr. 2020 om 09:39 heeft'-! __ (1_0_)(_2e_) _ __,ll - DBO ~'-__ (_10_)(_2e_) _ _ l@-m_in_ie_n_w_._nl> het volgende 

geschreven: 

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

Onderstaand een mail d ie 10 .2. e namens GIB (Bont rup) op 11 april aan de gemeenteraad heeft gest uurd. 

St upers heef t bij RWS aangegeven graag met jou te w i llen praten. Hij zou met mij contact opnemen, maar heeft dat 

tot nu toe niet gedaan. 

M et vriendelijke groet, 
(10}(2e) 

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

Van 0)(2 )(2e) (10)(2e) @stupers.n l> 

Verzonden: zaterdag 11 april 2020 17 :08 
Aan: I (10)(2e) 1 (BS) <I (10)(2e) l@rws.nl> 

Onderwerp: FW: Naar aanleid ing van de onrust over granu liet 

Besté 0)(2 het hiernavolgende stuur ik je t er info. Vri endelij ke groet,(~) 

V ( 0)(2 (2e) 

apri l 2020 14 :~10 ___ ~ 

L....:,........:..:.__.:........i~ ~:..:.:..:.:..:a:..:a:.:s-=e.:..:n.:..:w:..::a:.::a:.:..:l..:.:..:.nl.; (10)(2e) maasenwaal.nl aasenwaal.nl; 
estmaasenwaal.nl; (1 0) estmaasenwaa westmaasenwaal.nl· 

stmaasenwaal. westmaasenwaal.nl· I (10)(2e) 

tmaasenwaal. nl 10)(2 maasenwaal.n l 

stmaasenwaal.nl 10)( aasenwaal.nl; maasenwaal.nl· 

~--1....:._..'..:...,.....'..._;i=,;=es=::!t:!.!m~a~a~s~e!.!.nw=a~a!.:.!I. ~ 0)(2 nwaal.nl! O)( nwaal.n I; L1_0::.)(2_e..=~w~e,=.,s~t.!.!.m!!:a~a~s~en!.!.w=a~a!.:.I. !.!.!nl 
CC: (10)(2e) maasenwaal.nl· Ans M westmaasen . westmaasenwaal.nl · 

estmaasenwaal.nl · I (10)(2e) @westmaasenwaal.n l 

Onderwerp: Naa r aanleiding van de onrust over granuliet 

Geachte Leden van de Gemeenteraad van West Maas en Waal, 

De d iscussie over het gebruik van granu l iet bij Over de Maas loopt nu enke le weken. Die d iscussie leidt 

begr ij pelijkerwijs tot veel onrust bij uw inwoners, een onrust d ie zich- evenzeer begrijpelijk- vert aalt in uw Raad. 

Ik schrij f u, namens de leverancier van granu liet, met het verzoek u te bezinnen op uw standpunt over de kwaliteit 
van granu liet. 

Ik doe dit puntsgewijs. 

De aanleiding 

1. De d iscussie is aangewakkerd door dat enkele medewerkers van RWS (in de regio) een zogeheten 'me ld ing' 

n iet wilden goedkeuren vanwege twijfel over de aard (is het grond?) en de milieuhygiëne (is het schoon?) van 

granuliet. 

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

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

3. Zembla heeft op 6 februari een uitzend ing gewij d aan het gebruik van granuliet. De teneur van de uitzend ing 

was : illegale afvaldum p, crim ineel gedrag, maffiose praktij ken. Een ex-officier nam de woorden 6 j aar 

gevangenisstraf in de mond. 

4. Zembla heeft in de u itzending nauwe lij ks hoor-en-wederhoor toegepast. Daardoor is - a lt hans in het 

perspectief van de leverancier - een eenzij dig beeld ontstaan. Ook een schadelijk beeld. Zowel voor de 

omgeving (maatschappelij ke onrust) als voor het bedrij f (reputat ieschade en financiële schade). 

Sinds de uitzending 
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5 . De tweede kamer heeft op 9 maart 2020 een rondetafelgesprek georgan iseerd, waaraan uw wethoude r 

heeft deelgenomen, naast de Zemb lajourna list en een vertegenwoord iger van het burgercom ité. 
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6. Er zaten ook drie experts: de heer Harmsen, die ook in de uitzending van Zembla optrad, en die voorgaf voor 

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

de regionale handhavingsambt enaren; en de ex-officier van justit ie, d ie dezelfde stellige uitspraken deed als in 

Zembla. 

7. Uw wethouder, het burgercomité en de hier genoemde anderen maakten in de Kamer gew ag van hun zorg 
over cq de afkeuring van granul iet als geschikt mat eriaal voor de verond ieping. Van de aanwezige genodigden 

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

m is is met granuliet. 

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

kamp" . Het "voor-kamp" werd, vanuit de optiek van de leverancier, bovendien scherp neergezet als o rganisatie 

d ie de fe iten verdraait en die economisch gewin laat prevaleren boven gezondheid en m i lieu. 

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

Gelderlander, door de Facebookpagina van het burgercollectief en door Zembla ze lf (ook door een van de 

journalisten via zijn eigen Twitteraccount). De suggestie wordt bij voorbeeld gewekt dat het slib waarin banden, 

plastic en dergelijke zijn aangetroffen, een relatie heeft met granuliet. W ij begrip hebben voor de ergernis over 

vervuild slib, maar: er is geen relatie. Dat wet en de hier genoemde partijen ook: zij zetten moedwil lig de kij kers 

en lezers op het verkeerde been. 

10. Het frame is dus: granuliet is fout, de leveranc ier is fout, RWS is fout, de m inister zit fout, de Tweede Kamer 
ziet het niet goed, het materiaal is geen grond en niet schoon, er w ordt niet ge luist erd naar de bevolking. Uw 

gemeente heeft er tot nog toe voor gekozen deze beeldvorm ing te bevestigen. 

Een ander perspectief 
11. Granuliet wordt al 20 jaar gebruikt als schone grond in d iverse toepassingen over heel Nederland. Er is 

nooit enige klacht over granuliet gekomen. De product ie en de kwaliteit van granuliet staan onder toezicht van 

een onafhankelij ke Certificerende Instelling, die zelf weer onder toezicht staat van de Raad voor de 

Accreditatie. 

12. Zembla suggereerde dat de "top" van Rijksw at erstaat de eigen experts zou hebben gepasseerd. Daarover 

merk ik graag het volgende op: 

a) Als Rijkswaterstaat de betrokken ambtenaren was gevolgd, had Rijkswaterstaat ju ist de vele andere experts 

gepasseerd die al t w intig j aar tot de conclusie zijn gekomen dat granuliet schone grond is. 

b) Rijkswaterst aat had in dat geval ook alle beschikbare kennis terzijde gelegd in ruil voor enkele niet 

onderbouwde meningen. En er is veel kennis over granuliet, wetenschappelijk onderzocht én geverifieerd 

(door onafhankelij ke partijen). Verderop verw ijs ik ernaar. 

c) Rij kswaterstaat heeft ruim de t i jd genomen om de mening van de betrokken handhavers te verifiëren. 
Alleen : d ie ambtenaren vinden het moe il ij k te accepteren dat RWS andere conclusies t rekt dan zij hebben 

gedaan. 

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

handhavers. Elk onderzoek w aar zij om vroegen kwam - zonder uitzondering! - met deze lfde uit komst: er 

is n iets m is met granuliet. Deze u itkomst was de betrokken ambtenaren onwelgeval lig, waardoor zij na elk 

onderzoek om een nieuw onderzoek gelastten, totdat RWS op enig moment een einde maakte aan d it 

zinloze proces. Dit alles is uiteraard goed gedocumenteerd. 

e) Het is nog erger: de betrokken ambtenaren hebben onwett ig gehandeld. Zij hebben een concept memo 

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

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

lmplementatieteam. Het vers lag van d it t eam uit juni 2019 en het bijbehorende memo, is doorgespee ld 

naar het burgercomité en/ of Zembla en was de belangrijkste input voor Zembla. De experts in de 

uitzending hebben door dit memo gebladerd toen zij hun ongezouten krit iek uitten. Zembla w ist van het 

concept karakter van dit memo, en van de fouten erin. Ik heb de journalisten daarop van t evoren 
gewezen. In de uitzend ing werd hiervan bewust geen meld ing gemaakt: het paste niet in het frame. 

Is er sprake van een tunnelvisie? 

13. Het is voor m ij moeilij k vast t e stel len of uw wethouder de feiten niet wil zien, zodat zij de onrust van 

omwonenden kan blijven verwoorden, of dat zij die onrust b lijft aanwakkeren door de feiten te ontkennen. 

14. Al op 12 februar i heb ik haar per mai l aangeboden in gesprek t e w illen. In die ma il schreef ik onder meer: 
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" Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat de uitzending van Zembla, en de bericht en in enkele kranten (ook De 

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

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

Raad of Raadscommissie, onze kant van het verhaal te doen. We leveren u, tevoren of ter plekke, elk document 
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dat u wenst in te zien over de eigenschappen van granu liet. We komen er graag voor naar uw gemeente." 

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

het Burgercollectief wenste geen inhoudelijke informatie te ontvangen, liet het mij per mail weten . Het wilde 

zich uitsluitend beroepen op éen bron, namelijk de bewuste handhavers. 

16. Ik heb de zaak even laten liggen. Op 10 maart heb ik uw wethouder gebe ld om toe te lichten welke 
informatie er is over granuliet. Zij vond dat zij door RWS niet goed en onvolledig was voorgelicht. Ik heb, in 

overleg met haar, diezelfde dag de belangrijkste documenten (onafhankelijk onderzoek) toegestuurd. Zij zou die 

aan haar adviseurs ter beoorde ling geven. 

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

vonden van het toegestuurde materiaal. Tot m ijn verbazing bleek de gemeente er niets mee te hebben gedaan 

en was de gemeente ook niet van plan er iets mee te doen. 

18. Op 17 maart heb ik per mail m ijn verbazing hierover uitgesproken. Niettemin heb ik nogmaals het aanbod 

gedaan om de kwestie op basis van inhoud te bespreken. 

19. Daarop kreeg ik een mail van een ambtenaar die, zonder in te gaan op welke inhoud dan ook, meende de 

dat die inhoud niet belangrij k was, maar we l de "zuiver heid" van de contacten met Rijkswaterstaat. Een 

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

duidelijk gemaakt hoe d ie contacten zijn gelopen. Maar ook die uitleg is voor de gemeente kenne lijk niet 

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

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

doen, daarmee willens en wetens een schadelijk en onj uist beeld creërend. Een aantal journalistieke media 

heeft Zembla klakkeloos als bron geaccepteerd, zonder de m inste vorm van wederhoor. En uw bestuur lij k 

verantwoorde lij ke wethouder weigert iets te doen met de beschikbare informatie, terwij l zij wél zegt 

onvoldoende te worden voorgelicht, hetgeen op zijn m inst curieus is. 

Hoe nu verder? 
21. Er is inmiddels veel schade aangericht, ook door uw gemeente. Die schade beperkt zich niet tot financiële 

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

De agressie op sociale media is net zo groot als dysfunctioneel en niet zelden verwerpelij k. 

22. De informatie over granuliet is helder door deskundigen bijeengebracht. Daarop beroept n iet alleen de 

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

heeft in meerderheid besloten geen steun te verlenen aan moties van de SP en GL, ondanks de massaal 
gevolgde oproep in De Gelderlander om de Kamerleden met mails te bestoken. Uw wethouder spreekt zich nog 

steeds in strijd met de waarheid via De Gelder lander, d ie langzamerhand een partner in cr ime is geworden. 

Daarmee wordt de onrust eerder vergroot dan beheerst. 
23. In deze situatie w i l de leverancier van granuliet uw gemeente nog één keer aanbieden om in goed gesprek 
te gaan, bijvoorbeeld via een video conferentie. Graag met enkele leden uit uw Raad, met uw voorzitter en/of 

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

24. Wij rekenen erop dat we een zakel ijk gesprek kunnen voeren, waarin inhoudelijke argumenten worden 

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

leverancier bereid is iets met d ie informatie te doen. Omgekeerd vind ik het, gegeven het bovenstaande, 
redelijk om te verwachten dat u bereid bent het tot nog toe gekozen pad van de gemeente te verlaten, als u de 

gedeelde informatie hebt kunnen beoordelen. Zo kunt u werkel ij k helpen uw inwoners een reëel beeld te geven 

van het gebruik van granuliet . 

25. Mocht u zich alvast zelf inhoudelijk w illen verdiepen in de materie, u kunt de informatie vinden op de 

website van de leverancier Granuliet Import Benelux, onder het dossier granuliet: 

https:ljwww.bontrup.com/dossier-granuliet/. 

Ik dank u voor uw aandacht en wens u een goed Paasweekend toe. 
Met vriendelijke groet, 

( 0)(2 ) 

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

(10)(2e) 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden. wordt u verzocht dat aan 
de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan hete lektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. lf you are no t t he addressee or if t his messase was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender 
and delete the message. The State accepts no liability lor damage of any kind result ilg from the risks inherent in the elect ronic transmission of messages. 

130379 1019 



To: (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) (1 0)(2e) 1) - DGRW~~ __ (_10~)(_2e_)_~1@minienw.nl]; 
(10)(2e) - BSK (1 0)(2e) 

From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 4/23/2020 7:58:32 AM 
Subject: RE: Nav van vergader ing lmplementatieteam 20 jun i 2019 
Received: Thur 4/23/2020 7:58 :33 AM 

Ik zo hier deze lfde lijn kiezen zoa ls we dat naa r de med ia doen in het geva l journalisten informatie willen. 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

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

Verzonden: woensdag 22 ap r il 2020 18 :13~-------~ 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DGRW ; 1 (1 0)(2e) 1) - BSK ; ~I __ (1_0)_(2e_)_~I) - DBO 

Onderwerp: FW: Nav van vergader ing lmp lementat ieteam 20 j un i 20 19 
Beste A llen , 
Zie de onderstaand de mail die een consu ltant van GIB heeft gericht aan l(10)(2e)I
Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

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

(10)(2e) <LI _ (_10_:_)_(2_:_e) _ _;l@_rw_s._nl> 
Verzonden: woensdag 22 ap r il 2020 18 :06 

A;-=a.:.:n.:..1: _---,-:...(1_0.:..:.)( 2_e...:...) ~_Ll(...:...W:....:V:...:L:L) _J__.:_( 1__.:0)...:...(2_e.:_) ~ _,,__.:...:rw:..:cs::..:.·.:..;n:.:...l>L.J; __ _:(_10...:...)(:....:2e.:..:.)~__J ( WV L) rws.n l>; ~I _ (_1_0)_(2_e)_~· 
(1 0)(2e) (WVL) (10)(2e) ) - DGRW 

~-----~ 

CC: 1 (10)(2e) IWVL) (1 0)(2e) rws.n l> 

Onderwerp: RE : Nav van ve rgader ing lm plementat iet eam 20 ju n i 2019 

Hoi 1 (10)(2e) I, 

Dank vd info; oed morgen tet te bespreken hoe hier mee om te gaan. Past half 9 al ? 
Ik sluit (10)(2e) even mee in de cc. ter info. 
Groet 

~10)(2ef 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) 1 (WVL) 1 (10)(2e) l@rws.nl> 
Datum: w oensdag 22 apr. 2020 2:2_2_P_M ____ _ 
Aan: (10)(2e) (WVL) (10)(2e) 11-ws.nl> , (10)(2e) 

(10)(2e) (WVL) (1 0)(2e) @rws.nl> , (1 0)(2e) ) - DGRW 
Onderwerp: FW: Nav van vergadering Implementatieteam 20 juni 2019 
Coll egae, 
Graa overleg en advies over hoe h ier mee om te gaa n. 
Gr . (10)(2e) 

Van. 0)(2 P)(2e) (10)(2e) stu ers.n l> 

Verzonden: woensdag 22 ap r il 2020 14 :12 
Aan: 1 (10)(2e) 1 (WVL) '9 (10)(2e) l@rws.n l> 

Onderwerp: Nav van ve rgadering lmplement at ieteam 20 j un i 20 19 

Geachte i (10)(2 e) i, 

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

Na m ens m ij n opd racht gever, Graniet Import Benelux bv (GIB), vraag ik uw aandacht voor het vo lgende. 

l@rws.nl>, 

Het lmplementat ieteam Bbk waa rvoor u het sec retar iaat voert, heeft o p 20 j un i 20 19 een ve rgadering gehad met onde r meer een 

mem o granu liet ("ve rsie 13 ju n i 2019 def init ief" ) als bespreekstuk. Ik st uu r het verslag en de b ij lage mee. Dit ve rslag is vastgeste ld 

in de vergader ing van 2 oktober. Ook dat verslag stu ur ik mee. 

Naa r aan leidi ng van beide vergaderinge n w il ik u graag ee n paar pu nt en voo rleggen. 

1. U hebt in de brief van 17 ap r il 2020 van st aatssec retar is Van Veldhoven aan de Tweede Ka mer (bijlage ) kunnen lezen , dat 

het op 20 j un i 20 19 door het lmplementat iet eam Bbk besproken memo een " concept" is. Anders dan de t ite l doet 

ve rmoeden, is het geen defi nit ief stuk en het heef t geen status. Dit had m ij n inziens ook kunnen worden afgeleid u it het fe it 
dat het memo een "wh it e pape r" is, zonder logo, ve rme ld ing van auteu rs of andere kwa lite itswaarborgen. M ij n vraag is: op 

we lke man ier is over de stat us van dit {concept ) memo in het lmplementat ieteam Bbk gesproken? 

2. Zoals u kunt zien aan de ma il d ie ik hierna doorstuu r, was het de voorzitter van het lmplementat iet eam Bbk wé l bekend 

dat het om een concept ging. Hij w ist ook dat het op 17 j un i 2020 naar GIB is gestuurd om er com mentaa r op te leveren. M ij n 
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v raag is : Heeft de voorzitt er met u, of met de rest van het lmplement atieteam Bbk ges proken, ove r dit door RWS geïnit iee rde 

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

3. Het lmplementat iet eam Bbk heeft waarschijnlijk geen kenn is kunnen nemen van de opmer kingen van GIB. Daarom stuur 

ik u die toe (pdf bijlage), met het ve rzoek ze in de komende ve rgader ing van het lmplementat ieteam Bbk t e bespreken . Van 

die bespreking ont vang ik graag het ve rslag. 

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

bouwstof vindt en vindt dat het tevens niet onder de scope van de BRL932 1 va lt " . Op 2 oktober 2019 zegt h ij dat zij n 

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

ve rzoek ik u in de volgende ve rgader ing van het lm plementat iet eam de !PO-vertegenwoordiging te vragen om een 

toelicht ing. Welke experts van het IPO hebben, op basis van welke documenten, hun 'men ing' gevormd en met we lk gezag 

hebben zij de vert egenwoordiger van het IPO gevraagd deze 'men ing' b ij het lmplem entatieteam Bbk te verwoorden? Ook 

de uitkomst van deze infor matie zie ik graag ter ug in het verslag. 

5. Tot slot ben ik benieuwd naa r uw persoon li j ke inb reng. Was u op 20 juni 2019 niet ver baasd ove r de vergaande conclusie 

in het gepresenteerde {concept)memo dat granuliet geen grond zou zijn, maa r een bouwstof ? Ik vraag u dit omdat u al in een 

mail uit 2009 aan GIB hebt bevest igd dat granu liet grond is en ook later nog bij discuss ies hierover bet rokken bent geweest. 

In het ve rslag van 20 jun i zie ik uw eventue le opmerk ingen niet terugkomen. 

Ik realiseer me dat ik last ige punten aanst ip . Dat is helaas onver m ij del ij k. Immers: jegens mijn o pd rachtgeve rs zijn , op basis van het 
verslag van het lmplementatieteam Bbk van 20 juni 2019, ernstige beschuldigingen geu it in de uitzend ing van Zembla. Daa rbij zij n 

ter men als maffioos, cr im inee l etc. geva llen. Een ex-officie r van Justit ie meende, mede op basis van uw verslag, te kunnen 

vastste llen dat 6 jaar gevangen isst raf een se rieus vooru itz icht voor m ij n opd rachtgevers was . 

Mij is n iet bekend of u Zembla hebt gewezen op de on j uiste info rmat ie u it juni 2019 . Ik hoor d it graag van u. 

Door de uitzend ing is niet a lleen reput atieschade, maa r ook andere schade ontstaan. Ik neem aan dat het lmplementatiet eam Bbk 

de verantwoordelij khe id hiervoor niet wil d ragen. Daarom verwacht ik dat u de kwestie opn ieuw bespreekt in de komende 

vergade ring van het lmp lementat ieteam Bbk en dat u uw bevindingen met ons deelt. 

Mocht u eerst met mij willen overleggen ove r de hier besch reven kwestie, dan kan dat natu urlijk. 

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerk ing . 

Met vr iendelïke groet , 
(~)(2e) 

