
Toelichting
BRL 9321 is van toepassing op industriezand en of gebroken industriegrind
van natuurlijke herkomst uit de ongeroerde bodem Met moet daarbij gaan

om eenin^striele winning uit een beheerst proces Verder mag er niet sprake

zijn v| ^efttendere bewerking dan scheiden wassen of breken Bi’

moge|jk sprjke van een andere bewerking toevoegen van floccukISi de ILT van mening dat het in de

natuu

BRL BRL 9344 in ontwikkeling die beter toegesneden is op granul0p|_ ^0 gebruiken

emische stof om bezinkbaarheid te vergroten Er is dussentijd geen kwaad kan om de OUde
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DBO SPZ Postbusll 10 2gTo @rmin ienw nl]
10 2eFrom

Sent Mon 3 23 2020 10 56 25 AM

Subject RE Nieuwe digitale nota voor M MenW van ILT inzake Nota ter info Granuliet Certificaat

Mon 3 23 2020 10 56 00 AM

DBO

Received

Yes voor ILT heb ik het doc toegevoegd

Dank

Greet

10 2e

Van DBO SPZ Postbus | 10 2g |@ minienw nl

Verzonden maandag 23 maart 2020 10 48

DBO10 2e 10 2eAan @minienw nl

Onderwerp RE Nieuwe digitale nota voor M MenW van ILT inzake Nota ter info Granuliet Certificaat

Mil i10 2e I

Als je de stukken in de ILT map kan zetten dan zet ik er even in de opmerkingen bij dat ze zijn behandeld in rzm 2020 3288 en rzm

2020 3286

Thanks

Gr

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

Reeds beoordeeld Zylab ID 127565

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

27434 0494



Reeds beoordeeld Zylab ID 1275S5

I dOHm^Ze

I 10K2e I

127434 0494









DBO stas[l I0 2g l@minienw nl] DBO minll iO Pg |@minienw nl]

XlDBP[[
To

10X2e 10 2e I0 2e I DBOfl I0 2e |@minienw nl1Cc @minienw nl]
[10 2eFrom

Sent

DBO

Mon 3 23 2020 6 41 55 PM

Subject Voor in ibabs overleg granuliet morgen
Mon 3 23 2020 6 41 00 PMReceived

MMenW fen MIenWI Granuliet tr5

MIenW en MMenWI Granuliet tr5

Ha collega’s

Met veel dank aan jullie vindt er morgen een telco over granuliet plaats
De nota s uit bijgevoegde mappen voor M en S kunnen wmb voor de telco morgen in ibabs gezet worden zodat de ministers bun opmerkingen bij de

band bebben Het zijn belaas erg veel stukken

l|t0 2e[ niaakt een oplegmemo agenda voor tijdens de bespreking Die voIgt dus nog

Veel dank

Groet

10 2e

Oorspronkeliik bericht

Van | 10 2e [ dBO | I0 2e ^minienw nl

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 17 28

Aan | C 0 26 [ DBO 10 2e ^@minienw nl

Onderwerp Reeds teruggekoppeld wacbten op nieuwe versie HPE Records Manager records

10 2e 10 2eDBO @minienw nl

■ HPE Records Manager recordgegevens

Recordnummer RONDZENDMAP 2020 3288

TitekMMenW en MlenW Granuliet

HPE Records Manager recordgegevens

Recordnummer RONDZENDMAP 2020 3286

TitekMIenW en MMenW Granuliet

127470 0497



]@minienw nl]I0 2e 10 2eTo J DGRWI
BSK10 2eFrom

Sent Mon 3 23 2020 8 04 24 PM

Subject FW Stukken over granuliet voor de tas bewindspersonen
Received

01 20200320 Opleatmemo docx

02 20200320 Kamerbrief over granuliet 20 maart 2020 schoon docx

Mon 3 23 2020 8 04 25 PM

03 20200320 Kamerbrief over granuliet 20 maart 2020 TC docx

04 20200320 Vragen van het lid Lacin SP schoon docx

05 20200320 Vraaen van het lid Lacin fSP TC docx

06 20200320 Vragen van de leden Kroger GroenLinksI Lacin SP1 en Van Brenk 50PLUS1 aan de minister voor Milieu en Wonen over

granuliet schoon docx

07 20200320 Vraaen van de leden Kroger GroenLInksI Lacin fSP en Van Brenk f50PLUSl aan de minister voor Milieu en Wonen over

granuliet TC docx

08 20200320 Memo handhavingsverzoeken gemeente docx

09 20200320 Brief gemeente verzoek HH Over de Maas 19 maart 2020 docx

10 20200320 Omschriiving opdracht review versie 3 docx

11 20200320 Betekenis certiconuitspraak granuliet docx

12 20200317 Beantwoording DGWB vraaen minister docx

13 ILT 2020 17155frevisie 31 NotaGranulietCertificaat pdf

14 20200320 Aanpak onderzoek granuliet docx

De stukken in de weekendtas

Verzonden met BlackBerry Work

www blackbeny com

10 2e DGRW | I0 ^s |^@minieIlw nLVan

Datum vrijdag 20 nut 2020 5 28 PM

j lOK^e |@mimenw iil

10 2e I dgRW j 10 2e |@minienw nL

J BSK 1 lO Pe |@mmienw iil

DGRW ^
Onderwerp FW Stukken over granuliet voor de tas bewindspersonen

I0 2e 10 2eAan

|@minienw nl10 2e 10 2e

Ook het gehele pakket ook naar jullie
Groet

|10 2el

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

10 2e 10 2eDBO
_

Datum vriidag 20 nirt 2020 5 24 PM

10 2e}[

@minienw nlVan

^

W 2e 1^ DGRW i 10 2e |fg mLnienw nl | 10 2e [
VHBJZ j 1DK2e |@minienw nl 10 2e | CEN^CO

10 2e 10 2e @minienw nlAan

fbK^][BS1 10 2e 10 2e@rws ni

10 2e |@niinienw nL

Onderwerp Stukken over granuliet voor de tas bewindspersonen

Beste collega s

Bijgevoegd alle stukken die zojuist naar de bewindspersonen zijn gestuurd

Met vriendelijke groet

10 2e

n01 2e

10 W 2e

142771 0498



Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

T a v Bewindspersonen Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteuning
Bestuursadvles

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

1 10 2e r

10K2«

memo Handhavingsverzoeken gemeente West Maas en Waal

Datum

20 maart 2020

Namens de gemeente West Maas en Waal zijn bij ILT en RWS gelljkluidende

handhavingsverzoeken Ingediend met betrekking tot de toepassing van granullet
in de plas Over de Maas Kort samengevat stelt de gemeente dat met de

toepassing van granuliet het Besluit bodemkwaliteit v^fordt overtreden

Gemeente vraagt om binnen 1 week dus uiterlijk 23 maart een

handhavingsbesluit te nemen en spoedeisende bestuursdwang toe te passen

gerichtop hetvoorlopig stilleggen van de toepassing van granuliet
Nu het standpunt van lenW is onderbouwd met de TK brief dat er geen sprake
is van een overtreding is inhoudelijk voldoende beargumenteerd dat er geen

bevoegdheid is om handhavend op te treden en het toepassen van granuliet

voorlopig stil te leggen Dat betoog richtte zich echter tot de Kamer eenzelfde

meer juridisch geformuleerde redenering kan worden gehanteerd als reactie op

het handhavingsverzoek Het opstellen van een adequaat juridisch geformuleerde
reactie zijnde een fomneel besluit op de handhavingsverzoeken vergt echter tijdl
en afstemming en is niet voor maandag 23 maart a s gereed

Het oordeel van lenW is dus dat het toepassen van spoedeisende of zelfs zeer

spoedeisende bestuursdwang als bedoeld in de Awb nu niet aan de orde is en

beargumenteerd zal kunnen worden tegengesproken Van een klaarblijkelijke

overtreding waarover binnen een zeer korte termijn van 1 week over kan worden

beslist is geen sprake

De Awb bepaalt dat binnen een redelijke termijn op het handhavingsverzoek
moet worden beslist en dat die termijn in elk geval eindigt na 8 weken tenzij

binnen 8 weken een andere redelijke termijn wordt medegedeeld aan de

gemeente Dit betekent dat gelet op het standpunt van lenW in feite niet voor

23 maart gereageerd hoeft te worden maar vooralsnog uiterlijk op 11 mei

Verzoek voorlopige voorziening
Niet uit te sluiten valt dat de gemeente na 1 week een bezwaar wegens niet tijdig

beslissing zal indienen zij vindt e e a spoedeisend om vervolgens een

voorlopige voorziening aan te vragen bij de bestuursrechter om via die weg te

proberen toch snel de opschorting van de toepassing van granuliet hangende de

bezwaarprocedure te bewerkstelligen De rechter zal daarbij niet oordelen of de

toepassing wel of niet onrechtmatig is maar zal alleen bezien of gelet op de

belangen vooren tegen aanleiding bestaat om de toepassing van granuliet

voorlopig stil te leggen
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Deze mogelijke vervoigstap van de advocaat van gemeente is niet af te weren

met een verzenden van een brief

Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteunlng

Bestuursadvies

Bijgevoegd treft u een conceptbrief aan de gemeente aan Er is voor gekozen om

de brief niet te richten aan de advocaat van de gemeente maar met deze brief

met name een bestuurlijke reactie te geven verwijzend naar de afspraken die

met de gemeente zijn gemaakt Op deze manier wordt ook voorkomen dat er

twee separate reactiebrieven aan de gemeente gestuurd worden een van RWS

en een van ILT

Datum

20 maart 2020

1Q 2e

10 2e
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} HBJZlI I0 2e I@minienw nl1I0 2e I HBJZlI 10 2e |@tninienw nl1 10 2e
~

I0 2e j hbJZ

Mon 3 23 2020 8 58 26 PM

Subject FW Agenda en stukken tel overleg inz granuliet d d 24 maart 2020

Received

NIEUW 20200323 Aanpak onderzoek granuliet aangepast docx

NIEUW 20200323 Aaendavoorstel telefonisch overlea 24 3 2020 docx

To

From

Sent

Mon 3 23 2020 8 58 34 PM

NIEUW 20200323 Reactie bewindspersonen op stukken docx

Optm M MenW Kamerbrief over granuliet 20 maart 2020 TC pdf

Optm M MenW Beantwoordlng DGWB vraaen minister pdf

Optm M MenW Brief gemeente verzoek HH Over de Maas 19 maart 2020 pdf

Oprm lenW Kamerbrief over granuliet 20 maart 2020 TC pdf

Optm M lenW Aanpak onderzoek aranuliet pdf

Optm M MenW Aanpak onderzoek aranuliet pdf

Optm M MenW Nota Granuliet Certificaat 2 pdf

Optm M MenW Omschriivina opdracht review versie 3 pdf

Zelf nog niet gelezen

Van DBO

Verzonden maandag 23 maart 2020 20 36

Aan DBO min DBO stas

|^jBS | 10 2e |{BS

10 2e

^ 10 2e

10 2e | HBJZ

10 2e 10 2e DGRW | 10 Ue |DGRW

10 2e DCO 10 2e
_

DBO

10 2e DBO 10 2e DBO

BSK

Onderwerp Agenda en stukken tel overleg inz granuliet d d 24 maart 2020

Beste collega s

Morgen zoals hieronder aangegeven om 14 30 uur een telefonisch overleg met de bewindspersonen over granuliet

Bijgevoegd tref je een agenda aan voor het overleg
Tevens tref je de stukken van 20 maart aan waar vragen of opmerkingen op zijn gegeven door de bewindspersonen De

opmerkingen heb eerder vandaag naar jullie teruggekoppeld De opmerkingen heb Ik samengevat in een bijgevoegde memo

Ten slotte is een aangepast stuk toegevoegd over de uitvoering van de motie Moorlag

Nancy graag stukken SG in iBabs plaatsen

Met vriendelijke groet

10 2e 10 2e BSKCC

10 2e

nOX2e1

10 2e

Van DBO stas 1Q 2g @minienw nl

Verzonden maandag 23 maart 2020 17 31

Aan DBO min lO Pg CSminienw nl

10 2e minienw nl

I0 2e ^rws nl I0 2e

10 2e ttl01 2jf 10 2e 10 2e | DGRW^minienw nl

10 2e 10 2e 10 2eDGRW BS^minienw nl

{BS 1 I0 2e |^rws nl | 10K2e

minienw nl

| minienw nl

HBJZ | Q0 2e |^minienw nl

] DBO 10 2e ^minienw nl

I DBO

@minienwjTl

10 2e DCO 10 2e 10 2e

10 2e J DBO

^minienw nl

10 2e 10 {2e

I0 2e 10 2e DBO 10 2e

10 2g 10 2g @minienw nl DBO stas l0 2g@minienw nl Postbus DGWBCC SecretariaatSG lenW

I0 2^rminienw nl

Onderwerp Tel overleg inz granuliet d d 23 maart 2020

Beste collega s

In de agenda van beide ministers is op dinsdag 24 maart om 14 30 uur een telefonisch overleg ingepland inzake granuliet Dit

overleg is n a v de stukken die beide ministers dit weekend via HPRM hebben gekregen
Inbellen kan op een code is niet nodig10 2g

vripnHpliiL p

10|2eI1C§2^l|§2°’
^^’

e

130479 0513



Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

T a v Bewindspersonen Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteuning
Bestuursadvles

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

ino 2e]|
I0 ie

memo H 31 0 6 1 fl0if2e^

Agendavoorstel bijeenkomst granuliet msm

Datum

23 maart 2020

Op dinsdag 24 maart is om 14 30 uur een telefonisch overleg gepland over

granuliet Voor het overleg zijn uitgenodigd

10 2e

I 10 2e I

|lQ f2e| 10 2en n0 2» LI 10 2e

n 10 2e | [fl0X^0K2d 10 2e | 10 2e

[10 2e10 2e L 10 2e 10 2e

Ik adviseer u naar aanleiding van de stukken van 20 maart de volgende

onderwerpen aan de orde te stellen

Kamerbrief en beantwoording kamervragen
a Stand van zaken brief en beantwoording kamervragen
b Termijn van 27 maart 3 weken

c Doorde Kamer gevraagde documenten rond besluitvorming

1

Ontvangen nota van de ILT over toepasbaarheid BRL 93212

Handhavingsverzoeken gemeente en gevolgen voor vervoigproces
a Brief aan gemeente

b Termijnen en eventuele rol Landsadvocaat

3

Onderzoeksvoorstel in kader van motie Moorlag
a Scope
b Termijnen

4

Review milieuonderzoeken

a Stand van zaken

b Termijnen

5

10 2e

10 2e
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10 2« l HBJZlI I0 2e I@minienw nl1

3 HBJZlI I0 2e I@minienw nl1

1 HBJZ

W01 26PM

To

[10 2eCc

10 2eFrom

Sent

Subject RE Agenda en stukken tel overleg inz granuliet d d 24 maart 2020

Mon 3 23 2020 10 01 26 PM

ivion j zo zuzu

Received

Ik doe beide

Graag nnorgen even contact voor voorbereiding

10 2e ■ HBJZ

Verzonden nnaandag 23 maart 2020 21 26

Aan

Onderwerp RE Agenda en stukken tel overleg inz granuliet d d 24 maart 2020

Ik zal ze lezen

Dit overleg staat niet in mijn agenda
Wie belt of bellen morgen in

En hoe doen we het verder met granuliet overleg me|^O 20 Ook dat staat niet in mijn agenda
Glt^0 2^
Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2e 10 2e HBJZHBJZ

HBJZ 1 10 2e |@minienw nl10 2eVan

Datum niaandag 23 mrt 2020 8 58 PM

Aan | 10 2e | HBJZ 10 2e |@minienw nl || 10 2e

Onderwerp FW Agenda en stukken tel overleg inz granuliet d d 24 maart 2020

Zelf nog niet gelezen
Van

HBJZ | 10 {2e |@minienw nl

10 2e DBO 10 2e @minienw nl

Verzonden maandag 23 maart 2020 20 36

Aan DBO min 10 2g @minienw nl DBO stas f10 2g @minienw nl f 10 2e

10 2e @minienw nl
_

@minienw nl

10 2e | HBJZ 1P 2e @minienw nl

| DBO^ 10 2e

@minienw nl

10 2e BSK 10 2e @minienw nl

Onderwerp Agenda en stukken tel overleg inz granuliet d d 24 maart 2020

Beste collega s

Morgen zoals hieronder aangegeven om 14 30 uur een telefonisch overleg met de bewindspersonen over granuliet

Bijgevoegd tref je een agenda aan voor het overleg

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

opmerkingen heb eerder vandaag naar jullie teruggekoppeld De opmerkingen heb ik samengevat in een bijgevoegde memo

Ten slotte is een aangepast stuk toegevoegd over de uitvoering van de motie Moorlag

^I0 2ej graag stukkef 0 2itn IBabs plaatsen

Met vriendelijke groet

It10 26 |
10 2e I DGRW | 10 2e |@minienw nl

10 2e BS 10 2e @rws nl

j Dco r

10 2e DGRW

10 2e 10 2e BS | 10 2e |@rws nl

@minienw nl10 2e 10 2e

{10 2e 10 2e DBO

@minienw nl

@minienw nl

10 2e 10 2e DBO 10 2e

10 2e BSK 10 2e @minienw nlCC

10 2e

10 2e

10 2e

Van DBO stas 10 2g aminienw nl

Verzonden maandag 23 maart 2020 17 31

Aan DBO min I0 2g @minienw nl

1 I0 2e | Sminienw nl
_

l@rwsjTl

i0 2e10 2e 10 2e 10 2e | DGRW@minienw nl

10 2e DGRW 10 2e I0 2e BS^minienw nl

1D [2e ] HBJZ 1Q 2e |@minienw nl

] DBO 10 2e ^minienw nb

10 2e 10 2e {BS | 1D 2e @rws nl

10 2e 10 2e 10 2eDCO ^minienw nl

@minienw nl10 2e J DBO

^minienw nl

10 2e \ DBO

|^minienw nl

^minienw nl DBO stas

I0 2e

10 {2e 10 {2e DBO 10 {2e

ti0 2g io 2g^minienw nb Postbus DGWBCC SecretariaatSG lenW

10 2|^ rTiinienw nl

Onderwerp Tel overleg inz granuliet d d 23 maart 2020

Beste collega s

In de agenda van beide ministers is op dinsdag 24 maart om 14 30 uur een telefonisch overleg ingepland inzake granuliet Dit

130478 0525



overleg is n a v de stukken die beide ministers dit weekend via HPRM hebben gekregen
Inbellen kan op

Met vriendeliike aroet

een code is niet nodig10 2g

130478 0525



BSKlI I0 2e |@minienw nil

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

ILTf I0 2e I@ilent nl1

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

10 2e

10 2eTo

10 2e

I

BSKl 10 2e I@minienw nl1

DBG

Tue 3 24 2020 4 05 59 PM

Subject RE Opmerkingen min MenW op Kamerbrief over granuliet 20 maart 2020 schoon pdf
Tue 3 24 2020 4 06 00 PM

07 20200320 Vraqen van de leden Kroger GroenLinks Lacin SPl en Van Brenk 50PLUS aan de minister voor Milieu en Wonen over

Cc 10 2e

10 29From

Sent

Received

granuliet TC pdf

Beste college s

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

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

Ook hier geldt graag z s m maar wel met enig realisme

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

Met vriendelijke groet

10 2e

{10 2e

10 aaj^ ^e
DBO

Verzonden dinsdag 24 maart 2020 15 57

BSK

10 2eVan

10 {2e 10 2e DGRW 10 2e DGRW 10 2e IBSAan

10 2e | BS | 10 2e | hBJZ

10 2e | BSK

Onderwerp Opmerkingen min MenW op Kamerbrief over granuliet 20 maart 2020 schoon pdf

Beste college s

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

biz 2 eerste alinea RWS

biz 3 4 alinea privaatrechtelijke overeenkomst Check tekstvoorstellen RWS

biz 4 vraag milieuhygienische aspecten RWS

biz 5 tekst over BRL 9344 DGWB

10 2e JJ ILT

CC

biz 5 tekst oordeel ILT ILT

biz 6 tekst motie Moorlag tlQ 2e

Gaarne toevoegen in renvooi in de bijgevoegde meest recente versies

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

Met vriendelijke groet

10 {2e

10 2e

10 ^4j ^

DBO

Verzonden dinsdag 24 maart 2020 15 20

Aan

10 2e 10 2e @minienw nlVan

10 2e 10 2e 10 2e DBO 10 2eI0 2 @minienw nl @minienw nl

10 2e 10 2e 10 2e DCO@minienw nlCC DBO

10 2e @minienw nl

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

Hi I 10 2e ] |l0 2e

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

afgesproken Ikzal zo separaat| ^ P^] mijn aantekeningen sturen

Groet

10 2e

Van Veldhoven S van Stientje DBO

Verzonden dinsdag 24 maart 2020 14 34

DBO

Onderwerp 02 20200320 Kamerbrief over granuliet 20 maart 2020 schoon pdf

Mijn opmerkingen bij de brief

I0 2e @minienw nl

10 2e 10 2e @ minienw nlAan

Verzonden met BlackBerry Work

143303 0526



www blackberry com

143303 0526





DBO^ 10 2e10 2e 10 2e 10 2eTo @nninienw nl] @min ienw nl]iSM
]@minienw nl]10 2e 10 2e 10 [2eCc DBO| J

l@minienw nl]10 2eDCO[
From

Sent

Subject FW 07 20200320 Vragen van de leden Kroger GroenLinks Lacin SP en Van Brenk 50PLUS aan de minister voor Milieu

en Wonen over granuliet TC pdf
Received

07 20200320 Vragen van de leden Kroger GroenLinks Lacin SP1 en Van Brenk 50PLUS aan de minister voor Milieu en Wonen over

10 2e DBO

Tue 3 24 2020 3 18 22 PM

Tue 3 24 2020 3 18 00 PM

granuliet TC pdf

Hi I 10 2e | l0 2e

Zie bijgevoegd de opmerkingen van de minister M MenW bij de TK vragen Kroger Ikstuur zo ookde brief door

Groet

10 2e

Van Veldhoven S van Stientje DBO

Verzonden dinsdag 24 maart 2020 15 06

DBO

Onderwerp 07 20200320 Vragen van de leden Kroger GroenLinks Lacin SP en Van Brenk {50PLUS aan de minister voor Milieu en

Wonen overgranulietTC pdf

10 2eAan

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

127499 0529



10 2e DBO^ 10 2e10 2e 10 2eTo @nninienw nl] @min ienw nl]

]@minienw nl]10 2e 10 2e 10 [2eCc DBO| J
l@minienw nl]10 2eDCO[

From

Sent

Subject FW 04 20200320 Vragen van het lid Lacin SP schoon pdf
Tue 3 24 2020 3 18 00 PM

04 20200320 Vragen van het lid Lacin SP1 schoon pdf

10 2e DBO

Tue 3 24 2020 3 18 48 PM

Received

En hierbij opmerkingen bij deTK vragen lid Lacin

Groet

10 2e

Van Veldhoven S van Stientje DBO

Verzonden dinsdag 24 maart 2020 15 04

DBO

Onderwerp 04 20200320 Vragen van het lid Lacin SP schoon pdf

I0 2eAan

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

127498 0531



UI0 2e DBO^ 10 2e1DK2e 10 2e 10 2eTo @nninienw nl] @min ienw nl]

]@minienw nl]10 2e 10 2e 10 [2eCc DBO| J
DCOll I0 2e I@minienw nl1

From

Sent Tue 3 24 2020 3 19 51 PM

Subject FW 02 20200320 Kamerbrief over granuliet 20 maart 2020 schoon pdf
Tue 3 24 2020 3 19 00 PM

02 20200320 Kamerbrief over granuliet 20 maart 2020 schoon pdf

10 2e DBO

Received

Hi I 10 2e | l0 2e

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

afgesproken Ikzal zo separaatp0 2e] mijn aantekeningen sturen

Groet

10 2e

Van Veldhoven S van Stientje DBO

Verzonden dinsdag24 maart 2020 14 34

DBO

Onderwerp 02 20200320 Kamerbrief over granuliet 20 maart 2020 schoon pdf

Mijn opmerkingen bij de brief

I0 2eAan

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

127497 0533



10 2e 10X2eTo @minienw nl]
10 2eFrom

Sent Tue 3 24 2G20 3 35 01 PM

Subject RE 02 20200320 Kamerbrief over granuliet 20 maart 2020 schoon pdf
Received

DBO

Tue 3 24 2020 3 35 00 PM

Hi 10 2e

Ik had je meer ter info mee genomen in de opmerkingen die Stientje had 10 2e zet sowieso de opmerkingen steeds netjes uit

naar alle betrokkenen en cobrdineert

Groet

10 2e

Van 10 2e |
Verzonden dinsdag 24 maart 2020 15 32

DBO

Onderwerp RE 02 20200320 Kamerbrief over granuliet 20 maart 2020schoon pdf
10 26 [

Ik ben geen ‘beleidshoofd’ granuliet dus graag even bij de geeigende personen uitzetten

I0 {2eAan

Verzonden met BlackBerry Work

fw^TO blackbeiTv coni

10 2e 10 2e

10 {2e 10 {2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

i0 2e

Reeds beoordeeld Zylab ID 1275S5
I0 2e

10 2e

10 2e 10 2e

127435 0535



I0 2e BS ^ 10 2e I@rws nl1 I0 2e

ll DGRW[| iQ 2e |@minienw nl1 1 io 2e

10 2e I DGRWI1 10 2e |@minienw nl1

I 10X26 I bsK[| I@minienw nl1

BS [| 10 2e I@rws nl1

To

10 2e

Cc 10 2e BSKi I0 2e I@minienw nl1
DBOFrom

Sent

Subject FW 02 20200320 Kamerbrief over granuliet 20 maart 2020 schoon pdf
Tue 3 24 2020 3 43 41 PM

I0 2e

Tue 3 24 2020 3 43 40 PM

Received

Beste^10 24ertf^
Kunnen jullie deze vragen van| 10X2e beantwoorden

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 ^e4 ^e
DBO

Verzonden dinsdag 24 maart 2020 15 25

DBO
_

10 2eVan

]|10 2ej10 2e 10 2e 10 2e DBOAan

DCO

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

10 2eCC

Beste alien

Twee korte vragen nog van mijn zijde
Flocculant de vraag kwam op is het gebruik van dit bindmiddel flocculant noodzakelijk of kan een alternatief daarvoor worden

gebruikt Kan deze vraag mee kan lopen in de externe review dan haal je deel angel rond de zorgen weg

Juridische toets grond vs bouwstof de memo geeft aan dat dit in ultimo bij een toets door de rechter aan de orde kan komen

Juridische vraag van mijn zijde is het de verwachting of in ieder geval mogelijk dat een dergelijke toets uit de juridische
stappen die de gemeente onderneemt handhavingsverzoekj kan volgen
Hattelijke qroeten

l0X2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10X26 10 2e

i0 {2e

Reeds beoordeeld Zylab ID 12749710 2e

10 2e

10 2e 10 2e

143306 0536







DBO SPZ Postbusll 10 2gTo @rminienw nl]
10 2eFrom

Sent Tue 3 24 2020 7 16 18 PM

Subject Hulpvraag voor HPRM archivering
Received

MMenW en MIenW Granuliet trS

MIenW fen MMenWI Granuliet trS

Optm M MenWVragen van hetlid Lacin SP schoon pdf

DBO

Tue 3 24 2020 7 16 00 PM

Optm M MenWVragen van de leden Kroger GroenLinks Lacin SP en Van Brenk 50PLUS1 aan de minister voor Milieu en Wonen

over granuliet TC pdf
Optm M MenW 20200320 Karmerbrief over granuliet 20 maart 2020 schoon pdf

Ha collega s

Stientje heefl me vanuit haar ibabs haar opmerkignen op de TK brief en TK vragen granuliet gemaild Zouden jullie dit in bprm kunnen archiveren

Zie de rondzendmappen

Dank

Groet

10 2e

Oorspronkelijk bericht

Van | 10 2e [ DBO 10 2ej ^minienw nl

Verzonden vrijdag 20 maart 2020 17 28

Aan 10 2e [ dBO j 10 2e ^@minienw nl

Onderwerp Reeds teruggekoppeld wachten op nieuwe versie HPE Records Manager records

10 2e 10 2e @minienw nlDBO

■ HPE Records Manager recordgegevens

Recordnummer RONDZENDMAP 2020 3288

TitekMMenW en MIenW Granuliet

HPE Records Manager recordgegevens

Recordnummer RONDZENDMAP 2020 3286

TitekMIenW en MMenW Granuliet

127445 0538



BSKlI 10 2e

DGRWiI io 26 I@minienw nl1

ILT[] I0 2e l@ILenT nl]

10 2e I0 2eTo @minienw nl]
ILTI10 2e 10 2e 10 [2e@ilent nl]

10 26 I DGRWiI I0 2e @minienw nl1

J}

Cc 10 2e BSKi I0 2e @minienw nl1
DBGFrom

Sent Wed 3 25 2020 9 58 33 AM

Subject BRL 9344 d d 2015 07 07 ontwerp pdf
Wed 3 25 2020 9 58 35 AM

BRL 9344 d d 2015 07 07 ontwerp pdf

I0 2e

Received

Beste 10 [2e

Ik heb nog wat aanvullende vragen naar aanleiding van de concept BRL 9344 mede gezien de rol van dit BRL t o v BRL 9321

1 Wie was de initiatiefnemer

2 Waaruit blijkt dat deze BRL specifiek is opgesteld voor granuliet

3 Waaruit blijkt dat deze BRL specifiek voorziet in het gebruikvan een flocculant

4 Klopt het dat deze BRL zich richt op bouwstof en grond {paragraaf 4 en 5

5 Door wie is deze BRL destijds als onjuist beoordeeld hoe is dat naar de initiatiefnemer gecommuniceerd

6 Wie stelt in de hele keten uiteindelijk een BRL definitief vast de minister

Graag deze vragen op korte termijn beantwoorden Wellicht kunnen jullie even kortsluiten met de ILT

Groet

io 2e

143302 0542



] BSKi 10 2e ]@minienw nl]I0 2e DGRWiI [I0 2e I@minienw nl1

I DGRW

10 2STo

10X2eFrom

Sent Wed 3 25 2020 12 49 09 PM

Subject RE reactie gemeente west maas en waal

Received Wed 3 25 2020 12 49 17 PM

Dit is een bestuurlijke afspraak beetje raar dat je het dan op straat gooit voordat je het met elkaar eens bent Maar ja ook als

we zeggen dat we dat niet willen doen ze het toch

Ik zou zeggen wij infQrmeren |lO 2et hierover niet via ^10 2ej Die moet dan maar besluiten of we hierop reageren of niet

Groeten

10 2e DGRWVan

Verzonden woensdag25 maart 2020 10 44

DGRW

Onderwerp reactie gemeente west maas en waal

Hoi^Q^enl 10 2e |
Zie onderstaande reactie van de gemeente planning en de betrokkenheid van het burgercollectief Belangrijk ook om ^10 2ej te

informeren Het contact van de gemeente met het burgercollectief kan gevolgen hebben Later even bespreken
Met vriendelijke greet

10 2e 10 2e BSKAan

10 {2e

[10 2e p6
10 2e

Van |10 2e| 10 29 j10 2epwestmaasenwaal nl

Verzonden woensdag 25 maart 2020 10 14

Aan

CC 10 2s@zwartbolplanontwikkelingenadvies nl q
0 26jSzwartbolplanontwikkelingenadvies nl

l I0 2e l^westmaasenwaal nl ^

^rws nl

Onderwerp proces onderzoeksvoorstel

Beste

Inmiddels hebben wij overlegd met de wethouder over het concept onderzoeksvoorstel DaarbiJ zijn de volgende

processtappen afgesproken
1 Wij sturen het conceptvoorstel vertrouwelijk ter consultatie naar het college het presidium van de Raad en het

burgercollectief Dreumel
2 De ontvangen reacties verwerken wij integraal zichtbaar in de tekst en ontvang je retour

3 Nadat we het eens zijn over de definitieve opzet leggen wij deze ter besluitvorming voor aan het college

1 DGRW 10 2e |@minienw nl10 2e

10 2e

1Q 2e 10X29 l 10 2e BS^gelderland nl

I0 2e 10 2e BS ^ 10 2e @rwsml

De politiek bestuurlijke en maatschappelijke consultatie vinden wij noodzakelijk om tot een gedragen aanpak en

daarmee zinvolle review te komen Wat ons betreft is dit niet in strijd met de besproken vertrouwelijkheid
Voor de planning betekentdit het volgende

1 Donderdag 26 maart verzending conceptvoorstel ter consultatie Reactietermijn tot maandag 30 maart 09 00

uur

2 30 maart streefdatum conceptvoorstel met reacties retour Voorbehoud aard en omvang resultaten consultatie

3 Week 14 afronding onderzoeksvoorstel en collegebesluit schriftelijk

Met vriendelijke aroet

1c|§2€ iC§2W ell0K2e
Idj h€ iid l2^ c j t2e f10X2jlQ 2e^

143300 0544



DBO SPZ Postbusll 10 2g ]@rninienw nl]I0 2e DBOll 10 [2eTo @rmin ienw nl]
10 2eFrom

Sent

DBO

Wed 3 25 2020 2 28 09 PM

Subject FW RONDZENDMAP 2020 3288 Er is een door u voltooide recordactie ongedaan gemaakt BE 23 3 MMenW en MIenW

Granuliet

Received Wed 3 25 2020 2 28 00 PM

BE 23 3 MMenW fen MIenWi Granuliet tir5

Optm M MenW 20200320 Kamerbrief over granuliet 20 maart 2020 schoon pdf

Optm M MenW Vragen van het lid Lacin SP schoon pdf

Optm M MenWVraaen van de leden Kroger fGroenLinks Lacin fSP en Van Brenk f50PLUS aan de minister voor Milieu en Wonen

over granuliet TC pdf

Ha collega s

Er komen vaamiddag nieuwe versies van de TK brief en Kamervragra granuliet aan Stientje geeft bij afkeuren van de oude rzm aandat ze graag

alleen de nieuwe versie wil hebben ipv deze hele map vol met stukken Is het mogelijk om deze set TK vragen en brief die via |l0 26| komt in een

nieuwe rzm te voegen en bijgevoegde rzm af te sluiten ook voor Cora Daarbij bijgevoegd de opmerkingen van Stientje op de stukken Weet niet of

deze in de oude of nieuwe rzm gearchiveerd moet worden

Dank alvast

Groet

10 2e

Oorspronkelijk bericht

Van RM Administrator Productie

Verzonden woensd^ 25 maart 2020 10 14

Aan Postbus nota s Staatssecretaris

Onderwerp RONDZENDMAP 2020 3288 Er is een door u voltooide recordactie ongedaan gemaakt BE 23 3 MMenW en MIenW Granuliet

1Q f2g @minienm nl

10 2g @minienw nl

Opmerking

dinsdag 24 maart 2020 om 18 13 17 GMT 01 00 Veldhoven Stientje van

RecordActie afgekeurd vanuit de eParafeer app

Besproken in telco Straks graag alleen de nieuwe versies

maandag 23 maart 2020 om 20 28 33 GMT 01 00

3 stukken MEUW toegevoegd t b v telefonisch overleg granuliet di 24 maart Akkoord SG

10 2e

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

Open bijgevoegde bijlage om in HPRM het bestand en de recordactie van record RONDZENDMAP 2020 3288 te kunnen bekijken

Om de informatie en het bestand alleen te bekijken kunt u de volgende link naar de HPRM webclient gebruiken
https RM Web frd shsdir nl HPRMWebClient uri 14543217 t record lang b_dutch mbd false

Dit e mailbericht is automatisch gegenereerd door HPRM 01 Productie

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard

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

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

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

electronic transmission of messages

127542 0545



10 2e BSK[| 10 29

] DGRW

To @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Wed 3 25 2020 3 03 33 PM

Subject FW BRL 9344 d d 2015 07 07 ontwerp pdf
Received Wed 3 25 2020 3 03 34 PM

Van ILT10 2e

Verzonden woensdag25 maart 2020 14 58

| DGRW10 2e 10 2e DGRW | 10 2e] {BSAan

CC^ 10 ^ 10 2e J ILT

Onderwerp FW BRL 9344 d d 2015 07 07 ontwerp^Jor
BiJ deze de gereviseerde antwoorden van de ILT

ILT ILT10 2e

10 2e

1@§ ^0 ^e

10 2e DGRW 10 2e @ minienw nlVan

Verzonden woensdag 25 maart 2020 11 12

Aan 10 2e DGRW | 10 2e |g nninienw nl 10 2e BS ^ 10 2e @ rws nl ILT10 {2e

10 2e B|LenT nl

Onderwerp FW BRL 9344 d d 2015 07 07 ontwerp pdf
Kunnen jullie aanvullen checken op deze vragen Zie onder

Groeten

Van 10 2e I DBO 10 2e

Verzonden woensdag 25 maart 2020 09 59

I BSK | 10 2ey
^minienw nl

^minienw nl

I0 2e 10 2e I DGRW

ilent nl

^minienw nlAan

iLT10 2e I0 2e I0 2e 10 2e ILT

10H2e |@ILenT nl

CC | ^0 2e BSK | I0 ^e ^@minienw nl

Onderwerp BRL 9344 d d 2015 07 07 ontwerp pdf

Beste 10 2e

I0 2e I DGRW | lO Pe | Sminienw nl

Ik heb nog wat aanvullende vragen naar aanleiding van de concept BRL 9344 mede gezien de rol van dit BRL t o v BRL 9321