PS de enoemde mail van RWS aan GIB volgt hierna . 

~~~» 
l(1 0)(2e) I 

(10)(2e) 1 

Van: ~I ___ (_1D_)_(2_e) __ ~I {WVL) ~L_ ___ (1_D_)(2_e_) __ _j-l@_rw_s_.n_l> 

Verzonden: maandag 17 j uni 2019 15:34 

Aan (10)(2e) 

CC: (10)(2e) ) - DGRW; I (10)(2e) ~VL) 

Onderwerp: Concept not itie Granuliet 

Bes t~1 D)(~f) 
In vervo g op ons telefoongesprek ontvang je hierb ij de -concept- not it ie over granu liet. Graa zouden w ij deze co ncept notit ie 
met je bespreken op vrij dag 12 j u li 20 19 b ij het Min isterie van I &W in Den Haag . Kun je (10)(2e) laten weten hoe laat je kunt 
en w ie vanu it GIB aanwezig z ijn. Onze voorkeur gaa t u it t ussen 12.30u en 15u. 
Groeten 

1 • (10)(2•) 
(10)(2e) 
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To: (10)(2e) ) - HBJZU (1 0)(2e) 1@ minienw .n l] 
From: (10)(2e) ) - HBJZ 
Sent: Thu r 4/23/2020 8:14:12 AM 
Subject RE: Kamerbrie f react ie ha ndhavingsverzoek 
Received: Thur 4/23/2020 8:14:12 AM 

Zag het. Ik laa t het eve n aa rf@0ibver. 
Grt@@) 
Van: r=I ~-(1 -0)-(2-eJ-~I) - H BJZ 

Verzonden: donde rdag 23 apr il 2020 09 :11 
Aan: 1 (10)(2e) Il -HBJZ 
Onderwerp: FW: Kamerbrief react ie handhavingsverzoek 
Urgentie: Hoog 

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

11 .1 en 10.2.g 

11 .1 en 10.2.g Ik snap wat 0)(2 bedoelt maar denk dat aanpassing geen kwaad kan, ~ 
111 en 10.2.9 ~-----------------~ 

Verzonden met BlackBerry Work 
www.blackberrv.com) 
Van: (10)(2e) (BS) (10)(2e) rws.nl> 
Datum: donderda 23 apr. 2020 9:02 AM 
Aan: (1 0)(2e) - HBJZ 4 (10)(2e) l@minienw.nl>, 1 (11(1 0)(2e)I 

(110)(2~)( CD) ( 10)(2e) s. nl> 
Onderwerp: FW: Kamerbrief reactie handhavingsverzoek 
Ter info. 

G(1~) 

-----Oors ronkelï k berich t-----
Van : (1 0)(2e) (BS) 
Verzonden: donderdag 23 apri l 2020 08 :54 
Aan : (1 0)(2e) D;::::Bc.:::O:____i_____:____é__:__'.-=m=in=ie7n""'w""'.n°"'l'---> _____ ~ 
CC: (10)(2e) (B~S'=-L__l_____,___!2__,___J~''-'-"""s.n""l>; ~~_(_10_)_(2_e ) __ -r---" 

BO (1 0)(2e) minienw.nl>; ~_(1_0_)(2_e_) _ ~ 
ILenT.nl> 

Onderwerp: FW: Kamerbrief reactie handhavingsverzoek 
Urgentie: Hoog 

Dagt10)(2e)I 
Dan Je. 

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

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

Ik heb wel moeite met de tekstaanpassing van de staatssecretaris en zou deze echt willen ontraden. De aanpassing wekt namelijk de suggestie dat er 
wèl overtredingen bij de toep assing van granuliet zijn geconstateerd (maar dat daarop niet kan / hoeft te worden gehandhaafd). Dit is onjuist. Er 
zijn bij de toepassing van granuliet geen overtredingen geconstateerd. 

Ik bel je zo even. 

Groeten,~ ) 

-----Oors ronkelï k berich t-----
Van (10)(2e) DBO <1 (10)(2e) 1@minienw.nl> 
Verzonden: donderdag 23 a ri l 2020 08:43 
Aan : (1 0)(2e) S (1 0)(2e) ws.nl>; 
CC: (1 0)(2e) - DBO 

(10)(2e) minienw.nl> 
Onderwerp: Kamerbrief reactie handhavingsverzoek 
Urgentie: Hoog 

Beste collega's, 

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

(10)(2e) s.nl> 
linienw.nl>; ~ ___ (1_0_)(2_e_) ___ - DCO 

De bewindspersonen zijn akkoord met de reactie handhavingsverzoek en Kamerbrief. De stas wil graag een zin aangepast hebben in de 
Kamerbrief(zie bij lage). Kunnen jullie ervoor zorgen dat de laatste versie in de rondzendmap komt te hangen en mij vervolgens een seintje geven? 
nnk- o- p~ft de staatssecretaris aan de brief graag vanmiddag te sturen, nadat ze de wethouder heeft gesproken. 
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Groetl (10)(2e) 1 
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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@min ienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 4/23/2020 8:21 :18 A M 
Subject Memo GI B aan RWS - Granuliet .pdf 
Received: Thu r 4/23/2020 8:21 :18 A M 
Memo G IB aan RWS - Granu liet .pdf 

Best e W im, 

Uit het ges prek met 1 (10)(2e) 1 kwam het beeld naa r voren dat de discussienot a granuliet w erd ingegeven door een voorste l voor 

een nieuwe BRL. 

Uit het relaa s van GIB bli j kt iet s anders . Zie bl z. 2 vi erde bulli t . 

Daa ru it b lijkt dat GIB begin 20 19 na co ntact met 1 (1 0)(2e) 1 de t oezegging heef t gekregen dat er een st uk zou worden o pgest eld. Dat 

verkl aa rt ook dat lat er een concept van de not it ie naa r GIB is gest uurd. 

Groet 
(10)(2e) 
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To: (1 0)(2e) 1) - DBO (10)(2e) @minienw.nl] 
Cc: (1 0)(2e) Il - HBJZ (1 0)(2e) @minienw.nl] 
From: (10)(2e) 1) - HBJZ 
Sent: Thur 4/23/2020 8:28:40 AM 
Subject: RE: Naar aan leiding van de onrust over granu liet 
Received: Thur 4/23/2020 8:28:40 AM 

Ik heb nen: ro)(2# )9esproken. Het lij kt ons goed dat j ij , Wim en hij eea nog even samen bespreken . Ook ivm het feit dat LA al 
betro kken is geweest bij vovo en besluit op handhavingsverzoek en daarmee een onafhankelijk adv ies wellicht lastiger kan zi j n. 

( 0)(2 )belt jou hierover. 

Grf"H:li,fii!e+-------, 
Van: (10)(2e) ) - DBO 

Verzonden: donderdag 23 apr il 2020 09 :02 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - HBJZ 

Onderwerp: RE : Naar aan leid ing van de onrust ove r granu liet 

BesW I0)(2~) 

Het gaat W im erom dat hij graag wil weten hoe ver de zorgplicht rij kt en in hoever re deze prevaleert boven zaken d ie in besluit, 

norm document en etc. zijn bepaald. 

Vooral in het geval dat handhaving naar de zorgplicht verwijst om bijvoorbeeld een me lding als ontoere ikend te verklaren. 
Met vriendelï ke roet , 
1 (10)(2e) 1 

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

'------.u...--r...-1~ __ (1_0_)(_2e_)_~) - HBJZ 1 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: woensdag 22 apr il 202~0_18_:_3_4 __ _ 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO 1 (10)(2e) l@m in ienw.n l> 

Onderwerp: RE : Naar aan leid ing van de onrust ove r granu liet 

Als Wim da t wil en dat past in zij n opdracht dan gaan we dat organiseren. 
Ik overleg even intern hierover, ook metJ: ~ )- vwb vraagstelling en de meest gesch ikte partij hiervoor - en kom er morgen op 
terug. 

~lf:l (10)(2e) 1) - DBO ~L _ _:_(_1 0_:_)(_2e_:_) _ ___j-"'l@~m_i n_ie_n_w_._n I> 

Verzonden: woensdag 22 apr il 2020 17 :17 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - HBJZ 1 (10)(2e) l@m inienw.n l> 

Onderwerp: FW: Naa r aanleid ing van de onrust over granu liet 

Bes t \!!110)(2~) 

Wim Kuij ken wil graag een juridisch advies inwinnen bij de LA. 

Kun je daartoe contact leggen bij de LA? 

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

(10)(2e) 

1 (10)(2e) 1 

Van: Wim Ku ij ken 4 (10)(2e) l@gmai l.com > 

Verzonden: dinsdag 21 apr il 2020~1_5_:3_7 ___ _ 
Aan: (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) m in ienw.n l> 

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

Onderwerp: Re : Naar aan leid ing van de onrust over granu liet 

(10)(2e). Gelet op het grot e be lang in mijn onderzoek zou ik graag een goed ext ern ju r id isch advies w illen over 'de grenzen aan 

handhaving en zorgp licht' in onze casus. 

Dacht aanl (1 0)(2e) Ivan bureau v d Landsadvocaat , Pe ls Rijcken. Kan dat ? 

Wim 

iPhone WJK 
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Op 21 apr . 2020 om 09 :39 heeft 1~ __ (_10_)_(2_e) __ ~I) - DBO ~L--'-(1_0_)(_2e_) _ _,_.l@~m_in_ie_n_w_._nl> het vo lgende 

geschreven: 

Beste 1 (10)(2e) 1 en Wim, 

Onderstaand een mail diel (10)(2e) lnamens GIB (Bont rup) op 11 april aan de gemeenteraad heeft gestuurd. 

Stupers heeft bij RWS aangegeven graag met jou te willen prat en. Hij zou met mij con tact opnemen, maar heeft dat 
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tot nu toe niet gedaan. 

Met v r iendelï ke roet, 
1 (10)(2e) 1 

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

1 (10)(2e) l@st upers.n l> 

Verzonden:,...,z=a=e=r =a=g~~a.--..pr il 2020 17:08 

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

Onderwerp: FW: Naa r aanleiding van de onrust over granuliet 

Besté1j0)(2r,h et hiernavo lgende stuu r ik je t er info. Vriendelijke groet ,(~ ) 

Van:(~)Stupe rs 

Verzonden: zaterdag 11 apr il 2020 14:10 
~--~ 

Aan: (10)(2e) westmaasenwaal.nl; '-----(_10~)_(2_e_)____..._.. _______ ~ aasenwaa l.nl ; 

(10)(2e) wes t maasenwaal.n l; (10)(2e) estmaasenwaal west maasenwaa l.nl; 

westmaasenwaal.nl ; (10)(2e) tmaasenwaal. westmaasenwaa l.n l· ~l _ (1_0_)(_2e_)~ 

west maas en wa a 1. nl ; 1----(_10---'-)_(2_e_) ___,...~ __ m_a_a_se_n_w_a_a_l._n 1 ~___:_:___;.....J,""--'C:...::.;:;.:.;.'-=-=-=:..:..:....:c.:...=:.:::..:..:..;c.:..: 

we stm aas en wa a 1. n 1; L_;._(1_0_'._)('..,2_e )'......J.l......!.:.=:..:..:..:.!.:a::..::a::..::s:.=e~n~w:...:a::.:a:..:.1;,,;,. n;;:l,'..l· __;__é_.:__'.__i=..:.:....:::..=..:.t m:..:..:.=a:..::a~s-=-e:.:.n.!.:w,,;;a;;;;a~l.~n I; 

~__J__:___:_:___:...___i...c....:..:.=:.:..:..:.==-=..:.==:.:..:..:..:. L....:_:______i,.....,::.;..:;;::..:.:.::..:.:::..;;::.::.:::..:.n:...:w.:..:a::..:a::..:I.:..:. n-'-'-1 ! O)( nwaal. n I; §ze}@west maas enwaa 1. nl 
CC: (10)(2e) maasenwaa l.nl; Ans M westmaasen est maasenwaa l.nl; 

(10)(2e estmaasenwaal.nl ; 1 (10)(2e) @westmaasenwaa l. nl 

Onderwerp: Naa r aanleiding van de on rust over granu liet 

Geacht e Leden van de Gemeenteraad van West Maas en Waa l, 

De d iscussie ove r het gebruik van granu liet bij Over de Maas loopt nu enkele weken. Die discuss ie leidt 

begrij pe lij kerwijs t ot veel onrust bij uw inwoners, een onrust die zich - evenzeer begrijpe lijk- vert aalt in uw Raad. 

Ik sch rij f u, namens de leverancier van granu li et, met het verzoek u t e bezinnen op uw standpunt over de kwaliteit 

van granu liet . 

Ik doe dit puntsgewijs . 

De aanleiding 
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1 . De discuss ie is aangewakke rd door dat enkele medewerkers van RWS (in de reg io ) een zogeheten 'melding' 

niet w ilden goedkeu ren vanwege twijfel over de aa rd (is het grond ?) en de milieuhygiëne (is het schoon?) van 

granul iet. 

2. Die medewe rkers hebben contact gehad met het Bu rgerco llect ief en Zemb la. Het Bu rgerco llect ief maakt zic h 

al langer zorgen over het materiaal dat wo rdt gebruikt bij de ve rondiep ing. 

3. Zemb la heeft op 6 feb rua r i een uitzending gewij d aan het gebruik van granu liet. De t eneu r van de uitzend ing 

was : il legale afvald ump, crim ineel ged rag, maffiose prakt ij ken. Een ex-officie r nam de woorden 6 jaa r 

gevangenisst raf in de mond . 

4. Zemb la heeft in de u it zending nauwe lijks hoor-en-wederhoor toegepast . Daa rdoor is - althans in het 

perspect ief van de leverancier - een eenzijdig beeld ontstaan. Ook een schadelijk bee ld. Zowel voor de 

omgeving (maatschappelijke onrust ) als voor het bed rij f (reputat ieschade en f inancië le schade). 

Sinds de uitzending 

5. De tweede kamer heeft op 9 maart 2020 een rondetafelgesprek georganiseerd, waa raan uw wethoude r 

heeft deelgenomen, naast de Zemb lajourna list en een vertegenwoord iger van het bu rgercomité. 

6. Er zaten ook d rie experts: de heer Ha rmsen, die ook in de uit zending van Zembla opt rad, en die voorgaf voor 

de Wageningse Un ive rsiteit te sp reken (wat n iet zo is) ; de heer Vink van Delta res, d ie heeft samengewe rkt met 

de regionale handhavingsambt ena ren; en de ex-offic ier van justit ie, d ie deze lfde st ell ige uitspraken deed als in 

Zemb la. 

7. Uw wet houder, het burgercomité en de hier genoemde anderen maakten in de Kame r gewag van hun zorg 

over cq de afkeu ring van granuliet als geschikt materiaal voor de verondieping. Van de aanwez ige genodigden 

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

mis is met granu liet. 

8. De setting van het rondetafelgesprek suggereert dat er een groot "nee-kam p" was en een klein "voo r

kamp" . Het "voor-kamp" we rd, vanu it de opt iek van de leverancie r, bovendien scherp neergezet als o rganisatie 

die de fe it en verdraait en d ie economisch gewin laat prevaleren boven gezond heid en milieu. 

9. Dit laatste standpunt wordt ook warm gehouden, als ik het zo mag uitd rukken, door be richten in De 

Ge lder lander, door de Facebookpagina van het bu rgercollectief en door Zem bla ze lf (ook door een van de 

journalist en via zijn eigen Twit teraccount). De suggest ie wo rdt bijvoorbeeld gewekt dat het slib waarin banden, 
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plastic en derge li jke zijn aangetroffen, een relat ie heeft met granuliet . Wij begrip hebben voor de ergernis ove r 

vervu ild slib, maa r: er fs geen relat ie. Dat wet en de hier genoemde pa rt ijen ook: zij zetten moedwil lig de kij kers 

en lezers op het verkeerde been. 

10. Het frame is dus: granuliet is fout, de leveranc ier is fout , RWS is fout, de minister zit fout, de Tweede Kame r 

ziet het niet goed, het mater iaal is geen grond en niet schoon, er wo rdt niet geluisterd naa r de bevo lking. Uw 

gemeente heeft er tot nog t oe voor gekozen deze bee ldvorming t e bevest igen. 

Een ander perspectief 

11. Granu liet wordt al 20 jaa r gebruikt als schone grond in d iverse toepass ingen over hee l Neder land. Er is 
noo it enige klacht over granuliet gekomen. De prod uct ie en de kwaliteit van granuliet staan onder t oezicht van 

een onaf hankelijke Cert ificerende Inst elling, die ze lf weer onder toez icht staat van de Raad voo r de 

Accred it atie. 

12. Zemb la suggereerde dat de "top" van Rijkswaterstaat de eigen experts zou hebben gepasseerd. Daarover 

merk ik graag het volgende op: 

a) Als Rijkswat erstaat de bet rokken ambt ena ren was gevolgd, had Rij kswaterst aat juist de ve le ande re experts 

gepasseerd die al twint ig jaar tot de conclus ie zijn gekomen dat granuliet schone grond is . 

b} Rij kswate rstaat had in dat geva l ook alle beschikba re kennis terzijde gelegd in ruil voor enkele niet 

onderbouwde meningen. En er is veel kennis over granuliet, wetenschappelijk onderzocht én geverifieerd 

{doo r onafhankelij ke part ijen). Verdero p verwijs ik ernaar . 

c) Rijkswat erstaat heeft ruim de t ijd genomen om de men ing van de betrokken hand havers te verifiëren. 

Alleen : d ie ambtenaren vinden het moe ilij k te accepteren dat RWS andere conclusies t rekt dan zij hebben 

gedaan. 

d} En ste rker: een aantal van de genoemde onderzoeken is ju ist ve rr icht op verzoek van de betrok ken 

handhavers . Elk onderzoek waa r zij om vroegen kwam - zonder uitzonder ing! - met dezelfde uitkomst: er 

is n iet s mis met granuli et. Deze uit komst was de bet rokken ambtena ren onwelgeva ll ig, waa rdoor zij na elk 

onderzoek o m een nieuw onderzoek gelastten , totdat RWS op enig moment een einde maakte aan dit 

zin loze proces. Dit alles is uit eraard goed gedocumenteerd. 

e) Het is nog erger: de bet rokken ambtena ren hebben onwett ig gehandeld. Zij hebben een concept memo 

opgesteld vo l (aantoon bare) fouten. Dit memo is intern dan ook niet geaccept eerd. Toch hebben deze 

ambtena ren het, zonde r het woord "concept" erop, en zonde r de fout en te he rstellen, ingebracht bij het 

lmplementatieteam . Het ve rslag van dit team uit j uni 2019 en het bijbehorende memo, is doorgespeeld 

naa r het bu rgercom it é en/of Zemb la en was de belangrijkste input voo r Zemb la. De expert s in de 

uitzend ing hebben door dit memo geb lade rd toen zij hun ongezouten krit ie k uit ten . Zembla w ist van het 

concept ka rakt er van dit memo, en van de fouten erin. Ik heb de journalisten daa rop van tevoren 

gewezen. In de uitzend ing werd hiervan bewust geen me ld ing gemaakt: het past e niet in het frame. 

Is er sprake van een tunnelvisie? 
13. Het is voor m ij moeil ijk vast t e ste llen of uw wethoude r de feiten niet wil zien, zodat zij de onrust van 

omwonenden kan blijven verwoorden, of dat zij d ie on rust b lijft aanwakkeren door de feiten te ontkennen. 

14. Al op 12 feb rua r i heb ik haar per mail aangeboden in gesprek t e willen. In die ma il schreef ik onder meer : 

" Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat de uitzending van Zembla, en de ber icht en in enkele krant en {ook De 

Ge lder lander), voor onrust in uw gemeent e hebben gezorgd. De kranten bieden over igens geen andere 

informat ie dan die welke ze van Zem bla hebben gekregen. W ij b ieden daa rom aan, in een gesprek met u en de 

Raad of Raadscommissie, onze kant van het verhaa l t e doen. We leveren u, tevoren of ter plekke, elk docu ment 

dat u wenst in te zien ove r de eigenschappen van granu liet. We komen er graag voor naar uw gemeent e. " 

15. Deze ma il heb ik ook naar uw voorz itte r gest uu rd. Van geen van be iden heb ik een react ie ontvangen. Ook 

het Bu rgercollectief wenste geen inhoudelijke info rmatie te ontvangen, liet het mij per mail weten. Het wilde 

zich uits luitend beroepen op éen bron, namelij k de bewuste handhavers. 

16. Ik heb de zaak even laten liggen . Op 10 maart heb ik uw wetho uder gebe ld om toe te lichten welke 

informat ie er is ove r granul iet. Zij vond dat zij door RWS niet goed en onvolledig was voorgelicht . Ik heb, in 

over leg met haar, dieze lfde dag de bela ngr ij kste docu menten (onafhankelijk onderzoek) toegestuurd . Zij zou die 

aan haar adviseu rs t er beoorde ling geven . 

17. Een paar dagen later, op vr ijdag 13 maa rt, heb ik haar opnieuw gebeld om t e vragen wat haa r adviseu rs 

vonden van het toegestuu rde materiaal. Tot mij n ve rbazing bleek de gemeent e er niets mee te hebben gedaan 
en was de gemeent e ook niet van plan er iets mee te doen. 

18. Op 17 maart heb ik pe r mail mijn ve rbaz ing hierove r uitgespro ken. Niettemin heb ik nogmaals het aanbod 

gedaan om de kwestie op bas is van inhoud te besp reken. 

19. Daa rop kreeg ik een mail van een ambtenaa r d ie, zonder in te gaan o p welke inhoud dan ook, meende de 
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dat d ie inhoud niet belangr ij k was, maar we l de "zu iverhe id" van de contacten met Rijkswaterstaat. Een 

ongehoorde react ie, d ie weinig hoop geeft o p profess ionee l handelen. Inm iddels heeft de m inister voldoende 

du ide lij k gemaakt hoe d ie contacten zij n ge lopen. Maa r ook die uit leg is voor de gemeente kenne lijk niet 

bevred igend. 

20. De vraag is dus: kunt u zich voorste llen dat hier sprake is van een tunnelvisie? Zembla heeft vee l informat ie 

gehad d ie weerspreekt wat het programma heeft uitgezonden. Met d ie info rmat ie heeft Zembla niets w illen 

doen, daa rmee willens en wetens een schadelijk en onju ist bee ld creërend. Een aanta l journa list ieke med ia 

heeft Zemb la k lakkeloos als bron geaccepteerd, zonder de m inste vorm van wederhoor . En uw bestuu r lij k 

verantwoorde li jke wethouder weigert iets te doen met de besch ikba re info rmat ie, t erw ij l zij wé l zegt 

onvo ldoende te wo rden voo rgelicht, hetgeen op zijn minst cu r ieus is. 

Hoe nu verder? 

21. Er is inm iddels vee l schade aange richt, ook door uw gemeente. Die schade beperkt zich niet tot f inanciële 

schade en reputat ieschade, maar reikt ook tot een bijna onbeheersbaa r geworden on rust onder uw inwoners. 

De agress ie op sociale med ia is net zo groot als dysfunctionee l en niet ze lden ve rwe rpelijk. 

22. De informat ie ove r granu liet is he lder door deskund igen bijeengebracht. Daa ro p beroept niet alleen de 

leveranc ier zich, maar ook de m inister en haa r ambte lijk apparaat, inc lus ief RWS en ILenT. De tweede Kame r 

heeft in meerderhe id bes loten geen steun te verlenen aan moties van de SP en GL, ondan ks de massaa l 

gevolgde oproep in De Ge lder lander om de Kamer leden met ma ils te bestoken. Uw wethoude r spreekt zich nog 

steeds in st r ijd met de waarheid via De Gelder lander, d ie langzamerhand een partne r in cr ime is geworden. 

Daarmee wordt de onrust eerder vergroot dan beheerst. 
23. In deze situat ie w il de leve ranc ier van granu liet uw gemeente nog één keer aanbieden om in goed gesprek 

te gaan, bijvoorbee ld v ia een v ideo confe rent ie. Graag met enkele leden uit uw Raad, met uw voorzit t er en/of 

de wethoude r erbij en natuu r lij k met een of meer deskund igen d ie uw gemeente kunnen advise ren. 

24. W ij rekenen erop dat we een zake lijk gesprek kunnen voeren , waarin inhoudeli jke argumenten worden 

gewogen zoa ls het hoort . Ik zeg u toe dat, als u informat ie hebt waa rove r de leverancier niet besch ikt, de 

leveranc ier bereid is iets met d ie informat ie te doen. Omgekeerd v ind ik het, gegeven het bovenstaande, 

rede lij k om te verwachten dat u bereid bent het tot nog toe gekozen pad van de gemeente te ve rlaten, als u de 

gedee lde informatie hebt kunnen beoorde len. Zo kunt u werke lij k helpen uw inwone rs een reëe l bee ld te geven 

van het gebruik van granu liet. 

25. Mocht u zich alvast ze lf inhoudeli jk w illen ve rd iepen in de mate rie, u kunt de info rmat ie vinden op de 

webs ite van de leveranc ier Granu liet Import Bene lux, onde r het doss ier granu liet: 

https://www.bontrup.com/ doss ier-gra nul iet /. 

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

( 10~21è.)0)(2e) 
~I (1=0~)(2~e~) I 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 not inlended for you. lfyou are nol the addressee or if lhis 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 resulling from the risks inherent in the eleclronic transm ission of 
messages. 
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To: (1 0)(2e) Il -DGBO (10)(2e) 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Thur 4/23/2020 8:28:57 AM 
Subject RE: 20200421 ln te rv iewJ~-(-10- )-(Z_e_) -~ 

Received: Thur 4/23/2020 8 :28 :57 AIVI 

20200421 Interview ! (10)(2e) ~ 

Ha, 

Mooi hoor! 

Paa r kleine toevoegingen. 

Met vriendelïke groet, 
(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

(1 O)(::{é )( e) 

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

BRW 

Verzonden: woensdag 22 ap r il 2020 20 :00 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO 

Onderwerp: 20200421 Interview van 1 (10)(2e) 

Hola 
Daar is er weer een . 

135241 

l@m in ienw . n l] 
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To: (1 0)(2e) Il -DGB~□ __ (_10~)(~2e_)_~1@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Thur 4/23/2020 9:27:23 AM 
Subject 20 190702 Reactie op memo Gran ul iet versie 13 juni 2019- response GIB_v1 .3.pdf 
Received: Thur 4/23/2020 9:27 :24 AM 
20190702 Reactie op memo Granul iet versie 13 jun i 2019- response GIB v1 .3.pdf 
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To: 1 (10)(2e) 1- DBOU (1 0)(2e) 
From: 7 (1 0)(2e) I) - DBO 

l@m inienw.nl] 

Sent: Thur 4/23/2020 9:49:58 AM 
Subject Overleg met Wim Kuijken 
Received: Thur 4/23/2020 9:49:59 AM 

Hal (10)(2e) 1 

W il je na 8 me i een ove r leg plannen met~10)(2eJ W im Ku ij ken en m ijze lf? 

Ha lf uurt je moet volstaan . 

Met v r iende lij ke groet , 
(1 0)(2e) 
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To: (10)(2e) Il -BSK~ (10)(2e) 1@minienw.nl] ; ~I --~(1_0)_(2_e~) --~I) -BSK~~ __ (_1~0)_(2_e)~~1@min ienw.nl] 
From: (10)(2e) 1) - DGRW 
Sent: Thur 4/23/2020 10 :17:42 AM 
Subject RE: Nav van vergader ing lmplementat ieteam 20 ju ni 2019 
Received: Thur 4/23/2020 10:17:43 AM 

I k za l(l10)(2~) informeren. 
Niet op ingaa n lij kt me. 

q~~-~ Vari'fL (10)(2e) 1 (WVL) 

Verzonden: donderdag 23 april 2020 08 :51 
~--------~ 

Aan: (10)(2e) ) - BSK ; (10)(2e) ) - DGRW; (10)(2e) ) - DGRW 
,-----~-----:-:---=--:-c-=-----:------,:-------c-,==="--------'===c------c------r-~"---c::------c------i 

CC: (10)(2e) (WVL); (10)(2e) (WVL) ~I __ (_10_)(2_e_) _~[WVL); (10)(2e) (BS) 

Onderwerp: FW: Nav van vergader ing lmplementat ieteam 20 j uni 2019 

Hrn1lo)(2rts 

Naar aanleiding v an onders taande vragen vanui t het bedrijf GIB aan l (10)(2e) lheb ik met 

1 (10)(2e) 1 en betrokkenen d (10)(2e) 1 eri~ besprok en dat: 

1. 1 (10)(2e) 1 w ordt/i s geïnformeer d , met als l ijn dat de beantwoording (w elke d an ook qua v orm en inhoud) niet 

kan zonder medew eten v an de bew indsl i eden. 

2. Qua beantwoording het zuiv er is dat DGWB als vz van het IT ism RWS daarvoor zorg t, maar dan onder voorbehoud 

van punt 1. 
Groet 

~10)(2ef 

Ver zonden met BlackBerry Work 

(www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) 1 (WVL) 1 (10)(2e) l@rws.nl> 
Datum: w oensdag 22 apr. 2020 2: 22 PM 
Aan: (10)(2e) (WVL) ~-(-10-)-(2_e_) -~ s.nl> , (10)(2e) (10)(2e) l@rws.nl>, 

(10)(2e) (WVL) (10)(2e) @rws.nl>, (1 0)(2e) ) - DGRW minienw.nl> 
Onderwerp: FW: N av van vergadering Irnplementatie team 20 juni 2019 
Coll egae, 
Graa overleg en advies over hoe hier mee om te gaa n. 
Gr . (10)(2e) 

~~--~1 (10)(2e) l@stupers.n l> 
Verzonden: woensdag 22 ap r il 2020 14 :12 
Aan: 1 (10)(2e) 1 (WVL) 1 (10)(2e) l@rws.n l> 

Onderwerp: Nav van ve rgadering lmplement atieteam 20 jun i 2019 

Geachte 1 (10)(2e) 1, 

Na mens mij n opd racht gever, Gran iet Import Benelux bv (GIB), vraag ik uw aandacht voor het volgende. 

Het lmplementatieteam Bb~ (10)(2e) ~eeft op 20 jun i 2019 een ve rgadering gehad met onder meer een 

memo granuliet ("ve rsie 13 jun i 2019 definit ief") als bespreekstuk. Ik st uu r het verslag en de bij lage mee. Dit ve rslag is vastgesteld 

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

Naa r aan leiding van beide vergaderingen wil ik u graag een paar punt en voo rleggen. 

1. U hebt in de brief van 17 ap r il 2020 van st aatssec retar is Van Veldhoven aan de Tweede Kamer (bijlage ) kunnen lezen, dat 

het op 20 j uni 2019 door het lmplementat iet eam Bbk besproken memo een "concept" is. Anders dan de tite l doet 

ve rmoeden, is het geen def initief stuk en het heeft geen status. Dit had mij n inziens ook kunnen worden afgeleid uit het fe it 

dat het memo een "wh it e pape r" is, zonder logo, ve rme ld ing van auteu rs of andere kwalite itswaarborgen. M ij n vraag is: op 

we lke manier is over de stat us van dit (concept ) memo in het lm plementatieteam Bbk gesproken? 

2. Zoals u kunt zien aan de mail die ik hierna doorstuu r, was het de voorzitter van het lmplementatiet eam Bbk wé l bekend 

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

vraag is : Heeft de voorzitt er met u, of met de rest van het lmplement atieteam Bbk ges proken, ove r dit door RWS geïnit iee rde 

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

3. Het lmplementat iet eam Bbk heeft waarschijnlijk geen kenn is kunnen nemen van de opmerk ingen van GIB. Daarom stuur 

ik u die toe (pdf bijlage), met het ve rzoek ze in de komende ve rgader ing van het lmplementat ieteam Bbk t e bespreken. Van 

die bespreking ont vang ik graag het ve rslag. 

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

bouwstof vindt en vindt dat het tevens niet onder de scope van de BRL932 1 va lt " . Op 2 oktober 2019 zegt hij dat zij n 

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

ve rzoek ik u in de volgende ve rgader ing van het lm plementat iet eam de !PO-vertegenwoordiging te vragen om een 
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toe licht ing. Welke experts van het IPO hebben, op basis van welke documenten, hun 'men ing' gevormd en met we lk gezag 

hebben zij de vertegenwoordiger van het IPO gevraagd deze 'men ing' b ij het lmplementat iet eam Bbk t e verwoorden? Ook 

de uitkomst van deze informat ie zie ik graag terug in het verslag. 

5. Tot slot ben ik benieuwd naar uw persoon li j ke inb reng. Was u op 20 jun i 2019 niet verbaasd over de vergaande co nclus ie 

in het gepresent eerde {concept)memo dat granu li et geen grond zou zijn, maar een bouwstof? Ik vraag u d it o mdat u al in ee n 

mail uit 2009 aan GIB hebt bevest igd dat granu liet gro nd is en ook later nog bij d is cuss ies hierover betrokken bent geweest . 

In het verslag van 20 ju ni zie ik uw event ue le opmerkingen niet t erugkomen. 

Ik rea liseer me dat ik last ige punten aa nst ip. Dat is helaas onvermij de lij k. 1 mm ers : jegens mijn o pdrachtgeve rs zijn , op basis van het 
verslag van het lmplementatieteam Bbk van 20 juni 2019, ernst ige beschuldigingen geuit in de uitzend ing van Zembla. Daarbij zij n 

termen als maffioos, cr im inee l etc. geva llen. Een ex-officier van Justit ie meende, mede op bas is van uw vers lag, t e kunnen 

vastste llen dat 6 jaar geva ngenisstraf een se rieus vooru itz icht voor mij n opd rachtgevers was . 

Mij is n iet bekend of u Zembla hebt gewezen op de on j uiste info rm atie uit jun i 2019 . Ik hoor d it graag van u. 

Door de uitzend ing is niet alleen reputat ieschade, maar ook andere schade ontstaan. Ik neem aan dat het lmplementatieteam Bbk 

de verantwoordelij khe id hiervoor niet wil d ragen. Da arom verwacht ik dat u de kwest ie opn ieuw bespreekt in de komende 

vergade ring van het lmp lement at iet eam Bbk en dat u uw bevindingen met ons deelt . 

Mocht u eerst met mij willen overleggen ove r de hier besch reven kwestie, dan kan dat natuu rlijk . 

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

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

PS de enoemde mail van RWS aan GIB volgt hierna . 

((11~)) 
l(10)(2 e) I 

(10)(2e) 1 

Van: ~I ___ (_10_)_(2_e) __ ~I (WVL) ~'------(1_0.:_)(2_e.:_) __ _),l@_rw_s_.n_l> 
Verzonden: maandag 17 j uni 2019 15:34 
AanJ (10)(2e) 1 

CC: 1 (10)(2e) Il -DGRW;j (10)(2e) 

Onder~: Con cept not it ie G~anu 11et 
Bes t~ ) 

l (WVL) 
~~---~ 

I n vervolg op ons telefoongesp rek ontvang j e hierbij de -concept- notitie over granuliet. Graa zouden wij deze concept not it ie 
met je bespreken op vrij dag 12 j u li 2019 bij het Ministe rie van I &W in Den Haag . Kun j e (10)(2e ) laten weten hoe laat j e kunt 
en wie vanuit GIB aa nwezig zij n. Onze voorkeur gaat uit t ussen 12.30u en 15u. 
Groeten , 
f (10)(2e) 1 

1 

(10)(2e) 
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To: (1 0)(2e) Il -DGBO (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Thur 4/23/2020 10 :58:22 AM 
Subject RE: Memo G IB aan RWS - Granu liet .pdf 
Received: Thur 4/23/2020 10:58 :22 AM 

Ik zoek me rot! 

Volgens onze tijdlijn was er in 2017 al overleg ... 

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

(10)(2e ) 

1 (1 O)(J:étj)(~e ) 

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

Verzonden: donderdag 23 apr il 2020 11 :58 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: RE : Memo GIB aan RWS - Granu liet .pdf 
Het stuk waarin GIS reactie geeft op de concept notitie g ranu liet van 22 april 2019 
Van: 1 (10)(2e) I) - DBO 4 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: donderdag 23 apr il 2020 11 :53 
Aan: 1 (10)(2e ) 1) - DGB 1 (10)(2e) l@minienw.nl> 

Onderwerp: RE : Mem o GIB aan RWS - Granu liet .pdf 

Wat is je bron? 

Met vriendelïke roet, 

(1 0)(2e) 

(1~e) 

Van: (10)(2e) ) - DGB 4 (10)(2e ) l@m in ienw.n l> 

Verzonden: donderdag 23 apr il 2020 11 :03 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO 1 (10)(2e) l@min ienw.n l> 

Onderwerp: RE : Memo GIB aan RWS - Granu liet .pdf 
Lees net: " In de vers ie van de BRL 9344 d ie SGS Intron op 10 juli 20 18 heeh inged iend bij 1 (10)(2e ) r" 
Dus 10 j u li 2018 

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

Verzonden: donderdag 23 apr il 2020 09 :33 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO 1 (10)(2e) l@m in ienw.n l> 

Onderwerp: RE : Memo GIB aan RWS - Granu liet .pdf 

Ja dat was het gesp rek in feb 2019 dan toch? 
En weten we wannee r SGS Intron zich met de nieuwe BRL me ldde bij B+? Dat heeft 1 (1 0)(2e) 1 niet gezegd in het interview. Ik 
heb alleen deze info: 
V De aan leiding voor Bodem+ om de disc uss ienotit ie te ma ken is het verzoe k va n SGS Inton om een nieuwe BRL (9344) op te 

nem en in de Regeling Bodemkwaliteit (Rbk). I n d ie BRL was g ran uliet zowel als grond en bouwstof gekwalificee rd en da t kan 
niet. Vervo lgens heeft 1 (1 (10)(2e) ~d it aa ngekaart bij beleid en daa rop heeft beleid (~ )het verzoek aa n 
Bodem+ gedaa n om de stat us van granuliet op papier te zet ten . 

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

Verzonden: donderdag 23 apr il 2020 09 :2 1 
Aan: 'Wim Ku ij ken ' 1 (10)(2e) l@gmail.com >; 1 (10)(2e) 1) - DGB 1L.._ __ (1_0)_(2_e'---) _ _..l@"-'-'-m""'i n"'"'"ie""'n"'""'w"'""'."'"'"'nl> 
Onderwerp: M emo GIB aan RWS - Granu liet .pdf 

Best e W im, 

Uit het gesprek met 1 (1 0)(2e) 1 kwam het beeld naa r voren dat de discuss ienota granu liet werd ingegeven door een voorste l voor 

een nieuwe BRL. 

Uit het relaas van GIB blij kt iets anders. Zie blz. 2 vierde bulli t. 

Daa ru it b lij kt dat GIB begin 20 19 na contact met 1 (1 0)(2e) 1 de toezegging heeft gekregen dat er een stuk zou worden o pgest eld. Dat 

verklaa rt ook dat later een concept van de not it ie naa r GIB is gestuu rd. 

Groet 
(10)(2e) 
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To: (10)(2e) Il -BSK~ (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: Redactie ZEMBLA 
Sent: Thur 4/23/2020 11 :17:20 AM 
Subject ZEMBLA - Graniet Import Benelux wil oud-milieuofficier Biezeveld voor rechter slepen 
Received: Th ur 4/23/2020 11 :17:23 AM 

143234 

Bekijk de online versie van deze mailing. 

GRANULIETSTORT 

Graniet Import Benelux wil oud-milieuofficier Biezeveld voor 
rechter slepen 

Het bed rijf Graniet Import Benelux BV (GIB) wil voo rmalig milieuoffic ier van Justitie, 

Gustaaf Biezeveld, persoonlijk aansprakelijk ste llen voo r "de geleden schade" van het 

bedrijf en de schade die het bedrijf "dreigt te gaan lijden"_ Niet alleen naar aanleiding 

van Biezevelds uitspraken in Zembla maar oo k voor zijn inbreng tijdens het 

rondetafe lgesprek in de Tweede Kamer. 

PODCAST 

Lees meer 

Baudet en het Kremlin 

1 n deze podcast praten we met 

onderzoeksjournalist Sander 

Rietveld over de connecties 

van Baudet en het Kremlin, de 
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keus om met Henk Otten 

samen te werken en de 

nasleep van de uitzend ing. 

_ Beluister hier _ 

Deskundigen analyseren de 
coronacrisis: 'Wij zijn de 
plaagdieren' 

'We zijn een plaag': Ruimtevaa rder André 

Kuipers, viroloog Ab Osterhaus, journalist 

David Quammen en andere deskundigen 

ana lyseren uitgebreid de co ronacrisis. 

_ Lees meer _ 

Twee Zembla-uitzendingen 
genomineerd voor De Tegel 

De Zembla-u itzend ing 'Gokken met 

bagge r' is genominee rd voo r De Tegel, in 

de categorie 'Onderzoek'. Ook de 

uitzending 'Slachtoffer van het Wereld 

Natuur Fonds' is genomineerd, in de 

catego rie 'Buitenland '. 

_ Lees meer _ 
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Zorgen over afhankelijkheid van 
China voor medicijnen 

Door de coronacrisis dringt het ook in de 

Europese Commissie door dat Eu ropa te 

afhan kelijk is van China en India voo r 

belang rijke medicijnen. "We moeten de 

krachten bundelen", zegt Stella 

Kyriakides, Eu rocommissaris voor 

Gezondheid. 

_ Lees meer _ 

VOLGENDE WEEK IN ZEMBLA 

Een grote ui tbraak van een besmettel ijke, dodelijke ziekte in Oost-Brabant. Het komt de 

bewone rs van het Brabantse dorp Herpen akelig bekend voor. Twaalf jaar geleden 

werden de bewoners ook al getroffen door een mysterieuze ziekte : Q-koorts. Nu, twaal f 

jaa r late r waart het coronav irus door het do rp . Zembla volgt een maand lang huisarts 

Rob Besse link en zijn naaste co llega 's. Een intiem portret van een hechte 

gemeenschap. Donderdag 30 april om 20.25 uur op NPO 2. 

Lees meer 

VOLG ONS OP: 

[X]XJXJXJ 
Je bent momenteel met 1 (10)(2e) l@minienm .nl geabonneerd op de Zembla nieuwsbrief. 

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

© BNNVARA. Alle rechten voorbehouden 
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1 ndien dit bericht niet goed overkomt, klik dan hier. 

Of kopieer deze URL naar je webbrowser: 
http://content6-tc. ternairsoftware. com/viewer?tid=TI DP828524X2 DBC85127 A83483EAE1 BCC7 F7D D50202YI 6 
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To: (10)(2e) - DBOU (1 0)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 4/23/2020 12:21 :46 PM 
Subject RE: opdrachtbrief voor W im Kuijken ondertekend door 1 (10)(2e) 1 
Received: Thur 4/23/2020 12:21:46 PM 

Je hebt je er goed doorheen ges lagen ... 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

(10)(3:étj)(pe ) 

Van: 1 (1 0)(2e) 1- DBO 
Verzonden: donderdag 23 april 2020 13 :19 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: RE : opd racht br ief voo r W im Kuijken ondert ekend doorl (10)(2e) 1 

Nogmaa ls welkom bij DBO © © 
Van: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO 4 (10)(2e) l@minienw.nl> 

Verzonden: donderdag 23 april 2020 13 :18 
Aan:I (10)(2e) 1- DBO < (10)(2e) m inienw.nl> 

CC:I (10)(2e) 1- BSK (1 0)(2e) m inienw. nl> 
Onderwerp: RE : opdracht br ief voor W im Kuijken ondert ekend door (10)(2e) 

Ha j1 0)(2e~ 

Ik mai l hem ze lf wel naar Wim. Dank voor alle moe ite. Dit was me er eentje .. . 

,;="=~~~~~:-"rroet, 
(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(3;étj)(pe ) 

Van:I (10)(2e) 1 DBO 1 (10)(2e) l@m inienw. nl> 
Verzonden: donderdag 23 april 2020 13 :14 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO 1 (10)(2e) l@m in ienw .nl> __ _ 

Onderwerp: opd racht brief voo r W im Kui jken ondertekend door 1 (10)(2e) 

Hoi (10)(2ej, 
Hierb ij de door 1 (1 0)(2e) 1 persoonlij ke nat te handtekening © 
...... maa r ze heeft er geen " beste Wim " bij gezet ..... . 
Ka n l (10)(2e) ra n Inkkoop deze brief nu gaa n versturen (heb Wim zijn emailadres doorgegeven) of wil j e dat liever ze lf 
doe1~1.------~ 
Geb ru ikelijk doet I nkoop dat, maar ik kan ze ook deze sca n sturen. 
Hoor wel van j e. 

[10)(2Sllllfl™e) 
1 (10)(2e) 1 

135136 

(10)(2e) 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail. com] 
From: (10)(2e) ) - DBO 

Sent: Thur 4/23/2020 12:42:38 PM 
Subject Verslag lmplementatieteam 202006 19 
Received: Thur 4/23/2020 12:42:38 PM 
201 90620 01 a verslag 20 jun i 2019 concept.pdf 

t. i. 

Met v r iende lï ke roet , 
1 (1 0)(2e) 1 

(1 0)(2e) 

(10)(4étj)(Fe) 
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To: 'Wim Ku ï ken' (10)(2e) @gmail.com]; 1 (10)(2e) 1 (BS)U (10)(2e) l@rws.n l] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 4/23/2020 12:45:31 PM 
Subject FW: Zorgplichten 
Received: Th ur 4/23/2020 12:45:3 1 PM 

t.i. 

Ver 
Aan: (10)(2e) 

Onderwerp: Zorgplichten 

Ha llo (10J(2ef, 

134892 

Nav de vraa g van Wim ove r de ro l van de zorgplicht (of li eve r: zorgp licht en, want er bestaan verschillende algemene en 

spec ifie ke zorgplichten, in de Waterwet, Wet mil ieubeheer, Wet bodem bescherm ing en het Beslu it bodemkwalite it ) 

hieronde r t er info alvast hetgeen in een recente publicat ie staat. Er zij n meer van deze pub licat ies, maar het geeft in 

het kort alvast een aa rdig beeld. 

Voorop staat dat zorgp lichten wel degeli jk een ro l hebben náást de specif ieke kaders waar in act iv it eiten zij n 

geregu leerd. Zij hebben aanvull ende betekenis. Maw : het enke le fe it dat wordt voldaan aan de spec ifieke ka ders { "ik 

heb toc h een vergunning" ) sluit niet uit dat sprake kan zij n van een overt red ing. Er moet da n wel iets aan de hand zijn 

uite raard. Zie hieronder de voorbeelden : ernst ige gevolgen, acute d re iging, onm iskenbaar. 

Ze f ungeren daa rnaast ook in ander opzicht als vangnet, namelij k voor d ie geva llen waar voor bepaalde geva ll en geen 

spec if ieke rege ling geldt. Dan moet je voor ha nd having uite raa rd terugva llen op een zorgp licht. 

Maa r ook da n geldt terughoudendheid. Zo rgplichten zij n imm ers algemeen en vaag, zodat er in het licht van het 

beginsel van rechtszeke rhe id wel d uideli j k iet s aa n de hand moet zij n, er du ide lij k iet s mis moet zij n, wi l daarop 

ze lfsta nd ig of aa nvullend gehandhaafd kunnen worden. 

Ik heb oo k een voo rbeeldje uit de recht spraak opgenomen . An ders ca sus (t oepassi ng va n repac op de bodem, maar 

vertoont in bepaald opzicht geli j kenissen ge let op de vraag of art ike len 5 (is sprake va n afval, nutt ige toepass ing, 

f unct ionele toepa ssing?) en 7 (zorgplicht) van het BBk en art 13 Wbb (zorgplicht) zi jn overt reden. 

Uit sp raak laat zien dat zorgpli cht ze lfsta nd ig handhaafbaar is , maar dat er wel iets aan de hand moet zij n, hetgeen hier 

door het bevoegd gezag niet was aanget oond. 

Over hoe dit all es uit pakt in het granu liet-doss ier laat ik me hier niet uit. 

G~~) 

Zorgplicht: omgevingsrechtelijk instrument van de toekomst? 
Prof. dr. F.P. C.L. (Frans) Tonnaer 
Tijdschrift voor Omgevingsrecht, Aflevering 3 2019 

o 3 Handhaving van zorgplichten in het huidige omgevingsrecht 

( . . . ) 
In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat de bestuursrechter zich terughoudend opstelt ten aanzien van 
de handhaving van omgevingsrechtelijke zorg plichten. Zo bepaalde de Af deling bestuursrecht dat hl!_een 
bij ernstige gevolgen of acute dreigj_n& in beginsel sprake kon zij n van een overtreding die met art. l. l a 
Wm kon worden aangepakt, tenminste als de wet er niet op een andere wijze in voorzag om die gevolgen 
te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken. 11x ABRvS 30 april 2014, ECLI :NL:RVS :2014: 1568 . Dat 
artikel kon niet worden ingezet tegen de onwetende eigenaar van een perceel om door derden gedumpt 
drugsafval te doen vetwijderen. 12x ABRvS 27 februari 20 19, ECLI :NL:RVS:2019:622, AB 2019/153 m.nt. 
L.J.A. Damen. Een beroep op die zorgplicht ging ook niet op bij overlast door tri llingen als gevolg van 
vrachtverkeer van en naar de inrichting .'3x ABRvS 12 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4048. Ook de 
zorgplicht van art. 2. 1 van het Activiteitenbesluit blij kt moeilij k bestuursrechtelijk handhaafbaar . Twee 
belangrij ke criteria werden daarb ij door de bestuursrechter gehanteerd. Handhaving kan alleen aan de orde 
zijn indien en voor zover de toepasselijke voorschriften uit het Besluit niet u · uttend zijn, 14x ABRvS 2 
november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:288 1, Men R 2017/12 m.nt. Claassen-Dale, Gst. 2017/ 12 m.nt. Van 
Mill, AB 201 7 / 175 m.nt. Van ' t Lam. en - nog belangrijker - er moest sprake zijn van een onmiskenbare 
overtredin&van de zorgplicht.15x Over de lozing van ernstig verontreinigd hemelwater: ABRvS 10 
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augustus 2011 , ECLI:NL:RVS:201 l:BR463 l , Men R 2012/20 m.nt. Van ' t Lam. Zie ook Rechtbank 
Gelderland over ontbrekende emissiegrenswaarden voor een stookinstallatie voor warmtevoorziening: Rb. 
Gelderland 1 oktober 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4164. Van belang daarbij was wel dat deze bepaling 
ook strafrechtelijk gehandhaafd kon worden. 16x ABRvS 10 augustus 2011, ECLl:NL:RVS:201 l:BR463 l. 
Art. 13 Wbb leent zich kennelijk gemakkelijker voor handhaving . Dat is mogelijk het geval omdat voor 
'nieuwe gevallen' van bodemverontreiniging (ontstaan na 1 januari 1987) geen wettelijke 
saneringsregeling (meer) geldt en deze in alle gevallen met behulp van art. 13 moeten worden 
aangepakt. 17x ABRvS 9 april 2008, ECLI :NL:RVS:2008:BC9035, Men R 2008/61 m.nt. Van den Broek, 
AB 2008 m .nt. Michiels (Exploitatie Circuit Park). Daarbij speelt waarschijnlijk de mogelijkheid van een 
strafrechtelijke handhaving van ook deze bepaling een rol. Het 'enkele fei t' dat de betrokkene eigenaar 
was van het perceel en dat de stoffen met zijn medeweten toerekenbaar waren opgebracht, was voldoende 
om hem met een beroep op art. 13 Wbb aan te schrijven om de verontreiniging te verwijderen. De Afdeling 
achtte het niet nodig te onderzoeken of de eigenaar wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat de 
opgebrachte stoffen tot de verontreiniging leidden. 18x ABRvS 1 november 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:2962 (Bodemophoging Tytsjerksteradiel). Deze bepaling kan niet alleen worden 
ingezet tegen de directe veroorzaker van een bodemverontreiniging , maar ook tegen de vergunninghouder 
die bevoegd en in staat is een overtreding van de zorgplicht te beëindigen of te voorkomen. 19x ABRvS 16 
februari 2011, ECLI :NL:RVS:201 l:BP4752 (Olieverontreiniging Tiel). 

De toepassing van de zorgplichtbepaling uit de Woningwet (art. la) komt echter pas aan de orde als er geen bij of 
krachtens die wet gegeven voorschrift van meer specifieke aard valt aan te wijzen, op basis waarvan in 
afdoende mate kan worden opgetreden ter voorkoming of beëindiging van het geconstateerde gevaar, zo 
bleek bij de aanpak van hennepkwekerijen. 20x ABRvS 2 november 2011 , ECLI:NL:RVS:201 l:BU3131 
(Hennepkwekerij Rotterdam) en ABRvS 9 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2538 (Hennepkwekerij 
Rozenburg). 

134892 

Van een door de bestuursrechter gezochte bredere toepassing van een zorgplicht in het omgevingsrecht is 
echter gebleken ui t een uitspraak van de Afdeling in oktober 2018 . Het bevoegd gezag mocht een 
handhavingsverzoek niet afw ijzen omdat de inrichting voldeed aan de milieuvoorschriften, maar moest 
onderzoeken of, als er verder geen specifieke bepalingen ter beschikking stonden, art. 7.22 van het 
Bouwbesluit 2012 een handvat kon bieden voor handhavend optreden tegen de onaanvaardbare 
geurhinder. Nu het stellen van maatwerkvoorschriften geen vorm van handhavend optreden vormde, bood 
art. 7.22 volgens de Afdeling wel degelijk een mogelijkheid.21x ABRvS 24 oktober 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:3493 , Gst. 2019/46 m.nt. Armando Snijders (Geuroverlast Grieks restaurant 'Corfu' ). 
Ook van belang is een recente Afdelingsuitspraak waaruit volgt dat het bevoegd gezag niet gehouden is om 
eerst beleid vast te stellen waarin is bepaald wanneer sprake is van overmatige hinder (van in dat geval 
houtkachels), voordat handhavend opgetreden zou kunnen worden op grond van art. 7.22. 22x ABRvS 26 
juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2012. In een ander geval was het college volgens de Afdeling bevoegd om 
handhavend op te treden en had het zich terecht op het standpunt gesteld dat het gevaar voor de 
gezondheid en veiligheid en de nadelige gevolgen voor het milieu onder meer op basis van art. 10.1 Wm 
bestreden konden worden. 23x ABRvS 16 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:905. In een ui tspraak van april 
2019 wees de Afdeling erop dat het college van Ben W bij het bepalen v an een aanvaardbaar 
geurhinderniveau onvoldoende aandacht had besteed aan de mogelijkheid om aanvullende voorschriften 
aan de milieuvergunning te verbinden. Met verwijzing naar art. 2. 7a van het Activi teitenbesluit kwam de 
Afdeling tot het oordeel dat het college het voor de inrichting geldende aanvaardbare geurhinderniveau 
niet zorgvuldig had vastgesteld, en concludeerde via die weg tot strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel van 
art. 3:2 Awb.24x ABRv S 24 apri l 2019, ECLl:NL:RVS:2019: 1363. Is er hier sprake van de eerste 
zwaluwen die de lente aankondigen? Het lijkt nog te vroeg om daarvan te kunnen spreken en de basis 
daarvoor is nog te smal. 
Ook wat de strafrechter betreft kan worden gezegd dat deze terughoudend optreedt bij de handhaving van 
(bestuursrechtelijke) zorgplichten. Het lex certa-beginsel speelt bij het vage karakter van de zorgplichten 
een belangrijke rol waar het duidelijkheid eist van de overtreden bepalingen. Toch zijn er desalniettemin 
mogelijkheden. Art. la van de Woningwet werd door de Rechtbank Amsterdam niet onverbindend geacht 
wegens dat beginsel of wegens strijd met art. 7 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
(EVRM). Wel betekende het beginsel een zwaardere toets aan het legali tei tsbeginsel, omdat 
'rechtssubjecten van te voren (moeten) weten welke gedragingen strafbaar zijn en zij hun gedrag daarop af 
kunnen stemmen ' .25x Rb. Amsterdam 12 oktober 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:6720. Ook de zorgplicht 
van art. 5 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (BRZO 1999) werd als grondslag voor 
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strafrechtelijk optreden geaccepteerd in een tweetal gevallen, waarbij in het ene geval sprake was van het 
vrij komen van een grote hoeveelheid methaan26x Rb. Oost-Brabant 27 jlllli 2017, 
ECLI :NL:RBOBR:2017:3487. en in het andere van het ontsnappen van 22. 500 m3 biogas naar de 
buitenlucht. 27x Rb. Oost-Brabant 22 december 2017, ECLI :NL:RBOBR: 2017:6679. Zoals gezegd kan ook 
art. 13 Wbb strafrechtelijk worden ingezet bij bodemverontreiniging . Het fe it dat de projectleider op de 
hoogte was van de verontreiniging van de bodem met pcb 's, die afgevoerd had moeten worden in plaats 
van voor ophoging te worden gebruikt, was voor de Hoge Raad voldoende om van opzet en dus op grond 
van het eerste lid van art. 2 WED van een misdrij f te spreken. 28x Zie bijv . HR 14 februari 2017, 
ECLI:NL:HR: 2017:240. 

ABRS 19 september 2012 ECLI:NL:RVS:2012:BX7698 

4.1. Niet in gesch il is da t [ app ell ante] het repac dat is gebruikt voor het o phogen va n het terrein, heeft betrokken va n Reko 

Grondverzet en Wegen bouw Raa lte B.V. Bij da t bed r ij f wordt puin, dat is v r ijgekomen bij bouw - en sloopwerkzaam heden, met 

een puinbreker gebroken en gezeefd. Het verkregen mengg ranu laa t of repac wo rdt op de ma rkt afgezet als funderingsmater iaa l 

voo r de wegen bouw of als g rondstof voor andere prod ucten. [ appellante ] heeft ter zitt ing toege licht dat zij regelm atig grote 

part ij en repac koopt , d ie vervolgens zonder nadere bew erki ng wo rden toegepas t in de wegenbouw. Niet in geschil is dat het 

repac een schoon product is en gecert ifi cee rd. [ appellante] heeft een dee l van haa r voor raad repac op het percee l gestort ter 

ophog ing daarva n en om verdrass ing va n de grond tegen te gaan. Het repac heeft een bin dende en verhardende werking 

waa rdoor de d rainage wordt verbete rd. Tevens kon met het ophogen van het perceel de be reikbaa rhe id en daa rm ee het 

onderh oud van omliggende waterga ngen worden verb eterd. Onder deze omsta nd igheden kan niet w orden geoordee ld da t 

[appe llante] zich van het repac heeft ontdaan of moeten ontdoen in de zin van artikel 1.1, eerste lid , van de Wet mi lieubeheer. 

Het repac kan da n ook niet wo rden aa ngemerkt als een afvalstof. Dat, zoals het co llege stelt, repac beh oort tot een stof d ie is 

genoemd in de Europese afvalstoffen lijst, leidt niet tot een ander oordeel. Opname in d ie li jst betekent im mers niet dat de stof 

onder alle om standigheden een afvalstof is; dit is alleen het geval indien de houder zich van de stof ontdoet, moet ontdoen of 

voornemens is zich te ontdoen . 

4.2. Nu artikel 10.2 van de Wet mil ieubeheer niet is overtreden , was het co llege in zoverre niet bevoegd om een last onder 

dwangsom op te leggen. 

5. Ingevolge artikel 28, v ij fde lid, van het Bes luit bodem kwaliteit is het verboden om bouwstoffen toe te passen in st rijd m et de 

artikelen 5, eerste li d, en 7. 

I ngevolge artikel 5, eerste lid , is het bes luit van toepass ing op het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie, voor 

zover : 

a. geen grotere hoeveelheid van die bouwstoffen, gro nd of baggerspec ie wo rdt toegepas t da n vo lgens ga ngbare maatsta ven 

nod ig is voor het functioneren van de toepass ing ; 

b. de toepass ing volgens ga ng bare maats taven nod ig is op de plaats waa r deze plaats v indt, of onder de omstand igheden waa r in 

deze plaa tsvindt ; en 

c. ingeval van het toepassen van afvalstoffen sprake is van nutt ige toepass ing in de zin van artikel 1.1, eerste lid , van de Wet 

mil ieubeheer. 

I ngevolge artikel 7 voorkom t degene die bouwstoffen , g ron d of baggerspec ie toepast en d ie weet of redelij kerwijs had ku nnen 

weten dat door zijn handelen of nalaten nadeli ge gevolgen voor een oppervlakte lichaa m ontstaa n of kunnen ontstaa n, die niet of 

onvol doende worden voorkom en of beperkt door naleving van de bij o f krachtens dit bes luit ge ldende rege ls, die gevolgen of 

beperkt die zoveel moge lij k voor zover voorkom en niet mogelij k is en voo r zover dit redelij kerwijs van hem kan worden gevergd . 

I ngevolge artikel 13 van de Wet bodembes cherm ing is een ieder die op of in de bodem hande lingen verricht als bedoeld in de 

artikelen 6 tot en met 11 en die w eet of rede lij kerw ijs had kun nen verm oeden dat door d ie handelingen de bodem kan worden 

verontreinigd of aa ngetast, verp licht all e maat regelen te nemen die rede lijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde d ie 

verontreiniging of aa ntast ing te voo rkomen, da n wel indien d ie veront reiniging of aa ntasting zich voordoet , de veront reinig ing of 

de aa ntast ing en de d irecte gevolgen daa rvan ongedaa n te maken . Ind ien de verontreinig ing of aa ntasti ng het gevolg is van een 

ongewoon voorval, w orden de maat rege len onverwi j ld genomen. 

5. 1. Art ike l 5, eers te li d, aa nhef en onder c, van het Besluit bodemkwaliteit is niet overtreden, nu het repac niet als afvalstof kan 

worden aangemerkt . Het coll ege heeft evenmin aa nneme lij k gemaa kt da t artikel 5, ee rste lid, aa nhef en onder a of b is 

overt reden. De enkele ste ll ing dat het repac niet funct ioneel is toegepast, is, mede gelet op hetgeen onder 4. 1 is overwogen, 

daa rtoe onvoldoende. 

Het co llege heeft ve rder in het besluit van 9 a ril 2010 noch in het bestreden besluit duidelïk gemaa kt waarom arti kel 7 van het 

Bes lu it bodem kwalite it en artikel 13 van de Wet bodembesc herm ing zijn overtreden. Blijkens het verweersch ri ft ste lt het co llege 

zich 012 het stand 12 unt dat het storten van re ac o het ercee l leidt tot een onaanvaardba re aantasting van het mil ieu doch het 

college heeft dit niet nader toegelich t. Het co llege heeft de overtreding van deze bepalingen aldus niet aannemelijk gemaa kt 
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To: (10)(2e) -CEND-DCO0 (1 0)(2e) l@minienw.nl); 1 (10)(2e) 1- DCOd (10)(2e) l@min ienw.n l] 
From: (10)(2e) ) - DBO .__ _____ __, 
Sent: Thur 4/23/2020 1 :04:25 PM 
Subject 20200414 Bericht intranet Kuijken 
Received: Thur 4/23/2020 1:04:26 PM 
20200414 Bericht intranet Kui jken .docx 

Beste lp 0)(2e) ler(~0)(23) 
10.2.e,eeft akkoord gegeven op het plaatsen van het bericht op int ranet. 
In heb inmiddels een functionele postbus: zie bericht. 
Willen j ull ie het z.s.m. plaatsen op intranet RWS, ILT en beleidskern? 
Groet 
(10)(2e) 

134476 1037 
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Wim Kuijken onderzoekt besl uitvormingsproces rond granuliet 

Op 6 februa r i wij dde het telev isiep rogramm a Zembla een uitzending aa n het gebruik van granuliet 
in het verondiepings proj ect 'Over de Maas' . De uitzend ing van Zembla heeft vragen en onrust 
opgeroepen bij de omwonenden van het proj ect Over de Maas , en bij de gemeente West en Maas . 
Ook in de Tweede Kamer zij n v ragen ges teld rond cert ifi cer ing en verg unningverlening rond 
granuliet in de Maasplassen , de rol van ons ministerie, de geda ne meld ingen en info rm atie over 
het besluitvorm ingstraj ect rond de beves t ig ing van granuliet als 'gron d.' 

Staatssecretar is Van Veldhoven heeft in een kamerbrief va n 5 maa rt aa ngegeven de bezo rgd heid 
van betrokkenen weg te w illen nemen door het uitvoeren van een review naa r de onderzoeken d ie 
betrekki ng hebben op de mil ieuaspecten van gra nuliet. Zij gaf tevens aa n dat het 
bes luitvormingsproces rond de herb eves tig ing van granu liet als grond beter had gemoeten. 

I n haa r brief aa n de Kamer van 31 maa rt gaf de staa tssecreta ri s aa n da t de keten waa rbinnen in 
het kade r van het Besluit Bodemkwaliteit invulling wordt gegeven aa n de totstandkom ing van een 
BRL (beoorde lings ri ch t li j n), de accred itatie en de afgifte van prod uctcertificaten een com plex 
gehee l is en dat hier lessen uit get rokken moeten worden in de casus van gran ul iet. Zij heeft dhr. 
Wim Kuij ken bereid gevonden hiern aa r te gaa n kij ken . Dhr. Kuij ken is daa rtoe, als voo rm alig SG 
en vo orma lig De ltacommissa r is, goed in staa t . 

Wim Ku ij ken wordt hierb ij onders teund door 1 (10)(2e) 1 ( DBO) als secretaris en door een 
nader te benoemen onafhankelij ke technisc h deskund ige. Naa r verwachting is het onderzoek beg in 
j u li afgerond . 

Wim Kuij ken: ' I k za l de releva nte documenten best uderen en een uitgebreide interview-ronde 
houden bin nen en buiten het ministerie. Daa rnaast wil ik graag (andere) betrokkenen binnen IenW 
de gelegenheid bieden om inhoudelij ke inform ati e met mij te delen over de problematiek rond 
granuliet . Uiteraa rd za l ik zeer zo rgvuldig omgaa n met de gedeelde info rma t ie en de pos it ie van de 
medewerkers d ie deze informatie m et m ij delen. Iedereen moet zich vrij en veilig voelen mee te 
werken aa n het onderzoek. Da t is m ijn inzet !' 

Neem contact op met Wim Kuijken via : Postb usOnderzoekGranu lietKui j ken@m inienw.n l 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail. com] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 4/23/2020 1 :53:56 PM 
Subject RE: Verslag lmp lementatieteam 20200619 
Received: Thur 4/23/2020 1 :53 :56 PM 

Dat is 1 (10)(2e) 1, medewerker van Bodem pi us en 1 (10)(2e) 

Daar spreken we in de volgende rond mee. 
Bij hem moeten we ook doorpraten ove r de gang van zaken rond het nieuwe BRL-9344. 

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

(1 O)(J:étj)(~e ) 

Van: Wim Ku ij ken 

Verzonden: donderdag 23 apr il 2020 14 :07 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO 

Onderwerp: Re : Verslag lmplementat iet eam 20200619 

Wie is diel (1 0)(2e) 1 in het verslag? St aat niet bij de aanwez igen. Alleen IPO spreekt zich uit~el min ima list isch verslag ..... 
Wim ~ 

Verstuu rd vanaf mijn iPad 

Op 23 apr . 2020 om 13 :42 heeft ~I __ (_10_)_(2_e) __ ~I) -DBO ~L_ _ _:_(1_0_:)(_2e---'---) _ __ l@~m_in_ie_n_w_._nl> het vo lgende 

geschreven: 

t.i. 

Met vr iende lï ke roet, 
1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

1 (1 O)(a:etj*e) 

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 aanvaard t geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt mei risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van beri chten. 

T his message may contain information !hal is not intended for you _ lfyou are nol the addressee or if lhis 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 transm ission of 
messages. 

<20190620 0l a verslag 20 juni 2019 concept.pdf> 
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To: 'W im Kuïken' (10)(2e) @gmail.com]; 1 (1 0)(2e) 1) - DGB~~ __ (_10~)(_2e~J-~1@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 4/23/2020 2:28:44 PM 
Subject Besluit handhavingsverzoek 
Received: Thur 4/23/2020 2:28:44 PM 
RWS-2020 27973 Besluit handhavingsverzoek Over de Maas.pdf 

t.i. 

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

(10)(2e) 
(10)(3;é )( e) 

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

Verzonden: donderdag 23 april 2020 15 :11 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO 

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

Onderwerp: FW: Uw brief d .d. 16 maart 2020 
Dag !10)(2ej, 
Zou j ij deze react ie op het ha ndhavingsverzoek oo k kunnen doorsturen aa n Wim Kuij ken? 
Ha nd ig da t hij daar ook over beschikt . 
Groeten, 

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

Verzonden: donderdag 23 april 2020 11 :41 
Aan:I (10)(2e) ~ DBO (10)(2e) min ienw.nl> 

;....::__j____:____:____:_~J-""'-'-'--'--"'-'-'-"-'--'--'-;'===-----~ 

CC: ( 10)(2 e) (BS) <L....,~(1-0~)(-Ze~)-~~rw=s=. n=lc:__>.'..J; =,---;.(_10_:__)(:_2_:_e ) __ ---1-( 

ILenT.nl>j (10)(2e) 1- ILT (1 0)(2 e) 
(10)(2e) minienw.nl>; ~l __ (_1_0)_(2_e_) _~1-

ILenT.nl>; (10)(2e) ) - HBJZ 
~-------~ 

Onderwer : FW: Uw brief d .d. 16 maart 2020 
Dag (10)(2e) 

~----~ 

Ter info . Z ie hieronder. De reactie op het hand havingsverzoek is zoj uist per ma il verstuu rd. Daa rnaast wordt deze ook per post 
(aa ngetekend) verstuurd. 
Groeten, 

(@@) ~-----~ 
Van:I (10)(2e) l(ZN) 4 (1 0)(2e) l@rws.n l>I (10)(2e) IZN) 

Verzonden: donderdag 23 april 2020 11 :35 
~--~ 

Aan: (1 0)(2e) @soppegunde lach .nl ' (10)(2e) sa e undelach.nl> 

CC: 10)(2e w estmaasenwaa l. nl ' 10)(2e westmaasenwaal.n l>; 1 (10)(2e) D - ILT 1 (10)(2e) l@ILenT.n l>; 1 (10)(2e) 1 (BS) 

(10)(2e) rws.n l>j (10)(2e) f ILT (10)(2e) ILenT.nl> 

Onderwerp: Uw br ief d.d. 16 maart 2020 
Geac hte 1 (10)(2e ) 1, 
Bij gaa nd treft u aan de rea ct ie op het verzoek tot hand having va n de gemeente West Maas en Waa l met betrekking tot het 
toepassen va n gra nuliet in het proj ect 'Over de Maas', zoa ls opgenomen in uw brief va n 16 maart j l. 

Deze brief is vandaag ook per aangetekende post aa n u verzo nden. 
Met vriende lij ke groet, 

(10)(2e) 
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To: (1 0)(2e) f DCO~ (10)(2e) l@minien w .nl] 
From: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO 

Sent: Thur 4/23/2020 3:59:1 3 PM 
Subject RE: 20200415 Ber icht in tern et Kuij ken 
Received: Th ur 4/23/2020 3:59 :1 3 PM 

Is er niet tot 4 me i .... 

,---;=~='='=~~~":'.;-"'-'i o et , 
(1 0)(2e) 

(1 0)(2e) 

(10)(3:étj)(pe) 

Van:.__,__~~~-~~ DCO 
Verzo ag 23 apr il 2020 15:54 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: RE : 20200415 Bericht int ernet Kuij ken 

Hoi (1 0)(2ej, 
Had j ij hier nog contact over gehad met de D irectie Participatie ! (10)(2e) ~ Ik denk dat hun webs ite de beste plaats is 
voord it bericht. ~-------~-

Vr. groet 

1 (10)(2e) 

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

Verzonden: donderd ag 23 apr il 2020 1~4_:0_6 ___ ~ 

Aan: 1 (10)(2e) 1) -CEND-DCO <I (1 0)(2e) l@m inienw.nl>; 1 (10)(2e) f DCO <l'--------'(_10---'-).:_(2---'e) _ _Jl .... @....:.m~i""'n.;..;i e'-'-n'-'-w'-'-.=nl> 

Onderwerp: 20200415 Ber icht internet Ku ij ke n ~------~ 

Best el ( 1 0)(2e) 1 e rl: ~ ) 
De SG is ook akkoo rd met het p laatsen van b ij gevoegd ber icht o p de internets ite van lenW. 

Zoa ls afgesp roken wordt h ie r geen mailad res opgenomen. 

Groet 

(10)(2e) 
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To: 1 (10)(2e) f 1B1-Fen lU (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: Y (1 0)(2e) IJ - uou 

Sent: Thur 4/23/2020 11 :03:42 PM 
Subject FW: 20200423 opdrachtb rief Wim Kuijken defin itief.pdf 
Received: Thur 4/23/2020 11 :03:42 PM 
20200423 opdrachtbrief Wim Kuijken definitief. pdf 

Bijgevoegd de verzonden mail aan Wim Kuijken. 

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

(10)(2e) 

(10)(2'.étj)(~e ) 

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

Verzonden: donderdag 23 apr il 2020 13 :21 

Aan: 'Wim Kuijken' 

Onderwerp: 20200423 opd rachtb r ief W im Kuijken def init ief .pdf 

Best e W im, 

Bijgevoegd de opd rachtbrief . 

Groet 
(10)(2e) 
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To: 1 (10)(2e) 1- IBI-Fenl~U __ (_1~0)_(2_e~) -~l@minienw.nl] 
From: ~ (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Thur 4/23/2020 11 :11 :23 PM 
Subject Opdrachtbrief Wim Kuijken 
Received: Thur 4/23/2020 11 :11 :24 PM 
20200423 opdrachtbrief Wim Kuijken definitief. pdf 

Waarschi jnlijk bedoe l je het zo? 

M et v r iende lij ke groet, 
(1 0)(2e) 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 4/23/2020 12:21 :19 PM 
Subject 20200423 opdrachtbrief Wim Kuijken definitief.pdf 
Received: Thur 4/23/2020 12:21:19 PM 
20200423 opdrachtbrief Wim Kuijken definitief. pdf 

Best e W im, 

Bi jgevoegd de opd racht brief . 

Groet 
(10)(2e) 

135904 1046 
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> Retouradres Postbus 20904 2500 EX Den Haag 

T.a.v. De heer drs. W.J. Kuijken 

1 (10)(2 e) 1 

2 3 APR. 2020 

Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 

Datum 
Betreft Opdrachtbrief 'Onderzoek in het kader van de motie 

Moorlag naar granuliet' (kenmerk: 31159422) 

Geachte heer Kuijken, 

Naar aanleiding van het overleg dat wij op 1 april jl. hebben gehad met minister 
Van Veldhoven, bericht ik u als volgt. 

Ik verleen u opdracht tot uitvoering van werkzaamheden in het kader van 
'Onderzoek in het kader van de motie Moorlag naar granuliet'. Zoals we hebben 
vastgesteld is de keten waarbinnen in het kader van het Bbk invu lling wordt 
gegeven aan de totstandkoming van een BRL, accreditatie en de afgifte van 
productcerti ficaten complex. Ik heb u verzocht hier lessen uit te trekken in de 
casus van granuliet. 

De uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen op 1 april 2020. Op 1 juli 
levert u een eindrapportage (90% versie) op. Beëindiging van de werkzaamheden 
vindt uiterlijk op 31 juli 2020 plaats . 

Als blijkt dat expertise langer benodigd is dan in eerste instantie is voorzien, heeft 
IenW het recht de overeenkomst te verlengen tot het einde van de gebeurtenis. 

De uitvoering van deze opdracht geschiedt op basis van nacalculatie . De door mij 
te betalen vergoeding op basis van nacalculatie bedraagt maximaal € 32.400,00 
exclusief BTW, respectievelijk€ 39.204 inclusief 21 % BTW. Dit uurtarief is het 
maximum dat conform artikel 4, lid 2 Uitvoeringsbesluit WNT in reken ing gebracht 
kan worden indien een functie van een topfunctionaris anders dan in 
dienstbetrekking wordt vervuld. Naast dit uurtarief kunt u verder geen (on-)kosten 
in rekening brengen. 

Bovengenoemd bedrag is als volgt opgebouwd: 
Omschrijving Prijs 
I nzet drs W.J. Kuijken 
~ (10)(1c) 1 * maximaa~ur 

€ 32.400,00 

Totaal exclusief BTW C 32.400,00 

Bestuurskern 
Directie 
Bestuursondersteuning 
Management en 
Procesondersteu ning 

Rijnstraat 8 
Den Haag 
Postbus 2090 1 
2500 EX Den Haag 

~rsoon 

T 070 (1 q)(~D]l1 
M +31( 0)6 (10)(2e) 

1 ( 10)(2ej@minienw.nl 

Ons kenmerk 
31159422 
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Het BTW-identificatienummer van het Ministerie van IenW is NL 0032.14.412.B13. 

Overschrijding van de maximale vergoeding en/of einddatum van deze opdracht is 
slechts toegestaan na mijn voorafgaande schriftelijke toestemming. 

Uw slotfactuur bevat een specificatie van de werkelijke inzet in vergel ijking met 
uw offerte. U vermeldt op deze factuur dat het de slotfactuur betreft. Ik verzoek u 
de projectverantwoordelijke te informeren indien de werkelijke inzet 80% van de 
opdrachtsom bereikt, inclusief een ram ing van aanvullende inzet ten behoeve van 
de afronding van de opdracht. 

De navolgende documenten maken deel uit van deze overeenkomst. Voor zover 
deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerdergenoemde 
document boven het later genoemde: 
1. de opdrachtbrief; 
2. de ARVODI-2018; 

Deze opdracht wordt begeleid door~l __ <_10_)_(2_e_) _~ 

Uw facturen kunt u indienen als E-Factuur1 bij het Ministerie van IenW met als 
referentie het SAP bestelnummer 4500297320. 

Voor de adressering van de E-Factuur kunt u gebruik maken van onderstaand 
OIN-nummer: 00000001003214321000. 

In de E-Factuur moeten de onderstaande adresgegevens van het ministerie 
worden opgenomen: 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
IBI/F&I/073 
Postbus 20906 
2500 EX Den Haag 

Om tot betaling over te kunnen gaan is het van belang dat de factuur de juiste 
adresgegevens bevat. Ook dient in de factuur het SAP-bestelnummer als 
referentie vermeld te worden. Indien gegevens ontbreken, wordt de factuur niet in 
behandeling genomen en aan u geretourneerd. 

Mocht u nog niet over de mogelijkheid tot E-facturatie beschikken dan dient u de 
factuur met de verplichte gegevens in pdf digitaal in bij het Ministerie van IenW 
via het e-mailadres Il ,(19)(~) 

1 

pminienw.nl 

De facturen worden maandel ijks achteraf inged iend onder toevoeging van de door 
de projectverantwoordelijke van de opdrachtgever ondertekende urenstaten of 
anderszins goedgekeurde urenstaat. 

1 Voor informatie over de verschillende mogelijkheden van e-factureren verwijzen wij u naar 
de site van Logius. https://www.logius.nl/diensten/e-factureren/ 

Bestuurskern 
Direct ie 
Bestuursondersteuning 
Management en 
Procesondersteuning 
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Indien u niet akkoord bent met de inhoud van deze overeenkomst, dient u mij di t 
schriftel ijk onder vermelding van bovengenoemd bestelnummer en redenen te 
berichten binnen twee weken na ontvangst van deze overeenkomst. U richt uw 
reactie aan: I (10)(2g) ~minienw.nl. 

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

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
namens deze, 

(10)(2e) 

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

Bestuurskern 
Directie 
Bestuursondersteuning 
Management en 
Procesondersteuning 
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Tweede l(amer 
DER STATEN-GENERAAL 

Aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat 

Plaats en datum : Den Haag, 24 april 2020 

Commissie I&W 

Betre~ : 
Ons kenmerk: 

Reactie op verzoek commissie over ontbrekende documenten inzake granul iet 
30015-64/2 0 2 0 D 159 34 

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen Wijbenga en mevrouw Van Veldhoven-van der Meer, 

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft in de procedurevergadering van 23 april 
2020 gesproken over de brief 'Reactie op verzoek commissie over ontbrekende documenten inzake 
granuliet' (Kamerstuk 30015, nr. 64). 

De commissie, die de Kamer in deze vertegenwoordigt, heeft in het kader van haar controlerende taak 
besloten u nogmaals te verzoeken alle documenten, zoals verzocht in de commissiebrieven van 
11 maart 2020 (kenmerk 2020Z04671/2020D10006) en 1 april 2020 (kenmerk 
2020Z05915/2020D12407) naar de Kamer te sturen. 

Met het oog op het Notaoverleg Bodem op 12 mei 2020 wordt u verzocht de documenten binnen een 
week aan de Kamer te sturen, zodat de documenten bij dit overleg kunnen worden betrokken . 

Hierbij breng ik u dit verzoek van de commissie over. 

Hoogachtend, 

de griffier van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, 

(10)(2e) 

Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 

T. 070-31Sl N]]2e) 
E.~ tweedekamer.nl 
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~T_o_: --~ ___ (_10~)(_2~e) ___ ")r_-_B_S_K~ __ (_10~)(_2~e)~~@m inienw .nl ; (1 0)(2e) 
(10)(2e) ) - ;=.O--=G:..:...R.:...:W--'--"------'-(1~0'--'-)(2_e--'---) -~--'="--'-m.:..:.:inc.:..:i=en:..:...:..:,w.nl]; (1 0)(2e) 

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

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

Cc: (1 0)(2e) - BSK~ (10)(2e) l@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - OBO 
Sent: Tue 3/24/2020 3:56 :36 PM 
Subject: Opmerkingen min MenW op Kamerbrief over gran uliet 20 maart 2020 schoon.pdf 
Received: Tue 3/24/2020 3:56:38 PM 
02 20200320 Kamerbrief over granu liet 20 maart 2020 schoon.pdf 
20200320 Vragen van het lid Lacin (SP) schoon.docx 
20200324 Kamerbrie f over granuliet 24 maart 2020 schoon. docx 
20200324 Vragen van de leden Kröger (GroenLinks) Lacin (SP) en Van Brenk (50PLUS) aan de minister voor Mil ieu en Wonen over 
granuliet schoon.docx 

Beste col lega's, 

Min MenW heeft nog een aanta l (aanvu ll ende) vragen en opmerkingen bij de brief . 
. b lz. 2 : eerste alinea: RWS 

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

. b lz. 4 : vraag milieuhygiënische aspecten: RWS 

. b lz. 5 : tekst over BRL-9344: DGWB 

. blz. 5 : tekst oordeel ILT: ILT 

. b lz. 6 : tekst mot ie Moorlag: !10)(2e) 

Gaarne toevoege n in renvoo i in de bijgevoegde meest recente versies. 

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

Met vriendelïke roet, 
(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(4é )( e) 

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

Verzonden: dinsdag 24 maart 2020~1_5_:2_0 ____ _ 

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

CC: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO; ~ __ (_10_)(_2e_) --~) - DCO 

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

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

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

af gesproken. Ik zal zo separaa tl 1 □ )(2ej mijn aantekeningen sturen. 

Groet 
1 (1 0)(2e) 1 

Van: Veldhoven, S. van (St ientje) - DBO <LI --~(1_0~)(2_e_) __ _____.l'l@ __ m_i_n_ie_n_w_._nl> 

Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 14:34 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO 1~---(1-0-)(-2e_) __ ~l@m inienw.nl> 

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

Mijn opmerkingen bij de brief 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

143305 1049 



To: (10)(2e) - DCO~ (10)(2e) l@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Fri 4/24/2020 9: 15:45 AM 
Subject RE: stap 1 
Received: Fri 4/24/2020 9:15:46 A M 

Mooi ! 

Met vriendeliike groet, 

(1 0)(2e) 

Van:I (10)(2e) 1 DCO 
Verzonden: vrijdag 24 april 2020 10 :03 
Aan: 1 (1 0)(2e) i) - DBO 

Onderwerp: stap 1 
http: //intra net.m inienm.n l/Orga nisatie/ Directies/ DCO Directie Communicatie/ DCO intem/Nieuws/IenW Nieuws/2020.04.24/ Wi 
m Kuiiken onderzoekt besluitvorm ingsproces rond granu li et. htm 
Met vr. groet 

(10)(2e) 

134470 1055 



To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail. com] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 

Sent: Fri 4/24/2020 : ·:~-~~ P~: 
Subj~ct RE: lnterviewljwj(Ze) ) 
Rece1ved: Fn 7 7 20 :1 :00 PM 

Beste W im, 

In pr incipe is het d iepe plassen be le id bedoeld om natuurontwikke ling mogelij k te maken. In hun huid ige vorm zij n de plassen d iep 

(ru im 30 meter) en omdat het zonlicht niet goed doordr ingt arm aan biologisch leven. Daar komt bij dat de plassen zeer ste ile 

oeverwanden hebben d ie regelmat ig insto rten en daardoor meest al verboden zijn voo r pub liek en recreat ie. Door de plassen op te 

vu llen tot een paar meter d iepte on t staat er wee r een biologische hab itat. 

Verondiepen kan betekenen dat een plas bijvoorbee ld op een diepte van 6 - 8 meter (want tot die diepte tref je doorgaans 

wa t erp lanten aan) wo rdt gebracht en de oevers en ta luds minder ste il worden afgewerkt. 

Op basis van het Besluit bodemkwalite it (art . 63) moet een na de verond iep ing aan te brengen leeflaag m ini maal 0,5 meter dik zij n 

en moet de kwaliteit van die leeflaag minimaal gel ij k zijn aan de 'omgevingskwalite it ' (= kort samengevat: kwalite it van de 

omliggende bodem). Ik heb begrepen dat de in it iatiefnemer van het project Over de Maas met de gemeent e is overeengekomen 

een leeflaag van 3 meter aan te brengen. 
Na de verondieping wordt Over de Maas eigendom van de gemeente West Maas en Waal. Natuurmonumenten za l dan het beheer 

op zich nemen. 

Met vriendelïke roet , 
1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

1 (10)(2'.étj)(~e) 

Van: Wim Ku ij ke n 

Verzonden: vrijdag 24 apr il 2020 12 :35 
Aan: (10)(2e) ) - DBO 

CC: (1 0)(2e) ) - DGB 
Onderwerp: Re: lnterviewl~-(-10-)-(2_e_)_~I 

Toch nog een vraag: in de v ideo's van Ze m bla kom ik ook het argument tegen dat de diepe plassen en het project ook bedoe ld zijn 

om natuu rontwikke ling mogelij k te ma ken/ te st imu le ren en dat de ecologie verbetert moet wo rden. Granuliet zou dat niet doen, 

integendee l .... 

Hoe zit d it? 

Wim 

Verstuu rd vanaf m ij n iPad 

134888 

Op 24 apr . 2020 om 09 :34 heeft 1~ __ (_10_)_(2_e) __ ~I) -DBO '9L_ _ _:_(1_0_)(_2e_) _ __ l@~m_in_ie_n_w_._nl> het vo lgende 

geschreven: 

Beste W im, 

Om 10 :30 spreken we me~ (10)(2e) l (10)(2e) 
In het gesprek kunnen we aandac ht besteue11 aa 11 . 

. de ro l va n handhavers binnen RWS; 

. de aansturing van handhavers; 

. contacten van handhavers met de bu itenwereld; 

. zorgp licht versus ha ndhhavingsmandaat 

Specifiek in deze casus : 

. de contacten tussen handhavers van ZN en ON vanaf 2018; 

. de ro l va1 (1 0)(2e) ~in haar uitge lekte ma il van 23-9-2019 beklaagde zij zich onder druk 

. de redenÎ: v:o:h::on:oereikend verk laren van de meld ing in september 2019 

gezet gevoe a e e en 

. de noodzaak een bevest i ing ~e kr iie:en van de be le ids-DG dat granu liet als grond wordt bevest igd op 10-10-2019 

. het te lefoontje va (10)(2e) me1 (10)(2e) f n 1 (10)(2e) 1 van 18-10-2019 waa rin we rd herbevest igd dat 

granu liet grond is 

. het o pt reden van de handhavers na 10-10-2019 waarbij wede rom een melding we rd af gewezen als ontoereikend 

. het lekken van int erne stu kken 

. de voortd urend afw ijzende houd ing van handhavers 

Met vr iende lij ke groet, 
1056 



J
------=----_-(_1-0-=-)(_2_e_)- _-~-~ 

(10)(2e) 

(10)(a:é~*e) 

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. 

134888 1056 



To: (1 0)(2e) Il -DGBO (10)(2e) 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Fri 4/24/2020 8:30:43 PM 
Subject 2020424 Interview~ (10)(2e) b 
Received: Fri 4/24 2020 8:3 :43 PM 
2020424 lntervie~ (10)(2e) eg 

Ha 1 (1 O)(Ze ) 1, 

Prima weer. Paar kleine d ingen. 

Van w ie hebben we nog geen def in it ief verslag? 

Groet 
(10)(2e) 

135240 

l@m in ienw. nl] 

1057 



To: (10)(2e) - DGBÓ (10)(2e) 

From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 4/27/2020 9:01 :58 AM 
Subject RE: 2020424 lntervie'll!~ ~(1~0)~(2e~)~I 

Received: Mon 4/27/2020 9:01:58 AM 

Mooi! 

Met vriendelijke groet, 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

(1 0)(~é )( e) 

Van: (10)(2e) ) - DG B 

Verzonden: vrij dag 24 april 2020 22:13 

Aan: 1 (10)(2e) Il -D80 

Onderwerp: RE: 2020424 Interview 1 Ü.2.e 
Ha t10)(2ej, 
Dank voor je snelle reactie. 
We hebben 8 interviews gedaan: 
5 versla en zïn definitief: 

- (10)(2e) 

- {1_()_) 2e 
- (10)(2e) 
- (10)(2e) 
- (10)(2e) 

2 verslagen staan uit bij de geïnterviewden: 
- (10)(2e) 

1m: 

l@m inie nw.nl] 

Van:~-----~) - D80 4 (10)(2e) l@minienw.nl> 
Verzonden: vrij dag 24 april 2020~2_1_:3_1 ___ ~ 
Aan: 1 (10)(2e) Il -DGB 1 (10)(2a) l@minienw.n l> 

Onderwerp: 2020424 Interview 10.2.e 
Ha 1(10)(2e) 1, 

Pr ima weer. Paar kleine d ingen. 

Van wie hebben we nog geen definit ief verslag? 
Groet 
j1 0)(2e) 

135239 1059 



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: Mon 4/27/2020 9 :43: 12 AM 
Subject Stukken over on toereikendverklar ing melding RWS ON 
Received: Mon 4/27/2020 9:43: 14 AM 
201811 07 Verzoek van GIS.pdf 
20181204 een reactie op een verzoek om toepassen Granul iet.pdf 
20190107 bezwaarsch riff. pdf 

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

We spraken over de wijze waarop RWS ON heeft gereageerd op de melding voor de toepassing van granul iet in de Honswijkerplas 

van 27 maa rt 2018 welke op 3 april 20 18 is afgewezen. Daa rbij is een geroep gedaan o p de zo rgplicht . 

Bijgevoegd t ref je de relevante stukken aan. Uit het betoog van de advocaat GIB (7- 1-2019) blij kt de moeilijkheid o m ju rid isch tegen 

een ontoereikende melding bezwaar aan te t ekenen . 
Voor de mailwisselingen uit die per iode verwijs ik je naar de t ijdli jn. 

Met vr iendelijke groet , 
(10)(2e) 

134887 1060 



To: (1O)(2e) Il -DGB~□ __ (_10~)(~2e_)_~1@minienw.nl]; 'Wim Kuijken'0 (10)(2e) l@gmail. com] 
From: (1 O)(2e) 1) - DBO 
Sent: Mon 4/27/2020 10:25:00 A M 
Subject Totstandkoming BRL-9344 en start discussienotitie WVL 
Received: Mon 4/27/2020 10:25:01 AM 
20150707 BRL 9344 d.d. 2015-07-07 ontwerp.pdf 
20180411 verslag overleg granuliet B+ en RWS.docx 
2018111 6 Notitie BRL 9344 t.b.v. overleg 16- 11 -20 18.docx 
20180403 Deltares 11 201985-002-GEO-OOO 1-v3-r-Specificaties voor het toepassen van Noordse .... pdf 
20190711 Deltares 11 201985-002-GE0-0004-v1 .2-r-Specificaties voor het toepassen van Noordse Leem in Weg- en 
Waterbouwwerken in Nederland.pdf 

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

Bi jgevoegd enkele re levant e documenten over de voorgenomen totstandkoming van BRL-9344. 

Zoals je ziet heeft er op 11 april 2018 een intern overleg plaa t sgevonden, dit ko rt na de eerdere afgewezen melding van RWS ON 

op 3 april 2018. 
Het stuk van 16 november 2018 geeft wat meer inzage in de his t orische gang van zaken: 

. er is al een concept BR L-9344 uit 2015 (bijgevoegd ) 

. In verband met de actualisat ie va n bijlage C va n de Regeling bodemkwal it eit is door SBK in apr il 2017 de BRL 9344 aa ngeboden . 

• 1 n juni 2017 is door l&W de vo lgende react ie naar SBK gegeven dat de BRL niet voldoet . 
. In juli 2017 voorgesteld aanpass ing door SBK (d ie moet ook nog op onze interviewlijst !) 

. Reactie op dit voorstel (datum onbekend) 

. 28 juni 2018 aangepaste BRL-9344 (stuk heb ik niet). Granuliet als 'grond'. 

Uit het bovenstaande bli j kt dat de disc ussie over BRL-9344 zich vooral in 2017 afspeelde. In 2018 of 2019 is er geen ma ilverkeer 

over BRL-9344. 
Dat wordt ook ondersteund door emai ls van 5-2-20 19 (zie tijdlij n). 

De activite it en die leidden t ot de discuss ienota van WVL zijn zo bli j kt uit de ma il vooral ingegeven door de juridische stappen van 

GIB eind 2018 begi n 2019. 

In de email van 5-2-20 19 wordt voor het eerst gesproken over een te starte n notit ie met de vraag of granuliet grond of bouwstof is. 
Daar komt l (1 O)(2e) van Deltares bij in beeld. De lt ares bleek echter al in april 2018 een conceptrapport over granuliet opgesteld te 

hebbe n (bi jgevoegd). Dit rapport werd pas in j uli 2019 definitief,! (1O)(2e) !heeft hier geen rol in gehad~·---------
ln maart 2019 is kennelijk bes loten dat WVL, RWS ON, DGWB en de ILT gezamenlijk (onder regie van 1 (1O)(2e) 1 van 

WVL) de not it ie gaan opstellen. 

Met vr iendelïke roet, 

134886 1064 



Ontwerpterkrilfekbl 31-8-2015 

Concept BR L 9344 
d.d. 2015-xx-xx 

- -·--,,o,,.,,,.,~ 

NATIONALE BEOORDEUNGSQ 

VOOR HET NL BSB'"' PRoollcrcERTlFICAAT~ OOR 
DE MILIEUHYGIËNSCHE KWALITEIT VAN DE_JRACTlE <500 1,111 VRIJKOMEND 

BIJ DE BEVVERKING VAN PRIMAIRE STEE9"'GE MATERIALEN 

Tedrl1e1'.:,eliedBSB 

Uitgave: SGSINTRONCertificatieB.V . 

136331 1065 



NATIONALEBEOORDELJNGSRICHTLJJNBRL9344 f>"9ina2 van29 

~~Lfi~1~~lfi=~~~~fti~g~~~~~: ~~;CHTGE Mo\THl1ALEN 

ALGEMENE INFORMATIE 

Deze Deoorde! lngsncm11Jn (BRL)vormt ae oosrs voomet N L BSB"' proouctcemncaatvoor ae 
m 11 reunygren1 scne e~enscnappen van aerractle <= µmvnJKooiena DIJ ae t>ewern1ng van pnma ie 
slee,.,,~ l, liyt: FFl>llt:li>ft:o, vuu lut:Vds:;i 11y ill GWW Wt:I~ .. , 

Dt:Lt: L>t:uu<lt:li o,g;1icltlij11 is io, <Nt:1~ mt:l t,t,t<11yl,tiut:1Ut: v1uJu.;t:1alt:11 upy,.,;ld<J "" v~slyt:Sl.t:l<J <luu 

1,t:1 Gt:Lifült:ll lij ~ Cullt:yt: V<II =~~ l<liyt:o, Gom<lsl.ufft:llt:11 Milit:u Vdll KlW A Ntllt:1~1,J B.V. "" SGS 

INTRON Certif.:atie B.V .. De Dcoorde!ing:srichtlijn"' aanvMrd door de HarmoniMlie Ccmmi~sie Boow 

del l,,.,dleidingCertif«:eling De~llitDodemkw,.- ikrt 

<8 
~G a 

Nos C., ""''""'""';,,i,,1o1,,.,baa, ,,=aSwocdoo doo, mdd,1.a,dru , fo<o•e•. 
miaofi lmóf5)p~lkeaooeie wijzed _anook, zonde< voorafgaandeschrfteli j rntoestemmr1gvande uitgeve<s . Het 
gebru ik van de~ 1d~1ngsnch~1" door derden voor w~k doel dan oo k, 1s ut slutood to egest aan nadat eoo 
sdlrift i:l ijke overeool\omSI ma SGS INTRON Certificatie is ges k>ten waann het geoo.Jf;;srndlt is geregeld. Deze 
bc oorde ling,nc.1,tl jn i,door 333 INTRON Cert f icmie bridem! veM oM<I JJef lOC·lOC-201~ 

136331 1065 



NATIONALEBEOORDELJNGSRICHTLJJNBRL9344 

~~Lfi~1~~lfi=~~~~fti~g~~~~~: ~~;CHTGE M4THl1ALEN 

INHOUD SOPGAVE 

1.1. Ondc,we,p __________ _ 

1 2 Îocp,ISSJl9",je b•~----

2 T[RMrn[N D[rlNITI[S 

Geok>g ,ch do~~ter 

f' fl.OCEDURE TE fl. VE fl.Kfl.lJONC/VERLEN INC VAN HET SB 

f'RODUCTCERTIRCAAT 

::: ~!:_=_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -
3 .3. BeooRleling doordecertif<:atie in~taling 

3.3.1. Toelatingwnderzoek 

3.3.2. PellOdiekecontrde 
3 A. Ver1eningvande kw alitertsvert.l r'rl 

3.5. Geldigt...id<duur kw alrterts,,,ertJ:a,ing 

4 PRODUCTEISEN 

4.1. Samenslelling 

4 11 lnrti<a" t rlf'ts.iru 

f>"9ina3 van29 

Pd!Ji"d 

B a,~-------

ettiDreninrtiee!ooderzoek a'sbouwst,~-----

5_2 ;;!~ie,-,liWJ séfllenstellirv, ats ,,-_oo_, _____ ........................ " 

5.3.~ppet11ke verif<:ate 

6 EISEN TE STELLEN AAN HET KWALITEITSSYSTEEM VAN DE PRODUCENT 

Directieverantwoorde!ijkheid 

6.1.1 

136331 1065 



NATIONALEBEOORDELJNGSRICHTLJJNBRL9344 f>"9ina4van29 

~~Lfi~1~~lfi=~~~~fti~g~~~~~: ~~;CHTGE Mo\THl1ALEN 

Keuringen beproeving 
G.G.1. Keuringenbeprocving 
G.G.2. Regi~lretievankeuringen enbeproevingen ______ _ 

::::!: ~~1=!~,::~:c~:::~i:;s:!:~:~~~~~~~~~~~~~-= 
Beheei,,ingvanproducloometlekorlkooiingoo ______ _ 

Corr'9crcnd:mmtrcgclrn 
Klachtenbehandel ing 

Gt21nlernebeooidelngvandebooee"'ngenborgng ~ 
G.13. Opleid ing _________ _ 

7 CONTROLE DOOR DE PRODUCENT 

[I~='~ 
rn 
18 
rn 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
20 

136331 

Tet>epalencom 
Keuringstreque 
7.5.1 . Sam 

Toe!itingsrnderzoek 

llenvanrekemingsfrequenle 
-----~ 

reg ime 
ngsreg1me 

kprnefreg ime. ---------~~~-~ 

rti jkeuringsregime 
etmeetwaardendiek\einerzijndandet,epalngsgrers 

eproces 

!l.1 .1 Beooldelingvanhelkwcirteitssyst~,c--------

: :~ ~ =:~!;dv:s::r moostememin-~~~~~~~~~~~~--

HeOOme11ng van rie1 proouet - toets1ngsKMergroM ----~ 
8.1.4.1. Algemeen __________ _ 

11.1.4.L. loetabngscntenlfll 

1065 



NATIONALEBEOORDELJNGSRICHTLJJNBRL9344 f>"9ina5 van29 

~~Lfi~1~~lfi=~~~~fti~g~~~~~: ~~;CHTGE Mo\THl1ALEN 

8.1.éi.2. Toetatir,;iscrileritrn 
0.1.5.3. Tebeplllencooiponenlenproducbeconlro'e _____ = 

PerKxhekebeoordeling 

~ODELTEKS TEN VOOR HET NL BSB® PRODUCTCERTIFICMT 

136331 1065 



NATIONALEBEOORDELJNGSRICHTLJJNBRL9344 f>"9ina6van29 

~~Lfi~1~~lfi=~~~~fti~g~~~~~: ~~;CHTGE Mo\THl1ALEN 

1. INLEIDING 

1.1.0nderwerp 

De in dez:e beoordelingsrK:tt lijn opgeromen eisen wmtm doordecertiftcalie~nstellingen, de tieivoor 
geaccredteerdzijndoordeRail:lv~Accredtalie, gàlarteerdbijdet>ehandel irgvaneenaanvraag, 
c.q. ae Ins1anooouaIrg v~ een NL Bsif ~oot.er enI11eaa1 voor ae m11relf1yger1 scne KWal lte~van ae 
fld~,.,~ =µm Vlij~Ullt:m.J lJij <lt:lJt:wt:1~il'1) Vd" µ 1im ei1t:sl.,.,,,dU1li~Jt:"'ct"' ""lt:" VWI [l)t:µ1 Ssi ny '" 

GWWwerken 

De productie van de fractie <500 µn vri jkoo,end bij de bewerking van primairaa~ achlige 

prima'reh<rl:omsl 

lndezet:eoord,-ingsrOChll ijn:zijnalle,..levarteefsenoMen 
miliA,hy(j,"ni<tChf>f>'(jPJ1sd1,1f)llf>nwm<1f>frnd.,.<m<l1m · ,,;,.. 
steenaehli<Je mmertcVen. zoa's áeziin oesteld aan riel-v het 
Besllil txxHnkwélileiten (E R€$i[XJ txxlemkwél ileil 
NaastdeeismcleindezebeooKleiingsricttl ijnzijl va;t rcàie-insEllingm 
aanvli leflleeiseng,steldindezin vifla'gemenepo:,\'. _ , zoa'svastg,leglin 
hetalgemeencert1flCillereglementvandetJetielleflr1nsle'll1ng. 

De ilftegeven llwalitert:werllliling,nw0Klena111gediid a~ L,_Bstt;,4 1~r1Coofvoar1erriK!fie 
<XJO(/nvrl/KDmeoooqoeoewerKingvan a/resreenac ~11a'en//JGV\IY\lwer11en 

1.2. Toepassingsge 

De rrac~e <:xJO 1111 vrlJKane ~aire steenacr11g, maten ai en womt toegepret 
dls111t:l-'/U II IYt",ll:VJ U --::- _ u~liS(lUdllt'l ~\!'lll:;lt,t,11lNuwsl\/f. Dt,lJl:uv,j<.Jt, 

l\/t'µ;:c; Sl ll\j lSt,\;lllt:1 W.~ls 1ctl1:1uyi11X111lk1~1 vvvr111\lt,l>\/\lt,111 . Ad11\jt'Llt'II 

het prOOt.et 1111ntoonbaarvo 1me~tellir,;i~waaruen voor grond, ook voor 
1111:li:1lt:11 \lt, lilt:[ ~lll.1111:11 Lijll in lr:l slc11<.J<1c1\J i'.l ll'.IIYM:IJi'.l~~t,[ YlJUI y 1u1<.J , llldY lid µ 1l/\Ju~l \JU~ dS 
grom w~~~- Hettoe~irg:1gebied belietdeGWW =tll", met Mme, m/1.<1" z:K;h riet 

be. lDl,rnnd inz:a~oging:llagen 

De pnm11re ~eem,:; ~ malenalen kunnen worden ge?"oduceerd urt ~imairgewoonen ge~teente 
(llfkooi~tig \il ~tccng"~) (;( uit primlirgewonnengrind en keien (gcb"ijgeRle ol algegr~en 
~ Imenten).~e 1.1n'(lete her1mm~en. waarooderdev1JWert<:Ing van gerecycied 11md á ~teen~lag, 
zijn uitge~lotcn. rroouctcn alkooi~tig urtecn mali~oc<S (vul~toflcn) zijn evenccn~ lilgc~lotc n. 
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2. TERMEN EN DEFINITIES 

BeoordelingsrichtWj n 
Et:o,lJt:uu1<Jt:li11ys1i<: l, l lij o, (BRL) r.s=,<Joc .... .,,,1<Jd l >llt:lJt:mxly<Jt:i11 fum,dUt:i...,.ct o, t:1t:t,O, 

certif><:atiesystem voor een bep,,,,ld orlde,wc,p v,in certf><:abe. Drt Mn zONel attesten t,et,.,lfen 

dts eO<Xl tA:1-, IJI OCt:S-t:11 ~w" ilt:il:,,;ysl=Fl~t:11ifo;<1 Ut:tll lJt:l1 t:f\Luwt,l l)UlJl..:~1a l(t:lii~"""'" dis 

pliv,ialrechkolijke eisen. Voor nid --0.-.:lerwerp getx>r<:lffl inlmmat e kan zijn ve,wezen naar het 

algm1ene cer1it catiereymlentvan de t>dreflende certf1C alie--inste!ling 

~=::: :::~:~ :~::::i~r:c: ;:~.:•·m: t:~~ :~":.:~:,.:an , ia:}~~i=.~n : ~ 
hoedan'flheid wa,,..in het is bestemd oo, te woRlen t>egepast 

Certific3tiesyst ean 

Eencertiftcatiesysteemiseenatgemeenstelsel uresvoor hff eroo 
enuilvoeroo vancertitcatie. 

Document. o cent waarin reievanteirtormatieover een 
winqeäeden n. Drtkan aandeha.-.:l vaieenloDOQra-

:~~t i~~:~ e w~"!:Vanl e rt
1
~;: O:r :~~;:~::;::;::~;;;.::~~~:: 

te hiertnte wordeno~nomen. Hetqeolo(J schdossierbeschJiill 
nkx:atieenhet aldacrte winnenmcteriaa' 

certiftcatiesysEefllendat lilsprakendoeto;erheton~rwerp v~certificatie 

Niet-wrmgegevenbouwstof 

Onder een riet--vmmgegeven tx>uwsbl woRltversta~een tx>uwstol rietzij .-.:leeen v oongegeven 
tx>uwslc1 

NL BSB"' productcertificaat 

EenNLBSB"' prod t.elcertiflcactiseendocument dat vertdaart datdespeciftccties v aneenprod t.el 
in o;ereenstemming zijn met de eisen van het Beslul oodemkwalitertende Regeling 

txxlemkwal rteit 
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Partij 

[ en hoeveelheid materiaa l de md betrekking lol een beoordeling al~ een eenheid wordt be-

Hel bcdrijfdct dcfrncbc < 50{) µm vrijkomrnd bij de bewerking van primai re 3icrnnchligc mctcrullcn 
proó.Jceert 

Toetsingswurde 
De ma<ITTlale •.mem lelling en m,e;siea,e,.,.,nkomsbg bj lageA van de Regeling bcxlemkwalrteit 

Vonng,igWl!nbouW!:fflf 

136331 1065 



NATIONALEBEOORDELJNGSRICHTLJJNBRL9344 

~~Lfi~1~~lfi=~~~~fti~g~~~~~: ~~;CHTGE Mo\THl1ALEN 

3. PROCEDURE TER VERKRIJGINGN ERLENING VAN HET NL BSB 
PRODLJCTCERTIFICAAT 

3.1 .Algemeen 

f>"9ina9 van29 

Hetcertificctieregemertvan de t:>etreflendecerlifk:i:tie--iristelt ir,;i t:ievi:tde i:l'gemene procedure met 
t:>etrekl<JngMdea"1Vra.:g, det1eoordelingenopgrooddaa,vande verleningvande 
llwal iteltsverkair,;i . De ontv i:flg.,t v i:fl een vctte:Jigingevuld en orxlertekend a"1Vraa ormulier v i:fl de 
producent t:>etekent destartv i:fldepioceduie. 

3.2.Start 

Deaet"f\/ rager vande llwi:l'itertsverklaling veistreklá, vocrd evens_ftngeen 
aan lit welke g adelinghet [l"od tx:t t:>eslai:t. HijveSrekl ver entlehoeve van 
het op,tel~ vandemilieuhyg,ërischespecifK:àiesenre · nen verwerlcen 

3.3. Beoordeling door dec 

2 
ie-iMellingoodeizoelctofdespeeifieàies vanhet 

stuk4eonformde wijZezoalstlesehreveninparagraal 

3.4.Verlening van de kwaliteitsverklaring 

De kwalrtertsverklil"ing wordt conlmm het certifK: at eEglementvan de betreflendecerlifici:tie-instel ling 
algegevenopnaéfll vaneenplOducent, wanneer het toèatings01<lerzoekinpositevezinisalgerood 
endeaanvra;ier endecertit cillie-instellingeencertricatie-overeenk001st hebbenalgesklten. 
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3.5. Geldigheidsduurkw,1liteits verkl,1ring 

Het cenmc aat ts voor oroepaaIoe IIJ<l geKHg, ten.q nei agemeen regememvan oe cemncane
InsteII Ing 01 anaers t>epa aI1. op Da S1 s van ae iestJtc1en van ae per100feKecootrO'es aoor oe 
cenrnceienae InsteIIIng woratvas1;1este10 cr net ce1111c ac1 al aai nfet Kai woraen voortgei:ei 

In neigevcW ae IJ"OOtx:~evan oerractfe <~ µmvrtJm·nena DIJ aet>ewert(lrg van ll")malie 
slet:11<1U,byt: rnctt:1idt:11 (lij<Jt:lij ~) is y~IUIJ~ Li1 1 üj .,.,,, u1Ut:1Lot:~iny Sd l! 1<1 1,Yt:I <l d " 1 jd<1 1 lit:l 

ct:1liftcd<II.WUl<lt:i,'+'\Jt:S<;lil.1l.Bij et:i,1 ,it:uwt: dd l1' d ll\JS d ll <lt:µ,lXluclit:L d l<bu1 mi<l<lt:l• d"""""xl1<1 

periodekebeoorde ling wordennagegdanolhdcertiltaatkdf1 wolden behouden. Bijeen 

onderbreking l""9e rdan éi jaar. or zoveel ""'rder li~de certiftcate -ln~telling in hll~ inte rne prncedu,e~ 

heeflv"'tge~ , kcmt het certif.:a atte verval~n 
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4. PRODUCTEISEN 

4 .1. Samenstelling 

4.1.1. lnit ieletoetsingalsbouwstof 
De sanenstel lingswaaroen. bepaald o;ereenkansbg paiagraal 5.1 , mogen de maxirmrn wacl"den in 
bijlageA. tabel 2van oe Regel ing t>oremkwalitert netwerschriiCJen 

4.1.2. Toets1nga1sgrona 
overeenkomsug amKel 3!J van ne1 i;esiurt DOOem KW amet mogen oe samensteI 11 ngsWaaroen. DepacWa 

overeenK001st~pc1"agraar4 .3vanaehtege1IngDOOemKWa1 Itert,(gecorngeerovr;,ane1 IuttrngenaI1e 

Dt:Lt: BRL l,t,bt:l\ <t: fl"-"lit: ~~ IJ"" Vlij~m,.,,.<J t,ij <lt:Lot:wt:l~ iuy V<l.U e"i"""'\" s dlt:li>it:u, 
WllaKloor óe controle op Mnwczcigt-.eid van a~beot perte certiff<;tten wir,gèb! ""op ,~ v"" tlel 

gedag xh dooc,erkc.1 worden utgc~fctendoordeccrtfrcat,cai t 

42 Em1ss1e 

421 ln1tiele toets1ngalsbouwstof 

De cm,sc,cwnnKlen, bepaald nae mmamllll wnadcn in bijlage A. 

Dem an~kwaliteit~ert\l!l"ingmoetenvoo'doenai:!flde 
ei~n Gtchtrg Douwllwaliteit f:(lww.bouwllwaliteit.nl~ Dein het 
NL-B cillc.ticszcijnopgcnomeninbj~eA 
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5. BEPALINGSMETI-IODEN 

5.1.Samenstelling 

5.1.1. Bepalingsmethodeninitieelonderzoekalsbouwstof 
Hetgehcite aan orgarische stctren d ert te woRlen repail'd CNereerlm·nstg artikel 3.3.1 vai Regel irg 

5.1.2. Bepa11ngsamenste111ngaIsgrona 
vai elk mengnrnster aiert van een anarysemooster aeDepa llng vai oe samenstelllÎ)g mga JTSCneen 

anmya r1 scnec001runerten te woraen uItgevoera crnTom Al-'U4 SG 
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6. EISEN TE STELLEN AAN HET KWALITEITSSYSTEEM VAN DE PRODUCENT 

6.1. Directieverantwoorde lij khei d 

De directe van de producert moet met t>etrekking tot~ productiev~ de lractie <500 ll'11 vrtjkooiend 
t>ijdetJewerJ,;ingvanprtmairesteaiachtigematerialerl1etben001schrevenenvastgelegd: 
• hetkwalilertstJeleid; 
• det>ijt>ehorende<befstellingen; 
• de veiplichtingentenaanz:ienv~dekwalitert 
DedirectemoettJewerksElligendalóltJeleidt>egrepen. , inpraklijkget>ra~ qp~ lgehotxlen 
wor<J:opil'.ierwveaustJInnenzrJntJednjtsmgamsate 

6.1.2. organisatie 
6.1.2.1. Verantwoordelijkhedenent>evoeg<tieden 
1Jeprooucentmoettenaanzrenv~netpeIB011ee1aatretrDKken,s~aeDef1eer.,1ngenoorgirgvai 
deplOOUClleValdeTrane<=ll'11VnJK001endDljdeDeWrIr,;i. <aa ' Ire steenacrtIge 
maEnarenaeaevctgenaezaKenscnmte!IJKheDDenvas:gelelP 
• verartwoa-aeII1Kneaen; 

• t>ev~dheden: 
• ordertingevertiotxlirgen 

6.1 .2.2. DirectievertegenwooRli 
LJeprooucemaremeen o ntewIiz:en. areervoo-moetrnrgenaa1ae 
Deneer.,Ing en oo,grng va e <;bll,I µn vnJKanena DIJ ae DeWer11Ing van 
pnma-re steenacrttge mil veivmgens op peil t)lfrt. De oevoeg:mrom en 
veramwoordellJKnroen va lglf moeten lijn V'6tgelegl 

6.2.Hetk~ ~ ts 

De prooucentf[!oetover alitetssystoon (kwctrteitshan<l>oek)t>eschikken en 
ditoppeilholllenooife deplOOJctenaaneisenvaooen 
Het~alrteitssystee"\"\oetomvétten: 
• hel~Ellenenst"iInei IJ kvastleggenvandepnreduiesende instruct~vanhet 

kwct~eilssysteem. overeenkomend met de rn deze t>eooró:irngsnch~I1n gesElde eisen; 
• deó:leltreffê@ePnvoelingentoepassingvandezeirocedureseninstru::tesvan 

kwali~rtssysteem 

6.3. Beheersing van documenten 

De producent moet over proceó.Jres t>eschikken en deze op ~il nowen voorde beheersing van alle 
documenten det>etrekkinghet>t>enopdeindezet>eoordèirgsrichtlijn vermeldeeisen.De 
docummtenmoetenvóór li~ ine wordent>eoordeeklengoeó;)ekeuKldoa-daartoet>evoegde 
per.,onenqigeschiklheiden<belmilligheKl 
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De betlee~ ing v an doc tmenl"'1 moel ,.,~ulte ,.,n in 

beoorde ling"'1goedke uring vandocum"'11e n voorbev"'!Jde pe~"'1; 

<lt:ddl1Wt:Liyl1t:i<lV<llyt:kJ.,,HJt: uily"""'' Vdll<b.:Wll.,,l l.,, l lJp<lit:~ddl""II Wd"'<lt:l,t,l"'"'SiHy"'' 

t>orgi rg VM de prOOucbe vM de l racte <,<)() µm vrt jkone nd bij de t>ewcrl<irg van pllmai ,., 

~leenachbge mllleli ,o'en get>onden ~teen~lag Ict ~tardkomt; 

eenoveu,Chle!ijk "'1 toegankeli jk raj~tervoor tlelt>ij houden van de ge klende uilga,ven van de 

6.4. ldentlflcatle en traceerbaartteldbaarheld vanproducten 

IJe prooucem moet tJescn1KKen over proceo.nesen aeze op ~11 nowen ~ ~mcaue van ae 
prOOJcten. Deze l<lemnc,ue vai ae proo~ten moet gerurenae alle s1aa1a van net~OOJceren en 

aneverenmogel lJKZIJn Q 
6 5 Procesbeheersing 

De producent moet de werllz:aamhe<:len d1e <1re,:;t lfl\lOe<lhetoen ~ de prOö!fl llwal1tert van de fractie 
~wo 1111 van pnma ie steena:nt1ge mcten iien_ 1n hetl\aOeIVi:11_,(leZe tJeooRlelfngsncttl1Jn vaststellen 
en vastleggen. Deprooucert moet tJewerkst~ datdez.e werllz:aamhéóen onder tJeheelol:e 
omstar11fgheden ptaatsvirllen. Beheerste (JllSlamJgleIBn m~ tffi devdgendeelementeninholJ:len 

• ~!i:~~tg:n:r~:e~:'rv~~!~ ea~:~~~~J~ ~=~ =~~d~ rg ~cA:tliJVen. 

,::,:J ae KWalttert, 
lè,J net geDruKva11ro 
a aewer11omsiana1gn 
a netva ooenaan 
a net vcxooen,<Eirl 
ae rgK001enreproces- ffi proouctKermernen 
grour . 

oeproou rg\.annè tprOOJct1epoces vanrerractle<:)(){)1f11VnJK001enaD1Jae 
Lot:wt:IMI '.ji',lf llrn lt:l idit:11 ill lit:ll .:111<.Jlxlt:~ "P Ie llt:111"'1. Hiel lij \Jit:1 t uu~ Û: 

llt:l ~i ( lllJll.,,l lt: WUl<lt:11 

BI) lJ . Il) Û: w"'ll.t.~m11l1t'Ue11 lJli jfl Û: p1uluce1( Vt:l dl (WUUl<lt:lij~ VWI <lt: 
l\walit itv 

Il.Il. Keuring en beproe ving 

6.6.1 . Keuring enbeproeving 
De prooucem moet a11e Keunngen en oeproevtr,;ien lJ'I\Oefen v{jl)ens net KWame11sp1an ar scMTiel lJ k 
v ;,e;lye~~ p1u:e<lu1es, Oll l llt'l VlJlle<l~e lJewijs Ie ~Ulllt'II IW t'lt'II <l~ l lltt yeie<le p1uû.K:l i11<le1<la~<l 
<rnll ~ yestekJe eiSt<II ii, <lt'Lt' lJelxl<lt:li 11ys1icl t lij11 IOkbel. Hit'l i l l <liel ( Ulllt'l ll l~ I Ie WUl<lt'II 
aangegeven dat leveli rg van re l ractie ,;W(} µm vlijkanend bij de t>ewerl\ing van plimaire 
~teenachtige mateli iien riet mag p'aat~vindenvoordal:door mKldelvai een keulirg van 
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rep,.,sertabeve mcm:,te~ in ccmbinabe melde regi~talievan reievanle ..-oce ~kenmerken is 
va,lgeslelddalprodudenvoldoenaandegesleldeeun 

In dezekeuring:sproceduredienlonde,meerhelvolgendele zijnva~',je~le kl 

wijzceenfrcquertie vanbemon~le,.,n; 

• w ijzevanor<:lerzoek (inlem/e,;tern); 

• vastleg!jngvandekeuling~"'~u ltaten 

6.6.2. Registr.nievankeuringenenbeprol!'Vingen 

De prOOucent moet overeen reg i~tralie t>e:schikken e n derce op peil hooden om t"iemiede het bewi~ te 

kunnenieverendaldede:sbel ,.,ffe ndeproductenzcijng,keuRler>'olbeproefdvcigen~het 

kwa li teit~plan 

6.6.3. Keuring s-.meet-enbeproevingsmiddelen 

meet en beproevingsmiddelen 

DeprOOucentmoet 

• vrut~ldlen we lke metingen moeten worden verricht ,rel w rllij 

passendekeulings . meet enbeproevingsmiddelenkiezc91; 

• opvoo,yeschrcvcn t i<Jcn olie keu ring~-. m ibrcren; 

&.&.4. Uitbestedingmonst emem 

De uitbested ing vrn de mon~t,rn n3tc.1tic3 die 
aantoonbaar voldoen aan de · 1000 PROTOCOLLEN 
ofgecertiftcee,denerkendz i· atort aolinstanties 

die voorde betreffende ivitertdoordeministersvan 

l&Mhelkadervanhel achlaandezceeisen tevoldooo 

lndiendemon~te r.ioek wordt urtbes.leed.denen 
,1,.,,.w..r1<7~ . . Nrv>mf>l'< V~n,.,,., on :allrnnkf>l ij kf> 

inslf>lling <ff> f>lr1 in hf'f ~urf'l1il~ti" st'.hf>m~ AS SIKA 1{l(J(} rt 
ARI SIK .dlf>n 1001 ol 100? [)f>mnns!Nnffil ill{J (<rnnl;ilgr,._ 

f)f>n 7?4 v,in<1,-,,.AR1 lf>wor<1ffill il(JPYOf>r<1 inCNN-

re"s 

mettekortkomingen wordt argeleYerd . Ten aanzcien van het produet moet hetvolger>de zijn 

vastgelegd: 

w al men oodertekortkomingen ver-.taal; 

waarhetprOOJctmettekortkaningenzcichbeY indt; 

de wijze waarop het prOOu:;t mettekortkaningen wordt tehaideld ; 

w iedet>eslis~ ing&vtlfantwoordelijkheid hooi! 
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6.8. CorrigerendemHlregelen 

1JeprooucentmoetDesch1KKenover [l"oceo.nes (enrei:eoppe11nouaenJmetDetreKK1ngtorner 
urtvoeren van cm1gerenae mac1rege1en an e voorKanm ac1 teKmKanlngen opnlell,\' orxreaen 

6.9. Klachtenbehandeling 

Ktachten vanOeRlenini:~eeenprOOJct vallenOonOerhàNLBSB" plOOuctcertifrcaélmoeten 
vctgenseen vastge~aeproceál rezorgvuktg woRlenrnaerzocht. AanOek!ager moett>inneneen 
reOe! ijketermijnOe litslag vanhetonaei:z:oek woraenmeOegeOeek:l.AlsOeklceht gegrmat>lijkl, 

6.10. Opslag en aflevering 

De prooucent moet over proceó.Jres t:>esc tikken (en de.z:e o§peit ht:wen) voor de opsli:Jil en 
leteringenvan delractie~f.00 1111 vrijKomend t>ijde ~ ingva~ ~ ~ resteenachtgemàena:en 

~i:~~;!:"rn~~;:;;:;~e~~~~d:w::~~;~~=si~ : e~=~~=a~~:=t inde 

toepresing. Onverlet ll1jl de as dat vok:lact1 dientte wor~ e m1mmae ersen 

i;1J ae ievenr,g van een pi:fltJ van ae 1rarneC n1Komernl DJOe oo.ve111mg van pnm.:1 re 
steenachtige màerti.ien <lent een afleverl>OO te wmren verstrekt met daar~ ve1111ek:1 de vofgeni:le 
verp1rcmeaanru1a ngeJ1: 

De prOOucent moet over proceó.Jres Desctikken en dez:e op ~i l hoWen ten tJetoevevai de 
registratle v~ gegevens in het kader van de tJeheef"Sng en t>orgng van het [l"od t.: te[l"oces. De 
registratiemoetaantonendillaandegeste!deeisenis voldacC1endatdetJeh€ersingent>orging 
doeltreffend werkt 
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6.12. Interne beoordeling v ;m de beheersing en borging 

IJe DereersIngen oorgIngvanae proouc~evai aemuie <= µmvnJKomena D1JaetiewerKIngvan 

primaire steenachtige materiaien moet min imaal l per jaar intern worden Deoordeeld en zo nodig 
worden aao;iepastomtezorgendatdedoeltreflendhei:lenjlistetoepassinge,vantlijvend verzekerd 
1s. LJeze Deoorae11ngen woraen uItgevoera an tevemeien 01 ac11v~eIten op net geDtea v an KWcW~e~ 
overeeD<;omen mei aegep1anae maatregelen en an aeare11rettenareta van net KWamenssystean 

v ast te ste11en . Hetiesu~aatenaet>ev1naIngenvaiae1rterreDeoorae11ngenmoetenopscnnn 
woraengeslel<l 

De p1Ulluu,i,1 "'""IUVt:I p1oct:UI.J1t:S l>t::;<.;l i ~~"" "" <.lt:Lt: up if'i l l luu<.lt:ll YUUI 1,t:1 uil>ut:lt:ll -~" 
i1 t t:111t:l,t:uu<.Jt:li11yt:11 

Opleiding 

1Jeprooucentmoetoverproceo.nesDescl"IKKenenaez:eopiPI1 anae 
oprel<lingSDenoenen en netvoomen 1n op1e1ang vai alle pe=nen 

DeneersIngenD0191rgvanaeve,vaarogro;i 

~G 
c.,C 
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7. CONTROLE DOOR DE PRODUCENT 

7.1.0pzetvandeproductiecontrole 

De kw alrtertszCl"gtenbetoeve v ~hetBesluittxxlemk.\alitertt>e5taat lil hetsteek[l"oelsgewijs 
contrderen v ~ de [l"od t.ehestroom. Delrequertie vandei:e contro~ h~gt af van het riveau en de 
constaitheid v ande[l"od t.ete;gensct>appen. Bijdebeoodelingvandemilieuhygieri scheei
gensch~pen wordt ooderscheid gemaakt in een steekproetegime, waarbij de lq>ende product
stroom worot gecrntraeera, 01 partIJ KeunngsregIme,waarDIJ Ieaere pa r11I woratgecomroieera 
opeenvagenae amvyseresultaten wcraen geDru Kt v oornet vas1ste11en v ~ ae maeu:oeKs

Trequenue 

vande oodeiroek~l,aiuentie. 

7.2.Monstememing 

7.2.1. Algem....n 

Allt:>t.; iV ilt:ilt:11<.Jit:mt:l 11 , rr 1U11slt:1 11t:111i11y , 

11 1\/I ISlt:IVOOl lA:lii:11\J . Vt:l t:t:11~\X ll öliy SIKB 1000-

PROTOCOLLEN I\/IISlt:111':!l l ill\j Wl , \/1111 l,'i:li:l\jli:li:lf 
6.6.4 wordth ierM 

7.2.2. Partijdefi 

Ten behoevevan t.e1'trocrn verdee k:l in Jl"rll jen. De [l"odt.eent 

d,ent va31te"~ - _ DRLal~partijbe:Khouwt. ~partjgroottedient in 
alleg~dlenmeix eIaarpOOuçtrete bed"agen. 
De ~ ooit: dicnt~ llcgcv c1Icn m""imm1léénticndcdccl v□ n de j,lmproductic te Dcdmgcn. 

7.2.3. Wl_j:r,evan monstemE1Y1ing 

De produc~ '9nt °""' een procedure te 00"..ch ikken waamde wijze van monsterneming is 
urtgewe,ld_ De wiji:e v an rnonsternemingdientte v old00f1 aan SIKB 1()()()-PROTOCOLLEN d BRL 
SIKB-1000protocol 100 1 en 1002 

Bij ui1bestedlng van de monsterneming mogen de mon!tern ook door.,.,,, daa,voor er1<ende eo:teme 
monsPrnemer worden geromen op de productiek:icate. 21,e 6.6.4 

Hf>I mini mi,m :a:ant:al g ,.,,..n f"' ' monslNf>n hf>I minimIm:a:an1"I mr>nslf>r<.<1:at [1f>flf>on<1f'l'7rlf>kf>n 

["1 r1ij <tf>nl l f> w r.o-<1f>n :a:angf'lmu<1ffi , 7ijn g~v"n in l :ahfa 1 f")f> :almn<1f'liijkf>!J ff>[1f>n w r.o-<1f>n ,..,,.t,,,ct 

!Jf>nrmf>nhinn,>n.....,f"' rlij 
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Tct,t,I 1. Mi1imum '"" "ld'y1t:µt,ll µt:1 Frll.1,slt:1 t:li d"'1 [ej rlllJliSl"'s µt:1 µiillij ;,, s lt:t:kVIUt:fl t,gi mt:. 

te tJepaien etgensch~ mirimum aanta' grepen mirimllll aantal monsters 

per monster per partij 

samenstelling :;;o 1 

lndientli detoetsinQ~ndeeisenin4.1.2inhetkader van t'ettoetattm:1son<rrzoek(8.1.4)wcrdt 
Vi6tQeSlek:1, dat het proo.Jct VOO" een van decomrxinerten nietvaooet. dient het prOOJct voorde 
tJetieflen<r mnponert tij er prOOuctiecortroe onder l}lrlijkeuringsreg:me te worden gecontraeerd, 
waallJij millmail 2 monsters per P<f'lii moetcn wcrdm onderzocht qi de tJetrerren.9ecomrnnert. Drt 
gek:ltrd"1g deproouctiecortrotevoor<rrec001ponentv<f'<llhetm001entvan.,Joetsenrnder 
partiJketJ1rgsreg1me p'~tsv1ndt Dere bepaling gek:lt rret Wi'f1neervamil ret steekproefreg1meop het 
parti jketJ"irgsregimewcrdto.ergegaan 

Ta tJel2. Greepgrodle 
korre111oott; 

7.2.&. Monstememing~lan 
DeprOOucentdienttetJeschikkeno tmonsterremingsp'"1 
dienttevadoena"1SIKB 1000- 1001en~otocci 1002. 

7.2.7. Rapportagem 
V"1iedeiemo wordengerapp«teeRl, evenals 

dahm : 
tijdstip: 

• kx:at 

. ' . ' 
• t ond) 
• InospI..i: 

7.2.8. n 
Deverpak~~mrnster.,ende morsterc,;erdra:htd enente vddoen ai'f1 de eisen v an 
SI KB 1000-PR0TOCOLLEN ct BRL SI KB-1000 prd:ocol 1001 en 1002 

7.3.Monstervoorbehandelina 

De hierrnder beschreven methode van monstervoorl>ehalrel ino is afoetetd van NVN 7310 Vm NVN 

7312. De mrnsteivocrbet>andeling moet conform AP04 waden uitgevoeRl 

Bepalm9 v:ri desiET!enste!/iflfJ 
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De monslervaorbehan<lel ing be~t,,,t url het velklei,.,.,, van hel deel monster door middel van breken, 

malen en mon~lerverdelen. De mon:slervoorbehanddirg voor mon~le~ dient verder le vokloen aan 
SIKD 1000-PROTOCOLL[N , helorderdeel mon~lervoorbehondeling. Voorde vluchtige en 
orgc.1 ischc componcrkn wordt hel mon~lcrcryogccn gcm.Î:n lolccn fmcbc van <1 mm 

7.4. Te bepalen componenten 

Allt: ~UrlµLlllt:lllt:11 Wdd lddll iu 1,t:1 Bt:slui l lxx.Jt:m~Wdlilt:I Sdmt:1,e;lt:lli1,yst:iSt:ll Liju y.,,;lt:l<J, <Jit:1 1"0, lt: 

worden beP"ald meteventueluitzcondelingvanhet"'tr:~tgehalte 

T 0<lcl>ti,o 

M•nl:• iJi: v•nd o horl<om•t i& in hotto,~maooM!r,oO< ••~•ki MnbO!lt ""'I ofaiot Mp ·entt e'lllróon 

De tJepa lim:ien dienen 01ereeJ1:;anstiQ APü4 te wor<En li!Qe lirlQen warren 
uitgevoerd<boreenvoor deretienen<Ehardeling,verrx: _nreacl!""ilertooorre 
mImster van l&M rn ha Ka<Er van het Besl li:I bodem mm ofInstag:Ie. 
worrenregeachtaandereetsenEvoldoen 

TareI J: standaarde11atyse~Ka 

Gro'I' 

7.5.1. 
7.5.1. lenvandekeuling;frequertie 
Bij hetvasts:tel vaidekeulingstrequenteon<Ersteekproelregmeraiworden utgegaanvaneen 
1oei:sIngqiv~en01eentoei:smgopatntJUl!n.HettstJegestaanoorememooentegeDruIKen 

TQ[T'}I N Q QP VAR IAQ(I [N 
De lrcqucntic waarmee parti;cn ~ :;ancnstlling wollen gckcll"d, wordtvu5~cstdd mm oc h □ rd vrn 
dcgroolhcidk 

loelsingswaarde, 
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Y = voonscnn)(leMgamaael<lev~ lniJetrarsrormeerre wa..-nemIngen (J'; - ln(x;J , met 

x; = waarnemingi), 
s,. = voonschri)(lende standaaRldeviatie van lniJelra~mmeerde waarnemingen 

Degroothel<lkdiertvoor,ederetet>epalenc001ponentte w0Rlen vrot;iesteld 

7.5.1.2. lnrtièlekeuringslrequentie 
De iriliële l:emingslrequertie vocr de sanenslëllirg van het 
toëlatrgsondeJZoetc:. Urt de Wa'lrreminge11 w .1 .3 de kellingslreqt.enlle 
Vi't5t;)eslëld 

7.5.1.3. Frequentesteekpioef,egime 

KEURING OP VARIABELEN 

HetvoonscnITjdeoogem1ooeKJeenae voo oraenoepaaldq:>Dasrs 
v~ de laatste vijl ollien waarnemingen. E geml<ldëlde sanenstëlling 
perpamJ. Hiern11geavoorde1requennevanoro Ing 
IaDe14:Keunngopvanare1eri 

waarde v 
n=

5 
frequentie 

k >6, 1 pe,5jaa r 

1- perj,m 

1op 10 pa rlij«, , dod110<11Tin<!o5 - per 3 jaar 

1.~6 1 op~ part i:,On , doch ton min<!o 1 0- P"' 3 jaar 

O.~, 1 <>p2partijen. <IW11en mi1 •1• ~- p..- j,Jor 

t • zi~ woroonl,;o m>I;;/ hol p4~ Ï~"" ring><olji me , ton ITi n>lo 10 ,.-. pe r jur 

n • ••nl Oi Kl 
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In het oevii dat de laatste nwaeV"nemifl\]en iilekleiner zijndan r- detoetsinoswaeV"de oeldteen 
keurinOslle(JuentieconloITT10f1rerstaande tatJel 
Tabel 5: Ganma reoelino 

Eigo,,oc!, ap r{n =~ r{n=10) froquo nt io 

oome notel inggond 

In hd geval dat de laatste 5 wa,,memingen al '-: kiener zijn dan de ~llng~en~ gel<J: eveneen~ 

eenlrequenbevan J. per ~i,'lar 

Dij een producbeeontrde onder ~teekprod,eg im delMl~tevijl ol 
tien wM rnemingen. Dij Mnvang zijn r. Deltl,..ve kan 
gebruik worden gcmm1kt v on de me rzod<. zo~ng er 
nogonvoldocndcwLI,.-nemingcnuitdcp 

KEURJN 
De frequent' waden v astgesleldovereenkooistig Bijlage 

H v ande R verdelirQsvrtietoets 

7.5.1. requente 
Bijeenproouchec?rtrdeonder_partijkeuringsregimedert iederepartij. zoals v astge~dinparagraar 

7.2.2 ~ 1partiJketi"trgsreg1me, tewadenondeu:ocht 

7.6.Toetsing 

7.6.1. Samenstellinggrond 

7.6.1.1. ToetsiJ1{Jensteekpioelre(Jme 
Ü\l!'RSCHRIJOINGWAAR SCHUWINGSGRfNS 

Indien 

• (bii keulinQ opvariabelen) de ~atste waamani J"(J b t qevok:J heen datk kleinerworct dan 1,04 (bii 
5 waamffilingen)ol 0,73 (bij 10 waarnemingen) dient de plOducert na te ga~ <:1 het proces 

biisbJriJ1{Jnodi{Jheen. 

136331 1065 



NATIONALEBEOORDELJNGSRICHTLJJNBRL9344 Paljina23 va n29 

~~Lfi~1~~lfi=~~~~fti~g~~~~~: ~~;CHTGE Mo\THl1ALEN 

Eon ov or.><li ,ijdin9vond, v.o or><lluWn9•~"""'"" "" indiMtio ~j n&l t not P"'°"" Oj ,tuàn9 nodi 9 net ◊m t, voo,i,:~mon 

datmoo!wr<lenovcrct0Q'"nop~ct~rtih orin<1YectTic 

OV!:RGAJIGVAA SHE KPR0EfRfOIM EIIAA.RPARTlJKJ:URINGSREGIM E 

lrn:lien 
• (bij keuling op variabelen)k " 0,69(bij 5waamemingen) elk " 0,44 (bij 10waarnemingen), o' 

• (bij keu ling op atbitJuten) de laatste waarneming bi gevo'g heeltdatten minste 2 van re raaiste 7 
en ten minste 4 vai de laatste 12 waarnemingen re betsingswaarde werschriiCJen, 

dientte waden overgegaan v an het steekproelregimeop het partijkemingsreg ime. In datgevii 
worrenin<l ividuelepartijengekeuKl (zieparagraal7.5.1.4) 

7.6.1.2. Toetsingenpartijkeurtngsreg ime 

Ü\l'ERGAf/GVAAPAl!TWKfURINGSREGIME/1.A.AASTHKPROEFRfGIM! 

Atvorensterugtegaai nac1"het ste€kproefreg imedf!Jlenten 
parti jkeuringenooderpartij keuringsregimetehebbenplaat gebetstol 
teru,ikeernaar hetsteekproelregimetoetaatbaaris.lld 

• (bijKeulingopvariabelen)k >0,44 (10 waarn 

• (bijKeu!ingop atbitJuten)detaatstewaarne · laatste12 

waarnemingen de betsingswaarre ov 
kan w~dente11.ggegaai vanhetpartijk 

o geKeuR:1. Partijen worden 
g rtijloonerágeti jk~ aan 
!rel 

; -~~::~Nl~tt"' met meetwaar)ti die kleiner l ijn dan de t)epil'ingsgrens 

tl IJ de De~efl@}Q v a11oe groo:neKJKme11mnue :! en DIJ de DereKernng van de ganl(]del<P waarae 

ten tJehCieYevai deloelsiJlJ~µêtrl!Jen onder par!JkeunngsregIme, d enen de meàWaaR:len dte 
KtetnerzIJndan~t>ep3,I Ingsgrensge1IIK teworoen (J'ste1d aan~DepaIIngsgiens.IroIen w eraete 
Deomleien parnIen v~ne In DepaIIrgsgienlen qireeat, oenen ae meetwaaraen aie KteIner llJn aan 
aeoepaII19Sgiens vanaeoetre11enaeparn)gell)Ktewor~ngesteld a"1ae noogs1eoepaIIrgsgrens 

zoars gerapp(l'.leelll voorae te oeoo-aeren parti Jen 

7.7.WJz.Jglngenlnhetproàuctleproces 

Wijzig ingen in hel ~odtde~oceserlofgronililcjfen en re gevdgen t-ie1Vai VO<J de milietlly(jërische 
kwa lilertvaihetprodix:ldienenlewoR:lengemekl aandecerlificctie~nslel ling 
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8. CONTROLE DOOR DE CERTlFICATlE-lNSTELLING 

8.1. Toelatingsonderzoek 

8.1.1. Beoordelingvanhetkwaliteitssystean 
De certificatie--instellif)J tJeoordeeltdedocumer1a1leen dedoeltrellen<fleld en jlistetoepassing van hà 
kw alitellssysteeni ~ de producliekx:ate. De certificatie-instelling verifieert rt het kwa lrtertssysteem 
voooet aanoeIn noomsruKbgestel<lee:sen 

e.1.2. seooraenngvanaemonsternem1ng 

rnaeizoekDOUWSKlT). 

e.1.a. Geulogiscna""5ier 
Het geaogIscn aosster worat (X)()f oe cen11ca1e Inse~ ooooroeel<l . HlelUJ or<l ten minste 

Vct,;lgdt:l<J ur ct,;l,t:slcu"l1U~ uil\jt"Sk.>lt:1, ~>''"""'WU<lt:1 \ ''"i~ uilt,~ ""' ' ht:l w ill!J"'-'itll uflll 

ill<lt:Lt:ll~f>UfJUldlit:Y~ll\J'1J"'""SUl~\j WUl<lt'"Ul~l',FlJld<.y 

::::: 1_ B:;~:; v~ hetproa' mt5in!J5k•aer 9!'>na 

OVerefflkomstig arlik~ 38 van hel Be,slm booe~aiht m~n óe Mmn1~telling~waan:ln1, be-

paal<l a,eieenkoo,~tg pare,gmill 4,:J v,in ae~egel ing tndcmkwa litert (l:lecorl'.geeKl voor het l~lffl 

~=~~:e:,:,;:atl:;;~:)~=::~~~;::; ;;:':;:;r:'.~t:::::";a::,rt 
gezet 

J = gemiáleldev~delfl-gelranslmneerde waamemin~ (y , - in(:x , ) . met:x, = 

oenil<ldeldewaaKlevanP<fiiii). 
s,. = standaaKldeviatievandeln-<;1etranslameerdewaa neniiJ1<Jefl. 
F = lactordie éfhankeliik is v~ het aartal waamemn:Jen 

Voorhettoetatingsrndeizoekopt>asisv~5parliiengel<ltF=0,ffJ 
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Hel produd kan wd worden loegdak,n indien een ámeer componenlen niet voldoen""" de 
lodatingseó SCfl. l lelgevolg i~daldezce componenl(e fl in het kaderve,n de productieconboledrecl 
dienen Ie worden opgencrnen in hdp,orlij keuring~reg i»e. Zieook 7.5.1.4. en 7.G.1.2 

S.1.4.3. Tcbcpuicncon,poncnlcnproduclicconlro'c 
Hel product d enlle worden onderzocht op de con,ponenlm die worden genoemd in paragraaf 7.4 en 

cvcnludcoonv l.l icndccomponcnlcnurtS.1.4.2 

D.1 .5. l:l eoordaling""nh<ltproduct--toatsingskadar bouwstof 

: ·,1,;:~i~!-:;;:n loe!.tingronder:zoek Ie worden Lilg,,.,oerd op het m.teriaa~ OOUNdof 

:~:~rz=~=hut:;~~:::~:no~:;.;::::~:)J: w~~~:~:~~~r~;;::~: van 

monsterneming. monslervoorbehandeling, U:Uoogpr°""=". anal~e.d ~ r.orl1f 

Îf>n hf>hrlPVf>Wm hf'tlr,pl:atiJl!]sr>n<lPr,<lf>k wor/1"nwmf>kf> [""1~?: mf>n(7llr>n'<IP,-.;r.ru1~ :ak 
bouwstof. Deze order:zoeksresulalen worden eenmalig va:ioestekl zdang-er prake ~ van hetzettde 
oeolooischdossier 

S.1.5.2. Toelati r,"J scritelium 

Hel,<oo"d =,dll""""""" '""""""'~~:- ~"'•,= 
w;fü1i11. ~ = luelsi11gsw,1c11<Jt:, • V 

y = gem1á:lek:lev"1del e waamerntng'fi (}', a/n(.r;) . met .r, = 

ganiddelde waa 
s, = stardaa .de wmrnaningeJ\, 
F = 1 waamemr'gen 

Na verleri ng van de kwalrtertsver1daling en het mdfftekenen van decerlitcatie-o,-ei-eenkcrnst woRlt 
door decerlificalie-inslellingeent>eoordel ingsprogarnma titgevoeRldalbeslaaluit 

• het 2 per jacl" t>eooRleten v an dedoeltreflerntlekl enjui,te bepa,singvai het kwa liteitssysteem op 
deprodoctietocetie. Een vandezet>eooRlelingenkcrntP veivallenindendeproducent reeds 
gecertifk:eerdiswei-eenkon,stigNEN -EN~S00001 <ba"eendaar1oedoor deraad v <Wi 
Acc red ilitie geaccrediteerde instantie en de betreffen<è instartie alle in hoddstuk 7 genoande 
aspectencontrdeert; 

• het2x peri3ar t>eooRleten vandeprodocten, de re~~eten vande~oó.Jctecortroteendedac1"a<Wi 
velbordenconclus.'es; 
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• llt:I lem 1i11slt, 1x µe , 5 i<o<11 ye,ine,.,,, " "'' <Je 1e,;ul<1 le" """ <Je v1lXlud ie,;rn t1Ue mi<.J<le!,;eeo, 
k>lboralori trnooderzoek. Hierbij den! de mon:slememirgvolb:Hg Ie worden ufüe~red Mn een 
dMrtoedoor de miJl~lersvan l&M in het kader van he-1 Be~lurtbodemkw alilert erkende in~lanUe 

hel4xper jaarbeoon:lelenvande ..-oouctef\ de,.,,utaten v ande producliaonlrole "'1de 
daara anvertlondooconclusies. Bijoonkeurir,gsfrequentevanmilieut'/,/giënischonderzoekvan 
maximaal2xper jaar. isdetJeoordelinostreQ.Jentie inhetkader vanhetNLBSB® 
productcertit caatt:,eperkltot2xper jaar; 

8.J.Onderzoek bij klachten 

lndiennaar het oordeel vandecerlificatie~nslelli rgklcl:hten v~deKlenen/rt de resunaten vande 
verificatie v andeprOOJctieconlroieendedaaraan veOOndenconclusiesaanieidITTg!geven bt nader 
onderzoek naar de samenstelling eivol emissie. denende door decertificàie--instelling urt te voeren 

onderzoeken te wcrden urtbesteed aan een v oor de t>etellende Mndel ing,-verrtcrt~g eivol 
onderstel.flendeactivitertdoorde Ministers v an l&Mhetkader vanhe! Besllirttxxl~kwaliteit erkende 
mstanlie. Drt t>etien mrnstememIng, analyses e.d., v oor zr:,;er van t~sI~ . BrJ de onsternemIng 
moet verder netgesieide rn paragraaT t.L en t ."J Inacrt wcrden genomen 
Het onderzoeK Destaat urt de Keunng van ten mrnsteéél pa~I/ . waarorJ IW'7 monS1er.; worden 

~:~:n:;'~e;:::::::";~~::~~~~er~ ~:::1
9
1~ :e~=rzi ::~:K : ::K::f 

toegestaan Dij deze orKJerzoeKen grorulK te ma Ken van velmrte meernemooen. AIS de emissie or 
samenstelling wcrat gecontrcteerd wora tex goe(J(eu f ~ an ee,, parti) oveigega~ als 

waannT toetsnqswaarde r 
gemiddel<lev 

Kw□ l itcn!c vnncc rtif.:aij Dcoordcling:,rK:htlijngcxhicdtopDasis 

1. Competoobe eitenvoor a:esbetroKKenpe,-....oneelu itvoe.-ende 

(6) 

certif,catepe,,,,,,.,eelvaneencf;H!iftcatreinstel lingdevol<loent aandeinNEN EN ISO~EC 17065 

gest<>lde<men; 
O/"r:i,;taande kw'"1"",catleW- v ocrhetuitvoe<mdecertif,catepe,-...,oneelvaneencertif.:ate 
ir-..telling dledoo~ et Co~ege van Deskundlgoo aarM.i lood zijn va.tgestel<l voor het ondeiwerp 

:,:::::-;,::~ht;~lgd r:,;e,: de beoordel ing v,n kw alrtertssystemen; 

• HBO werkendenkniveau; 

aantoonbare kooni~ en ervaring met monolememing oovan het acrn.>ditateprogr-maAP04; 

aantoonbaar inhoudelijK Deker-.:l te zijn met het Do llI txxlemkwalitert en de Regeling 
b00001kw alitert. 

dedmme 1'i~waamemer ol aWitor aan minimM I dlr aud t~ van a.'ereenkan~tfge prOOJcten 
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9. LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN 

Ui /J.Jog<dfdkit:f i>iiellt:fl. &:pdf f,YYdfl<it:l=J1ilwdilf/it:t.iYUUf 

uitiog,,g v"" "'l<X,Jil"iacl>ecompo,-.e1"1tm V1t5i'e gond- ,., 

5lee1>1tCWgem1ttoilt/e,1, NEN , Def11, 1j,lnuari2004 

K 1tr1tl<kc/5en·,>;Jv1t'11tlflti. Ui tlogh,g. VefNJlteutfoqpod v1t'1 

ka-re/vormige 1tlfd~/~er, en ~ib. De,:/ 4: Lén-f1t:M:-~jke<rir,g 

NEN-EN IS017025:2005.c1 :20()7en Mgemeneeisenvoorde , -en 

kal ibratiel 1-2007 

AP04 alite, AP04,verae5. 

Rf'Sll i lhn<lfmkwal it,,;t fll>.'</1 . .l.s i'l7al<Pt1P kw"f/fpt v"" 

de v.-ihe!Krn inklijkder 

NP<1 IIPhijhPhnrPrd>n~<ff'n 
ge blic (le wijz: 

n13 ember2007, /7oudend:reqels vo«rÉuitvoemQ 

, eitvande/Jodem(Reqe!ino/xxiemkwa!ta l}. Nedei1aidse 
t247, 2007metalletl jbehoreOOenadenqeputliceeRle 

Handl~ TirertngBes/1.it /Jodemlwafte( SBK, Rijswijk, 2 1-12-2007 en wijzi(jngen naden 

SIKB-piolocol1001 

SIKB-piotocol 1002 

136331 

Accreditatieschemamonsfememing voa parl!ï/<.e<rir,;ien. 
versie 1.1 , SIKB. Gouda, 4maart2010. 

Beoare/Ingsricltiijn monsfememing voa partijkeurir,;ie . 
versie8.2, SIKB, Gouda. 2oklcber2014 

Monslememing voa partijkeuringen groodverne 2. 1, 
SIKB, Got.da, 12december2013. 

Monslememing voa partijkeuringen niet-vormgegeven 
/JouwskJrten, versie 2 1, SIKB, Gouda, 12december 2013 
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BIJLAGE A. MODEL TEKSTEN VOOR HET NL sss® PRODUCTCERTIFICAAT 

1. MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIES 

1.1. Onderwe rp 

DitNLBSB"'prOOuctcertificaatheentietrekkinQ~ l'etdoor (Jl"OOJCehl)QeiJIOOtreeRle 
fra:tie <500Un vli j komend tii de tJewerllinQ Vi.fl Jl"imai re steenactti$ matericien die wordt !De{lepa,t 
in GWW werllen. De proo.Jctie vindt plaats tiKJens het proces van verklei ren van pr~ilre sta,istaQen 
opdeprOOuctietocat e vandeprOOucent 

1.2 . Merken 

De ane.rennosoon van delra;tie <50(l)n vrt jkanend tlii de tJewerk hl~ 
materialen worcl oemertct met tet NL BSB"' -merk (Z ie voo12i,Oe~ a11 llifkaal).De 
af\even["(Jst>rn tJevat tevens de vok:Jeflle veiptichte B1d t1d1n<J,f'! 
• hetcert~ieaatnummer _____ : 

• ~veraicier: ___ (deraam v i.fldeieverancier\ 

• r>rrlrlu,cf>nt (n ,i;am v ~nrl"r.-rxlucf'nl) 

• Prrxl,r:fif'loc ~lif> 

• prOO ucttype: .. _.; 

• grcottevanóege~verde 

• toepassing:inGWWwenc 

Mit;,.uhygerf5che 

• Toepa~sing als[gr 

1 .3. Materia 

De g=Kldelde overtt:r1«m~1½J AP O.Hm en de gemiddek:le emi~~,e 

bef>Mld overeen oor hd ~detoep,,~~ingogebied aan bijlageA vev, de 

Rcgdin9 -

vrn d<\RP9C ling me«tméle wocidcn voor de beoogde bodcmkw□ litcilsklo~sc, 

melinac ing vana e --~ 1kl 4en5 vandeRegelingbodemkwalrtat 

2. TOEPA SSING SVOORWAARDEN 

De t"actte ~500\,hl vrijkooiend bij de bewerting van primaiR.> c:teenaüt tge materialen d er.t te w0Rl111 
toegepa.tconlorm de mal1cefing opde alleYerllonnen waarin de kwal itatskl a.se staat aangegevoo 
waa,vcor hel product is gel(walif.:eeRl en in a,ereer,;lemming mei artikel 5, 6 , 7, 37 en ~2 van het 

BeslU:t bod!rnkwal iteit(lunclionalrteil, zoJYPkhl, ilg001ooevoolliçhrinenenme!d ingvoorgrond). 

Vcorts dient de lr..-.:tie <:()IJ.,rn vrijkomend bij de ~rldngvan primai re .teenachbge materialen te 
worden toegepa,t in overeenslemming mt't artikel 5, 6, 7 en 33 van ht't Be,sfu:t bodemkw~liteil 
(l,.,rhm~lilf>rt, 7org[l,Chlf'n hf'rn,,.,.,,,t,;a,.-t,,..-1 voorho1,a~frl) 
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3. VERIIIIERKING 

ue nac~e <~ vnJKanena tl/ ae DeWer1m1g van pnmaIre Sleenil:nt~ mae naren arem 
overee~omS1Igae voo,scnnnenvanae[l"OOt.eenttewuaenverwerK1 

1 Bijaf\evelinginspecterenof: 

• geleverdis watisovereengekanen: 

• hetmerKende wiji:e vai merl(en juisti: ij n: 

• de[l"oductengeenzichfüaietekortK001ingen verbnen 
2 lndenopgrond vanhetonder1 geste!<Etot alkeulingwonlovergegaan, dientc 

opgenomen met 

................ (prOOUcenti 

enrnnodgmet 

(certif1Cate-instelling} 
3 Controierenolvctda:inwordtaandevoorwaar 

Nagaanolendoorw iemekl ingmoet woRlen 
5 HettJewij::mk:ldel(afietert>onnenenevent~ rc1: ttgeter 

tert>esch ikkingte wordengest · IBOnen all{Jersdan 

indeurtoefeningvantJer 

6 Deo!XJracttgevermoef: minsle5ja:i r ter 

,_ 

t>eschikkinghoud reg~~- a g rnettljievelingaai 
mtuur1IIke~rsoo ~ roeprtteinjl 

l./egeJ1rgvan 1J aecemoeriwr, OOKJenQeregeJsvoa<P 

1JJIVO€flrg Vil'l ae kWal/1etvanae ooaem (l./ege!Ing 
ooaemkWatletJ. NeomaMse staatscourart 247. 2001 met ai te 

DIJDerorenae n;nen~pllll1Ceerre wi1ng ngen 

Aoct~l dó-~µrug ifW/1/ if ~/lui{ /JU(J:mlllwiffi/~j AP04. SIKB 
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To: 'Wim 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 4/27/2020 10:03:44 PM 
Subject: RE: Totstandkoming BRL-9344 en start discussienotitie WVL 
Received: Mon 4/27/2020 10:03:45 PM 

Beste W im, 

Een hoop van de 'beweringen' in deze ma ils zijn feite lij k on j uist .... 

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

(1 0)(2e) 

1 (10)(2:étj) (~e ) 

Van: Wim Ku ij ken 

Verzonden: maandag 27 apr il 2020 12:03 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO 

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

Onderwerp: Re : Totstandkom ing BRL-9344 en start discussienotitie WVL 

Ik beg in steeds verder t e verdwalen in d it grote bos" 

iet s wat bouwstof was wo rdt na bewerking grond? ! 

Hoop dat e r nog ergens een gids is om uit dit bos te komen. Alles blij k zo ongeveer 'waa r' te kunnen zij n. 

Fijne Koningsdag verder ! 

Wi m 

iPhone WJK 

Op 27 apr . 2020 om 11 :25 heeft ~I __ (_10_)_(2_e) __ ~I) -DBO <1L.._ __ (1_0_)(_2e_) _ __ l@~m_in_ie_n_w_._nl> het vo lgende 

geschreven: 

Beste 1 (1 O)(Ze) 1 en W im, 

Bijgevoegd enkele relevante documenten ove r de voorgenomen totstandkoming van BRL-9344. 

Zoals je ziet heeft er op 11 ap ril 2018 een intern overleg plaatsgevonden, d it kort na de eerdere afgewezen me ld ing 

van RWS ON op 3 april 20 18. 

Het st uk van 16 november 2018 geeft wat meer inzage in de historische gang van zaken : 

. er is al een concept BRL-9344 uit 2015 {bijgevoegd) 

. In verband met de actualisatie van bij lage C van de Regeling bodemkwaliteit is door SBK in ap r il 2017 de BRL 9344 

aangeboden . 

. In juni 2017 is door l&W de volgende react ie naa r SBK gegeven dat de BRL niet vo ldoet . 

. In juli 2017 voorgesteld aanpass ing door SBK (die moet ook nog op onze inte rviewli jst!) 

. Reactie op d it voorste l (datum onbekend) 

. 28 juni 2018 aangepast e BRL-9344 (st uk heb ik niet). Granuliet als 'grond'. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de discussie over BRL-9344 zich vooral in 2017 af spee lde. In 2018 of 20 19 is er geen 

mailverkeer over BRL-9344. 

Dat wordt ook onde rsteund door ema ils van 5-2-2019 (zie t ijd lij n). 

De act ivite iten die leidden tot de discuss ienota van WVL zij n zo bli jkt uit de ma il voo ral ingegeven door de juridische 

st appen van GIB eind 2018 begin 2019. 
In de ema il van 5-2-2019 wordt voor het ee rst gespro ken ove r een te sta rten not it ie met de vraag of granu liet grond 

of bouwstof is . Daar komt Jos Vink van Delta res bij in beeld. De lt ares bleek echte r al in april 2018 een conceptrapport 

over granuliet opgeste ld te hebben (bijgevoegd). Dit rapport we rd pas in j uli 20 19 definitief. Jos Vink heeft h ier geen 

ro l in gehad. 

In maart 2019 is kennelijk bes loten dat WVL, RWS ON, DGWB en de ILT gezamenlijk (onder reg ie van 1 (10)(2e) 1 

1 (10)(2e) 1 van WVL) de notit ie gaan opstellen. 

,...n.=c..u.i:=""-"'.l..U..l<""----"-'-f,Oet, 

134885 

(10)(2e) 

(10)(2e ) 

(10)(4é~*e) 
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Dil berich t 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 
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_ lfyou 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_ The State accepts no liability for dam age of any kind resutting from the risks inherent in the eleclronic transm ission of 
messages 

<20150707 BRL 9344 d.d. 2015-07-07 ontwerp.pdf> 
<20180411 verslag overleg granuliet B+ en RWS.docx> 
<20181116 Notitie BRL 9344 t.b .v . overleg 16-11-2018.docx> 
<20180403 Deltares l 1201985-002-GEO-0001-v3-r-Specificaties voor het toepassen van Noordse ... . pdf> 
<20190711 Deltares 11201985-002-GEO-0004-v l.2-r-Specificaties voor het toepassen van Noordse Leem in 
Weg- en Waterbouwwerken in Nederland.pdf> 
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To: (1 O)(2e) Il -DGB~□ __ (_10~)(~2e_)_~1@m inienw .nl]; 'W im Kuijken '0 (10)(2e) l@gmail. com] 
From: (1 O)(2e) 1) - DBO 
Sent: Mon 4/27/2020 10:06:29 PM 
Subject RE: Stukken over ontoereikendverklaring melding RWS ON 
Received: Mon 4/27/2020 10:06 :29 PM 
20190606 Bob GIB.docx 

t.i. 

Met vr iendelijke groet , 

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

Verzonden: maandag 27 apr il 2020 14 :46 
Aan: 1 (1 O)(2e) 1) - DBO ; 'Wim Kuij ken ' 

Onderwerp: RE: St ukken over ontoereikendverklaring meld ing RWS ON 

Interessant. Ze zien 2 moge lij kheden: 
1. uitlokken handhav ingsbesluit, maar dat beoorde len ze als onevenred ig en 
2. Bezwaar aantekenen, hetgeen ze doen, met beroep op uitzonderingsg rond waardoor het toch als besluit Awb 1:3 gezien kan 
worden . 
Het bezwaar is op 7 ja n 2019 ingediend en pas op 6 j uni 2019 besluit RWS ON dat het bezwaar niet ontva nkel ij k is. 
Is daar ook een document van of heb ik die over het hoofd gezien? 
Van: 1 (1 O)(2 e) I) - DBO 4 (1O)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: maandag 27 apr il 2020 10:43 

Aan: 'W im Ku ij ken ' '9 (1O)(2e ) l@gmail.com >; I (1O)(2e) 1)- DGB ~L_ __ (1_O'---)(2_e-'---) _ _J.l@_m_i_n_ie_n_w_.n_l> 

Onderwerp: St ukken over ont oereike ndverklar ing me lding RWS ON 

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

We spraken over de w ijze waarop RWS ON heeft gereageerd op de melding voor de t oepassing van granu liet in de Honswij kerplas 

van 27 maa rt 2018 welke op 3 april 20 18 is af gewezen. Daa rbij is een geroep gedaan o p de zo rgplicht. 

Bijgevoegd t ref je de relevante stukken aan. Uit het bet oog van de advocaat GIB (7- 1-2019) blij kt de moe ilij khe id o m jurid isch t egen 

een ont oereikende meldi ng bezwaar aan t e t ekenen . 

Voor de mailw isse li ngen uit d ie per iode verw ijs ik je naar de t ijdli jn. 

r--'-'~ lll_ "--'_---" _l.L _"' _"--' _.._. _=_"-'_.IU_"'----",1roet, 
(1 O)(2e) 
(1O)(2e) 

(1 O)(J:étj)(~e) 
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To: 'Wim Kuï ken' (10)(2e) gmail.com); ~I -~(1_0~)(_2e~)-~I) - DGB~~ -~(1~0)~(2_e)~~l@minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Mon 4/27/2020 10:25:44 PM 
Subject Interview me\10 .2.e 
Received: Mon '+t L fl LULu 10:25:45 PM 

Beste IP 0)(2e) I en W im, 
M orgen om 10 uur spreken w e met 1 (10)(2e) 
10.2.e is 102e ,., SIKB is een van de schemabeheerders 

binnen Kw alibo. 
'SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrij fsleven samen praktijkge r ichte kwa liteit sr icht lijnen maken voor 
bodem, water, archeologie, bodembescherming en datast andaarden. Doel is kwa liteitsborging en -verbetering b ij marktpartijen en 
overheden (in hun verschillende rollen: als opdrachtgever, vergunningverlener en toezichthouder). 
SIKB doet d it praktij kgericht en bottom-up. Onder meer door het verder helpen van 'best practices' en het bevorderen en 
verspreiden van kenn is en ku nde. Dat betekent w erken met mensen en daarb ij zijn commu niceren en kenn isu itw isse li ng van groot 

belang. 
Daarnaast bevordert SIKB de implementatie van innovaties van proces en techn iek. Bijvoor beeld door het beschr ijven van de 
nieuwe techn ieken in r icht lij nen en het va lideren van de prestat ies, zodat d ie nieuwe tech nieken breed t oepasbaar worden. Ook 
verst rekt SIKB informatie over de toepassingsmogelij kheden. SIKB is lid van de Veren iging van Schemabehee rders.' 
In de praktijk betekent dit dat 51KB een aantal BRL-en o nder haar hoede heeft. In ons geval is dat niet BRL-9321 en BRL-9344. Die 

vallen o nder schemabeheerder KIWA-BMC. 
In zij n reactiem ail zei l(10)(2e)I hierover het volgende: 
' Alhoewel de beoordeling van granuliet in d irecte zin n iet gebaseerd is op kwa liteitsdocument en van onze organisatie kan ik een 

gesprek bijdragen aan het in kaart brengen van verbeteringen in huid ige procedures en werkw ijzen rond kwal iteitssystemen op 
grond van het Beslu it Bodemkwalite it .' 
In het gesprek kunnen w e ingaan op: 
. de totstandkom ing van BRL-en; 
. actual isatie en geld igheid BRL-en; 

. samenwerking bedrij fs leven-overhe id; 

. kwaliteit van Cl en cert ificaat houders; 

. ervaringen van SIKB met BRL-en in de categorie 'grond' 

. rol van de comm issie van deskundigen en Raad van Accred itat ie . 

. interpretat ievr ij heden 

. escalatie en eindoordeel 
Specifiek over granuliet 
. bekendhe id met problematiek BRL-9321 
. bekendhe id problemat iek BRL-9344 

Met vriendelïke roet, 

(10)(2e) 

(1 )( e) 
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207639 

Van: 
Aan: Rw;I (10)((21llm~ DGRW.:I11DH2ef 1. 

1 (1UH2e l 1rnsr-
Cc: 4-----~K=1=0=)(2-e=j(~1~0~)(2~e~)~---~~~-__J 

Ondeiwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Beste co llega's, 

20200428 Verslag tafel granuliet 22-4-2020 

dinsdag 28 apri l 2020 14:29:19 

20200428 Verslag tafel granuliet 22-42020.docx 

Bijgevoegd het verslag van de tafel granu liet van 22-4-2020. 

Groet 
(1 0)(2e) 
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207639 

verslag 

Betreft 

Vergaderdatum en -t ij d 

Vergaderplaats 

Deelnemers 

Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 

(10)(2e) 

Tafel n.a.v . uitzending Zembla over granuliet 

22 april 2020 9:45 

Telefonisch 

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

1 (10)(2e) 1, 1 

1, 1 (10)(2e) 1, o::miml (10)(2e) 1 
(10)(2e) ~ 1 (10)(2e) 1,-@@) 

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

• Gesproken is over de brief die afgelopen vrijdag aan de TK is gestuurd. Er 
is vri j wel geen aandacht aan besteed in de media. Wel probeert Zembla 