1 Wie was de initiatiefnemer

GIB Bij certificering is het gebruikelijk dat een bedrijf het initiatief neemt om voor een product groep een BRL te laten maken

Voor bedrijven is certificering een handig middel om aan te tonen dat hun product aan wettelijke en eventueel andere eisen

voldoet Als er dan geen geschikte BRL is dan voIgt soms initiatief een nieuwe te maken Dit gebeurt vaker

2 Waaruit blijkt dat deze BRL specifiek is opgesteld voor granuiiet
BRL hoeft niet specifiek voor granuiiet te zijn dat is immers een naam voor een product van een fabrikant Het moet natuuriijk
wel zo zijn opgesteld dat granuiiet er goed in past anders heeft het geen zin

3 Waaruit blijkt dat deze BRL specifiek voorziet in het gebruik van een flocculant

Staat niet in deze ver^ie Gezien het feit dat juist hierover discussie is ontstaan is het zeer gewenst dat dit in de BRL wordt

meegenomen b v door aanpassing van stoffenpakket
4 Klopt het dat deze BRL zich richt op bouwstof en grond paragraaf 4 en 5

Ja En dat is nu juist niet mogeiijk gezien het feit dat het materiaai geen grond en bouwstof kan zijn
5 Door wie is deze BRL destijds ais onjuist beoordeeld hoe is dat naar de initiatiefnemer gecommuniceerd

Er is geregeld contact metde certificerende instellingen over voorgenomen aanpassingen in BRL n of nieuwe BRL n Hoewel

proces opstellen BRL het private deel van het stelsel betreft waarover de overheid geen directe zeggenschap heeft kan een

certificaat pas als bewijsmiddel voor het Bbk worden gebruikt indien het is aangewezen in het Bbk lenW heeft wel degelijk
zeggenschap over de inhoud van de BRL omdat de BRL op grond van artikel 25 moet worden getoetst alvorens deze in de Rbk

kan worden opgenomen Daarbij moet onder andere worden getoetst of het normdocument

niet in strijd zijn met een wettelijk voorschrift

is vastgesteld doororganen waarin alle betrokken partijen zich konden laten vertegenwoordigen
zowel qua inhoud als qua strekking voldoende duidelijk zijn en

143298 0549



voldoende draagviak hebben bij de betrokken partijen

6 Wie stelt in de hele keten uiteindelijk een BRL definitief vast de minister

De BRL wordt vastgesteld door een certificerende instelling Maar pas door opname in het Bbk {preciezer in bijiage X van de

regeling bodemkwaliteit wordt het een onderdeel van het publieke stelsel [iets over de erkenningen erbij] Door opname in de

Rbk worden de BRL s wet en regelgeving waarop de ILT toezicht kan houden

Graag deze vragen op korte termijn beantwoorden Wellicht kunnenjullie even kortsluiten metde ILT

Groet

10 2e

143298 0549



{10K2e DGRWI1 I0 2e I@minienw nl1

ll BSKlI io 2^@minienw nl1

To

10K2e 10 2e BSK^ iP 2e |@minienw nlT1PKCc

lOK2e I DGRWiI 1Q 2e |@minienw nl1

DGRWFrom

Sent Wed 3 25 2020 3 31 44 PM

Subject FW reactie gemeente west maas en waal

Received

Reactie provincie ormschrilving en verslag review onderzoek

10 {2e

Wed 3 25 2020 3 31 45 PM

Hoi ^^
Zie hieronder de reactie van de gemeente op het onderzoeksvoorstei Beiangrijkste punt van aandacht is dat de gemeente het

voonstei met het burgercoiiectief wii bespreken Niet echt handig omdat wij de brief nog niet eens uit hebben Maar ik ben bang
dat we ze niet tegen kunnen houden

Provincie zegt nog even tijd nodig te hebben voor afstemming ambtelijk geen opmerkingen
Graag je aandacht hiervoor wij reageren vooraisnog niet naar de gemeente
Groeten

Van

Verzonden woensdag25 maart 2020 10 44

] DGRW

1Q 2e DGRW

10 2e 10 2e BSKAan

Onderwerp reactie gemeente west maas en waai

Hoitl0 2e]|en| I0 2e |
Zie onderstaande reactie van de gemeente pianning en de betrokkenheid van het burgercoiiectief Beianghjk ook om ^lQK2ej te

informeren Het contact van de gemeente met het burgercoiiectief kan gevoigen hebben Later even bespreken
Met vriendeiijke groet
10 2e

I 10 26 fe
J 10 2e l

Van i0 2e l0 2e ]4i0 2el[g westmaasenwaai ni

Verzonden woensdag 25 maart 2020 10 14

Aan

CC jl0 26|lg zwartbolplanontwikkeiingenadvies ni 4lO 26g zwartboipianontwikkelingenadvies nl

j 10 2e |@westmaasenwaai ni

@rws ni

Onderwerp proces onderzoeksvoorstei

Beste ho 2et
Inmiddels hebben wij overlegd met de wethouder over het concept onderzoeksvoorstei Daarbij zijn de volgende

processtappen afgesproken
1 Wij sturen het conceptvoorstel vertrouwelijk ter consultatie naar het college het presidium van de Raad en het

burgercoiiectief Dreumel

2 De ontvangen reacties verwerken wij integraal zichtbaar in de tekst en ontvang je retour

3 Nadat we het eens zijn over de definitieve opzet leggen wij deze ter besluitvorming voor aan het college

{10 2e DGRW j 10 2e |@minienw nl

10 2e

1{10 2e10 2e BS10 2e @gelderland nl

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

De politiek bestuurlijke en maatschappelijke consultatie vinden wij noodzakelijk om tot een gedragen aanpak en

daarmee zinvolle review te komen Wat ons betreft is dit niet in strijd met de besproken vertrouwelijkheid
Voor de planning betekent dit het volgende

1 Donderdag 26 maart verzending conceptvoorstel ter consultatie Reactietermijn tot maandag 30 maart 09 00

uur

2 30 maart streefdatum conceptvoorstel met reacties retour Voorbehoud aard en omvang resultaten consultatie

3 Week 14 afronding onderzoeksvoorstei en collegebesluit schriftelijk

Mfif vriFindFiliikF nropt

1c|^€0lcj^W etl0 2e

nO 2jlO 2e|

258282 0550



BSKlI 10 2e

I0 2e I@minienw nl1
10 [2e ] DGRW

Wed 3 25 2020 2 15 59 PM

10 2e 10 2eTo @minienw nl] J
DGRWI
From

Sent

Subject Reactie provincie omschrijving en verslag review onderzoek

Received Wed 3 25 2020 2 16 00 PM

Hallo 10 2e en i0 2e

HierbLj de reactie van de provincie op mijn mail Ter info

Met vriendelijke groet

10 2e

Oorspronkeliik bericht

10 2e |@gelderland nlVan 10 2e

Verzonden woensd^ 25 maart 2020 09 57

DGRW [00 ^@mmienw nt
10 2e |0 ^i^zwartbolnlan ontwikkelingenadvies nl

artbolplanontwikkelingenadvies nl tjOlP^jzwartbolplanontwikkelmgenadvies nH [l0 26j l 2e ^10 2e|gwestmaasenwaal nl

CC | 10 29yn CBS 10 2e |@rws nl | ^1^ 10 2ej | BS j 10 2e ^s nl

Onderwerp RE Concept omschrijving opdracht Review onderzoek en concept verslag overleg

I0 2eAan

Halil 0 2^
Ikheb persoonlijk geen aanvullingen verbeteringen op verslag en opzet van de review

Maar ook bier duurt de interne routing wat langer dan gehoopt en kan ik dus nog een reactie geven namens GS

Met de aangepaste vergaderschema s en beperkte contactmomenten kan rk helaas ook niet aangeven wanneer bet wel gaat lukken

Vreemdetijden

Ik beb wel de vraag uitgezet over precieze provinciale natnurdoelstellingen in Over de Maas

Met vriendelijke groet

I0 2e

10 2e 10 2e

Oorspronkeliik bericht

Van | I0 2e [ DGRW j I0 2e | Smmienw nl

Verzpndenunaandag 23maart 2020 13 05

Aan I 10 2e |0 2^zwartbolplanontwildielinpnadvies nl ftj0 24@zwartbolplanontwikkelingenadvi es nl

ri 0 2^zwartbolplanontwrkkelmgenadvies nl ^[l0 26|Van Mil l|l0 2e[ a westmaasenwaal nl1 10 2e

CC | 10 2eyn CBS 10 2e |@rws nl |

Onderwerp Concept omschrijving opdracht Review onderzoek en concept verslag overleg

10 26 |@gdderland nl

Itl0 2ej | BS ^ 10 2e J@rws nl

Beste jf^fen | 10 2e

Bijgaandtreffen jullie aan bet concept verslag van ons overleg en een aangepaste concept omschrijving van de opdracht Door de interne afstemming
hebben wij de documenten niet vrijdag aan jullie kunnen toezenden maar pas vandaag Excuses voor het ongemak Om de snelheid erin te houden

wil ik jullie toch verzoeken om voor woensd^ op de concept omschrijving en het concept versl^ te reageren ook als jullie akkoord zijn Mochten

jullie meer tijd nodig hebben dan vemeem ik graag wanneer ik een reactie van jullie kan ontvangen

Verder bedank voor de toegezonden stukken Hierover nog het volgende In het kader het onderzoek moet worden onderzocht of de toepassing van
2ranutiet ellecten heefl op de form eel vastgelegde natuurdoelen voor Over de Maas o a opgenomen in de ontgrondingsvergunning het

259057 0551



hei mriclitmgsplaii en het bestemmingsplan Wij willen jullie toch veizoeken om aan te geven wat deze natuuidoden zijn in welke documenten en

waai dit is omschreven Het is ons inziens toch niet efficient om het bureau alle documenten te laten doorlopen Het is beter dat jullie dit zelf

aangegeven dit voorkomt ook fouten of een verkeerde interpretaties Jullie documenten blijven waardevol omdat dit goede achtergrondinformatie
betrefl Kunnen jullie de gevraagde informatie aanleveren Bij vooibaat dank

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

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 2e

| 10 2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard

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

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

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

electronic transmission of messages

Disclaim er https www gelderland nLDisclaimer e mailbericht

259057 0551



10 2e BSK[| 10 29

] DGRW

To @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Wed 3 25 2020 3 41 25 PM

Subject RE BRL 9344 d d 2015 07 07 ontwerp pdf
Received Wed 3 25 2020 3 41 26 PM

Zinnetje bij antwoord 1 om suggestie weg te nemen dat 9321 niet geschikt zou zijn In geef het door aan

] BSK

Verzonden woensdag25 maart 2020 15 40

] DGRW

Onderwerp RE BRL 9344 d d 2015 07 07 ontwerp pdf

Van 10 2e

10 2eAan

Waar zit de wijziging Kun je die bij [I0 2ej aangeven
10 2e

10 2e

I 10 P4^2e
10 2e

DGRW10 2e 10 2e @minienw nlVan

Verzonden woensdag 25 maart 2020 15 29

10 2e 10 2eBSK

Onderwerp FW BRL 9344 d d 2015 07 07 ontwerp pdf

Nog een kleine aanpassing nav opmerkingi|0 2^
Groeten

@minienw nlAan

1 Wie was de initiatiefnemer

GIB Bij certificering is het gebruikelijk dat een bedrijf het initiatief neemt om voor een product groep] een BRL te laten maken

Voor bedrijven is certificering een handig middel om aan te tonen dat hun product aan wettelijke en eventueel andere eisen

voldoet Als bedrijf dit initiatief neemt zegt dat niets of een bestaand BRL in dit geval 9321] niet geschikt zou zijn als

bewijsmiddel voor het Bbk

2 Waaruit blijkt dat deze BRL specifiek is opgesteld voor granuliet
BRL hoeft niet specifiek voor granuliet te zijn dat is immers een naam voor een product van een fabrikant Het moet natuurlijk
wel zo zijn opgesteld dat granuliet er goed in past anders heeft het geen zin

3 Waaruit blijkt dat deze BRL specifiek voorziet in het gebruik van een flocculant

Staat niet in deze versie Gezien het feit dat juist hierover discussie is ontstaan is het zeer gewenst dat dit in de BRL wordt

meegenomen b v door aanpassing van stoffenpakket
4 Klopt het dat deze BRL zich richt op bouwstof en grond paragraaf 4 en 5

Ja En dat is nu juist niet mogelijk gezien het feit dat het materiaal geen grond en bouwstof kan zijn

5 Door wie is deze BRL destijds als onjuist beoordeeld hoe is dat naar de initiatiefnemer gecommuniceerd
Er is geregeld contact metde certificerende instellingen over voorgenomen aanpassingen in BRL n of nieuwe BRL n Hoewel

proces opstellen BRL het private deel van het stelsel betreft waarover de overheid geen directe zeggenschap heeft kan een

certificaat pas als bewijsmiddel voor het Bbk worden gebruikt indien het is aangewezen in het Bbk lenW heeft wel degelijk
zeggenschap over de inhoud van de BRL omdat de BRL op grond van artikel 25 moet worden getoetst alvorens deze in de Rbk

kan worden opgenomen Daarbij moet onder andere worden getoetst of het normdocument

niet in strijd zijn met een wettelijk voorschrift

is vastgesteld doororganen waarin alle betrokken partijen zich konden laten vertegenwoordigen
zowel qua inhoud als qua strekking voldoende duidelijk zijn en

voldoende draagviak hebben bij de betrokken partijen

6 Wie stelt in de hele keten uiteindelijk een BRL definitief vast de minister

De BRL wordt vastgesteld door een certificerende instelling Maar pas door opname in het Bbk {preciezer in bijiage X van de

regeling bodemkwaliteit wordt het een onderdeel van het publieke stelsel [iets over de erkenningen erbij] Door opname in de

Rbk worden de BRL s wet en regelgeving waarop de ILT toezicht kan houden

Graag deze vragen op korte termijn beantwoorden Wellicht kunnen jullie even kortsluiten met de ILT

Groet

10 2e

143297 0552



DGR^ ~l@minienw nl]

I \LTi

10 2e 10 2e 10 2eTo L
BSKlI io 2e l@minienw nll

\ljf I0 2e l@ILenT nl]

10 2e 10 2e 10 2e@ilent nl]

DGRWII I0 2e @minienw nl]Cc 10 2e BSKi I0 2e @minienw nl] I0 2e I0 2e

BS fl 10 2e l@rws nl]

From 10 2e I DBO

Sent Wed 3 25 2020 4 07 29 PM

Subject RE BRL 9344 d d 2015 07 07 ontwerp pdf
Wed 3 25 2020 4 07 31 PMReceived

Dank Helder

IVlpt y ripnHpliikp grnpt

I0 2e

mm

10 H4d ^e
10K2e D6RWVan

Verzonden woensdag25 maart 2020 15 54

Aan ILT10 2e I DBO

10 2e I BSK P I DGRW 1Q 2e | BS

Onderwerp RE BRL 9344 d d 2015 07 07 ontwerp pdf

10 2e BSK 10 2e 10 2e I ILT

CC

GIB past het materiaal niet zelf toe maar is leverancier Ik zou me kunnen voorstellen dat toekomstige afnemers horen van

huidige commotie rondom granuliet en daardoor terughoudend zijn het te willen afnemen bij GIB Een BRL dat explideter

granuliet toestaat zou daarbij wellicht kunnen helpen Maar we hebben daar geen inforrnatie over of mogelijkheden daarop te

sturen BRL 9321 is immers geldig
Dan nog een kleine aanpassing van antwoord 1 nav opmerking RWS [om misverstanden te voorkomen

1 Wie was de initiatiefnemer

GIB Bij certificering is het gebruikelijk dat een bedrijf het initiatief neemt om voor een product groep] een BRL te laten maken

Voor bedrijven is certificering een handig middel om aan te tonen dat hun product aan wettelijke en eventueel andere eisen]
voldoet Als een bedrijf dit initiatief neemt zegt dat niets of een bestaand BRL in dit geval 9321] niet geschikt zou zijn als

bewijsmiddel voor het Bbk

Groeten

Van I0 2e I DBO mm @minienw nl

Verzonden woensdag 25 maart 2020 15 45

I BSK P 10 2e |@minienw nl

^minienw nl

I0 2e 10 2e DGRWAan

10 2e I0 2e j ILT I0 2e 10 2e ILTilent nl

10 2e @ILenT nl

BSK | I0 2e |@minienw nl

Onderwerp RE BRL 9344 d d 2015 07 07 ontwerp pdf

Beste I 10 2e |
Dank hiervoor

Graag nog een verdere verduidelijking van antwoord 5 Heeft het ministerie in dit specifieke geval contact opgenomen met GIB

omdat de concept BRL in strijd was met wet en regelgeving

Welke prikkel heeft het bedrijf om tot een BRL 9344 te komen zolang wij granuliet toestaan onder BRL 9321

Met vriendeliike groet

I0 2e 10 2e DGRW | I0 2e | Sminienw nlCC

10 2e

10 2e

10 H4P 2e

BSK 1 10 2»

Verzonden woensdag 25 maart 2020 15 14

Aan

10 2e ^minienw nlVan

|^minienw nl10 2e I DBO 10 2e

@minienw nl

10 2e DGRW

@ilent nliLT10 2e 10 {2e 10 2e 10 2e I ILT

10 2e @ILenT nl

10 26 BSK q
10 2e |@minienw nl 10 26 | DGRW | 10 2e | S minienw nl

Onderwerp RE BRL 9344 d d 2015 07 07 ontwerp pdf

HapQK^
Bij deze de afgestemde antwoorden van onze kant

Groet I I0 2e

1 Wie was de initiatiefnemer

GIB Bij certificering is het gebruikelijk dat een bedrijf het initiatief neemt om voor een product groep een BRL te laten

maken Voor bedrijven is certificering een handig middel om aan te tonen dat hun product aan wettelijke en eventueel

CC

andere eisen] voldoet Als er dan geen geschikte BRL is dan voIgt soms initiatief een nieuwe te maken Dit gebeurt vaker

143296 0553



2 Waaruit blijkt dat deze BRL specifiek is opgesteld voor granuliet
BRL hoeft niet specifiek voor granuliet te zijn dat is immers een naam voor een product van een fabrikant Het moet

natuuriijk wei zo zijn opgesteld dat granuliet er goed in past anders heeft het geen zin

3 Waaruit blijkt dat deze BRL specifiek voorziet in het gebruik van een flocculant

Staat niet in deze vensie Gezien het feit dat juist hierover discussie is ontstaan is het zeer gewenst dat dit in de BRL \wordt

meegenotnen b v door aanpassing van stoffenpakket
4 Kiopt het dat deze BRL zich richt op bouwstof en grond paragraaf 4 en 5

Ja En dat is nu juist niet mogelijk gezien het feit dat het materiaal geen grond en bouwstof kan zijn
5 Door wie is deze BRL destijds als onjuist beoordeeld hoe is dat naar de initiatiefnemer gecommuniceerd
Er is geregeid contact met de certificerende instellingen over voorgenomen aanpassingen in BRL n of nieuwe BRL n Hoewel

proces opstellen BRL het private deei van het stelsei betreft waarover de overheid geen directe zeggenschap heeft kan een

certificaat pas ais bewijsmiddei voor het Bbk worden gebruikt indien het is aangewezen in het Bbk lenW heeft wel degeiijk

zeggenschap over de inhoud van de BRL omdat de BRL op grond van artikel 25 moet worden getoetst alvorens deze in de

Rbk kan worden opgenomen Daarbij moet onder andere worden getoetst of het normdocument

niet in strijd zijn met een wettelijk voorschrift

is vastgesteid doororganen waarin aile betrokken partijen zich konden iaten vertegenwoordigen
zowel qua inhoud ais qua strekking voidoende duideiijk zijn en

voidoende draagviak hebben bij de betrokken partijen
6 Wie stelt in de hele keten uiteindeiijk een BRL definitief vast de minister

De BRL wordt vastgesteid door een certificerende instelling Maar pas door opname in het Bbk preciezer in bijiage X van de

regeling bodemkwaiiteitj wordt het een onderdeei van het publieke stelsei [iets over de erkenningen erbij] Door opname in

de ILT tpezicht kan houdende Rbk worden de BRL^s wet en reoelaevina waaroo

10 2e

10 2e

10 P4^2e
J 10 2e]

10 2e I DBO 10 2e |gPminienw nl

Verzonden woensdag25 maart 2020 09 59

I BSK | I0 2e |^minienw nl

@minienw nl

Van

10 2e 10 2e DGRWAan

10 2e I0 2e I0 2e 10 2eiLT iLTg iient nl

10 2e @ILenTjTl
BSK | 10 2e |@minienw nl

Onderwerp BRL 9344 d d 2015 07 07 ontwerp pdf

Bestel 10 2^
ik heb nog wat aanvuilende vragen naar aanieiding van de concept BRL 9344 mede gezien de rol van dit BRL t o v BRL 9321

1 Wie was de initiatiefnemer

2 Waaruit blijkt dat deze BRL specifiek is opgesteld voor granuliet

3 Waaruit blijkt dat deze BRL specifiek voorziet in het gebruik van een flocculant

4 Kiopt het dat deze BRL zich richt op bouwstof en grond paragraaf 4 en 5

5 Door wie is deze BRL destijds als onjuist beoordeeld hoe is dat naar de initiatiefnemer gecommuniceerd

6 Wie stelt in de hele keten uiteindeiijk een BRL definitief vast de minister

Graag deze vragen op korte termijn beantwoorden Wellicht kunnen jullie even kortsluiten met de ILT

Groet

10 2e 10 2e DGRW | 10 2e | g minienw nlCC

10 2e

143296 0553





10 2« HBJZlI I0 2e I@minienw nl1

HBJZ

To

10 2eFrom

Sent Wed 3 25 2020 6 19 23 PM

Subject RE BRL Granuliet

Received Wed 3 25 2020 6 19 23 PM

Dat kan toch niet lemand is hiervoor verantwoordelijk toch Zal het morgen in overleg met10 2eens aanstippen

Verzonden woensdag 25 maart 2020 18 17

Aan

Onderwerp FW BRL Granuliet

Niet bekend dus hoe het staat met het BRL

Gh^o 2d

10 2e

10 26 I HBJZ

Verzonden met BlackBerry Work
w\w blackbenT com

10 2e ^0 ^y[ DGMI | 10 2e |@miiiienw til

Datum woensdag 25 mrt 2Q2Q 3 54 PM

Aan

Van

HBJZ 10 2e |@minienw nH1^]@minienw nl| HBJZ j 10 2e

DGRW 10 2e [@minienw nL

10 2e 10 2e

10 2e

1@rws nlKopie

Onderwerp RE BRL Granuliet

Hoi fl^
Ik heb hier geen zicht meer op

GroetiTO

Van

10 2e WVL 10 2e

HBJZ 10 2e ^minienw nl

Verzonden woensdag 25 maart 2020 15 41

Aan 10 2e HBJZ 10 2e aminienw nl 1Q 2e

{WVL |

10 2e

DGRW 10 C

10 26 1|0 2^

[10 2e |@minienw nl

l DGMid 10 2e |@minienw nl

DGRW

10 2e I0 2eCC ^rws nl

Onderwerp RE BRL Granuliet

Nee ik weet dat ook niet ik had het ook gezien
eten jullie dat

HBJZ I0 2e Sminienw nb

Verzonden woensdag 25 maart 2020 14 31

HBJZ 10 2e ^minienw nl10 2e 10 2e I dGRW q 10 2e | Sminienw nlAan

Onderwerp BRL Granuliet

Halld^0 2^bf^10 2e|
In de TK brief staat dit

Inmiddels is het initiatief genomen om een nieuwe beoordelingsrichtlijn te ontwikkelen BRL 9344 Deze BRL is nog in concept en

nog niet aangewezen in de Regeling bodemkwaliteit Daarmee is het huidige BRL 9321 onverkort van toepassing Of in de toekomst

de BRL 9344 of de BRL 9321 van toepassing voor Granuliet zal zijn heeft geen invioed op de uitgangspunten voor de beoordeling

van de milieu hygienische kwaliteit

Hoe komt het dat de nieuwe BRL stokt Aan wie ligt dat aan de private partijen die m aan het ontwikkelen zijn Of ligt de

vertraging meer aan de publiekrechtelijke kant

10K2e | Ikzelf heb geen idee Wellicht jullie welDeze vraag kreeg ikvan

Gt^

130477 0556



10 2e BSK[| 10 2e

] DGRW

To @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Wed 3 25 2020 8 41 10 PM

Subject RE 20200324 Vragen van de leden Kroger GroenLinks ILT 25 maart

Received Wed 3 25 2020 8 41 11 PM

Hal iQ 2g L
Ii0 2e l3elde me hier ook over Is niet handig wat ILT doet Ik heb nog niet naar| i0 ^s] gereageerd
Groeten

10 2e

Met vriendeliike groet

10 2e | 10 ^ 1Q 2e

10 2e

10 2e 10 2eDBO

Datum woensdag 25 mrt 2020 5 51 PM

h BSK
_

|@miiiietiw til

@minienw nlVan

10 2e 10 2e 10 2eAan @minienw nl DGRW

10 2e

BSK r i0 2e |@minieiiw iil10 2eKopie

Onderwerp FW 20200324 Vragen van de leden Kroger GroenLinks ILT 25 maart

Graag jullie kijk op de stellingname van de ILT bij het antwoord op vraag 3

Eventueel even telefonisch

Met vriendeliike groet

10 2e

10 W 2e

Van[ ILT10 2e

Verzonden woensdag25 maart 2020 15 05

Aan 10 2e DBO

DGRW

Onderwerp FW 20200324 Vragen van de leden Kroger {GroenLinks ILT 25 maart

Beste 10 2e
^

Vanuitde ILT nog behoorlijk wat opmerkingen bij de beantwoording van de kamervragen Afgestemd metll0 2e^0 2€ 10 2e

hebben wij gemeend uitgebreid te moeten reageren

vanaf 17 uur beschikbaar voor toelichting

10 2eCC

10 2e

] ILT 10 2e10 2e @ILenT nlVan

Verzonden woensdag 25 maart 2020 13 09

Aan |LT 10 2e @ILenT nl10 2e

10 2e I0 2e ILT 10 2e @ lLenT nlg ilent nlCC ILT

Onderwerp 20200324 Vragen van de leden Kroger GroenLinks ILT 25 maart

Zoals net besproken bijgaand de Kamervragen granufiet
Thanks voor doorsturen Groeten | 10 26j

10 2e

143293 0557



10 2e

10 2e

1C^ 10 2e |
I 10 2e I

143293 0557



10 2« HBJZ[] I0 2e I@minienw nl1

□ HBJZlI I0 2e I@minienw nl1

HBJZ

To

[10 2eCc

10 2eFrom

Sent Wed 3 25 2020 9 27 18 PM

Subject FW 20200324 Vragen van de leden Kroger GroenLinks ILT 25 maart

Wed 3 25 2020 9 27 18 PMReceived

20200324 Vragen van de leden Kroger fGroenLinks ILT 25 maart docx

01 brief granuliet IG aan MMenW PDF

Kijk aub mee Dit sluit ook aan bij de kwestie waar ik je eerder over bevroeg

Van 10 2e I DBO

Verzonden woensdag 25 maart 2020 21 20

Aan I IQK2e | hBJZ

CC | 10 2e IfBS DGRW

Onderwerp FW 20200324 Vragen van de leden Kroger {GroenLinks ILT 25 maart

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

Zoals je weet is de ILT gevraagd een brief te sturen over de toepasbaarheid van het productcertificaat van SGS Intron voor

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

10 2e

11 1 en 10 2 g

Graag je reactie

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 24d be

ILT 10 2eVan ^ILenT nl10 2e

Verzonden woensdag maart 2020 15 05

Aan I0 2e I DBO ^ 10 2e |@minienw nl

DGRW ^ 10 2e

Onderwerp FW 20200324 Vragen van de leden Kroger GroenLinks ILT 25 maart

Beste[l0j ^
Vanuit de ILT nog behoorlijk wat opmerkingen bij de beantwoording van de kamervragen Afgestemd metl10K2e[|iO 2 10 2e

hebben wij gemeend uitgebreid te moeten reageren

Ik ben vanaf 17 uur beschikbaar voor toelichting

10 2e ^minienw nlCC

10 2e

1@§ ^0 ^e

\ an I ILT 10 2e |@ilLenT nl10 2e

130476 0558



Verzonden woensdag 25 maart 2020 13 09

] ILT^ 10 2e | S|LenT nl

ILT 10 2e |@ilent nl

10 2a

10 2e ILK 10 2eC @ILenKTl10 2e

Onderwerp 2U2UU524 vragen van de leden Kroger GroenLinks ILT 25 maart

Zoals net besproken bijgaand de Kamervragen granuliet
Thanks voor doorstureni Groeten |~ r0 2e |

10 2e

10 {2e

1^^ 10 2e

10 2e I

130476 0558



10 2e BSK[| 10 29

] DGRW

10K2e BSKlI I0 2e I@minienw nl1To @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Wed 3 25 2020 10 43 50 PM

Subject FW 20200324 Vragen van de leden Kroger GroenLinks ILT 25 maart

Wed 3 25 2020 10 43 51 PMReceived

Ha 10 2e

Tkn iViorgen weer SG overleg
Nog niets gehoord over ministers overleg ztij
Groeten

10 2e

IVTet vriendeliike prnef

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e
•

DBO f10 2e @minienw nlVan

Datum woensdag 25 mrt 2020 9 20 PM

Aan

Kopie

Onderwerp FW 20200324 Vragen van de leden Kroger GroenLinks ILT 25 maart

HBJZ | |@minienw nl

BS i 10 2e |@rws nl

10 2e

1@minienw nl10 2e 10 2e 10 2eDGRW

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

Zoals je weet is de ILT gevraagd een brief te sturen over de toepasbaarheid van het productcertificaat van SGS Intron voor

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

Als je nu kijkt naar de reactie van de ILT op vraag 3 van de kamervragen dan doemt een ander beeld op

Daarin wordt in een persoonlijke beleidsopvatting Wob gesteld dat voor granuliet de BRL9321 niet van toepassing is In de

toelichting die ik mondeling kreeg werd dit beaamd Ook werd beweerd dat er niet zou worden gehandhaafd op het certificaat

omdat er geen milieuhygienische bezwaren zijn tegen granuliet Dat betekent dat er gedoogd zou worden

Een paar vragen aan jou

11 1 en 10 2 g

Graag je reactie

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

Van

Verzoi

Aan

ILT10 2e

2020 15 05lUCMi ITIcIcll L

10 {2e DBO

DGRW

Onderwerp FW 20200324 Vragen van de leden Kroger {GroenLinks ILT 25 maart

10 2eCC

143292 0561



Beste I0 2e|
Vanuitde ILT nog behoorlijk wat opmerkingen bij de beantwoording van de kannervragen Afgestennd met 10K2e|i 10 2e

hebben wij gemeend uitgebreidte moeten reageren

Ik ben vanaf 17 uur beschikbaar voor toelichting

{10 2s

{10 2e ILT 10 2e gpiLenT nlVan

Verzonden woensdag 25 maart 2020 13 09

Aanl ILT {10 2e EplLenT nl10 2ei

10 2e 10 2e g ilent nl 10 2e ILT 10 2e @|LenT nlCC ILT

Onderwerp 20200324 Vragen van de leden Kroger GroenLInks ILT 25 maart

Zoals net besproken bijgaand de Kamervragengranuliet
Thanks voor doorsturen Groeten ^10 2ej

10 2e

10 2e

1 ^ 10 2e |
I 10 2e I

143292 0561



1@minienw nl]

3 DCOll I0 2e I@minienw nl1

I0 2e I0 [2e 10 26To DC^
l@minienw nl] j

J}
1Q 2eDBO[_

From

Sent Thur 3 26 2020 9 39 44 AM

Subject FW Kamerbrief granuliet en beantwoording kamervragen
Thur 3 26 2020 9 39 00 AM

20200320 Vraaen van het lid Lacin fSP] schoon docx

20200325 Kamerbrief over granuliet 25 maart 2020 schoon na commentaar min MenW docx

10 2e

[10 2e DBO

Received

20200325 Vraaen van de leden Kroger GroenLinks Lacin SP en Van Brenk 50PLUS aan de minister voor Milieu en Wonen over

granuliet schoon na commentaar M MenW docx

2020325 Vraaen min MenWbii teksten kamerbrief en kamervragen docx

Opm M MenW 20200320 Kamerbrief over granuliet 20 maart 2020 schoon pdf

Qpm M MenW Vraaen van het lid Lacin fSP schoon pdf

Opm M MenW Vraaen van de leden Kroger GroenLinks Lacin fSP] en Van Brenk f50PLUS] aan de minister voor Milieu en Wonen

over granuliet TC pdf

Ha t10 2e

Zie bijgevoegd laatste stand van TK brieven en vragen granuliet Dit is nog geen def versie omdat gesprekken met ILT nog lopen

Jullie kunnen jullie opmerkingen wel naar mij sturen dan bundel ik richting 10 2e

Ik merk daarbij wel op dat er echt weinig bewegingsvrijheid is om de teksten nog aan te passen daar deze al meerdere malen zijn

afgestemd met de BWP en er nu alleen een slag is gemaakt nav opmerkingen van M MenW {zie ook bijgevoegd

Groet

I0 2e

10 2e I DBO

Verzonden donderdag 26 maart 2020 08 35

DBO

Onderwerp Kamerbrief granuliet en beantwoording kamervragen

Hal 10 2e n
Hierbij de laatste stand van zaken rond de kamerbrief en de kamervragen Er wordt in de loop van de dag nog verder over

overlegd

Met vriendeliike groet

Van

10 2eAan

I0 2e

I0 2a

I0 24d be

127558 0562



Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

T a v Bewindspersonen Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteuning
Bestuursadvles

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

in0 2e]|
10 2e

memo H 31 0 6 1 10] 2e

Vragen min MenW bij kamerbrief en kamervragen

granuliet

]@minienw nasm

Datum

25 maart 2020

Op 24 maart heeft min MenW u enkele vragen gesteld bij de kamerbrief en de

kamervragen over granuliet

Kamerbrief versie 20203020

Biz 2 uw vraag weten wij welke bezwaren tegen het Streekplan zijn ingediend
Reactie

Nee beroepen hadden betrekking op bijvoorbeeld planschade hinderaspecten
zoals trillingen luchtkwaliteit nuten omvang van de zandwinning archeologische
waarden etc Niet over de kwaliteit van de het voor de herinrichting te gebruiken
materiaal

A

Biz 3 voorgestelde passages in tekstblok privaatrechtelijke overeenkomst

Reactie

Uw tekstvoorstellen zijn verwerkt

Biz 4 tekstblok toepassing materiaal

Reactie

Dit tekstblok is geschrapt

Biz 4 tekstblok milieuhygienische aspecten

Uw vraag wie heeft aangegeven dat het onwaanschijnlijk is dat acrylamide door

afbraak afwezig is en of dit onder zuurstofamne condities geldt
Reactie

Tekst van de brief is aangepast

Toelichting over afbraak van poly acrylamide PAM

Poly acrylamide is geen stof maareen verzamelnaam vooralle polymeren
waarin het monomeer acrylamide een onderdeel vormt van de moleculaire

structuur Bij het gebruikte flocculant is het hoofdbestanddeel een anionische poly-

acrylamide In het European Union Risk Assessment Report acrylamide

European Chemicals Bureau Institute for Health and Consumer Protection

2002 is aangegeven dat het fysisch chemisch niet waarschijnlijk is dat

acrylamide vrijkomt bij de afbraak van poly acrylamide Uit wetenschappelijk
onderzoek gericht op de afbraak van poly acrylamide houdende flocculanten

blijkt dat in de meeste gevallen inderdaad sprake is van afbraak zonder dat er

acrylamide vrijkomt Guezennee et al 2015 of dat het slechts in zeer geringe

hoeveelheden gebeurt Yu et al 2015 Bij de anaerobe zuurstofloze afbraak

van poly acrylamide is acrylamide als tussenproduct in het degradatieproces
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inderdaad aangetoond Dai et al 2015 Over het algemeen breekt acrylamide
zelf echter zeer snel af in het milieu ook onder anaerobe condities Abdelmagid
1982 waardoor het onwaarschijnlijk is dat er sprake is van relevante effecten

voor mens en milieu Van der Kooij Clean Technologies 2019

Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteunlng

Bestuursadvies

Datum

25 maart 2020Reactie Nieuwre teksten opgenomen

Belangrijk om te vermelden dat RWS niet de certificering verzorgd Evenmin

bepaalt RWS wranneer materiaal wrordt toegepast

Passages over meldingen i p v vergunningen en toegestane handelingen op

grond van het Bbk zijn vanwrege hun belang in de brief gehandhaafd

Biz 5 tekstblok erkende kwraliteitsverklaring
Uw vraag waarom de nieuwe BRL 9344 er nog niet is en wanneer die wel \wordt

verwacht

Reactie

Zie toelichting onder punt C

Biz 5 Tekstblok erkende kwaliteitsverklaring
Uw opmerking over de ILT

Reactie Afgesproken is dat de ILT een brief opstelt

Biz 6 Tekstblok Ingediende moties

Reactie De teksten zijn conform afspraak aangepast

Beantwoording kamervragen Kroger e aB

Antwoord 1 laatste tekstblok

Reactie tekst aangepast

Antwoord 3 laatste tekstblok

Reactie tekst aangepast

Antwoord 10 uw vraag over het berekende gehalte poly acrylamide
Reactie

De genoemde detectiewaarde gaat over acrylamide In dit antwoord gaat het over

het berekende gehalte van de stofgroep poly acrylamide Dit is echt iets anders

In het European Union Risk Assessment Report acrylamide European Chemicals

Bureau Institute for Health and Consumer Protection 2002 is aangegeven dat

het fysisch chemisch onwaat^chijnlijk is dat acrylamide vrijkomt bij de afbraak

van poly acrylamide

Reactie

Vanwege het technische karakter van dit stukje en de lengte van de Kamerbrief

was in de brief volstaan met enkel de conclusie Tekst van de brief is nu

aangepast

Antwoord 17 uw opmerking over het certificaat en duurzaam onderdeel van de

bodem

Reactie

Tekst van het antwoord op vraag 17 is aangepast
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Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteunlng

Bestuursadvies

Antwoord 19 uw opmerking over brief ILT

Reactie

De vraag is ingegeven door de memo van DGWB aan RWS van 10 10 2019 Aan

dat stuk lag geen beleidsbrief van de ILT ten grondslag Inmiddels heeft de ILT

een dergelijke brief wel opgesteid

Datum

25 maart 2020

Antwoord 20 normen voor acrylamide en poly acrylamide in bodem grond of

oppervlaktewater
Reactie

DGWB

Antwoord 22 uw opmerking over het rapport van Deitares

Reactie

DGWB

Vragen over concept BRL 9344

W e IV3S de inidatiefnemer

GIB Bij certificering is het gebruikelijk dat een bedrijf het initiatief neemt om

voor een product groep een BRL te laten maken Voor bedrijven is certificering
een handig middei om aan te tonen dat hun product aan wettelijke en eventueel

andere eisenj voldoet Als een bedrijf dit initiatief neemt zegt dat niets of een

bestaand BRL in dit geval 9321j niet geschikt zou zijn als bewijsmiddel voor het

Bbk

1

Waaruit blijkt dat deze BRL spedftek is opgesteid voor granuliet
BRL hoeft niet specifiek voor granuliet te zijn dat is immers een naam voor een

product van een fabrikant Het moet natuurlijk wel zo zijn opgesteid dat granuliet
er goed in past andens heeft het geen zin

2

Waaruit biijkt dat deze BRL specifiek voorziet in het gebruik van een3

docculant

Staat niet in deze versie Gezien het feit dat juist hierover discussie is ontstaan is

het zeer gewenst dat dit in de BRL wordt meegenomen b v door aanpassing van

stoffenpakket

Klopt het dat deze BRL zich richt op bouwstof en grond paragraaf 4 en4

5

Ja En dat is nu juist niet mogelijk gezien het feit dat het materiaal geen grond en

bouwstof kan zijn

Door wie is deze BRL destijds ais onjuist beoordeeidj hoe is dat naar de

initiatefnemer gecommuniceerd
Er is geregeld contact met de certificerende instellingen over voorgenomen

aanpassingen in BRL n of nieuwe BRL n Hoewel proces opsteiien BRL het private
deel van het stelsel betreft waarover de overheid geen directe zeggenschap heeft

kan een certificaat pas als bewijsmiddel voor het Bbk worden gebruikt indien het

is aangewezen in het Bbk lenW heeft wel degelijk zeggenschap over de inhoud

van de BRL omdat de BRL op grond van artikel 25 moet worden getoetst alvorens

deze in de Rbk kan worden opgenomen Daarbij moet onder andere worden

getoetst of het nomndocument

5
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niet in strijd zijn met een wettelijk voorschrift

is vastgesteld doororganen waarin alle betrokken partijen zich konden

laten vertegenwoordigen
zowel qua inhoud als qua strekking voldoende duidelijk zijn en

voldoende draagviak hebben bij de betrokken partijen

Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteunlng

Bestuursadvies

Datum

25 maart 2020

Welke stimulans heeft GIB am tot BRL 9344 te komen

GIB past het materiaal niet zelf toe maar is leverancier Voorstelbaar is dat

toekomstige afnemers horen van huidige commotie rondom granulieten daardoor

terughoudend zijn hette willen afnemen bij GIB Een BRL dat explicieter granuliet
toestaat zou daarbij wellicht kunnen helpen Maar we hebben daar geen

informatie over of mogelijkheden daarop te sturen BRL 9321 is immers geldig

6

Wie stelt in de hele keten uiteindelijk een BRL definitief vast de minister

De BRL wordt vastgesteld door een certificerende instelling Maar pas door

opname in het Bbk preciezer in bijiage X van de regeling bodemkwaliteit wordt

het een onderdeel van het publieke stelsel [iets over de erkenningen erbij] Door

opname in de Rbk worden de BRL s wet en regelgeving waarop de ILT toezicht

kan houden

7

IMM3Q 2e
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l BSKlI I0 2e I@tninienw nl1

DGRW

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

Sent Thur 3 26 2020 9 53 13 AM

Subject FW Tafel granuliet
Received

20200325 Agenda tafel granuliet 26 3 2020 docx

Thur 3 26 2020 9 53 15 AM

01 brief granuliet IG aan MMenW PDF

20200326 BRL 9344 docx

Discussiepunt zal met name gaan over betekenis nieuwe BRL 9344 voor de bestaande Na meeting geef ik jullie terugkoppeling
Groeten

Van DBO

Verzonden donderdag 26 maart 2020 08 56

Aan

1[^ BS

Onderwerp Tafel granuliet

Beste college s

Vanmiddag om 13 uur is er weer een tafel granuliet

Bijgevoegd tref je de agenda aan en twee aanvullende stukken

Er zal een telefonische conferentie worden opgezet De nadere details zal ik jullie later sturen

Met vriendeliike greet

10 2e

1 fo 2]^
»BJzr

10 2e m 2e _J ^GRW
10 2e H CEND DCO

10 2e DGRW 10 2e {BS | 10 2e

10 2e {10 2e l ILT

I0 2e

10 H^5 2e

143291 0570



Agenda tafel granuliet 26 3 2020 13 00 uur

1 Kamerbrief en kamervragen

2 Brief ILT

3 Status BRL 9344

4 Onderzoek in kader van motie Moorlag

5 Gemeente en provincie
a Handhavingsverzoek
b Stand van zaken review

144317 0571



Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

T a v Tafel granuliet Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteuning
Bestuursadvles

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

1 i0 2e]|—

10 2e

memo H 31 0 6 1 10 2e

BRL 9344 ]@minienw nl

Datum

26 maart 2020

Vragen over concept BRL 9344

Wie was de initiatiefnemer

GIB Bij certificering is het gebruikelijk dat een bedrijf het initiatief neemt om

voor een product groep een BRL te laten maken Voor bedrijven is certificering
een handig middel om aan te tonen dat hun product aan wettelijke en eventueel

andere eisen voldoet Als een bedrijf dit initiatief neemt zegt dat niets of een

bestaand BRL in dit geval 9321j niet geschikt zou zijn als bewijsmiddel voor het

Bbk

1

Waaruit blijkt dat deze BRL specifiek is opgesteld voor granuliet
BRL hoeft niet specifiek voor granuliet te zijn dat is immers een naam voor een

product van een fabrikant Het moet natuurlijk wel zo zijn opgesteld dat granuliet
er goed in past anders heeft het geen zin

2

Waaruit btijkt dat deze BRL specifiek voorziet in het gebruik van een3

fioccuiant

Staat niet in deze versie Gezien het feit dat juist hierover discussie is ontstaan is

het zeer gewenst dat dit in de BRL wordt meegenomen b v door aanpassing van

stoffenpakket

Klopt het dat deze BRL zich hcht op bouwstof en grond paragraaf 4 en4

5

Ja En dat is nu juist niet mogelijk gezien het feit dat het materiaal geen grond en

bouwstof kan zijn

Door wie is deze BRL destijds als onjuist beoordeeld hoe is dat naar de

initiatiefnemer gecommuniceerd
Er is geregeld contact met de certificerende instellingen over voorgenomen

aanpassingen in BRL n of nieuwe BRL n Hoewel proces opstellen BRL het private
deel van het stelsel betreft waarover de overheid geen directe zeggenschap heeft

kan een certificaat pas als bewijsmiddel voor het Bbk worden gebruikt indien het

is aangewezen in het Bbk lenW heeft wel degelijk zeggenschap over de inhoud

van de BRL omdat de BRL op grond van artikel 25 moet worden getoetst alvorens

deze in de Rbk kan worden opgenomen Daarbij moet onder andere worden

getoetst of het normdocument

niet in strijd zijn met een wettelijk voorschrift

5
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is vastgesteld door organen waarin alle betrokken partijen zich konden

laten vertegenwoordigen
zowel qua inhoud als qua strekking voldoende duidelijk zijn en

voldoende draagviak hebben bij de betrokken partijen

Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteunlng

Bestuursadvies

Datum

26 maart 2020Welke stimulans heeft GIB om tot BRL 9344 te komen

GIB past het materiaal niet zelf toe maar is leverancier Voorstelbaar is dat

toekomstige afnemers horen van huidige commotie rondom granulieten daardoor

terughoudend zijn hette willen afnemen bij GIB Een BRL dat explicieter granuliet
toestaat zou daarbij wellicht kunnen helpen Maar we hebben daar geen

informatie over of mogelijkheden daarop te sturen BRL 9321 is immers geldig

6

Wie stelt in de heie keten uiteindelijk een BRL definitief vast de minister

De BRL wordt vastgesteld door een certificerende instelling Maar pas door

opname in het Bbk [preciezer in bijiage X van de regeling bodemkwaliteit wordt

het een onderdeel van het publieke stelsel [iets overde erkenningen erbij] Door

opname in de Rbk worden de BRL s wet en regelgeving waarop de ILT toezicht

kan houden

7

10 2e

^2b
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HBJZlI I0 2e I@minienw nl1

HBJZ

Thur 3 26 2020 10 46 29 AM

Subject RE 20200324 Vragen van de leden Kroger GroenLinks ILT 25 maart

Thur 3 26 2020 10 46 30 AM

To

10 2eFrom

Sent

Received

AANGEVULD VOOR BESPREKING ZO

1

2

3
11 1 sn 10 2 g

4

5

Van 10 2e |] H BJZ

Verzonden donderdag 26 maart 2020 09 55

Aan | 10 2e | hBJZ

CC I 10 2e I HBJZ

Onderwerp RE 20200324 Vragen van de leden Kroger GroenLinks ILT 25 maart

Hier alvast kort mijn antwoorden

1

2

11 1 en 10 2 g 10 2«3

4

5

10 2e HBJZ 10 2e @minienw nlVan

Verzonden woensdag 25 maart 2020 21 27

Aan | 10 2e | HBJZ | 1Q 2e |@minienw nl

CC JQ 26 HBJZ I0 2e @minienw nl

Onderwerp FW 20200324 Vragen van de leden Kroger GroenLinks ILT 25 maart

Ha 0 24J
Kijk aub mee Dit sluit ook aan bij de kwestie waar ik je eerder over bevroeg

Van 10 2e DBO j 10 2e |@ minienw nl

Verzonden woensdag 25 maart 2020 21 20

Aan 10 2e HBJZ 10 2e @minienw nl

CC I 10 2e | BS j 10 2e |@rws~nl
Onderwerp FW 20200324 Vragen van de leden Kroger GroenLinks ILT 25 maart

H41§^
We zijn in de laatste fase van de beantwoording van de kamervragen en het versturen van de brief aan de TK

Zoals je weet is de ILT gevraagd een brief te sturen over de toepasbaarheid van het productcertificaat van SGS Intron voor

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

10 2e DGRW 10 2e @minienw nl

11 1 en 10 2 g

130473 0574



11 1 en 10 2 g

Graag je reactie

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 24 P 2e

ILT \ 10 2e | aiLenT nl

VerZOjiLiejli wueiiiiddi t 2020 15l05

10 2e DBO 10 2e ^minienw nl

DGRW ^ 10 2g

Onderwerp FW 20200324 Vragen van de leden Kroger {GroenLinks ILT 25 maart

Bestefio ^
Vanuit de ILT nog behoorlijk wat opmerkingen bij de beantwoording van de kannervragen Afgestennd met|lOK2e|i
hebben wij gemeend uitgebreid te moeten reageren

Ik ben vanaf 17 uur beschikbaar voor toelichting

Van I0 2e

Aan

10 2e minienw nlCC

10 2e

10 2e

1 g§ ^0 ^e

{10 2e ILT 10 2e @ILenT nlVan

Verzonden woensdag25 maart 2020 13 09

10 2e ILT {10 2e @ILenLnlAan

10 2e 10 2e ILT 10 2e @|LenT nl@llent nlCC ILT10 {2e

Onderwerp 20200324 Vragen van de leden Kroger GroenLinks ILT 25 maart

Zoals net besproken bijgaand de Kannervragen granuliet
Thanks voor doorsturen Groeten |Tr0 2e |

10 2e

10 2e

1^ 10 2e

10 2e I

130473 0574



j@minienw nl]I0 2e 1P 2e 10 2eTo DCO|
I@minienw nl1

]}
1Q 2eDBO[_

From

Sent

[10 2e DBO

Thur 3 26 2020 11 08 43 AM

Subject 0pm Kamerbrief over granuliet 25 maart 2020 schoon na commentaar min MenW

Thur 3 26 2020 11 08 00 AM

Qpm Kamerbrief over granuliet 25 maart 2020 schoon na commentaar min MenW docx

Received

Zie hierbij alvast mijn belangrijkste opmerkingen

Groet

10 2e

127451 0575



DBO^ 10 2e10 2eTo @nninienw nl]
BS [| iQ 2e I@rws nl1 ]@minienw nl] I0 2e10 2e 10 2e 10 2eCc DGRW[

P0 2^ HBJZn I0 2e |@minienw nl1
10 2e ni HBJZ

Thur 3 26 2020 11 19 55 AM

From

Sent

Subject RE 20200324 Vragen van de leden Kroger GroenLinks ILT 25 maart

Thur 3 26 2020 11 19 55 AMReceived

Ha l0 2e

Bijgaand onze reactie op jouw vragen Ik bel je zo nog even

Grt1§^

11 1 en 10 2 g

10 2e I DBO

Verzonden woensdag 25 maart 2020 21 20

Aan | I0 2e | hBJZ

Van

DGRW

Onderwerp FW 20200324 Vragen van de leden Kroger {GroenLinks ILT 25 maart

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

Zoals je weet is de ILT gevraagd een brief te sturen over de toepasbaarheid van het productcertificaat van SGS Intron voor

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

{10 2e BS 10 2eCC

11 1 en 10 2 g

Graag je reactie

Metvriendelijke groet

10 {2e

10 {2e

10 H4p 2e

10 2e ILT 10 2e S ILenT nlVan

Verzonden woensdag 25 maart 2020 15 05

Aan 10 2e 10 2eDBO

DGRW

Onderwerp FW 20200324 Vragen van de leden Kroger GroenLinks ILT 25 maart

Beste |l0 2e|
Vanuitde ILT nog behoorlijk wat opmerkingen bij de beantwoording van de kamervragen Afgestemd met|10 2e|o 2j ^[10 26

hebben wij gemeend uitgebreidte moeten reageren

Ik ben vanaf 17 uur beschikbaar voor toelichting

@minlenw nl

10 2e 10 2e @minienw nlCC

10 2e

130472 0577



10 2e

1@§ ^0 ^e

ILT 10 2e10 2e @ILenT nlVan

Verzonden woensdag 25 maart 2020 13 09

Aan ILT ^
10 2e |@lLenT nl

ILT Silent nl 10 2e

Onderwerp 20200324 Vragen van de leden Kroger GroenLinks ILT 25 maart

10 2e

ILT 10 2e gaiLenT nlCC 10 2e

Zoals net besproken bijgaand de Kamervragen granuliet
H nnrchi i rpn I f^rf1p^pnv nnr

10 2e

10 2e

1^^ 10 2e

10 2e I

130472 0577



j@minienw nl]lOK2e DCOn 1P [2e

\ DBO

To

10 2eFrom

Sent Thur 3 26 2020 11 41 51 AM

Subject RE Kamerbrief granuliet en beantwoording kamervragen
Received Thur 3 26 2020 11 41 00 AM

Top Na PFAS overleg check Ik en verwerk Ik

DCO

Verzonden donderdag 26 maart 2020 11 39

Aan

10 2eVan

DBO

Onderwerp FW Kamerbrief granuliet en beantwoording kamervragen

Hierbij van een frisse blik wmb allemaal goede punten

DCO 10 2e @minienw nl

Verzonden donderdag 26 maart 2020 10 48

] DCO

Onderwerp RE Kamerbrief granuliet en beantwoording kamervragen
Hoi

Hierbij alvast de brief Ik zit steeds in calls dus alles gaat even tussendoor

Rest komt asap

Groetl 10 2e |

10 2e

Van 10 2e

10 2e 10 2e @minienw nlAan

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

tl0 2e

10 2e

Reeds beoordeeld Zylab ID 12755810 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 24p 2e

127429 0578



10 2e DBOf 10 2eTo @minienw nl]
10 2eFrom

Sent

DBO

Thur 3 26 2020 1 33 30 PM

Subject Opmerkingen bij TK brief en TK vragen

Thur 3 26 2020 1 33 00 PM

Optm Vragen van de leden Kroger GroenLinks Lacin SP en Van Brenk 50PLUS aan de minister voor Milieu en Wonen over

Received

granuliet schoon na commentaar M MenW docx

Optm Vragen van het lid Lacin SP schoon docx

Optm Kamerbrief over granuliet 25 maart 2020 schoon na coimmentaar imin MenW docx

Hi|l0 2e

Ik heb de opmerkingen van de minister naast de laatste versie vd TK brief en vragen gelegd en heb nog wel een aantal

aandachtspunten Er zijn ook punten die ik echt belangrijk vindt dat die nog richting TK moeten worden verwerkt met name