gesprekken te voeren met betrokkenen uit het Implementatieteam. De 
lijn is dat ambtenaren van IenW doorverwijzen naar DCO; 

• De WOB-verzoeken en de t e nemen besluiten zijn in RZM geplaatstj (10)(2e) 1 

(10)(2e) 1 zal voor RWS tekenen. 1 (10)(2e) 1 voor het besluit van DGWB. 
De verzending zal door RWS en DGWB gelijktijdig plaatsvinden. - actie 

(1~èn ~ -
• Geadviseerd wordt een actieve mededel ing te doen aan de TK. Hiervoor 

wordt een briefje voorbereid . - actiEt@@eri11IDill) 
• De handhavingsverzoeken liggen bij de Stas. De deadline is 24 april. 

Ondertekening door RWS en de IL T. 
• DCO verzoekt om een aantal QandA's voor de handhavingsverzoeken . 
• Namens Bontrup heeft! (1 0)(2e) leen schrijven aan de gemeenteraad 

gericht! (10)(2e) 1 zal ook met Kuijken contact opnemen . 
• Er zal wederom met Deltares contact gelegd worden om zo een 

schriftelijke bevestiging te krijgen over de rol vanl (10)(2e) 1- actie (~ ) 
• Kort is gesproken over de samenstelling van de begeleidingscommissie bij 

de review. 

Bestuurskern 
Direct ie 
Bestuursondersteuning 
Bestu ursadvies 

Den Haag 
Postbus 2090 1 
2500 EX Den Haag 

Contact ersoon 

Datum 

1 (1 0j( 2e) 1 

(10)(2e) 

28 april 2020 

Pagina 1 van 1 
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To: (10)(2e) @stupers.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Tue 4/28/2020 10:48:38 AM 
Subject RE: Interview met dhr. Kuijken 
Received: Tue 4/28/2020 10:48:39 AM 

Geachte! (10)(2 e) 

Bedankt voo r uw mail. Ik rad zoiuist nor, contact met dhr. Kuijken. Hij geeft er toch liever de voorkeur aan om afzonderlijke 
gesprekken te voeren me _ (10)(2e) , 1 (10)(2e) len u. 

Laten we vanmiddag om 15 uur even bellen. 

Met vriendelïke roet, 

1 (1 0)(2e) 1 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

Van~ 0)(2 (10)(2e) 

Verzonden: dinsdag 28 ap r il 2020 09 :31 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: RE : Int erv iew met dh r. Kuij ken 

Geachte 1 (10)(2e) 1, 

Naa r aan leiding van uw mail van vorige wee k, heeft! (10)(2e) 1 mij gevraagd even cont act met u op t e nemen om het 

telefoongespre k voor t e bereiden. Zou d it vanm iddag lu kken, en zo Ja: hoe laat? Ik zal ook meteen een aant al opties in de agenda 

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

adviseu r van Graniet Import Benelux in deze kwest ie. 

Dan k alvast vr iendeli ike e: roet 

(~ ) 

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

~I (1_0_)(2~e~) 1 

(10)(2e) 1 

1 
(10)(2e) 

1 (10)(2e) 1 

1 (10)(2e) 1 

1 
(10)(2e) 

1 (10)(2e) 1 

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

reeds beoordeeld Zylab ID 134586 

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

1 (10)(2e) 1 

reeds beoordeeld Zylab ID 134586 
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To: (10)(2e) bontrup.com' (10)(2e) bontrup .com] 
Cc: (10)(2e) ran iet-import. nl ' (10)(2e) @gran iet-import.nl] ; 1 (10)(2e) l@stupers.nl '~ (1 0)(2e) l@stu pers.nl] 
From: (1 0)(2 e) ) - DBO 
Sent: Tue 4/28/2020 12:50:27 PM 
Subject: Interview met dhr. Kuijken 
Received: Tue 4/28/2020 12:50:27 PM 

Geachte! (1 0)(2e) I 
In aanvull ing op m ijn mail van af gelopen woensdag wil ik aangeven dat d hr. Ku ij ken graag afzonder lij ke gesprekken met u,(~ ) 

1 (1 0)(2e) len l (10)(2e) lzou willen voeren. We llich t wekt e mijn ma il de suggestie dat het om één gesprek zou gaan. 

Graag verneem ik hie rop uw react ie. 

Met vr iendelï ke roet , 

(10)(2e) 

(1 )( e) 

Van:~I __ (1_0)_(2_e)_~l)-DBO 
Verzonden: woensdag 22 apr il 2020 15:09 
Aan: (10)(2e) @bont rup.com ' 

CC: (10)(2e) @graniet-im port.n l ' ; 1 (1 0)(2e) l@stupers.nl ' 

Onderwerp: Interview met dh r. Ku ij ken 

Geachte! (1 0)(2e) 1 

Op 6 f ebrua ri Jl. heeft Zembla een uitzending gewij d aan het storten van granuliet in de plas Over de M aas 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 sc hr 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 kete n waa rbinnen in het kader van het Besluit bodem kwalite it 

invull ing wordt gegeven aan de totst and kom ing van een BRL, accreditat ie en de afgift e van productcert ificaten comp lex is en dat 

hie r lessen uit getrokken moet en worden in de casus van granuliet. De bewindspersonen hebben m ij gevraagd hiern aa r te gaan 

kij ken . Daarbij zal mijn focus vooral liggen op het in kaart brengen van de ve rschillende rollen en verantwoordelij kheden en hoe die 

in deze casus hebben gef unctioneerd. 

In het kader van m ijn opd racht wil ik graag met u een te lefonische afspraak plannen . In dat gesprek wil ik ingaan op uw erva ringen 

met het huidige stelsel rond het Besluit bodemkwalite it en de casus granuliet in het bijzonde r. Graag nodig ik u tevens uit om 

suggesties te doen voor verbetering van de hu id ige procedu re en werkwijze. 

Dit gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid vanl (10)(2e) 1 (1 0)(2e) 1- Van het gesprek zal een beknopt verslag gemaakt 

wo rden . Dit zal na afloo p van het gesprek aan u t er goedkeuring toegestuu rd w orden. 

M ijn bevind ingen en aanbevelingen zal ik uite rlij k 1 j u li aan de bewindspersonen rapporte ren. 

Graag verneem ik uw react ie. 

M et vr iendelij ke groet , 

Wi m Kuij ken , 
Namens deze, 

(1 0)(2e) 

06 (10)(t )( e) 

134586 1077 



To: (10)(2e) (10)(2e) @kiwa.com] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Tue 4/28/2020 12:52:07 PM 
Subject RE: Interview met dhr. Kuijken ( l&W)- Kiwa 
Received: Tue 4/28/2020 12:52:08 PM 

Geachte 1 (10)(2e) 1 

Kan ik ervan uitgaan dat we met u en uw collega 1 

Met vriendelijke groet, 

E 
Van~ (10)(2e) 1 

Verzonden: woensdag 22 ap r il 2020 15:43 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DBO 

CC: i (1 0)(2e) 

(10)(2e) look ove r BRL 9321 kunnen spreken? 

Onderwerp: RE: Int erview met dh r. Kuij ken (l&W)- Kiwa 

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

Kiwa kan uit leg geven aan de werk ing van het pr ivate, geaccred iteerde st else l waarin CvD normdocumenten {BRL) vastste llen. 

Uw onderwerp voor de ce rt ificering van Granu liet is onderwe rp van gesprek in het CvD Grondstoffen en M il ieu {BRL 9344). Dit 

co llege wo rdt ondersteund door een sec reta r is van Kiwa. De BRL ze lf is door SGS Intron opgeste ld . 

Kiwa heeft ook een bij d rage ge leve rd aan de be leidseva luat ie bes luit bodemkwa lite it, een project van uw co llega 1 (1 0)(2e) 1 

1 (10)(2e) 1 

Ik zou graag dit gesprek samen met m ijn co llega 1 (10)(2e) ~ ill en voeren (directeu r d iv isie Bouw en procese igenaa r voor 

ce rtif icering ISO 17065 . 
Heeft u data geplan d om dit interview te houden? 
Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

(10~~2$10~e) 

(1~~e) 

F rom: I ( 10)(2e) Il -DBO ~L _ _:_( 1_0~)(_2e_:_) _ ____,..l@~m_i n_ie_n_w_._n I> 

Sent: Wednesday, 22 Apr il 2020 14 :59 
To:I (10)(2e) 11 (10)(2e) l@kiwa .co m> 

Subject: Interview met dhr . Ku ij ken 

Geacht~ (1 0)(2e) ~ 
Op 6 februa ri jl. heeft Zembla een uitzending gewij d aan het storten van granu liet in de plas Over de Maas in Ge lderland. In react ie 

op deze uitzend ing hebben de m iniste rs voor M ili eu en Wonen en van Infrastructuu r en Waterstaat 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 bew indspersonen vast dat de keten waa rbin nen in het kader van het Bes luit bodem kwa lite it 

invull ing wordt gegeven aan de totstandkom ing van een BRL, accred itatie en de afg if t e van productcert if icaten com plex is en dat 

hier lessen uit getrokken moet en worden in de casus van granuli et. De bew indspersonen hebben m ij gevraagd hiernaa r te gaan 

kijken. Daarbij za l m ij n focus voora l liggen op het in kaart brengen van de ve rsch illende ro llen en verantwoordelij kheden en hoe die 

in deze casus hebben gef unctioneerd. 

In het kader van m ij n opd racht w il ik graag met u een te lefon ische afspraak plannen . In dat gesprek w il ik ingaan op uw erva ringen 

met het hu id ige ste lsel rond het Bes luit bodemkwa liteit en de casus granu liet in het b ijzonde 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 van m ij n secreta r is! (1 (1 0)(2e) ~ Van het gesprek za l een beknopt verslag gemaakt 

wo rden. Dit za l na afloop van het gesprek aan u t er goedkeu ring toegestuu rd worden. 

M ij n bevind ingen en aanbevelingen za l ik uite rlij k 1 j u li aan de bewindspersonen rapporte ren. 
Graag verneem ik uw react ie. 

Met vr iende lij ke groet, 

134585 1078 



Wim Kuij ken, 

Namens deze, 

(10)(2e) 

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

134585 1078 



To: (10)(2e ) (10)(2e) @kiwa.com] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Tue 4/28/2020 12:58:07 PM 
Subject RE: Interview met dhr . Kuijken ( l&W)- Kiwa 
Received: Tue 4/28/2020 12:58 :07 PM 

Geachte 1 (10)(2e) 

Dank! We zouden ook nog graag een gesprek inplannen met de voorzitter van d it col lege van deskundigen. Wie is daar de 
voorzitte r van? 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

Van:1 (10)(2e ) 

Verzonden: dinsdag 28 april 2020 13:55 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO 

Onderwerp: RE: Int erview met dh r. Kuijken (l&W)- Kiwa 
Geachte (1 0)(2e) 

De BRL va onder het Coll ege van Deskundige korrelvorm ige materia len . Kiwa (voorheen BMC) is de schemabeheerder van 
deze BRL. 
Wij kunnen onze rol duidelijk maken in het gesprek 
Met vriendelijke groet, 

(10m~e) 

From: ~I __ (1_0_)(2_e_) -~Il -DBO ~L _ _:_(_10_:_:)(_2e_:_) _ __J.>,l@'-'m-'-'-'-'-i n'"'"'ie'-'-n'-'-w'--'-.=n I> 
Sent: d insda 28 april 2020 13:52 
To (10)(2e ) '9 (1 0)(2 e) l@kiwa .com> 

Subject: RE : Interview met dh r. Kuijken (l&W)- Kiwa 

Geachte ! (10)(2e) 1 

Kan ik ervan uitgaan dat we met u en uw collega ! (10)(2e) 

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

(10)(2e ) 

1 (10)(2e) 1 

Van! (1 0 )(2e) ~ (1 0 )(2e) l@k iwa.com> 

Verzonden: woensdag 22 april 202~0_15_:_4_3 __ ~ 

look ove r BRL 9321 kunnen spreken? 

Aan: (1 0)(2e) ) - DBO (10)(2e) minienw.n l> 

CC: 1 (10)(2e) kiwa .com > 

Onderwerp: RE: Int erview met dh r. Kuijken (l&W)- Kiwa 

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

Kiwa kan uit leg geven aan de werk ing van het pr ivate, geaccred it eerde st els el waarin CvD normdocumenten {BRL) vastste llen. 

Uw onderwerp voor de ce rt if icering van Granu liet is onderwe rp van gesprek in het CvD Grondstoffen en M il ieu (BRL 9344). Dit 

co llege wordt ondersteund door een sec ret aris van Kiwa. De BRL ze lf is door SGS Intron opgesteld. 
Kiwa heeft ook een bijd rage ge leverd aan de beleidsevaluat ie besluit bode mkwa lite it, een project van uw co llega j(1 0)(2e)j 

1 (10)(2e) 1 

Ik zou graag dit gesprek samen met mijn co llega! (10)(2e ) !w ill en voeren (1 (1 0 )(2e) 

1 (10)(2e) 1-

Heeft u data geplan d om dit interview te houden? 
Met vriendelijke groet, 

(10)(2e ) 

134584 1079 



(10~~2$10~e) 

(10)(2e) 

(1~~e) 

F rom: 1 ( 10)(2e) Il -DBO ~L_-'-( 1_0_.,)(_2e_,_) _ ____}>,l@'-'m..;.;.;.;..in=ie:;.;..n'-'-w'-'-.=n I> 
Sent: W ednesday, 22 April 2020 14 :59 

To:I (1 0)(2e) 11 (10)(2e) l@kiwa.com> 

Subject: Interview met dhr . Ku ij ken 

Geachtt:1 (10)(2e) 1 

Op 6 f ebruari jl. heeft Zem bla een uitzending gewij d aan het sto rten van granuliet in de plas Over de M aas in Gelderland. In reactie 

op deze uitzending hebben de m iniste rs voor Mi li eu en Wonen en van Infrastructuur en W at erstaat op 5 maart de TK geïnformee rd 

in een br ief . 

Na sc hr iftelij ke vragen van de TK is door beide bewindspersonen op 31 maart wederom een br ief aan de TK gestuurd over deze 

kwest ie. 

In deze laat st e br ief ste llen de bewindspersonen vast dat de kete n waa rbinnen in het kader van het Besluit bodem kwalite it 

invull ing wordt gegeven aan de totst and kom ing van een BRL, accreditatie en de afgift e va n productcert ificaten comp lex is en dat 
hier lessen uit getrokken moet en worden in de casus van granuliet. De bewinds personen hebben m ij gevraagd hiern aa r te gaan 

kij ken . Daarbij zal mijn focus vooral liggen op het in kaart brengen van de ve rschillende rollen en verant w oordelij kheden en hoe die 

in deze casus hebben gef unctioneerd. 

In het kader va n m ijn opd racht wil ik graag met u een te lefonische afspraak plannen . In dat ges prek 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 werkw ijze. 

Dit gesprek zal plaatsvi nden in aanwezigheid van m ij n secreta r ic=Jj (10)(2e) ~ Van het gesprek zal een beknopt verslag gemaa kt 

wo rden . Dit zal na afloop van het gesprek aan u t er goedkeuri ng toegestuurd worden. 

Mijn bevind ingen en aanbevelingen zal ik uite rlij k 1 j u li aan de bewi ndspersonen rapporte ren. 

Graag ve rneem ik uw react ie. 

M et vri endelij ke groet , 

Wim Kuij ken, 

Namens deze 

(1 0)(2e) 

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

This message may conlain information !hal is nol inlended for you lfyou are nol the addressee or if lhis message was sent to you bymislake, you are requesled to inform the 
sender and delete the mes sage. The State accepts no lia bility for dam age of any kind resulling from the risks inherent in the electronic transm ission of messages. 

134584 1079 



To: (10)(2e) (10)(2e) @ kiwa.com] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 

Sent: Tue 4/28/2020 1 :53 :45 PM 
Subject RE: In terview m et dhr . Kuijken ( l&W)- Kiwa over G ranu liet 
Received: Tu e 4/28/2020 1 :53:45 PM 

Geachte 1 (10)(2e) 

Veel dank! 

Met vriendelïke roet , 
(1 0)(2e) 

Van: 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Verzon ag 28 ap r il 2020 14:52 
~---~~-----i 

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

CC (10)(2e) @hotma il.com l 
0 ~---~iew met dh r. Ku ij ken (l&W)- Kiwa over Granu liet 

(10)(2e) s del (10)(2e) 
z11n e-ma1 a res m de cc . 

1 e 1s t elefonisch bereikbaar op 064 (10)(2e) 1 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

From: ~I __ (1_0_)(2_e_) -~Il -DBO 4L _ _:_(_10_:_:)(_2e_:_) _ __J.>,l@'-'m-'-'-'-'-i n'"'"'ie'-'-n'-'-w'--'-.=n I> 

Sent: d insdag 28 april 2020 13:58 
To~ (1 0)(2e) i'9 (1 0)(2e) l@kiwa .com> 

SubJect: RE : Interv iew m et dh r. Ku ij ken (l&W)- Kiwa 

Geacht (1 0)(2e) 

Dank! We zou en oo nog graag een gesprek inplannen met de voorzitter van d it col lege van deskundigen. W ie is daar de 

voorzitte r van? 

Met vriendelïke roet , 

(1 0)(2e) 

Van: '9 (1 0)(2e) l@k iwa.com> 

Verzon'-=~===-'ag 28 ap r il 2020 13:55 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO 4~--(1-0-)(-2e-)-~l@m in ienw.n l> 

Onderwerp: RE : Int e rv iew met dh r. Ku ij ken (l&W)- Kiwa 

Geacht (1 ~ 
De BRL va on er het Coll ege van Deskun dige korrelvormige m at eria len . Kiw a (voorheen BMC) is de sch emabehee rder van 
deze BRL. 
Wij kunnen onze rol duidelij k maken in het gesprek 
Met vriendelijke groet, 

From: ~I __ (1_0_)(2_e_) -~Il -DBO 4L _ _:_(1_0.:..:.)(2_e_:_) _ _j-l@~m"'""'"i '"'"'n i-"-en'-'-w"-.'-'-'-'n I> 

134582 1080 



Sent: dinsdag 28 april 2020 13:52 

To:I (10)(2e) i'9 (1 0)(2 e) l@kiwa .com> 

Subject: RE: Interview met dh r. Kuij ken (l&W)- Kiwa 

Geacht~ (10)(2e) 1 

Kan ik ervan uitgaan dat we met u en uw collega 1 (10)(2e) pok ove r BRL 9321 kunnen spreken? 
· ·· roet, 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Van (10)(2e) (1 0)(2e) k iwa.com> 

Verzonden: woensdag 22 apr il 202~0_1_5_:4_3 ___ ~ 
Aan: (10)(2e) ) - DBO (10)(2e) m inienw.n l> 

CC: (1 0)(2e) kiwa .com > 

Onderwerp: RE : Int erview met dh r. Kuij ken (l&W)- Kiwa 

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

Kiwa kan uitleg geven aan de werk ing van het pr ivate, geaccrediteerde st else l waarin CvD normdocumenten {BRL) vastste llen. 

Uw onderwerp voor de ce rtificering van Granuliet is onderwe rp van gesprek in het CvD Grondstoffen en M il ieu (BRL 9344). Dit 

co llege wordt ondersteund door een sec reta r is van Kiwa. De BRL zelf is door SGS Intron opgesteld . 

Kiwa heeft ook een bijd rage geleverd aan de beleidsevaluat ie besluit bodemkwalite it , een project van uw collega 1 (10)(2e) 1 

1 (1 0)(2e) 1 

r'--"--...LL.>.LL..>o....__.,........_---'--'--'-'----'-LI"'-"-'-"---"'--"----.>amen met mijn colleg1 (10)(2e) ~illen voeren~ (10)(2e) 

om dit interview te houden? 

(10)(2e) 

From: 1 (10)(2e) Il -DBO '9 (10)(2e) l@min ienw.n l> 

Sent: Wednesday, 22 April 2020 14 :59 
To: 1 (10)(2e) H (1 0)(2 e) l@kiwa .com> 

Subject: Interview met dhr . Ku ij ken 

Geachte 1 (10)(2e) 1 

Op 6 februa ri jl. heeft Zembla een uitzending gewij d aan het storten van granuliet in de plas Over de M aas 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 sc hr iftelij ke vragen van de TK is door beide bewindspersonen op 31 maart wederom een br ief aan de TK gestuurd over deze 

kwest ie. 

In deze laat st e br ief ste llen de bewindspersonen va st dat de keten waa rbinnen in het kader van het Besluit bodem kwalite it 

invull ing wordt gegeven aan de totst and kom ing van een BRL, accreditat ie en de afgift e van productcert ificaten comp lex is en dat 

hie r lessen uit getrokken moet en worden in de casus van granuliet. De bewindspersonen hebben m ij gevraagd hiern aa r te gaan 

kij ken . Daarbij zal mijn focu s vooral liggen op het in kaart brengen van de ve rschillende rollen en verantwoordelij kheden en hoe die 

in deze casus hebben gef unctioneerd. 

In het kader van m ijn opd racht wil ik graag met u een te lefonische afspraak plannen . In dat gesprek wil ik ingaan op uw erva ringen 

met het huidige stelsel rond het Besluit bodemkwalite it en de casus granuliet in het bijzonde r. Graag nodig ik u tevens uit om 

suggesties te doen voor ve rbetering van de hu id ige procedu re en werkwijze. 

Dit gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid vanl (1 0)(2e) 1 (1 0)(2e) 1. Van 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. 

Graag verneem ik uw react ie. 

Met vr iendelij ke groet , 

Wi m Kuij ken, 

Namens deze, 

13458
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06 ~ (10)(2e) 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 te melden en het bericht te verwijderen . De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten_ 

This message may conlain 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 mes sage. The State accepts no lia bility for dam age of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transm ission of messages. 

134582 1080 



To: (10)(2e) 1 (WVL)~ (10)(2e) 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Tue 4/28/2020 2:36:58 PM 
Subject RE: 20200421 Interview ~I - (-10-)(2_e_) ~I 
Received: Tue 4/28/2020 2:36:58 PM 

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

Dank! 

Hebben we al ingepland! 

~~===~'::::'::'::'.:~"'-'-ïet, 
(1 0)(2e) 

(1 0)(2e) 

(10)(J:é )( e) 

Van: 1 (1 0)(2e) l (WVL) 

Verzonden: dinsdag 28 ap r il 2020 15:05 
Aan: 1 (1 0)(2e) Il - DBO 

l@rws.nl ] 

Onderwerp: RE : 20200421 Inte rview 1 (1 0)(2e) 1 

.. . en zoals besproken advies/ver zoek om tev ens §zîL__)(_2_,,_ ____ (_10_)_(2_e_J ---~I te interview en. 

V er zonden met BlackBerry Work 

(www.blackberry.com) 

Van: I (10)(2e) I (WVL) 1L_....:.(_10..:..:)(_2e...:..)_ ----1-"l@=[W~S.=nl> 
Dat l!--ll'-.....Ll..l-'-'-'>L"'-"---.L.il...a.Lll._.L...LI'-4-0 1 :46 PM 
Aan 

Le=,------~___._, 

Kopie:~-----~ inienw.nl> 
Onderwer : RE: 20200421 Interview 
Dag (10)(2e) 
Goe vers ag . 

~--~ 

Bij gaa nd m ij n aa nv ulli ngen in renvoo i. 
Succes met and ere in terv iews en eindverwerking . 
Gro~ 
VanLJE0)(2e) 1 f DGB 4 (10)(2e) l@m inienw.n l> 

Verzonden: woensdag 22 ap r il 20~2_0_2_1_:1_1 ___ ~ 
Aan: (1 0)(2e) {WVL) (1 0)(2e) rws.n l> 

CC: ( 10)(2e) ) - DB O <L.-___:_( 1_0.:.:)(2_e..:...) ~ ___i,,.c..:..:..:.:..:..:..:..:::..:...:....:..:...:..:..:..:. 

Onderwerp: 20200421 Interview (10)(2e) 

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

Zoa ls afgesproken ontvang t u hierb ij te r goed keuring het vers lag va n het ges pre k dat gisteren heeft plaa tsgevonden . 
Mocht u hier nog aanvullingen op hebben da n hoor ik het graag ui te rlij k dinsdag a.s. 
Vriendelï ke roet, 

(10)(2e) 

134468 1081 



To: (10)(2e) Ambient)'~ (10)(2e) l@ambient.nl] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Tue 4/28/2020 7:50:25 PM 
Subject RE: Interview met dhr . Kuijken 
Received: Tue 4/28/2020 7:50:25 PM 

Best , ~~;~~~J In da nk ik dat een gesprek met dhr. Ku ij ken niet zo zinvo l is. De casus rond granuliet is onze focus. 

Met vriendelijke groet , 
(10)(2e) 

Van: Ambient) 

Verzo apr il 2020 19 :34 
Aan: ~I --(,-0-)(2_e_) ~--;I) -DBO 

Onderwerp: Re : Interview met dh r. Kui jken 

Beste ~10)(2e~, 

He t is correct dat ons CCvD bodembeheer geen rol heeft (gehad) b ij de normdocumenten BRL 9321 en BRL 9344. 
harte lï ke roet 

(10)(2e) 

p.s. ik kan m e voo rstel len d at het op o nde rde len een u itdaging is het ste lse l van kwalitei t sborging t e doorgronden 

Van: ~I __ (_10_)_(2_e) __ ~l)-DB01L __ (_10_:_)(_:_2_:_e)_-----"l@~m_i_n_ie_n_w_.n_l> 

Verzjnden: dinsdag 28 apr il 2 020 14 :44 
Aan:_ (10)(2e) j(Am bient ) '9 (1 0)(2e) l@ambient .nl> 

Onderwerp: RE: Interview met dh r. Kuij ken 

Geachte ! (10)(2e) 1 

Fijn dat u bereid bent een gesprek te willen voeren 

Vanochtend voerden w ij een gesprek me~ (10)(2e) Ivan 51KB . Daar kwam zijdelings de ro l van het Centraal college van 

deskundigen aan de orde. Daaruit beg repen we dat er meerdere (C)CvD's zijn. 

In het specifieke geval van granuliet gaat het om BRL 9321 en de voorgenomen BRL 9344 we lke onder schemabeheerder KIWA

BMC vallen . 

We begrepen dat deze worden besproken in het College van Deskund igen korrelvo rmige mat erialen. 

Omdat we het hele Kwalibo-ste lsel nog niet doorgrond hebben(!) is mijn vraag of uw Centraal co llege een rol heeft (gehad) rond 

deze t wee normdocumenten. 

M t e vrien e 11 e t e:roe , 

1 
(10)(2e) 

1 

(10)(2e) 

1 (10)(3;é~)(pe) 

Van:I (10)(2e) 
1 
(Ambient) 4 (10)(2e) l@amb ient.n l> 

Verzonden: dinsdag 28 apr il 2020 _0_8_:4_5 ___ _ 

Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO '9 (10)(2e) l@min ienw .nl> 

Onderwerp: Re : Interview met dh r. Kui jken 

Geacht e1 (10)(2e)IKuijke n en 1 (10)(2e) I, 

Uiteraard ben ik, 1 (10)(2e) 1 bereid mijn 

medewerk ing te ve r lene n aan uw onderzoek. 

U kunt m ij voor het make n van een afspraa k per m a il ~L__(_10_:_)_(2_e) _ _jl ..... @""'a"""m"""b"'"'i-"-e'-'-n t""".n"""'I ) o f t elefon isch (0~ (10)(2@)(~e) 

benaderen. 

harte lï ke roet 

(10)(2e) 

Van: ~I __ (1_0_)(2_e_) -~I) -DBO 1L _ _:_(1_0.:...:.)(_2e_:_) _ __J.>ol@'""m~ i n""ie"""n'-'-w'""".=n I> 
Verzonden: woensda 22 apr il 2020 1_5_:_0_4 __ _ 

Aan: (10)(2e) (Am bient ) '9 (10)(2e) l@ambient .nl> 

Onderwer : Inte rview met dh r. Kuij ken 

Geacht (10)(2e) 

em a een uit zen d ing gewijd aan het storten van granu liet in de plas Over de Maas in Ge lderland . In react ie 

op deze uitzending hebben de m iniste rs voor Mi li eu en Wonen en van Infrast ructuu r en Wat erstaat op 5 maart de TK geïnformee rd 

in een br ief. 
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Na sch r iftelij ke v ragen van de TK is door beide bewindspersonen op 31 maart wederom een br ief aan de TK gestuurd over deze 

kwest ie. 

In deze laat st e br ief ste llen de bewindspersonen va st 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 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 verantwoordelij kheden en hoe die 

in deze casus hebben gef unctioneerd. 

In het kader van m ijn opd racht wil ik graag met u een te lefonische afspraak plannen . In dat gesprek wil ik ingaan op uw erva ringen 

met het huidige stelsel rond het Besluit bodemkwalite it en de casus granuliet in het bijzonde r. Graag nodig ik u tevens uit om 

suggesties te doen voor ve rbetering van de hu id i e rocedu re en werkwijze. 
Dit gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid van (10)(2e) 1 (10)(2e) 1- Van het gesprek zal een beknopt verslag gemaakt 

wo rden . Dit zal na afloop van het gesprek aan u t er goe eu ring toegestuu rd worden. 

Mijn bevind ingen en aanbevelingen zal ik uite rlij k 1 j u li aan de bewindspersonen rapporte ren. 

Graag verneem ik uw react ie. 

Met vr iendelij ke groet , 

Wim Kuij ken, 

Namens deze, 

(10)(~e) 

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

This message may conlain information !hal is nol inlended for you lfyou are nol the addressee or if lhis message was sent to you bymislake, you are requesled to inform the 
sender and delete the mes sage. The State accepls no lia bilily for dam age of any kind resulling from the risks inherent in the eleclronic lransm ission of messages. 
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To: (1 0)(2e) Il -DGB~□ __ (_10~)(~2e_)_~1@minienw. nl] 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Tue 4/28/2020 8:03:06 PM 
Subject Speaking note 
Received: Tue 4/28/2020 8:03:06 PM 
20200428 Speaking note staatssecretaris en min ister.docx 

t. i. 
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Van: (10)(2e) l DGRW 

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

Cc: 1 17 _u ll fel , 1 1:-filK; Postbus DGWB 

Ondeiwerp: RE : lrlterview met dhr. Kuij ken 

Datum: woensdag 29 april 2020 11:25:56 

Dat vind ik prima! 

Groet, 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Il - BSK 

Van: 1 _(10)(2e) , l)-DGR~_c.., ___ (_1_0)_(2_e_) __ ~l@miniemv n)> 
Datum: woensdag 29 apr. 2020 11:17 AM 
Aan: (1 0)(2e) - DGRW <j (10)(2e) l@minienw nl>, ~I -----è(,_10~)~(2_ei-/ --~I_)- BSK 

(1 ü)(2e) m nini n v.nl> 
Kopie: 1 (10J(2e) , ~ - BSK <I (10)(2e) glminienw nl> 
Onderwerp: RE: Interview met dhr. Kuijken 

Wi m w il volgens mij aparte interviews, ik bedoelde een soort vooroverleg. 

Van: ~I -~(1 ~0)~<2~e)_~I.) - DGRW 

Verzonden: woensdag 29 apri l 2020 11:12 
Aan: 1 (10J(2e) 1) - DGRW; 1 pü)(2e) 1) - BSK 

CC: 1 (10)(2e) , 1) - BSK 

Onderwerp: RE: Inte rview met dhr. Kuijken 

Ik vin d dat pri ma, maa r weet niet of Wim dat wil . Sowieso wil ik graag met je afstemmen 

hierover. 

Groet, 

~ 

Verzonden met BlackBerry Work 

(www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DGRW <~I --~<1_0~)(_2e~>--~P2~m=i □~ie=□~w=nl> 

Datum: woensdag 29 apr. 2020 11:02 AM 

Aan: 1 (10)(2e) Il - DGRW <I (10)(2e ) Dmioienw.nl>, 1 

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

Kopie: 1 (10H2el , IJ - BSK <I (10)(2e) ivmio ienw ol> 

Onderwerp: RE: Interview met dhr. Kuij ken 

Hof[Q}@) 

Ja, ik kreeg ZOJ uist ook een uitnodiging. 

Mondeling bespreken met zijn drieën? 

Gr(~) 

Van: 1 (10 )(2e) 1) - DGRW 1 (10)(2e) p) mjn jenw nl> 
Verzonden: woensd ag 29 apri l 2020 10:58 

(10)(2~) 1) - BSK 

Aan: 1 (10)(2e) 1) - BSK <I (10)(2e) @mjnienw nl>; ~I -------;,(~10~l~(2_e)'--------,~-~I) 
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- DGRW 1 (1DJ(2e) l@mioienw ol> 

CC: 1 (10)(2e) , 1) - BSK < I (1ó)(2e) 6lmin ienw.nl> 

Onderwerp: FW: Interview met dhr. Kuijken 

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

Vanzelfsprekend st em ik in met een interview door Wim Kuij ken. Ik zou het wel fijn vinden 

om af te stemmen met jullie zeker als het over de t oekomst gaat. Als we daar een lijn in 

trekken kan dat mi helpen. Hebben julli e ook een intervi ew? 

Groet , 

~ 

Verzonden met BlackBerry Work 

(www.blackberry.com) 

Van: 1 (1 0)(2e) Il - DBO <I (10){2e ) ~min ienw.nl> 

Datum: woensdag 29 apr. 2020 10:51 AM 

Aan: 1 (10)(2e) IJ - DGRWI (10)(2e) f?minienw.n l> 

Onderwerp: Interview met dhr. Kuîjken 

Geachte 1 (10)(2e) I, 

Op 6 feb ruari jl. heeft Zembla een uitzending gewijd aan het sto rten va n granuliet in de plas Over 

de Maas in Ge lderland. In re actie op deze uitzending hebbe n de ministe rs voor Milieu en Wonen 

en van Infrastructuur en Waterstaat op 5 maart de TK geïnformeerd in een brief. 

Na schriftel ijke vragen van de TK is door beide bewindspersonen op 31 maart wederom ee n br ief 

aan de TK gestuurd over deze kwestie. 

In deze laatste brief stellen de bewindspersonen vast dat de keten waa rbinnen in het kader van 

het Besluit bodemkwaliteit invul ling wordt gegeven aan de totstandkoming van een BRL, 

accreditat ie en de afgifte van productce rt ificaten complex is en dat hier lessen uit getrokken 

moeten worden in de casus van granuliet. De bewindspersonen hebben mij gevraagd hiernaar te 

gaan kijken. Daarbij za l mijn foc us vooral liggen op het in kaart brengen van de versch il lende 

ro llen en verantwoordelijkheden en hoe die in deze casus hebben gefunctioneerd. 

In het kader va n mij n opdracht wil ik graag met u een telefonische afspraak plannen. In dat 

gesprek wi l ik ingaan op uw erva ringen met het huidige ste lsel rond het Besluit bodemkwal iteit 

en de casus granuliet in het bijzonder. Graag nodig ik u teve ns uit om suggesties te doen voor 

verbetering van de huidige procedure en werkwijze . 
Dit gesprek za l plaatsvinden in aanwezigheid van 'I ------:(:--:-10::--:)-::(2'e') -;:l=(=10::==)=:(2=e=) :::;ill Van het gesprek 

za l een beknopt vers lag gemaakt worden. Dit za l na afloop van het gesprek aan u te r 

goedkeuring toegestuurd worde n. 

M ij n bevindingen en aanbevelingen zal ik uiterlij k 1 j uli aan de bewindspersonen rapporteren . 

Graag verneem ik uw react ie. 

Met vriendelijke groet, 

Wim Kuijken, 

Namens deze 

(10)(2e) 1 

1 (1
10ilti~l<~e) 

1085 



132826 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Ondeiwerp: 
Datum: 

Ha f 10)(2ej 
' 

(10)(2e) 1- DGRW 

(10H2e } l} - DBO 
Postbus DGWB 

RE: lrlterview met dhr. Kuij ken 

woensdag 29 april 2020 10:54:54 

Vanzelfsprekend stem ik in met een telefonisch interview met Wim Kuijken. Ik neem aan 
dat er een afspraak via mijn secretariaat wordt gepland. 

Groet, 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van:I (10)(2 e) 1)-DBOI (10)(2e) r@minienwnl> 
Datum: woensdag 29 apr. 2020 10::11 f-\lVI 

Aan: 1 . (10)(2e) . D - DGRWl (10)(2e) l@mjnjenw nl> 
Onderweq>: Interview met dhr.x01JKe11 

Geachte 1 (10)(2e) 1, 

Op 6 februari jl. heeft Zembla een uitzending gewijd aan het storten van granuliet in de plas Over 

de Maas in Ge lderland. In reactie op deze uitzending hebben de ministers voor M ilieu en Wonen 

en van Infrastructuur en Waterstaat op 5 maart de TK geïnformeerd in een brief. 

Na schriftel ijke vragen van de TK is door beide bewindspersonen op 31 maart wederom ee n brief 

aan de TK gestuurd over deze kwestie . 

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

het Besluit bodemkwa liteit invul ling wordt gegeven aan de totstandkoming van een BRL, 

accreditatie en de afgifte van productcertificaten complex is en dat hier lessen uit getrokken 

moeten worden in de casus van granuliet. De bewindspersonen hebben mij gevraagd hiernaar te 

gaan kijken. Daarbij za l mijn focus voora l liggen op het in kaart brengen van de verschil lende 

rollen en verantwoordelijkheden en hoe die in deze casus hebben gefunctioneerd. 

In het kader va n mijn opdracht wil ik graag met u een telefonische afspraak plannen. In dat 

gesprek wi l ik ingaan op uw erva ringen met het huidige stelse l rond het Besluit bodemkwa lit eit 

en de casus granuliet in het bijzonder. Graag nodig ik u tevens uit om suggesties te doen voor 

verbetering va n de huidige procedure en werkwijze. 
Dit gesprek za l plaatsvinden in aanwez igheid van i-1 ---(1_0_)(-2e-)--~I, (10)(2e) 1. Van het gesprek 

zal een beknopt verslag gemaakt worden. Dit zal na afloop van het gesprek aan u ter 

goedkeuring toegestuurd worden. 

Mijn bevindingen en aanbevelingen zal ik uiterlijk 1 j uli aa n de bewind spersonen rapporteren . 

Graag verneem ik uw react ie . 

Met vriendelijke groet, 

Wim Kuijken, 

(10)(2e) 1 

(1 □ fülä~E~e) 
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To: (1 0)(2e) Il -DGB~□ __ (_10~)(~2e_)_~1@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Wed 4/29/2020 8:05:02 AM 
Subject RE: 20200428 Speaking note staatssecretaris en min ister 
Received: Wed 4/29/2020 8:05 :02 AM 

Dank! 
Van:-1 --(1-0)-(2-e)--l) -DGB 

Verzonden: dinsdag 28 ap r il 2020 21:35 

Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: 20200428 Spea king not e st aat ssecret aris en m inist er 
Goed stuk! Ben zo vrij geweest paar ty po's eru it t e v issen. en nog 1 suggest ie en een vraag . 
Groa.n ifiln!e) 
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To: (10)(2e) I (WVL (10)(2e) @rws.n l] 
Cc: (10)(2e) 1- DBO (1 0)(2e) @minienw.n l] 
From: (1 0)(2 e) 1) - DBO 
Sent: Wed 4/29/2020 9:32:48 AM 
Subject: RE : Interview met dhr. ~I --(1-0-)(-2e-)-~I 

Received: Wed 4/29/2020 9:32:49 AM 

Bestel (10)(2e) 1, 

Dan is er iets misgegaan. Ik kom terug met een nieuwe afspraak . 

Groet 
~10 )(2e~ 

-----Oorspronkeli jk bericht-----
Van : 1 (10)(2e) 1 (WVL) ~ (10)(2e) l@___rws.nl> 
Verzonden: woensdag 29 apri l 2020 _10_:_3_1 ___ ~ 
Aan : 1 (10)(2e) D - DBO (1 0)(2e) @minienw.nl> 
Onderwerp: RE: Intetview met dhr. (10)(2e) 

Bestd10)(2e~ 

Zoals eerder aangegeven kan ik donderdagochtend niet. In de middag vanaf 14 u kan ik. 

Groeten, 
1 (10)(2e) 1 

----- Oors ronkelï ke afs raak-----
Van : (10)(2e) - DBO <j (1 0)(2e) l@minienw.nl> 
Verzonden: woensd 29 a ri l 2020 10 :20 
Aan : 'Wim Kuijken '; (10)(2e) - DGB ; 1 (10)(2e) 1 (WVL) 
Onderwerp: Intetview me (10)(2e) 
Tijd: donderdag 30 april 2020 10:00-11:00 (UTC+0l :00) Amsterdam, Berlij n, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: (10)(2g) 

1 is inviting you to a scheduled Zoom m eeting . 
~----~ 

(10)(2e) 

Join Zoom M eeting 

(10)(2g ) 

(10)(2e) 
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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 4/29/2020 9:46:38 AM 
Subject 20200429 Vragen en antwoorden over de keten in het kader van het stelsel Bbk 
Received: Wed 4/29/2020 9:46:38 AM 
20200429 Vragen en an twoorden over de keten in het kader van het stelsel Bbk.docx 

Bestel (10)(2e)len Wim, 

Bijgevoegd de beantwoording op de vragen die ik binnen ons t ea m heb uitgezet. 

Bij de vragen is uitgegaan van het Cent raal Co llege van Deskund igen Bodembeheer dat onder het 51KB ressortee rt . Na het gesprek 

van gisteren is du ideli jk dat de BRL-en 9321 en 9344 onder het College van Deskund igen Kor relvorm ige Materialen va lt . 

Ik laat een uitnodiging inplannen met de voorzitter,! (10)(2e) 1 

Groet 
(10)(2e) 
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Vragen in het kader van het onderzoek van dhr. Kuij ken over de keten in het kader van 
het stelsel Bbk: 

1. Wie of welke instantie bepaalt form eel of een product ( certificaat) onder een specifieke BRL 
valt en daarmee con form het Bbk wordt gehandeld ? Bestaat daarin beleidsruimte? Waar is 
dit vastgelegd - actie 1 (10)(2e) 1 

De Raad voo r Acc red ita tie (RvA) en de ILT hebben hier een rol in . De RvA toets of een CI 
op basis van het norm doc umen t een prod uctce rtificaa t/erkende kwali teitsverklar ing mag 
afgegeven. Hierbij wordt gekeken naa r de scope, ui t voe ring - en toetsingsvereisten. Dit is 
een privaa trechte lij ke toets . ILT houdt publi ekrechte lij k toez icht o p de j uiste afgifte van 
een erkende kwaliteitsverklaring . Ook hier is het norm document leidend. De CI heeft 
hierb ij enige interpretatie ru imte. 

2. Wie of welke instantie moet bij interpretatieverschillen in de regelge ving en de activiteiten 
in de keten actief worden om tot oplossing te komen. Is dat proces beschre ven en hoe 
verloopt dit ? - actie 1 (10)(2e) 1 

Als het over normdocumenten 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 htelij k 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. 

3. Is er in het besluit Bbk, toelichting of elders beschreven of er een beroep of 
bezwaarprocedure bestaat. Bijvoorb eeld in het geval dat een bodemintermediair of 
producent het niet eens is met de uitleg van een BRL, of een uitspraak dat een 
productcertificaat niet onder een Brl zou vallen. - actie 1 (10)(2e) 1 

Nee dit staat niet in het Bbk. I n verschillende normd ocumenten is wel een 
klachtenprocedure opgenomen. De sc hemabeheerder kan hierb ij ad vies geven. 

4. Wat is precies de verantwoordelijkheid van Bodem + in de regelgeving. Wat is materieel 
hun functie? - actie 1 (1 0)(2e) 1 

Bodem + is verantwoordelij k voo r de afgifte van erkenningen en de schorsing/ int rekking 
van erkenningen om adm inist rat ieve redenen . Bodem+ publiceert een reg ister van de 
afgegeven erkenningen. Daarnaast heeft Bodem + een w ettelij ke taa k bij het beheer van 
de wette lij ke inst rumenten Meldpunt bodemkwaliteit en BoToVa (bodemtoetsva lidatie) en 
het beheer van vastgestelde Bodem kwalite its kaa rten. 

5. Is Bodemplus fo rmeel namens de minister gemandateerd om erkenningen uit te geven, te 
wei eren en te verstrekken. Kan inzage gege ven worden in deze mandaatregeling. - actie 

(10)(2e) 

Zie bij lage 1. 

6. Is er een formele beschrijving van rol, mandaat en samenstelling van: Im plementatieteam, 
werkgroep Kwalibo. - actie 1 (10)(2e) 1 

Die was er wel, gerelateerd aa n de monitoring va naf 2008 (opgenom en in monitor ingsplan) 
en aa n het verbetertraject Bbk na 2011(opgen om en in verbeterplan). Re levante stukken 
zij n te v inden v ia https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/eva luatie/ 

Het im plementatietea m is nad ien in stand gehouden en minder vanu it een proj ect ma tige 
aa npa k van de imp lementat ie een plek gegeven maa r als over legg rem ium ove r ac tuele 
ontwikkelingen, uitvoe ringsv raagstukken en aan pass ingen va n de Rbk. Hierm ee w orden 
signa len ui t de uitvoe r ingsprakti j k opgehaa ld. DGWB betrekt deze bij adv ise ring van 
bewindspersonen. 
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7. De Raad van Accreditatie beoordeelt laboratoria, certificerende insteffingen en inspectie
insteffingen op hun deskundigheid en onafhankelijkheid. In dit geval is dat SGS Intron. Wie 
zitten er in deze Raad? - actie ~10)(2ej en~10)(2e~ 

El ke lidstaat van de EU heeft een ve rplichting om een organisat ie te hebben die belast is 
met het toez icht op accred ita t ie en certificat ie. De RvA is een onafhan kelij k en zelfsta nd ig 
bes tuursorgaa n. Het ministerie van EZK geeft een subs id ie aa n de RvA om haar 
we rkzaamheden uit te voeren 

Commissie 
accreditaties 

Gebruikersraad 

Raad van toezie ht 

Bestuur 

Overzicht van toezichthouders en adviescommissies 

Ministerie van EZ 

College van voorzitters 
bezwaren commiss ie 

Advies.panel 
belanghebbenden 

8. Is het Accreditatie Coffege een ander gremium dan de Raad van Accreditatie? Of is dat 
samengegaan met het Centraal Coffege (zie onder) - actie K1D)(2ej en~10)(2e~ 

Het accreditat ie co llege behoort bij SIKB ( sc hema behee rder) en is belas t met het geven 
van advies en de besluitvorming van normdocumenten die aa n de RVA worden voorgelegd 
om accred ita t ie voo r te ve rlenen . Acc reditaties wo rden ver leend voo r o.a het uitvoeren van 
inspecties 

9. Het Centraal Coffege van Deskundigen Bodembeheer (CCDB) stelt het volgende: Aan de 
orde komen de normatieve documenten op het gebied van bodem en water, zoals het 
aanpakken van bodemverontreiniging, grondstromen, bodemenergie, mechanische 
boringen en tijdelijke bemalingen. Het doel is het borgen dat affe direct belanghebbenden 
inspraak hebben bij het ontwikkelen en actueel houden van de documenten en het 
bevorderen van het correcte gebruik. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter 
zitten opdrachtnemers, opdrachtgevers, derden en (overheids)adviseurs aan tafel. Kan de 
CCDB een BRL (na advies) herzien of initiatief nemen tot een nieuw BRL. Actie 

1 (10)(2e) 1 

Ja da t is j u ist de rol van het CCvD. Hierb ij worden het CCvD ondersteund door een 
sc hemabeheerde r die het secreta r iaat voert. CCDB heeft betrekking op de 
sc hem abeheerde r SIKB. Bij andere schemabeheerders heeft het College van Deskundigen 
een andere naam. 

10. Welke rol heeft het CCDB gehad in de casus granuliet? 

Geen. SI KB is n iet de schemabeheerder voor de BRL die over gra nul iet gaat. Dit waren 
KIWA en SGS. Inzic ht over het proces, ma ndaat en de besluitvorming dient bij deze 
part ijen te wo rden nagevraagd . 
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11. In het verslag van 27-2-2020 staat dat dit nu 'Centraal College van Deskundigen en 
Accreditatiecollege Bodembeheer' heet. Vanwaar die samenvoeging? Wie heeft daartoe het 
initiatief genomen. - actiel (10)(2e) 1 

Het Co llege heeft tot taa k om zowe l normdocumenten voor certificat ie als accred itatie te 
beoorde len . Dit is ook weer specifiek voor 51KB 

12. Wat is precies de verantwoordelijkheid van RWS handhaving in de regelgeving. Waar is dat 
vastgelegd. - actié~) 

Speci fiek voor het Besluit bodemkwa liteit (Bbk) is de bevoegdheid van RWS (namens de 
Minister van IenW) gebaseerd op artike len 2 (voor bouwstof) , 3 (voor grond en bagger) en 
4 (handhaving) Bb k. In art ikelen 2 en 3 wordt de beheerder(= het bestuursorgaan dat 
bevoegd is tot het verlenen van de Watervergunning (z ie art 1 Bb k) ) , en da t is RWS in het 
geva l van Over de Maas, aa ngewezen als bevoegd gezag voo r het Bbk. 

Uit de toe licht ing op artikel 4 in de NvT bij het Bb k : 
'Dit artikel regelt de handhaving van de bij of krachtens dit besluit geldende verplichtingen 
voor de verschillende toepassingsvormen van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Hierbij 
wordt aangesloten bij de bevoegdheden van de verschillende bestuursorganen, zoals die in 
de artikelen 2 en 3 zijn vastgelegd. 
[. ... ] 
Voor toepassingen van bouwstoffen, grond of baggerspecie in oppervlaktewater wordt 
vooralsnog vastgehouden aan de bestaande organisatie van de handhaving waarbij de 
hoofdregel is dat de dagelijkse besturen van de waterschappen deze rol vervullen ten 
aanzien van regionale oppervlaktewateren en de minister van Verkeer en Waterstaat 
(regionale diensten Rijkswaterstaat) ten aanzien van de (veela l) grotere zogenaamde 
rijkswateren.' 

Een meer algemene beschrijv ing van de handhav ingstaken (d us niet alleen voor wat 
betreft het Bbk) is opgenomen in het Bes luit Handhavingsbeleidsp lan Rij kswaterstaat : 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0039539/2017-07-01 , maar natuurlij k ook in de wetten, 
algemene maatregelen van bestuur (AMvB's), bes luiten, rege li ngen en circu laires ze lf, 
waa r in genoemd bes luit (hoofdstuk 3 van de Handhavingsbeleidsp lan Rijkswaters taat) 
expliciet naar wo rdt verwezen . 

13. Bestaat er een voor de handhavers vastgelegd handhavingskader Bbk. - actié~) 

Er bestaat een Ha ndhaving Uitvoeringsmethode Beslui t bodemkwa liteit (HUM Bb k), zie : 
https: //www. bodem pi us. n 1/o nd erwerpen/wet-rege lg ev ing/b bk/ i nstru menten/h u m-b bk/ 

Meer algemeen bestaat er een vastgeste lde La ndelij ke RWS Hand hav ing st rateg ie 
https://zoek.officielebekendmakinqen. nl/stcrt-2016-33546. htm l en een RWS 
Uitvoe ringskader Landelij ke Hand hav ingsstrateg ie (zie bijgevoegd document), waa rin ook 
het onde rdee l 'Werkve ld wa terkwa lite it en bodem' is opgenomen. 

14. Bestaan er aanwijzingen voor handhavers in welke gevallen zijn een beroep kunnen doen 
op de zorgplicht. 

De Lande lij ke RWS Handhav ingsstrateg ie zegt niets ove r invulli ng van wettelij ke 
zo rgp lich ten. Het HUM Bbk bevat we l een g lobaa l schema (#24) over de ha ndhaving 
'zo rgplicht wa ter ', mede ten aanzien va n de zo rgp licht va n art. 7 Bb k. 

NB De zorgp licht van artikel 7 Bb k rich t zich prima ir tot de toepasser van een bouwstof, 
grond of baggerspecie. Als deze weet of rede lij kerwijs kan vermoeden dat nadelige 
gevolgen kunnen optreden door het toepassen van een bouwstof, grond of baggerspec ie, 
moet hij maatrege len nemen om veront re inig ing te voorkomen of zovee l mogelij k te 
beperken. 
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De zo rgplicht vo rmt een vangnet voo r sit uaties waarin sprake is van onzorgvuldig hande len 
zonder dat een spec ifi ek wettelij k voorschr ift wordt overtreden. Het bevoegd gezag kan 
hand havend optreden ind ien de zorg plicht door de toepasse r onvoldoende wo rdt nageleefd 
('schend ing va n de zorg plicht' ) . 

15. Bestaat er een formele beroepsmogelijkheid tegen het afwijzen van een voorgenomen 
melding of gedane melding in het kader van het Bbk. - acti é1I0)(2r) 

Nee. Het doen van een me ld ing op grond van het Bbk, en het vo ldoen aan de daaraan in 
de Rege ling bodem kwa liteit (Rbk) gestelde eisen, ziet op de naleving van zogenoemde 
'algemene regels'. 1 Een react ie va n bevoegd gezag (of uitb lijven daarva n) op een me ld ing 
is geen besluit in de zin va n de Algemene wet bestuursrecht. Bezwaar en be roep tegen de 
uitkomst van de beoorde ling van de melding ( is vo ldaan aa n de geldende algemene regels 
van het Bb k en de Rbk?) is niet moge lij k. 
Zie in dit verba nd de conc lusie staats raad advocaat-generaa l bij de Raad van State over 
meldingenstelse ls in APV's, onder 4 .2 e.v . : 
https://www. raad va nstate. nl/uitspra ken/@97646/201303069-2-a3/ 

Op de webs ite va n Bodem+ staat hierover het vo lgende : 

'Een melding biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid te verifiëren of de toe te passen 
partij en de voorgenomen toepassing voldoen aan de vereisten van het Besluit 
bodemkwaliteit en desge wenst zorg te dragen voor de handha ving. Het bevoegd gezag is 
op grond van het Besluit bodemkwaliteit niet verplicht om de melding te publiceren en 
neemt geen formeel besluit op de melding. Na verstrijken van de termijn van ten minste 
vijf werkdagen mag de me/der/ toepasser starten met de nuttige toepassing, maar het 
bevoegd gezag mag en kan ook hierna nog handha vend optreden. De toepasser is en blij~ 
verantwoorde/ijk voor het voldoen aan de vereisten van het Besluit bodemkwaliteit. 

Als toepasser kunt u van een bevoegd gezag uit oogpunt van behoorlijk bestuur wel 
verwachten dat het bevoegd gezag de melding beoordeelt binnen de gestelde termijn. De 
meeste bevoegde gezagen stemmen per brief of e-mail in met een correcte melding tot 
voornemen van een nuttige toepassing. Bodem+ adviseert de toepasser actief te vragen 
om bovengenoemde instemming van het bevoegd gezag vooruitlopend op fe itelijke start 
van de nuttige toepassing (ook na verstrijken van de gestelde termijnen) . 

Een (positie ve of negatieve) mededeling van het bevoegd gezag is geen besluit 
(beschikking) in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen de 
mededeling door het bevoegd gezag naar aanleiding van de melding kan door derden of 
belanghebbenden geen bezwaar of beroep worden aangetekend.' 

16. Is RWS handhaving ontvankelijk voor een bezwaarschrift van bijvoorbeeld een 
initiatiefnemer las er een voorgenomen melding is gedaan (zoals in ON). - actié1I0)(2r) 

Zie het antwoord op vraag 15. 

In het bezwaarschrift waar de vraag naar verwij st, tekent de advocaat van init iatiefnemer 
bezwaa r aa n tegen ' het in uw br ief [ va n RWS] va n 3 apr il 2018 ingenomen standpunt dat 
Granuliet niet onder wa ter mag worden toegepast en uw weigeri ng [va n RWS ] van 4 
december 20 18 o m terug te komen op uw eerder ingenomen standpu nt'. Beide 
doc um enten kwalificeren niet als besluit in de zin van de Awb. 
Dit bezwaarschrift tegen het toereikend verklaren van een meld ing zou niet o ntvan kelij k 
moeten wo rden verklaard , omda t een bes luit ( in de zin va n Awb) waartegen bezwaa r kan 
worden aa ngetekend ont breekt . 

1 Met als doel het verminderen van administratieve lasten zij n de afgelopen j aren vergunningplichten in een 
groot aantal wetten steeds vaker vervangen door'algemene regels' . Algemene regels omvatten op voorhand 
beschreven voorschriften met betrekking tot bepaalde, specifieke handeli ngen (zoals in het geval van het Bbk : 
het toepassen va n grond, bagger en bouwstoffen) . Bij algemene regels hoo rt een mel ding in plaats van een 
aan vraag (zoals bij een vergunning) . De melder geeft op die manier aan bevoegd gezag aan dat hij een 
bepaalde handeling gaat doen (en naar zijn mening wordt voldaan aan de algemene regels zoals opgenomen in 
bij voorbeel d het Waterbesluit, de Waterregeling , een verordening van het waterschap (de keur) of zoals hie r; 
het Bes luit bodemkwal iteit) . 
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Een me lding is t rouwens geen voo rwaa rde voo r de ge ldigheid van de algemene rege ls; 
degene die de ac ti v ite it verrich t moet zich daa raa n zonder meer houden. Het doel van de 
melding is voo ral om het bestuu rso rgaa n in ken nis te stellen van het feit da t een 
meldingsplichtige activ ite it wordt verricht . Da t vergemakkelij kt het toez icht op en de 
hand having va n de algemene regels. Z ie ook de eerdere verw ijzing naa r de conclusie 
staa tsraad ad vocaa t -generaa l bij de Raad van State over meldingenste lse ls, onder 4 .3. 

17. Hoe ziet de beroepsprocedure eruit bij een ontoereikend verklaarde melding. - acti&11 □ ) ( 2 ~ ) 

Zie het antwoo rd op v raag 15 en 16 

18. Kan de ILT aangegeven hoe hoog het nalevingspercentage (in de laatste 5 jaar) is bij BRL
en in de categorie grond. - actie Marit 

2013 2013 20 14-20 16 2016 - 2018 2017 2017 

16% 43% 6 1% 16% (2019 30%) 60% 25 % 
W aterbodem-

M onstername Veldwerk Saner ingen Bodemenergie Samenvoegen ** * o nderzoek 

Uit P2 rap port "Onderzoek kwantificering ILT bevin dingen naleefged rag Kwalibo-stelse l" d.d 
26/ 03/ 2020. Opgesteld door P2 in opd racht van DGWB. Rapport ( zie b ij lage) is nog niet 
defini t ief vastges teld en mag nog niet wo rden vers preid ! 

Naleefpe rcentages zij n alleen gebaseerd op uitgevoerde t hema-inspecties. I LT houdt ook 
toezicht op bas is van inged iende bodems ignalen, maa r een naleefpercentage gebaseerd op 
deze sig nalen is niet represen tatief aa ngezien een signaa l al op voo rhand een 
(vermoede lij ke) overtred ing bet reft . 

*** Het bet reft hier een onderzoek naa r gemeen ten d ie samenvoege n zonde r erkenning . 
Het kenmerk van dergelij k onderzoek is dat de hande ling ill egaa l is en derhalve pe r 
defini t ie het werkelij ke naleeftekort (veel) hoger za l liggen. 

19. Kan de IL T aangeven of en zo ja hoeveel inspecties er hebben plaatsgevonden de laatste 5 
jaar bij CI's in het kader van certificaten in de categorie grond. - actie i10 )(2ej 

ILT beoordeelt CI 's steekproefsgewijs aa n de hand van thema- inspect ies . Daa rbij zoeken 
we zovee l moge lij k aans luit ing bij de thema 's d ie ook wo rden uitgevoe rd bij 
ce rtificaatho uders (zie de t hema's genoemd bij v raag 1). Deze inspecties zij n vervo lgens 
gericht op thema-ona fhankelij ke aspecten, zoa ls bij voo rbeeld de o pleiding van de 
auditoren, de vol led ige en ju iste uitvoering van een init iële of opvolgingsa ud it of het j u ist 
toepassen va n de sa nct ies trateg ie. Hoewel dus het thema de ingang is geeft een dergelij ke 
insteek ons een beeld va n de mate waa r in de CI in de vo lle breedte "in -control" is. 

20 14/ 2015 2015/ 2016 2016/ 20 17 2017 2018 2019 

5 CI 's en 3 2 CI 's en 1 1 CI en 9 BRL- 4 CI's en 8 3 CI's en 4 Herij king ivm 
BRL- en BRL en BRL-en BRL-en Koers ILT 

20. Kan de IL T aangeven hoeveel bedrijfsco ntroles er in de laatste 5 jaar hebben 
plaatsgevonden in het kader van productcertificaten in de categorie grond. - actie Marit. 

I n de periode 2015 t/ m okt 2019 zij n 1832 signalen binnengekomen. Deze zij n allemaa l 
beoordee ld en er zij n er ongeveer 743 tot een uitgeb reide cont role gekom en. Specifi ek 
voor de productce rt ificate n in de categor ie grond geldt dat er, met betrekkin g to t de BRL 
93 13 (za nd uit dynam ische wingeb ieden ), ongeveer tien signalen zij n binnengekom en 
waarva n er ongeveer vier ui tgeb reid zij n gecontro lee rd. Vreemde eend in de bijt is de 9335 
(samenvoegen g rond) . Hiervoor kan zowel een prod uctcertificaa t gebruikt worden als een 
procescertificaat. In genoemde per iode zij n 99 signa len afgehande ld (op ong. 234 
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binnengekom en signalen) met betrekking tot deze BRL (ongeveer 80% betreft il legaa l, dus 
zonder certifi caa t en erkenn ing, sa mengevoegde g rond ). 

Daa rnaas t is in 2017 m .b.t . tot de BRL 9335 een t hema-onderzoek bij gemeenten 
uitgevoe rd (zie ook nalevingsbeeld v raag 1) . Voor d it t hema-onderzoek zij n all e (dest ij ds 
ongeveer 385 ) gemeenten aangesc hreven met het verzoek een enquête in te vul len. Op 
bas is hiervan zij n ongeveer 85 gemeenten daad werkelij k bezocht . Zoa ls ook bij het 
nalevingsbeeld verm eld betreft het hier een onderzoek naa r het ontbreken van de 
erkenning , d us daa r dient bi j het gebruik van deze getallen (dit t hema en de hiervoor 
genoemde 80% sig nalen) rekening mee te worden gehouden. 
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To: (10)(2e) - DGRWU (10)(2e) 1@minienw.nl ] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 4/29/2020 9:51 :20 AM 
Subject Interview met dhr. Ku ijken 
Received: Wed 4/29/2020 9:51 :21 AM 

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

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 m ij gevraagd hiernaa r te gaan 

kijken . Daarbij zal m ijn focus vooral liggen op het in kaart brengen van de ve rschillende rollen en verantwoordelijkheden en hoe die 

in deze casus hebben gef unctioneerd. 
In het kader van m ijn opd racht wil ik graag met u een te lefonische afspraak plannen . In dat gesprek wil ik ingaan op uw erva ringen 

met het huidige stelsel rond het Besluit bodemkwalite it en de casus granuliet in het bijzonde r. Graag nodig ik u tevens uit om 

suggesties te doen voor ve rbetering van de hu id ige procedu re en werkwijze. 

Dit gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid van m ij n secreta r is! (1 (1 0)(2e) Il Van 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. 

Graag verneem ik uw react ie. 

Met vr iendelijke groet , 

Wi m Kuij ken , 

Namens deze, 
(1 0)(2e) 

(10)(3;é )( e) 
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To: (10)(2e) 1) - DGRW~~ ___ (1~0)_(2_e~) -~l@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Wed 4/29/2020 9:52:29 AM 
Subject Interview met dhr. Ku ijken 
Received: Wed 4/29/2020 9:52:29 AM 

Geachte 1 (10)(2e) 

Op 6 f ebruari jl. heeft Zembla een uitzending gewij d aan het storten van granuliet in de plas Over de Maas in Gelderland. In reactie 

op deze uit zending 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 m ij gevraagd hiern aa r te gaan 

kijken . Daarbij zal m ijn focus vooral liggen op het in kaart brengen van de ve rschillende rollen en verantwoordelijkheden en hoe die 

in deze casus hebben gef unctioneerd. 
In het kader van m ijn opd racht wil ik graag met u een te lefonische afspraak plannen . In dat gesprek wil ik ingaan op uw erva ringen 

met het huidige stelsel rond het Besluit bodemkwalite it en de casus granuliet in het bijzonde r. Graag nodig ik u tevens uit om 

suggesties te doen voor ve rbetering van de hu id ige procedu re en werkwijze. 

Dit gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid van m ij n secreta r isl (10)(2e) 1 Van 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. 

Graag verneem ik uw react ie. 

Met vr iendelijke groet , 

Wi m Kuij ken , 

Namens deze, 

135193 1092 



To: (1 0)(2e) IJ- BSK~ (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (10)(2e)) - DBO 

Sent: Wed 4/29/2020 9:53:24 AM 
Subject Interview met dhr. Ku ijken 
Received: Wed 4/29/2020 9:53:24 AM 

Geachtell (10)(2e) I(2e) (§9; 
Op 6 februa 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 bodemkwalite it 

invull ing wordt gegeven aan de totst andkom ing van een BRL, accreditat ie en de afgift e van productcert ificaten comp lex is en dat 

hie r lessen uit getrokken moet en worden in de casus van granuliet. De bewindspersonen hebben m ij gevraagd hiernaa r te gaan 

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

in deze casus hebben gef unctioneerd. 
In het kader van m ijn opd racht wil ik graag met u een te lefonische afspraak plannen . In dat gesprek wil ik ingaan op uw erva ringen 

met het huidige stelsel rond het Besluit bodemkwalite it en de casus granuliet in het bijzonde r. Graag nodig ik u tevens uit om 

suggesties te doen voor ve rbetering van de hu id ige procedu re en werkwïze. 

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 oeges uu r worden. 

Mijn bevind ingen en aanbevelingen zal ik uite rlij k 1 j u li aan de bewindspersonen rapporte ren. 

Graag verneem ik uw react ie. 

Met vr iendelijke groet , 

Wim Kuij ken, 
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To: (10)(2e) - DGRW (10)(2e) minienw.nl] ; 1 (10)(2e) Il - BSK"----,--('---10_.:._)'-(2---'-e) _ ____LS~ 

Cc: (1 0)(2e) - BSK (10)(2e) @minienw~.n-1]~; l--~(-10-)-(2-e)---"-;I) - DBO~_(_1_0)_(2_e)_~ 
From: (10)(2 e) ) - DGRW 
Sent: Wed 4/29/2020 10 :1 6:05 AM 
Subject: RE: Overdracht Commissiebrief (84357 ) 
Received: Wed 4/29/2020 10:1 6:06 AM 
Reactie op verzoek commissie over ontbrekende documenten inzake granu liet.pdf 

Bijgaande commissiebrief staat nu op naam van WOM. Vraag is hoe we hiermee omgaan. Kamer verzoekt nogmaals om de 
documenten toe te sturen. Het SG-overleg van vanmiddag is gesc hrapt, ik had verwacht dat we deze dar zouden bespreken. 
Hoe gaan we hier nu mee ve rder? Bewindspersonen hebben nu al meer keer tegen de Kamer gezegd dat ze de documenten niet 
krijgen. Ze willen binnen een week reactie, dat is dus vrijdag 1 mei. Vi~ ~ e Kamer benaderen? Dat als het goed is gaan deze 
week de besluiten op de Wob uit, vo lgende week worden die dan openbaar worden. 
Groeten, 
~10)(2ej 

Van: Postbus DGWB 

Verzonden: woensdag 29 apr il 2020 11:09~--------
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DGRW; 1 (10)(2e) 1) - BSK ; Post bus d irect iesecret ar iaat WOM ; 1 (1 0)(2e) 1) -

~------~ 

BSK 

CC: Postbus DGWB j (10)(2e) 1- DGRW ~ (10)(2e) 1- DGRW 
Onderwerp: FW: Overdracht Comm iss iebr ief (84357) ~-----~ 

Comm issiebrief staat op WOM. 
Groet, I (10)(2e) 1 

Van: 1 (10)(2g) l@m in ienw. n 1 ~L ___ ...:...(1_0...:...)(...:...29.:...:.) ___ __,.,.l@.__m_i n_i_e_n_w_._n I> 
Verzonden: woensda 29 a r il 2020 10 :24 
Aan (10)(2e) - DGRW ~~--(-10_)_(2_e_) -~l@minienw. nl>; Post bus DGW~B_j_ _ _:__(1_0:..c.)(2---'g--'--)- ---""i""_m_i_n_ie_n_w_._nl>; (1 0)(2e) . 

(10)(2e) DGRW (10)(2e) m inie nw .nl>; (10)(2e) 10)(2e - DGRW 

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

Onderwerp: Overdracht Com m iss ieb r ief (84357) 
Bes te Co llega , 

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

De Kamer heeft een nieuw com m iss ieverzoek gestuurd met als onderwerp: Reactie op verzoek comm iss ie over ontb rekende 
doc umenten inzake gran ul iet. 

Je kunt de Commiss ieb rief in Delphi raadp legen v ia deze link: link naa r deta ilrapport 

De termij n voor aan leve ri ng bij DBO is : 29-04-2020 
De dead line voo r het parlement is: 01-05-2020 

I nforma tie over onder meer hoe de antwoordb r ief moet worden opgesteld en de w ij ze van aan leveri ng bij DBO is te rug te vinden 
op de intranetpag ina 's van DBO : 

http :// intranet. mi nienm .nl/Organisatie/D i recties/DBO Directie Bestuursondersteun ing/ 

Als de Comm iss iebrief moet wo rden overged ragen aa n een andere DG, neem da n co ntact op met Pa r lementa ire Za ken. 

Moc ht j e vragen hebben omtrent het proces, dan kun j e die o ns v ia de mail ste llen of neem te lefonisc h co ntact met ons op . 
We beantwoorden zeg raag . 

met vriendelij ke groet , 
d irect ie Bestu ursondersteu ning 
St ukkenstroom en Pa rlemen taire za ken 
06~ (10)(2'.étj)(pe) 

1 (10)(29) l@minienw.nl 
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To: (10)(2e) 1) - DGRW (10)(2e) @minien~w_._n~I] ____ ~ 
Cc: (10)(2e) 1) - BSK (10)(2e) @m inienw.nl]; 1 (10)(2e) Il -BSKU (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (10)(2e) 1) - DGRW 
Sent: Wed 4/29/2020 10:46:16 AM 
Subject: FW: Overdracht Commissiebrief (84357) 
Received: Wed 4/29/2020 10:46:17 AM 

Dit is het voorstel van 1(10)(2eJ en dat lijkt me verstandig. 

Groet, 

Verzonden met BlackBerry Work 
( www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) i) -DBO <j (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: woensdag 29 apr. 2020 11 :34 AM 
Aan: 1 (10)(2e) b- DGRW 1 (10)(2e ) l@minienw.nl> 
Onderwerp: RE: Overdracht Commissiebrief (843 57) 

Beste(~) 
Het is inderdaad een herhaling van de eerdere vraag om 7 documenten toe te sturen. 
We gaan een briefje sturen waarin wordt verwezen naar de op 1 mei te nemen Wob-besluiten. De gevraagde stukken (voor zover 
bekend bij ons) zitten daarbij . Vanaf 6 mei zijn deze via internet raadpleegbaar. 
Dan halen we de gestelde deadline niet, maar zitten we rnim voor het geplande kameroverleg van 12 mei. 
Groet 
(10)(2e) 

;'--------

Van: 1 (1 0)(2e) D - DGRW 
Verzonden: woensdag 29 april 2020 10:31 
Aan: 1 (10)(2e) D - DBO 
Ondenverp: FW: Overdracht Commissiebrief (84357) 

Ha'.~ J 
Ik kan niet achterhalen wat het verzoek prec ies inhoudt, maar uit het verslag van de commissie maak ik op dat het een herhaling is van de vraag zonder in te gaan 
op de brief van de staatssecre taris hierover. Als er geen verdere duiding gegeven wordt is het misschien verstandig om de staatssecre taris te adviseren contact op te 
nemen met de voorzitter van de commissie . 
Groet, 

(10)(2$) 
Verzonden metB lackBerry Work 

(www.blackberry.com) 
Van: 1 (10)(2g) 

Datum: woensda 29 a 
(10)(2e 

(10)(2e) 

l@minienw.nl <jL __ ___.:_(1_0:...:..)(2---=g:.:..) __ __Jl@=m=i=n=ie~n~w~.n=l> 
r. 2020 10:24 AM -------

DGRW 1 (10)(2e) l@minienw.nl>, Postbus DGWB 
(10)(2e) - DGRW 

op1e: ar emen atre · a en - END-DBO 
Onderwerp: Overdracht Commissiebrief (84357) 
Beste Collega, 

minienw.nl> 

(10)(2g) 

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

minienw.nl>_ (10)(2e) 

De Kamer heeft een nieuw commissieverzoek gestuurd met als onderwerp: Reactie op verzoek commissie over ontbrekende documenten inzake granuliet. 

Je kunt de Commissiebrief in Delphi raadplegen via deze link: link naar detailrapport 

De termijn voor aanlevering bij DEO is : 29-04-2020 
De deadline voor het parlement is: 0 L-05 -2020 

Informatie over onder meer hoe de antwoordbrief moet worden opgesteld en de wijze van aanlevering bij DEO is terug te vinden op de intranetpagina's van DEO: 
http ://intranet.minienm.nl/Organisatie/Directies/DB O Directie Bestuursondersteuning/ 

Als de Commissiebrief moet worden overgedragen aan een andere DG, neem dan contact op met Parlementaire Zaken. 

Mocht je vragen hebben omtrent het proces, dan kun je die ons via de mail stellen of neem telefonisch contact met ons op . 
We beantwoorden ze graag. 
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met vriendel ijke groet, 
directie Bestuursondersteuning 
Stukkenstroom en Parlem entaire zaken 
06~ (10)~@Dj2e) 

1 (10)(2g ) l@mirtienw.nl 
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To: 
Cc: 

(10)(2e) - DGRW (10 )(2e) minienw .nl] ; 1 (1 0)(2e) 
f--~-(-10-)~(2-e)~~~ - BSK (10)(2e) @minienw~.n-1]~; 1---(~10-)~(2-e)-----'I 

(10)(2e ) - BSK (10)(2e) @m inienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - HBJZ 
Sent: Wed 4/29/2020 10:57:03 AM 
Subject RE: Overdracht Comm issiebrief (84357) 
Received: Wed 4/29/2020 10:57:03 AM 

Kamer w il duidelijk armpje drukken. 

r---"----(_10~)(_2e~)~_~@min ienw .nl] 
~_(_1_0)_(2_e)_~@min ienw .n l]; 

Kan me vinden in voorstel van(l10)(2~) PA kan aangeven dat Kamer de stukken niet zal ontvangen zoals eerder uitge legd, maar 
wel d mv Wob-besluiten voo r 12 mei hiervan kennis kan nemen. De Kamerbrief hiervoor is in voorbereiding . 
Grt@@J 
Van: r=I ~ (-10-)(2_e_) ~1) - DGRW 

Verzonden: woensdag 29 apr il 2020 11 :25~-------~ 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW ; (10)(2e) ) - BSK 

CC: (10)(2e) ) - BSK ; (10)(2e) ) - DBO ; (10)(2e) ) - HBJZ 
~----~ 

Onderwerp: RE : Overd racht Com miss ieb r ief (84357) 

Hal (10)(2e)i, 

I k v in d het ook een v r eemde gang v an zaken: er w or dt h el em aal n i et ingegaan op d e i nhoud van de brief. I k zou w illen 

v oorstellen om de staatssecr etaris (of haar PA) contact te laten zoeken m et de v oorzitter v an de commi ssie om aan te 

gev en h oe zij er in staat. Ze k an m oeilij k dezelfde br ief n og eens sturen. 

Welli cht h eeft 1(10)(2ei o :K)0)(2h1og een su ggestie? 

Groet, 
~10)(2e~ 

V er zonden m et BlackBerry Work 

(www.blackberrv.com) 

Van: 1 (10)(2e) b- DGRW 1L_----'-(1_0-'--'-)(2_e-'-) -----'®=m=in=i=en=w~.n=L> 
Datum: woensda 29 apr. 2020 11 : 16 AM 
Aan: (1 0)(2e) - DGRW (10)(2e) minienw .nl> , (10)(2e) - BSK 

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

Kopie: (10)(2e) ) - BSK (1 0)(2e) minienw .nl>, (10)(2e) ) - DBO (1 0)(2e) inienw.nl> 
Onderwerp: RE: Overdracht Cornmiss iebrief (84357) 
Bijgaande com m iss iebrief staat nu op naam van WOM . Vraag is hoe we hiermee omgaan . Kamer verzoekt nogmaals om de 
documenten toe te sturen. Het SG-overleg van vanmiddag is geschrapt, ik had verwacht dat we deze da r zouden bes preken. 
Hoe gaan we hier nu mee verder? Bewindspersonen heb ben nu al meer kee r tegen de Kamer gezegd dat ze de documenten niet 
krijgen. Ze willen binnen een week reactie, dat is dus vrijdag 1 mei. Vi~ e Kamer benaderen? Dat als het goed is gaan deze 
week de besluiten op de Wob uit, vo lgende week worden die dan open baar worden . 
Groeten, 
~10)(2ej 

Van: Post bus DGWB '9 (1 0)(2g) l@m inienw.nl> 

Verzonden: woensdag 29 apr il 2020 11 :09~------~ 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW '9 (1 0)(2e) l@m inienw.n l>; 

st bus d irect iesec ret ar iaat WOM 
(1 0)(2e) m inienw.n l> 

(10)(2e) 

(10)(2g ) 

CC: Post bus DGWB minienw.n l>;I (10)(2e) IDGRW 1 
(10)(2e ) 1 (10)(2e) m inien~w- .n~I>~---------~ 