11 1 en 10 2 g

Kan je hier naar kijken bij volgende slag

Groet

10 {2e

127444 0579



l BSKlI I0 2e I@minienw nl1

10X2e

10 2e DGRWH 10 2e I@minienw nl1

~1@minienw nl]
10 2e

1P 2e 10 2eTo

I 10X26 I BSKP 10 2e

BS [| 10 2e l@rws nHT
DBOll I0 2e I@minienw nl1
From

Sent Thur 3 26 2020 2 48 29 PM

I0 2e

HBJZl I0 [2e l@minienw nll

ILTH I0 2e l@ILenT nl1
I0 2e J

10 2e DGRW

Subject RE 20200327 Kamerbrief over granuliet 27 maart 2020 [
Received

20200327 Kamerbrief over granuliet 27 maart 2020 opml io 2e kx

11 1 en 10 2^

Thur 3 26 2020 2 48 31 PM

iOK2e

Ik heb gekeken naar de passagesll l en in licht van de discussie zojuist in de SG werkgroep zojuist ook nog met |l0 2e|
besproken

11 1 en 10 2 g

Zie tekstvoorstellen in de bijiage11 1 en 10 2 g
aroecen

Van
_

Verzonden donderdag 26 maart 2020 14 30

Aan | 10 2^jBS
WVL

DCO r

DBO10 2e

10 2e ] DBO {ZN 10 2e {WVL 10 2e10 2e

10 2e 10 2e 10 2e BSK I0 2e CEND

3 DBO

BSK

DGRW | 10 2e | DGRW | 10 2e | HBJZ

10 29 I DGRW I I0 2e | BS | n0 2e

BS] | I0 2e | WVL | 10 2e n DBO | 10 2e | HBJZ j ioi 2e

j DBO

10 2e 10 2e

1 10 2e BS

j 10 2e I dco7 10 2e

l ILT10 2e10 2e ILT

Onderwerp 20200327 Kamerbrief over granuiiet 27 maart 2020 schoon

Beste coliega s

Op basis van eerder aanvullende commentaar en hetgeen zojuist besproken een aangepaste versie van de kamerbrief

Met is de bedoeling dit stuk eind van de middag aan te ieveren aan de bewindspersonen Juiiie commentaar zie ik graag per

ommegaande tegemoet

De kamervragen volgen zo meteen

Groet

10 2e

143290 0583



10 2e DBOf 10 2eTo @minienw nl]
10 2eFrom

Sent

DBO

Thur 3 26 2020 2 54 53 PM

Subject FW Nieuwe digitale nota M MenW ILT granuliet certificaat brief

Received

ILT M MenW granuliet certificaat brief IG aan MMenW tr5

01 brief granuliet IG aan MMenW PDF

Thur 3 26 2020 2 54 00 PM

Van DBO SPZ Postbus | I0 2g |@nninienw nl

Verzonden donderdag 26 maart 2020 10 02

Aan Postbus nota s Staatssecretaris

CC Woordvoering

Onderwerp Nieuwe digitale nota M MenW ILT granuliet certificaat brief

10 2g @minienw nl

10 2g 10 {2e 10 2eDBO@frd shsdir nl @minienw nl

Beste collega’s

Hierbij een nieuwe digitale nota inz granuliet certificaat brief

Graag het groentje digitaal in HPRM bij de rondzendmap plaatsen en de record actie DBO advies voltooien zodatde stukken

digitaal naar de minister kunnen gaan

Met vriendeliike groet

M0 2e
l0Ml6MM||2e

1G 2e

HPE Records Manager recordgegevens

Recordnummer

Titel

RONDZENDMAP 2020 3407

ILT M MenW granuliet certificaat brief IG aan MMenW

127563 0585



]@minienw nl]I0 2e 10 2eTo DGRWI
10X2e I DBO

Thur 3 26 2020 3 08 20 PM

From

Sent

Subject RE 20200327 Kamerbrief over granuliet 27 maart 2020 aanpassing op BRL

Thur 3 26 2020 3 08 21 PMReceived

Vraag is wel wat de ILT hier van gaat vinden

vripndf^liikp prppt^

10 2e

10 2e

10 24P 2e

DBO

Verzonden donderdag 26 maart 2020 14 50

DGRW

Onderwerp RE 20200327 Kamerbrief over granuliet 27 maart 2020 aanpassing op BRL

Akkoord

Met vriendelijke greet

10 {2eVan

10 2eAan

10 2e

1 e

DGRW 10 2e

Verzonden donderdag 26 maart 2020 14 48

Aan 10 2s DGRW 10 2e minienw nl 10 2e

j I0 2e | BSK j 10 2e l@minienw nl f

lO Ps ^rws nl lQ [2e ] hbJZ lO Ps |^minienw nl

@minienw nl

Onderwerp RE 20200327 Kamerbrief over granuliet 27 maart 2020 aanpassing op BRL

Ik heb gekeken naar de passagesNi i en I0 2 g| in licht van de discussie zojuist in de SG werkgroep zojuist ook nog met |10 2e|
besoroken ^

10 2e ^minienw nlVan

BSK | 10 2e ^minienw nl I 10 2a |
1 iLT j I0 2e |@ILenT nl T 10 2e | BS

DBO

M0 2e

10 2e

11 1 en 10 2 g

Zie tekstvoorstellen in de bijiage11 1 en 10 2 g
Groenen

Van 10 2e I DBO ^ 10 2e

Verzonden donderdag 26 maart 2020 14 30

Aan 10 2e BS 10 2e @rws nl

10 2e 10 2^ |@rws nl

@rws nl

@minienw nl

10 2e dbo 10 2e @minienw nl

]A VL
DBO

10X2e CEND DCO

@minienw nl | f10 2e | DGRW

10 2e WVL 10X2e @rws nl [ M0V2el

10 2e 10 2e BSK^ 10 2e 10 2eg minienw nl

10 2e \ BSK 1 10 2e |@minienw nl

dgrw4
] HBJZ | 10 2e @minienw nl

10 2e@minienw nl

10 2e | g minienw nl

10 2e @minienw nl 10X2e

@minienw nl

10X2e 10 2e

10 2e DBO

BS

10 2e I DGRW r00 2e |g minienw nl 10 2e

I DCO 10 2e

10 2e |{WVL] H Q0K2e

@minienw nl | iQX^e ] HBJZ |
] ILT | I0 2e

Onderwerp 20200327 Kamerbrief over granuliet 27 maart 2020 schoon

Beste college s

Op basis van eerder aanvullende commentaar en hetgeen zojuist besproken een aangepaste versie van de kamerbrief

Met is de bedoeling dit stuk eind van de middag aan te leveren aan de bewindspersonen Jullie commentaar zie ik graag per

ommegaande tegemoet

De kamervragen volgen zo meteen

Groet

10 2e 1 10 2e 10 2e 10 2e@rwsjTl

1[0^ 10 2e BS^minienw nl

I0 2e 10 2e I0 2e BS@rws nl

|@rws nl

^minienw nl

I0 2e 10 2e DBO@rws nl

^minienw nl10 2e iLT10 2e

I0 2e I0 2e@iLenT nl @ieritjTl

I0 2e

265927 0587





DGRWn lOHSe |@minienw nlK 0 24J
1@minienw nl1

HBJZ^ I0 2e I@minienw nl1

10 2e I DBOf] 10 2e

io 2e | bsk|| io 2e |@minienw ni1 l
lO {2e [ILT| I0 2e |@lLenT ni] | I0 2e

] DGRW

I0 2eTo @minienw ni1
10 2e 10 2e 10 2eBSK[

BS [| 10 2e I@rws nl1 [ 10 2e

From

Sent

10 2e

Thur 3 26 2020 3 11 38 PM

Subject RE Memo over BRL 9344

Thur 3 26 2020 3 11 39 PMReceived

Ja ik verzamei de info nu

Van 10 2e I DBO

Verzonden donderdag 26 maart 2020 15 10

DGRW 10 2e | DGRW
_

10 2e ILT | 1^ 2e | BS | 10 2e ^ HBJZ

Onderwerp Memo over BRL 9344

Bestel 10 2^
Kom juiiie ook met aanvuiiingen op de bijgevoegde memo

^ jyi gt vriendeiijke greet

10 2e 10 2e 10 2e
_

BSK ] BSKfloj^Aan

1
10 {2e

10 2e

1Q a4j^ ^e
DGRW j 10 2e

Verzonden donderdag 26 maart 2020 14 48

Aan 10 2e DGRW 10 2e @minienw ni 10 2e

j 10 2e | BSK | 10 2e |@7niriienw ni

10 [2e @rws ni 10 2e ] HBJZ 10 2e |@minienw ni | 10 2e

10 2e @minienw nl

Onderwerp RE 20200327 Kamerbrief over granuiiet 27 maart 2020 aanpassing op BRL

Ik heb gekeken naar de passages over de BRL in iicht van de discussie zojuist in de SG werkgroep zojuist ook nog met |l0 2e|
besproken

10 2e @minienw niVan

BSK | 10 2e @minienw ni I 10 2e

■ ILT | 10 2e |@ILenT nl | 10 2e |{BS
\ DBO

10 2e

11 1 en 10 2 g

Groeten

Van

Verzonden donderdag 26 maart 2020 14 30

Aan 10 2e BS {10 2e @rws nl

10 2e ZN ^ 1Q 2e |@rws ni

^ 10 [2e @rws ni

10 {2e DBO 1Q 2e @minienw ni

10 2e DBO 10 2e @minienw ni

WVL ^ 10 2e |@rws nl l 10 2e \wVl

] DBO

10 2e I bsK 1 10 2e |@minienw nl 10 2e | CEND DCO

DGRW | 10 2e |@minienw nl | 10 2e \ DGRW

] HBJZ | 10 2e @minienw ni

10 2e

10 2e BSK 10 2e 10 2eg minienw nl

10 {2e @minienw ni

10 2e |@minienw nl

10 2e @minienw ni 10 2e

@minienw ni

g minienw nl

10 2e

10 2e DBO

10 2e IBS ^
10 2e I DGRw 10 2e |@minienw ni 10 2e | bs

DCO^ 10 2e |@minienw ni | 10 2e | BS

1 10 2e 10 2e 10 2e@rws ni

10 2eSG

10 2e |@rws ni |
10 2e |@rws ni 10 2e | WVL | 10 2e |@rws nl

10 2e @minienw nl 10 2e HBJZ 10 2e |@minienw ni

10 2e |@lLenT ni

10 2e

10 2e DBO

I0 2e ILT

ILK

Onderwerp 20200327 Kamerbrief over granuiiet 27 maart 2020 schoon

Beste coilega s

Op basis van eerder aanvuiiende commentaar en hetgeen zojuist besproken een aangepaste versie van de kamerbrief

Met is de bedoeiing dit stuk eind van de middag aan te leveren aan de bewindspersonen Jullie commentaar zie ik graag per

ommegaande tegemoet

De kamervragen voigen zo meteen

Groet

10 2e 10 2e @ilent nl

i0 2e

143288 0590



@tninienw nl1 1 iQ 2e | DGRW[| iQ 2^@minienw nlKf^J
ll BSK^ iOK2e 1@minienw nl1 l 10 26 |

BS [| I0 2e I@rws nl1 1 \ HBJZ^ I0 2e |@minienw nl1

10 2e I DBOf] 10 2e

io 2e | bsk|| io 2e |@minienw nl1 l
I 1Q 2e hLT^ I0 2e |@ILenT nl1 [ I0 2e

From

Sent Thur 3 26 2020 3 25 52 PM

Subject RE Memo over BRL 9344

Thur 3 26 2020 3 25 54 PM

To

10 2e

10 2e DGRW

Received

20200326 BRL 9344 docx

Hierbij met de gevraagde aanpassingen
Groeten

Van 10 2e I DBO

Verzonden donderdag 26 maart 2020 15 10

Aan DGRW 10 2e | DGRW
_

10 2e | |LT | 10 2e | BS | 10 2e n HBJZ

Onderwerp Memo over BRL 9344

Bestel 10 ^
Korn jullie ook met aanvullingen op de bijgevoegde memo

Met vriendelijke groet

10 2e 10 2e BSK 10 2e BSK iO 2e

10 2e

10 2e

DGRW10K2e 10 2e ^minienw nlVan

Verzonden donderdag 26 maart 2020 14 48

Aan I 10 2e | DGRW | 10 26 ~|@minienw nl 10 {2e BSK | 10 2e @minienw nl | I0 2a |
ILT \ 10 2e l@ILenT nl I 10 2e [ BS

DBO

j 10 2e | BSKH nOK2^

^ 10 2e |@rws nl | 10 [2e

10 2e @minienw nl

@minienw nl

HBJZ f 10 2e |@minienw nl

mm

10 2e

Onderwerp RE 20200327 Kamerbrief over granuliet 27 maart 2020 aanpassing op BRL

Ik heb gekeken naar de passages over de BRL in licht van de discussie zojuist in de SG werkgroep zojuist ook nog met |10 2e|
besproken

11 1 en 10 2 g

^aroeceriy

Van 10 2e I DBO 10 2e

Verzonden donderdag 26 maart 2020 14 30

Aan 10 2e BS 10 2e @rws nl

10 2e ZN 1Q 2^ |@rws nl

I0 2e @rws nl

@ minienw nl

10 2e dbo 10 2e @minienw nl

10 2e |@rws nl | 10 2e nfWVL

] DBO

10 2e] I CEND DCO

I DGRW I0 2e |@minienw nl l 10 2e ] DGRW

] HBJZ lOK2e ^@minienw nl

10 2e WVL

I0 2e BSK 10 2e I0 2e@minienw nl
_

BSK 10 2e |@minienw nl10 2e 10 2e@minienw nl

10 2e I0 2e@minienw nl

10 [2e |@minienw nl I0 2e 10 2e DBO

I0 2e l 10 2e BS I0 2e I0 2e@minienw nl

@minienw nl

@rws nl

DGRW I0 2e |@minienw nl

@minienw nl

10 2e 10 2e 10 2e BSSG

DCO j 10 2e

10 2e |@rws nl 10 {2e {WVL 10 2e @rws nl | 10 2e

10] 2e @minienw nl | 10 2e ] HBJZ | [10 2e |g minienw nl |
ILT | 10 2e

Onderwerp 20200327 Kamerbrief over granuliet 27 maart 2020 schoon

Beste collega s

Op basis van eerder aanvullende commentaar en hetgeen zojuist besproken een aangepaste versie van de kamerbrief

Met is de bedoeling dit stuk eind van de middag aan te leveren aan de bewindspersonen Jullie commentaar zie ik graag per

ommegaande tegemoet

De kamervragen volgen zo meteen

Groet

10 2e 10 2e I0 2e@rws nl IBS
DBO

]ILT10 2e

10 2e @ILenT nl 10 {2e @ilent nl

143287 0591



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

Thur 3 26 2020 4 30 34 PM

Subject RE Tekst in kamerbrief

Received

To

From

Sent

Thur 3 26 2020 4 30 34 PM

Primal

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 24P 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden donderdag 26 maart 2020 16 30

Aan

Onderwerp Re Tekst in kamerbrief

Suggestie

I0 {2e DBO

11 1 en 10 2 g

iPhone WJK

Op 26 mrt 2020 om 16 17 heeft

volgende geschreven

@minienw nl het10 {2e DBO^ 10 2e

11 1 en 10 2 g

134935 0593





HBJZ^ I0 2e I@minienw nl1HBJZlI I0 2e I@minienw nl1

HBJZ

I hur 6l2^il2U2U y 35 28 PM

Subject FW Stukken granuliet voor de bewindspersonen
Received

20200326 Memo BRL 9344 docx

20200327 DEFINITIEF Kamerbrief over granuliet 27 maart 2020 schoon docx

I0 2e 10 2eTo

10 2eFrom

Sent

Thur 3 26 2020 9 35 28 PM

20200327 DEFINITIEF Kamerbrief over granuliet 27 maart 2020 TC docx

20200327 DEFINITIEF Vraaen van de leden Kroger GroenLinks Lacin fSP en Van Brenk f50PLUS aan de minister voor Milieu en

Wonen over granuliet schoon docx

20200327 DEFINITIEF Vraaen van de leden Kroger GroenLinksi Lacin tSPl en Van Brenk 50PLUSi aan de minister voor Milieu en

Wonen over granuliet TC docx

20200327 DEFINITIEF Vraaen van het lid Lacin fSPI schoon docx

20200327 Vraaen min MenWbii teksten kamerbrief en kamervraaen docx

Brief granuliet IG aan MMenW PDF

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeny com

10 2e |j DBO d 10 2e

Datum donderdag 26 mrt 2020 9 07 PM

AanjI 10 2e

@minienw nlVan

10 2e 10 2e 10 2e |j DGRW 10 2e l@minienw nl | 10K2e |
l BSK j 10 2e |@minienw nl I 10 2e

10 2e [@rws nl J 10 2e | BSf

Thbjz

@niinienw nl

|@minienw nl1Q 2e | DGRW | 10 2e

10 2e |^ BSK l 10 2e |@minienw nl^ 10 2e

^ 10 2e |@rws nl

[10 2e |@mLtiienw nl J 10 Pe

10K2ei l@minieuw ril

10 2e

BS1

l| 10 [2e | @rws nl [10 2e 10 2eJ BS i
CEND DCO j 10 2e |@minienw nl 10 2e DCO

1@ilent nl10 2e 10 2eHi ILT

ILT i 10 2e |@ILenT til |
^BO

ELT10 2e

10 2e l@lLetiT nl 10 2e 10 2e | UBO

1@niinietiw nl JI0 2e iOK2e I0 2e@niinienw nl

10 2e [ j 10 2e

Onderwerp Stiikken granuliet voor de bewindspersonen

@rws nl

Beste collega s

Deze stukken zijn eind van de middag naar de bewindspersonen gestuurd

Ik wil jullie graag bedanken voor jullie inzet en geduld

Met vriendeliike groet

10 2e

130471 0595



Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

T a v Tafel granuliet Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteuning
Bestuursadvles

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Con ctD£rso I

ino 2e]|

10 2e

memo H 31 0 6 1 n0] 2e I
BRL 9344 asm J@minienw nl

Datum

26 maart 2020

Vragen over concept BRL 9344

Wie was de initiatiefnemer

GIB Bij certificering is het gebruikelijk dat een bedrijf het initiatief neemt om

voor een product groep een BRL te laten maken Voor bedrijven is certificering
een handig middel om aan te tonen dat hun product aan wettelijke en eventueel

andere eisen voldoet Als een bedrijf dit initiatief neemt zegt dat niets of een

bestaand BRL in dit geval 9321j niet geschikt zou zijn als bewijsmiddel voor het

Bbk

1

Waaruit blijkt dat deze BRL specifiek is opgesteld voor granuliet
BRL hoeft niet specifiek voor granuliet te zijn dat is immers een naam voor een

product van een fabrikant Het moet natuurlijk wel zo zijn opgesteld dat granuliet
er goed in past anders heeft het geen zin

2

Waaruit btijkt dat deze BRL specifiek voorziet in het gebruik van een3

fioccuiant

Staat niet in deze versie Gezien het feit dat juist hierover discussie is ontstaan is

het zeer gewenst dat dit in de BRL wordt meegenomen b v door aanpassing van

stoffenpakket

Klopt het dat deze BRL zich hcht op bouwstof en grond paragraaf 4 en4

5

Ja En dat is nu juist niet mogelijk gezien het feit dat volgens het Bbk het

materiaal niet tegelijkertijd grond en bouwstof kan zijn

Door wie is deze BRL destijds als onjulst beoordeeld hoe is dat naar de

initiatiefnemer gecommuniceerd
RWS WVL heeft geregeld contact met de certificerende instellingen over

voorgenomen aanpassingen in BRL n of nieuwe BRL n Hoewel proces opstellen
BRL het private deel van het stelsel betreft waarover de overheid geen directe

zeggenschap heeft kan een certificaat pas als bewijsmiddel voor het Bbk worden

gebruikt indien het is aangewezen in het Bbk Daarmee heeft lenW indirect

zeggenschap overde inhoud van de BRL omdat de BRL op grond van artikel 25

moet worden getoetst alvorens deze in de Rbk kan worden opgenomen Daarbij
moet onder andere worden getoetst of het normdocument

niet in strijd is met een wettelijk voorschrift

5
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is vastgesteld door organen waarin alle betrokken partijen zich konden

laten vertegenwoordigen
zowel qua inhoud als qua strekking voldoende duidelijk is

voldoende draagvlak heeft bij de betrokken partijen
In het geval van de concept BRL 9344 heeft een contactpereoon bij RWS WVL

aan de certificerende instelling laten iweten dat tegelijkertijd als grond en als

bouv stof classificeren in strijd is met het Bbk

Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteunlng

Bestuursadvies

Datum

26 maart 2020

Welke stimulans heeft GIB am tot BRL 9344 te komen

GIB past het materiaal niet zelf toe maar is leverancier Voorstelbaar is dat

toekomstige afnemers horen van huidige commotie rondom granulieten daardoor

terughoudend zijn hette willen afnemen bij GIB Een BRL dat explicieter granuliet
toestaat zou daarbij vi ellicht kunnen helpen Maar we hebben daar geen

informatie over of mogelijkheden daarop te sturen BRL 9321 kan immers worden

gebruikt

6

Wte stelt in de heie keten uiteindelijk een BRL definitief vast de minister

De BRL wordt vastgesteld door een certificerende instelling Maar pas door

opname in het Bbk [preciezer in een bijiage van de regeling bodemkwaliteit

wordt het een onderdeel van het publieke stelsel Door opname in de Rbk worden

de BRL s wet en regelgeving waarop de ILT toezicht kan houden Het voorstel tot

wijziging van het Rbk voor het opnemen van een BRL wordt door DGWB HBJZ

aan de minister gedaan RWS WVL adviseert hierbij de beleidsdirectie

7

Een certificerende instelling kan pas op basis van een BRL certificaten als wettig

bewijsmiddel voor het Bbk afgeven indien ze daardoor een erkenning hebben

afgegeven door RWS WVL namens de minister

10 2e

Tt0 2e
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

T a v Bewindspersonen Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteuning
Bestuursadvles

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

1 10 2e r
10 2e

memo H 3i o 6 | 10K2e I
Vragen min MenW bij kamerbrief en kamervragen

granuliet

asm J@minienw nl

Datum

25 maart 2020

Op 24 maart heeft min MenW enkele vragen gesteld bij de kamerbrief en de

kamervragen over granuliet

Kamerbrief versie 20203020

Biz 2 uw vraag weten wij welke bezwaren tegen het Streekplan zijn ingediend
Reactie

Nee beroepen hadden betrekking op bijvoorbeeld planschade hinderaspecten
zoals trillingen luchtkwaliteit nuten omvang van de zandwinning archeologische
waarden etc Niet over de kwaliteit van de het voor de herinrichting te gebruiken
materiaal

A

Biz 3 voorgestelde passages in tekstblok privaatrechtelijke overeenkomst

Reactie

Uw tekstvoorstellen zijn verwerkt

Biz 4 tekstblok toepassing materiaal

Reactie

Dit tekstblok is geschrapt

Biz 4 tekstblok milieuhygienische aspecten

Uw vraag wie heeft aangegeven dat het onwaanschijnlijk is dat acrylamide door

afbraak afwezig is en of dit onder zuurstofamne condities geldt
Reactie

Tekst van de brief is aangepast

Toelichting over afbraak van poly acrylamide PAM

Poly acrylamide is geen stof maareen verzamelnaam vooralle polymeren
waarin het monomeer acrylamide een onderdeel vormt van de moleculaire

structuur Bij het gebruikte flocculant is het hoofdbestanddeel een anionische poly-

acrylamide In het European Union Risk Assessment Report acrylamide

European Chemicals Bureau Institute for Health and Consumer Protection

2002 is aangegeven dat het fysisch chemisch niet waarschijnlijk is dat

acrylamide vrijkomt bij de afbraak van poly acrylamide Uit wetenschappelijk
onderzoek gericht op de afbraak van poly acrylamide houdende flocculanten

blijkt dat in de meeste gevallen inderdaad sprake is van afbraak zonder dat er

acrylamide vrijkomt Guezennee et al 2015 of dat het slechts in zeer geringe

hoeveelheden gebeurt Yu et al 2015 Bij de anaerobe zuurstofloze afbraak

van poly acrylamide is acrylamide als tussenproduct in het degradatieproces
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inderdaad aangetoond Dai et al 2015 Over het algemeen breekt acrylamide
zelf echter zeer snel af in het milieu ook onder anaerobe condities Abdelmagid
1982 waardoor het onwaarschijnlijk is dat er sprake is van relevante effecten

voor mens en milieu Van der Kooij Clean Technologies 2019

Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteunlng

Bestuursadvies

Datum

25 maart 2020Reactie Nieuwre teksten opgenomen

Belangrijk om te vermelden dat RWS niet de certificering verzorgd Evenmin

bepaalt RWS wranneer materiaal wrordt toegepast

Passages over meldingen i p v vergunningen en toegestane handelingen op

grond van het Bbk zijn vanwrege hun belang in de brief gehandhaafd

Biz 5 tekstblok erkende kwraliteitsverklaring
Uw vraag waarom de nieuwe BRL 9344 er nog niet is en wanneer die wel \wordt

verwacht

Reactie

Zie toelichting in separate memo

Biz 5 Tekstblok erkende kwaliteitsverklaring
Uw opmerking over de ILT

Reactie Afgesproken is dat de ILT een brief opstelt

Biz 6 Tekstblok Ingediende moties

Reactie De teksten zijn conform afspraak aangepast

Beantwoording kamervragen Kroger e aB

Antwoord 1 laatste tekstblok

Reactie tekst aangepast

Antwoord 3 laatste tekstblok

Reactie tekst aangepast

Antwoord 10 uw vraag over het berekende gehalte poly acrylamide
Reactie

De genoemde detectiewaarde gaat over acrylamide In dit antwoord gaat het over

het berekende gehalte van de stofgroep poly acrylamide Dit is echt iets anders

In het European Union Risk Assessment Report acrylamide European Chemicals

Bureau Institute for Health and Consumer Protection 2002 is aangegeven dat

het fysisch chemisch onwaarschijnlijk is dat acrylamide vrijkomt bij de afbraak

van poly acrylamide

Reactie

Vanwege het technische karakter van dit stukje en de lengte van de Kamerbrief

was in de brief volstaan met enkel de conclusie Tekst van de brief is nu

aangepast

Antwoord 17 uw opmerking over het certificaat en duurzaam onderdeel van de

bodem

Reactie

Tekst van het antwoord op vraag 17 is aangepast
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Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteunlng

Bestuursadvies

Antwoord 19 uw opmerking over brief ILT

Reactie

De vraag is ingegeven door de memo van DGWB aan RWS van 10 10 2019 Aan

dat stuk lag geen beleidsbrief van de ILT ten grondslag Inmiddels heeft de ILT

een dergelijke brief wel opgesteid

Datum

25 maart 2020

Antwoord 20 normen voor acrylamide en poly acrylamide in bodem grond of

oppervlaktewater
Reactie

Op dit moment zijn er geen normen Maar er is ook geen sprake van schadelijke
milieueffecten

Antwoord 22 uw opmerking over het rapport van Deltares

Reactie

Dit rapport behandeld niet de vraag of granuliet grond is Het stuk is op 5 maart

naar de TK gestuurd

1Q 2e

10 2e
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]@minienw nl]I0 2e 10 2e 10 2eTo DBO| J
|@nninienwTin10 [2eDCO|

From

Sent

Subject FW Retour opm M MenW granuliet
Fri 3 27 2020 9 04 00 AM

Opm M MenWVraaen van de leden Kroger fGroenLinksI Lacin fSP^ en Van Brenk fSOPLUS aan de minister voor Milieu en Wonen

I10 2e DBO

Fri 3 27 2020 9 05 01 AM

Received

over granuliet TC pdf
Opm M MenW 03 20200327 DEFINITIEF Kamerbrief over granuliet 27 maart 2020 TC pdf

Qpm M MenW lENW BSK 2020 59711 01 20200326 Memo BRL 9344 pdf

Opm M MenW lENW BSK 2020 55809 03 20200320 Kamerbrief over granuliet 20 maart 2020 TC pdf

Zie bijgevoegd opm van M MenW Ik stuur jullie ookde schone versies in word zodat we metfrisse bilk kunnen lezen

Van 10 2e DBO

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 09 03

Aan 10 2e DBO

DBO

Onderwerp Retour opm M MenW granuliet

Hatl0 2e

M l W is akkoord

M MenW heeft nog een paar aandachtspunten zie bijgevoegd

Vwb de brief graag verzoek aan ons alien om de brief nog een keer goed door te lezen op lopende zinnen Door tc s lijken

sommige zinnen niet helemaai goed te lopen zegt ze Ik zal dat vanuit de schone versie ook wel doen

Vwb deTK vragen van Kroger heeft ze nog een aantal belangrijke puntjes Zie bijgevoegd

Vwb memo granuliet verzoek om met iLT en de sector bezien in welk tijdspad nu gekomen wordttot de definitieve afronding

van de nieuwe BRL

Daarnaast verzoek of er een iink of het rapport zelf van dat European Risk Assessmen report poiv acryiamide kan worden

bijgevoegd meegestuurd worden

Zuiien we even contacten over proces aanlevermoment ect

Dankl

I0 2eCC

^1Q 29^10 2e

10 2e

10 2e

127538 0604





DBO SPZ PostbusD no 2g |@nninienw nl1

I0 2e ni DBO[| I0 2e |@minienw nl1 [
[10 2e

Fri 3 27 2020 9 59 34 AM

Subject Vraagje om rznn afte handelen Nieuwe digitale nota M MenW ILT granuliet certificaat brief

Received

ILT M MenW granuliet certificaat brief IG aan MMenW trS

01 brief granuliet IG aan MMenW PDF

To

10 2e DBOd 10 2eCc @minienw nl]
From

Sent

DBO

Fri 3 27 2020 9 59 00 AM

Ha collega s

Deze brief hebben we jl0 2elen ik gister samengevoegd bij de andere granuliet stukken in rzm nr s 3485 {Cora] en 3469 Stientje

Beide ministers hebben akkoord gegeven op bovenstaande rzm nr s en dus ookdeze aparte brief

10

Kunnen jullie onderstaande rzm afhandelen met vermelding dat BWP akkoord zijn en dat het via die andere rzm nrs is gelopen

Dank

Groet

10 2e

Van DBO SPZ Postbus

Verzonden donderdag 26 maart 2020 10 02

Aan Postbus nota s Staatssecretaris

CC Woordvoering

Onderwerp Nieuwe digitale nota M MenW ILT granuliet certificaat brief

10 2g @minienw nl

10 2g @minienw nl

10 2g 10 2e 10 2eDBO@frd shsdir nl @minienw nl

Beste collega’s

Hierbij een nieuwe digitale nota inz granuliet certificaat brief

Graag het groentje digitaal in HPRM bij de rondzendmap plaatsen en de record actie DBO advies voltooien zodatde stukken

digitaal naar de minister kunnen gaan

Met vriendelijke groet

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Bestuursondersteuning

Rijnstraat 8 | Postbus 20901 [ 2500 EX Den Haag

M t9 9

1@minienw nl10 2e

www riiksoverheid nl ienw

HPE Records Manager recordgegevens

Recordnummer

Titel

RONDZENDMAP 2020 3407

ILT M MenW granuliet certificaat brief IG aan MMenW

127494 0612



1@minienw nl] I0 2e | DGRW[| |@minienw nl]

1 BSKlI I0 2e l@minienw nl]

I0 2e 10 2eTo I DGRW|
r^BSKlI I0 2en@minienw nl]

10 2e I DGRW

Fri 3 27 2020 10 03 06 AM

10 2e 10 [2e

From

Sent

Subject RE Stukken granuliet voor de bewindspersonen
Received Fri 3 27 2020 10 03 07 AM

Ha| lO 2e L
Dat klopt Ik ben er ook niet voor maar RWS en ILT wilde dat uitdrukkelijk wel Ik heb wel als eis gesteld om zo dicht

mogelijk bij de formulering van de IG te blijven Inderdaad maar even zien wat de bewindslieden hier van vinden

Gioet

|10 2el

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

1@mitiienw nlI0 2e 10 2eDGRW

Datum vrijdag 27 nirt 2020 9 14 AM

Aan

fW2e | BSK

Onderwerp RE Stukken granuliet voor de bewindspersonen

Van

10 2e DGRW 1 10 2e |@niinienw nL t0 2e BSK 1 I0 2e |@minienw nl 10 2e

10 2e @niinienw nl

H4f^
Ik zie dal [l0 2^ je passages over de nieuwe BRL toch in de Kamerbrief en Kamervragen heeft laten staan Zoals besproken lijkt dat onverstandig omdat dit

vragen kan oproepen over de status van de huldige BRL en er ook niet naar gevraagd wordt door de Kamer Kennelijk onder druk van de ILT erin gebleven Nu

reacties ministers maar atwachten

Groeten

Van l 10 2e | dBO

Verzonden donderdag 26 maart 2020 21 08

10 2e n SG | 10 2e | DGRW 10 2e DGRW 10 2e J BSK

HBJZ

Aan

J BSK

CEND DCO

1 ILT |
Onderwerp Stukken granuliet voor de bewindspersonen

10 2e 10 2e BS I0 2e BS 1 10 2e JIBS
ILT

I0 2e

10 2e 10 2e J DCO

DBO [

10 2e ILT10 2e

10 2S 10 2e 10 2e J DBO 10 2e

Beste collega s

Deze stukken zijn eind van de middag naar de bewindspersonen gestuurd
Ik wil jullie graag bedanken voor jullie inzet en geduld

Metvriendelijke groet

10 2e

n0 f2ei

10 24d be

143286 0614



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

Fri 3 27 2020 10 42 33 AM

To

From

Sent

Subject Diverse stukken problematiek granuliet
Received

12 Position paper GIB t b v hoorzitting rondelateIgesprek granuliet in Maasplassen d d 9 rmaart 2020 pdf

Fri 3 27 2020 10 42 34 AM

20190601 presentatie Bontrup Noordse Leem samenvattina 2 PDF

20191010 07 Briefaan DG RWS van DGWB d d 10 10 2019 over certificatie granuliet als qrond pdf

20200305 Kamerbriefuitzendina zembla over aranuliet pdf

20200308 Presentatie technische briefing granuliet 9 maart 2020 pptx

Besluit Bodemkwaliteit MvT stb 2007 469 pdf

BWBR0022929 geldend van 18 12 2019 tm heden zichtdatum 27 03 2020 txt

Diverse teksten van website BodemPlus docx

handreiking besluit bodemkwaliteit 24 252539 pdf

vrominfobladbesluitbodemkwaliteit 24 248412 pdf

Beste Wim

BLjgevoegd op jouw veizoek een eerste set stukken

Onderstaand een link naai de kennisportal rond alle bodemzaken

https www bodemplus niy

Met vriendelijke gioet

I 10 2e n

134934 0615



BS | 10 2e I@rws nl1

I DBO

Fri 3 27 2020 11 01 32 AM

Subject RE Opm M MenW Vragen van de leden Kroger GroenLinks Lacin SP en Van Brenk 50PLUS aan de minister voor

Milieu en Wonen over granuliet TC pdf
Received

10 2«To

10 2eFrom

Sent

Fri 3 27 2020 11 01 32 AM

Dank wederom

Met vriendeliike groet

I0 2e

10 2e

00 H^e
BS10 2eVan

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 10 49

Aan 10 2e DBO

□ BSK BS10 2e 10 2e DGRW 10 2e BS 1 10 2eCC

1Q f2e I BSK

Onderwerp FW Opm M MenW Vragen van de leden Kroger GroenLinks Lacin SP en Van Brenk 50PLUS aan de minister voor

Milieu en Wonen over granuliet TC pdf

Dag I0 2ej
Zie hieronder een aangepast antwoord op vraag 24

Belangrijk om op te merken

I

11 1 en I0 2 g

11 1 en 10 2 g

Dit is voor de volledigheid opgenomen in het blauwe deel van het onderstaande antwoord Mijn advies is wel om dit deel niet op te

nemen in het antwoord maar te volstaan met het deel van het antwoord startend met Zoals

Erkent u dat als de verondiepina bit het project Over de Maas is afaerond er inmiddels 75 000 ka polvacrvlamide in de arond zit

11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

10 2e I dBO ^ 1Q 2e

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 09 32

BSK 1 10 2er~
10 2e |@minienw nl | 1P 2e

@ minienw nlVan

10 2e 10 2e DGRW

1PK2e I BS ^ 10 2e

@minienw nl

J BS ^
minienw nl

Aan

10 2e ^rws nl ^rws nl

J ^0 2^
BSK [10 2e |@minienw nl

Onderwerp Opm M MenW Vragen van de leden Kroger GroenLinks Lacin SP en Van Brenk 50PLUS aan de minister voor Milieu

en Wonen over granuliet TC pdf

Beste college s

Min lenW is akkoord met de brief en de beantwoording van de kamervragen

Min MenW heeft een paar kleine opmerkingen bij de brief deze los Ik op

Bij de beantwoording van de kamervragen van Kroger e a zijn er bij de volgende vragen opmerkingen geplaatst

vraag 15 actie 10 2e

vraag 2C

1 ] en 10|a gien 1O 2e |
vraag 22 actie 10 2e

vraag 24 uitschrijven redenering actife10 2^
Graagvoor 12 uurvanmiddag aanleveren