Onderwerp: FW : Overdracht Comm iss iebr ief (84357) 
Com · taat op WOM. 

Onderwerp: Overdracht Com m issieb r ief {84357) 
Bes te Co llega , 

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

) - BSK 

m inienw.n l>~r o)(2,) 

(10)(2e) l@minienw.n l>; 

De Kamer heeft een nieuw com m iss ieve rzoek gestuurd met als onderwerp: React ie op verzoek com miss ie over ontb rekende 
doc umenten in za ke gran ul iet. 

Je kun t de Comm iss ieb rief in Delphi raadp legen v ia deze link: link naar detailrapport 

r,., t,:,rm ij n voor aan leveri ng bij DBO is : 29-04-2020 
130355 1097 



De dead line voo r het parlement is: 0 1-05-2020 

I nformatie ove r onder meer hoe de antwoordb r ief moet worden opgesteld en de w ij ze van aan leve ri ng bij DBO is te rug te vinden 
op de intranetpag ina's van DBO: 

http: //intra net.mi nienm .n 1/0rganisatie/D i recties/DBO Directie Bestuursondersteun ing/ 

Als de Comm iss iebrief moet wo rden overgedragen aa n een andere DG, neem da n contact op met Par lementa ire Za ken. 

Mocht j e vragen hebben omtrent het proces, dan kun j e die o ns v ia de mail ste llen of neem te lefonisc h contact met ons op . 
We beantwoorden zeg raag. 

met vriendelij ke groet , 
d irect ie Bestu ursondersteun ing 
St ukkenstroom en Parlementa ire za ken 
06~ (10)(4étj)(~e) 

1 (10)(2g) l@minienw .n l 
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To: (10)(2e) ) - BSK..,___('--10---'-)-'-(2-'e) _ _____,,,__, 
DGRW (10)(2e) minienw.nl]; ~_(_1_0)_(2_e)_~ 
From: (10)(2e) ) - BSK 
Sent: Wed 4/29/2020 11 :16:04 AM 
Subject stand van zaken: opdracht over review granul iet 
Received: Wed 4/29/2020 11 :16:06 AM 
b ijlage-1-omsch rij v in g-opd rach t ( 1 ). pdf 

~ '--'---~-('--10---'-)-'-(2-'e) __ _____,) · 
"-'------'-'---'-·"=min ienw .n IJ 

lenW.002.09 - lnkoopplan lenM - waarbij er meerdere offertes opgevraagd worden - IA.pdf 

Dag 1 (10)(2e) 1, [10)(2ej en ~10)/r~ 
Zie bijgaand een concept in oopplan voor de review. Laat me vandaag maar even weten als jullie opmerkingen hebben bij d it 
concept. Ik denk dat ik deze vandaag of morgen dan kan indienen in SAP. 
Qua verdere planning. 

- IBI geeft aan dat ze het op dit moment erg druk hebben (is ook medegedeeld aan de directeuren). Ze hebben een wachttij d 
is van 3 weken voordat de aanvraag opgepakt wordt door inkoop na het indienen van de aanvraag in de Sap portal. Ik 
heb gevraagd of dat ook geldt voor deze spoedopdracht waarvoor Stas heeft aangedrongen op spoed . Mocht ik er niet 
doorheen komen dan schakel ik jou in 1 (10)(2e) 1-

- Na oppakken aanvraag door inkoop zal de opdracht (moeten) worden aanbesteed. De doorlooptijd van een m inicompetitie 
onder de Raamovereenkomst BAD! is ongeveer 4 tot 6 weken. 

10)(2♦) 
(10)(2e) 

e 

Va - 1B1-Fenl 

Verzon :56 

Aan: 
CC: (10)(2e) (10)(2e) ~------~Il -DGRW 1 (1 0)(2e) r 1B1-Fenl 
Onderwerp: FW: opdracht over review granuliet ~---------~ 

Ho{w(2Î) 
Dan . Ik zag dat de budgetgegr vens in het iqkoopplan bij oa. paragraaf 5.2 niet is ingevuld . Hiervoor kan je (eventueel, indien 
je d it niet zelf weet) terecht bij_ (10)(2e) J beleidsondersteuner van j ullie directie . 

1 (1 0)(2e) 1zal je va ndaag even benaaeren voor advies over invulling van de andere velden welke nog niet zijn ingevuld . 
Groeten, 

(10)(2e) 

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

Verzonden: dinsda 28 a r il 2020 15:00 
Aan: (10)(2e) 1B1-Fenl ~ (10)(2e) 

(10)(2e) 
l@m inienw. nl>~.._ ____ (_10_)(_2_e) ___ _____,I 1B1-Fenl 

CC: (10)(2e) (10)(2e) minienw.nl>; 1 (10)(2e) IJ- DGRW ~ (10)(2e) l@minienw.nl> 

Onderwerp: RE: opdracht over review granul iet 

Dag ~(~~~2re~le~ (10)(2e) 1 
Dan e in fo tot nu toe. Ik heb b ijgaand het inkoopplan ingevuld, voor zoverre ik dat kan. Willen jullie er even snel naar 
kijken voordat ik het bin SAP invoer? Anders krijg ik via SAP de vragen terug over ontbrekende velden etc. 
Alvast dank! 

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

Va ~-----(1_0_)(_2e_) ____ ~ 1B1-Fenl ~ L ___ (...:...1_:0)...:...(2_e...:...) ___ 1@.._m_ in_ie_n_w_._nl> 
Verzonden: vrijdag 24 april 2020 11:47 

Aa (10)(2e) DGRW (10)(2e) minienw.nl>; .._l __ (1_0_)(_2e_)_~I) - BSK ~ (10)(2e) l@minienw.nl> 

CC: (10)(2e) - DG RW m inienw.nl> 

Onderwerp: RE: opdracht over review granul iet 
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Hi all, ~------~ 
Excuses ben helemaal abuis, de inkoopadviseur i, 
M et vriendelijke groet, ~------~ 

(1 0)(28) 

(10)(2e) 

minienw.nl> 

- IBI-Fenl ~ 
r,;::::-~:-7-,=-m....,i-n,-ie_n_w_. n--,I.--> ___ __J 

(10)(2e) l@minienw.nl>; ._I __ (_10_)_(2_e) _ __,I)- BSK 

.__ ____ __,)- DGRW ~ (1 0)(2e} l@minienw.nl> 

Onderwerp: RE: opdracht over review granu liet 
Hoi allen, 
Ik weet niet wat h ier mis gaat, maar ik ben GEEN inkoopadviseur. En ik weet va n n iets. 
Groetj (10)(2e) 1 

Van: 10.2.e ) - IBI-Fenl 4 ( 10)(2e} l@minienw.n l> 

Verzonden: vrijdag 24 april 2020 11:26 

Aan: (10}(2e) ) - BSK m inienw.nl> 
CC: (10)(2e) ) - DG RW - DGRW ,q ( 10)(2e) l@minienw.nl> 

Onderwerp: RE: opdracht over review granu liet 

Ho(10)(2') 
Zoals aangekondigd : de inkoopadviseur d ie jou/ jullie hierbij gaat he lpen isj (10)(2e) ~ z ie ook cc: ) (10)(2e) heb ik al op de 
hoogte gebracht ook van de spoede isende karakter van deze zaak. Zodra e nee nIKoop lan in (concep aël r hiaht rfan kan je 
deze ( alvast) in de sap porta l in dienen, hierbij ook in opmerkingenveld aangeven dat de zaak op naam van 10.2.e 
geplaatst kan worden. Direct na invoer van het inkoopp lan ontvang je een zaaknummer. Graag d it zaaknummeröêk doorgeven 
aar10.2.e Vlocht je al vragen hebben bij het opstellen van het inkoopp lan neem gerust even contact op met Yigall. 
Bedankt en groet, 

(10)(2e) 

Van: (10)(2e) ) - BSK minienw.n l> 

Verzonden: donderdag 23 april 2020 15 :23 
Aan: IBI-Fenl ~'----(1_0_)(2_e_) __ __,_l@_m_i_n_ie_n_w_._nl> 
CC: (10)(2e) (10)(2e} m inienw.nl> 

Onderwerp: RE: opdracht over review granu liet 

D 10.2.e 
Urgen 1e ·wordt bepaald door toezegging in brief aan de kamer en door wens die stas heeft uitgesproken om hier snel mee 
te starten. Geldt de wachttijd van 3 weken ook voor behandeling ook voor deze opdracht met spoedeisend karakter? 
Groet 

(~0)(2,) 

Verzonden met B lackBerry W ork 
(www.blackberry.com) 
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Val (10)(2e) 1 IBI-Fenl 1 (10)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: donderda 23 apr. 2020 2:42 PM 
Aan: ( 1 D )(2e) - B SK ~ ( 1.;:...D)!.!.:(2:..:e.!_) ...!!z;-=:=-=-'="'-'-'-= 
Kopie: (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) minienw.nl> 
Onderwerp: RE: opdracht over review granuliet 
Ho{10)(2~) 
Dank. Gezien de opdrachtbeschrijving en geraamde opdrachtwaarde het volgende. 
Deze opdrachtbeschrijving past in onze Raamovereenkomst BAD!, perceel Beleid voor bodem en ondergrond. Bijgaand stuur ik 
je hiervoor de handreiking waarin op de laatste pagina's ook de contractpartijen staan. 
Gezien de opdrachtwaarde is hier dan een minicompetitie (middels een randomizer zal de minicompetitie met 3 partijen worden 
uitgevoerd, van inkoop ontvang je de betreffende 3 partijen uit de randomizer) onder deze Raamovereenkomst van toepassing. 
Bijgaand tref je (ook) een format inkoopplan deze kan je alvast invullen. Zodra je deze hebt ingevuld wordt je verder geholpen 
door een inkoopadviseur (morgen kom ik hier eventjes bij je op terug wie dit bij ons gaat worden/ wie jou gaat helpen bij deze 
minicom petit ie). 
Kan je nog even aangeven waarom exact hier urgentie voor deze aanbested ing benodigd is, dan kan ik dit intern even 
doorzetten. Op dit moment hebben wij het erg druk ( is ook medegedeeld aan de directeuren) en hebben is er al een wachttijd 
van 3 weken voordat de aanvraag opgepakt wordt door inkoop na het indienen van de aanvraag in de Sap portal. 
De doorlooptijd van een minicompetitie onder de Raamovereenkomst BADI is ongeveer 4 tot 6 weken. 
Alvast dank en groet, 
Michael 

(10)(2e) 

Van: (10)(2e) ) - BSK minienw.nl> 

Verzonden: donderdag 23 april 2020 12:41 

Aanl (10)(2e) r 1B1-Fen l 1L._ ___ (_1D_)_(2_e) ___ l_@~m_ in_ie_n_w_._nl> 

Onderwerp: FW: opdracht over review granuliet 
We verwachten 50 .000-70.000 euro 

(10}(2e) 

Verzonden: donderdag 23 april 2020 12:17 

Aan: 1 (10)(2e) b- BSK ~ (10)(2e) l@minienw.nl> 

Onderwerp: RE: opdracht over review granul iet 

I k denk zo 50-70k 
Van: 1 (10)(2e) Il -BSK 4 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: donderdag 23 april 202011:5~6 ______ ~ 
Aan: 1 (10)(2e) IJ - DGRW 4 (10)(2e) l@minienw.nl> 

Onderwerp: FW: opdracht over review granuliet 

Ha K10)(2ej, 
Heb j ij een beeld over de omvang van de opdracht en de doorlooptijd? Grove inschatting volstaat. I k neem aan dat we boven de 
33 keuro uitkomen" 
Groet 

(10)(2e) 

Van:~-------~) - BSK < (10)(2e) minienw.nl> 
Verzonden: donderdag 23 april 2020 11:52 

Aan: 1 (10)(2e) IJ - BSK ~ (10)(2e) l@minienw.nl> 

Onderwerp: RE: opdracht over review granul iet 
(10)(2e 

(1 D)(2e) 

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

(10)(2e) 

Van: (10)(2e) ) - BSK ~ (10)(2e) l@minienw.nl> 

Verzonden: donderdag 23 april 2020 11:38 
Aan: 1 (10)(2e) Il - BSK <,...I --(-1-0}-(2-e)--.l@minienw.nl> 

Onderwerp: FW: opdracht over review granuliet 
Hoi 1 (10)(2e) 1, 
Ik kwam erachter dat 10)(2e met verlof is. Heb j ij een beeld over de omvang van de opdracht en de doorlooptijd? Of bij wie ik dat 
in afwezigheid van 10)(2e kan nagaan? 
Groet, 

(10)(2e) 

(10)(2e) minienw.nl> 

Aan: minienw.nl> 

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

Onderwerp: RE: opdracht over review granuliet 

Ho(~) 
Dank, even eerst nog een vraag : wat is de raming vd opdracht denken jullie? 
Met vriendelijke groet, 

(10}(2e} 

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

Verzonden: donderdag 23 april 2020 10:03 
Aan (1 0)(2e) 1B1-Fen l 1 (10)(2e) l@minienw.nl> 
CC: (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) m inienw.nl> 

Onderwerp: opdracht over review granuliet 
Ho (10)(20) 
(10)(20) heeft me gevraagd om met jou/ IBI te overleggen hoe we een onderzoeksopdracht kunnen wegzetten. De 

onderzoeksopdracht is aangekond igd in de brief aan de Kamer over granuliet en de opdrachtbeschrijving is geformuleerd als 
bij lage 1 bij deze brief. De Stas heeft gevraagd om dit onderzoek spoedig te starten. Vandaar dat ik je wi l vragen hoe we gauw 
kunnen komen tot een opdrachtverlening . Afgaande op de opdrachtbeschrijving lijkt me een offertetraject voor de hand liggen. 

1 (10)(2e) 1 is inhoudelijk het meest betrokken. Ik neem deze beginprocedure even over van~10)(20pom hem te ontlasten. 
Laten we even contact hebben hoe we dit kunnen realiseren. Ik kan me voorstellen dat je nog wat v ragen aan ons hebt. 
Groet 

(10)(2e) 

Van: O) 20) )- BSK < (10)(20) minienw.nl> 

Verzonden: woensdag 22 april 2020 21:48 
Aan: 1 (10)(20) IJ - BSK 1 (10)(20) l@minienw.nl> 

Onderwerp: FW: brief tweede kamer 

Hë(10)(2f) 
Hier zit de opdrachtomschrijving bij . 
Groet (10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 
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(10)(2e) 
(10}(2e) 1 (10)((21ijj2e) 

Van: (10)(2e) - DGRW ~ (10)(2e) l@minienw.nl> 

Verzonden: vrijdag 17 april 202017:16 
Aan: (10)(2e) ) - DG,.:...:R..:...W:........i. __ _:(~10..:...)(___:2e...:..J __ ---'="'=====F.:..:..:.:~ ~---(_10_)~(2_e) __ ~~) -~BSK 

( 10)(2e) m in i enw. n 1 >; 1,.-___:(___:10...:..).:__(2_e ):__~(=-:BS:_,_l~__:__:__:.____;:___;;,,,,,,;,,;,;;;;,;,;,;,~ L...,---_:(i1(___:10_:).:__(2_e )'.l._ _ _J (BS) 
(10)(2e) rws.nl>; (10)(2e) minienw.nl> .__ ______ _,. 

Onderwerp: FW: brief tweede kamer 
Beste Al le, 
Brief met opdrachtomschrijving aan TK naar provincie en gemeente verzonden . 
Met vriendelïke roet 
(10)(2e) 

(1 O)(Ç! 
(10)(28) 

Van: (10)(2e) - DGRW 

Verzonden: vrï da 17 a r il 2020 17:14 
Aan: 10)(2e )(2e) ' 10)(2e westmaasenwaal.nl>;I (10)(2e) 1 ~ (10)(2e) l@gelderland.nl> 

Onderwerp: brief tweede kamer 

Besti1~)(2~en~ 
Hierb1J e r ief aan de TK en bij lagen. Kijk nog even of ju llie suggesties kunnen doen voor een tweede en derde bureau. 
Met vriendelij ke groet en prettig weekend, 
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To: (10)(2e) - RLI ~ (10)(2e) l@rli.n l] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 4/29/2020 12:19:57 PM 
Subject Gegevens 1 (10)(2e) l 
Received: Wed 4729720 20 12:1 9:58 PM 

Geacht e! (10)(2e) 

Op ve rzoek van de st aat ssecretar is va n lenW voe rt dhr. Wim Ku ijken moment eel een onderzoek uit naa r de pro blemat iek van de 

toepass ing van granu liet in d iepe plassen . Dit t hema is op 6 fe brua ri jl. in een uitzend ing van Zemb la aan de orde geweest. 

Ik fungeer voo r dhr. Kuijken als sec reta r is. ~-------~ 

In het kader van zijn onderzoek zou dhr. Kuïken raa in contact komen met 1 (1 0)(2e) 

Heeft u voo r mij de contactgegevens van (10)(2e) ~------~ 

Met vr iende lïke roet 
1 (10)(2e) 1 

(1 0)(2e) 

(10)(:(é~)(pe) 
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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: Wed 4/29/2020 12 :31:24 PM 
Subject Gesprek met 1 (10)(2e) 1 
Received: Wed 4/29/2020 12:31 :24 PM 

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

Om 14:30 uur spreken we met 1 (1 0)(2e) 1 zit in ons team en is de autor iteit b innen DGWB als het gaat ove r het be leid rond 

diepe plassen . 

~10)(2e~ is sinds enkele jaren nauw bet rokken geweest bij het Bbk en is l (10)(2e) 

In die hoedan igheid is hij van vanaf 2017 bet rokken geweest bij BR L 9344 en alle discuss ies daa rna over granu liet. 

Er zij n dus we inig onde rwe rpen waar we het met~10)(2e~niet over kunnen hebben : 

Een paar aandachtspunten : 

St else l: 

. ro l van de schemabeheerder (KIWA BMC) 

. Centraa l College Deskund igen Fij nko rrelig materiaa l 

. bet rokkenheid beleid 

. RvAccreditat ie 

. ro l beleid bij BRL-en 

Casus: 

. t ij d lijn en gang van zaken rond BR L 9344 

. bet rokkenheid bij handhav ing in 20 18 RWS ON 

. re lat ie tussen BRL 9344 en interne discussie granu li et 

. o pdracht geve rschap en bet rokkenhe id bij d iscuss ienota Granu liet 

. gesprek met Bontrup op 12 j u li 2019 

. af weging DGWB en advisering aan di rect eu renoverleg 

.memovanl (10)(2e) laanl (10)(2e) lvan 10oktober 2019 

. informeren van de bew inds pe rsonen 

Groet 
(10)(2e) 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com]; 1 (1 0)(2e) 1) - DGB~~ __ (_10~)(_2e~J-~1@minienw.nl ] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 4/29/2020 12:47:01 PM 
Subject FW: Interview met dhr. Ku ijken 
Received: Wed 4/29/2020 12:4 7:02 PM 
RPS 20 19-02-27 Brief burgers West Maas en Waal versie 4.0.pdf 

Bes te l (10)(2e) l en Wim, 

Ik laat een afspraak plannen met het Burgercollectief. 

Bijgevoegd re laas verklaart vee l van hun stellingname. 

Groet 
(10)(2e) 

Van: Bu rgerco llectief Dreume lsche Waa rd 

Verzonden: woensdag 29 apr il 2020 12 :54 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO 

Onderwerp: Re : Int erview met dh r. Kui jken 

Geacht~~--(1_0_)(_2e_)_~ 

We zien het voorstel voor het gesprek graag tegemoet. Vr ijdag is ove r het algemeen een goede dag o m een af spraa k te maken. 

Wat ons bet reft staat deze casus niet op zich. Grondst romen bij Over de Maas, waa ronder het ge bruik van cert ificaten , zij n nog in 

2019 onafh ankel ij k onderzocht door bu rea u RPS en deze casus is wat ons betreft een bevest iging va n de bevindingen die we ook al 

ee rder met de St aatssecreta ris hebben gedeeld. Namelij k dat er "serv iceger icht " met de regels wordt omgegaan. 

Daa rom willen we u verzoeken onze bijgevoegde bevindi ngen en aa nbeve lingen t er verbet ering van de ket en ter voorbereidi ng te 

raadplegen. Wij geven de voorkeu r aan een gesprek via Skype . Microsoft Teams of ander conferencing -plat fo rm, zodat zake n 

gedeeld kunne n worden en w ij zonde r t ech nische hobbels met meerdere pe rsonen het gesprek kunnen voe ren. 

Met vr iendelijke groet, 

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

On 4/29/2020 11 :03 AM (10)(2e) - DBO w rote :~----~ 
Geacht (10)(2e) nl (1 0)(2e) 

~---------------- ~-----~ 

Op 6 februa ri jl. heeft Zemb la een uitzendi ng gewi jd aan het stort en van gran uliet in de plas Over de M aas in 

Ge lder land . In reactie op deze uit zend ing hebben de ministers voor Milieu en Wonen en van Infrast ruct uur en 

Wat erst aat op 5 maart de TK geïnformee rd in een br ief. 

Na sch r if telij ke vragen van de TK is door beide bewindspersonen op 31 maart wedero m een brief aan de TK gestuurd 

over deze kwestie. 

In deze laatste brief st ellen de bewi ndspersonen vast dat de ket en waarbinnen in het kader van het Bes luit 

bodemkwa lit eit invulling wo rdt gegeven aan de t ot stan dkoming van een BRL, acc red itat ie en de afgif te van 

product cert ificaten comp lex is en dat hier lessen uit get rokken moeten worden in de casus van granuliet. De 

bewindspersonen hebben mi j gevraagd hiernaa r t e gaan ki j ke n. Daa rbij zal mij n focus vooral liggen op het in kaa rt 

brengen van de verschil lende rol len en verant woordelij kheden en hoe die in deze casus hebben gef unctioneerd. 

In het kader van mijn opd racht w il ik graag met u een t elefonische afspraak plannen. In dat gesprek w il ik ingaan op 

uw erva ringen met het hu id ige ste lsel rond het Bes luit bodemkwa lit eit en de casus granuliet in het bijzonder. Graag 

nod ig ik u tevens uit om suggest ies te doen voor ve rbet er ing va7 do b11idia0 mafedure en werkwij ze. 

Dit gesprek zal plaat svinden in aanwezighe id van mi jn sec reta ris[ ~ (10)(2e) 1 jVan het gesprek zal een beknopt 

ve rslag ge maakt wo rden. Dit za l na af loop van het gesprek aan u ter goedkeu r ing toegestu urd wo rden. 

Mij n bevindingen en aanbevelingen zal ik uiterlij k 1 j uli aan de bewindspersonen rapporte ren . 

Graag verneem ik uw reactie. 

Met vr iende lij ke groet, 

W im Kui j ken, 

Namens deze, 
(10)(2e) 

06 (10)(3ii ) e) 

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 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt mei risico's verbonden aan hel elektronisch verzenden van beri chten. 
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To: (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) minienw.nl ] ; 1 (10)(2e) 1) - BSK~~ __ (1~0)_(2_e~) -~l@m inienw.nl ]; 
(10)(2e) - DGRW (10)(2e) @minienw.nl] 

From: (10)(2e) ) - BSK 
Sent: Wed 4/29/2020 1 :48:03 PM 
Subject: RE: raamwerk nota 
Received: Wed 4/29/20 20 1 :48:07 PM 
bij lage 1a Br ief aan minl&W-03214234 .PDF 
bij lage 1 b brief Gelderland 03239642. PDF 
bij lage 2 motie gelderl and.PDF 
Bijlage 3 Diepe plassen paradigmashifls. DOCX 
bij lage 4 ach te rgrond info over de ln gensche Waarden.docx 
IENW BSK-2020 79062 01 nota bestuurl ijk overleg gelderland versie 29 april.DOCX 

Hoi ~10)(2e~ (en 1 (10)(2e) 1 en ~10)(2e j) , 
Bijgaand de nieuwe versie van de nota. Zie bijgevoegd word-bestand (laatste bijlage). Ik heb de nota terug gebracht tot 4 
pagina's en 4 bij lagen. In de nota heb ik een poging gedaan om de strategische discussie uit te schrij ven. Zie tekst in curs ief. 
Dus wellicht heb je er minder werk aan dan voorzien . Ik begreep van 1 (10)(2e) 1 dat de nota morgenochtend de lijn in moet. 
@I (10)(2e) 1 kij k anders alvast maar even of de nota grosso modo vo ldoet. 
Groet 

(10)(2e) 

Van:~----~) - DGRW 
Verzonden: woensdag 29 ap r il 2020 14 :24 

Aan: 1 (10)(2e) i) - BSK 

Onderwerp: raamwerk not a 

Ho(~) 
I k heb zo meteen het interv iew met Wim Kuij ken. Daa rna wil ik aa n de nota we rken. Kan j ij m ij alvas t het raamwerk toeze nden 
van de nieuwe opzet. Bij voorbaat dan k ! 
M et vr iende lij ke groet , 

1 (10)(2e) 1 

(1 0)(ÇMl 
(1 0)(2e) 
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144276 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat 

T.a.v. mevrouw Van Nieuwenhuizen Wijbenga 

Postbus 20901 

2500 XP Den Haag 

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen Wijbenga, 

Datum 

3maart2020 

Zaaknummer 

2020-001467 

Onderwerp 

Storten van reststoffen/ afval in 
zandplassen 

Inlichtingen bij 

Provincieloket 
0263599999 
post@gelderland.nl 

Blad 

1 van 2 

Op 12 februari 2020 is in Provinciale Staten een debat gevoerd over de stort van reststoffen/ afval in 

diepe zandgaten. Er leven zorgen bij de inwoners van Gelderland over de veiligheid en 

gezondheidsaspecten van het storten van reststoffen/afval in diepe zandgaten. In het debat is een 

motie aangenomen waar wij uitvoering aan willen geven. 

Wij verzoeken u om met spoed onderzoek te doen naar de mogelijkheden en consequenties om het 

storten van reststoffen/ afval in diepe zandgaten op te schorten zolang niet duidelijk is of en hoe 

schadelijk het is. Wij willen met spoed met u in overleg treden over alternatieven voor het storten 

van reststoffen/afval in diepe zandplassen. Specifiek over granuliet willen wij gezamenlijk met u 

onderzoeken of granuliet ook in (voormalige) stortplaatsen kan worden ondergebracht. Graag 

treden wij met u over deze onde1werpen in overleg. 

In het verlengde hiervan het volgende. Wij hebben een verzoek ontvangen van de 

onderwaterstortplaats De Ingensche Waarden in de gemeente Buren om met PFAS verontreinigde 

bagger te mogen stmten binnen de normen van het Tijdelijk Handelingskader. Wij hebben dit 

verzoek geweigerd en een preventieve last onder dwangsom opgelegd. 

Markt 11 1 6811 CG Arnhem 
Postbus 9090 1 6800 GXArnhem 

026 359 99 99 
post@gelderland.nl 
www.gelderland.nl 

BNG Bank Den Haag 
NL74BNGH0285010824 
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G 

provincie 
Gelderland 

Blw-nummer: NLo01825100.Bo3 
KvK-nwnmer: 51468751 
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144276 

Datum 

3 maart2020 

Zaaknummer 

2020-001467 

Blad 

2 van 2 

Wij hebben vernomen dat u hierover een gesprek wil arrangeren op ambtelijk niveau tussen 

ve1iegenwoordigers van uw Ministerie, Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland. Wij zijn van 

mening dat dit onderwerp zich niet leent voor een bespreking op ambtelijk niveau, maar op 

bestuurlijk niveau moet worden gevoerd. Indien u hierover in gesprek wil, komen wij als College 

graag aan dit verzoek tegemoet. 

Hoogachtend, 

(1 0)(2e) 

John Berends 

Commissaris van de Koning 

(10)(2e} 

Pieter Hilhorst 

Secretaris 

provincie 
Gelderland 
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Bijlage ... 

De onderstaande tekst is geschreven door een collega van Bodem+ (RWS). Deze collega 
is al lang betrokken. Betreft een persoonliike beleidsopvatting. Het stukj e geeft een 
beeld van de hitsorische contact en beleidsontwikkeling. 

Diepe plassen - pa rad igmas hifts 

Het onderdeel toepass ing in d iepe plassen kent een t urbu lente en r ij ke histor ie. Er is geen 
dynam ischer speelveld binnen het bodem beleid als dat voo r d iepe plassen. Onders taa nd plaa tj e 
il lust reert de con t inue aa ndacht voo r verbetering va n het be leid . Grotendee ls ook gevoed door 
ontwikkelingen in het waterbeheer zelf en aa ngejaagd doo r veel med ia-aa ndacht rond deze 
spec ifi eke toepassing. 

Het beleid voo r d iepe plassen kent 2 parad igmash ifts die in elkaa r haken en bepa lend zij n geweest 
voo r de nu beoogde aa npassingen in de Omgev ingswet: 

1. Van storten naar hergebruik (en daarmee van WM &WVO vergunningen naar algemene 
regels) 

2. Van beoordeling kwaliteit baggerspecie naar beoordeling van kwaliteit van het 
watersys teem (KR W) 

1. Het destijds door het kabinet / Stas Schultz van Haegen gewenste einde aa n het storten 
van baggerspec ie in baggers tortplaa tsen en meer mogelij kheden voor hergeb ruik ga f een 
be lang rij ke impuls. Ambit ie was dat Baggerspec ie voortaa n een nut t ige bestem ming moest 
kr ijgen, al da n niet na verwerking zoa ls gewenst vanuit de motie Herreb rugh uit 1999, om 
stag natie van het wate rbeheer tot een einde te brengen (Ad vi es Tienja renscenario 
Waterbodem). De toen al bestaande (IJsseloog en Slufter) en nog geplande ( Hollandsch 
Diep ) baggerspec iesto rtplaa tsen wa ren de laatste d ie gebouwd werden. Het " storten" va n 
baggerspecie bleef ove r voo r baggerspec ie die binnen het watersysteem of op landbodem 
(al da n niet na verwerking ) geen nuttige bestemm ing kon v inden. 
Aa ngepaste wetgeving (BBk) moest ervoor zorgen dat dit op een vera ntwoorde ma nier 
gebeurd . Ook het storten va n baggerspecie op de Noordzee werd voortaa n (b innen de 
gestelde no rm en) gezien als het nutt ig versp reiden van sed iment, noodza kelij k voo r de 
insta ndhoud ing van de sed imenthuishoud ing. Dit alles past in de (hergeb ru iks ) Ladder van 
Lans ink die al in 1979 het lich t zag, maa r voo r baggerspec ie nog onvo ldoende was 
geeffectuee rd. 
BBK heeft ervoo r gezorgd dat grond en baggers pecie in vee l gevallen direct kon wo rden 
hergebruikt en dat verwerkin g niet nod ig cq . rendabel was. I n de totstandkoming van het 

144283 1108 



BBK is door (dest ijds ) DG-Water va n I&W sterk ingezet op beleid dat stag naties weg zou 
nemen voo r de planning en uitvoering van Ruimte voor de Riv ier. Het zogenoemde 
"omp utten " van za nd voor de industrie, wege n en won ingbouw tegen geb iedseigen grond 
en baggerspecie dat vrij kw am bij riv ierverru iming, was een opt ie die zowe l fi nanc ieel als 
op geb ied va n afzet zeer welkom was. De door LNV beoogde nat uu rontw ikkeli ng was ook 
een belangrij ke drager voo r het hergebruik. De focus op de wetgev ing voo r toepass ing van 
d iepe plassen was dan ook ge legen in die opgave. Normen als klasse B voo r toep ass ing in 
het watersysteem waren voor bepaa lde metalen zo gekozen dat de knip tusse n hergeb ruik 
en 'sa neren' sc herper werd. I mmers : als je de waterbo dem niet hoefde te sane ren, da n 
betekende d it dat j e deze moest kunn en hergebruiken in het geb ied . Dat de wetgev ing ook 
de poorten opende voor hergebruik en ve rdienmodellen in v rij liggende plassen stond 
na uwelij ks op het netvlies . Ook niet omda t d ie toepass ingen bij watersc happen na uwelij ks 
voo rkwame n en vanu it de waterschappen er in het proces va n BBK ook geen urgentie voor 
is gevraagd om het moge lij k te maken. 

De pa rad igmashift werd door de komst van het BBK in 2008 werkelij khe id. Waa r tot die t ij d 
nog WM en WVO ve rgu nn ingen nod ig waren voo r het elders' storten' in opperv laktewater 
(waaronder het 'storten' in diepe plassen, met bijbeho rende MER plicht), go lden vanaf 2008 
algemene rege ls, zonder MER plich t, voor 'nut t ige toepass ing en versp reiden' in 
opperv laktewater, indien d it nuttig was voor de we rking en funct ies d ie het watersysteem 
vervu lt . Reden dat we 'storten' in de wet alleen nog gebruiken bij storten in de grote 
Rij ksdepots. Tot 2008 werd door watersc happen nog wel eens de voo rloper van het BBK, 
het Bouwstoffenbesluit (BsB), geb ruikt voor toepass ingen in opperv laktewater, maa r over 
gebruik va n het BsB in opperv laktewater was j ur id isc h vee l discuss ie. De gees t van het BsB 
herken je we l terug in de Grootscha lige bodemtoepass ingen in BBK. Procedures in het 
hergebru ik va n baggerspecie werden aanzien lij k ve rkort : van 6 maa nden of langer tot 5 
we rkdagen. Besef hierin: Men vond de ve randering op de landbodem al groot, maar daar 
was men al gewend aa n een vorm van hergeb ruik als' bodem blij ft bodem " . In het 
waterbehee r was baggerspec ie tot 2008 een ec hte 'a fvalstof' . En besef dat het 
ove rgangs rec ht in het wate rbeheer vee l korter was dan op de landbodem . Voor verspre iden 
was er geen overgangsrech t. De overgang van oud naa r nieuw be leid op 1-1-2008 
(waterbodem was half j aar eerde r da n landbodem) was dan ook extreem voor de 
maatschappij en voor (omwonenden) d iepe plassen in het bij zonder. 

In de periode rond de invoering van BBK waren er flinke be leidsmatige en juridische 
d iscuss ies bin nen I &W of deze pa rad igmash ift n iet verde r moest wo rden doorgevoerd: het 
labe l "afva lstof" er helemaa l van af ha len. Als baggerspec ie nutt ig is voo r de 
sed imenthu ishoud ing, dan is het immers geen afva lstof meer en is de WM en WVO (toen 
nog de dragers van BBK) niet van toepass ing . Gevoe ligheden in internationaa l beleid 
rondom de Noordzee en beleid dat omring ende landen hanteerden, waren uiteindelij k een 
be langrij ke reden om dit niet door te zet ten en baggerspec ie onderdeel van het beoogde 
BBK te houden, waarin " afva lstoffen" tot de dag van vandaag onde r voorwaa rden kunnen 
wo rden toegepast. 

Na 2008 werden ook vee l baggerspecies tortp laatsen (met name in Limburg) in 
Rij kswateren 'omgecat' tot nutt ige toepassing, waarmee de ve rgunn ingplicht en met name 
de eeuw igdurende nazorgverp licht ing zoa ls deze bestond kwam te ve rva llen . Dit was 
mogelij k omdat die plassen in verge lij king met nieuwe plassen dezelfde doelen en normen 
kenden . De procedu res die deze plassen in voortraject hadden doorlopen wa ren door de 
uitgevoerde MER nog intens iever dan is beoogd in de Hand reiking d iepe plassen. 

2. De tweede parad igmashift is ingegeven door de Kaderrichtli j n Water en doo rwerking 
hiervan in de Waterwet : De kwali te it van het water is leidend, niet de kwalite it van het 
sed iment. In deze parad igmashift zij n oo k uitgangspunten geboren die erva n uitgaan dat 
door het verwantwoord comprimeren van breed ve rspre idde m indere kwali te iten 
baggerspecie op een bepaa lde plaa ts een im puls gegeven ka n worde n aan de ve rbete r ing 
van de waterkwa lite it als gehee l. Ook het 'sane r ingscrite rium ' voo r baggerspecie verv iel, 
wa nt we gaan voortaan all een nog sa neren als de wa terkwa li te it niet gehaa ld word t EN de 
waterbodem kwa lite it hier de oorzaak van is. 
Deze shift in het aan kij ken tegen watersys temen en effectuering hiervan in de Waterwet en 
de in terne organ isa t ie va n I&W (geen afde ling wa terbodem meer, zoa ls deze bij DG-Water 
nog bestond) heeft de bas is gelegd voor het nieuwe normenkader/ MHT voor diepe plassen. 
Met een methode die hierb ij pas t en grond en baggerspecie anders ana lyseert en 
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beoordee lt: Aqua Nit rosa. Het laa tste belangrij ke puzze lstukje in de lange weg . Beoorde ling 
van het sed iment en daa rm ee de toepass ing in diepe plassen is vanaf da n echt gekop pe ld 
aan de kwaliteit van het grond- en oppervla ktewater en de doelen die hiervoor gelden 
van uit de KRW/ grondwaterri cht lijn . 
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144280 

Minister van Infrastructuur en Waterstaat 

T.a.v. mevrouw Van Nieuwenhuizen Wijbenga 

Postbus 20901 

2500 XP DEN HAAG 

Hooggeachte mevrouw Van Nieuwenhuizen Wijbenga, 

Datum 
14 april 2020 

Zaaknummer 

2020-003432 

Onderwerp 
Review Granuliet 

Inlichtingen bij 
1 (10)(2e) 

026 1 (1ÜÎ(2ef 1 

( iQTim gelderland.nl 

Blad 

1 van 2 

Op 12 februari 2020 is in Provinciale Staten een debat gevoerd over de stort van reststoffen/ afval in 

diepe zandgaten. Er leven zorgen bij de inwoners van Gelderland over de veiligheid en 

gezondheidsaspecten van het storten van reststoffen/afval in diepe zandgaten. Hierover hebben wij 

u op 3 maart 2020 schriftelijk geïnformeerd. Ook hebben wij u gevraagd onder:wek te doen naar de 

mogelijkheden en consequenties om het st01ten van reststoffen/afval in diepe zandgaten op te 

schorten zolang niet duidelijk is of en hoe schadelijk het is. 

U heeft 5 maart aan de Tweede Kamer het aanbod gedaan om een review uit te laten voeren naar de 

effecten van het gebruik van granuliet in de zandwinplas Over de Maas in de gemeente West Maas 

en Waal. 

Deze review v,ilt u laten uitvoeren in overleg met de gemeente West Maas en Waal en provincie 

Gelderland. Op 18 maart jongstleden heeft een ambtelijk overleg plaatsgevonden over de opzet en 

onderzoeksvragen van deze review. 

We zijn het eens met het nader onderzoeken v11n het effect van granuliet op de imichtingsdoelen, 

het milieu en de gezondheid. Het onderzoek gebewt in uw opdracht en onder uw 

verantwoordelijkheid. Wij zullen net als de gemeente West Maas en Waal voor en tijdens het 

onderzoek informatie leveren door ambtelijke deelname aan de klankbordgroep. 

Aangezien de review zich beperkt tot de toepassing van granuliet en niet ingaat op het stmten van 

rest- en afvalstoffen in diepe zandgaten zoals in onze brief van 2 maart 2020 aan u is gevraagd 

venvachten "'ij hierover nog met u een gesprek te voeren. 

Markt 11 1 6811 CG Arnhem 
Postbus 9090 1 6800 GXArnhem 

026 359 99 99 
post@gelderland.nl 
www.gelderland.nl 

BNG Bank Den Haag 
NL74BNGH0285010824 
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G 

provincie 
Gelderland 

Blw-nummer: NLo01825100.Bo3 
KvK-nwnmer: 51468751 
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144280 

Datum 

14 april 2020 

Zaaknummer 

2020-003432 

Blad 

2 van 2 

Wij wensen u veel succes met de review en vernemen graag de resultaten. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

(10)(2e) 

Jo 

Commissaris van de Koning 

(10)(2e) 

Pieter Hilhorst 

Secretaris 

provincie 
Gelderland 
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To: (10)(2e) ) - BS minienw.n l]; ~I ___ (_10~)(2_e~) __ ~I) -BSK~j __ (_10~)(_2e~)-~l@.minienw.nl]; 
(10)(2e) - DGRW,,__ _ _,__-'-'--'---_J=minienw.nl) 

From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Wed 4/29/2020 5:28:40 PM 
Subject RE: raamwerk nota 
Recelved: Wed 4/29/2020 5:28:42 PM 
IENW BSK-2020 79062 01 nota bestuurli jk overleg gelderland versie 29 april opm 10-2-0 oocx 

Beste ~10)(2e~ (en 1 (10)(2e) 1 en 1 (10)(2e) 1), 
Ik heb de nota aangepast, stuk geschrapt en aangevuld. Het onderwerp granuliet 
heb ik nu beperkt tot één punt bij 'bespreekpunten'. Ik ben namelijk vandaag 
gebeld door l (10J(2e) Ivan de prov incie Gelderland . Z ij bereid het overleg 
voor haar gedeputeerde voor. Het gaat de prov incie om de bredere discussie. Ik 
stel daarom in de nota nu voor om een strategische discussie te voeren over het 
verondiepen van diepe plassen, circu lariteit, natuurontwikkeling, winning van zand 
en grond en de toepassing van rest- en afv alstoffen. Voor de discussie en de 
verdere be leidsontwikkeling is het bredere plaatje nodig, anders kom j e er niet 
goed uit. Is ook nodig voor een integrale en uitgebalanceerde aanpak. Er zijn 
namelijk meerdere perspectieven. 
Ik hoop dat jullie hiermee verder kunnen . 
Met v riendelijke g roet, 

(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

Van: (10)(2e) - BSK 

Verzonden: woensdag 29 apr il 20~2_0_1_4:_4_8 ____ ~ 
Aan: I (10}(2e) b-DGRW ;I (10)(2e) b-BSK ;~I ___ (_10_)(2_e_) --~l.l -DGRW 
Onderwerp: RE: raamwerk nota 

Hoi~ (en 1 (10)(2e) 1 en ~10)(2ej), 
Bijgaand de nieuwe versie van de nota. Zie b ijgevoegd word-bestand (laatste bijlage). Ik heb de nota terug gebracht tot 4 
pagina's en 4 bijlagen. I n de nota heb ik een poging gedaan om de strategische discussie uit te schrijven. Zie tekst in curs ief. 
Dus wellicht heb je er minder werk aan dan voorzien . Ik begreep va n 1 (10)(2e) 1 dat de nota morgenochtend de lijn in moet. 
@ (10)(2e) 1 k ijk anders alvast maar even of de nota grosso modo voldoet. 

(10)(2e) 

L.:(~10...:...)('.._2e...:...) §J!!~Jr"~::J!'::!!:..J"JI='.----------' 
Verzonden: woensdag 29 apr il 2020 14:24 
Aan: I (10)(2e) b-BSK 1 (10)(2e) l@minienw.nl> 
Onderwerp: raamwerk nota 

Ho(j 0)(2, ) 
Ik heb 20 meteen het interview met W im Kuijken. Daarna w il ik aan de nota werken. Kan jij m ij alvast het raamwerk toe2enden 
van de nieuwe opzet. Bij voorbaat dank ! 
M et vriendelijke groet, 
(10)(2e) 

(10)(('.J~ ~ ) 
(10)(2e) 
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To: (10)(2e) Il - BSK~~ __ (1~0)_(2_e~) -~l@m inienw .nl]; ~I __ (_1_0)_(2_e)~-~ll - BSKU (10)(2e) 1@minienw.n l] 
From: (10)(2e) 1) - DGRW 
Sent: Wed 4/29/2020 6:03:25 PM 
Subject FW : RW S 2020/27973 - react ie op brief d .d. 22 apr il 2020 (geen bezwaarsch rift) 
Received: Wed 4/29/2020 6:03:35 PM 
20 04 29 verz Min lenW brf reactie op handhavingsbeslu it d .d. 22 apr il 2020.pdf 

Tkn brief van gemeente West Maas en Waal. Stellen kort gezegd voor om, ter verbetering van de relatie, we gib/odm 
overtuigen te stoppen met toepassen zodat er ruimte is de resultaten van de onderzoeken te laten doorwerken. Tevens vragen 
ze ons gib te bewegen hun klachten richting Zembla en anderen in te trekken. 

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

(1 0)(2e) 1 (1 □ )(2e) 1~~ ; 

Van: 1 (1 0)(2e) 1 (B S) <j (10)(2e) l@rws.nl> 
Datum: woensda 29 apr. 2020 6:45 PM 
Aan: ( 10)(2e) ) - DG["FR~W~'=(~10=c:c)~(2=e~) ~====:::::::;"!"°: 

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

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

(10)(2e) *'TTI~r~----;.,,-,-,;~~, - HBJZ 
(1 0)(2e) _ DBO (10)(2e) 

Kopie: (1 (1 0)(2e) (B S) s.nl> 
Onderwerp: FW : RWS 2020/27973 - reacti e op bri ef d.d. 22 april 202 0 (geen bezwaarschri ft ) 

Beste m ense n, 

HBJZ 
enT.nl>, 
(10)(2e) 

Ee rde r vanm iddag ontving ik b ijgevoegd voorste l va n de advoca at van de gemeente . Ik denk da t w e op he le ko rt e te rm ijn hie rove r zouden moete n overl egge n. 

Groet en, 

1efile) 

Van:I (10)(2e) 

Verzonden: woensdag 29 ap r il 2020 16:56 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1 (BS) 

cq (1 0)(2e) IILT 

Onderwerp: RWS 2020/ 27973 - react ie op brief d.d. 22 apr il 2020 (geen bezwaa rsch r ift) 

Geachte! (10)(2e) ~ 
In reactie op de brief van 22 april j l., zend ik u bijgaande brief. Dit betreft, ik vermeld het er vol ledigheidshalve bij, geen bezwaarschrift . De brief 
is vandaag ook pe r aa ngetekende post verzonden. 
Ik zie uw reactie graag t egemoet . 
Met vri endelïke roet 

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

(10)(2 e) 

(1We) 
(101]2e) 

beroepsgehe im. Gebru ik van deze informat ie door anderen dan de geadressee rde[n] en gebrui k door hen die niet gerecht igd zijn van deze inform at ie kennis te nemen, is verboden. 
Indien u n iet de geadressee rd e bent of niet gerecht igd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, ve rm enigvuldiging, ve rspre iding en / of verst rekking van deze in fo rmat ie aan 
derden nie t t oegestaan en word t u ve rzocht d it berich t teru g te st uren en het origineel t e ve rniet igen. 
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Va n: 
Aan: 
Cc: 1 ' (10)~~~~(

2
e) DGRW; Postbus cx.ws;j1 !Q i~~;;c:aIDm)~ 

RE: overleg M Debat Granuliet/PF 2 mei Onderwerp: 
Datum: donderdag 30 april 2020 10:48:29 

1n het dossier van het Notaover !eg zal ik in de oplegmemo uitgebreid ingaan op de taakverdeling 

in het granulietdossier t ussen min ister en stas. 

Groet 
ITQKm 

Van: I poH2~l 1) - BSK 

Verzonden: donderdag 30 april 2020 10:4 7 

Aa~ (10)(2e) J- DGRW ;I ~ -~(_10~)(_2e_)_~D- DBO; ~I _..........,.(_1ö~><~2e~)_ .,........,I) 

- BSK 

CC:~I ---~_10~)(~2e~l~_~I) - DGRW ;j~ __ (_10_)_(2_eJ_~I DGRW; Postbus DGWB ; 1 (10)(2e) 1-

~-DGRW 

Onderwerp: RE: overleg M Debat Granuliet/PFAS 12 mei 
Ja klo t l iever na 6 mei. 

i:mm:mi 

(10)(2e) 

1110>1.äemn2e) 
e 

Vanl (10l(2e) 1- DGRW <I (1 0)(2e) @minjPnw.nl> 

Verzonden: donderdag 30 april 2020 09:59 

Aan:I (10)(2e) 1)-DBO <I (10)(2e) ~minienw.nl>; 1 (10)(2e) 1) - BSK 

<I (10)(2e) IDrninienw.nl>; 1 \10)(2e) 1) - BSK <I (10)(2e) @minienw.nl> 

CC: 1 (1ó)(2el , 1) - DGRW <I <1öJ(2e) @mjnjenw ol~ (10)(2e) 

DGRW <J (10)(2e) @minienw.n!>; Postbus DGWB <I (10)(2g) @minienw.nl>; 1 (10)(2e) 1. 

~ - DGRW <1 c10J(2eJ l@minienw ol> 

Onderwerp: RE: overleg M Debat Granuliet/PFAS 12 mei 
Hoi, 
Misschien goed om mij aan te geven of een vooroverleg overdag 6 mei zinvol is, gelet op de 
opmerking van ITQ:lim? 
I k zou het vervelend vinden als het secretariaat van de minister nu moeite doet en wij straks 
moeten aangeven er toch geen gebruik van te maken. 
Hoor graag, 
rt·es 

1 (10H@Hr2e) 
(t!:Q1m) 

(10)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DBO <1 .... _ ....... (i_ö ... )(2_e.._) _ __.l""'m""'i.,_,_n=ie""'n_,.w'""'.n""'I> 

Verzonden: donderdag 30 april 2020 09:18 

Aan! (10)(2e) p GRW <I (10)(2e) @minienw.nl>; 1 (1 Q)(2e) 

1c1öR?ell) - BSK <I (10)(2e) l@minjenw nl> 

1116 



132646 

CC:I _(10)(2e) IJ - DGRW <I (10)(2e) @rninienw.nl>;I (10)(2e) 

DGRWI c10)(2e) @minienw ol>: 1 p ojc2e> 1) - BSK 

1 c1 oic2e) l@mioieow ol>; 1 (10)(2eJ Il - DGRW I c1oi,~mioieow ol> 

Onderwerp: RE: overleg M Debat Granuliet/PFAS 12 mei 

Beste collega's, 

Het dossier wordt pas 6 mei eind van de dag bij DBO aangeleverd. 

Dat is wat lastig met een vooroverleg op diezelfde dag. 

Groet 

ITQKm 

Van: I (1 0)(2e) ~ DGRW <I (10)(2ë) @minienw.nl> 

Verzonden: donderdag 30 april 2020 09:06 

Aan: 1 t10)(2e) , IJ - BSK <I (10l(2e) fi>minjenw ol> 

CC:I $10)(2e) 1) - DGRW <I (10)(2e) @minienw.nl>; I (10)(2e) 

DGRW <1 (10)(2e) @rninienw.nl>; 1 110)(2e,> 1) - BSK 

<I (10H2e> @minienw.n l>; 1 c10)(2eJ Il - DGRW <! c1 oic2e) Pminienw.ni>; 

(1 0)(2e) IJ -OBO <1 (10)(2e) !minienw.nl> 

Onderwerp: FW: overleg M Debat Granuliet/PFAS 12 mei 

HálQllrl 
We spraken in het DT dinsdag 28 april af dat ik bij DBO na zou gaan of het moment van de 
oorspronkelijke staf (6 mei) wellicht benut zou kunnen worden voor voorbereiding Minister 
nota overleg. 
Well icht vraag je je af hoe het daarmee staat, dus even t .i.: verzoek ligt bij secretariaat M, 
maar daar is het natuurlijk nogal druk. Dus antwoord volgt. 
Groet! (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

OIOX®Jîf2e l 
l l U IILel 1 

Van: DBO-mm <I (10)(2gl @mi□ 1enw.nl> 

Verzonden: donderdag 30 april 2020 09:02 

Aan: 1 (10)(2e) ~ DGRW <I (10)(2e) @minienw.nl>; DBO-min 

<I c1 0)(29J @minienw.n l> 
CC: Postbus DGWB <~I - c=1=oi=c2~g)~~@minienw.nl> 

Onderwerp: RE: overleg M Debat Granuliet/PFAS 12 mei 

Hoi 1 (1~(2e) 1 

Het 1s IJ ons waanzinnig druk. Je vorige mail heb ik wel gelezen, maar nog geen tijd gehad om 
er iets mee te doen. Op dit moment is het al een hele uitdaging om de dagelij kse gang van 
zaken rond t e breien, laat staan op wat langere termij n. Ik hoop er vandaag op terug te komen, 
anders mor en. 
Groet, 10)(2e 

Vanl (10)(2e) 1 DGRW <I (1 0)(2e) @minienw.nl> 

Verzonden: donderdag 30 apri l 2020 08:59 

Aan: DBO-min <l (10)(2gJ @minienw.nl> 

CC: Post bus DGWB <I (i 0)(2g) t:@ minienw.nl> 

Onderwerp: FW : overleg M Debat Granuliet/PFAS 12 mei 
Hoi, 
Hebben jullie nog kans gezien deze mail te lezen? 
Ben vooral benieuwd of ik iets kan/moet doen of gewoon even afwachten. 
groetjes 
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(10)(2e) 

j C10H@)([2e) 
( 10JC2el 1 

VanJ (10)(2e) 1- DGRW 
Verzonden: dinsdag 28 april 2020 12:51 

Aan: DBO-min <l (10)(2g) @minienw.nl> 

CC: Postbus DGWB <1 (1 0)(2g) @minienw.nl> 

Onderwerp: overleg M 
Hd, (1D)(2e) len/ofl (1 0)(2e) 1 

Hoe gaat het met j ullie? 
Is het nog te doen in deze rare t ijd? 
De staf op 6 mei is verplaatst naar 14 mei. Nu is er een nota-overleg Granul iet/PFAS ingepland 
op 12 mei. Met zowel de stas als de minister. Dit kwam net in het DT aan de orde. Het lijkt wel 
een goed idee om het dossier, de redeneerlijn met de minister door te nemen. Omdat zij 
natuurlijk niet zo thuis is in deze dossiers. Dit zou dan telefonisch kunnen mal1Qffil.eVraag is 
even of hier misschien nog het oude tijdstip van de staf voor kan worden gebruikt? 
Kans is natuurlij k groot dat dit al is volgepland ... is het dan een idee om de minister te vragen of 
zij telefonisch vooroverleg op prijs stelt? Of gaat dit iets te informeel en moet ik dit verzoek 
vanuit~)d~ ffi1.fäten doen? 
Hoor graaa. 
~roetjes 10.2.e 

(10)(2e) 

1 (10H@l(f2e) 
110rr2e, 1 
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Va n: 
Aan: 

IJ QJ12èf '1 l.6sK 
~===::;;(l;;Ü;;:;)(2::;:;e::;::I~ ~~~ DGRW (10)(2e) ~ DBO; ~I -~(~1Üm)~{2=ei~~ll- BSK· 
;:==;1:;:;1 O~l1;;;a~Q:;:;;B,;;;:e~J1"=DG'::::::RW:-:---.......,..,....""-_-'---'-'--'----"-....,. 

Cc: 
Ondeiwerp: 

(1U)(2e) 1) - DGRW:~ ; Postbus DGWB· Ll _(._,_1_,,_,0)""(2'-"-eL) _J...ll ~- D~G=RW= 
RE: overleg M Debat Granuliet/PFAS 12 mei 

Datum: donderdag 30 april 2020 10:20:22 

H l(10)(2e) I 
Er moet vooroverleg plaatsvinden met minister en stas, bij voorkeur gezamenlijk omdat het ook 
over hun rolverdeling gaat .. Voor ons is de datum 7 mei beter, maar we weten niet of dat kan. 
En liever op 6 mei dan op 11 mei.. 
Met vriendelïke groet, 

1ffié)0)~) 

Van~ (10)(2e) 1- DGRW 

Verzonden: d onderdag 30 april 2020 09:59 
Aan: I (10)(2e) 1)-D8O ; ~l -~(~10=)(=2e~)--, ~ l) - BSK ; 1 \1U)(2e) 1) - BSK 

CC:I (10)(2e) 1) - DGRW ] (10)(2e) 1 DGRW; Postbus DGW B; 1 (10)(2e) 1-

~-DGRW 

Onderwerp: RE: overleg M Debat Granuliet/PFAS 12 mei 
Hoi, 
Misschien goed om mij aan te geven of een vooroverleg overdag 6 mei zinvol is, gelet op de 
opmerking van mm:m? 
Ik zou het vervelend vinden als het secretariaat van de minister nu moeite doet en wij straks 
moeten aangeven er toch geen gebruik van te maken. 
Hoor graag, 
, rti<>c 

(10)(2e) 

1 110Hl®fü2e) 
l l U HLel 1 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DBO <I (10)(2e) trniaieaw al> 

Verzonden: d onderdag 30 april 2020 09:18 
Aan:I (10)(2e) 1- DGRW <I (10)(2e) l@miaieaw al>; 1 (1 Q)(2e) 

1(10)(?ell) - BSK <I (10)(2e) @minienw.nl> 

CC: 1 (10)(2eJ 1) - DGRW <I <1ö)(2eJ @mioieow al>;I (10)(2e) 1-
DGRW <j (10)(2e) @mioieaw al>; 1 p oJ(2e) 1) - BSK 

<I (10)(2eJ @mioieow ol>; 1 (10)(2e) 1) - DGRW <l (1 0)(2e) Pm ioieow ol> 

Onderwerp: RE: overleg M Debat Granuliet/PFAS 12 mei 

Beste collega's, 

Het dossier wordt pas 6 mei eind van de dag bij DBO aangeleverd. 

Dat is wat lastig met een vooroverleg op diezelfde dag. 

Groet 

~ 

Van~ ( 10)(2e) 1 DG RW < . ._I __ ....,( 1..;.,0)..,.(2;;.;e.,_) - -.:@:;..,m..w.,.in'-"i e.....,. O..uWci.,u.J.LD I> 

Verzonden: donderdag 30 april 2020 09:06 
Aan: 1 (10)(2e) , IJ - BSK <I (10)(2eJ @minienw nl> 

CC: 1 (10)(2e) 1) - DGRW <I (10)(2e) @mioieow al>;~l ___ <_1_0)_<2_e) __ ~ 
DGRW <j (10)(2e) @minienw.nl>; 1 \10)(2eJ 1) - BSK 

<I (10)(2e) füminienw.nl>; 1 (10)(2e) 1) - DGRW <! (1 0)(2e) Dminienw.nl>; 
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(1 0l(2el D - DBO ~ (10l(2e) ~minienw nl> 
Onderwerp: FW: overleg M Debat Granuliet/PFAS 12 mei 
H~ID.Qp) 
We spraken in het DT dinsdag 28 april af dat ik bij DBO na zou gaan of het moment van de 
oorspronkelijke staf (6 mei) wellicht benut zou kunnen worden voor voorbereiding Minister 
notaoverleg. 
Wellicht vraag je je af hoe het daarmee staat, dus even t.i. : verzoek ligt bij secretariaat M, 
maar daar is het natuurlijk nogal druk. Dus antwoord volgt. 
Groet 10 (2e) 

(10)(2e) 

1 (1U)(@JU2e) 
(10)(2e) 1 

Van: DBO-min <I (1 ó)(2gj @min ienw.nl> 

Verzonden: donderdag 30 april 2020 09:02 

Aa~ (10)(2e) f DGRW <I (10)(2e) @mjnjenw ol>; DBO-min 

<I (1 öJ@L @minienw.nl> 

CC: Postbus DGWB <I (1 0)(2e) @minienw.nl> 

Onderwerp: RE: overleg M Debat Granuliet/PFAS 12 mei 
Hoi J iOU2e> 1 
Het is bij ons waanzinnig druk. Je vorige mail heb ik wel gelezen, maar nog geen tij d gehad om 
er iets mee te doen. Op dit moment is het al een hele uitdaging om de dagelijkse gang van 
zaken rond te breien, laat staan op wat langere termijn. Ik hoop er vandaag op terug te komen, 
anders mor en. 
Groe (10)(2e) 

Van:1 (10)(2e) 1- DGRW < . ._I __ ._<1_ö)..._(2_e.._) __ ""@"-'m.J..1.L!.jn'""je,._,n..uw"-".a.!.Unl.> 

Verzonden: donderdag 30 april 2020 08:59 

Aan: DBO-min <l (1ó)(2g) @minienw nl> 

CC: Postbus DGWB <I (10)(2gJ @mjnjenw ol> 

Onderwerp: FW: overleg M Debat Granuliet/PFAS 12 mei 
Hoi, 
Hebben jullie nog kans gezien deze mail te lezen? 
Ben vooral benieuwd of ik iets kan/moet doen of gewoon even afwachten. 

roetjes 

(10)(2e) 

1 (1U)(@j((2e) 

Van~ (10)(2e) 1 DGRW 

Verzonden: dinsdag 28 april 2020 12:51 

Aan: DBO-min <l (10)(29> @mjnjenw ol> 

CC: Postbus DGWB <I (1 ó)(2gJ @mioieow ol> 

Onderwerp: overleg M 

Hoi (1 0)(2e) en/ofl<1 ~~(2e}I 
Ho t met JU ,e. 
Is het nog te doen in deze rare t ijd? 
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De staf op 6 mei is verplaatst naar 14 mei. Nu is er een nota-overleg Granul iet/PFAS ingepland 
op 12 mei. Met zowel de stas als de minister. Dit kwam net in het DT aan de orde. Het lijkt wel 
een goed idee om het dossier, de redeneerlij n met de minister door te nemen. Omdat zij 
natuurlijk niet zo thuis is in deze dossiers. Dit zou dan telefonisch kunnen métlQm.eVraag is 
even of hier misschien nog het oude tij dsti p van de staf voor kan worden gebruikt? 
Kans is natuurlijk groot dat dit al is volgepland. .. is het dan een idee om de minister te vragen of 
zij telefonisch vooroverleg op prijs stelt? Of gaat dit iets te informeel en moet ik dit verzoek 
vanuit~)d~ffitfàten doen? 
Hoor graaa, 
Groetjes 110.2.el - - ------------~ 

(10)(2e) 

1 110H@ Hi2eJ 
(10)(2e ) 1 
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Staatssecretaris IenW 
in afschrift aan de Minister IenW 

Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 

strategische discussie over diepe plassen met gedeputeerde 
dhr. Drenth van Provincie Gelderland 

Inleiding 
• De Minister van IenW heeft op 3 maart jl. en 14 apr il jl. een brief 

ontvangen van GS Gelderland (bijlage 1) over een drietal onderwerpen: 
toepassen van afval/reststoffen in diepe plassen 
stort van granuliet in stortplaatsen i.p.v. diepe plassen 
stort van PFAS houdende bagger in de Ingensche Waarden 

• In deze brieven geeft GS Gelderland aan dat deze onderwerpen zich lenen 
voor gesprek op bestuurlijk niveau. 

• Aan het eind van deze nota vindt u de gesprekspunten. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd om met de gedeputeerde de heer (Peter) Drenth een 
gesprek te voeren over diepe plassen in algemene zin . U kunt dit doen aan de 
hand van de gesprekpunten zoals opgenomen in de toelichting. 

Beslistermijn 
Uw overleg met de gedeputeerde de heer Drenth zal plaatsvinden o woensdag 
8 mei van 14.00 tot 14.30 uur (KPN conference call : inbellen (10)(2g) 

toegangscode 1 (1 0)(2g) 1. Bij de conference call, zullen ook~ (10)(2 e) 1 

«ffi,=,~1o0@m) van DGWB enl (10)(2e) Il (10)(2e) D van RWS inbellen. 

Vooroverleg op ambtelïk niveau 
Op 10 april hebbe filG\El))Jq@m n ~I -~(1~0~)(~2e~)-~I contact gehad met (10 )(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) ibij de Provincie Gelderland . Op ambtelijk niveau is uw bestuurlijk 
overleg daarmee aangekondigd . U bent hierover geïnformeerd in het PFAS 
overleg van 16 april jl" De kern van het verzoek betreft de problematiek rond 
het toepassen van materialen in diepe plassen in brede zin en de zorg die dat 
geeft bij bewoners en de statenleden. De uitzendingen van Zembla hebben dit 
versterkt. Het betreft zowel de ecologische vraag , of het verondiepen 
daadwerkelijk tot herstel leidt, als de vraag of het toepassen van allerlei 
materialen uit het binnenland maar juist ook buitenland ( formeel grond en 

Bestuurskern 

Oir.Waterkwaliteit, Ondergr 
en Marien 
Bodem, Ondergmnd en 
Wadden 

Den Haag 

M + 31(0)6j (10)(2e) 
1 (1ü)(2e) lminienw. nl 

Datum 
30 april 2020 

Kenmerk 

Bijlage(n) 
4 
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bagger, maar dat wordt niet zo gepercipieerd) wel de goede weg is, of er niet 
een meer circulaire benadering is . 

Politieke context Gelderland 
• GS Gelderland geeft aan dat er zorgen leven bij de inwoners van 

Gelderland over de veiligheid en gezondheidsaspecten van het storten van 
reststoffen/afval in diepe zandgaten. 

• In haar brief refereert de GS Gelderland aan een debat op 12 februari jl. in 
de Provinciale Staten. Directe aanleiding is de ophef die ontstond na een 
uitzending van Zembla over de stort van granuliet in de diepe plas Over de 
Maas . 

• In het debat geeft de heer Drenth o.a. aan: 
Met het afgeven van een vergunning voor ontzanden/ontgrinden draagt 
de provincie geen verantwoordelijkheid wat er vervolgens wordt 
gestort in de diepe plas. 
Ontzanden/ontgrinden heeft meerwaarde en is als zodanig niet 
bezwaarlijk. 
Principiële vraag (die de heer Drenth stelt) is of granuliet wel/geen 
grond is. Indien grond dan mag het worden toegepast. Dat moet het 
Rijk bepalen. 

• Tijdens het debat is een motie van GroenLinks aangenomen (bijlage 2). 
Deze motie werd door 11 fracties gesteund . De motie verzoekt het College: 

de minister te verzoeken met spoed onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden en consequenties om het storten van reststoffen/afval 
op te schorten zolang niet duidelijk is of en hoe schadelijk het is; 
met spoed in overleg te treden met de Rijksoverheid over alternatieven 
voor het storten van reststoffen/afval in zandplassen; 
om gezamenlijk met de rijksoverheid te onderzoeken of granuliet ook 
in (voormalige) stortplaatsen kan worden ondergebracht 
actief te communiceren richting de inwoners van Gelderland over de 
bovengenoemde punten 

Gesprekspunten 
De hoofdmoot van het overleg is het voeren van een strategische discussie 
over diepe plassen . Bij voldoende tijd is, kan nog worden gesproken CD.Uite ve zoek 

buiten verzoek 

1. Strategische discussie over diepe plassen 
In Gelderland en de gemeente West Maas en Waal zijn er diverse zorgen over 
diepe plassen: het verondiepen van diepe plassen, het toepassen van 
reststoffen/afval, het importeren van grond en baggerspecie voor toepassing in 
diepe plassen, het wettelijk kader en of het toezicht volledig sluitend is. GS 
Gelderland wil een goed beeld krijgen van het beleid achter diepe plassen. 

De zorgen over diepe plassen bestaan al veel langer en daarom is in 2018 een 
evaluatie uitgevoerd naar het wettelijke kader voor diepe plassen en het 
toezicht. Ondanks de introductie van een vergunning- en MER 
beoordelingsplicht met de Omgevingswet, strengere eisen voor plastics en een 
intensivering van het toezicht blijft de discussie rondom het verondiepen van 
diepe plassen bestaan . In de publieke opinie blijkt de scheidslijn tussen het 
nuttig toepassen van grond en baggerspecie en het storten van afval 'dun' te 
zijn. Het blijkt steeds moeilijk uitlegbaar dat uit oogpunt van ecologie en 
natuur grote hoeveelheden baggerspecie en grond worden toegepast in diepe 
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plassen. Het argument om een diepe plas te verondiepen uit oogpunt van 
natuur en verbetering van de ecologie is niet altijd voldoende overtuigend . Het 
verdienmodel, de import van buitenlandse grond en baggerspecie en de meer 
recente granuliet- en PFAS problematiek helpt niet in de beeldvorming . Bij de 
ontwikkeling van het beleid en het Besluit bodemkwaliteit in 2008 was 
overigens de import van grond en baggerspecie niet voorzien. Het is steeds 
balanceren tussen de wens om grond en baggerspecie uit oogpunt van 
circulariteit nuttig te hergebruiken - het zoeken naar de redelijke ruimte - en 
de bescherming van het milieu. Zie hiervoor ook de beschrijving van de 
historische context en de ontwikkeling van het beleid in bijlage 3. 

Gezien de zorgen over en de effecten van het gevoerde beleid is het wenselijk 
om gezamenlijk een brede strategische discussie te voeren over het 
verondiepen van diepe plassen, circulariteit, natuurontwikkeling, winning van 
zand en grond en de toepassing van rest- en afvalstoffen. 

Over diepe plassen kunt u aangeven: 
• Het onderwerp diepe plassen vraagt om een gebalanceerde, doordachte en 

integrale aanpak. De diepe plassen hebben een belangrijke functie in het 
kunnen bergen van herbruikbare bagger en grond, afkomstig van 
bijvoorbeeld de ruimte voor de rivierprojecten en het beheer van onze 
rivieren (baggeren) . De gebalanceerde aanpak komt enerzijds tot 
uitdrukking in het "benutten van de verantwoorde ruimte" en anderzijds 
voldoende bescherming van het m ilieu (grond- en oppervlaktewater) . Door 
de PFAS problematiek is deze functie van de diepe plassen benadrukt. 

• Met de beleidsevaluatie diepe plassen in 2018 is het stelsel verbeterd. Er 
mag nog slechts sporadisch plastics in de grond en baggerspecie aanwezig 
zijn . Met de omgevingswet wordt een vergunning- en MER
beoordelingsplicht geïntroduceerd. Ook is het toezicht geïntensiveerd. 
Daarnaast voert B-ware een onderzoek uit naar de ecologische kwaliteit 
van diepe plassen en wordt gewerkt aan een nieuw milieu hygiënisch 
toetsingskader voor diepe plassen . 

• Er zijn echter blijvend zorgen over het verondiepen van diepe plassen, het 
nut van verondiepen, de ecologische beoordeling, de import van grond en 
baggerspecie, het toepassen van rest en afvalstoffen en de kwaliteit van 
het materiaal. Terwijl tegelijkertijd wordt gezocht naar de redelijke ruimte 
om PFAS houdende grond en baggerspecie te kunnen toepassen. 

• Daarom willen we met de andere overheden het gesprek aangaan over het 
verondiepen van diepe plassen, circulariteit, natuurontwikkeling, winning 
van zand en grond en de toepassing van rest- en afvalstoffen. Hierbij moet 
de vraag worden beantwoord of de uitvoeringspraktijk nog past bij het 
(beoogde) beleid en of een andere gezamenlijke lijn moet worden 
ontwikkeld. 

• Dit kan in combinatie met een botsproef voor een nadere analyse van het 
vigerende beleid, de nieuwe vergunningplicht en het toezicht op diepe 
plassen. Deze botsproef kan binnen twee maanden worden georganiseerd. 

• Naar aanleiding daarvan kan dan gezamenlijk worden bekeken in hoeverre 
nadere of meer fundamentele aanpassingen noodzakelijk worden geacht. 

Verder kunt u over granuliet aangeven: 
• Het materiaal kan op grond van het Besluit bodemkwaliteit in juridische zin 

wordt gekenmerkt als 'grond'. Het materiaal kan bij een voldoende 
kwaliteit in een diepe plas worden toegepast. Voor al het materiaal dat 
wordt geclassificeerd als 'grond' geldt een stortverbod. Achtergrond van dit 
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stortverbod is dat grond bij voorkeur niet wordt gestort, maar wordt 
hergebruikt bijv . als verondiepingsmateriaa l (zoals bij granuliet in de Over 
de Maas). 

• Ondanks dat de kwalite it van het granuliet meerdere malen is onderzocht 
en steeds, ook door laboratorium onderzoek is aangetoond dat het 
materiaal in de schoonste materiaalklasse van het Bbk valt 
(Achtergrondwaarde/ natuur), wo rdt samen met o.a. gemeente West Maas 
en Waal en provincie een review-onderzoek naar de milieuhygiënische 
kwaliteit van granuliet uitgevoerd . Dit is niet omdat IenW twijfelt aan de 
kwaliteit van granuliet, maar om te trachten de ongerustheid bij 
omwonenden, gemeente en provincie weg te nemen. 
Opschorten van de verondieping is niet mogelijk . Dat zou alleen kunnen als 
de toe passer van granuliet (privaat bedrijf Over de Maas BV) de regels van 
het Besluit bodemkwa liteit overtreedt en dit is niet het geval. 

buiten verzoek 

(10)(2e) 

(10)(2e) 
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Bijlage 3 

Van storten naar hergebruik 
(van vergunningen naar algemene regels) 

Het kabinet (Stas Schultz van Haegen) heeft in het verleden het storten van baggerspecie in 
baggerstortplaatsen beëindigd en meer mogelijkheden voor hergebruik gecreëerd. Ambitie was 
dat baggerspecie voortaan een nuttige bestemming moest krijgen, al dan niet na verwerking 
zoals gewenst vanuit de motie Herrebrugh uit 1999, om stagnatie van het waterbeheer tot een 
einde te brengen (Advies Tienjarenscenario Waterbodem) . De toen al bestaande (IJsseloog en 
Slufter) en nog geplande (Hollandsch Diep) baggerspeciestortplaatsen waren de laatste die 
gebouwd werden. Het "storten" van baggerspecie bleef over voor baggerspecie die binnen het 
watersysteem of op landbodem (al dan niet na verwerking) geen nuttige bestemming kon 
vinden . Aangepaste wetgeving - het Besluit bodemkwaliteit - moest ervoor zorgen dat dit op een 
verantwoorde manier gebeurd . Ook het storten van baggerspecie op de Noordzee werd voortaan 
(binnen de gestelde normen) gezien als het nuttig verspreiden van sediment. Dit alles past in de 
(hergebruiks) Ladder van Lansink die al in 1979 het licht zag, maar voor baggerspecie nog 
onvoldoende was geeffectueerd. Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) heeft ervoor gezorgd dat 
grond en baggerspecie in veel gevallen direct kon worden hergebruikt en dat verwerking niet 
nodig was . Hier mee kon ook de grond en baggerspecie die vrijkwam bij de ruimte voor de 
rivierprojecten worden hergebruikt, dit was zowel uit financieel oogpunt als op gebied van afzet 
zeer welkom. De door LNV beoogde natuurontwikkeling was ook een belangrijke drager voor het 
hergebruik. Normen als klasse B voor toepassing in het watersysteem waren voor bepaalde 
metalen zo gekozen dat de knip tussen hergebruik en 'saneren' scherper werd. Immers: als je 
de waterbodem niet hoefde te saneren, dan betekende dit dat je deze moest kunnen 
hergebruiken in het gebied. Dat ook de mogelijkheid voor hergebruik in vrijliggende plassen 
werd mogelijke gemaakt en grond en baggerspecie uit het buitenland kon worden geïmporteerd, 
stond destijds nauwelijks op het netvlies . 

Het onder algemene regels toepassing van grond en baggerspecie in diepe plassen werd met de 
komst van het Besluit bodemkwaliteit vanaf 2008 mogelijk . Waar tot die tijd nog vergunningen 
nodig waren voor het' storten' in oppervlaktewater (waaronder het 'storten ' in diepe plassen, 
met bijbehorende MER plicht), golden vanaf 2008 algemene regels . Reden dat we 'storten' in de 
wet alleen nog gebruiken bij storten in de grote Rijksdepots. Procedures in het hergebruik van 
baggerspecie werden aanzienlijk verkort: van 6 maanden of langer tot 5 werkdagen. 
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To: (1D)(2e) I)(~ (1 0)(2e) 1@m inienw .n l] 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Thur 4/30/2020 11 :10:55 AM 
Subject FW: RWS 2020/27973 - react ie op brief d .d. 22 apr il 2020 (geen bezwaarsch rift) 
Received: Thur 4/30/2020 11 :10:56 AM 
20 04 29 verz Min lenW brf reactie op handhavingsbeslu it d .d. 22 apr il 2020.pdf 

Beste 1 (1 0)(2e) 1, 

Op verzoe k van~10)(2e~ informeer ik je over de recente ontwikkelingen rond Over de Maas. 

Gistermiddag is een br ief ontvangen van de advocaat van de gemeente West Maas en Waa l. 

De brief is een reactie op het door ons genomen bes luit op het handhavingsverzoek van 22 apri l. 

De advocaat geeft in de brief aan dat zijn sch r ijven niet als een bezwaarschr if t gezien moet worden . 

In de brief ve rzoekt de advocaat om aanvullende informatie die ten grondslag heeft gelegen aan het certificer ingsproces van 

granuliet en het lenW-beslu it om granuliet te herbevestigen als grond. 

Tevens wordt verzocht de toepassing van granu liet te stoppen. 

De advocaat doet een procesvoorstel waarop binnen enke le dagen gereageerd moet worden. 
Op verzoe k van~10)(2e~ hebben we zojuist een overleg gehad met de betrokken binnen lenW (HBJZ, ILT, DGWB en RWS en ikzelf). Dit 

was voora l bedoeld om het stuk van de advocaat te duiden en een moge lij ke react ie te verkennen. 

In het gesprek werd al snel duidelijk dat alle betrokkenen van mening waren dat het ongewenst is op het voo rstel van de advocaat 

in te gaan. De minister of st aatsec retaris zou bij het accept eren van het voors t el in een ro l komen die veel verder strekt dan haar 

wette lijke bevoegdheden. Dan geldt met name voo r de posit ie naa r de Over de Maas en GIB. 

Tevens wordt gewezen op precedentwerking naar t oekomst ige gevallen waarbij discuss ie of een conflict ontstaat met een 

bestuursorgaan over het Besluit bodemkwaliteit. 

Naast de j uridische kan t zit er een pol itiek-bestuurlijk aspect aan het voorstel van de advocaat. 

Omwill e van deze laatste reden is afgesproken dat DGWB deze br ief met een begeleidende nota voorlegt aan de bewindspersonen. 

Aan de nota za l een j urid ische reactie naar de advocaat worden bijgevoegd. RWS en ILT nemen dit voor hun rekening. 

Vanuit politiek-bestuurlijke optiek zal in de nota geadviseerd worden om nogmaals contact te leggen met de wethouder van West 

Maas en Waa l. 

Groet 
(10)(2e) 
Van: .=--1 - (1-0)-(2e-)~I (BS) 

Verzonden: woensdag 29 ap r il 2020 18:45 

Aan: (10)(2e) ) - DGRW; ~_(
7
1D_)(_2e_)-:--:--::-:~.a..._(B_S~) 

7
;'. __ (1_D)

7
(2_e_) --"-):--:::-~H=-B--:--JZ~-1,---(1_0_)(2_e_) __ __J- ILT j (10)(2e) ~ ILT 

(10)(2e) ) - DGRW; (10)(2e) ) - HBJZ ; (10)(2e) ) - DBO ~----~ 
~------~ 

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

Onderwerp: FW: RWS 2020/27973 - reactie op br ief d.d. 22 april 2020 (geen bezwaa rsch r ift) 
Bes te mensen, 
Ee rder va nm iddag ontv ing ik bijgevoegd voors tel van de advocaat va n de gemeente. I k denk da t we op hele korte termij n 
hierover zouden moeten overleggen. 
Groeten, 

(~ ) 

Van:~I --(-10-)(-2e_) __ ~ (10)(2e) l@soppegundelach .nl> 

Verzonden: woensdag 29 ap r il 2020 16:56 
Aan: (1 0)(2e) BS)< (10)(2e) rws .nl> 

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

Onderwerp: RWS 2020/ 27973 - reactie op brief d.d. 22 apr il 2020 (geen bezwaa rsch r ift) 

Geachte 1 (1 0)(2e) 1, 
In reactie op de brief van 22 apr il jl. , zend ik u bijgaan de brief. Dit betreft , ik vermeld het er volledigheidshalve bij, geen 
bezwaarsch rift. De brief is van daag ook pe r aangeteken de post verzonden. 
Ik zie uw reactie graag tegemoet. 
Met vriendelïke roet 

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

(10)(2e) 
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To: (1 0)(2e) Il -DGBO (10)(2e) 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Thur 4/30/2020 11 :31 :52 AM 
Subject RE: 20200429 lnterview'l~ ) 
Received: Thur 4/30/2020 11 :31 :52 AM 

~ e) 

Ik heb er geen opmerkingen bij . 

Gro~ ffie) 

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

Verzonden: donderdag 30 apr il 2020 11 :19 
Aan: 1 (1 0)(2e) i) - DBO 

Onderwerp: 20200429 lntervie\k)~) 

fi~e ) 
Hierbij het vers lag 
Groe!:1~) 

135238 

l@m in ienw. nl] 

1121 



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: Thur 4/30/2020 12:23: 18 PM 
Subject Melding 7 oktober 2016 LAK.pdf 
Received: Thur 4/30/2020 12:23:18 PM 
Bijlage 14 melding 7 oktober 2016 LAK.pdf 

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

Bijgevoegd de goedgekeu rde me ld ing van RWS ZN uit 2016 voor het t oepassen van granu liet in Over de Maas. 

Groet 
(10)(2e) 
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To: (10)(2e) Il -DGBO (10)(2e) 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 

l@m in ienw . nl] 

Sent: Thur 4/30/2020 1 :20:48 PM 
Subject RE: 20200429 lnterview'l~ ) 
Received: Thur 4/30/2020 1 :20:49 PM 

Op BRL 9321 staat het volgende qua vo lgt ij digheid: 

Vas tgest eld door het College van Deskundigen Ko rre lvo rmige Materialen d.d. 15-09-2014 
Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwa li teit d.d. 04-11-20 14 

Bindend verklaard door Kiwa BMC B.V. d.d.04-11-2014 

Kennelijk is h ier de Toets ingscomm iss ie ove rgeslagen? 

Groet 
(10)(2e) 
Van:~I --(1-0)-(2-e)--l) -DBO 

Verzonden: donderdag 30 apr il 2020 14 :11 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DGB 

Onderwerp: RE : 20200429 lnte rvie~ ~e) 

Ha 1(10)(2e) 1, 

Als je het verslag teruglegt bij~ )wil je hem dan vragen naar de relevante personen bij de Stichting Bouwkwa li teit en de 

Toetsingscommissie Bouwkwa liteit? 

Groet 
(10)(2e) 

Van: ~1 --(1-0)-(2-e)--I) - DGB 4 (10)(2e) l@m in ienw.n l> 

Verzonden: do nderdag 30 apr il 2020 13 :53 
Aan: 'Wim Ku ij ken ' (10)(2e) 

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

Onderwerp: 20200429 lntervie,J; )( ) 

Ha Wim, 
Hierbij het vers lag va n het gesprek met 1 (10)(2e) 1-
Groet 1(10)(2e) 1 
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To: (1 0)(2e) Il -DGBO (10)(2e) 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Thur 4/30/2020 2:31 :15 PM 
Subject RE: vragen 1 (1 0)(2e) 1 

Received: Thur 4/30/2020 2:31 :15 PM 

Eens. 

St uur jij naa r W im? 

Zit nog in call. 

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

Verzonden: donderdag 30 apr il 2020 15 :25 
Aan: (1 0)(2e) ) - DBO 

Onderwerp: vragen (10)(2e) 

l@m in ienw. nl] 

Vo lgens m ij zij n in ieder geva l v ragen aa n 1 (10)(2e) 1: 

-Totsta ndkom ing BRL 9321 , met name zij n ro l in het gehee l. De rol va n die toets ingscomm iss ie Bes lui t Bodemkwalite it : staa t 
niet verme ld op de BRL. 

-Aa nleiding sta rt discuss ie g ranuliet , Verba nd melding ON en BRL 9344 
- Nieuwe BRL 9344 hoe is dat proces verlopen? Er li gt inm iddels ook gew ijz igde vers ie wat is de status daarva n? 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

135088 1125 



To: (10)(2e) ~ DBO~ (1 0)(2e) 

From: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO 
1@minienw.n l] 

Sent: Thur 4/30/2020 2:51 :18 PM 
Subject RE: Overzicht gesprekken gran uliet 
Received: Thur 4/30/2020 2:51 :18 PM 

Best~ (1 0)(2e) 1 

Heel fraai . Zij n er nog afspraken die nog n iet ingepland zijn? 

Zo mis ik nog het Burgercollectief. 

- DBO 

apr il 2020 15 :42 

~----~I) - DBO ; 1 (10)(2e) l@gmail. co m; ~I __ (1_0)_(2_e)_~I) - DGB 

Onderwerp: Overzicht gesprekken granu liet 

Allen, 
Hier bij een overz icht va n de gesprekken ove r granuli et va naf m orgen m et con tactgegevens en eventue le b ijzonderheden 
omtrent de afsp raa k. 
Met de aantekening dat de afspraa k metl (1 0)(2e) len 1 ( 10)(2e) nog ingep land moeten worden. De rest staa t erin. 

~H~o~o.!:'..p....':'.dc:<ac.':.t --'--'h~e~t ~e~e~n ....':'.b~e~e.':,!tj~e....':'.o'...:'.v~e_._.rz~ic~h~t:....lg~e~e~ft':..'..·=========·'----=· ====::::::'_I __ ~ 

(1 O)(Z~)(~e) (10)(2e) 

(1 0)(2e) 

1 (10)(rn)ij2e) 
(1 0)(2e 1 
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To: (10)(2e) ) - BSKd (10)(2e) l~minienw.nl] 
From: (10)(2e) ) - BSK 
Sent: Thur 4/30/2020 2:53:43 PM 
Subject FW: ! ondertekening opdracht review granuliet {SPOED) 
Received: Thur 4/30/2020 2:53:45 PM 
bijlage-1-omschrijving-opdracht (1 ).pdf 
lenW.002.09 - lnkoopplan lenM -waarbij er meerdere offertes opgevraagd worden - review granuliet.pdf 

(10)(2e) 

Van~ ë>2e Il -BSK 
Verzonden: donderdag 30 april 2020 15:53 

Aa (10)(2e) 181-Fenl ~--~---------....:::~ 
CC: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minienw.nj (10)(~ f DGRW~~ (10)(2e) !@minienw.n l)LI --~-==(1=0)=(2=e=) =-1 __J 

BSK (10)(2e) ~-----~@minienw.nl) 
Onderwerp: FW: l ondertekening opdracht review granuliet (SPOED) 

Hoi10.2.e 
Zie onderstaand en bijg aand . Wil jij ook waken over de voortgang hierop? We kunnen ons voor deze opdracht niet veroorloven 
om een wachtt ijd van 3 wkn t e hanteren voorafg aand aan behandeling door inkoop . Als er toch vertraging ontstaat, dan graag 
ook even schakelen met 1 (10)(2e) 1-

Groet, r:~~.-e ~--o,-2!_j __ Il--B-S-K - (10-)(Z_e_) -------~ 

Verzonden: donderdag 30 april 2020 15 :51 

Aan: (10)(2e) ) - BSK ~)(2e) ~ minienw.nl> 
(10)(2e) minienw.n'j;rîo.2 .e 10)(2 - DGR i.---..._r--'-----,--J_J 

direct iesecretariaat WOM (10)(2g) 

BSK (10)(2 

in ienw.n l) 
minienw.n l 

C 10 2e DGR (10)(2e) (10)(2e) 
(10)(2e) m inienw. nl> 

m in ienw.n l>j~ ____ (_1_0)_(2_e_) ---~~ 181-Fenl 

Onderwerp: ! ondertekening opdracht review granuliet (SPOED) 
Da~éfil.eb (10)(2e) 1 en~10)(2e~ 
Administratief verzoekje. Willen ju ll ie een dig itale handtekening zetten op dit inkoopplan? 

)[ ,Vi l j ij d it doen onder kopje 8 .8? 
(10)(2e) onder kopje 8.4 

@t10}(2eJonoer kopje 8 .6 
Als een van jull ie nog geen digitale hand tekening heeft, dan k l ikken op het kopje en stappen verder volgen ( is eenvoudig). 
Vervolg : 

- Na handtekeningen ka (1 0)(2e) het invoeren in SAP 
- IBI neemt het meteen in e anäeling (zij hebben deze vers ie al bekeken) 
- IBI neemt ook contact op met 10)(2e over opste.llen beoo rdelings- en gunningscriteria. 
- Ik ben er volgende week niet, maar 10)(2e wel. 

De opdracht hee~ spoed, ook op verzoek door Stas . IBI weet hiervan. 
Groet 

(10)(2e) 
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To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com]; 1 (1 0)(2e) 1) - DGB~~ __ (_10~)(_2e~J-~1@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 4/30/2020 4:53:09 PM 
Subject RWS-2020 27973 Besluit handhavingsverzoek Over de Maas.pdf 
Received: Thur 4/30/2020 4:53:09 PM 
RWS-2020 27973 Besluit handhavingsverzoek Over de Maas.pdf 

t. i. 

134878 1130 



To: (10)(2e) Il -DGBO (10)(2e) 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 

l@m in ienw. nl] 

Sent: Thur 4/30/2020 8:33:20 PM 
Subject RE: 20200430 Interview ~I - (-1-0)-(2-e)-~ 

Received: Thur 4/30/2020 8:33 :21 PM 

Superbedankt! 

Ik ga straks kijken. Eerst het AO-dossier af maken .... 

Van: 1 (10)(2e) I) - DG B 

Verzonden: donderdag 30 apr il 2020 21 :21 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DBO 
Onderwerp: 20200430 Interview~! --(1 -0)-(2-e)-~ 

Hier ist ie da n 

135235 1132 



To: (10)(2e) 1) - BSK (10)(2e) ~ minienw.nl] 
Cc: (10)(2e) I) - DGRW (10)(2e) @minienw.nlL (1 0)(2e) 

From: (1 0)(2 e) 1) - DBO 
Sent: Thur 4/30/2020 8:59:55 PM 
Subject: Dossier voor notaoverleg Bodem 12-5-2020 on derdeel granu liet 
Received: Thur 4/30/2020 8:59 :58 PM 
01 Oplegmemo dossier Notaoverleg 12 mei onderdeel granu liet.docx 
02 Convocatie notaoverleg bodem op 12 mei .pdf 
03a 20200305 Kamerbr ief uitzending-zembla-over-granu liet. pdf 

Il -BSK~ (10)(2e) 1@minienw.nl] 

03b 20200331 bean twoordin g-kame rvragen-van-I id-la-in-over-h et-storten-van-gran ui iet- in-het-gebied-over-de-maas.pdf 
03c 20200331 bean twoording-van-vragen-van-de-leden-kroger-groenl in ks- la-in-sp-en-van-bren k-50plu s-over-granu liet. pdf 
0 3d 20200331 sch riffel ij ke-vra gen-over-granu liet-en-vragen-gesteld-ti j den s-vao. pdf 
03e 20200417 brief-inzake-granu liet.pdf 
04a 20200401 Verzoek aan ministers van lenW en MenW om ontbreken de documenten inzake granuliet op te sturen.pdf 
04b 20200424 2020D15934.pdf 
05 20200430 Feitenre laas.docx 
06 20200430 Factsheets voor Notaoverleg Bodem onderdeel granuliet.docx 
07a 20200430a Speaking note staatssecretaris.docx 
07b 20200430b Speaking note min ister.docx 
08a 20200430 QandA's staatssecretar is.docx 
08b 20200430 QandA's minister.docx 

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

Zoa ls afgesp roken het dossier voor het notaover leg Bodem, onderdeel granu liet. 

Als e r vragen zij n hoor ik het graag van je. 

Groet 

( 1 □ )( 2e) 

143225 1133 
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T.a.v. Bewindspersonen 

Ministerie van lnfrastructuur 
en Waterstaat 

memo Opleg memo Notaoverl eg bodem 12 mei 2020, onderdeel 
gran uliet 

Bij gevoegd t reft u het doss ier aa n voo r het Notaoverleg Bodem van 12 mei, 
onderdeel g ranuliet 
Voo r dit Notaoverleg zij n beide bewindspersonen uitgenod igd . I n het kort wordt 
ingegaan op de rol- en taa kve rdeling t ij dens het overleg . 

Staatssecretaris van IenW 
De beleidsmat ige en po litieke verantwoorde lij kheid voor het Bes lui t 
bodem kwalite it (het wat, hoe en waarom van het stelse l) be rust bij de 
staa tssecreta ri s. 
I LT is, namens de staa tssec retar is van I nfrast ruct uu r en Waterstaa t, bevoegd 
gezag op grond va n het Besluit bodemkwaliteit en ve rantwoorde lij k voor het 
toez icht op het (kwaliteitsborgings)systeem van beoorde lings ri ch t li j nen (BRL-en) 
en de op basis daa rvan afgegeven ce rt ifi ca ten. 

I n de casus gran ul iet betekent dit dat de staa tssec reta ris aa nsp reekbaa r is voo r 
de volgende onderwerpen : 

• het wet telij k kader Bes luit bodemkwaliteit; 
• de keten rond BRL-en en certificerende instellingen (Kwalibo ); 
• de rechtsge ld igheid van het prod uctcertificaa t van gran uliet bin nen BRL 

932 1; 
• de ga ng van za ken rond BRL 9344 ; 
• de interne d iscuss ie over granu liet als ' grond' of als 'bouwstof' moet 

wo rden beschouwd en de besp reking bin nen I mplementat ietea m en 
d irec teurenover leg ; 

• het standpunt van de beleids -DG; 
• het standpunt van de I LT inza ke de rechtsgeldigheid van BRL-9321. 
• de rev iew naa r de mili eu hygiënisc he aspecten van g ranuliet zoa ls 

overeengekomen met gemeente en prov inc ie 
• het onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd door dhr. Kuij ken . 

Minister van IenW 
RWS is, na mens de Minister van I nfras t ru ctuur en Waterstaa t, als waterbeheerder 
bevoeg d gezag op g rond van het Bes luit bodemkwaliteit (Bbk) voor de 
daadwerkelij ke toepassing van gran ul iet op de loca t ie Over de Maas . 
Daa rnaast is de m in ister verantwoo rdelij k voor het funct ioneren van 
Rij kswaters taa t. 
NB De proj ecten 'Over de Maas' en ' Hon swij kerplas ' zij n geen IenW projecten, 

Bestuurskern 
Directie 
Best uursonderst eun ing 

Bestuursadv ies 

Den Haag 
Postbus 20901 

25 00 EX Den Haa g 

Cnnt, c tnorcnon 

Datu m 

1 (1 0)(2e) 1 

(10)(2e) 

30 apr il 2020 

Pag ina 1 van 2 
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maa r overwegend private ini t iatieven va n Over de Maas BV, res pect ievelij k 
Dekker Grondstoffen. RWS heeft h ier de rol van bevoegd gezag voo r de Waterwet 
en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) . 

I n de casus gran ul iet betekent dit dat de vo lgende onderwerpen op het conto va n 
de m inister ko men: 

• de daadwerke lij ke meld ingen gedaa n door of namens de initiat iefnemers 
voor het toepassen van granuliet in de Hon sw ij ke rplas en Over de Maas ; 

• het toez icht op en eventuele handhaving ter zake van het Besluit 
bodemkwaliteit voor zover het de concrete toepassing van materiaa l in de 
genoemde pl assen betreft . Minister van IenW is niet verantwoordelij k 
voor beoo rde lings richt ij nen en ce rt ifi caten ( regels omt rent 
kwaliteitsborging) . Ook de react ie op het handhav ingsverzoek va n de 
gemeente valt daa rm ee onder verantwoordelij kheid van de M I enW 
(m .u.v . dee l over kwaliteitsborging ) 

• het funct ioneren en het opt reden van handhavers en spec ialisten va n 
RWS (diensten Oost - Nederland (ON ) , Zuid-Neder land (ZN) , Water, 
Verkee r en Leefomgeving (WVL) en Bodem+ (onderdeel WVL) , 
behoudens de werkzaa mheden va n Bodem+ op het KWALIBO ter rein; 

• de in opd rac ht van RWS (als toezich thouder) verri ch te 
verifica t ieonderzoeken ( = laboratori urn onderzoeken van 
granulietmonsters ) in het kader van deze meld ingen ; 

• de (vermeende) betro kke nheid va n de top va n Rij kswaterstaa t bij 
contac ten met GIB en dh r. Z ij lstra; 

• de inform at ievers trekk ing aa n de TK, gelet op de d iscuss ie ro nd artikel 68 
GW. 

I n het doss ier voor het Notaoverl eg is conform de bovenstaa nde indeling gewerkt. 
U treft daartoe specifie ke onderde len aa n in een spea king-n ote en spec ifieke 
Qa ndA's. 

Een vooroverleg staa t gepland op 11 me i om 10: 30 uur. 

Bii gevoegde stukken : 
02 Co nvoca t ie 
03 Brieven verst uurd aa n de TK 
04 Brieven van de commiss ie 
05 Feitenre laas granuliet (t ijd li j n) 
06 Factsheets gran uliet 
07 Qa ndA's Granuliet (ve rs ie minister en versie staa tssecretaris) 
08 Spea king notes granuliet (vers ie m inister en versie staatssecreta r is) 

Bestuurskern 
Directie 
Be stuursonderst eun ing 
Bestuursadv ies 

Datu m 
30 april 2020 

Pagina 2 van 2 
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Feitenrelaas granuliet: 

Dit fe itenrelaas is afgeleid van de aan de Tweede Kamer verstrekte informatie. 

Datum Feit Bron 

22-11- Besluit bodemkwaliteit brief 5-3-2020 
2007 
2009 Granuliet herbevestigd als grond brief 5-3-2020 

31-10- Gmuliet behandeld in werkgroep Kwalibo, tabel brief 31 maart, 
2010 uitvoeringsvraagstukken kamervragen 

Kröaer e.a. 
2013 Herbevestiging granuliet als grond brief 5-3-2020 

4-11-2014 BRL 9321 (herziening) Industriezand en ( gebroken) brief 5-3-2020 
industriearind 

20-3-2015 Erkenn ing GIS brief 31 maart, 
kamervragen 
Kröaer e.a. 

2-9-2015 Productcertif icaat granuliet uitgegeven door SGS Intron brief 5-3-2020 

2018 april Meld ing voor toepassing granuliet in Honsw ijkerp las : brief 5-3-2020 
ontoereikend 

15-5-2018 Kruse: kolombezinkproef Noorde Leem brief 5-3-2020 

20-3-2019 Schreurs Mi lieuconsult: rapport granu liet grond of bouwstof brief 5-3-2020 

12-4-2019 Schreurs Mi lieucons ult : toetsing milieuhygiënische kwaliteit brief 5-3-2020 
aranu liet 

16-4-2019 Dibec: Partijkeur ing granuliet brief 5-3-2020 

29-5-2019 Royal Haskon ing: Effecten gebru ik flocc ulant bij productie brief 5-3- 2020 
aranu liet 

1-6-2019 Deltares : Specificatie voor het toepassen van Noordse Leem brief 5-3-2020 
in wea- en waterbouwwerken 

2019 beg in Z ij lsta neemt contact op met IenW brief 5-3-2020 
iuni 
9-6-2019 Van der Kooij: Ecopure P-1715 eva luatie gebru ik flocculant brief 31 maart, 

voor de granuliet productie kamervragen 
Kröaer e.a. 

14-6-2019 Meld ing voor toepassing granuliet in Over de Maas: brief 5-3-2020 
ontoereikend 

19-6-2019 Soilconsult : Ana lyseresultaten acrylam id e brief 5-3-2020 

20-6-2019 Conceptmemo Granuliet besproken in I mplementatieteam brief 17 april 

1-7-2019 Overl eg tussen vertegenwoord igers van IenW en Zij lstra en brief 5-3-2020 
Bontrup 

12-7-2019 Overl eg tussen vertegenwoord igers van IenW en Bontrup brief 5-3-2020 

21-8-2019 Conceptmemo Granuliet besproken in Directeurenover leg brief 17 april 

17-9-2019 Meld ing voor toepassing granul iet in Over de Maas: brief 5-3-2020 
ontoereikend 

9-10-2019 Schreurs Mi lieuconsult : aanvu llende informatie voor de brief 5-3-2020 
toeoassinq van aranu liet 

10-10- Standpunt van beleids-DG over granuliet brief 5-3-2020 
2019 
17-10- Meld ing voortoepassing granuliet in Over de Maas: brief 5-3-2020 
2019 ontoereikend 
2019 Z ij lstra informeert naar gang van zaken toepassing brief 5-3-2020 
oktober 
18-10- Standount bj'eids-DG telefonisch onder aandacht gebracht brief 5-3-2020 
2019 va~1O.2.e 
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18-10- Meld ing voor toepassing granul iet in Over de Maas: brief 5-3-2020 
2019 toereikend 
31-10- Verificat iemonstername door Geonius in opdracht van RWS brief 5-3-2020 
2019 ZN 
12-11- Meld ing voor toepassing granul iet in Over de Maas: brief 5-3-2020 
2019 toereikend 
6-12-2019 Meld ing voor toepassing granul iet in Over de Maas: 

toereikend 
8-1-2020 Verificat iemonstername door Geonius in opd racht van RWS brief 5-3-2020 

ZN 
6-2-2020 Uitzend ing Zembla brief 5-3-2020 

7-2-2020 Verzoek gemeente West Maas en Waal toepassing stop te brief 5-3-2020 
zetten 

18-2-2020 Overleg gemeente West Maas en Waal en brief 5-3-2020 
vertegenwoordigers gemeente 

18-2 -2020 Verificat iemonstername door Geonius in opd racht va n RWS brief 17 april 
ZN 

27-2-2020 Meld ing voor toepassing granul iet in Over de Maas verhoging brief 31 maart, 
naar 750.000 ton: toereikend kamervragen 

Lacin 
27-2-2020 T U Delft: sam enstelling granul iet brief 31 maart, 

kamervragen 
Kröqer e.a. 

5-3-2020 Kruse: kanttekening en bevindingen granuliet brief 31 maart, 
kamervragen 
Kröcier e.a. 

9 -3- 2020 Verkennend gesprek Stas met wethouder Ans Mol over brief 31 maart, 
review kamervragen 

Kröaer e.a. 
16-3-2020 Handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal brief 31 maart, 

kamervragen 

Brief van 1!J.2 .ebevestiging rechtsgeld igheid BRL 9321 
Kröaer e.a. 

24-3-2020 brief 17 april 

8-4-2020 Uitspraak voorzieningenrechter: deadline 24 apri l 2020 brief 17 april 

22-4-2020 Reactie op handhavingsverzoek aan gemeente verstuurd 

31-12- Einde vergu nningsperiode(GS) voor Over de Maas brief 5-3-2020 
2021 
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Notaoverleg Bodem 12 mei 2020 

Factsheets onderdeel granuliet 

• factsheet 1: bevoegdheden 
• factsheet 2: BRL 9321 
• factsheet 3: afspraken gemeente met 

initiatiefnemer 
• factsheet 4: polyacrylamide 
• factsheet 5: Schema Besluit bodemkwaliteit 

granuliet 
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Factsheet 1: bevoegdheden 

Bij de totstandkom ing van een project zoa ls Over de Maas, spe len naas t de pr iva te 
initiat iefnemer(s), verschillende pu blieke partijen een rol. Een project voo r delfstoffenwinning- en 
nat uurontwikke ling dient in overeenstemmi ng te zij n met de relevante ruimtelij ke plan nen va n de 
provinc ie en de gemeente, alvorens de benod igde vergunningen ku nnen worden aa ngevraagd . Een 
centrale rol b ij een dergelij k projec t is er daa rn a weggelegd voor de ve rg un ning op bas is van de 
Ontgrondingenwet . Deze wordt doorgaa ns ver leend door de prov incie. Om daad werke lij k tot 
uitvoe ring van het projec t over te gaa n moet er daa rnaas t door de init iatiefnemer ook een aa ntal 
vergu nningen en toestemmingen worden verkregen bij provincie, gemeente, waterschap en 
Rij kswaterstaa t (RWS) . Het gaat da n om uitvoer inggerelateerde za ken zoa ls bij voorbee ld de aa nleg 
van werkwegen en andere werkvoorzieningen, hinderaspecten ( bij v. ge luid of t rillingen) of 
ontheffingen voo r fl ora en fauna. 

Bij Over de Maas is vo lgens de bovenbesc hreven verantwoo rdelij kh eidsverdeling gewerkt. Kort 
sa mengevat is het gebi ed Over de Maas door de prov inc ie Ge lderland en de gemeente West Maas 
en Waa l in 2006 ( in het St reekplan) , respectievelij k 2008 (in het bes temm ingsp lan) aa ngewezen 
voor zand winning en na tuurontwikkeling . Tegen de co ncrete be leidsbes liss ingen in dit Streekp lan is 
om uiteenlopende redenen door belanghebbenden en de gemeen te West Maa s en Waa l beroep 
aa ngetekend bij de Afde ling bestu ursrechtsspraa k van de Raad van State. De Afde ling heeft in haa r 
ui tspraa k va n 12 maa rt 2008 alle be roepen ongeg rond verklaa rd. 

Bevoegdheden Over de Maas 

Ruimteli jke veranker ing 

o Het verondiep ingsprojec t is door de gemeente ruim telij k mogelij k gemaa kt op bas is va n het 
gemeentelij k bes temmingsplan. Concreet betekent dit da t in het bestemmingsp lan het 
plangebied is aa ngewezen als een geb ied bestemd voo r za ndwin ning en natuuron twikkeling 1 . 

Ontgronding 

Gedeputee rde Sta ten van de provincie Gelderland hebben voor het project Over de Maas een 
vergu nning op bas is van de Ontg rond ingenwet verleend . Deze vergu nning is doo r GS in 2018 met 
3 jaa r ver lengd (einddat um nu 31 decem ber 2021) . De vergunninghouder is Over de Maas BV. 

' Over de Maas BV' is een project BV van 'Nederza nd BV' 
Nederzand BV is een ho lding van een aa ntal landelij ke indust r ieza nd prod ucenten 

l(10)(2e)I Za nd baggerbed r ij f BV ( IJzendoorn ) 
Dyckerhoff Basa l Toeslagstoffen BV (Nieuwegein) 
van Nieuwpoort bouwgrondstoffen (Wessem) 
Ni ba Zand BV (Nij megen) 
Koninkli j ke Sma ls NV (Cuij k) 

Voor de aa nvoe r van grond en bagger heeft Over de Maas sa menwerking gezoc ht met een tweetal 
bed r ijven. J. den Boer BV uit I ngen en BraBoB BV uit Sterksel. 
J . den Boer BV verzo rgt het lossen van de schepen. BraBoB BV is intermed iair t ussen Over de Maas 
en de pa rt ijen d ie va n hun gro nd af w illen , p leegt hier dus ook acq uisitie op, verzorgt de Bb k
meld ingen , en orga niseert de aanvoer pe r schip. 

1 Op bas is van de u itkomsten van de m.e.r . en op voorstel van Gedeputeerde Staten hebben Prov inci ale Staten van 

Gelder land op 20 september 2006 het beslu it genomen om het Streekplan Gelder land 2005 part ieel te herzien . Dit beslu it is 

een zogenaamde Concrete Beleidsbes lissing. I nhoudelijk betekent het beslu it dat het p langebied "Over de Maas" is 

aangewezen al s een gebied bestemd voor zandwinning en natuurontw ikkeling. 
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Besluit Bodemkwaliteit en Watervvet 

o Rij kswaterstaat is bevoegd gezag voo r de Waterwet en heeft een Waterverg unn ing ver leend. 
o Rij kswaterstaat is, als waterbeheerder, bevoegd gezag voor het Bes luit bodem kwaliteit en 

het gebruik van granuli et voo r de verondieping. 

Eind 2009 zij n alle vergunn ingen en het bestemmingsp lan onherroepelij k geworden. I n jan uari 
2010 is gesta rt met de uitvoering van het plan Over de Maas . 

Vraag: Kan de gemeente West Maas en Waa l zé lf het toepassen van granuliet (t ij delij k) laten 
beëindigen? 

Antwoord: Nee. Bevoegd gezag voor het nutt ig toepassen van materiaa l, zoa ls in d it geval 
gran ul iet, in een opperv laktewaterlichaa m in beheer bij het Rij k (zoals de plas 'Over de Maa s') is de 
minister va n Infrastructuur en Waterstaa t, c.q. de waterbeheerder Rij kswaterstaa t . 

Het verend iepings project is door de gemeente ruimtelijk moge lij k gemaa kt op basis van het 
gemeentelij k bes temmings plan. Concreet betekent d it dat in het bestem ming splan het plangebied 
is aa ngewezen als een geb ied bestemd voor zand w inning en nat uurontwikkeling. Zaken als hinder 
( geur, licht, ge luid ) waa r de gemeente over gaat li j ken hier niet aa n de orde. Omdat het granu liet 
per schip wordt aa ngevoerd is er oo k geen sprake va n t ransport over land, waa rbij gemeente lij k 
weg beheer of verkeersveiligheid een rol spelen. 

De gemeente zou hoog uit een handhavingsverzoek aa n de Minister kunnen doen, als de gemeente 
van mening is dat in strijd met de relevante regelgeving (Besluit bodemkwalite it) wordt geha ndeld . 
De mening van RWS is dat d it n iet het geva l is. 
Een dergelij k hand havingsverzoek wo rdt v ia de gebruikelij ke proced ure behandeld. 
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Factsheet 2: BRL 9321 

Het certificaat va n SGS In t ron voor Granuliet Import Benel ux is in orde. Ee n ce rtificaat 
wordt namelij k door een pr ivate organisa t ie verleend, in dit geva l door SGS Intro n. SGS 
Intron werkt onder accred ita t ie en wordt geacht deskund ig en onafhankelij k te zijn. Op 
het moment dat een cert ificaat is ver leend, wordt de minister verzocht om een 
erken ning. Hierb ij wo rdt door bodem+ getoetst of het bedr ijf integer is en niet fa ill iet en 
niet in surseance van betali ng verkeerd. Hierbij wordt niet getoetst of het ce rt ificaat op 
ju iste gronden is verleend, wel wordt gekeken of het certificaat past bij de BRL. Met het 
productcertificaat wordt verklaard da t granuliet voldoet aan de re levante eisen van het 
Bes lui t bodemkwa li teit. Dit is met de uitgevoe rde onderzoeken naa r de kwaliteit va n het 
granuliet bevestigd. 

Op het moment dat het cert ificaat door SGS Intron is afgegeven, is gebru ik gemaakt van 
de BRL (BRL 9321). De BRL is van toepassing op industr iezand en/of (gebroken) 
industriegr ind van natu ur lij ke herkomst, u it de 'o ngeroerde bodem'. Het moet daa rbij 
gaan om een industrië le winning u it een be heerst proces. Verder mag er niet sprake zijn 
van een ande re bewerki ng dan sche iden, wassen of breken. Deze bewerkin gsstappen 
passen bij de productie van granuliet. Het toevoegen va n floccu lant wordt echter niet 
genoemd in de BRL 9321. De I LT houdt toez icht op de cert ifice rende instelling (SGS 
Intron) als op de cert ificaathoude r (i n dit geval Granuliet Import Benel ux). 

Een intrekking of schorsing va n een erkennin g bied t overigens geen oploss ing. Immers 
wa nnee r het bedrijf niet meer beschikt over een erkenning dan kan ook met een 
part ijkeuring worden aangetoond dat wordt voldaa n aan de eisen va n het Besluit 
bodemkwal iteit. Oo k een partijkeuring is een wettig bewij smiddel. 

Schorsing 
Op grond van art ikel 23 lid 2 (bijlage 1) is er een mogelij kheid om een erkenning voor 
maximaal twee jaar te schorsen. De gronden hiervoor kunnen zij n : 
A. Het bewijs van cert ificat ie is voor geschorst; 
B. Sprake van overtred ing als bedoeld in artikel 23, onder e, eerste lid . Dit art ikellid 

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

Voor de onder 'A' genoemde gro nd moet het certificaat zi j n geschorst door de 
certificere nde instelling . 

Bij de onder 'B' genoemde grond moet sprake zijn van de overt reding va n wettelijk 
voorsc hr i~. Door de ILT zij n op dit moment nog geen overt redingen vastgesteld. 

Intrekking 
Naast de mogelijkheid tot schorsi ng is er ook een mogelijkheid tot intrekking va n een 
erken ning. In bij lage 1 zijn hiervoor de gronden voor intrekking genoemd. Mogelijke 
gronden voor intrekking kunnen in dit geva l zijn: 
A. Verstrekken va n onju iste of onvolledige gegevens (a rtikel 23, lid 1 onder b) 
B. Sprake van overtred ing als bedoeld in artikel 23, onder e, eerste lid . Dit art ikellid 

luidt : 
"indien de erkende persoon of instelling of de natuurlijk persoon, bedoeld in artikel 9, 
tweede lid, een wettelijk voorschrift heeft overtreden dat is gesteld bij of krachtens 
dit besluit, bij of krachtens de in artikel 21 of 22 genoemde wetten of artikel 225 van 
het Wetboek van Strafrecht, voor zover de overtreding verband houdt met een 
werkzaamheid. " 
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Factsheet 3: afspraken gemeente met initiatiefnemer 

Tussen de gemeente en de init iatiefnemer Over de Maas BV is een privaa trechte lij ke 
planovereenkomst ges loten met bet rekking tot het proj ect Over de Maas . Deze overeenkomst is 
niet openbaa r en de prec ieze inhoud is m ij niet bekend. Hierin zij n naa r ver luidt t ussen deze 
partij en o.a. aa nv ullende afspraken gemaa kt over de kwaliteit en de herkom st van het toe te 
passen materiaa l en over de d ikte van de door de ini t iat iefnemer bij afronding van het proj ect te 
rea liseren zogeheten leefl aag . 

Voo r deze herinri chting van de plas wo rdt in totaa l 11.000.000 m 3 g rond en baggerspecie 
toegepast. De helft bes taa t uit oph oogza nd afkomstig uit het gebied zelf, 5.500 .000 m3 . Voor de 
andere helft is de gemeente met de in it iatiefnemer overeengekomen dat het 
her inrichtingsmateriaa l van buiten het gebied afkomstig mag zij n. 

Dit extern aa ngevoerd reconst ruct iemater iaa l mag , zo heeft de gemeente afges proken, voo r 65% 
uit k lasse B baggerspecie en/ of grond klasse I ndust r ie bestaan . 

De hoeveelheid bed raag t maximaa l 3.575.000 m3. De overige 35 % van het extern aa ngevoerde 
materiaa l moet bestaan uit k lasse A baggers pec ie en/ of grond klasse Wonen of schon er (dat is 
maximaa l 1.925.000 m 3) . 

Granuliet behoort tot de schoonste k lasse (Achte rg rondwaa rde/Natu ur) . 
Daa rnaast heeft de gemeente met Over de Maas afgesproken dat bij oplever ing van het gehele 
gebied een waterb odemo nderzoek za l worden uitgevoerd, op kosten van Over de Maas BV, waa ruit 
moet blij ken dat de waterbodem geen vers lechterde kwaliteit heeft gekregen. 

RWS heeft geen rol b ij een eventueel co nflict t ussen de pa rti jen die afspraken hebben gemaa kt in 
deze privaa trechtelij ke overeenkom st , bij voorbee ld over de vraag of afsp raken over het materiaa l 
dat voor toepass ing in Over de Maas wo rdt gebruikt worden nage leefd. RWS is bij de uitoefening 
va n haa r taken en bevoegd heden gehouden uitsluitend te toetsen aa n de geldende 
publiekrechteli j ke kaders van de Wate rwet en het Bbk. Pr ivaa t rec hte lij ke afsp raken tussen pa rt ij en 
va llen derhalve niet onder het toez ich t va n RWS. Privaa trechtelij ke afspraken t ussen pa rtij en 
bieden nad rukkelij k geen mogelij kheden om in st ri j d met v igerende wet- en regelgeving te ku nnen 
hande len. 
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Factsheet 4: Polyacrylamide 

Er zij n vragen gesteld ove r het bij granuliet gebruikte flocculant , ofwel vlokmidde l. Dit vlokmiddel 
wo rdt geb ruikt om de hele k leine granietdeeltjes tijdens de prod uctie aa n elkaa r te laten hec hten. 
Het hoofdbesta nddee l van de toegepaste flocculant, Ecop ure P-1715, is een vorm van poly 
acrylamide. 
Dit poly-acry lamide is geen Zee r Zo rgw ekkende Stof (ZZS) . 

I n het geval van g ranuliet zij n - zowel in opdrac ht va n de producent van het materi aa l (j uni 2019) 
als in opd racht van RWS ( resp. decem ber 2019 en februa r i 2020) - meerdere monsters 
gea nalyseerd op de aa nwezigheid van een breed sca la aa n stoffen, waa ronder acry lamide (een 
rest prod uct van poly-ac rylamide). Uit po ly-ac rylamide kan in t heor ie acry lamide v r ij komen door 
afbraa k, of doordat ac rylamide als res idu aan wez ig is. Dit ac rylam ide is een ZZS. 

Poly-ac rylamide is geen stof , maa r een verzame lnaa m voo r alle po lymeren, waa rin het monom eer 
ac rylamide een o nderdeel vormt van de molecu laire struct uur. Bij het gebruikte fl occ ulant is het 
hoofdbesta nddeel een anionische poly-acry lamide. I n het Europea n Unio n Risk Assessment Re port 
' ac rylam ide'2 is aa ngegeven da t het fysisch-chem isch niet waarschij nli j k is dat ac rylam ide vrij kom t 
bij de afbraa k van poly-acrylam ide. 

Uit wetenschappelij k onderzoek geri cht op de afb raa k van po ly -acry lamide houdende fl occ ulanten , 
b li j kt da t in de meeste gevallen inderdaad sprake is van afb raa k zonder dat er acrylamide v r ij komt 
of dat het slec hts in zeer geringe hoeveelheden gebeurt. Bij de anaerobe (zuu rstofl oze ) afb raa k 
van po ly -ac rylam ide is acry lamide als t ussen prod uct in het deg rada tieproces aa ngetoond. Over het 
algemeen breekt ac rylam ide ze lf ech ter zee r snel af in het milieu, ook onder anaerobe cond it ies, 
waa rdoor het onwaa rschij nlij k is dat er sprake is van relevante effecten voor mens en mil ieu . 
Uit alle uitgevoerde analyses en onderzoeken is gebleken dat het gehalte van ac rylam ide beneden 
de detectieg rens ligt. Da t is de laags te hoevee lheid van een stof d ie kan worden gemeten door het 
laborator ium. 

Uit de uitgevoerde analyse en onderzoeken is geb leken da t het toepassen van granuliet in het 
project Over de Maas niet leidt tot r isico's voor mens en m ilieu. De toepassing van granuliet geeft 
ook geen ca rcinogene r isico 's. 
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Factsheet 5: Schema Besluit bodemkwaliteit en Granuliet 

Schemabeheerder (bijv. SIKB, NEN, Kiwa) stelt een (privaat) no rm doc ument vast , na ad v ies 
van en overleg met des kund igen, betrokken bed r ij ven enz . om zo breed mogelij k draagvlak te 

k rijgen. Het normdocument word t toegepast als g ron ds lag voor vrij willige accred ita tie of 
cert ifi ceri ng. Dit geeft het rech t als geaccred iteerd of gecert ificeerd bed r ij f werkzaa m heden te 

verr ichte n, ten bewijze dat het bed ri j f over de nod ige kennis en ervar ing besc hikt en bet rouwbaa r 
is. Bed rij ven gebruiken d it om zich te profileren op de markt. Het normd ocu ment heeft geen 

wettelij ke stat us en is niet j uridisch verbin dend. De Raad voo r Accred ita tie dan wel ce rtifice rende 
instelling controlee rt de naleving van de norm doc umenten (bedrij venbezoek) , maa r kan alleen 

accred ita tie of ce rtifi ca t ie schorsen of int rekken . 
Voorbee ld : BRL 932 1, vas tgesteld door schemabeerder Kiwa 

! 
Minister van I en W w ij st een no rm doc ument (zoa ls BRL 9321) aa n in (bij lage C bij ) de Regeling 

bodemkwalite it, waa rmee d it ook een publiekrec htelij ke stat us k rijg t en j ur id ische verbindend 
wordt (bevest igd doo r Afde ling bestuursrechtspraa k van de Raad van State) . Iedereen is er nu aan 

gehouden, ook bed rij ven die niet vri jwilli g voor acc red itatie of certifi ca tie hebben gekozen. Zij 
moeten zich ee rst laten acc red iteren of cert ifi ceren voorda t zij erkend kunnen worden. Dit systeem 
voo rkomt concurreren op (allesbepalende) pr ijs , wat toch lage re kwaliteit en gesj oeme l leidt ., en 

geeft betere (publ iekrechtelij ke) toez ichts - en handhavingsmogelij kheden. Naast schorsing en 
handhav ing zij n ook bestuursd wang en dwangsom mogelij k. 

! 
Accre ditatie (door de Raad voo r accred itat ie) van certificerende instelling SGS I ntron, op 

g rond van het toepasselij ke normdocument : 
- voo r het ce rt ificeren van pe rsonen (ca t . 6 bij lage C BBK) 
- voo r het cert ifi ce ren van product en (cat. 2 bij lage C BBK) 

! 
Tevens: erkenning (door de m inister) van certificerende instelling SGS I nt ron, op grond van 

de acc red itat ie : 
- voor het certifice ren van personen (op gro nd van de ce rt ifica t ie) 
- voor het certifi ceren van producten (op grond van de ce rtifica tie) 

! 
Certificatie van producent van granuliet Granuliet I mport Benelux op grond van het 

toepasselij ke normdocument (BRL 9321): 
- voo r het prod uce ren va n gran ul iet (ca t . 10 bij lage C BBK) 

mede op grond van certifi catie voo r prod uct granuli et (ca t . 2 bij lage C BBK) 
! 

Tevens: erkenning (door de minister) van producent van granuliet Granuliet Import Benelux, op 
g rond van het cert ifica t ie. 

- voor het produceren van granuliet (ca t . 10 bij lage C BBK) (op g ro nd van de cert ifica t ie) 
Deze erkenning geeft de prod ucent voo r het prod uct een erkende kwaliteits verklar ing af te geven 
(zoda t niet meer elke part ij afzonderi ng hoeft te worden gekeurd (verklaring op grond van een) 

partij keuring ) 
! 

Producen t Granuliet I mport Benelux geeft erkende kwaliteitsverklaring af voo r pa rti jen 
g ranuli et 

! 
Het gran uliet wordt door producent of leveranc ier met een erkende kwaliteitsverkl ari ng 

aa n de toepasser Over de Maas B. V. geleverd. 
! 

De toepasser Over de Maas B. V. pas t het g ranuliet toe in de diepe plas. 
Dat mag omda t : 

- sprake is van g ro nd 
- de grond voldoet aa n de kwaliteitse isen 

- de mil ieuverklarin g (erkende kwaliteitsverklaring) erbij zit 
Die dient ook als bewijs dat aa n de kwaliteit seisen wordt voldaa n. 

Er is geen aa nleid ing, tot nu toe, da t granuliet niet aa n de eisen voldoet . 
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LET OP: 

Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 

1 nkoopplan lenW 
Waarbij er meerdere offertes 
opgevraagd worden 

Ondertekenen van het formulier 
- Voor inkoopbehoefte die een ICT component bevat neem je eerst 

contact op met je contactpe rsoon bij DCI 
Het inkoopplan dient digitaal te worden ondertekend door de 
tekenbevoegde. 

- Voor inkoopbehoeften boven de €33.000,- exc l. BTW neem je eerst 
contact op met je inkoopcontactpersoon bij 1B1-F&I 

- Voor inkoopbehoeften onder de€ 33.000,- excl. BTW en 
nacalculatie tot €33.000,- exc l. BTW gebruik je het 
fo rmulier "Inkoop plan lenM waarbij er, offerte opgevraagd wordt". 

1 Algemene informatie 

1.1 Dit type inkoopplan is gekozen 
omdat 

1.2 Titel van de opdracht 

1.3 Naam opdrachtbegeleider 

1.4 Organisatie 

1.5 Telefoonnummer en e-mailadres 

Il De inkoopopdracht boven de-€33.000,- excl. BTW ligt 

□ Er een minicompetit ie van toepassing is 

! 'Review-onderzoek' toepassing Granuliet in 'Over de Maas' 

1 [IQJI2ID] (DGWB - Directie VVOM - Afdeling BOVV) 

DGWB 

(1fllillr IPB2e ll 1( 10)(2e) [/Jminienw.nl 
1 

2 Beschrijving inkoopbehoefte 

2.1 Geef een uitgebreide beschrijving 
van de inkoopbehoehe, de 
aanleiding, achtergrond, eisen en het 
eindresultaat 

In de brief aan de Tweede Kamer van 5 en 31 maart jl. is aangekondigd dat in overleg met de gemeente West Maas en 
Waal en de provincie Gelderland een review worden uitgevoerd naar de milieukwaliteit van granuliet. In de brief aan de 
Kamer van 17 april is een beschreven opdrachtomschrijving bijgevoegd die beoogt invulling te geven aan de 
toegezegde review: hl1ps://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/17/brief-înzake-granuliet 

In deze opdrachtbeschrijving is concreet en uitvoerig beschreven: de inkoopbehoefte, de aanleiding , achterg rond, eisen 
en het eindresultaat. Deze opdrachtbeschrijving is teve ns bijgevoegd als bijlage 1. 

Samengevat dient het 'review-onderzoek' inzicht te geven in (1) de milieu-hygiënische effecten van de toepassing van 
granuliet in het project Over de Maas (volksgezondheids-/ humane risico's en ecologische risico's) en (2) de (on) 
bruikbaarheid van granuliet voor de verondieping van de plas in relatie tot de bele idsmatig of wettelijk vastgelegde 
doelen van het project Over de Maas. Het onderzoek heeft betrekking op het granuliet (afkomstig van GIB) zoals dat is/ 
wordt toegepast in het project 'Over de Maas'. Het betreft derhalve het materiaal dat een productieproces heeft 
ondergaan, waarbij het flocculant Ecopure P-1715 is gebruikt. 

Urgentie wordt bepaald door toezegging in brief aan de kamer en door wens die Staatssecretaris heeft uitgesproken om 
hier snel mee te starten . 

lenW.002.09 1 Han 7 
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lnkoopplan lenW Waarbij er meerdere offertes opgevraagd worden 
Ministerie va n l11frastruc1U11r e11 Waterslaat 

2.2 Welke (deel)producten moeten 
opgeleverd worden? (indien van 
toepassing) 

2.3 Welke risico's/onzekerheden spelen 

Zie hoofdstuk 4 van de opdrachtbeschrijving. Het resultaat van het onderzoek is een rapport waarin alle 
onderzoeksvragen zijn beantwoord. Naast de technische en inhoudelijke beoordeling van de resultaten, moet ook een 
publieksamenvatting zijn opgenomen in het rapport. 

in relatie tot deze inkoopopdracht en n.v.t. 
wat zijn de beheersmaatregelen? 

2.4 Wanneer starten de 
werkzaamheden? 

2.5 Op welke datum moet het product of 
de dienst geleverd zijn? 

2.6 Waar worden de werkzaamheden 
uitgevoerd? 

2.7 Indien de inkoop een gebruiksartikel 
betreft, geef dan aan op welk adres 
dit artikel afgeleverd moet worden 

2.8 Hoe wordt de uitvoering van de 
inkoopopdracht in algemene zin 
begeleid/beheerst? 

2.9 Welke middelen worden ingezet i.r.t. 
de begeleiding van de uitvoering van 
de inkoopopdracht ter beoordeling 
van de facturen? 
(Je kan meerdere antwoorden selecteren) 

2.10 Behoort verlenging van de 
inkoopopdracht tot de 
mogeli jkheden? 

Met name in hoofdstuk 5 van de opdrachtbeschrijv ing zijn belangrijke aandachtspunten voor de opzet van het 
onderzoek beschreven. Dit verkleint de kans op risico's en onzekerheden. 

0 Op datum: 04-05-2020 (dd -mm-jjjj) 

~ Na ontvangst van het contract/de opdrachtbrief 

101-10-2020 (dd-mm -jjjj) 

□ Geheel/grotendeels op dit kantooradres van lenW: 

Il Geheel/grotendeels buiten een kantoor van lenW (Bijvoorbeeld bij de opdrachtn emer) 

n.v.t. 

□ Door direct toezicht 

Il Door stu ring op (deel)producten en/of andere verantwoordingsinformatie 

□ Urenbriefjes (Bij inhuur) 

□ Een voortgangsrapport na iedere of na afloop van iedere fase 

□ Controle door een begeleidingscommissie 

□ Notulen van een voortgangsbespreking na iedere of na afloop van iedere fase 

D Een urenverantwoording per product (Wie. hoeveel. wat gedaan) bij elke factuur die wordt ingediend 

!!!] Anders: klankbordgroep (zie hoofdstuk 7 van de opdrachtbeschrijving) 

!!!l Ja 

□ Nee, een verlenging is dan ook niet meer mogel ijk (Ga verder met vraag 3.1) 

lenW.002.09 1 Han 7 
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2.11 Beschrijf concreet de 
verlengingsopties 

3 
3.1 Is er een raamovereenkomst van 

toepassing? 
(Zie de overzicht.spagina 
raamovereenkom.sten op intranet) 

3.2 Bij welke levera ncier wil je een 
offerte opvragen en motiveer 
waarom? 

Leverancier 1 

Leverancier 2 

lnkoopplan lenW Waarbij er meerdere offertes opgevraagd worden 
Ministerie van l11frastruc1U 11r e11 Waterslaat 

Verlenging kan aan de orde zijn als de Ol)dracht door uitloop buiten de nog vast te stellen eindtermijn wordt opgeleverd. 
Verlenging kan aan de orde zijn als de Ol)dracht leidt tot belangrijke veivolgvragen die thans niet zijn voorzien in de 
opdrachtbeschrijving . 

Leve ra nc ie rskeu ze 

□ Ja, al le raamcontractpartijen worden uitgenodigd (Sla vraag 3.2 over) 

Raamcontract-titel en zaaknummer: 

li Ja, een se lectie va n de raamcontractpartijen wordt uitgenodigd 

Raamcontract- titel en zaaknummer: BADI , perceel Beleid voor bodem en ondergrond 

□ Nee 

Vul bij de vraag "Reden(en) voor de keuze van de leve rancier" per leverancier minimaal één va n 
onderstaande 12 redenen in waarom je voor die leveranc ier(s) gekozen hebt en motiveer per leverancier waarom. 

1 Duurzaamheid 
2 Gecertificeerde bedrijven 
3 Goede ervaringen 
ll Specifieke expertise 
5 Lokale ondernemers 
6 Innovatieve bedrijven 

7 Maatschappelijk verantwoorde ondernemers 
8 Ingeschreven op eerdere aanbestedingen 
9 Marktplaats 
1 o Doen aan social return 
11 Bedrij ven met leerlingplaatsen 
12 Anders, namelijk: 

!Naam organisatie: via randomizer worden 3 partijen uitgenodigd 

1 Contactpersoon: 

E-mailadres: 

!Adres: 

1 Postcode en plaats: 

IReden(en) voor de keuze van de leverancier: 

1 Motivatie voor de keuze: 

!Naam organisatie: 

1 Contactpersoon: 

IE-mailadres: 

Adres: 

1 Postcode en plaats: 

IReden(en) voor de keuze van de leverancier: 

1 Motivatie voor de keuze: 

lenW.002.09 1 3san7 
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Leverancier 3 

Leverancier 4 

Leverancier 5 

129900 

lnkoopplan lenW 

!Naam organisatie: 

1 Contactpersoon: 

IE-mailadres: 

Adres: 

1 Postcode en plaats: 

Waarbij er meerdere offertes opgevraagd worden 
Ministerie van l11frastruc1U11r e11 Waterslaat 

IReden(en) voor de keuze van de leverancier: 

1 Motivatie voor de keuze: 

!Naam organisatie: 

1 Contactpersoon: 

IE-mailadres: 

Adres: 

1 Postcode en plaats: 

IReden(en) voor de keuze van de leverancier: 

1 Moti vatie voor de keuze: 

!Naam organisat ie: 

1 Contactpersoon: 

E-mailadres: 

!Adres: 

1 Postcode en plaats: 

IReden(en) voor de keuze van de leverancier: 

1 Motivatie voor de keuze: 

lenW.002.09 1 4 san 7 
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lnkoopplan lenW Waarbij er meerdere offertes opgevraagd worden 
Ministerie van l11frastruc1U11r e11 Waterslaat 

4 Subgunningcri teria 

q.1 De volgende subgunningcriteria zijn 
van toepassing 

q.2 Door w ie worden de offertes 
beoordeeld? (M in imaal 3 personen) 

> De subgunningcriteria zijn enkel van toepassing op in koopopdrachten: 
> € 33.000, - (Excl. BT\.\I, het gaat om het totaalvolum e van de inkoopopdracht incl. even tu ele eerdere opdrachten/ 
aanvullingen) welke in concurrentie in de markt worden gezet. 

Voor vragen over uitzonderingen e.d. ne em je contact op met Inkoop. 

Subgunn ingcriteria Weging punten 

plan van aa npak 600 Punten 

prijs 200 Punten 

Niel belmkken bij project over de maas en Granuliet import benelux (onafhankelijk) 200 Punten 

Punten 

Punten 

Punten 

Punten 

Punten 

Totaa l: 1000 Punten 

> De verdere uitwerking van de gunningscriteria wordt opgenomen in de offerteaanvraag. 
De ot(erteaanvraag wordt door de inkoper in overleg met jou opgesteld. 

I IQIDI2ID] (DGWB) 

~1:QJ.0,-an D:QJ12ID (DGVVB) 

1 Dylan Koenders (RWS) 

5 Boekingsin formatie (N iet voor KNMI) 

5.1 Is de opdrac ht in zijn t otal iteit 
opgenomen in de Meerjaren 
Activiteiten Begroting (MAB) of 
inkoopjaarplan? 

5.2 Nummer kostenplaats en/of 
budgetplaat s. Of num mer interne 
order o f nummer balansrekening 

5.3 Nummer kostensoort 

5.4 Moeten de producten geactiveerd 
w orden? (Alleen voor JLT en NeA) 
(Di t is alf een nodig als de aanscha(waarde 
van het individuele investeringsgoed hoger 
is dan €2.500) 

□ Ja III Nee, leg uit waarom niet 

Aanleiding was onvoorzien . Betreft een onderzoek dat is ontstaa n na politieke en maatschappelijke discussie 
voortkomend uit een uitzending van Zembla . 

i 121 3U04010001 Uitvoering Bodem en STRONG 

31140639 

□ Ja (Voor ILT geldt: 
(Voor NeA geldt: 

111 Nee 

Meld je bij het middelen bureau voor het doorlo pen van de rest van het inkoopplan. 
Meld je bij de controller) 
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lnkoopplan lenW Waarbij er meerdere offertes opgevraagd worden 
Ministerie va n l11frastruc1U11r e11 Waterslaat 

6 Raming budget 

6.1 Wordt de inkoop uitgevoerd op basis 
van vaste prijs of nacalculatie? 

!!!l Vaste prijs □ Nacalcu latie/Werkeli jke kosten (B ij inhuur deze optie kiezen) 

6.2 Welke kosten verwacht je? 
(Vu l ook de kosten in van een 
eventuele verlenging) 

> Er wordt betaald op basis van opgeleverde 
(deel)producten o( getekende uren staten 
(geen voorschotten). 

> Per (deel)prestatie/(deel)product/fase een 
gespecinceerde kostenraming maken. 
Deze dient als referent ie bij beoordeling 
van ontvangen o(fertes. 

> Vul eerst het 'Tarier in en vervolgens het 
'Aantal', het totaalbedrag (p x q) wordt 
vervo lgens bereken d. Bij niet inhuur vul je 
het complete bedrag in ko lom "Tarief ' in 
en bij "Aantal" vu l je 1 in. 
Let op dat na het invullen van de tarieven 
en bedragen m.b.v. de 'Tab-toets' naar het 
volgende veld wordt gegaan zodat het 
rorm ulier de bereken ingen kan uitvoeren. 

Jaar Onderwerp/fase 

2020 Bedoeling is dat offranten een kostenopgave maken 

2020 Grove inschatting is dat kosten liggen tussen 50.000-70.000 euro 

2020 

2020 

2020 

Subtotaal 

Su btotaal 

Subtotaal 

Subtotaal 

Totaal 

7 Quickscan nationale vei ligheid bij inkoop en aanbesteden 

Tarief (P) 

€ 70.000,00 

Aantal Totaal (p*qJ 
(q) 

1 € 70.000,00 

€0,00 

€0,00 

€0,00 

€0,00 

4i 70.000,00 

€0,00 

€0,00 

€0,00 

€0,00 

€0,00 

€0,00 

€0,00 

€0,00 

€ 0,00 

€0,00 

€0.00 

€0,00 

€0,00 

€0,00 

€0,00 

€0,00 

€ 70.000,00 

7.1 De behoeftestellende partij is 
verantwoordelijk voor het 
identificeren va n mogelijke risico's 
voor de nationale vei li gheid bij een 
opdracht. 

!!!l Ik heb kennis genomen van de 'Quickscan nationale veiligheid inkoop en aanbesteden' (link naar de quickscan ) 

8 Actieve openbaarmaking externe onderzoeksrapporten 

8.1 De opdrachtge ver is 
verantwoordelijk voor het openbaar 
maken van een extern 
onderzoeksrapport binnen 28 dagen 
na vaststelling. 

111 Ik ben me bewust van de verpl ichting om externe onderzoeksrapporten openbaar te maken. 
lees hier meer over het hoe en waarom van het openbaar maken van externe onderzoeksraoporten 

lenW.002.09 1 6 san7 
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lnkoopplan lenW Waarbij er meerdere offertes opgevraagd worden 
Ministerie van l11frastruc1U 11r e11 Waterslaat 

9 Ondertekening 

8.1 Naam (eventuele) 
mede-ondertekenaar 1 

8.2 Elektronische handtekening 

8.3 Naam (eventuele) 
mede- ondertekenaar 2 

8-4 Elektronische handtekening 

8.5 Naam (eventuele) 
mede- ondertekenaar 3 

8.6 Elektronische handtekening 

8.7 Naam bevoegd persoon 

8.8 Elektronische handtekening van 
bevoegd persoon 

> BiJ alle organisatieonderdelen dient voor ondertekening het in terne proces te worden gehanteerd. 
> Indien mede-onderteken in g niet van toepass ing is, hoe(t dit niet te worden gedaan. 
> De bevoegde persoon dient altijd te tekenen. 
> BiJ NEa en llT is intern afgesproken dot de controller dit inkoopplan mede elektronisch ondertekent. 

1 Directie VVOM van DGWB 

1 

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

1 Directie WOM van DGWB 

1 Directie WOM van DGWB 

1 

~I __ (1 _0)_(2_e)_~ 

Digitaal ondertekend door 1 (10)(2e) 1 

Datum: 2020.04.30 15:34:44 +02'00' 

Digitaal ondertekend door 1 (10H2e} 1 

Datum: 2020.05.01 13:43:16 +02'00' 

> De ondergetekende bevoegd persoon gaat akkoord met het de inhoud van het inkoopplan en het 
geraamde budget. 

1 Directie WOM van DGWB 

lenW.002.09 1 7 san 7 
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Van: 
Aan: 
Cc: 

Ondeiwerp: 
Datum: 

RE: nota aan stas/M als reactie op voorste l gemeente granuliet 

vrijdag 1 mei 2020 17: 15:45 

Is inderdaad hun keuze om via de advocaten te communiceren . Ik zal idee voor gesprek meer 
als suggestie in de nota opnemen . 

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

Verzonden: vri jdag 1 mei 2020 17 :12 
Aan: 1 ,(10)(2e) 1) - DGRW 

CC: I (10)(2eJ I (BS) ; 1 (10)(2e) 1 (BS) ; 1 (1 0)(2e) 

(1 filG~BS); 1 (10)(2e) 1) - DBO j (10)(2e) 

(10)(2e) 1) - HBJZ ;I (10)(2e) f ILT 

1) - DGRW; 1 (10U1ü)(2e)I 1 

f ILT ; ~I -~(1~0)~(2~e)_~I) - DBO; 

Onderwerp: RE : nota aan stas/M als react ie op voo rste l gemeente granu liet 
De lijn van afwijzen en de motivatie lijkt ons prima. 
Ik vind het wel gek dat de St as de wethouder nu moet bellen . Het had in de rede gelegen dat 
de wethouder de Stas gebeld had om een dergelijke politiek-bestuurlijk voorstel te doen. De 
wethouder kiest er zelf voor eea via de advocaat te laten verlopen, dus waarom de Stas dan nu 
moet bellen begrijp ik niet goed . 
Grt'@@) 

Van: 1 ,(10)(2e) , 1) - DGRW < .... I __ ...,(1_0 __ )( __ 2e __ ) __ --'-'@..,_m""i""'n'""ie""n""'w""".n'"'"'I> 

Verzonden: vri jdag 1 mei 2020 16:59 

Aan: 1 (10)(2e) 1 (BS) <1 (10)(2e) Drws.nl>; ~I -~(1~0)~(2~e)_~ll. - DGRW 

<I (10J(2e) Pminienw ol>; 1 (,1I(10)(2e)I 1 (BS) <I (10)(2e) fvrws ol>; 

1 (10)(2e) 1)- DBO <1 (10)(2e) ~minienw.n l>; I (10)(2e) 1) - HBJZ 
~----~ 

(10)(2e) r@ m in jenw ol>;I (10)(2e) f ILT <I (10)(2e) l@ILenT ol>; 1 (10)(2e) 

1 ( 1 ,□ )(2e) 1)- DBO (10 (2e) minienw.nl>; ~I -~(1_0_._,)(2_e_,.__)_~I) - HBJZ 

<j (10)(2e) fi?minienw.nl>; (10)(2e) ILT <1 (10J(2e) @ILenT.nl> 

CC: 1 (10)(2e) 1 (BS)< (10)(2e) rws .nl> 

Onderwerp: RE: nota aan stas/M als react ie op voo rste l gemeente granu liet 
Hierbij de nieuwe versie op basis van de laatste input van RWS. 
Volgens mij illustreren we zo voldoende dat het ongewenst is hierop in te gaan. We zouden alle 
punten nog veel uitvoeriger kunnen toelichten, maar dan wordt nota wel heel lang . 
Ik heb geen reactie meer gehad van HBJZ en ILT. 
Brief van RWS/ILT l ijkt me prima. 
Groeten, 
o:mrm 
Van: 1 (10)(2e) 1 (BS) <J (10)(2e) Drws.nl> 

Verzonden: vri jdag 1 mei 2020 16:37 

Aan: 1 ,( 10)(2e) , 1) - DGRW <I (10 )(2e) lû minienw.nl>; ~I -~(1_0~)(_2e~)-~I) -

DGRW <I (10)(2e) Dminienw.nl>; ~I __ ___.,.(1~I(_10~)(~2e~)l~-~I (BS) 

<I (10)(2e) lvrws.nl>; (10)(2e) )- DBO <I 

(10)(2e) 1) - HBJZ 1 (10)(2e) @min ienw.nl (10)(2e) 

<I (10)(2e) @ILenT.nl>; 1 (10)(2e) 1) - DBO 1 (10)(2e) 

l(1?)(2e) I) - HBJZ <I (10)(2e) tilmin ienw.nll (10)(2e) I ILT <J 

CC: 1 (10)(2e) 1 (BS) <I (10)(2e) @rws.nl> 

(10)(2e) ~minienw.nl>; 

ILT 

!minienw.nl>; I(10)(2e) I, 

(1 0)(2e) @ILenT. nl> 

Onderwerp: RE: nota aan stas/M als react ie op voo rstel gemeente granu liet 

Urgentie: Hoog 
Dag co:D:m:l, 
Zie bï aand de reactie van collega t10)(2eJ (10)(2e) 1 en mij. Ik heb 1 (10)(2e) 1 e~ 
(10)(2e) ook aan deze mai l toegevoegd . 

De risico's van het ingegaan op het voorstel van de gemeente zouden in de nota nog wat beter 
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mogen worden geïllustreerd. Hiervoor hebben wij een aantal tekstvoorstellen gedaan. Deze 
dragen misschien nog wat sporen van de snelheid . 
Ik voeg voor de volledigheid ook de conceptreactie bij aan de advocaat van de gemeente. Deze 
zou als bijlage aan de nota moeten worden toegevoegd. 

Gaat de nota vandaag nog naar de bwp-en? 
Groeten, 

(11Q10) 

Van: 1 ,(10)(2e) 1)- DGRW <~I --~(1_0~)(~2e- ) __ ~@~m~i~□~ie~□=w~□=I> 

Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 15:17 

Aan: I (1 0)(2e) I (BS) L__,(~10.,_,_)-'=(2_..,_,e )'----r--____,:.i..lll.,l,..u.i.-->:_,_· L_~( 1'-"0'-")(2=-'e,,_) _ _J/ - DG RW 

<I (10)(2e) Dminienw.nl>; 1 (10)(2e) 1, (10)(~ (BS) <I (10)(2e) @rws.n l>; 

1 (10)(2e) 1) - DBO <I (10)(2e) lminienw nl>;I (10)(2e) 1) - H BJZ 

<I (10)(2e) IVminienw.nl>;I (10)(2e) f ILT <I 
--~~===;----;--;------;---~ 

1 (1,0)(2e) 1) - DBO <jL_----'-.:(1-=-o.'..'é)(2:..:e:,,_l _ ___J., ..... m_,._..iu..o i..,,.e.u.n_..,w ..... n_,._..I.> 

(10)(2e) @ILenT.n l>; -1 -(1-0-)(2_e_)_I, 

Onderwerp: RE: nota aan stas/M als react ie op voo rstel gemeente granu liet 
Tweede poging. 

Van: 1 (10)(2e) 1 (BS) <1 (1D)(2e) Drws.nl> 

Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 15:11 

Aan: 1 ,(10)(2e) 1) - DGRW <I (10)(2e) @minienw.nl>; ~I -~(1_0~)(_2e~)-~l) -
DGRW <I (10)(2e) Dminienw.nl>; -1 ---r,1=1(~10=)(=2e-)l=--1 (BS) 

<I (10)(2e) filrws .nl>; (10)(2e) (10)(2e) minienw.nl>; 

(10)(2e) 1) - HBJZ <I (10)(3e) Dmjn ienw.nl>; (10)(2e) 1 L T 
<marit.de<.~ILenT.nl> ~-------~ 

Onderwerp: RE: nota aan stas/M als react ie op voo rstel gemeente granu liet 
~, 
Ik zie geen tekst, alleen een notaformat. Volgens mij gaat er iets mis. 
Gr~11Q10) 

Van: 1 ~10)(2e) , 1) - DGRW <1 (10)(2e) Eum inienw.nl> 

Verzonden: vri jdag 1 mei 2020 15 :02 

Aan: 1 (10)(2e) 1) - DGRW <I (10)(2e) Dmin jenw ol>; 1 (,11(10)(2e)I 1 (BS) 

<I (10)(2e) filrws.n l>; 1 (10)(2e) 1 (BS) <1 (10)(2e) Drws.nl>; 1 (10)(2e) 

({IQ}@) - DBO -1 (10J(2e) @minienw.n l>;I (10)(2e) Il - HBJZ 

<J (1 0)(2e ) Dmin jenw.nl>[ (10)(2e) IILT <I (10)(2e) @ILenT.nl> 

Onderwerp: nota aan st as/n als reactie op voorstel gemeente granuliet 
Hierbij de concept nota voor de bewindspersonen mbt voorstel gemeente. 
Graag jullie reactie . 
Groeten, 
~ 
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Van: 
Aan: 

(10)(2e) 1- ILT 
(10)(~éQ:!QfflS); I (10 )(2e } ll - DGRWI (10)(?:rO::rmb oGRW; I ( l OOjl UHLe) 

<70H2e} ll - DBO; l
1
!70 J!2e,)_P e) µifill; I (10H2e} ll - HBJZ; [ (10)(2e) 

Ondeiwerp: 
Datum: 

RE : nota aan stas/M als reactie op voorstel gemeente granuliet 
vrijdag 1 mei 2020 17: 00: 11 

Beste l(1 0)(2e)I en andere collega's, 

Op de ju r idische onderbouwing heb ik niets toe te voegen 

Rest mij slechts één opmerking te maken bij de voorliggende nota. !k denk dat het verstandig is 

om 11.1 en 10.2.g 

11 .1 en 10.2.g 

11.1 en 10.2.g 

(10)(2e) 

(1 m0IOOilllme) 

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

Verzonden: v ri jdag 1 mei 2020 16 :37 
Aan: 1 (10)(2e) , 1) - DGRW; 1 (10)(2e) 1) - DGRW; ~I -----'r(1~I(_10~l(~2e~)~I -~ 

(BS) ; 1 (10)(2e) 1) - D80 ; I (10)(2e) 1) - HBJZ ; (10)(2e) !LT; 
,-----~----.--___ __J 

1 (10)(2e) I) - DBO ; I (10)(2e l I) - HBJZ ; (10)(2e) - !LT 

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

Onderwerp: RE: nota aa n st as/ M als react ie op voo rstel gemeente gra nu liet 

Urgentie: Hoog 
Dag ~, 
Zie bijgaand de reactie van collega t10)(2eJ (10)(2e) 1 en mij. I k heb 1 (10)(2e) 1 en~) 
(10)(2e) 1 ook aan deze mail toegevoegd. 
De risico's van het ingegaan op het voorstel van de gemeente zouden in de not a nog wat beter 
mogen worden geïllustreerd . Hiervoor hebben wij een aantal tekstvoorstellen gedaan. Deze 
dragen misschien nog wat sporen van de snelheid . 
Ik voeg voor de volledigheid ook de conceptreactie bij aan de advocaat van de gemeente. Deze 
zou als bijlage aan de nota moeten worden toegevoegd. 

Gaat de nota vandaag nog naar de bwp-en? 
Groeten, 

(1~) 

Van: 1 ,(10)(2e) 1) - DGRW < kal --~(~10~)~<2~e~) --~R>:.:...!..!.m.cein'-"i""-e.,_,n.,_,w'-'-'.n_,_,_I> 

Verzonden: vri jdag 1 mei 2020 15:17 
Aan: 1 (10)(2e) 1 (BS) <1 (10){2e) Drws.nl>; 1 (10)(2e) 1) - DGRW ~----~-

<! (10)(2e) Dminienw ol>; 1 (1I(10J(2e)I 1 (BS) <I (10 )(2e) tvrws nl>; 

1 (10)(2e) 1)- DBO <1 (10)(2e) !minienw.nl>;I (1 0)(2e) 1) - H BJZ 
<1 ( 1 □ )(le) li)min ienw.n!>;~I ---(-10_)_(2_e_) --~~ !LT <I (10)(2e) @ILe nT.nl>; 1 (10)(2e) 1, 

1 (1,0 )(2e ) 1) - DBO <1 (10)(2e) ,m inienw.nl> 

Onderwerp: RE: nota aa n st as/M als react ie op voo rstel gemeente granu liet 
Tweede poging. 
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Van: 1 (10)(2e) 1 (BS) 1 (1 0)(2e) Drws.nl> 

Verzonden: vri jdag 1 mei 2020 15:11 
Aan: 1 ~10J(2e) , 1) - DGRW <I (1 0)(2e) EQm ioieow ol>; 1 (1 0)(2e) 1) -

~----~ 

DGRW <I (10)(2e) Dminienw.nl>; 1 (1l( 1 □ )(2e)l 1 (BS) 

1 (10)(2e) l@rws ol>; 1 (10J(2eJ 1) - DBO <I (10J(2e) l@mioieow ol>; 

(10)(2e) 1) - HBJZ <l.___..(1"""0..,.){2. e.,)_ D"-'m .......... in..,ie,._n,...w...._ . .....,nl>;I (1 0)(2e) 1- ILT 

<I (10)(2e) @ILenT.nl> 

Onderwerp: RE: nota aan stas/M als react ie op voo rstel gemeente granu liet 
~, 
Ik zie geen tekst, alleen een notaforrnat. Volgens mij gaat er iets mis. 
G r~ 11filID l 

Van: 1 (10)(2e) , 1) - DGRW <I (1 0)(2e) tï>minienw.nl> 

Verzonden: vri jdag 1 mei 2020 15 :02 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1) - DGRW -1 (10)(2e) Dmin ienw.nl>; 1 (1I (1 0)(2e)l 1 (BS) 

<I (10)(2e) fi)rws.nl>; 1 (10)(2e) 1 (BS) <J (10)(2e ) Drws.nl>; 1 (10)(2e) 

(o:m@) - DBO <J (10)(2e) Pminienw.nl>; I (10)(2e) 1) - HBJZ 

<J ( 1 □ J (3e l Dmin ienw.nl>; 1 (10)(2e) f ILT <I (10)(2e) @ILenT.nl> 

Onderwerp: nota aan st as/M als reactie op voorstel gemeente granuliet 
Hierbij de concept nota voor de bewindspersonen mbt voorstel gemeente. 
Graag jullie reactie. 
Groeten, 
~ 
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Cc: 
From: 
Sent: 
Subject RE: nota aan stas/M als reactie op voorstel gemeente granu liet 
Received: Fr i 5/1 /2020 3:59:03 PM 
IENW BSK-2020 82864 Voorstel emeente West Maas en Waal inzake 

Hierbij de nieuwe versie op basis van de laatste input van RWS. 
Volgens mij illustreren we zo voldoende da~ 11.1 en 10.2.g 
kunnen toelichten, maar dan wordt nota wel heel lang. 

IWe zouden alle punten nog veel uitvoer iger 

I k heb geen reactie meer gehad van HBJZ en ILT. 
Brief van RWS/ ILT lijkt me prima. 
Groeten, 

(. (10)(2e) 1 (BS) 

Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 16:37 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW; 

(10)(2e) ) - HBJZ ~ 11 .1 en 10.2.g 

(10)(2e) ) - DGRW; (1 (10)(2e) (BS} ; (10V2P.1 \ - min· 

!-ILT; '----(1_0)_(2_e) _ ___,) - D8O ;'--_(1_0)_(2_e) _ _,) - HBJz 10 .2. e LT 

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

Onderwe rp: RE: nota aan stas/M als react ie op voorstel gemeente granuliet 

Urgentie: Hoog 
Dag ~10)(2ej, 
Zie bijgaand de reactie van collega k1 0)(2ej (10)(2e) 
toegevoegd . 

1 en mij. Ik heb ~I ~(1_0~)(_2e~>~ I e~ .... _ (_10_>_(2_0> _ _,~ok aan deze mail 

De risico's van het ingegaan op het voorstel van de gemeente zouden in de nota nog wat beter mogen worden geïllustreerd . 
Hiervoor hebben wij een aantal tekstvoorstellen gedaan. Deze dragen m isschien nog wat sporen van de snelheid. 
Ik voeg voor de vol ledigheid ook de conceptreactie bij aan de advocaat van de gemeente. Deze zou als bijlage aan de nota 
moeten worden toegevoegd . 
Gaat de nota vandaag nog naar de bwp-en? 
Groeten, 

H~J~I ___ (1_0)_(2_e) __ ~ I) -DGRW ~L _ ___:(_10~)(_2e~) __ ~l@~m_ i_n_ie_nw_ .nl> 

Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 15:17 
Aan; (10)(2e) (BS) rws.nl>; (1 0)(2e) ,........::..=~__J__.:._....:..:...,....:..._J'-"..:..:m..:..:ic:...:n.:..:ie:..:..n:...:.w=-=.·.;.:n::..1>.L; L_ ___ (:..J1 L.:...(1_0.:..:.)(2_e...:J)L-_ _J (BS) 

l-----'-----'~-'-----'--_,__,;,_;;..= "---'-'---(-10_)(~2~e)_~~ )-DBO 
ILT 

(10)(2e) minien,.,..,_ ~--------' 

Onderwe rp: RE: nota aan stas/M als react ie op voorstel gemeente granuliet 
Tweede o in . 
Van: (10)(2e) {BS) ~ (10)(2e) l@rws.nl> 

Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 15:11 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) minienw.nl>; 

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

(10)(2e) (10)(2e) minienw.nl>;L...--------~ ILT 
Onderwerp: RE: nota aan stas/M als react ie op voorstel gemeente granuliet 

~10)(2e1, 
Ik zie geen tekst, alleen een notaformat. Volgens mij gaat er iets mis. 

Gtf~l 
Van:'C (10)(2e) Il- DGRW 4 (10)(2e) l@minienw.nl> 

Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 15:02 

ienw.nl>; (10)(2e) ) - HBJZ 
(1 0)(2e) ) - DBO 

L---------' 

minienw.n l>; 
(10)(2e) 

ILenT.nl> 

RW (10)(2e) min ienw.nl>; (1 (10)(2e) (BS) L__~..:..(1_0..:..:)(_2e....:.) __ ~ f-l--'r'--'-w.:.::s:.:.;.nc:..:.I>; 1 (10)(2e) ~ 
(1 rws.nl>; (10)(2e) ) - DB;=.O---1. _ _:__:_:_...,...:._ _ __ c.:.:.:..::.:.:.::.:.:...:.=-=.= (10)(2e) )- HBJZ 

L_..:.._:...:.._...:..__JS<c.:.m=-=.i:.:.;n~ie=-=.n.:..:w.:..:·c:.:.:.nl> ;1 ( 10)(2e) Il L T 
Onderwe rp: nota aan stas/M als reactie op voorstel gemeente granuliet 

Hierbij de concept nota voor de bewindspersonen mbt voorstel gemeente. 
Graag jullie reactie. 
Groeten, 
~10)(2ej 
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To: (1O)(2e) - DGRW0 (1O)(2e) 1@minienw.nl ] ; 1 (1 O)(2e) 
From: (1O)(2e) ) - DG RW 
Sent: Fri 5/1/2020 9:25:49 AM 
Subject RE: Memo toelicht ing rol Deltares ron detafelgesprek granuliet 
Received: Fri 5/1/2020 9 :25:49 AM 

Niet echt.l 11.1 en 1O.2.g 

11 1 en 1O.2.g 

r1.1 en 10.2.g Dit za l ik inhoudelij k laten checken wat ze hiermee kunnen bedoe len. 
Groeten , 
(1O)(2e) 

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

Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 10:19 
Aan: 1 (1O)(2e) 1) - DGRW; ~I __ (1_0)_(2e_)_~I) - DBO 

Onderwerp: FW: Memo toe licht ing ro l De ltares rondetafe lgesprek granu liet 

Ha l(10)(2e)i enl(10)(29Î 

Il -DBO~U -~(_10_)(_2e~)-~1@minienw.nl] 

Hierbij de concept memo van Deltares waarom gevraagd is. Gaat dit ons helpen? Ik twijfel hier sterk aan. 
Groet, 

~10)(2e~ 

Verzonden met BlackBerry Work 
www.blackbe .com) 

(10)(2e) deltares.nl> 
1 ITTI.......,.nTTTTJ"Cr-lTT"'"l"TTP"1 2 0 2 0 10 : 0 8 AM 

Aan: 1 (10)(2e) b- DGRW 1 (10)(2e) l@minienw.nl> 
Onderwerp: Memo toelichting rol Deltares rondetafelgesprek granuliet 
Beste~) 
Zoals besproken stuu r ik je h ierb ij de toegezegde memo. 
Vriendelijke groeten, 

I(10)(2e)I 

1 

DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and privileged 
information. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message. 
Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The fmmdation 'Stichting Deltares' , which 
bas its seat at Delft, The N etherlands, Commercial Registration Number 41146461 , is not liable in any way whatsoever 
for consequences and/or damages resulting from the improper, incomplete and untimely dispatch, receipt and/or content 
of this e-mail. 
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Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 

Minister/ Staatssecretaris 
Staat 

nota Voors tel gemeente West Maas en Waa l in za ke gran uli et 

Aanleiding 
Op 29 april ontv ingen I LT en RWS v ia een ma il van de advocaat van de gemeente 
West Maas en Waa l een aan de minister gerichte brief met daari n een react ie op 
het bes luit op het handhavingsverzoek van 22 april jl. Deze brief va n de advocaat 
is ook aa ngetekend verstuu rd en inmiddels ontvangen. 
In de brief wordt namens de gemeen te een voo rste l gedaan om (t ij delij k) het 
bestuursrechteli j k traject (deels) te verlaten of in ieder geva l te ve rtragen. Hierb ij 
stelt de gemeente een aanta l ' n iet onderhandelbare ' voorwaarden, zoa ls het 
onm iddellij k stopzetten van de toepassing van granu liet én het staken van 
juridische proced ures door GIB tegen Zemb la, gemeente en de oud OvJ Biezeveld. 
De voorwaa rden d ie de gemeen te ste lt zij n pu ntsgewij s opgenomen op pag ina 6 
en 7 van de bijgevoegde brief va n de ad vocaat van de gemeente (bij lage 1) . De 
gemeente ste lt als dead line voo r een reactie 6 mei 12 uur. 

Advies 
• Niet op de geda ne voorste ll en in te gaa n en de advocaat hiervan op de 

hoogte stellen m idde ls bijgaande brief, te ondertekenen door ILT en RWS 
(bij lage 2) . 

• De staatssecretaris zou te lefonisch co ntac t op kunnen nemen met 
wethouder Ans Mo l. Hiermee kunt u laten zien open te staa n voor 
werkbare suggesties van de gemeente om de re latie te verbete ren . Ind ien 
u dat wenst za l een gespreksn otit ie worden gemaa kt . 

Argumentatie 
• De reactie van de advocaat namens de gemeente is geen bezwaarschri ft. 

Daa rdoor lij kt de react ie ee rder een po li t iek-bestuurlij k kara kter dan een 
strikt juridisch karakter te hebben. Dit bevreemd t omdat de belangr ij kste 
vo rdering, eis of ra ndvoorwaarde van de gemeente in fe ite precies 
deze lfde is als die in hun bestuursrechtelij k verzoek tot ha ndhav ing is 
opgenomen 

• Als het moet worden gez ien als een polit iek bestuurlij ke pog ing om er 
samen uit te komen da n is het niet erg gepast dit m idde ls een brief van de 
advocaat te doen met niet-onderhande lba re voorwaarden. 

• Ingaan op dit voorste l betekent dat de lijn die tot dusverre consequent is 
ingezet richting Tweede Kamer en gemeente wordt ve rlaten . 

• Van uit j urid isch oog punt is het ongewenst als op de gedane voors tellen 
wordt ingegaan. Er is geen juridisc he bas is voor de gevraagde 
coördinerende en facilitere nde rol van IenW. Bovendien gara ndeert de 
normale pro ced ure va n bezwaa r en be roep, anders da n het voorste l van 
de gemeen te, da t de belangen va n alle betrokken partijen wo rden 
gewaa rborgd . 

Bestuu rskern 
Dir . Wate rk wali t ei t, Onder gr 

en Mari en 
Bodem , Ondergrond en 

Wadden 

Den Haag 
Postbus 20906 

2500 EX Den Haa g 

contactpersoon 
1 (10)(2e) 1 

1 (10)(2e) 

w .n l 

Datum 
1 m ei 2020 

On s kenmerk 
! EN W/ BSK-2020/ 82864 

Bijlage(n) 
2 

Pagi na 1 va n 3 
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• 

• 

• 

• 

Gev reesd moet worden voor precedentwerking bij toekomst ige geva llen 
waa rbij een confli ct ontstaa t rond de werking van het Bbk. 
Er is geen j uridisc he bas is om de aanvoer van granu liet door GIB en de 
toepass ing van granu liet door Over de Maas te laten staken. 
Het verzoek aan Over de Maas om te stoppen za l mogelijk leiden tot een 
schadec laim van Over de Maas . Het aa n GIB vragen om de lever ing te 
stoppen en met GIB gezamenlij k kij ken naa r ops lag mogelij kheden voor 
granuliet staa t ook op gespa nnen voet met een moge lij ke schadeclaim die 
het bed ri j f GIB al heeft aangekond igd . 
Het verzoek om aa nvullende inform atie in het kader van res terende 
v ragen naa r aa nleid ing van de kamerb rieven gaa t voo rbij aa n alle reeds 
door u aa n de Tweede Kamer vers trekte inform at ie. I nhoudelij k zij n deze 
v raagst ukken bovendien onderdeel va n de lopende j uridische proced ure 
en reeds door het m inister ie ged uid in de reac tie op het 
handhav ings verzoek van 22 april. 

De reactie van de ad vocaa t is besproken met des kundigen van RWS, DGWB, I LT 
en HBJZ. 

Best uurskern 
Oir .Wate rkwali te it, Ondergr 
en Man en 
Bodem , Ondergrond en 
Wadden 

Datu m 
1 m ei 2020 

o n s k enmerk 
[ENW/ BSK-202 0/ 82864 
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Toelichting 
I n de brief wordt voorop gesteld dat het geen bezwaarschrift betreft tegen het 
besluit van 22 ap ril. 
I n de reactie wordt ingegaa n op bij de gemeente bestaa nde res terende v ragen 
naa r aa nleiding van de doo r het ministeri e verstuurde kamerb rieven. Die v ragen 
hebben bet rekking op het vraags tuk of g ranuliet als grond of als bouwstof moet 
worden gekenmerkt, het gevolgde certifi ce r ings proces met betrekking tot BRL 
9321 en het aa ngeko nd igde BRL 9344 en de m ilieu-hygiën ische aspecten va n 
g ranuliet. Dit zij n za ken die uitgebre id in ve rs chillende kamerbr ieven, alsmede in 
het bes luit op het handhavingsverzoek zij n toege licht. 
De gemeente beoo rdeelt het als pos it ief da t er een plan van aanpa k li gt voo r een 
onafha nkelij ke rev iew en w aa rdeert tevens inzet van dhr. Kuij ken. 

De br ief bes luit met een co ncreet voors tel aa n de min ister (of staa tssec reta ri s) 
waa rop uiterlij k op woensdag 6 mei a.s . om 12 :00 uur moet wo rden gereageerd. 
De gemeente merkt daa rbij op dat, ind ien het m iniste rie instemt met het voors tel, 
er uiterlij k woensdag 6 mei a.s. om 12: 00 uur ook een bevest igende react ie van 
alle partij en op alle hierna te noemen punten moet zij n gegeven. 
Het voo rste l komt ero p neer da t het m inisterie wordt gevraagd op een aa ntal met 
name te noemen punten het voo rtouw te nemen in een coö rd inerende en 
fac iliterende rol. De punten zij n verwoord op blz. 6 van de brief va n de advocaat. 
Deze punten kom en erop neer dat 

• het m ini ster ie bewerkstelligt da t GIB de lever ing aa n Over de Maas stop t 
en de toepass ing door Over de Maas stopt. Deze stop za l tenm inste duren 
tot de resultaten van de externe review, onderzoek Kuij ken bekend zij n, 
het Wob-verzoek va n de gemeente is afgehandeld en alle overige en nog 
opkomende vragen bij de gemeente naa r tevredenheid van de gemeente 
zijn bea ntwoord. 

• Het ministerie zich tot GIB rich t voor een t ijdelij ke opslag van granuliet 
• Het ministerie bewerkstelligt dat de j urid ische proced ures van GIB tegen 

Zembla, dhr. Biezeveld en de gemeente worden gestaakt. 

De gemeente za l voo r de wet te lij ke termij n vers t reken is een bezwaa rschrift gaa n 
ind ienen . Pas als de gemeente overtuigd is dat er geen sp rake is va n een 
overtred ing va n het Bbk, za l de gemeente het bezwaa rsc hrift int rekken da n wel 
geen rechtsm idde len meer aa nwenden. 

Best uurskern 
Oir .Wate rkwali te it, Ondergr 

en Manen 
Bodem, Ondergrond en 

Wa dden 

Datu m 
1 m ei 2020 

o n s k enmerk 
[ENW/ BS K-202 0/ 82864 
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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 .n l] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Fri 5/1/2020 8:31 :13 AM 
Subject Gesprek m et(rOJ(2~) (10)(2e) 1 

Received: Fri 5/1/2020 8:31 :13 AM 

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

Om 10 uur sp reken we m e~ (10)(2e) 1- 1 (10)(2e) !heeft een consu ltancybed r ijf (samen met zijn vro uw ) en is sinds en kele maanden 

als adviseur ingeh uurd door Bontrup. 

(10)(2e) ~eeft zich in de afgelopen w eken geprof ileerd door een ma il ge r icht aan de gemeente raad van W est Maas en Waa l. 

We llicht is h ij ook de d rijvende kracht acht er de j ur id isc he st appen tege n Zembla, An s Mol en o ud-m ilieuofficie r Van Biezeve ld. 

1 (10)(2e) ~eeft zich ze lf v ia RWS b ij m ij gem eld . Aanvan kelij k w il de ik hem gezamen lij k met Bontrup u it nod igen . We hebben ervoo r 

gekozen afzonder lij ke ges prekken te voeren. 

Ik denk dat het gesprek vooral kan gaan over zijn kijk o p de zaa k. Deta il s u it het ver leden zull en hem n iet be kend zijn den k ik. 

Groet 
(10)(2e) 
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To: 
From: 
Sent: 
Subject 
Received: 

(10)(2e) - DGBÓ (10)(2e) 
(10)(2e) ) - DBO 

Fri 5/1/2020 8:32:23 AM 
RE: 20200429 

Fr i 5/1 /2020 8 32:24 AM 

Ze gaan niet eens meer Zoomen! 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DG B 
Verzonden: vrï da 1 mei 2020 08:43 
Aan: (10)(2e) ) - DBO 

Onderwerp: FW: 20200429 

l@minienw.nl] 

Jeetje~·-" ----~ 
Van: 1 (10)(2e) b-OGRW 4 (10)(2e) l@minienw.nl> 

Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 08~:_17 ___ ~ 

Aan: (10)(2e) ) - DGB ,L----'-(1_0.:..:.)(2_e.:..:.) - -'r'--:..:..:..:..:..:..:.=:...:..:....:;c.:..: 

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

Onderwe rp: RE: 20200429 

Beste l(10)(2e) !, 
Ik vul het stukje als n av ie vraaq als volqt aan : 
10.2.g en 10.2.e 

Is deze aanvu lling voor j u llie voldoende d uidelij k? 

Met vriendelijke groet, 
(10)(2e) 

(10)(\21dl 
(10)(2e) 

Van: (10)(2e) ) - DGB 4 (10)(2e) l@min ienw.nl> 

Verzonden: donderda 30 april 2020 18:01 

Aan: (10}(2e) - DGRW (10)(2e) w.nl> 

CC: (10)(2e) ) - 080 (10)( minienw.nl> 

Onderwerp: RE: 20200429 
Beste~10)(2e~ 
Dank voor je snelle reactie en de contactpersoon bij SBK. 
Wat betreft je aanvulling heb ik de vraag of je bedoelt dat met de huidige werkwijze d ie onafhankelijke pos itie niet goed gebord 
komt? En indie!:!Je dit bedoelt, wat zo u er dan anders moeten? Niet vertegenwoordigd in CCvD's bijvoorbeeld? 

r 0.2.g en 10.2.e 

GroetJi'~fl~e) 1 
Van : 1 (f0)(2e) 1) - DGRW 4 (10)(2e) l@minienw.nl> 

Verzonden: donderdag 30 april 2020 15 :44 
Aan: (10}(2e) ) - DGB .l-----'-(1_0.:.:.)(2_e.:....) - -'1-'-'==:.:.:..e'-"' 

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

Onderwerp: RE: 20200429 

Beste 1 (10)(2e) I, 
Wat mij betreft een prima weergave van het gesprek, met een kleine aanvull ing. 
Mocht dat nog v ragen oproepen dan verneem ik dat graag. 
Ik zou voor de BRL's 1 (10)(2eJ ~an SB K benaderen. Zij werkt al heel lang 
bij SBK en heeft zich lange tijd met het Beslu it bodemkwaliteit bezig gehouden. Ik 
denk zelfs dat zij kan achterhalen wie destijds in de 'Toetsingscommissie Besluit 
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bodemkwaliteit' zaten ( en de BRL's hebben beoordeeld) . Hieronder ook het 
organisatieschema van de Stichting bouwkwaliteit (met toetsingscommissie) . De 
gegevens van 1 (10J(2eJ I zijn: 

'v<~bouwkwalite it. nl 
V 070-J (10J(2eJ 1 

Ra.1d van Tomoht 

BtlfklsontvNlk~110 
~ 
~ 
fo,t~ 
~ 
u:.mo 

Europese Mrmon1Satle 
en coordnatie 

Stmtebureau 
-11111 ~=:------· 

,,ue~tabtse c--....--.. -,_ 
~·~ , __ M:IJ,C..aal 

(fa:t 

Stichting Bouwkwaliteit 
J311V31'1201 1 

Wellicht ten overv loede voeg ik de tripartiete overeenkomst ook bij . Ter informatie 
1 

Met v riendeli ·ke roet 
(10)(2e) 

Van: (10)(2e) L____:_(1_..:0)'..:...(2_e.:_) _ J,>,<-'-'-m:..:..:i n.;.:.ie=..:n..:...:wc.:..;.c:...:..:nl> 
Verzonden: donderdag 30 april 2020 14:44 

Aan: (10)(2e) ) - DGRW ,L.:-(1_0.:..:.)(2_e.:_) ~ ;,;,;,;;,;,,;,,,:-:c.:.=:..:..:..:. 

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

Onderwerp: 20200429 

Geachte 1 (10)(2e) 1, 
Bijgevoegd v indt u het verslag van het interview gistermiddag . 
Graag hoor ik of u zich kunt vinden in het verslag, of dat u nog zaken mist of aanpassingen heeft. 
Het zou fijn zijn als dat uiterlijk volg ende week woensdag lukt. 
Verder spraken wij gisteren over de Stichting Bouwkwaliteit en Toetsingscommissie Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) en de 

Harmonisatiecom missie die daaronder vallen. 

Graag willen we iemand spreken die zich destijds vanuit een van deze commissies of de SBK zelf bezig heeft gehouden met de BRL 

9321 en de BRL 9344. 

Kunt u ons verder helpen aan de namen van relevante personen die bet rokken waren? 
Vriend el ij ke groet, 

1 (10)(2e) 1 
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To: (1 0)(2e) Il - DGBO (10)(2e) 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 

l@m in ienw. nl] 

Sent: Fri 5/1/2020 8:49:15 AM 
Subject 20200430 Interv iew ~I --(1 -0)-(2-e)-~I 

Received: Fri 5/1/2020 8:49 :15 AM 
20200430 lntervie~ (10)(2e) ~ 

Ha 1 (1 O)(Ze) 1, 

Mooi weer. Ik dacht dat je aan het beg in dat stukkie over KIWA vergeten was, maar dat kwam aan het einde nog. 

Groet 
(10)(2e) 
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To: (10)(2e) ) - BSK~ (10)(2e) l@m inienw.nl]; .__I - -----'-(1-'0)-'-(2-'e) _ __,I)- BSK~ (10)(2e) l@minienw.nlJ~~) 
(10)(2e) - DGRW (10)(2e) m in ienw.nl] 

From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Fri 5/1 /2020 11 :47:46 AM 
Subject RE: stand van zaken: opdracht over review granu liet 
Received: Fr i 5/1/2020 11:47:47 AM 

We hebben eerder met haar gewisseld dat voor de zomer niet reëel is. Ik zou in opdracht uitvraag zetten dat het zo snel 
mogelïk moet, en dat daar in overleg met de opdrachtgever nadere afspraken over kunnen worden gemaakt. 
Van: (10)(2e) ) - BSK 

Verzonden: vrij dag 1 mei 2020 12:36 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DGRW; 1 (10)(2e) Il -BSK; 1 (10)(2e) I) -DGRW 

Onderwerp: RE: stand van zaken: opdracht over review granuliet 
We moeten dan wel aan bureau aangeven dat het eerder moet. Stientje had het over voor de zomer. Moet alleen wel real istisch 
zijn. Vraag is even hoe we dat helder krijgen? Kan iemand ons daar bij helpen? 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Van: (10)(2e) - DGRW 1 (10)(2e) l@minienw.nl> 

Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 12:02 
Aan: (10)(2e) - BSK (10)(2e) minienw.nl>; I (10)(2e) Il -BSK 1 (10)(2e) l@minienw.nl::(;1~) 

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

Onderwerp: RE: stand van zaken: opdracht over review granuliet 

29/ 5 als einddatum lijkt me erg optim istisch. Zet maar op 1/ 9/2020. Hopelijk is het eerder af, maar voor contract handiger wat 
ruimer te nemen. 
Je zult ook partijen moeten aangeven en gunningscriteria. Afspraak was dat het geen bureau zou zijn dat al eerder betrokken is 
geweest. Dat kun je dan opnemen in de criteria. Hiervoor heeft de gemeente een naam gesuggereerd (ik dacht Antea) . 
Groeten, 

(~ (10)(2e) Il -BSK 4 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: woensdag 29 apr il 2020 ~12_:_1_6 ____ ~ 
Aan: (10)(2e) ) - BSK < (10)(2e) (10)(2e) l - DGRW 

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

Onderwerp: stand van zaken: opdracht over review granuliet 

Dag 1 (10)(2e) 1, [10)(2ej en~10)(2e~ 
Zie bijgaand een concept inkoopplan voor de review. Laat me vandaag maar even weten als jullie opmerkingen hebben bij dit 
concept. Ik denk dat ik deze vandaag of morgen dan kan indienen in SAP. 
Qua verdere p lanning. 

- IBI geeft aan dat ze het op dit moment erg druk hebben (is ook medegedeeld aan de directeuren). Ze hebben een wachttijd 
is van 3 weken voordat de aanvraag opgepakt wordt door inkoop na het indienen van de aanvraag in de Sap portal. Ik 
heb gevraagd of dat ook geldt voor dezes oedopdracht waarvoor Stas heeft aangedrongen op spoed . Mocht ik er n iet 
doorheen komen dan schakel ik jou in (10)(2e) . 

- Na oppakken aanvraag door inkoop zal de opdracht (moeten) worden aanbesteed. De doorlooptijd van een m inicompetitie 
onder de Raamovereenkomst BAD! is ongeveer 4 tot 6 weken. 

Groet 

(10)(2e) 

Va (10)(2e) Fenl (10)(2e) minienw.n l> 

Verzonden: woensdag 29 apr il 2020 10:56 

Aan: (10)(2e) - BSK \.--'..(_10.:.)(:_2_:e):.,..J.>....:..:m..:..:i.:...:.n.:.::ie"--'n:..:.w:..:.=nl>~ _______ ~ 
CC: (10)(2e} l - DGRW minienw.nl>; 1 (10)(2e) b- DGRW 1 

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

Onderwerp: FW: opdracht over review granuliet 

Ho(~) 

(10)(2e) l@min ienw.nl>; 

Dank. Ik zag dat de budgetgegevens in het inkoopplan bij oa. paragraaf 5.2 niet is ingevuld. Hiervoor kan je (eventueel, indien 
je dit n iet zelf weet) terecht bij Ronald Koehl, beleidsondersteuner van jullie di rectie. 
Ramses zal je vandaag even benaderen voor advies over invulling van de andere velden welke nog niet zijn ingevuld. 
Groeten. 

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

(1 

10.2.e 
(10)(2e) (10)(2e) l@minienw.n l> 

Ver · 0 

Aarn~--:-:-:::::-:---i-::~"."""":"---:----'- 18I-Fenl 1 (1 0)(2e) l@minienw.nl>I .... ____ (_10_)_(2_e) ___ ~I- I81-Fenl 
(10)(2e) m inienw. nl> 

Onderwer : RE: o dracht over review granu liet 
Dag (10)(2e) en (10)(2e) 
Danl< voor e in o o nu oe. Ik heb b ijgaand het inkoopplan ingevuld, voor zoverre ik dat kan. W illen jullie er even snel naar 
kijken voordat ik het bin SAP invoer? Anders krijg ik via SAP de vragen terug over ontbrekende velden etc. 
Alvast dank! 

(10)(2e) 

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

minienw.nl>; ._l __ (10_)_(2_e) _ _,I) -BSK 1 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Onderwerp: RE: opdracht over review granu liet 
Hi all, ~-------~ 
Excuses ben helemaal abuis, de inkoopadviseur 1 

Met vriendelïke roet , . 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

Van (10)(2e) DGRW minienw.nl> 

Verzonden: vrijdag 24 april 202011:3 1 

Aan (1 0)(2e) I8I-Fenl 1 (1 0)(2e) l@minienw.nl>; ._I __ (_10_)_(2_e) _ _,I) - BSK 
(10)(2e) min1enw.n > 

CC: (10)(2e) )- DGRW ~ (10)(2e) l@minienw.nl> 

Onderwerp: RE: opdracht over review granu liet 
Hoi allen, 
Ik weet niet wat h ier mis gaat, maar ik ben GEEN inkoopadviseur . En ik weet va n n iets. 
Groe (10)(2e) 

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

minienw.nl> 

L..: ... .....:...:.__:_..-..:.;mc.:.;ic;.,;n.:.::i e:.:.n:..:.w.:..:•=nl>j,_ __ (1_0_)(_2e_) _ __,~ DG RW 1 (10)(2e) l@m in i enw. nl> 
Onderwerp: RE: opdracht over review granu liet 

Ho(10)(2') 
Zoa s aangekondigd : de inkoopadviseur die jou/ jullie hierbij gaat helpen i1 (10)(2e) ~zie ook cc: ) (10)(2e) heb ik al op de 
hoogte gebracht ook van de spoedeisende karakter van deze zaak. Zodra Je het mkoopp lan in (concep aar hebt dan ka n je 
rlP7P f ;:ilvast) in de sap porta l in dienen, hierbij ook in opmerkingenveld aangeven dat de zaak op naam v~ (10)(2e) 
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geplaatst kan worden. Direct na invoer van het inkoopplan ontvang je een zaaknummer. Graag dit zaaknu(T,UJo.e..i:c...o..cU<, doorgeven 
aanl(1~i2e) jMocht je al vragen hebben bij het opstellen van het inkoopplan neem gerust even contact op me (10)(2e) 
Bedan en roet 

(10)(2e) 

Van: (10)l2e) ) - BSK minienw.n l> 

Verzonden: donderdag 23 april 2020 15 :23 
Aan (1 0)(2e) 181-Fenl <l'-___ (_10_)_(2_e) __ __,l_@-m_i_n_i e_n_w_._n I> 
CC: (10)(2e) (10)(2e) m inienw.nl> 

Onderwerp: RE: opdracht over review granuliet 

Dank10.2.e 
Urgentie wordt bepaald door toezegging in brief aan de kamer en door wens die s tas heeft uitgesproken om hier snel mee 
te stru.t en. Geldt de wachttijd van 3 weken ook voor behandeling ook voor deze opdracht met spoedeisend karakter? 
Groet 

<f 0)(21 ) 

Verzonden met BlackBeny \Vork 

www. blackbe: _com! 
Van: r (10)(2e) ÜBI-FenI <IL __ .:....(1_0:..:.)(2_e.:....) __ _p.l@=m=in=ie=n"--'w'-'-."""nl> 
Datubi: aonaer g Z.> a r. zozo z.4z PM 
Aan: (10)(2e) - BSK (10)(2e) minienw.nl> 
Kopie: (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) ___..minienw.nl> 
Ondenverp: RE: opdracht over review granuliet 
Ho(j0)(2î) 
Dank. Gezien de opdrachtbeschrijving en geraamde opdrachtwaarde het volgende. 
Deze opdrachtbeschrijving past in onze Raamovereenkomst BAD!, perceel Beleid voor bodem en ondergrond. Bijgaand stuur ik 
je hiervoor de handreiking waarin op de laatste pag ina's ook de contractpartijen staan. 
Gezien de opdrachtwaarde is hier dan een minicompetitie (middels een randomizer zal de mini competitie met 3 partijen worden 
uitgevoerd, van inkoop ontvang je de betreffende 3 partijen uit de randomizer) onder deze Raamovereenkomst van toepassing . 
Bijgaand tref je (ook) een format inkoopplan deze kan je alvast invullen. Zodra je deze hebt ingevuld wordt je verder geholpen 
door een inkoopadviseur (morgen kom ik hier eventjes bij je op terug wie dit bij ons gaat worden/wie jou gaat helpen b ij deze 
minicompetitie). 
Kan je nog even aangeven waarom exact hier urgentie voor deze aanbested ing benodigd is, dan kan ik dit intern even 
doorzetten . Op dit moment hebben wij het erg druk (is ook medegedeeld aan de directeuren) en hebben is er al een wachttijd 
van 3 weken voordat de aanvraag opgepakt wordt door inkoop na het indienen van de aanvraag in de Sap portal. 
De doorlooptijd van een minicompetitie onder de Raamovereenkomst BAD! is ongeveer 4 tot 6 weken. 
Alvast dank en groet, 
Michael 

(10)(2e) 

Van: 1 (10)(2e) Il -BSK 4 (10)(2e) l@minienw.n l> 
Verzonden: donderdag 23 april 2020 12:41 
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Onderwerp: FW: opdracht over review granuliet 
We verwachten 50 .000-70.000 euro 

(10)(2e) 

Van: 1 (2e) ) - DGRW ~L __ _:_(1_0_:_)(:_2_:e) __ __J>l@""'-'--m-'-'i'-'-n'""ie""n-'-wC..C..n'-'-'I> 
Verzonden: donderdag 23 april 2020 12 :17 

Aan: 1 (10)(2e) b- BSK <j (10)(2e) l@minienw.nl> 

Onderwerp: RE: opdracht over review granul iet 
Ik denk zo 50-70k 

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

Verzonden: donderdag 23 apri l 2020 11 :56 
Aan: 1 (10)(2e) b - DGRW ~~---(1-0)-(2_e_) -~l@minienw.nl> 

Onderwerp: FW : opdracht over review granuliet 
Ha K10)(2e j, 
Heb j ij een beeld over de omvang van de opdracht en de doorlooptijd? Grove inschatting volstaat. I k neem aan dat we boven de 
33 keuro uitkomen .. 

(10)(2e) 

Van: O) 2e) ) - BSK < (10)(2e) minienw.nl> 

Verzonden: donderdag 23 april 2020 11 :52 

Aan: 1 (10)(2e) b- BSK <j (10)(2e) l@minienw.nl> 

Onderwerp: RE: opdracht over review granul iet 
J(10)(2e~ 

1 (10)(2e) 1 

(10)(2e) 

1 (10)(\2~j2e) 
1 (10)(2e) 1 

Van: 1 (10)(2e) I) - BSK ~ (10)(2e) l(ci)minienw.n l> 
~-----~ 

Verzonden: donderdag 23 april 2020 11 :38 
Aan: 1 (10)(2e) I) - BSK <~I --(-1-0)-(2-e)-~l@minienw.nl> 

Onderwerp: FW : opdracht over review granuliet 

Hoi 1 (10)(2e) 1, 
Ik kwam erachter dat 10)(2e met verlof is. Heb j ij een beeld over de omvang van de opdracht en de doorlooptijd? Of bij wie ik dat 
in afwezigheid van 10)(2e kan nagaan? 
Groet 

(10)(2e) 

Va (10)(2e) 1B1-Fenl (10)(2e) minienw.n l> 

Verzon en: donderdag 23 april 2020 10:16 

Aan: (10)(2e) ) - BSK minienw.nl> 

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

Onderwerp: RE: opdracht over review granu liet 
Ho(~) 
Dank, even eerst nog een vraag : wat is de raming vd opdracht denken jullie? 
Met vriendelïke roet 

(10)(2e) 

( e) 

143223====-------__J 1161 



http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienw.nl 

Van: 1 (10)(2e) Il -BSK cj (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: donderdag 23 april 2020 10:03 

Aan (10)(2e) 1 B1-Fenl ~'----(1_0_)(2_e_) ----"l@_m_i_n_i e_n_w_._n I> 
CC: (10)(2e) )- DGRW (1 0)(2e) minienw.nl> 

Onderwerp: opd racht over review granuliet 
Hoi 1O.2.e 
1 (10)(2e) 1 heeft me gevraagd om met jou/IBI te overleggen hoe we een onderzoeksopdracht kunnen wegzetten. De 
onderzoeksopdracht is aangekondigd in de brief aan de Kamer over granuliet en de opdrachtbeschrijving is geformuleerd als 
bijlage 1 bij deze brief. De Stas heeft gevraagd om dit onderzoek spoedig te starten. Vandaa r dat ik je wil vragen hoe we gauw 
kunnen komen tot een opdrachtverlening . Afgaande op de opdrachtbeschrijving lijkt me een offertetraject voor de hand liggen . 

1 (10)(2e) 1 is inhoudelijk het meest betrokken. Ik neem deze beginprocedure even over vand10)(2ebom hem te ontlasten. 
Laten we even contact hebben hoe we dit kunnen realiseren. Ik kan me voorstel len dat je nog wat vragen aan ons hebt. 
Groet, 

(10)(2e) 

Van:'---------~) - BSK ~ (10)(2e) l@minienw.nl> 
Verzonden: woensdag 22 apr il 2020 21:48 

Aan: I (10)(29) IJ- BSK ~ (10)(29) l@minienw.nl> 

Onderwerp: FW: b rief tweede kamer 

Hë(f0)(2♦) 
Hier zit de opdrachtomschrijving bij . 
Groet 1 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) 

Van: (10)(2e) - DGRW minienw.nl> 

Verzonden: vrijdag 17 april 2020 17:16 

Aan: (10)(2e) ) - DG,:.:R....:..W:.......i __ _:(~10....:..)(~2e...:..)~_~ ,,;,;,;;=r-.:.:..::..:...:.:..:..: (10)(2e) ) - BSK 

( 10)(2e) 1,..-....:..( 1_0.:..:.)(2_e:_) ---1..!..:{ B:..::S..!....) -+-_:_...::.._..;,.__.=,;..;,;,;=:...!.L~-__:._( 1J..:...( 1_0:.:..)(2_e'..L) _ __J {BS) 

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

Onderwerp: FW: br ief tweede kamer 
Beste Alle, 
Brief met opdrachtomschr ijving aan TK naar provincie en gemeente verzonden. 
Met vriendelïke roet 
(10)(2e) 

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

Van: (10)(2e) ) - DGRW Vefz~ vri idae ~ 7 april 2020 17:14 
Aa jwî<2ëi(2e) Î~ westmaasenwaal.nl>I (10)(2e) H __ (_1_0)_(2_e_) _ _,.l@_g-e_ld_e_r_la_n_d_._nl> 
Onderwerp: br ief tweede kamer '----------' 

Best (10)(2e)enq10)(2ëj) 
Hierbl) e rief aan de TK en bijlagen. Kijk nog even of ju llie suggesties kunnen doen voor een tweede en derde bureau. 
Met vriendel ijke groet en prettig weekend, 
Met vriende lïke roet 
1 (10)(2e) 1 

(10)((:!4' ~ ) 
(10)(2e) 
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To: (10)(2e) - DGRWU (10)(2e) 1@minienw.nl ] 
From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Fri 5/1/2020 1 :33: 12 PM 
Subject RE: Conceptbrief gemeen te West Maas en Waal 
Received: Fri 5/1/2020 1 :33:12 PM 

Ik ben nu met de nota bezig. I k st uur die zo naar jou en RWS e kij k ook nog naar de br ief. 
Gd10)(2ej 
Van: r==I ~ (-10-)(2_e_) ~I) - DG RW 

Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 14:32 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DGRW 

Onderwerp: FW: Conceptbr ief gemeent e West Maas en Waal 

Hal (10)(2e)[, 

Lijkt mij i nderdaad een goede brief die als bijlage met de nota, waarvoor 1(10)(2e~ een voorzet heeft gedaan te voegen, aan 

de b ew indslieden te sturen. 

Groet, 
~10)(2e~ 

Verzonden met BlackBerry Work 

(www.blackberry.com) 

Van: 1 (1 j(10)(2e)I 1 (BS) <î'--------'(_10...c..:)(_2e..:....) __ ./-'sal@,,_rw_ s._nl> 
Datum: vrï da 01 mei 2020 12:42 PM 

(10)(2e) - DGRW L__ __ (è....1__;0'..è..._-'-----____ii;~~='--'--'-='"".-----'...L._____:('--10....'.)..'....(2_e'--) _y - DGR;.::.W-'---'--....L.....:---'-.;__:.....&a=cITTl==;-=in=ie=n=w~.=nl> 
Ko ie: (10)(2e) (BS (10)(2e) @rws.nl> . L____._(1_0_c-;)(_2e-'-)_ ---=::..:rw~ sc.;..:.nl=--,> (10)(2e) IL T 

(10)(2e) ILenT .nl> (10)(2e) (10)(2e) ) -HBJZ 
(10)(2e) minienw.nl> , (1 0)(2e) 

Onderwerp: Conceptbrief gemeente West Maas en Waal 
Dag ~10)(2ej en(l10)(2~) 

inienw.nl> 

Naar aa nleid ing van het overl eg van g iste ren ove r de bri ef c.q . het voo rstel van de gemeente West Maas en Waa l heeft RWS - in 
afstemm ing met ILT en HBJZ - bij gaa nde conceptbrief opges te ld. Deze is nu bedoeld om als bij lage te voegen bij de nota die 
DGWB over de react ie van de (a dvocaa t van de) gemeente aan de BWP-en. Het was de bedoe ling da t deze nog vandaag ri ch t ing 
de BWP-en zo u gaan . Krij gen ~ ~e rst nog een concept van deze nota langs? 
Groet, l(10)(2e~ (mede namens;~) 
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To: (10)(2e) Il -BSK~ (10)(2e) 1@minienw.nl] ; ~I --~(1_0)_(2_e~) --~I) -BSK~~ __ (_1~0)_(2_e)~~1@min ienw.n l] 
From: (10)(2e) 1) - DGRW 
Sent: Fri 5/1/2020 2:15:5 1 PM 
Subject FW : Conceptbrief gemeente West Maas en Waal 
Received: Fri 5/1/2020 2 :15:55 PM 
Conceptbr ief gemeen te.docx 
IENW BSK-2020 82864 Voorstel gemeente West Maas en Waal inzake granu liet. DOCX 
20 04 29 verz Min lenW brf reactie op handhavingsbesluit d .d. 22 apr il 2020.pdf 

H~~~ 
Dinsdag heeft gemeente West Maas en Waa l via hun advocaat in een brief aan RWS/ Minister een voorstel gedaan hoe verde r te 

aan met het toepasse n van granuliet in hun plas . Dit voorstel is woensdagm iddag besproken in het gran ulietoverleg olv(l10)(2~) 
(10)(2e) is met verlof). Hier is geconcludeerd dat het onwense lij k is o p het voorstel in te gaan. Afgespro ken is dat RWS een 

conceptreactie maa kt en DGWB de nota . Deze moeten nog vanm iddag naar beide bewindspersonen. Da t geeft helaas weinig 
ge legenheid tot afstem m ing met j u ll ie. 
I k stem het nu verder af met(l10)(2~) RWS, ILT en HBJZ af. Laat even weten ajb als ju llie toch nog ge legen heid hebben actief mee 
te lezen . 
Groeten, 

~ ~ (11(10)(2e)I 1 (BS) 

Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 12:42 
Aan: (10)(2e) ) - DGR W ; (10)(2e) ) - DGRW 

CC: (10)(2e) (BS) ; (10)(2e) (BS) ; (10)(2e) ILT j~ ___ (1_0)_(2_e) __ ~I- ILT ; ~I __ (1_0)_(2_e)_~I) - HBJZ ; 
(10)(2e) ) - DBO 

Onderwerp: Con ceptbr ief gemeent e West M aas en Waa l 
Dag ~10 )(2ej en(l10)(2~) 
Naar aa nleiding van het overl eg va n g isteren over de bri ef c.q. het voorstel va n de gemeente West Maas en Waa l heeft RWS - in 
afs temm ing met ILT en HBJZ - bij gaa nde concept brief o pges teld. Deze is nu bedoeld om als bij lage te voege n bij de nota die 
DGWB over de react ie van de (ad vocaa t van de) gemeente aan de BWP-en. Het was de bedoe li ng da t deze nog vandaag ri ch t ing 
de BWP-en zou gaa n. Krijgen wij ee rst nog een concep t van deze nota langs? 
Groet, l(10)(2e~ (mede namen$ffl) 
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Minister/ Staatssec reta r is 
Staat 

Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 

nota Voors tel gemeente West Maas en Waa l in za ke gran uli et 

Aanleid ing 

Bestuurskern 
Di r . Wate rk wali t ei t, Onder gr 

en Mari en 
Bodem , Onde rgrond en 

Wadden 

De n Haag 
Postbus 20906 

2500 EX Den Haag 

w .n l 

Op 29 apr il ontv ingen I LT en RWS v ia een ma il van de ad vocaat van de gemeente Datu m 

West Maas en Waa l een aa n de minister ger ichte reac t ie op het bes luit op het 1 m ei 20 20 

handha vin gs verzoek van 22 ap ril j l. o n s ke nme rk 

I n de brief wordt een aa ntal voors tell en gedaan voor het t ij delij k sto pzet ten van IENW/ BsK-20201s2s54 

de toepassing van granuliet en het sta ken van proced ures door GIB. Bij lage (n ) 

Advies 
• Niet op de geda ne voo rs te ll en in te gaa n en de advocaat hiervan op de 

hoogte ste llen m idde ls bijgaa nde brief. 
• De staa tssecretaris telefon isch contact op te nemen met wethouder Ans 

Mol. 

Argumentatie 
• De reac tie staat op gespa nnen voet met de reg ul iere rec htsga ng. Daa rdoor 

lij kt de reactie ee rder een polit iek-bestu urlij k karakter da n een strikt 
j uridisch karakter te hebben. 

• Strikt bez ien van j uridisch oogpunt is het ongewenst als op de geda ne 
voorstellen wo rdt ingegaa n. Er is geen j urid ische basis voo r de gev raagde 
coördinerende en fa ciliterende rol. Met het accepteren van deze ontstaa t 
een groot afb reukrisico. 

• Gev reesd wordt voor precedentwerking bij toekomst ige gevallen waa rbi j 
een conflict ontstaa t rond de werkin g van het Bb k aa n de o rde is. 

• Er is geen j uridische bas is om de aanvo er van granu liet door GI B te laten 
sta ken. 

• Het met GIB gezamenlij k ki j ken naa r op slag mogelij kheden staa t op 
gespannen voet met een mogelij ke schadeclaim die het bed r ij f heeft 
aa ngekondigd . 

• Het verzoek om aa nvu llende inform atie in het kader van resterende 
v ragen naa r aa nleid ing van de kamerb rieven gaa t voo rbij aa n de reeds 
door u aa n de Tweede Kamer vers trekte inform at ie. I nhoudelij k zij n deze 
v raagstukken onderdeel van de lopende j urid ische proced ure en reeds 
door het m inister ie geduid in de reactie op het ha ndhavingsverzoek van 22 
april. 

Toelichting 
I n de brief wordt voorop gesteld dat het geen bezwaa rschrift betreft tegen het 
besluit van 22 april. In de reac tie wordt ingegaa n op bij de gemeente bestaa nde 
resterende v ragen naa r aa nleiding van de door het minister ie verst uurde 
kamerb rieven . Die vragen hebben betrekking op het vraags t uk of granuliet als 

2 
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grond of als bouwstof moet worden gekenmerkt, het gevolgde certifice ringsproces 
met betrekking tot BRL 9321 en het aangekond igde BRL 9344 en de m ilieu
hyg iënische aspecten van granu liet. De gemeente beoordee lt het als posit ief dat er 
een plan van aanpa k li gt voo r een onafha nkelij ke rev iew en waa rdeert tevens 
inzet van dhr. Ku ij ken . De brief besluit met een co ncreet voorste l aa n de minister 
(o f staatssecretaris) waarop uiterlij k op woensdag 6 mei a.s. om 12:00 uur moet 
worde n gereageerd. De gemeente merkt daarbij op da t, ind ien het m inisterie 
instemt met het voorste l, er uiterl ij k woensdag 6 me i a.s . om 12:00 uu r ook een 
bevest igende react ie van alle partij en op alle hierna te noemen punten moet zij n 
gegeven. 
Het voorste l komt erop neer dat het m iniste rie wordt gevraagd op een aanta l met 
name te noemen punten het voo rtouw in een coörd inerende en fac ili terende rol. 
De pu nten zij n verwoord o p blz. 6 van de bri ef van de advocaat. Deze pun te n 
komen erop neer dat 

• het m ini sterie zich naar GIB za l gaan inspa nnen voor het stopzet ten va n 
de levering van granu liet aan Over de Maas BV zodat de toepass ing stopt. 
Deze pauze za l tenm inste du ren tot de resu ltaten van de externe rev iew, 
onderzoek Kuij ken en het Wob-verzoek bekend zij n. 

• Het m inisterie zich tot GIB richt voor een t ijdelij ke opslag van granuliet 
• Het m inisterie bewerkstelligt dat de j urid ische proced ures van GIB tegen 

Zemb la, dhr. Biezeveld en de gemeente worden gestaakt. 
De gemeente za l voor de wette lij ke term ij n verstreken is een bezwaarschrift gaa n 
ind ienen . 

De reactie van de advocaa t is besproken met des kund igen va n RWS, DGWB, ILT 
en HBJZ. 

1 (10)(2e) 1 

(1 0)(2e) 

Bestuurskern 
Oir .Wate rkwali te it, Ondergr 
en Manen 
Bodem , Ondergrond en 
Wadden 

Datum 
1 m ei 2020 

ons kenmerk 
[ENW/ BSK-202 0/ 82864 
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To: (1O)(2e) - DGRW0 (1O)(2e) 1@minienw.nl]; 1 (1 O)(2e) Il -DBO~U - ~(_10_)(_2e~)-~1@minienw. nl] 
From: (1O)(2e) ) - DG RW 
Sent: Fri 5/1/2020 3:33:09 PM 
Subject RE: Memo toelichting rol Deltares rondetafelgesprek granul iet 
Received: Fri 5/1/2020 3:33:09 PM 

Zoals beloofd nog even bij de deskundige n van WVL nagevraagd hoe het zit met de bewering in deze notiti~ .1 en 10 .. g 

11.1 en 1O.2.g 

(~ (1O)(2e) 1)- DGRW 
Verzonden: vrijdag 1 me i 2020 10:19 
Aan: 1 (1O)(2e) 1) - DGR W ; ~I __ (1_0)_(2e_)_~I) - DBO 
Onderwe rp: FW: Memo toelicht ing rol De lta res rondetafe lges prek granu liet 

Ha l(10)(2e)i en l(10)(2eÎ 
H ierbij de concept memo v an Deltares w aarom gevraagd is. Gaat dit ons helpen? Ik twij fel hier sterk aan. 
Groet, 

~10)(2e~ 
Verzonden met BlackBerry Work 
www.blackbe .com) 
Van (10)(2e) (10)(2e) deltares.nl> 
Datum: vrijdag 01 mei 2020 10 :08 AM 
Aan: 1 (1O)(2e) b -DGRW 1 (1O)(2e) l@minienw.nl> 
Onderwerp: Memo toelichting rol Deltares rondetafelgesprek granuliet 
Beste~) 
Zoals besproken stuu r ik je hierb ij de toegezegde memo. 

~lijke groeten , 

DISCLAIMER: This message is in tended exclusively for the addres see(s) and may contain confidential and privileged 
information. If you are not the intended recipient p lease notify th e sender immediately and destroy th is mes sage. 
Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The fmmdation 'Stichting Deltares ', which 
bas its seat at Delft, The Netherlands, Commercial Registration Number 41146461 , is not liable in any way whatsoever 
for consequences and/or damages resulting from the improper, incomplete and untimely dispatch, receipt and/or content 
of this e-mail. 
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To: (10)(2e ) - DGRWU (10)(2e) 1@minienw.nl ] 
From: (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Mon 5/4/2020 12 :05:01 PM 
Subject RE: Memo toelicht ing rol Deltares ron detafelgesprek granuliet 
Received: Man 5/4/2020 12:05:02 PM 

Nee, niet echt. Ze worden alleen maa r stelliger. ! 

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

Verzonden: maandag 4 mei 2020 11:30 

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

11.1 en 10.2.g 

Onderwerp: FW: M emo toe licht ing ro l De ltares rondetafe lgesp rek gran uliet 

Hal (10)(2e) i, 

Dit is de tweede versie. Ik vraag me af of het er beter op wordt. 

aag JOUW merung erover. 
Groet, 

~10)(2e~ 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackbe .com) 

11 .1en10.2.g 

Van (10)(2e) (10)(2e) deltares .nl> 
Datum: maan g mei 2020 11 :24 AM 
Aan: 1 (10)(2e) b - DGRW 1 (10)(2e) l@minienw.nl> 
Onderwerp: RE: Memo toelichting rol Deltares rondetafelgesprek granuliet 
Bestd: 10)(2~) 

Dank voor je reactig 11 .1 en 10.2.g 

11.1en 10.2.g 

Vriendelij ke groeten . 
(@m) 

-----Original Message-----
From: 1 (10)(2e) b - DGRW 1 (10)(2e) l@minienw.nl> 
Sen t· vri irlag 1 mei 2020 16:46 
Tol (10)(2e) 1 (10)(2e) l@deltares.nl> 
Subject: RE: Memo toelichting rol Deltares rondetafelgesprek granuliet 

Bes~) 

11 .1 en 10.2.g 
1 

11 .1 en10.2 .g 

Dank voor de toezendin van het conc t-memo over de rol van Deltares b ï het ronde tafel es rek ranuliet. 0 één unt kan ik het verhaal niet 
volgen: 11.1 en 10.2.g 

11 .1 en 10.2.g Ik neem aan dat j e deze passage laat corrigeren . 

Met een hartelijke groet, 

1 (10)(2e) 1 

Verzonden met BlackBerryWork 
(https://eur03 .safelinks.pro tection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww .blackberry.com %2F &data=02% 7C0 1 % 7C% 7C93 dle556548d4 f17fl d 

108d7edde6097%7C 15f3feüed7124981bc7cfe949af215bb%7C0%7C0%7C637239411666453875&sdata=Ezip2HhEmsvGpyVkRMO24%2FaO6 
LAg%2Bdkfebs3ibrDCBA%3D&reserved=0) 

V (10)(2e) (10)(2e) deltares .nl>> 
Datum: vn ag 1 mei 2020 10:08 AM 
Aan : (10)(2e ) - DGRW (10)(2e) minienw.nl» 
Onderwerp: Memo toelichting rol Deltares rondetafelgesprek granuliet 
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Zoals besproken stuur ik je hierbij de toegezegde memo . 

Vriendelij ke groeten. 
1 (10)(2e) 1 

DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and privileged infomrnt ion. I fyou are not 
the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message. Unauthorized use. disclosure or copying of this message is 
strictly prohibited. Th e foundation 'Stichting Deltares', which has its seat at Delft. The Netherlands, Commercial Registration Number 4 1146461, 
is not liab le in any way whatsoever for consequences and/or damages resultin2 from the improper. incomplet e and untimely dispatch. receipt 
and/or content of th is e-mail. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveli jk aan u is toegezonden. 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen . De Staat aanvaardt geen aansprakeli jkheid voor schade. van welke 
aard ook. die verband houdt met risico 's verbonden aan het elek tronisch verzenden van berichten . 

This message mav contain information that is not intended for you. Ifyou are not the addressee or if this message was sent to you bv 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 . 

DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and privileged infomrntion . I f you are not 
the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message. Unauthorized use. disclosure or copying of this message is 
strictly prohibi ted. The foundation 'Stichting Deltares'. which has its seat at Delft. The Netherlands. Commercial Registration Num ber 4 114 6461. 
is not liab le in any way whatsoever for consequences and/or damages resulting from the improper, incomplete and 1mtimely dispatch. receipt 
and/or content of th is e-mail. 
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To: (1 0)(2e) Il -DGBO (10)(2e) 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Mon 5/4/2020 1 :38:53 PM 
Subject 20200504 BRL 9321 en 9344 
Received: Mon 5/4/2020 1 :38:54 PM 
20200504 BRL 9321.docx 

Ha 1 (1 O)(Ze) 1, 

Heb je nog aanvullingen? 

Groet 
(10)(2e) 

135086 

l@m in ienw. nl] 
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Chronologie BRL 9321 en BRL 9344 

20080825 
mai lw isseling intern Senter Novem: granuliet als grond beschouwd. Verwezen wordt naar 
bespreking in IT op 25 augustus. Verslag daarvan ontbreekt. 

20080826 
Mail van Senter Novem aan Bontrup naar aan led ing van diens vraag of granuliet als grond mag 
worden toegepast. 
'Zoals gezegd heeft m ijn collega 1 (10)(2e) 1 uw verzoek besproken met een bet rokkene van et 
m inisterie van VROM. Zij zijn tot de conc lusie gekomen dat uw materiaal WEL past onder de 
definitie van grond onder de definit ie van het Besluit bodemkwaliteit. Dit betekent dat het 
materiaal als grond op of in de Nederlandse bodem toegepast kan worden voo r zover het 
kwalit atief uiteraard voldoet aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit .' 

20081019 
In een mail van I nt ron aan Senter Novem wordt ingegaan op de gevolgen. 

Wanneer VROM aangeeft dat granietzand va lt onder de definitie van grond bet ekent dit 
automatisch dat het GEEN bouwstof is. De defin itie van bouwstof in het Bbk slu it grond uit . I n et 
kadert van de certificering is een keuze gemaakt om dit zand als bouwstof te beschouwen omdat 
het de fijne fractie van steenslag is, dat nu een bouwstof is. Dus ook de f ijne fractie granietzand of 
kwartsietzand. 
Op basis van het standpunt van VROM (granietzand is g rond) wi lde ik het granietzand certificeren 
op basis van BRL 9321 I ndust rieza nd en gr ind. Dit levert een conflict op met BRL 9324 voor 
steenslag. I k heb dat afgelopen woensdag aan de orde gesteld in het College van Deskundige 
Toes lagmaterialen en Vu lstoffen. 
Om hiermee verder te komen zijn er wat mij betreft 3 opties : 

1. Graniet zand is grond en geen bouwstof : dan zal d it product uit BRL 9324 verw ijderd 
moeten worden en zullen alle producenten van steenslag het product als grond moeten 
gaan keuren. Dit beteeknt een fl inke extra investering ... .. 

2 . Graniet zand is een bouwst of die kan worden toegepast als grond. In dat geval kan met een 
k leine aanpassing van BRL 9321 het product zowel onder BRL 9324 als onder BRL 9321 
worden gecertificeerd voor de p roducenten die dit wensen. Dit houdt echter in dat het 
standpunt van VROM enigszins moet worden herzien. 

3. Granietzand is een bouwst of die alleen als bouwstof kan worden toegepast . 

20081208 
Bovenstaande mail doorgest uurd aan 1 (10)(2e) 1. 

~ 

20090107 en 20090108 
Verslaglegg ing besprek ing knelpunten in de werkgroepen imp lementatie Besluit bodemkwaliteit 
'Knelpunt 163 Grani~et_z_a_n_d ___ ~ 
Voor d it knelpunt is J (10)(2e) Ivan Intron uitgenodigd om een toelichting te verzorgen. 
Definit ie van granietzand, fijne fractie van steenslag. Eerste standpunt van VROM is stat us grond. 
Daarmee gaat granietzand onder BRL 9321 Industriezand- en grind vallen en zal het uit de 
reikwijdte BRL 9324 voor Steenslag moeten worden geschreven. Dat heeft consequenties voor de 
keuringsinspanning. 

Verslag: 

1 
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'Na een toelichting van 1 (10)(2e) ~an intron is de werkgroep van mening dat het materiaal 
als grond gezien moet worden. Intron zal aan de slag gaan met de uitwerking van de certificer ing 
van dit materiaa l als grond onder de BRL 9324, waarbij het wordt aanbevolen om het 
stoffenpakket aan te passen aan de informatie die beschikbaar is over de herkomst van de 
materialen (Schotland en Noorwegen) . De verwachting is dat het geen probleem is om met een 
beperkte keuringsinspanning te werken, gegeven het feit dat het hier gaat om schoon materiaal 
van natuurlijke oorsprong.' 

Acties: 
1. Aanpassing BRL 9324 ( I ntron) 

20090219 
Presentatie uitvoeringsvraagstu kken: Granietzand ( fijne fractie) is grond, dat betekent dat BRL 
aangepast moet worden. Bij de aanpassing kan met beperkte keuringsinspanning rekening worden 
gehouden. Intron past BRL aan 
Behandel ing IT: ter kennisname 
Besluit IT: kennis genomen 

20090331 
Monitor ingsverslag IT 2008: Actie 163 Definit ie van granietzand 
De fij ne fract ie van granietzand wordt als grond gezien . Product is tot op heden gecertificeerd 
onder de BRL voor steenslag dat als bouwstof wordt gezien. Anders certificeren leidt tot 
meerkosten. I ntron gaat aan de slag met een aanpassing van de BRL 9324, waarbij de 
keuringsinspanning is afgestemd op de contante en schone samenstel ling van het materiaal en dus 
ook beperkt. 
Punt behoort eigenl ijk op agenda werkgroepen bouwstoffen en grond en bagger, maar is vanwege 
link met certificering in deze werkgroep behandeld . Status: Geadresseerd in jan/ feb 2009 

20090802 
Wijzig ingsblad BRL 9321: commentaar waarin wijzig ingsblad wordt afgekeurd omdat onderhandse 
wijzigingen aan de eisen voor bouwstoffen worden voorgesteld 

20090807 
SGS verzoekt bevestiging status granietzand v ia mail aan J(10)(2e) I. 

20090921 
1 (10)(2e) I bevestigt status g ra nietzand als grond aan SG Intron 

20090922 
Mail van Mari van Kampen (Toetsingscommissie Bodemkwaliteit) aan SGS I ntron met bezwaar 
tegen stellingname VROM. 
' Zoals eerder aangegeven is een verhaa l van 'iemand van VROM v indt dat een fijne fractie van een 
bouwstof onder de definit ie van grond zou vallen' onvoldoende. 
Tot nu toe heb ik geen wettelij ke onderbouwing voor deze drastische w ij zig ing van de definit ie van 
bouwstof als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Bbk gezien. Voorts heeft Toetsingscommissie een 
zestal ongewenste neveneffecten vastgesteld die optreden als gevolg van voorgesteld w ijziging 
van de definitie van bouwstof. ' 

Daarbij wordt verwezen naar commentaar d.d. 21-9-2009 van de Technische Commissie 
Bodemkwaliteit op BRL 9321 : 
'In d it w ij zigingsb lad moet de fractie kleiner dan 2 mm van groevemateriaal als grond worden 
getoetst aan bijlage B (samenstelling) van de Regeling Bodemkwaliteit, terwij l de fractie groter 
dan 2 mm van p recies hetzelfde materiaal als bouwstof wordt getoetst aan bijlage A (emissie) van 
de Regeling bodemkwa liteit. ..... Kortom de wettelij ke onderbouwing voor de voorgestelde definitie 
van bouwstof ontbreekt , de consequenties van de voorgestelde w ijziging in de praktij k zijn niet 
overzien en een dergelijke drastische w ijziging zou eerst moeten worden onderworpen aan een 
m i lieueffectentoets en een bedrijfseffectentoets. Dit w ijzigingsblad kan niet worden goegekeurd.' 
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20100331 
Monitor ingsverslag IT 2009: Act ie 163 Definitie van granietzand 
Definitie g ranietzand 
Va lt granietzand, een fijne fractie van steenslag, onder de definitie grond of bouwstof? 
Standpunt van de werkgroep is dat granietzand de status grond heeft. Granietzand zal daarom ook 
onder BRL 9321 ( industriezand en grind) gaan vallen en uit BRL 9324 (steenslag) worden 
geschreven. Vanwege de link met certificering is dit punt, dat eigenlijk onder bouwstoffen en grond 
en bagger valt, behandeld in deze werkgroep. Status: Geadresseerd 

20130619 
Verslag van de Taskforce Verbeteren Beleid en Regelgeving: 
Onderwerp 4.9: Verhoogde Barium gehalten in granul iet 
'Vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is het volgende uitvoeringsvraagstuk over 
verhoogde barium gehalten granu liet aangedragen: 
N.a.v . een casus waarbij een partij granuliet met een verhoogd bariumgehalte, wil ik graag de 
volgende verbeterpunten aandragen. Deze hebben betrekking op de normstelling en op de 
bewijsmiddelen. 
Verslag bespreking: 
l(10)(2e)lmerkt op dat hij granu liet (slijpsel vrijgekomen bij het zagen van granietb lokken) niet als 
grond maar als bouwstof ziet.(~tnerkt op dat hier in de branche zelf anders tegenaan gekeken 
wordt. l(10)(2e)I stelt voor dit vraagstuk even te parkeren en te focussen op de vragen die de ILT 
stelt. 
De taskforce staat pos itief tegenover het omdraa ien van de normering, d.w.z. dat in de tab bellen 1 
en 2 weer een normwaarde wordt opgenomen, maar via een voetnoot wordt aangegeven dat de 
norm niet geldt als Bar ium van natuurlijke oorsprong is. Het aantonen of de verhoogde Barium 
gehalten een natuurlijke of ant ropogene oorzaak kent, dient onderdeel te worden van het 
historisch onderzoek. Doordat het historisch onderzoek onderdeel wordt van de milieuhygiënische 
verklaring (één van de verbetervoorstel len uit verbetertraject) maakt deze onderbouwing tevens 
onderdeel uit van het productcertificaat bij de partij. 
Voorstel bespreking IT: instemmen met voorstel taskforce' 

20130625 
Verslag Implementatieteam 
'Barium 
~wil de norm pas terug in de tabel ind ien helder is op welke wijze borging van het vaststellen 
van de antropogene herkomst van Barium is geregeld .(~)wil eerst het uitgewer kte voorstel van 
NEN op d it punt zien. t10)(2e~ geeft aan dat hij het nu niet helder vindt en dat normvermelding in de 
tabel het duidelijker maakt. Besloten wordt om eerst de uitwerking van de borging in NEN verband 
af te wachten en dan de normtabel op dit punt aan te passen.' 

2014 

20141015 
Overzicht van uitvoeringsvraagstukken en omissies Besluit bodemkwa liteit 

163 Intron Certificatie Certificerende I nstelling Datum indienen: 30-10-2008 Medium: helpdesk 
Referentie: 0810-6754 
Definit ie van granietzand, f ijne fractie van steenslag. Eerste standpunt van VROM is status grond. 
Daarmee gaat granietzand onder BRL 9321 Industriezand- en grind vallen en zal het uit de 
reikwijdte BRL 9324 voor Steenslag moeten worden geschreven. 
In februari 2009 toel ichting door INTRON in werkgroep kwa libo. Standpunt van de werkgroep is 
dat granietzand de status grond heeft. Intron gaat aan de slag met uitwerking van dit standpunt in 
de BRL 9321 en 9324. Aanbeveling om het stoffenpakket aan te passen aan de beschikbare 
informatie die beschikbaar is over de herkomst van het materiaal (Schotland en Noorwegen). 
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Werkg roep monitoring: Kwa libo 
Actie door: Bodem+ Intron 
Tijdelij ke actie: Bespreking in werkgroep 
Vergt w ij ziging: BRL 9321 BRL9324 
Verwachte datum oploss ing: nvt 
Datum oplossing: nvt 
Datum opvolg ing: nvt 
Wij ze opvolging : Wijzig ing BRL 9321 en 9324 door derden. 
I ndeling: A (geadresseerd) 
Aard : 4 (knelpunt voor werkgroepen) 

20141104 
BRL 9321 vastgesteld 

20140827 
Eerste versie van het productcertificaat voor granuliet: IZG-039- 01 d.d. 27-8-2014 (niet 
beschikbaar) 

.2.0.ll 

20150707 
Concept van BRL 9344: ' In deze beoordelingfsrichtlijn zijn al le relevante eisen opgenomen met 
betrekking tot de m il ieuhyg iën ische eigenschappen van de fractie< 500 urn vrijkomend bij de 
bewerking van p rima ire steenachtige m aterialen, zoals d ie zijn gesteld aan niet-vormgegeven 
bouwstoffen en grond in het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwa liteit.' 

20150902 
Publicatie van productcertificaat voor granuliet IZG-039-02 d.d. 2-9-2015. Huidig geldend 
certif icaat. 

2017 a pril 
Intron een nieuwe BRL 9344 aangeboden aan het m inisterie. Bron: Notit ie t.b.v. overleg BRL 9344 
op 16 november 2018. 

20170613 
I n j uni 2017 is door I&W de volgende reactie naar SBK gegeven: "Wij hebben gis teren de BRL 
9344 besproken en beoordeeld of deze in zij n huidige vorm in de Regeling bodemkwaliteit kan 
worden opgenomen. Gelet op de definit ie voor grond en een bouwstof moet ik u helaas meedelen 
dat de BRL in zijn huidige vorm niet voldoet en daarom niet als wettel ij k schema kan worden 
aangewezen in de Regeling ." Bron: Notit ie t.b .v. overleg BRL 9344 op 16 november 2018. 

20170613 
Reactie SBK: 'De BRL 9344 is goedgekeurd door de TBbk, t ijdens de aanvaard ingsperiode is er 
geen strijd igheid geconstateerd. Er is daardoor niet eerder aanleiding geweest om te twijfelen aan 
de mogel ijkheid de BRL op te nemen in de Regeling.' 
I k zal je vraag voorleggen aan de schemabeheerder, met het d ringende verzoek er deze week nog 
antwoord op te geven.' 

20170613 
Reactie van SGS Intron Industrial 
'Indertijd is BRL 9321 aangepast t .b.v . granul iet, nadat er van Senternovem een uitspraak is 
gekomen dat dit materiaa l inderdaad onder de definit ie van grond va lt . 
Echter, d ie aanpassing is gestrand bij de toetsingscommissie Bbk, omdat d ie stelde dat als gevolg 
van het wijzigingsblad imp liciet de defin itie van bouwstof zou worden aangepast. De 
argumentering komt er op neer, dat het niet zo kan zijn dat als je een bouwstof hebt (gesteente) 
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en dat fijn maakt, het ineens grond geworden is. Op die manier zou een bouwstof die niet voldoet 
aan de em issie-eisen, kunnen worden vermalen om te worden geleverd a ls grond . De implicaties 
zouden moeten worden onderzocht met een m ilieueffectentoets, etc. etc . . Tevens geldt dat de 
meest gebru ikte toepass ing van het mat eriaa l een niet-terugneem bare betreft. 
Na heel veel d iscussie is er vervolgens voor gekozen een BRL op te stell en d ie aan beide criter ia 
tegemoet komt, waa rbij overigens de defin it iekwestie niet in opgelost, zoals u aangeef t. 
De BRL heeft inm iddels alle re levante grem ia gepasseerd. Ik vertrouw op uw begrip in dezen en 
hoop dat de BRL ter notificatie kan worden aangeboden.' 

20170614 
Mail van1@ ~an Bodemplus: 
'Volgens mij moet er, gezien de reactie, nog eens goed naar de BRL worden gekeken. Dit gezien 
de eerdere reactie van Senternovem, en afkeuring daarna door de toetsingscommissie Bbk en de 
BRL d ie nu voorl igt. 10.2.e geeft aan dat de defin itiekwestie nog niet is opgelost. Zouden jullie 
nog eens goed naar de BRL 9344 kunnen kij ken en de eerdere d iscussie over de BRL 9321. 
Volgens mij moeten wij de uit komst daarna bespreken. De consequenties b ij toelating dan wel de 
motivatie voor het niet aanwijzen moeten goed in beeld worden gebracht. I s er vanuit Bodem+ 
nog betrokkenheid geweest bij de BRL of heeft de Cl dan wel schemabeheerder deze zonder ons 
daarin te kennen tot stand gebracht. Zijn j u llie het eens met een nadere beoordeling en toets. Ik 
kan mij voostellen dat een gesprek met de schemabeheerder daar onderdeel vanuit kan maken. ' 

20170615 
Mail vaó1 )( ~an Bodemplus: 
'Ik heb (10)(2e) net gesproken. Hij gaf zelf aan dat er sprake is van een strijdigheid met de 
definitie, maar door de BRL volled ig uit werken voor grond en bouwstof w il len ze de toepassing 
toch mogelijk maken. I k krijg st ukken toegezonden van de toetsingscomm issie Bbk en eventuele 
informatie over verdere contacten . Wordt vervolgd.'1 

20170628 
Mail van Bodemplus aan Intron: 
'Wij hebben g isteren de BRL 9344 besproken en beoordeeld of deze in zijn huidige vorm in de 
Regel ing bodemkwaliteit kan worden opgenomen. Gelet op de def in it ie voor grond en een bouwstof 
moet ik u helaas meedelen dat de BRL in zij n huid ige vorm niet voldoet en daarom niet als 
wettel ijk schema ka n worden aangewezen in de Regeling. Wij denken wel dat met een aanpassing 
in de BRL deze wel geschikt kan worden emaakt Voor een gesprek over een mogelij ke 
aanpassing wordt u benaderd door (10)(2e) )(2e) ofl (10)(2e) 1 van Bodem plus. 

Gezien de huidige p lanning voor de actual isatie van de Regeling en de tijd d ie nodig is voor de 
aanpassing BRL is het zeer onwaarsch ijn lijk dat een aangepaste BRL nog kan worden meegenomen 
met de actualisatie. 

I k beveel u aan om het gesprek over de aanpassing van de BRL met Bodemplus aan te gaan. Zoals 
hierboven aangegeven wordt u hiervoor benaderd.2 

20170628 
Interne mai l DGWB: 
'Onderstaande ma i l ter info. Wij kunnen een BRL niet aanwijzen omdat deze niet volledig aan de 
eisen voldoet. [k heb de verzoeker geïnfonmeerd. Met hem zal contact worden opgenomen over 
een aanpassing. Ka n de BRL a lleen niet meer mee met de actualisatie.'3 

2017 juli 
Naar aanleid ing hiervan is in j uli 2017 door SBK ~ (10)(2e) ~ een suggestie gedaan: 
De fractie <500 µm vrijkomend bij de bewerking van primaire steenachtige materialen wordt 
toegepast a ls niet-vormgegeven bouwst of of a ls grond. Het product is qua herkomst een bouwstof. 

1 T ijd lij n 
2 T ijd lij n 
3 T ijd lij n 
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De beoogde toepassing is echter ook als grond, dat wil zeggen niet terugneem baar op of in de 
bodem. Aangezien het product aantoonbaar voldoet aan de maximale samenstellingswaarden voor 
grond, ook voor metalen d ie niet opgenomen zijn in het standaard analysepakket voor grond, mag 
het product ook als grond worden toegepast, met dien verstande dat de toepassing herneembaar 
is overeenkomstig artikel 33 van het Bes luit bodemkwaliteit . Het toepassingsgeb ied betreft de 
GWW sector, met name, maar zich niet beperkt tot, zand in zandbed of in ophog ingslagen. 
I n reactie hierop is het vo lgende aan SBK medegedeeld : 
I k heb de aanvull ingen van de TBbk gelezen. De strijdigheid met de wetgeving blij f t ondanks de 
aanvullingen bestaan. Er dient vooraf een keuze te worden gemaakt: Of het vrijgekomen product 
is een niet vormgegeven bouwstof of het is grond. Deze keuze mag niet afhankelij k zijn van de 
interpretatie/ men ing van de gebruiker van de BRL. Met de voorgestelde aanvullingen bl ijft dit 
onduidelijk. Ik begrij p van de schemabeheerder dat zij deze keuze ( grond of bouwstof) aan de 
overheden (lees : I&M) laten. Zij vragen wel om een eenduidige keuze. Om deze keuze te maken 
wi l I&M ( en Bodem+) graag iom de branche en de schemabeheerder. Na de vakantie zal dit 
overleg worden georganiseerd. Of het dan alleen bij een tekstuele aanpassing blijft weet ik niet. 
Opname van de BRL 9344 in de Rbk per 1 januari 2018 lijkt daarmee lastig.4 

20180626 
Vervolgens is de BRL voorzien van aanpass ingen op 26 juni 2018. Vervolgens is de BRL voorzien 
van aanpassingen op 26 jun i 2018. Het toepassingsgebied is nu als volgt omschreven: 

1.2. Toepassingsgebied 
De fractie <500 µm vrijkomend bij de bewerking van pr imaire steenachtige mater ialen wordt 
toegepast als grond. Het toepassingsgebied betreft de GWW sector, met name, maar zich niet 
beperkend tot, zand in zandbed of in ophogingslagen. 
De p rimaire steenachtige materialen zijn afkomstig uit primair gewonnen gesteente (afkomstig uit 
steengroeves) of uit prima ir gewonnen grind en keien (gebaggerde of afgegraven sedimenten). 
Alle andere herkomsten, waaronder de verweking van gerecycled grind of steenslag, zij n 
u itges loten. Producten afkomstig uit een maal proces (vulstoffen) zijn eveneens uitgesloten. 5 

20181116 
Advies om deze versie ook niet op te nemen in het Rbk: "Zoals de BRL er nu uitziet is het 
inhoudelijk onvoldoende en jur id isch nog steeds onjuist (niet consequent doorgevoerd naar regels 
voor grond, bijv . gebru ik b ij lage A/ B, beperking toepassingsgebied, ontbreken duiding 
m ilieuhygiënische kwa liteit - enkel zeggen dat het grond is volstaat niet, moet een kwa liteit 
aangeven) ." 6 

4 Ibidem 
5 Ibidem 
6 Ibidem 
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To: (1 0)(2e) Il -DGBO (10)(2e) 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 

l@m in ienw. nl] 

Sent: Mon 5/4/2020 1 :59 :30 PM 
Subject 20200504 Proceseva luatie granu liet 
Received: Mon 5/4/2020 1 :59:31 PM 
20200504 Procesevaluatie granuliet.docx 

Ha 1 (1 O)(Ze) 1, 

Hier een ee rste out li ne voo r een rapportage van Wim. 
Graag je suggest ies! 

Groet 
(10)(2e) 

135085 1171 



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: Tue 5/5/2020 9: 20: 17 PM 
Subject Gesprek met Ans Mol 
Received: Tue 5/5/2020 9:20:18 PM 

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

Morgen praten we on 10 uu r met Ans Mol, wethouder van de gemeente West Maas en Waa l. Zij wordt b ij gestaan door een 

beleidsmedewe rker. 

Mevr. Mol heeft de diepe p lassen in haa r portefeuille. Zij figu reerde in de uitzending van Zemb la en heeft deelgenomen aan het 

rondetafelgesprek in de TK. 

Tijdens de discuss ie over de toepassing in Ove r de Maas in septem ber en oktober heeft zij regelmat ig contact gehad met de 

vergunn ingverleners en de handhavers van RWS ZN. Zij vormden voor mevr. Mol het aanspreekpunt van RWS. Na de uit zending 
van Zembla heeft zij regelmatig conta ct gehad metl (1 0)(2 e) 1, I (1 0)(2e) 1 en 1 (10)(2e) 1- Na de uitzend ing deed de 

wet houder een oproep aan de m inister de toepass ing van granuliet stop te zetten. 

In de aanloop naa r de brief van 5 maart heeft st aatssecreta ris {toen minister) enkele conta ct opgenomen en haa r na afloop van het 

Rondet afelges prek op het ministerie uitgenodigd voor een gesprek. 

In dat gesprek zijn o.a. afsp raken gem aakt ove r de gemeenschappelijke rev iew. 

Nadat het verzoek tot stopzetting nul op het rekest kreeg heeft de gemeent e een formeel handhavingsverzoe k ingediend en 

verlangde binnen 8 dagen een uit sp raak. Nadat het minist e rie dat weige rde heeft de gemeente de gang naa r de 

voorzieningenrechter van de RvSt gemaakt . Die oo rdeel dat lenW uit er lijk 24 april een reactie moest geven op het 

handhavingsverzoek. Op 23 apr il oordee l lenW dat er geen handhaving nodig was omdat er geen ove rt redingen waren 

geconstateerd bij Over de Maas. 

Mevr. Mol heeft zich herhaalde lijk beklaagd dat zij onvo ldoende informat ie heeft gekregen van het minister ie. 

In het gesprek kan het volgende aan de o rde komen : 

. ee rdere problemat iek in Over de Maas 

. t oepass ing granuliet in 2016 {150.000 ton) 

. verantwoorde lijkhe id rijk- provinc ie 

. be roep en bezwaar bij toepassingen 

. d iepe plassenbe leid in het algemeen 

. pr ivaat rechtelijke overeenkomst gemeente - Over de Maas BV 

. informatievoorz ien ing en communicat ie met lenW 

. review naa r m ilieuhyg iënische aspecten granuliet 

Groet 
(10)(2e) 
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Van: 
Aan: 
Ondeiwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Bestá fmm,) 

(10)(2e) 

emo oe 1c 1ng rol Deltares rondetafelgesprek granuliet 

woensdag 6 mei 2020 11:13 :06 

Memo aan Min Ienw betr. toelicbtina rol Deltares rondetafelgesprek aranuliet - 6 mei 2020.odf 

Zoa ls besproken stuur ik je hi erbij de toegezegde memo. 
Vriendelij ke groeten, 

1 (10)(2e) 1 

DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain 
confidential and privileged information. If you are not the intended recipient please notify 
the sender immediately and destroy this message. Unauthorized use, disclosure or copying 
of this message is strictly prohibited. The foundation 'Stichting Deltares', which has its seat 
at Delft, The Netherlands, Commercial Registration Number 41146461 , is not liable in any 
way whatsoever for consequences and/or damages resulting from the improper, incomplete 
and untimely dispatch, receipt and/or content of this e-mail. 
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Memo 

Aan 

Datum 

6 mei 2020 

Contactpersoon 

1 (10)(2e) 1 

Onderwerp 

(10)(2e ) 

Doorkiesnummer 

(~) 

Toelichting rol DeHares rondetafelgesprek granuliet 

Inleiding 

Deltores 

E-mail 

(10)(2e) l@deHares.nl 

Aantal pagina's 

1 van 2 

In deze memo geven we vanuit inhoudelijk wetenschappelijk perspectief een toelichting op het 
toepassen van granuliet voor het verondiepen van plassen . Deze inhoudelijke toelichting heeft 
Deltares eveneens gegeven tijdens het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer op 9 maart 
jongstleden en mediavragen van met name Zembla . Een korte toelichting op dit proces maakt 
eveneens deel uit van deze memo. 

Een centrale vraag is of granuliet als grond beschouwd kan worden. Deze vraag kan vanuit 
meerdere perspectieven worden beantwoord. Als onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek 
op het gebied van water en ondergrond, beantwoordt Deltares deze vraag vanuit bodemkundig en 
milieukundig perspectief, gebaseerd op inhoudelijke en wetenschappelijke gronden. 

Granuliet 

Bodem- en milieukundige criteria grond 
Deltares stelt dat vanuit bodemkundig perspectief granuliet niet aan de criteria voldoet voor de 
definiëring van grond. Namelijk, dat granuliet: 
- geen nutriëntenhuishouding heeft; 
- geen koolstofcyclus kent; 
- geen lutum (klei mineralen) bevat en 
- geen organische stof bevat. 
De eigenschappen van granuliet wijken dus af van de bodemkundige definitie van grond. 

Waterkwalite11 
Het effect van het storten van granuliet in diepe plassen op de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit, 
alsmede het risico voor mens en milieu, zijn - voor zover bij Deltares bekend - nooit onderzocht. 
Vanuit de theorie geredeneerd, is het toegevoegde polyacrylamide een potentieel risico. Het is niet 
bekend wat er met deze stof gebeurt als het onder water wordt gebracht. Als deze stof onder die 
omstandigheden zou afbreken , wat niet uitgesloten kan worden, dan ontstaat er acrylamide . 
Acrylamide is een neurotoxine, een kankerverwekkende stof. In het reguliere monitoringspakket 
van oppervlaktewater wordt niet op deze stof geanalyseerd, en deze zal dus niet herkend worden . 
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Datum 

6 mei 2020 

Het proces 

Vragen van Zembla 
Deltares is benaderd door Zembla-journalisten voor hun uitzending 'De afvaldump van 
Rijkswaterstaat' op 30 januari 2020.1 (10)(2e) lheeft als 

Pagina 

2 van 2 

bodemdeskundige in algemene zin kort hun vraag beantwoord of hij granuliet als grond 
beschouwt. Voor verdere beantwoording heeft hij verwezen naar Rijkswaterstaat, omdat Deltares 
weliswaar al jaren betrokken is bij onderzoek naar het verondiepen van plassen , maar geen 
onderzoek in of naar het gebruik van granuliet voor het verondiepen van Over de Maas heeft 
gedaan. Ook heeft hij doorverwezen omdat er een nieuw beleidskader in voorbereiding is . 

Uitnodiging Tweede Kamer 
Op 13 februari 2020 nodigde de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede 
Kamel (10)(2e) 1 als vertegenwoordiger van Deltares met inhoudelijke kennis, uit voor een 
rondetafelgesprek over 'granuliet in Maasplassen' op 9 maart 2020 . De directie van Deltares heeft 
bij het accepteren van deze uitnodiging de afwe in gemaakt of Deltares de juiste organisatie is 
gezien de gevraagde deskundigheid, en (10)(2e) de juiste persoon hiervoor zou zijn gezien de 
gevraagde expertise. Beide afwegingen lei en o een overtuigend ja. De belangrijkste 
grondslagen om in te gaan op deze uitnodiging zijn onze rol als onafhankelijk kennisinstituut op het 
gebied van water en ondergrond en het publieke belang om kennis te delen. 

(10)(2e) 1 heeft de vragen van de Tweede Kamerleden 
beantwoord. HIJ heeft toegelicht dat er vanuit verschillende invalshoeken naar granuliet gekeken 
kan worden, waarbij hij het bodem- en milieukundig perspectief heeft belicht. 

Op 31 maart 2020 heeft kortstondig een bericht op de website van Zembla gestaan waarin (10J(2ej 
[10)(2e fnjuist was geciteerd - de journalist had twee mensen met elkaar verward. 
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To: - DGRWU (10)(2e) 1@minienw.nl]; ~I __ (_10~)(_2e~)-~I) - DGRWU (10)(2e) 1@minienw.nl ] 
Cc: (10)(2e) @rws.nl] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Wed 5/6/2020 3:28:46 PM 
Subject: BRL 9321, BRL 9324 en BRL 9344 
Received: Wed 5/6/2020 3:28:46 PM 
20200504 BRL 9321.docx 

Best e I( 10)(2e)I en~10)(2e~ 

Ik heb op basis van de beschikba re stukken voor Wim Ku ij ken een ch ronologie gemaakt van de totstandkoming van BRL 9321 , de 

prob lematiek van BRL 9324 en het concept van BRL 9344. Er resteert nog een aant al procesvragen en inhoude lijke vragen. 

1. Wannee r is BRL 9321 voor het eerst besproken in de Techn ische Commissie Bodemkwaliteit ? 

2. Wannee r is BRL 9321 voor het eerst vastgesteld door het College van Deskund igen Korrelvormige Materialen? Is dat in 2008? 

Is daa r een ve rslag van? 

3. Wannee r is BRL 9321 aanvaa rd door de Ha rmonisat ie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwa liteiten ? Is dat in 2008? Is 
daa r een verslag van? 

4. Wannee r is deze BRL 9321 vervolgens voor het eerst bindend verklaard door schemabeheerder KIWA BMC? Op 2-8-2008 ? 

5. Wannee r is deze BRL voor het eerst besproken in het lmplementat ieteam? 

6. Wannee r is BRL 9321 op voor het eerst in de Regeling bodemkwal iteit opgenomen? 

7. Vanaf welk moment is granuliet als grond toegepast onder verwijzing naa r BRL 9321? Is dat na november 20 14 (zie vraag 7)? 

8. De huidige versie van BRL 9321 dateert van november 2014. Welke wijz igingen zijn er tussen 2008 en 2014 doorgevoerd in 

de BRL? Zijn deze wijz igingen besproken in de Technische Comm iss ie (er is een verslag van 21-9-2009) en in het 

lmp lementat ieteam? Zi j n daar verslagen van? 

9. Is granu liet ooit gebruikt als bouwstof onde r BRL 9324 ? Zo ja, tot op welk moment? 
10. Wat wo rdt bedoeld met 'gran uli et wordt uit de reikwijdte van BRL 9324 gesch reven' zoa ls aangegeven in 2009 en latere 

jaren? Wat is er daa rtoe gewijzigd in 9324? Betreft dat de kor relg rootte? 

11. Wannee r heeft die 'uitschr ijving' plaatsgevonden? Is dat in de versie van 13-5-2015 van BR L 9324? 

12. Is de gewijz igde BRL 9324 besproken in het College van Deskundigen ? Is de BR L besproken in de Technische Commissie en 

het lmplementat iet eam ? 

13. Was het voo r de datum van de uitsch r ijving al toegestaan om granuliet als grond aan te bieden (zie vraag 6)? 

14. Wannee r is BRL 9344 voor het eerst besproken in de Techn ische comm issie bodemkwalite it ? Is daa r een verslag van? 

Ik realiseer met dat een aanta l van deze vragen bet rekking hebben o p de pr ivate kant van de keten. We llicht zijn er nog meer 

relevante gremia. 
Tevens realisee r ik me dat 10)(2e )pas sinds 3 jaar bet rokken is. Vandaar mijn suggest ie om deze vragen te rug te leggen bij RWS 

Bodem plus . (10)(2e) zal wel op de hoogte zij n denk ik. Desgewenst wil ik hem ook rechtst reeks benaderen . 

Graag zou ik eind vo lgende week van j ull ie antwoorden ont vangen. 

Groet 
(10)(2e) 

135083 1176 
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Chronologie BRL 9321, BRL 9324 en BRL 9344 

2008 

20080802 
BRL 932 1 vas tgesteld 

20080825 
ma ilwisseling intern Senter Novem: granuliet als gro nd beschouwd. Verwezen wordt naa r 
besp reking in IT op 25 aug ustu s. Vers lag daa rvan ontbreekt. 

20080826 
Mail va n Senter Novem aa n Bontrup naa r aan leiding va n d iens v raag of gran uliet als grond mag 
worden toegepast. 
'Zoa ls gezegd heeft mij n co llega 1 (10)(2e) I uw verzoek bes proken met een betrokkene van et 
m inister ie van VROM. Z ij zij n tot de co nclusie gekomen dat uw mate r iaa l WEL past onder de 
defin it ie va n grond on der de defi nit ie van het Besluit bodemkwaliteit. Dit beteken t dat het 
mater iaa l als grond op of in de Neder landse bodem toegepast kan worden voo r zover het 
kwalitat ief uiteraa rd voldoet aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit .' 

20081019 
I n een ma il van I ntron aa n Senter Nove m wordt ingegaan op de gevo lgen. 

'Wanneer VROM aa ngeeft dat gran ietza nd valt onder de defi nit ie van grond betekent d it 
automat isch dat het GEEN bouwstof is. De defin it ie van bouwstof in het Bbk sluit g rond uit. I n het 
kader van de ce rtifice ring is een keuze gemaa kt om d it za nd als bouwstof te beschouwen om dat 
het de fij ne fract ie va n steenslag is, dat nu een bouwstof is. Dus ook de fij ne f ra ctie granietza nd of 
kwartsietza nd. 
Op basis van het standpunt van VROM (granietza nd is g rond ) w ilde ik het granietza nd certificeren 
op bas is van BRL 932 1 I nd ust rieza nd en gr ind. Dit levert een conflict op met BRL 9324 voo r 
steens lag . I k heb dat afgelopen woensdag aa n de orde gesteld in het Co llege van Des kund ige 
Toes lag materialen en Vulstoffen. 
Om hiermee verder te kom en zij n er wat mij bet reft 3 opt ies: 

1. Granietza nd is grond en geen bouwstof: da n za l d it prod uct uit BRL 9324 verw ijderd 
moeten worden en zullen alle producenten va n steens lag het product als grond moeten 
gaa n keu ren. Dit betekent een fl inke extra invester ing ..... 

2. Granietza nd is een bo uwstof die kan worden toegepast als g rond. I n dat geva l kan met een 
kleine aa npassing van BRL 932 1 het product zowel onder BRL 9324 als onder BRL 9321 
worden gecertificeerd voor de producenten die dit wensen. Dit houdt echter in dat het 
standpunt van VROM enigszins moet worden herz ien. 

3. Granietza nd is een bo uwstof die alleen als bouwstof kan worden toegepas t . 

20081208 
Bovenstaa nde mail doo rges tuurd aa n l (10)(2e) I. 

2009 

20090107en20090108 
Verslag legg ing besp reking kne lpunten in de werkgroepen implementa tie Besluit bodemkwaliteit 

'Knelpunt 163 Gran i~e_tz_a_n_d ___ ~ 
Voor d it knelpun t is 1 (10)(2e) Ivan I ntron uitgenod igd om een toelichting te verzo rgen. 
Definit ie van granietza nd, fi j ne fract ie van steenslag . Ee rste standp unt van VRO M is status gro nd . 
Daa rm ee gaat granietza nd onder BRL 9321 I ndust rieza nd- en grin d vallen en za l het uit de 

1 
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reikwijd te BRL 9 324 voor Steenslag moeten worden geschreven. Dat heeft co nsequenties voo r de 
keur ingsinspanning . 

Verslag : 
'Na een toelicht ing vanl (10)(2e) ~a n intro n is de werkg roep van mening da t het mater iaa l 
als grond gez ien moet worden. I ntron za l aa n de slag gaa n met de uitwerki ng van de certifi cering 
van dit ma teriaa l als grond on der de BRL 9324, waa rbij het wordt aa nbevo len om het 
stoffenpakket aa n te passen aa n de inform atie die besc hikbaa r is over de herkomst van de 
mater ialen (Schot land en Noorwegen) . De verwachting is da t het geen probleem is om met een 
bepe rkte keurings inspa nning te werken, gegeven het feit dat het hier gaa t om sch oon materiaa l 
van nat uur li j ke oo rsp rong.' 

Act ies : 
1. Aanpassing BRL 9324 ( I ntron) 

20090219 
Presentat ie uitvoeringsv raagst ukken: Granietzand (fi j ne fractie) is g ro nd , dat beteken t dat BRL 
aa ngepas t moet worden . Bij de aa npass ing kan met beperkte keurings inspa nning rekening worden 
gehou den. I ntro n past BRL aa n 
Behandeling IT: ter kennisname 
Bes luit IT: kennis genom en 

20090331 
Monito r ingsverslag IT 2008: Actie 163 Definitie van granietza nd 
De fi j ne fract ie van granietza nd wordt als grond gez ien. Product is tot op heden gecertific ee rd 
onder de BRL voor steenslag da t als bouwstof wo rdt gez ien. Anders certifice ren leidt tot 
meerkosten. I nt ron gaat aan de slag met een aan pass ing van de BRL 9324, waa rbij de 
keur ingsinspanning is afges temd op de contante en schon e samenstelling van het materi aa l en dus 
ook beperkt . 
Punt behoort eigenlij k op agenda werkgroepen bouwstoffen en gron d en bagger, maa r is vanwege 
link m et certificeri ng in deze werkg roep beha ndeld. Status: Gead resseerd in ja n/feb 2009 

20090802 
Wijz ig ings blad BRL 932 1: comm entaa r waa r in wi jzig ings blad wordt afgekeurd om dat onderh andse 
wi j zigingen aa n de eisen voo r bouwstoffen worden voorgeste ld 

20090807 
SGS verzoekt bevest ig ing stat us granietza nd v ia mail aa n l(10)(2e) I. 

20090921 
1 (10)(2e) I bevest igt statu s graniet za nd als gron d aa n SG I ntron 

20090922 
Mail van ~l --(-1-0)-(2_e_)-~I (Toets ingscom miss ie Bodemkwaliteit) aa n SGS I ntron met bezwaa r 

tegen stellingname VROM . 
'Zoals ee rder aa ngegeven is een verhaa l van 'iemand van VROM v indt da t een fi j ne fract ie van een 
bouwstof onder de defin itie van grond zou vallen' onvoldoend e. 
Tot nu toe heb ik geen wettelij ke onderbouwing voo r deze d ras t ische wijz ig ing van de definitie van 
bo uwstof als bed oeld in hoofdst uk 3 van het Bbk gezien. Voorts heeft Toetsingscommiss ie een 
zes tal ongewenste neveneffec ten vastgesteld die opt reden als gevolg van voorgestelde wij ziging 
van de defi nit ie van bouwsto f.' 

Daa rbij wordt verwezen naa r co mmentaa r d .d . 21-9-2009 van de Technische Commi ss ie 
Bodemkwaliteit op BRL 9 321: 
' I n d it wij zigingsblad moet de fract ie k leiner da n 2 mm van g roevema ter iaa l als grond worden 
getoetst aan bij lage B (samenstelling) van de Regeling Bodemkwaliteit, terwij l de fract ie groter 
da n 2 mm van prec ies hetzelfde mater iaa l als bouws tof wordt getoetst aan bij lage A (emiss ie) van 
de Regeling bodemkwaliteit ...... Kortom de wettel ij ke onderbouwing voor de voo rgestelde definitie 
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van bouwstof ontb reekt , de consequent ies van de voorgeste lde w ij ziging in de prakt ij k zij n niet 
overz ien en een derge lij ke drasti sche wi j ziging zou ee rst moeten worden onderworpe n aa n een 
mil ieueffec tentoets en een bed r ij fseffec tentoets. Dit wijzigingsblad kan niet worden goedgekeurd .' 

2010 

20100331 
Monito r ingsverslag IT 2009 : Ac tie 163 Defi nitie van granietza nd 
Definit ie g ra n iet za nd 
Valt granietza nd, een fi j ne fract ie van steenslag , onder de defi n it ie grond of bou wstof? 
Standpunt van de w erkgroep is dat granietzand de stat us gro nd heeft . Granietza nd za l daarom ook 
onder BRL 9321 (i nd ust ri eza nd en gr ind ) gaa n vallen en uit BRL 9324 (steens lag ) wo rden 
geschreven. Vanwege de link met certifi cering is dit pu nt, dat eigenlij k onder bouwstoffen en gro nd 
en bagger valt, behandeld in deze we rkg roep. Status: Gead resseerd 

2012 

20120523 
Wijz ig ing BRL 9321 door KIWA MBC bindend verklaa rd 

2013 

20130619 
Verslag van de Taskforce Verb eteren Beleid en Regelgeving : 
Onderwerp 4.9 : Verhoogde Ba rium gehalten in granuliet 
'Vanuit de I nspectie Leefom geving en Transport (ILT) is het volgende uit voer ingsv raagstuk over 
verhoogde ba r ium gehalten granuliet aa ngedragen: 
N.a.v . een cas us waa rbij een pa rtij gra nuliet met een verhoogd ba rium gehalte, wil ik graag de 
volgende verb eterpu nten aa ndragen . Deze hebben bet rekking op de normstelling en op de 
bewijsm idde len . 

Verslag bespreking : 
(10)(2e) erkt op dat hij granuliet (slij psel vrijgekomen bij het zagen van granietblokke n) niet als 
gron maa r als bouwstof ziet. Ot to merkt op dat hier in de bran ch e zelf anders tegenaan gekeken 
wordt . l(10)(2e)I stelt voor dit vraagst uk even te parkeren en te focussen op de v ragen die de ILT 
stelt . 
De tas kfo rce staa t pos it ief tegenover het om draa ien van de normer ing, d.w .z. dat in de tabellen 1 
en 2 w eer een normwaa rde wordt opgenomen, maa r vi a een voetnoot wo rdt aa ngegeven da t de 
norm niet geldt als Ba r ium va n na tuurlij ke oorsp rong is. Het aa ntonen of de verhoogde Ba rium 
gehalten een natuur li j ke of antropogene oorzaa k kent, dient onderdee l te worden van het 
histo risch onderzoek. Doordat het historisch onderzoek onderdeel wordt van de milieuhyg iënische 
verkl ari ng (één van de verbetervoorstellen uit verbetertraj ect) maa kt deze onderbouwing tevens 
onderdee l uit van het productcertifi caa t bi j de partij . 
Voors tel bes preking IT: instemmen met voorstel tas kforce ' 

20130625 
Verslag I mplementa tietea m 
'Ba r ium 

~ )wil de norm pas teru g in de tabe l ind ien helder is op we lke wij ze borging van het vaststellen 
van de antropogene herkom st van Ba ri um is gerege ld .(l10)(2~)wil eerst het uitgewerkte voorstel van 
NEN op d it punt zien . ~1 0)(2ej geeft aa n dat hij het nu niet helder vindt en dat norm verm elding in de 
tabel het duidelij ker maa kt . Bes loten wordt om eerst de uitwerking van de borging in NEN verba nd 
af te wac hten en da n de normtabel op dit punt aan te passen.' 

2014 

20140827 
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Eerste vers ie van het productcert ificaat voor granu liet : I ZG-039-01 d.d. 27-8-2014 (niet 
besch ikbaar) 

20141004 
Gewij zigde BRL 9324 vastgesteld doo r KIWA BMC 

20141015 
IT : Overzicht van uitvoeringsvraagst ukken en om iss ies Besluit bodem kwaliteit 

163 I ntron Certificatie Certificerende I nstelli ng Datum ind ienen: 30-10-2008 Med ium: helpdesk 
Referent ie : 0810-6754 
Defin it ie van gra nietzand, fi j ne frac t ie van steenslag . Eerste sta ndpunt van VROM is status grond . 
Daarmee gaat granietzand onder BRL 9321 Industriezand- en grind va llen en za l het uit de 
reikwijd te BRL 9324 voor Steenslag moeten worden geschreven . 
I n februari 2009 toe lichting door I NTRON in werkgroep kwa libo . Standpunt van de werkgroep is 
dat gran ietzand de status grond heeft. Intron gaat aan de slag met uitwerking van d it standp unt in 
de BRL 9321 en 9324. Aanbeve ling om het stoffen pakket aan te passen aan de besch ikbare 
info rmatie d ie besch ikbaar is over de herkomst van het materiaa l (Schotland en Noorwegen) . 
Werkgroep mon itoring : Kwa libo 
Act ie door: Bodem+ Intron 
Tij de lij ke act ie : Bespreking in werkgroep 
Ve rgt w ijz ig ing: BRL 9321 BRL9324 
Verwachte da t um op loss ing : nvt 
Datum oploss ing: nvt 
Datum opvolg ing : nvt 
Wijze opvolging : Wij ziging BRL 9321 en 9324 door derden. 
I ndeling: A (geadresseerd) 
Aa rd : 4 ( knelpu nt voor we rkgroepen) 

20141104 
Gewij zigde BRL 9321 vastgesteld doo r KIWA BMC 

20150513 
Wijz ig ing BRL 9324 vastgesteld door KIWA BMC 
'Toe lichting : 
Bij het ve rschij nen van deze uitgave van BRL 9324 is er gez ien de defi nit ie van grond in het 
Bes luit bodem kwa lite it voor gekozen om een strikte scheiding aan te houden tusse n de cert ificat ie 
va n grond en de certificat ie van bouwstoffen . Daardoor kan op bas is van BRL 9324 
alleen nog groeves teen worden gecertificee rd als bouwstof en is BRL 9321 uitgeb reid met 
de mogelij kheid om gebroken grind als grond te cert ificeren . ' 

20150707 
Concept va n BRL 9344: ' In deze beoorde lingsrichtlij n zij n alle re leva nte eisen opgenomen met 
betrekki ng tot de m ilieu hyg iën ische eigensc hap pen van de fract ie < 500 urn vrij komend bij de 
bewerking van prima ire steenachtige materialen, zoa ls d ie zijn gesteld aa n niet-vormgegeven 
bouwstoffen en grond in het Bes luit bodem kwali te it en de Regeling bodem kwa lite it.' 

20150902 
Publicatie van productcertifi caa t voor gra nuliet I ZG-039-02 d.d . 2-9-2015. Huidig geldend 
certificaat. 

2017 

2017 april 
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I nt ron een nieuwe BRL 9344 aa ngeboden aa n het mini steri e. Bron : Not it ie t .b.v . over leg BRL 9344 
op 16 november 20 18. 

20170613 
I n j uni 20 17 is door I&W de volgende react ie naa r SBK gegeven: "Wij hebben g isteren de BRL 
9344 besp roken en beoo rdee ld of deze in zij n huid ige vorm in de Rege li ng bodem kwalite it kan 
worden opgen omen. Gelet op de definit ie voo r grond en een bouwstof moet ik u helaas meede len 
dat de BRL in zij n huidige vorm niet vo ldoet en daa rom niet als wettelij k schema kan worden 
aa ngewezen in de Regeling." Bron: Notit ie t .b.v. overl eg BRL 9344 op 16 november 2018 . 

20170613 
Reactie SBK: ' De BRL 9344 is goedgekeurd door de TBbk, t ij dens de aa nvaa rdingsper iode is er 
geen str ij d igheid geconsta teerd. Er is daa rdoor niet ee rder aa nleiding geweest om te twij felen aa n 
de mogelij kheid de BRL op te nemen in de Rege ling .' 
I k za l j e vraag voo rleggen aa n de schemabeheerder, met het d ringende verzoek er deze week nog 
antwoord op te geven.' 

20170613 
Reactie va n SGS I ntron I nd ust rial 
' I ndert ij d is BRL 9321 aa ngepast t .b.v. granu liet , nada t er van Senternovem een uitsp raa k is 
gekomen dat dit ma teriaa l inderdaad onder de defi nit ie van grond valt . 
Echter, d ie aa npassing is gestrand bij de toets ingscom miss ie Bbk, omdat d ie stelde dat als gevolg 
van het wi j zigingsb lad impl iciet de defi n it ie van bouwstof zou worden aa ngepast. De 
argumentering komt er op neer, dat het niet zo kan zij n da t als j e een bo uwstof hebt (ges teente) 
en dat fij n maa kt , het ineens grond geworden is. Op die manier zou een bouwstof d ie niet voldoet 
aa n de em iss ie-e isen, kunnen wo rden verm alen om te worden ge leverd als grond. De imp licat ies 
zouden moeten worden onderzocht met een m ilieueffectentoets, etc . etc . . Tevens ge ldt dat de 
meest gebruikte toepass ing van het materiaa l een niet- terug neem ba re bet reft . 
Na heel vee l disc ussie is er vervolgens voo r gekozen een BRL op te ste ll en d ie aa n beide cr iter ia 
tegemoet komt, waa rbij overigens de definiti ekwestie niet in opge lost, zoa ls u aa ngeeft. 
De BRL heeft inm idde ls alle relevante grem ia gepasseerd. I k vertrouw op uw beg ri p in dezen en 
hoop dat de BRL ter not ificat ie kan worden aa ngeboden.' 

20170614 
Mail van10Beàa n Bodem plus : 
'Vo lgens mij moet er, gezien de react ie, nog eens goed naa r de BRL worden gekeken. Dit gez ien 
de ee rdere react ie van Senternovem , en afkeuring daa rna door de toetsingscomm iss ie Bb k en de 
BRL die nu voorligt. Erik Hoven geeft aa n dat de defi n it iekwestie nog niet is opgelost . Zouden j ullie 
nog eens goed naa r de BRL 9344 kun nen ki j ken en de ee rdere disc ussie over de BRL 932 1. 
Volgens mij moeten wij de uitkomst daa rna bespreken. De conseq uent ies bij t oe lat ing da n wel de 
mo tivat ie voo r het niet aa nwijzen moeten goed in beeld worden gebrach t . I s er van uit Bodem + 
nog betrokkenheid geweest bij de BRL of heeft de CI da n wel schemabeheerder deze zonder ons 
daa r in te kennen tot sta nd geb rac ht . Z ij n j u llie het eens met een nadere beoorde ling en toets. I k 
kan mij voos tellen dat een gesprek met de sc hemabeheerder daa r onderdeel vanuit kan maken.' 

20170615 
Mail van10Beàa n Bodemplus : 
' I k heb 1 (10)(2e) 1 net ges proken. Hij ga f ze lf aan dat er sp rake is van een st r ij d igheid met de 
defin it ie, maa r door de BRL vo lled ig uit werken voor grond en bouwstof w illen ze de toepass ing 
toch moge lij k maken. I k krij g st ukken toegezonden van de toetsingscom m issie Bbk en eventu ele 
info rmati e over verdere contac ten . Wo rdt vervolgd .'1 

20170628 
Mail van Bodemp lus aa n Intron : 
'W ij hebben g isteren de BRL 9344 besp roken en beoordeeld of deze in zij n huidige vo rm in de 
Regeling bodemkwalite it kan worden opgenomen. Ge let op de definiti e voo r g rond en een bouwstof 

1 Tij dlijn 

5 
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moet ik u helaas meede len dat de BRL in zij n huid ige vorm niet voldoet en daarom niet als 
wet te lij k schema kan wo rden aa ngewezen in de Regeling. Wij denken wel dat met een aa npass ing 
in de BRL deze wel geschikt kan worden gemaa kt Voor een gesprek over een moge lij ke 
aa npassing wo rdt u benaderd doo r l (10)(2e) 1 of l (10)(2e) 1 va n Bodem plus. 

Gezien de huid ige planning voor de ac tualisa tie van de Rege ling en de ti j d d ie nod ig is voor de 
aa npassing BRL is het zeer onwaa rs chij nli j k dat een aa ngepaste BRL nog ka n wo rden meegenomen 
met de actu alisatie. 

I k beveel u aa n om het gesprek over de aa npassing van de BRL met Bodemp lus aa n te gaa n. Zoa ls 
hierboven aa ng eg even wordt u hiervoo r benaderd. 2 

20170628 
I ntern e ma il DGWB: 
'Onderstaa nde ma il ter in fo . Wij ku nnen een BRL niet aa nwij zen omdat deze niet vo ll ed ig aa n de 
eisen voldoet. I k heb de verzoeker geïn formeerd. Met hem za l contac t wo rden opgenomen over 
een aa npass ing. Ka n de BRL alleen niet meer mee met de act ualisat ie.'3 

2017 juli 
Naa r aa nleiding hiervan is in j u li 2017 door SBK ~ (10)(2e) 1 een suggestie gedaa n : 
De fractie < 500 µm v r ij komend bij de bewerking van pr ima ire steenac ht ige materialen wo rdt 
toegepast als niet -vorm gegeven bo uwstof of als grond . Het prod uct is qua herkoms t een bouwstof. 
De beoogde toepass ing is ec hter ook als grond, dat wil zeggen niet te rugneem baa r op of in de 
bodem. Aa ngezien het prod uct aa ntoo nbaa r voldoet aan de ma x imale samenstelli ngswaa rden voor 
grond, ook voor meta len d ie niet opgenomen zij n in het standaa rd analysepa kket voor grond, mag 
het prod uct ook als grond worden toegepast , met dien versta nde dat de toepass ing herneem baa r 
is overeenkomst ig art ikel 33 va n het Bes luit bodemkwaliteit . Het toepass ingsgeb ied bet reft de 
GWW sector, met name, maa r zich niet beperkt tot , za nd in za ndbed of in ophog ings lagen. 

I n react ie hierop is het vo lgende aa n SBK medegedeeld : 
I k heb de aa nv ullingen van de TBbk gelezen. De stri j dig heid met de wetgeving blij ft onda nks de 
aa nvu ll ingen bestaan . Er dient vooraf een keuze te worden gemaa kt : Of het vrijgekomen prod uct 
is een niet vormgegeven bouwstof of het is grond. Deze keuze mag niet afhanke li j k zij n va n de 
interp retat ie/ mening van de gebruiker van de BRL. Met de voorgestelde aa nvullingen blij ft dit 
onduidelij k. I k beg rij p va n de sc hemabeheerder dat zij deze keuze ( grond of bouwstof) aa n de 
overheden (lees : I&M ) laten. Z ij v ragen wel om een eend uidige keuze. Om deze keuze te maken 
wil I&M ( en Bodem+) graag iom de bra nche en de schemabeheerder. Na de va kantie za l d it 
overl eg worden georga ni see rd. Of het dan alleen bij een tekst ue le aa npass ing bli j ft weet ik niet. 
Opname van de BRL 9344 in de Rbk per 1 j anuari 2018 lij kt daa rm ee lastig. 4 

2018 

20180626 
Vervolgens is de BRL voo rzien va n aa npass ingen op 26 j uni 2018. Vervo lgens is de BRL voorzien 
van aa npass ingen op 26 j un i 2018 . Het toepassingsgeb ied is nu als vo lgt omsch reven : 

1.2. Toepassingsgeb ied 
De fractie < 500 µm vrij komend bij de bewerking va n pr ima ire steenacht ige mater ialen wo rdt 
toegepast als grond. Het toepassingsgebied betreft de GWW sector, met name, maa r zich niet 
bepe rkend tot , za nd in za ndbed of in oph og ingslagen. 
De primaire steenachtige ma terialen zij n afkomstig uit pri ma ir gewonnen gesteente (afkomstig uit 
steeng roeves) of uit prima ir gewonnen gr ind en keien (gebaggerde of afgeg raven sed imenten) . 
Alle andere herkomsten, waa ronder de verweking van gerecycled grind of steenslag, zij n 

2 T ij d lij n 
3 T ij d lijn 
4 Ibidem 

6 
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uitges loten. Producten afkomst ig uit een maa l proces (vu lstoffen) zij n eveneens uitges loten. 5 

20181116 
Advies om deze vers ie ook niet op te nemen in het Rbk: " Zoa ls de BRL er nu uitziet is het 
inhoudelij k onvo ldoende en j urid isch nog steeds onj uist (n iet conseq uent doorgevoerd naar rege ls 
voo r grond, bijv . gebru ik bij lage A/B, bepe rking toepass ingsgebied, ontbreken duiding 
mil ieuhyg iënische kwa lite it - enkel zeggen dat het grond is vo lstaat niet , moet een kwa lite it 
aa ngeven) ." 6 

5 Ibidem 
6 Ibidem 

7 
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To: (10)(2e) - HBJZU (1 0)(2e) 1@min ienw.n l]; 1 (1 0)(2e) 1- HBJZ~U __ (1_0)'---(2_e~) ~l@min ienw.nl] 
From: (10)(2e) - HBJZ 
Sent: Wed 5/6/2020 4:21 :38 PM 
Subject RE: Verdeling TK debat Men S tas PFAS, granul iet en diepe plassen 
Received: Wed 5/6/2020 4:21 :39 PM 

Klinkt logisch. 
Grl~l 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van:11 (10)(2e) 1 f HB JZ <9 (10)(2e) l@minienw.nl> 

Datlir· waensdae: 06 rf 2020 2:05 PM 
Aan (10)(2e) HB JZ ~ (10)(2e) l@minienw.nl>J (1 0)(2e)_ 
Onderwerp: Verdeling TK debat Men Stas PFAS, granuliet en diepe plassen 

Hallcf>1~f1110)(2ei 
Zouden ju llie eens kun ne n meekijken/ den ken? 

Groet, 

(~) 

, 1- HBJZ 1'------'-(_10-'--)('---2e--')- -'-'l@=m=in=i~en=w~.~nl> 

Met het oog op het not aoverleg volgende wee k d insdag in de TK met be ide bewindspersonen is de vraag we lke bewindspersoon 

waarover het woo rd neemt . 

Dit omdat de onderwerpen - PFAS, granuliet en diepe plassen - niet over één maa r mee rdere beleidste rre inen tegelijk gaan : 

mil ieu, wate r en bodem. 

(Dit blijkt ook wet uit het feit dat het BBk en de Rbk zijn vastgesteld door toenmalige M VROM en Stas VenW gezamenlijk. 
In eerdere debatten (met 1 bewindspersoon) was niet altijd duidelijk hoe de verdeling precies was. 

In een VAO met de {huidige) Stas werd bijv. het onderwerp granuliet in brede zin behandeld, maar de Stas was toen nog M voor 

MenW. 

De TK-brief van 5/3 over granuliet is verstuurd door M fen Wen M MenW, de laatste TK-brief van 17 april door de Stas, mede 
namens M) 

St aatsrechte lij k is het betrekkelijk eenvoud ig: 

- M kan het woord voe ren ove r alles wat het beleidsterrein van lenW bet reft, 

- Stas alleen wat betreft de spec if ieke be leidst erreinen die genoemd zij n in de po rtefeu il le. 

- Mis en blijft echter medeverant woordelij k 

- bovendien kan M zich o.a. in debatten laten ve rvangen door de Stas. 

Dit betekent dat er met het oog op het debat van vo lgende week met be ide bewindspersonen ruimte voor de bewinds personen is 

om een passende onderlinge verde ling te maken. 

Op basis van de portefeu ill eve rdeling Rutte 111 zit water in de portefeuil le van M. 
Milieu (waaronder gevaarlijke stoffen) en bodem zitt en in de portef euille van de Stas. 

Op basis van het bovenstaande lijkt het vooralsnog het meest logisch de vo lgende verde ling t e maken : 

Minister: diepe plassen* 

Stas: PFAS en granuliet* * 

* Gelet op waterportefeu ille Men M (RWS) als waterbeheerder 

** Laat ste TK brief is ondertekend door de Stas, mede namens M. In de reactie op handhavingsverzoek gemeente is echte r een 

verdeling gemaakt : M (RWS) als BG inzake BBK en Stas (ILT) inza ke BBK-Kwa libo. 

130325 1178 



To: (1 0)(2e) Il -DCO~ (10)(2e) 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 

1@minienw.nl] 

Sent: Wed 5/6/2020 9:16:03 PM 
Subject RE: intemetberc iht Wim Kuijken 
Received: Wed 5/6/2020 9:16:03 PM 

Ik be l je morgenochtend we l even. Wellicht sprake van een misvers t and. 

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

Verzonden: woensdag 6 mei 2020 17:48 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DBO 

Onderwerp: RE : int ern et be rciht W im Kuij ken 

Beste j10)(2e~ ik kreeg je niet te pakken zoj uist. 

Naar ik beg reep gaat het om een bericht op het ienw intranet (dus intern) wat besp roken is en idd gep laatst is op het int ra net , en 

was het nooit het idee dat dit interne bericht gericht op medewe rkers ook extern op het internet zou worden gep laatst. 

Wat zou dhr Kuiken dan precies waa r extern plaatsen en met welk doel? 

Grt, 
(10)(2e) 

Van: ( 1 O )(2 e) ) - DB O ~L _ _:(_1 0_:__)(:_2_:e )_---1'1@""-'-'m"'"'"i '-'-n '""ie-'-'-n-'--'w-'-'. n-'--'I> 
Verzonden: woensdag 6 mei 2020 13:52 
Aan: 1 (10)(2e) Il -DCO ~~--(-10-)(-2e-)-~l@m inienw. nl> 

Onderwerp: FW: internetbe rciht W im Kuij ken 

Beste 1 (10)(2e) 1, 

Ik w ilde nog even terugkomen op het bericht dat de stas geen behoefte heeft aan een extern bericht. Ik heb het zojuist besproken 

met dh r. Ku ijken. 

Dhr. Kuijken had hierover afspraken gemaakt metl(10)(2e)~n had begrepen dat trn)(2e~it ook zo aan de st as had gecommun iceerd en 

er van die zijde geen bezwaren waren tegen en ko rt be r icht op internet. 

Hij wil graag weten wa t de overweg ingen van de st as zijn om er alsnog van af te zien. 

Wellicht kun je me even bellen. 

Groet 

~ 
Va~ (10)(2 e) jDCO 4 (10)(2e) l@minienw .nl> 

Verzonden: vnJdag 24 apr il 2 20 1~5_:0_5 ____ ~ 
Aan: (10)(2e) ) - DBO L__--,----:(_10...:...)(:_2_:e) _ ____bl...,,;,;,;,;,;,;,;,,::-:-:=..:..:..:..: 

CC: (10)(2e) ) - DCO m inienw.n l> 

Onderwerp: internet berciht W im Ku ij ken 
Hoi (10)(2ej, 
Ik heb co ntact gehad metl (10)(2e) (10)(2e) 
internet bericht gra n ui iet. 

En de stas heeft laten weten geen behoefte te hebben aa n een extern bericht. 
Wil j ij contact opnemen met 1 (1 0)(2e) 1 als er toc h wat moet worden gepub li cee rd? 

Met vr. groet 

(10)(2e) 

(10QgZe01@!e) (1~~ ~~wwe) 

(10)(2e) 

134464 
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To: (1 0)(2e) Il -DGBO (10)(2e) 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 

l@m in ienw. nl] 

Sent: Wed 5/6/2020 9:49:53 PM 
Subject RE: 20200430 Interview ~I - (-1-0)-(2-e)-~ 

Received: Wed 5/6/2020 9 :49:54 PM 

Jazeker. 

Morgen. 
Van:~I --(1-0)-(2-e)-~l) -DGB 

Verzonden: woensdag 6 mei 2020 19:20 
Aan: 1 (1 0)(2e) 1) - DBO 

Onderwerp: FW: 20200430 Interv iew! (1 0)(2e) 

Ga j ij hem nog bellen? 
Blijkbaar had hij ook nog al wat punten op het verslag? 

Van: Wim Ku ij ken 4 (10)(2e) l@gmai l.com > 

Verzonden: woensdag 6 mei 2020 15:00 
~----~ 

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

CC: (1 0)(2e) ) - DGB < (10)(2e) 
L__~____:__:_____:_ _ ___..,.,....;.;.;.;"-r'-"c:...:....:..:...:..:...:..: 

Onderwerp: Re : 20200430 Interv iew 
~----~ 

(1 0)(2e) 

M aa r be l hem dan even dat ik een onafhankel ij k onderzoek doe! Hij kan b ij m ij j u ist a lles kwijt aan opmerk ingen . 

Anders opnieuw cal l ! 

Niet lat en 'ont sna ppen ' .... . 

Wi m 

iPhone W JK 

O p 6 mei 2020 o m 14:58 heef t~I __ (_10_)_(2_e_) -~Il - DBO 1L __ (_10_)_(2_e_) _ __ l@~m_in_ie_n_w_.nl> het vo lgende geschreven: 

Je hebt de off ic iële lijn van het ministerie en zij n mening. Die w ij ken af . Hij gaat er kennelijk van uit dat jouw rapport 

straks de officiële lijn za l onderschrijven .. . Anders kan ik dit n iet plaatsen. 

We hebben in iedere geval een niet-geautorisee rd verslag. 

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

Verzonden: woensdag 6 mei 2020_1_4:_5_5 __ ~ 
Aan: ( 1 o )(2e) ) - DG B ,..L-____:_(_10---'--)(---'--2_:e )_ ~ "-'-'-'~~~ 

CC: (10)(2e) ) - DBO <L__-----.---'.-(1_0_:_:)(Z_e_:) _ ____l.la....;.;,.:.=:..:...:....:..:...:..:...:..: 

Onderwerp: Re : 20200430 1 nterv iew ~-(1_0_)(_2e_)_~ 

Snap ik niet.. ... wat bedoe lt hij nu? 

iPhone WJK 

Op 6 mei 2020 om 14 :36 heeft ~I __ (1_0_)(_2e_)_~I) - DGB 1L __ (1_0_)(2_e_) _ _J,l@_m_i_n_ie_n_w_._nl> het volgende 

gesc hreven : 

Z ie onder de bijzondere reactie van JM,OH2e) 1 

Van:I (10)(2e) 1 (WVL) 1'----___ (1_0_)(2_e_) __ _,.l@_rw_s_.n_l> 

Verzonden: woensdag 6 mei 2020_1_2:_4_9 __ ~ 
Aan: 1 ( 10)(2e) 1) - DG B L___( 1_0_)(2_e_) - -----m...,..i_n_ie_n_w_. n_l> 

Onderwerp: RE : 20200430 Inte rv iew (1 0)(2e) 

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

(10)(2g) 

135232 1180 



Met v riendelijke groet, 

1 '1 Al/w g)(2e) 
Van: 1 (10)(2e) Il -DG B ~L_____:_( 1_:0 )_:_(2_e:_) _ _,,.l@~m~ i n"""ie"-'n"'""w"""'.""'"'n 1 > 

Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 11:27 
Aan: (10)(2e) (WVL) rws .nl> 

~__::..!.____j__ ___ _:_.--'---' _ _:_ __ _J.""'-'--'-'-~ 

CC : ( 1 o) ( 2e) ) - D B O <L.-___:_____:_:___:___----?-'-'--'-'-=:..:...:....:..::...:..:..:..: 

Onderwerp: 20200430 Interview (10)(2e) 

Geachte 1 (10)(2e) 1, 

Bij gevoegd v indt u het verslag van het inte rv iew dat gisteren heeft p laa tsgevonden. 
Graag hoo r ik of u zich kunt v inden in het vers lag , of dat u nog za ken m ist of aa npassingen heeft . 
Het zou fi j n zijn als dat uiterlij k volgende week donderdag lukt . 
Vri endelijke g roet, 
1 (10)(2e) 1 

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

This message may conlain infonnalion !hal is nol inlended for you lf you are nol the addressee or iflhis 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 for dam age of any kind resutting from the risks inherent in the 
eleclronic lransm ission of messages. 

135232 1180 
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Verslag extra Webex- MT HBJZ 7 mei 2020 

Aanwezig: Leden MT (Afwezig:~10)(2e/) (Verslag: l(1O)(2e)I) 

Kopie: Medewerkers HBJZ 

1 (1 0)(2e) 1 

buiten verzoek 

Op 12 mei is er Nota-overleg Bodem in de TK. Dit gaat vooral over PFAS, granuliet en 
het diepe plassen beleid . De minister en stas zullen aanwezig zijn. Er wordt een pittig 
debat verwacht. Gewerkt wordt aan de voorbereiding,(~lcoördlneert de inbreng 
vanuit HBJZ. 

buiten verzoek 

(10)(2e) 
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buiten verzoek 

[Til__)_rmJ 

(10)(2e) 
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To: (10)(2e) Il -DGRWU (10)(2e) 1@minienw.nl] 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Thur 5/7/2020 7:50:44 AM 
Subject BRL 9321, BRL 9324 en BRL 9344 
Received: Thur 5/7/2020 7:50:45 AM 

Beste(~ 

Kun je nagaan wie we kunnen benaderen van de Toetsingscommiss ie. Is dat nog st eeds ~l __ (_10_)_(2_e_) -~ 

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

Verzonden: donderdag 7 me i 2020 08:41 

Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DGRW '9 (10)(2e) l@m inienw.nl> 

Onderwerp: RE: BRL 9321, BRL 9324 en BRL 9344 

Beste~ 

Ik moet nog even checken hoe ze precies op we lk moment heetten. Het gaat m ij inderdaad om de Toetsingscomm iss ie Bes luit 

bodemkwalite it . 

Ik ste l voor dat je alleen die vragen beantwoordt waar je zelf documenten over hebt. 

Wim en ik praten nog met de St ichting Bouwkwa li t eit, KIWA en Intron. Dan leg ik zelf daar deze vragen we l neer. 

Groet 
(10)(2e) 

Van: ~1 --(1_0_)(_2e_)_~I) - DGRW '9 (10)(2e) l@m inienw.nl> 

Verzonden: woensdag 6 me i 2020 16:51 
Aan: (10)(2e) ) - DBO ~~--(-10-)(-2e-)-~l@m inienw.n l>; ~I ___ (1_0_)(_2e_) __ ~I) -DGRW 

CC: (10)(2e) {BS) (10)(2e) rws.n l> 

Onderwerp: RE: BRL 9321, BRL 9324 en BRL 9344 

Beste t10J(2ej, 
Jij spreekt over de techn ische commissie bodemkwal iteit. Is dit niet de Toets ingscommissie bes luit bodemkwalite it van de 
Stichting bouwkwa liteit. In dat geval kunnen w ij naast informatie bij bodem+ ook informatie ophalen bij de Stichting 
bouwkwalite it . Ook informatie over de harmonisatie comm issie bouw kunnen wij daar vandaan ha len . Ik stel voor om naast het 
voorleggen van de vragen aan Bodem+, een dele van de vragen ook voor te leggen aan KIWA en de stichting bouwkwaliteit 
(SBK). Indien je het eens bent dan kunnen wij dat doen. 

1. Wannee r is BRL 9321 voor het eerst besproken in de Techn ische Commissie Bodemkwaliteit ? {ook Sbk} 

2. Wannee r is BRL 9321 voor het eerst vastgesteld door het College van Deskund igen Korrelvormige Materialen? Is dat in 2008? 

Is daa r een ve rslag van? {ook KIWA} 

3. Wannee r is BRL 9321 aanvaa rd door de Ha rmonisat ie Commissie Bou w van de St ichting Bouwkwa liteiten ? Is dat in 2008? Is 

daa r een verslag van? (ook Sbk} 

4. Wannee r is deze BRL 9321 vervolgens voor het eerst bindend verklaard door schemabeheerder KIWA BMC? Op 2-8-2008 ? 

{ook KIWA} 

5. Wannee r is deze BRL voor het eerst besproken in het lmplementat ieteam? 

6. Wannee r is BRL 9321 op voor het eerst in de Regeling bodemkwal iteit opgenomen? 

7. Vanaf welk moment is granuliet als grond toegepast onder verwijzing naa r BRL 9321? Is dat na november 20 14 (zie vraag 7)? 

8. De huidige versie van BRL 9321 dateert van november 2014. Welke wijz igingen zijn er tussen 2008 en 2014 doorgevoe rd in 

de BRL? Zijn deze wijz igingen besproken in de Technische Comm iss ie (er is een verslag van 21-9-2009) en in het 

lmp lementat ieteam? Zi j n daar verslagen van? (ook KIWA e n Sbk) 

9. Is granu liet ooit gebruikt als bouwstof onde r BRL 9324 ? Zo ja, tot op welk moment? (ook KI WA ) 

10. Wat wo rdt bedoeld met 'granu li et wordt uit de reikwijdte van BRL 9324 gesch reven' zoa ls aangegeven in 2009 en latere 

jaren? Wat is er daa rtoe gewijzigd in 9324? Betreft dat de kor relg rootte? (ook KIWA) 

11. Wannee r heeft die 'uitsch r ijving' plaatsgevonden? Is dat in de versie van 13-5-2015 van BR L 9324? 

12. Is de gewijz igde BRL 9324 besproken in het College van Deskundigen ? Is de BR L besproken in de Technische Commissie en 

het lmplementat iet eam ? {ook KIWA en SbK) 

13. Was het voo r de datum van de uitsch r ijving al toegestaan om granuliet als grond aan te bieden (zie vraag 6}? (ook KI WA) 

14. Wannee r is BRL 9344 voor het eerst besproken in de Techn ische comm issie bodemkwalite it ? Is daa r een verslag van? {ook 

SbK) 

Met vriendelïke roet, 

(10)(2e) 

1350811-----~ 1184 



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

Verzonden: woensdag 6 me i 2020 16:29 ~------~ 
Aan: (1 0)(2e) ) - DGRW 1 (10)(2e) l@m inienw .nl>; ~I __ (_10_)(_2e_)_~I) - DGRW 1 (10)(2e) l@minienw.n l> 
CC: (10)(2e) {BS) (10)(2e) rws.nl> 

Onderwerp: BRL 9321, BRL 9324 en BRL 9344 

Best e 1(10)(2e)I en~10)(2el) 

Ik heb op basis van de besch ikbare stukken voor Wim Ku ij ken een chronologie gemaakt van de t otstandkom ing van BRL 9321 , de 

prob lemat iek van BRL 9324 en het concept van BRL 9344. Er resteert nog een aant al procesvragen en inhoudelijke vragen. 

1. Wannee r is BRL 9321 voor het eerst besproken in de Techn ische Comm issie Bodemkwalite it ? 

2. Wannee r is BRL 9321 voor het eerst vastgesteld door het College van Deskund igen Korre lvormige M ate r ialen? Is dat in 2008? 

Is daa r een ve rslag van? 
3. Wannee r is BRL 9321 aanvaa rd door de Harmonisatie Comm issie Bouw van de St icht ing Bouwkwa lite it en ? Is dat in 2008? Is 

daa r een verslag van? 

4. Wannee r is deze BRL 9321 vervolgens voor het eerst bindend verklaard door schemabeheerder KIWA BMC? Op 2-8-2008 ? 

5. Wannee r is deze BRL voor het eerst besproken in het lm plement at iet eam? 

6. Wannee r is BRL 9321 op voor het eerst in de Regeling bodemkwal it eit opgenomen? 

7. Vanaf welk moment is granu liet als grond t oegepast onder verwijzing naa r BRL 9321? Is dat na november 20 14 (zie vraag 7)? 

8. De huidige versie van BRL 9321 dateert van november 2014. Welke wijz igingen zijn er tussen 2008 en 2014 doorgevoerd in 

de BRL? Zijn deze wijz igingen besproken in de Techn ische Comm iss ie (er is een verslag van 21-9-2009) en in het 

lmp lement at iet eam? Zij n daar verslagen van? 

9. Is granu liet ooit gebruikt als bouwstof onde r BRL 9324? Zo ja, tot op welk moment? 

10. Wat wo rdt bedoeld met 'gran uli et wordt uit de re ikwijdte van BRL 9324 gesch reven' zoa ls aangegeven in 2009 en latere 

jaren? Wat is er daa rtoe gewijzigd in 9324? Bet reft dat de kor re lgrootte? 

11. Wannee r heeft die 'uitsch r ijv ing' p laatsgevonden? Is dat in de versie van 13-5-2015 van BR L 9324? 

12. Is de gew ijzigde BRL 9324 besproken in het College van Deskund igen ? Is de BR L besproken in de Techn is che Comm issie en 

het lmplementat iet eam ? 

13. Was het voo r de datum van de uitsch r ijv ing al t oegest aan om granu li et als grond aan te bieden (zie vraag 6)? 

14. Wannee r is BRL 9344 voor het eerst besproken in de Tech nische comm issie bode mkwalite it? Is daa r een verslag van? 

Ik rea liseer met dat een aant al van deze vragen bet rekking hebben o p de pr ivate kant van de keten. We llicht zijn er nog meer 

relevant e gremia. 

Tevens rea lisee r ik me dat 10)(2e pas sinds 3 jaar bet rokken is . Vandaar mijn suggest ie om deze vragen t erug t e leggen bij RWS 

Bodem plus . (10)(2e) zal wel op de hoogte zij n denk ik. Desgewenst wil ik hem ook rechtst reeks benaderen . 

Graag zou ik eind vo lgende week van j ull ie antwoorden ontvangen. 

Groet 
(10)(2e) 

135080 1184 



To: 'Wim Kuïken' (10)(2e) @gmail.com]; ~I __ (1_0~)(2_e~J-~I) - DGS~~ __ (_10~)(_2e~J-~1@minienw.n l] 
From: (10)(2e) ) - DSO 
Sent: Thur 5/7/2020 7:57 :41 AM 
Subject 20200 11 5 Memorandum GIS.pdf 
Received: Thur 5/7/2020 7:57:42 AM 
2020011 5 Memorandum GIS.pdf 

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

Om 11 uu r sp reken we met Pet er Bont rup . Volled igheidsha lve st uu r ik nogmaa ls het st uk t oe dat Bont rup op 15 janua r i (d us voor 

de uit zending van Zemb la) naa r de t op van RWS heeft gest uu rd . 

Groet 
(10)(2e) 

134873 1185 



To: (1 I(10)(2e)I 1 (BS)U (10)(2e) 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 

l@rws.n l]; 1 (10)(2e) 1 (BS)U (10)(2e) l@rws.nl] 

Sent: Thur 5/7/2020 8:24:29 AM 
Subject RE: Bariumgehalte monstern ame granu liet 
Received: Thur 5/7/2020 8:24:29 AM 

Dank! Helder. 

Van: 1 (1I(10)(2e)I 1 (BS) 
Verzonden: donderdag 7 me i 2020 09:23 
Aan: 1 (1 0)(2e) I) - DBO ; ~I - (1-0)-(2-e)~I {BS) 

Onderwerp: RE : Ba r iumgeha lt e m on stername granuliet 
Dag !10)(2ej, 
Voor gra nuliet geldt dat het bariumgehalte een nat uu r lij ke oorspro ng heeft . Dat w il zeggen dat er vanuit het Bb k geen norm va n 
toepass ing is. 
De normen voo r ba r iu m zij n (ik meen in 2009) ingetrokken. Het bleek da t de intervent iewaa rde voor barium lager was da n het 
gehalte dat va n nature in de bodem voorkomt. I ndien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opz ichte van de 
nat uu rl ij ke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld 
op basis va n de voo rma lige intervent iewaa rde voor barium va n 625 mg/kg d.s . ( het gem idde lde aa n gemeten gehalten moet 
binnen de " ba ndbreedte" van 1,4*625 mg/kg d.s vallen). 
Hoewel d us n iet re levant voor gra nu liet, va lt het door Geonius in maart 2020 bepaa lde gem idde lde gehalte aa n bariu m (658 
mg / kg d.s.) in de ga rnulietmonsters b innen deze ba ndb reedte en zou gra nuliet daarmee ook vo ldoen aan de eisen va n het Bb k 
(als het bari um va n ant ropogene oorsp ron g zou zij n geweest). 
Ee rdere bemonste r ingen/analyses va n gra nuliet lieten soms een geringe overschrij d ing van de ba ndb reedte zien , maar deze is 
zoa ls gezegd voo r het bevoegd gezag niet re leva nt (er is geen norm va n toepass ing). 
Groet, (10)(2e 

Van: (10)(2e) ) - DBO 4 (10)(2e) l@minienw.n l> 

Verzonden: donderdag 7 me i 2020 08:55 
Aan: 1 (1I(10)(2e)I 1 {BS) <~I ---(1-0)-(2-e)--~l@rws.n l>; 1 (10)(2e) 1 (BS) <I (1 0)(2e) l@rws.n l> 

Onderwerp: Ba riumgeha lte monstername granu liet 

Best e 1(10)(2e)I e ro1I0 )(2~) 

Zij n er t ijdens de monsterna mes nog b ijzonde rheden vastgeste ld t en aanz ien van het ge halte bar ium in gran uliet? 

Groet 
(10)(2e) 

135078 1187 



To: (10)(2e) D - ocon (10)(2e) 
From: (10)(2e) b -DBO 
Sent: Thur 5/7/2020 12:38:16 PM 
Subject RE: 20200415 Bericht internet Kuijken 
Received: Thur 5/7/2020 12:38:17 PM 
20200415 Bericht internet Kui jken .docx 

Beste 1 (10)(2e) 1, 

@ minienw.nl] 

Wellicht berust e.e.a. op een misverstand. Dus daarom hierbij de gehele achtergrond. 

Bij een eerste gesprek dat dhr. Ku ijken op 1 april met 10.2.een stas heeft hij naar voren gebracht dat hij zoveel mogelij k partijen 

wilde benaderen in gesprekken, maar ook een algemene oproep w ilde doen. 

Vanaf 1 april is dat uitgewerkt in een voorstel voor een tekst te plaatsen op intranet en internet . Daartoe zijn twee vrijwel 

gelijk luidende teksten gemaakt in overleg met dhr. Kuijken e 10 .2.e 
Bij de tekst op intranet worden medewerkers uitgenodigd informatie te verschaffen en is daartoe een postbus gecreëerd die door 

mij wordt beheerd. 

Naar aanleiding van vragen van de stas over het aspect van Web ingeval van aangeleverde mails en/of informatie is dit bij HBJZ 

uitgezet. 

Op 22 apr il werd duidelijk wat hiervan de uitkomst was. Op 23 apri l heeft ~10)(2ejdit besproken met de stas en mij telefonisch 

teruggekoppeld dat de stas zowel met het bericht op intranet als op internet akkoord was. 
Vervolgens heb ik dit aan ~ :gemeld en ben ik in contact gekomen met je collega ~l --(-10-)-(2_e_) -~10p 24 apri l werd het bericht op 

intranet geplaatst. 

Vervolgens ontstond er een probleem wie erover ging en op welke plek het internetbericht moest komen. Vervolgens kreeg ik op 

24 april varl (10)(2e) !iouw bericht over de positie van de stas, die bij mij wat vreemd overkwam. 

Een internetbericht is voor Kuijken van groot belang. We doen ons best alle spelers te spreken tijdens het onderzoek, maar we 

kunnen niet voorkomen dat er iemand is die relevante informatie heeft niet bij ons in beeld is. Door het p laatsen van een bericht 

bouwt dhr. Kuijken een voorzorgsmaatregel in voor het geval zich na publicatie van zijn rapport iemand meldt die alsnog beweert 

belangrijke info te hebben. Het bericht is niet gericht op een specifieke organisatie of doelgroep. 

Omdat we willen voorkomen dat er bij dit onderwerp straks honderden niet- relevante mails binnenkomen en beantwoord moeten 

worden, is ervoor gekozen in het bericht geen mailadres op te nemen. Dit is expliciet met de stas besproken. 

Ik ben uiteraard geen expert, maar het gaat erom het bericht te plaatsen op een voor de burger voor hand liggende plaats (dus niet 
bij de Overlegorganen ofzo): https://www. ri jksoverheid.n 1/m inisteries/m inisterie-van-infrastructuur-en-waterstaat 

Daarbinnen is een rubriek 'Uitgelicht' . Het zou mooi zijn als daar, met een fotootje van dhr. Kuijken, het bericht zou worden 

geplaatst. Voor reacties kan men dan naar: https:ijwww.ri jksoverheid.nl/min isteries/m inisterie-van-infrastructuur-en

waterstaat/cont act 
Idealiter zou dit bericht tot 1 juli moeten blijven staan, dan is zijn opdracht afgerond. Maar iedere andere suggestie van de 

specialisten is uiteraard prima. 

Dhr. Kuijken heeft naar mij aangegeven er zeer sterk aan te hechten dat een dergelijk bericht wordt geplaatst. Mocht dat, ondanks 

zijn uitdrukkelijke wens, niet gebeuren dan zal hij daar in zijn eindrapport melding van maken en er zijn verbazing over uitspreken. 

Inmiddels is er grote haast bij. Dhr. Kuijken is al een maand bezig .... 

Van: (10)(2e) ) - D80 
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 09:01 
Aan: 1 (10)(2e) I) - DCO 
Onderwerp: RE: 20200415 Bericht internet Kuij ken 

t. i. 

Van: l.__ __ (1_0_)(2_'-_l _ __,1) -D80 

Verzonden: donderdag 23 april 2020 1~4_:0_6 ___ ~ 

Aan: I (10)(2e) b -CEND-DCO '9 (10)(2e) l@minienw.n l>;I (10)(28) r DCO <'-1 _ (_10_)_(2_e) _ _,1-@_m_i_n_ie_n_w_._nl> 
Onderwerp: 20200415 Ber icht internet Kuij ken ~--------~-

Bestel (10)(2e) r,n~0)(23) 
De SG 1s ooK akkoord met het plaatsen van b ijgevoegd bericht op de internetsite van lenW. 

Zoals afgesproken wordt hier geen mailadres opgenomen. 

Groet 
j10)(2e) 

134463 1188 



135900 

Wim Kuijken onderzoekt besl uitvormingsproces rond granuliet 

Op 6 februa r i wij dde het telev isiep rogramm a Zembla een uitzending aa n het gebruik van granuliet 
in het verondiepings proj ect 'Over de Maas' . De uitzend ing van Zembla heeft vragen en onrust 
opgeroepen bij de omwonenden van het proj ect Over de Maas , en bij de gemeente West en Maas . 
Ook in de Tweede Kamer zij n v ragen ges teld rond certificer ing en verg unningverlening rond 
granuliet in de Maasplassen , de rol van ons ministerie, de geda ne meld ingen en inform atie over 
het besluitvorm ingstraj ect rond de beves t ig ing va n granuliet als 'gron d.' 

Staatssecretar is Van Veldhoven heeft in een kamerbrief va n 5 maa rt aa ngegeven de bezo rgd heid 
van betrokkenen weg te w illen nemen door het uitvoeren van een review naa r de onderzoeken d ie 
betrekki ng hebben op de mil ieuaspecten van gra nuliet. Zij gaf tevens aa n dat het 
bes luitvormingsproces rond de herb eves tig ing van granu liet als grond beter had gemoeten. 

I n haa r brief aa n de Kamer van 31 maa rt gaf de staa tssecreta ri s aa n da t de keten waa rbinnen in 
het kade r van het Besluit Bodemkwaliteit invulling wordt gegeven aa n de totstandkom ing van een 
BRL (beoorde lings ri ch t li j n), de accred itatie en de afgifte van prod uctcertificaten een com plex 
gehee l is en dat hier lessen uit get rokken moeten worden in de casus van gran ul iet. Zij heeft dhr. 
Wim Kuij ken bereid gevonden hiern aa r te gaa n kij ken . Dhr. Kuij ken is daa rtoe, als voo rm alig SG 
en vo orma lig De ltacommissa r is, goed in staa t . Dhr. Kuij ken za l zijn onderzoek onafhankelij k 
uitvoeren. Naa r verwacht ing is zij n o nderzoek beg in j uli afgerond. 

Wim Kuij ken: ' I k za l de relevante documenten best uderen en een uitgebreide interview- ronde 
houden bin nen en buiten het Mini steri e. Daa rnaast wil ik betrokkenen uitnod igen om desgewenst 
inhoudelij ke info rma t ie met mij te delen over de problemat iek rond gran uliet. Uiteraa rd za l ik zee r 
zorgvul dig omgaa n met deze info rma t ie.' 

1189 



To: 10)(2 (1 0)(2e) @bontrup.com)~ (10)(2e) l@bontrup.com] 
From: (1 0)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 5/7/2020 1 :03:24 PM 
Subject Nadere informatie 
Received: Thur 5/7/2020 1 :03:24 PM 

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

Nogmaa ls bedan kt voor het gesprek met dh r . Kuijken. 

U gaf aan dat u b ij SGS Intron vee l t e ma ken heef t gehad me (10)(2e) Heeft u voo r mij zij n contactgegevens? 

Daa rnaa st gaf u aan dat granuliet al op aller lei p laatsen als gron is toegepast . Kunt u mij daa r een overz icht van verst rek ken met 

een ind icat ie van hoevee lheden en data ? Dit hoeft n iet uit puttend te zij n. 

Bij voorbaat dan k! 

M et vr iende lijke groet , 
1 (1 0)(2e) 1 

134580 1190 



To: (10)(2e) - HBJZd (10)(2e) l@minienw.nl] 
From: (10)(2e) - HBJZ 
Sent: Thur 5/7/2020 4:27:50 PM 
Subject RE: Dossier notaoverleg bodem (granuliet etc) 
Received: Tour 5/7/2020 4:27:51 PM 

Zie mijn paar opmerkingen in het rood. 
G 

1 
o (2 ) 

Van: (10)(2e) - HBJZ 

Verzonden: donderdag 7 mei 2020 15:27 

Aan: 1 (10)(2e) Il - H BJZ 

Onderwerp: Dossier notaoverleg bodem (granuliet etc) 

Hall<f>10)(* 
Zoa ls besproken hieronder de teksten uit de dossie rs voor Men Stas. Doorhalingen en onderstrepingen zijn van m ij . 

Gr{~) 

Uit redeneerlijn M 

11.1en10.2.g 

130324---------------------------1191 



i 

11.1 en 10.2.g 

t 

OenA: Rol 10.2.e 

(10)(2e) 

11 .1 en 10.2.g 

Redeneerlijn Stas 

11 .1 en 10.2.g 

130324 1191 



11.1 en 10.2.9 

130324 1191 



To: (10)(2e) DBO~ (10)(2e) 1@minienw.nl] ; ~I ___ (1_D)_(2_e~) --~l) -
BSK (10)(2e) minienw.nl,...._] ___ ~ 
Cc: (10)(2e) ) - DBOU (10)(2e) l@minienw.nl ]; 1 (10)(2e) 

~ DGWB (10)(2e) min ienw.nl] 
Il -DBO_U __ (1_0)_(2_e_) ~l@minienw.n l]I (10)(2e) 

~ (10)(2e) ) - DGRW 
Sent: Thur 5/7/2020 7:05:53 PM 
Subject RE: Organ isatie notaoverleg PFAS/granul iet 12 mei 2020 
Received: Thur 5/7/2020 7:05:53 PM 

H~ ) 
We zullen zelf ook nog dossier moeten aanpassen/aanvullen nav opmerkingen HBJZ, sondering etc. Als de bewindspersonen nog 
niets hebben ge lezen lij kt me dat geen prob leem. Gaat niet om grote verander ingen op bestaande teksten. 
Prima als j ul l ie vanavond nog opmerkingen komen, maa r rea liseer je dat we morgen weinig t ij d hebben daar een inhoudelijke 
slag op te maken. Anders is er geen fysiek dossier k laar om 11.30. 
Groeten, 

• (10)(2e) IDBO 

Verzonden: donderdag 7 me i 2020 18:58 ~--------
Aan: (10)(2e) ) - DGRW ; (1 0)(2e) ) - BSK 

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

Onderwerp: RE : Organ isat ie notaoverleg PFAS/ granuliet 12 mei 2020 

Hi 1 (1DJ(2e) i, 

Dank voor de snelle terugkoppeling. Nog paar kleine opmerkingen om helder te hebben dat we zelfde bedoelen: 
-1 (10)(2e) 1 (mogelij k ook ik) gaan vanavond nog door het dossier en mailen die nog. Die aanpassingen kunnen dan nog 
morgen gedaan worden voordat het naar S gaat. Onderstaande kan gelezen worden als dat dossier nu nog aangepast kan 
worden v anui t jullie, maar dat lij kt me verwarrend. 
- aanmeldingen TK kunnen jullie zelf mailen naar parlementaire zaken . l (1 0)(2e) I en ik hoeven niet aangemeld te worden. 
- zaal o Ri 'ns traat ook graag zelf regelen. Printer, flap en ambtenarenkamer in TK regelen wij ! 
Groet (10)(2e) 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 1 (10)(2e) 1) - DGRW 4 (1 0)(2e) l@minienw.nl> 
Datum: donderda 07 mei 2020 6:07 PM 

: (10)(2e) )(2e) b -DB -----
(1 0)(2e) 

(10)(2e) 

(1 0)(2e) ) - BSK 

e---'---'-'--=--===-==:..:.::..;.'-'';;.::;cnl> L...___:__,,.:..:__:__-1..>...:...:..._.:.=.L.......1_....:_...:....;...._:_--',:;=..;.;.;:;..=-.2.1...-----':....J.:...__:_:___:.i __ _u.:=-=L.._-

s .nl> (10)(2e) ) - IL T 
10)(2e) (10)(2e) ) - HBJZ .-L-....:...._..:..:._....:....,...~ =="-'--'--"= 
(10)(2e) l>j (10)(2e) 1 1enw.nl> 

Onderwerp: Organisatie notaoverleg PFAS/granuliet 12 mei 2020 

Allen, 

Zoj uist hebben we met DBO de orga nisat ie rondom debat en dossie r doorgenomen. Omdat we allemaal nu op af st and zitten en 

bezet ting in de Kamer beperkt moet zijn , is het allemaal wat ingew ikkelder dan anders. Daa rom een vrij uitvoer ige besch r ijving hoe 

we het hebben bedacht . 

Laat in ieder geval weten wanneer je niet beschikbaar bent of niet naa r Den Haag kan komen als we dat hie ronder voor je hebben 

bedacht. We gaan ervan uit dat iedereen be reikbaa r is vanaf maandag 12h t/m dinsdag 17h om vragen te beantwoorden . 

Dossier 

Wordt morgenochtend geprint 10)(2 (10)(2e) ) voor de stas . Voo r M digitaa l. (11h30 bij DBO). 

Laatste aanpassingen vrijdag 9. 0)(2 )Er komt geen react ie vandaag vanu it DBO/M/stas. 

Maandag 11.15 is er voorover leg met M/stas ~ (1 0)(2e) 

Om 12h terugkoppe ling (mail ) met laatste act ies. 
Hie rvoor zijn in ieder geval op de Rijnst raat ~I -----(-1-0)-(2_e_) ____ _ 

Aangepast dossie r gaat om 15h naa r DBO. Dit wordt geprint ~(1 0)(2e) I 

Nadere aanvullingen nemen we dinsdag naa r de Kamer mee. 

Organisatie notaove rleg 

Bezetting in de Ka mer : 

258201 1192 



10.2.e

10.2.e

10.2.e

\;(~~§3~tten bij de bewindspersonen aan t afel 

V Am btena renka mer (10)(2e) 

V Er zijn twee sch rijve rs aanwezig: (10)(2e) 

V Printer :1 (10)(2e)I 

V Flapschrijver : totaal overzicht en num m ering1~hec~ (1 0)(2e) 1 

Backoffice (in princ ipe op de Rijnstraat , waa r het niet anders kan van thuis ): 

V Coördinat ie: (10)(2e) 

V DGWB : 10)(2e (10)(2e) ( 0)(2 ) 

V RWS: (10)(2e) 2e 
r-"--~~-~ 

V ILT: (1 0)(2e) ? 

(10)(2e) 

V DGM 1: l~--->..------C~~--------" 
Route (eerste te rm ij n): 

1. Sch rijve rs ter plekke op fo rmu lier vragen , geven deze aan (1 (1 0)(2e) 1), l(10)(2e)l, [10)(2e)of110)(2r) 

2. Tegelijkert ijd op f lap (korte omsch r ijving) met nummering 

3. (1 (1 0)(2e) l), 1(1 0)(2e)l,j10)(2et1~orgen dat op het gesch reven vraag/antwoord hetzelfde nummer als op de flap komt te 

staan. 

4 . Vragen die n iet door aanwezigen t er plekke wo rden beant woord, gaan v ia brede appgroep (foto van geschreven v raag- met 

bij de foto het nummer) naa r de backoffice o p de rijnst raat. 

s. l (10)(2e ) 1 checkt in backoff ice of die vragen wo rden opgepakt . Pro-actief vragen beantwoorden is pr im a, we l alt ijd met 

nummer t erug naa r printer 

6. Ret ou r dig it aal door doss ierhoude r vanuit backoffice naa r de printer (e mail naa~ (1 0)(2e) 1 

7. Van pr inte r weer naa r (10)(2e) voor akkoo rd 1 (1 0)(2e) 1 

8. A ls 1 (10)(2e) 1 akkoord dan naa 10)(2e (10)(2e) voor de mapjes ; anders! (10)(2e) lossen het op 

9. Als in mapjes dan af vinken van fla (10)(2e) hecken voortgang en houden contact met 1 (1 0)(2e) 1 

Tijdens scho rsing zorgt 1 (10)(2e) 1 dat laatste vragen in mapjes gaanl (10)(2e) ~aan vast mee naa r M/st as 

Bij tweede term ijn zelfde opst elling. Meeste zal vanuit ambtenarenkamer worden gedaan, ind ien nodig vanuit backoffice. 

V DGWB maak appgroep aan met alle hierboven genoemde personen 

V DGWB maakt Word fo rmat aan voor antwoorden gemaakt in backoffice. Hierop verme lden M/S, nummer en beantwoorder 

V Notaove rleg: mot ies in tweede term ijn ! 

V Check door - hoe ont vangen we de moties in 2° termijn? 

Aanme lden bij de kamer (Dgwb - def lijst naar parlement ai re zaken) 

V (10)(2e) (aan tafe l) 

~ O) an tafel) 
V (10)(2e) 

(10)(2e) 

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

(10)(2e) 

V l x flap schrijve r 1 (10)(2e) 1) 

V Zaal reserve ren Rijnst raat - DBO 

V Zaal reserve ren Kame r - DBO 

V Aanmeldingen Kame r - DBO 

V Printer regelen - DBO 

V Fli pover regelen -- DBO 
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To: (10)(2e) Il - DGRWU (10)(2e) 1@minienw.nl ] 
From: (1 0)(2e) 1) - DBO 
Sent: Thur 5/7/2020 8:52:27 PM 
Subject RE: BRL 9321 , BRL 9324 en BRL 9344 
Received: Thur 5/7/2020 8:52:28 PM 

Ha~10 )(2e~ 

Dank. Dat gaan we inderdaad ze lf doen. 

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

Verzonden: donderdag 7 me i 2020 16:57 
Aan: 1 (10)(2e) 1) - DGRW ; ~I --(1-0)-(2e-)-~I) - DBO 

Onderwerp: FW: BRL 932 1, BRL 9324 en BR L 9344 
Hoi (1 0)(2ej, 
Zie de onde rstaande mail van l(10)(2e)I op ons verzoek. Bodem+ besch ikt niet over de informatie. l(10)(2e)I vraagt of (1 0)(2e) de 
informa t ie moet uitzetten bij Kiwa, SGS en SBK. Ik heb aa ngegeven dat j u llie dat ze lf w illen doen. Klop t toc h 10)(2e . 
Met vriendelijke groet , 

1 (1 0)(2e) 

Van: ~I __ (1 _0)_(2_e) __ I (WVL) <jL __ (:_10_:_)(:_2e_:_)_----'l@""--'--'rw'"'"'s'"'"'. n=I> 
Verzonden: donderdag 7 me i 2020 16:47 

Aan: (10)(2e) ) - DG RW L'-_(1_0):__:_(2_e;_) _._...,.;.;m.;.;i.:...;.n;.;:ie;.;.;n;.;.w;.;. . .:...;.n I:.:_>_~ 
CC: (10)(2e) ) - DGRW (10)(2e) 

(10)(2e) 

Onderwerp: RE : BRL 9321, BRL 9324 en BRL 9344 

Hoi~10)(2e~ 

m in ienw. nl>; ~I ___ (1_0_)(_2e_) __ ~I (WVL) 

Nee, voo r d ie an twoorden moeten we bij Kiwa, SGS en SBK terec ht . 
I k kan v ragen ofl (10)(2e) 1 naar hen u it zet en coord ineert? Of w il je ze lf de reg ie houden? 
Groet(~ 
Van: l 1Ufifî'o)(2e) 1) - DGRW '9 (10)(2e) l@m in ienw.nl> 

Verzonden: donderdag 7 me i 202~0_1_5_:3_3 ___ _ 

Aan: (10)(2e) (WVL) (1 0)(2e) rws.n l> 

CC: (10)(2e) ) - DGRW m in ienw.nl> 

Onderwerp: BRL 932 1, BRL 9324 en BRL 9344 

Beste l(1 0)(2e)I, 
Kunnen jullie de onderstaande v ragen van Wim Kuij ken beantwoorden. I k besch ik niet over de informatie. 
Met vrïendemke groei, 

(10)(2e) 

(10~2e) 

Van: 1~ __ (_10_)_(2_e ) __ ~I) - DBO ~L____:(_1 0...:...)(:_2_:.e ) _ ____,,l®..:....:..:m..:..:.i.:...;.n :..::ie.:..:.n..:..:w..:.:. n..:..:I> 
Verzonden: woensdag 6 me i 2020 16:29 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW 1~---(1-0)-(2_e_) -~l@m inienw.n l>; ~I __ (_10_)_(2_e)_~I) - DGRW '9 (10)(2e) l@m inienw.n l> 

CC: (10)(2e) (BS) (10)(2e) rws.n l> 

Onderwerp: BRL 932 1, BRL 9324 en BRL 9344 

Best e I(10)(2e)I en~10)(2e~ 

Ik heb op basis va n de beschikba re st ukken voor Wim Ku ij ken ee n chronologie gemaakt van de t ot st and koming van BRL 9321 , de 

prob le matiek van BRL 9324 en het concept van BRL 9344. Er resteert nog een aant al procesvragen en inhoudelij ke vragen. 

1. Wannee r is BRL 9321 voor het eerst besproken in de Techn ische Com missie Bodemkwaliteit ? 

2. Wannee r is BRL 9321 voor het eerst vastgesteld door het College van Des kund igen Ko rrelvo r m ige Materialen? Is dat in 2008? 

Is daa r een ve rslag van? 

3. Wannee r is BRL 9321 aa nvaa rd door de Ha r monisat ie Commissie Bouw va n de St ichting Bouwkwa liteiten ? Is dat in 2008? Is 

daa r een verslag van? 

4 . Wannee r is deze BRL 932 1 vervolgens voor het eerst b indend verk laard door schemabeheerder KIWA BM C? Op 2-8-2008 ? 

5. Wannee r is deze BRL voor het eerst besproken in het lmp lementat ieteam? 

6. Wannee r is BRL 9321 op voor het eerst in de Regeling bodem kwal iteit opgenomen? 
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7. Vanaf welk moment is granuliet als grond toegepast onder verwijzing naa r BRL 9321? Is dat na november 20 14 (zie vraag 7)? 

8. De huidige versie van BRL 9321 dateert van november 2014. Welke wijz igingen zijn er tussen 2008 en 2014 doorgevoe rd in 

de BRL? Zijn deze wijz igingen besproken in de Technische Comm iss ie (er is een verslag van 21-9-2009) en in het 

lmp lementat ieteam? Zi j n daar verslagen van? 

9. Is granu liet ooit gebruikt als bouwstof onde r BRL 9324? Zo ja, tot op welk moment? 
10. Wat wo rdt bedoeld met 'granu li et w ordt uit de reikwijdte van BRL 9324 gesch reven' zoa ls aangegeven in 2009 en latere 

jaren? Wat is er daa rtoe gewijzigd in 9324? Betreft dat de kor relg rootte? 

11. Wannee r heeft die 'uitsch r ijving' plaatsgevonden? Is dat in de versie van 13-5-2015 van BR L 9324? 

12. Is de gewijz igde BRL 9324 besproken in het College van Deskundigen ? Is de BR L besproken in de Technische Commissie en 

het lmplementat iet ea m ? 

13. Was het voo r de datum van de uitsch r ijving al toegestaan om granuliet als grond aan te bieden (zie vraag 6)? 

14. Wannee r is BRL 9344 voor het eerst besproken in de Techn ische comm issie bodemkwalite it ? Is daa r een verslag van? 

Ik realiseer met dat een aanta l van deze vragen bet rekking hebben op de pr ivate kant van de keten. We llicht zijn er nog meer 

relevante gremia. 
Tevens realisee r ik me dat 10)(2e pas sinds 3 jaar bet rokken is. Vandaar mijn suggest ie om deze vragen te rug te leggen bij RWS 

Bodem plus . (10)(2e) zal wel op de hoogte zij n denk ik. Desgewenst wil ik hem ook rechtst reeks benaderen . 

Graag zou ik eind vo lgende week van j ull ie antwoorden ont vangen. 

Groet 
(10)(2e) 
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To: (10)(2e) (10)(2e) @rws.n l] 
From: (10)(2e) ) - DBO 
Sent: Thur 5/7/2020 9:30:08 PM 
Subject FW: Organisatie notaoverleg PFAS/gran uliet 12 mei 2020 
Received: Thur 5/7/2020 9:30:08 PM 

Even de knuppel in het hoenderhok gegoo id. 

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

Verzonden: donderdag 7 me i 2020 22:03 
Aan: (10)(2e) ) - DGRW; ~--(-10-)(2_e_) --~ (10)(2e) - DBO; 1 (~pH2/§l 1) -

(10)(2e) (BS); (10)(2e) ) - BSK ; ) - DBO 1 (1 0)(2e) 
~~-----~ 

,-----~---.--~-~(1~0)~(2;,,,,;e~) ___ ,-------J DG WB~; '---------;-::;-;::-;-;:~1.::...0 c,.::2:.::e~~~---r'--;:;-;:;;~;-----,(1-;:0-;--:)(~2e~):-T----1!)_-_D_G_R-;-:;;Wc-;;;l~r=(1=09)(2---;e:-) =-:--~ 
___ DGRW (10)(2e) - DGWB; (10)(2e) (10)(2e) (WVL); (1 (10)(2e) (BS) ; 

I (10)(2e) I ILT ; (1 0)(2e) ) - ILT; ~---~) - HBJZ j (10)(2e) 1- DGM I ; (10)(2e) 

Onderwerp: RE : Organ isat ie notaoverleg PFAS/granuliet 12 me i 2020 

Beste col lega's, 

Wat mij betreft zitt en er t e we inig inhoude lij ke mensen in de Kamer. Dat gaat op deze man ie r niet goed. Tevee l mensen van 

DBO ..... (bu iten mezelf haha ... ). 
Ik zou willen dat ~ lr-'---(1_0_)(-2e_)_I ook in de kamer aanwezig zijn. 

Groet 

~ Van: (1 D )(2e) 1) - DG R W 1L __ _:_( 1_:_D)_:_(2_e:_) __ _,..l@'""'m-"-'-'-i n'"'"'ie'-'-n'""'"w'""'".=n I> 
Verzonden: donderdag 7 me i 2020 18~:0_8 ____ ~ 
Aan: (10)(2e) ) - DBO < (10)(2e) 

\--'-----'-----'------___,;"""",,,,,,,,,~~= 
(10)(2e) DBO 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) ~~'...___'._:..__:____.i;:..,,,;,;,~..::..:...:..;:.:..;•c:..:..:.n 1 ~ ( 1 o) ( 2 e) 

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

(10)(2e) minienw.nl "-;:::======'.______, 

ienw.n l>; 

m inienw.n l>; 

minienw .nl>;~10)(2e~ 
(10)(2e) ) - BS K minienw.nl>· (10)(2e) rws.n l>; 

ILenT.n l>; 

(10)(2e) 

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

(10)(2e) ) - ILT 

DGMI ( 1 o )( 2 e) ) - H BJZ ~<L__:__( 1_0.:...::.)( 2_e_;_) __J;....:..;..:..:..:...:.:..::..:...:..:..:..:..:_:.:.-

( 10 )(2e) m inienw.nl >J , J10J(2el 1 (10)(2e) minienw.nl> ~------~ 

Onderwerp: Organ isatie notaoverleg PFAS/granuliet 12 me i 2020 

Allen, 

Zoj uist hebben we met DBO de organ isat ie rondom debat en dossie r doorgenomen. Omdat we all emaa l nu op af st and zitten en 

bezet t ing in de Ka mer beperkt moet zijn, is het allemaa l wat ingewikkelder dan anders. Daa rom een vrij uit voer ige beschr ijving hoe 

we het hebben bedacht. 

Laat in ieder geval weten wanneer je niet beschikbaar bent of niet naa r Den Haag kan komen als we dat hie ronder voor je hebben 

bedacht. We gaan ervan uit dat iedereen be reikbaa r is vanaf maandag 12h t/m dinsdag 17h om vragen te beantwoorden. 

Dossier 
Wordt morgenochtend geprint (10)(2 (10)(2e)) voor de stas. Voo r M d igitaa l. (11h30 bij DBO). 

Laatste aanpassingen vrijdag 9.30 bi 10)(2e Er komt geen react ie vandaag vanu it DBO/M/stas. 

Maandag 11.15 is er voorove r leg met stas ~ (10)(2e) ,. 

Om 12h terugkoppe ling (mail ) met laatste act ies. 
------------~ 

Hie rvoor zijn in ieder geva l op de Rijnst raat (10)(2e) 

Aangepast doss ier gaat om 15h naa r DBO. Dit wordt geprin (10)(2e) 

Nadere aanvullingen nemen we d insdag naar de Kamer mee. 

Organisatie notaove rleg 

Bezett ing in de Kamer : 

\;(~~§3~tten bij de bewindspersonen aan t afe l 

\/ Ambtena ren kamer :I (10)(2e) 

\/ Er zijn t wee sch rijvers aanwez igj (10)(2e) 1 

\/ Printer: J ~~o~:2ej 
\/ Fl apsch . taa l overzicht en nummeringi~eckl(10)(2e)~ 

Backoff ice ( in princ ipe op de Rij nstraat , waa r het niet anders kan van thu is ): 

\/ Coörd inat ie: 1 (10)(2e) 1 
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V DG 10 (1 0)(2e) ( 0)(2 ) 

V RW )(2 (10)(2e)o)(2 ) 

V ILT: (1 0)(2e) (10)(2e) ? 

V HBJZ: (1 0)(2e) 

V DGM I: (10)(2e) 

Route (eerste te rm ij n): 

l , Sch rijve rs ter plekke op fo rmu lier vragen, geven deze aan (1 (10)(2e) 1), 1(10)(2e)l,(10)(2e)of110)(2r) 

2. Tegelijkert ijd op f lap (korte omsch r ijving) met nummering 

3. (1 (1 0)(2e) 1), 1(10)(2e)l,j10)(2e~1~orgen dat op het gesch reven vraag/antwoord hetzelfde nu mmer als op de flap komt te 

staan. 

4 . Vragen die n iet door aanwezigen t er plekke wo rden beant woord, gaan via brede appgroep (foto van geschreven vraag- met 

bij de foto het nummer) naa r de backoffice op de rijnst raat. 

s. l (10)(2e) 1 checkt in backoff ice of die v ragen wo rden opgepakt . Pro-actief vragen beantwoorden is pr im a, we l alt ijd met 

nummer t erug naa r printer 

6. Ret ou r dig it aal door doss ierhoude r vanuit backoffice naa r de printer (ema il naa r 1 (10)(2e) 1 

7 . Van pr inte r weer naa r (10)(2e) voor akkoo rd (1 (10)(2e ) 1 

8 . Als 1 (10)(2e) 1 akkoord dan na (10)(2 )71 (10)(2e)I voor de mapjes ; anders! (10)(2e) ! lossen het op 

9. Als in mapjes dan afv inken van flap,I (10)(2e) ~ checken voort an en houden contact met (1 0)(2e) 

Tijdens scho rsing zorgt 1 (1 0)(2e) 1 dat laatste v ragen in mapjes gaan (10)(2e) aan vast mee naa r M/st as 

Bij tweede term ijn zelfde opst elling. Meeste zal vanuit ambtenarenka mer worden gedaan, ind ien nodig vanuit backoffice. 

V DGWB m aak appgroep aan m et alle hierboven genoem de personen 

V DGWB m aakt Word fo rmat aan voo r antwoorden gemaakt in backoffice. Hierop vermelden M/ S, nu m mer en beantwoorder 

V Notaove rleg : mot ies in t weede termijn! 

V Check doo~)hoe ont vangen we de moties in 2e termijn? 

Aanme lden bij de kamer (Dgwb - def lijst naar parlement ai re zaken) 

V (10)(2e) (aan tafe l) 

~ )( ~}(2 0)(2 Xaan tafel) 
V (10)(2e) 

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

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

V 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

V Zaal reserve ren Rijnst raat - DBO 

V Zaal reserve ren Kame r - DBO 

V Aanmeldingen Kame r - DBO 

V Printer regelen - DBO 

V Fli pover regelen -- DBO 
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