Groet

10 2e 10 2e

10 2eCC

11 1 en 10 2 g

i0 2e

265896 0620



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

Fri 3 27 2020 11 40 41 AM

Subject RE Diverse stukken problematiek granuliet
Fri 3 27 2020 11 40 41 AM

To

From

Sent

Received

Beste Wim

Voordat de kamerbrief waar we nu de laatste hand aan leggen uitgaat sondeert Stientje eerst nog even bij de indiener van de motie Moorlag Als dat

geen probleem voimt gaat de brief vandaag of uiteilijk maandag uit Ik zorg dat je zsm een kopie krijgt De volgende stap is een telefonisch overleg
met Stientje Dat ga ik plannen Ik ga vanaf maandag aan de slag met een opzet etc Laten we maand^ even bellen

Met vriendelijke groet

10 2e

icht

Van Wim Kuijken Ql0j 2^@gmaiI com

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 11 37

Aan

Onderwerp Re Diverse stukken problematiek granuliet

DBO 1 10 2e10 2e @miniaiw nl

Dank |lO ^ Zal er doorheen bladeren Hoe nu verder Komt er een tel call met Stientje Dacht het wel nb met jou erbij graag Ik wil ear keer met

jou en het ‘team’ spreken Hoe We moeten een plannetje maken voor de aanpak en gesprekken inplannen plus berichten rondstirren over mijn
opdracht aanpak Er moet een lijst komen van te interviewen personen We moeten een externe uitkiezen En er komt wrs nog een brief met de

formality’s aan mij vanuif 0 2Uem ik aan

Zeg maar waneer je wilt starten Maandag even bellen

Groet Wim

iPhone WJK

Op 27 mrt 2020 om 10 42 heefl 10 2e DBO 10 2e @minienw nl het volgende geschreven

Beste Wim

Bijgevoegd op jouw verzoek een eerste set stukken

Onderstaand een link naar de kennisportal rond alle bodemzaken

https www bodemplus nh

Met vriendelijke gro et

10 2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelrjkheid voor schade van welke aard

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

This message may contain information that is not intended for you 1 f you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you

are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in

the electronic transmission of messages

12

P osition_paper_GI B_t b v _hoorzittmg_rondetafelgesprek_granuliet_in_M

aasplassen_d d _9_maart_2020 pdf
20190601 presentatie Bontrup Noordse Teem samenvatting 2 PDF

20191010 07BriefaanDGRWS van DGWB d d 10 10 2019 over

certifrcatie granuliet als grond pdl
20200305 Kamerbrief uitzending zembla over granuliet pdf
20200308 Presentatie technische briefing granuliet 9 maart 2020 pptx
Besluit Bodemkwaliteit MvT stb 2007 469 pdf

xBWBR0022929 geldend_van_18 12 2019_tm_heden_zichtdatum_27 03 2020 txt

Diverse teksten van website BodemPlus doex

handreiking_besluit_bodemkwaliteit_24_2525 3 9 pdf
vrommfobladbesluitbodemkwaliteit_24_248412 pd

134933 0621









10 2e DBOf 10 2eTo @minienw nl]
10 2eFrom

Sent Fri 3 27 2020 12 33 28 PM

Subject FW Opmerkingen concept brief

Received

lENW BSK 2020 59712 02 20200327 DEFINITIEF Katnerbrief over aranuliet 27 maart 2020 schoon PPM 2 docx

DBO

Fri 3 27 2020 12 33 28 PM

Zie bijgevoegdvast

Verzonden met BlackBerry Work

www blackbeny com

10 2e 10 2eDBO @ininienw iilVan

Datum vrijdag 27 nirt 2020 12 30 PM

Aan 10 2e 10 2e 10 2eDBO @niinienw iil DCO

|@minienw nl10 2e

Onderwerp Opmerkingen concept brief

Zie bijlage Alleen kamerbrief bekeken nog niet schriftelijke antwoorden kamervragen

127571 0623



]@minienw nl]I0 2e I0 2eTo I DBO|
DBO10 2eFrom

Sent Fri 3 27 2020 1 40 10 PM

Subject FW Beantwoording kamervragen granuliet
Fri 3 27 2020 1 40 11 PMReceived

20200328 Vragen van de leden Kroger GroenLinks Lacin SP en Van Brenk 50PLUS aan de rminister voor Milieu en Wonen over

granuliet schoon docx

20200328 Vragen van de leden Kroger GroenLinks Lacin SP en Van Brenk 50PLUS aan de minister voor Milieu en Wonen over

granuliet TC docx

20200328 Vragen van het lid Lacin fSP schoon docx

2019 06 09 Beoordelen effecten Ecopure P 1715 op water en bodem LAK pdf

Kruse Lubking Memo voor discussie granuliet als grond1 pdf

TUDelft Samenstelling Granuliet c 03 27 feb 2020 LAK pdf

Verzonden met BlackBeny Work
www blackberry com

10 2e [ DBO 10 2e

Datum vrijdag 27 nirt 2020 1 38 PM

Aan

@minienw nlVan

DBO i 10 2e

Onderwerp Beantwoording kamervragen granuliet

10 2e @minienw nl

Ha 10 2e

Hierbij de kamervragen aangepast na v de opmerkingen van Stientje

Teven voeg ik alvast de bijiagen bij voor de kamerbrief

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 W 2e

127510 0625



10 2e DBOf 10 2eTo @minienw nl]
10 2eFrom

Sent

DBO

Fri 3 27 2020 2 19 54 PM

Subject lENW BSK 2020 59712 02 20200327 DEFINITIEF Kamerbrief over granuliet 27 maart2020 schoon 0PM 2

Received

lENW BSK 2020 59712 02 20200327 DEFINITIEF Kamerbrief over aranuliet 27 maart 2020 schoon PPM 2 docx

Fri 3 27 2020 2 19 00 PM

Ha l0 2e

Zie bijgevoegd enkele typo s die ik eruit heb gehaald

Groet

I0 2e

127446 0632



10 2e I DBOll 10 2e

I@minienw nl1

10 2eTo @minienw nl]
1Q 2eDBO[_

From

Sent Fri 3 27 2020 2 34 04 PM

Subject 20200328 Kamerbrief over granuliet 28 maart 2020 TC

Fri 3 27 2020 2 34 00 PM

20200328 Kamerbrief over granuliet 28 maart 2020 TC docx

[10 2e DBO

Received

Zie bijgevoegd aantal typo’s in TC aangegeven

127531 0634



10 2e DBOf 10 2eTo @minienw nl]
10 2eFrom

Sent

DBO

Fri 3 27 2020 2 54 09 PM

Subject 20200328 Vragen van de leden Kroger GroenLinks Lacin SP en Van Brenk 50PLUS aan de minister voor Milieu en

Wonen over granuliet TC

Received

20200328 Vragen van de leden Kroger fGroenLinksi Lacin fSPt en Van Brenk fSOPLUS aan de minister voor Milieu en Wonen over

Fri 3 27 2020 2 54 00 PM

granuliet TC docx

Zie bijgevoegd

Mijn enige twijfel blijft bij vraag 24 waarom kunnen we niet opschrijven dat de detectiegrens 0 1 is En daardoor bet niet 0 1

hoeveelheid gestorte granuliet is

Groet

10 2e

127532 0636



I DCO^ 1DK2e

I@minienw nl1

]@min ienw nl]I0 2e 10 2eTo J}
1Q 2eDBO[_

From

Sent Fri 3 27 2020 3 21 21 PM

Subject FW Kamerstukken granuliet
Fri 3 27 2020 3 21 00 PM

20200328 Kamerbrief over granuliet 28 maart 2020 schoon docx

[10 2e DBO

Received

20200328 Vragen van de leden Kroger GroenLinks Lacin SP1 en Van Brenk 50PLUS aan de minister voor Milieu en Wonen over

granuliet schoon docx

20200328 Vragen van de leden Kroger GroenLinks Lacin fSP en Van Brenk fSOPLUS aan de minister voor Milieu en Wonen over

granuliet TC docx

20200328 Vragen van het lid Lacin SP schoon docx

2019 06 09 Beoordelen effecten Ecopure P 1715 op water en bodem LAK pdf

Kruse Lubkina Memo voor discussie aranuliet als arond1 pdf

TUDelft Samenstellina Granuliet c 03 27 feb 2020 LAK pdf

20200328 Kamerbrief over granuliet 28 maart 2020 TC docx

10 2e I DBO

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 15 13

DBO

Van

10 2eAan

Onderwerp Kamerstukken granuliet

Hal 10 2e n
Hierbij nogmaals de hele set stukken

Met vriendelijke greet

10 {2e

10 2e

10 sp ^

127559 0638



































TU DelftMemo

Aan

Van 10 2e

TU Delft Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen

Sectie Toegepaste Geologie
27 februari 2020Datum

Onderwerp Mineralogische samenstelling van de grondstoffen van Graniet Import Benelux

Introductie

De gesteenten die verhandeld worden door Graniet Import Benelux w orden al enkele jaren in het

kader van onderzoek in opdracht van RWS met regelmaat door de auteur bestudeerd en geanalyseerd

op mineralogische samenstelling Het betreft de graniet afkomstig uit de groeve bij Glensanda in

Schotland en de Bestone® afkomstig uit de groeve bij Bremanger in Noorwegen Hieronder voIgt een

korte beschrijving van de gesteenten waarna ingegaan wordt op de samenstelling van granuliet

Bestone® Bremanger

W•fji

V

wm^
r

Imt
• ■‘6 ‘

K •
f f \ j

Figuur 1 Bestone® Figuur 2 Microscopische weergave van de

Bestone®

Het gesteente dat als Bestone® Figuur 1 verhandeld wordt is een gesteente dat oorspronkelijk in het

Devoon circa 385 miljoen jaren geleden in een zeebekken in Noorwegen is afgezet Rivieren

vervoerden erosiemateriaal naar dit zeebekken Het aangevoerde erosiemateriaal bestond naast

hoekige kwarts en veldspaatkorrels ook uit korrels gesteentefragmenten die op hun beurt weer uit

kwarts en veldspaten bestaan Bij de afzetting hiervan werd tussen de korrels klei gevangen Dit losse

sediment werd in de loop der tijden gecementeerd door calciet kalk Mogelijk ontstond in deze tijd
ook het mineraal chloriet Er ontstond een steviggesteente met als voornaamste componenten kwarts

veldspaten zowel alkaliveldspaten als plagioklaas klei en calciet Hiermee was de huidige Bestone®

nog niet aan het einde van zijn geschiedenis

Na de afzetting onderging dit gesteente in een laatste fase van de Caledonische gebergtevorming de

gebergten in Scandinavie en Schotland ontstonden tijdens deze periode veranderingen als gevolg van

een toename van de druk en temperatuur het gesteente werd een metamorf gesteente De klei

verdween tijdens deze metamorfose en werd vervangen door muscoviet mica witte variant Een

Pagina 1 van 4
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TU DelftMemo

deel van de chloriet ontstond mogelijk eveneens gedurende dit proces Tegelijkertijd ontstonden

enkeie kristallen epidoot klinozoisiet en titaniet Het gesteente is daardoor geen echte zandsteen

meer In Figuur 2 is te zien dat de korrelige textuur van het oorspronkelijke gesteente wel gebleven is

Chloriet is een groen plaatvormig mineraal verwant aan muscoviet mica Ondanks dat het

percentage laag is max 7 geeft dit mineraal de groenige kleur aan het gesteente zoals zichtbaar is

in Figuur 1

Graniet Glensanda

j KTliJill m

vVJ
500 |jm V‘r

m
m

4»f7^

12
A’

55^

mm
Figuur 3 Graniet Glensanda

4
A

mm

Figuur 4 Microscopische weergave van de graniet

Het gesteente dat als Glensanda graniet verhandeld wordt \A ordt gewonnen in de zeer grote groeve

bij Glensanda Schotland Dit magmatische gesteente is ontstaan door stolling van een magmalichaam
dat tijdens de Caledonische orogenese omhoog kwam in de aardkorst

Tijdens de stolling van dit magma kristalliseerden de mineralen kwarts veldspaat plagioklaas en

alkaliveldspaat en biotiet Daarnaast zijn enkeie kristallen van een opaak mineraal aanwezig

accessorisch Figuur 3 geeft een weergave van het gesteente Dit voorbeeld geeft een homogene

kristalgrootte weer in delen van het granietmassief zijn gesteentevarianten aanwezig waarin tevens

relatief grote kristallen van alkaiveldspaat aanwezig zijn fenokristen tot 2 cm

Figuur 4 laat zien dat de mineralen in het gesteente verwering laten zien De kristallen van de

veldspaten zijn niet meer helder maar zien er stoffig uit De alkaliveldspaten laten omzetting in

kleimineralen zien en de plagioklaas verweert lichtjes naar fijne muscoviet mica en soms naar

epidoot en klinozoisiet De biotiet mica bruine variant in het gesteente is deels omgezet in chloriet

De mineralen laten tevens een lichte deformatie zien na de vorming van het gesteente is er druk op

het gesteente uitgeoefend De microscopische analyse laat zien dat er veel plagioklaas aanwezig is ten

opzichte van alkaliveldspaat het gesteente is eerder een granodioriet dan een graniet Deze naam

geeft alleen weer dat de verhouding tussen de kwarts plagioklaas en alkaliveldspaat iets verschoven

is in het voordeel van plagioklaas

Pagina 2 van 4
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Granuliet

Om verwarring te voorkomen granuliet is een officiele gesteentenaam Een granuliet is een vast

gesteente met vaakeen korrelig uiterlijk granule betekent korrel Het is een metamorf gesteente dat

onder hoge druk en temperatuur ontstaat

Bij de verwerking van gesteenten komt fijn materiaal vrij Hiervoor wordt eveneens de benaming

granuliet gebruikt Onderstaande slaat op het fijne materiaal dat vrijkomt bij verwerking van

gesteente Figuur 5 laat een toepassing zien van granuiiet^ in een terreinophoging

mi
5

m

WM

Figuur 5 Granuliet toegepast in een terreinophoging in Roelofarendsveen^

Bij het breken en wassen van de Bestone® komen kleine deeitjes vrij Aangezien het gesteente bestaat

uit kwarts veldspaten plagioklaas en alkaliveldspaten calciet muscoviet chloriet en enkele

procenten andere mineralen epidoot klinozoisiet en titaniet bestaan de granulietdeeitjes eveneens

uit deze mineralen Gezien de aanwezigheid van chloriet heeft de Bestone® granuliet een groenige

kleur

De graniet bevat de mineralen kwarts veldspaat alkaliveldspaat en plagioklaas en biotiet Bij het

breken en wassen van de graniet komen deeitjes van dezelfde samenstelling vrij De deeitjes zijn erg

klein Vooral de veldspaatdeeitjes zullen gezien hun grootte in de loop van de tijd verweren en

overgaan in kleimineralen Gezien de aanwezigheid van lichtrood gekleurde veldspaten heeft de

graniet granuliet een lichtrode kleur

Het granuliet van beide gesteenten bestaat dus uit een mengsel van kleine deeitjes kleiner dan 2 mm

meestal veel kleiner dan 2 mm van de oorspronkelijke mineralen die aanwezig zijn De mineralen in

dit zogenaamde granuliet behoren tot de mineralen die zeer algemeen zijn in de gesteenten die onze

aarde opbouwen Het zijn mineralen die zeer veel voorkomen in de ondergrond van Nederland

^
Granuliet wordt ook als Noordse Leem vermarkt door Graniet import Benelux Dit betreft hetzelde materiaal

^
Bron Delta res 2019 Specificaties voor het toepassen van Noordse Leem in Weg en Waterbouwwerken in Nederland juni 2019
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Ondergrond Nederland

De grote rivieren in ons land hebben al een lange weg afgelegd voor zij ons land binnenstromen Ooit

stroomde de grote Eridanos rivier vanuit het noorden naar ons land De huidige rivieren ontstonden in

landen oostelijk en zuidelijk van Nederland Gesteenten aan ons aardoppervlak zijn aan verwering en

erosie onderhevig De fragmenten die hierbij ontstaan kunnen door rivieren meegenomen worden

Tijdens het transport vindt verdergaande erosie en verwering plaats de meegenomen fragmenten

worden kleiner Kwarts veldspaten mica bv muscoviet biotiet en hieraan verwant chloriet en calciet

behoren tot de meest voorkomende mineralen in gesteenten Deeitjes van deze mineralen en hun

eventuele verweringsprodukten kleimineralen zijn de afgelopen miljoenen jaren in grote

hoeveeiheden naar Nederland getransporteerd In Nederland ontstonden delta s de stroomsnelheid

van de rivieren nam af en de meegevoerde mineraaldeeitjes werden in lagen afgezet Doorgaans netjes

gesorteerd in zand silt en kleilagen^ soms ook zijn deze bestanddelen gemengd Onze ondergrond

bestaat voor het grootste deel uit een opeenvolging van zand silt en klei afzettingen

Niet alle afzettingen in de ondergrond van Nederland zijn opgebouwd uit door rivieren aangevoerd

materiaal De geologische ontwikkeling van Nederland beslaat circa 600 miljoen jaren Gedurende deze

lange periode bevond het huidige Nederland zich vaak onder de zeespiegel
Mariene afzettingen met klei silt en zand ontstonden Soms ook afzettingen met kalksteen calciet

o a de kalksteen die in groeves in de omgeving van Winterswijk en Maastricht ontgonnen worden In

de diepere ondergrond vinden we ook afzettingen die ontstonden toen Nederland zich boven

zeeniveau bevond onze steenkoolafzettingen zijn hier een voorbeeld van In het noorden van

Nederland vinden we keileem in de ondergrond ijs bracht gedurende de Saale ijstijd vermalen

gesteente dat wederom vooral uit kwarts veldspaat en klei bestaat naar ons land

Gedurende de vele miljoenen jaren ontwikkeling van onze ondergrond vond ook regelmatig een

recycling van de afgezette materie plaats Rivieren erodeerden de ondergrond en de nieuwgevormde

erosieprodukten werden opnieuw afgezet als klei silt of zandafzettingen Ook de wind zorgde voor

een recycling van materiaal dit zien we terug in bijvoorbeeld de loss afzettingen en de

dekzandafzettingen Er ontstonden nieuwe afzettingen maar met globaal dezelfde

mineraalsamenstelling Kwarts veldspaten klei en calciet blijven de belangrijkste mineralen in de

gesteentelagen in de Nederlandse ondergrond

Conclusie

De granuliet de fijne deeitjes die ontstaan door antropogene verwering en erosie van gesteenten

vertoont qua samenstelling sterke overeenkomst met de samenstelling van de ondergrond van

Nederland Mineralen als kwarts veldspaten calciet muscoviet biotiet en muscoviet mineralen waar

de granuliet uit bestaat zijn eveneens de belangrijkste gesteentevormende mineralen in onze

ondergrond Deze mineralen zijn in het verleden ofwel door rivieren naar ons land gebracht ofwel

afgezet in de zeeen die Nederland in het verleden overspoelden

Granuliet wijkt dus niet af van de gangbare erosie en verweringsprodukten die de rivieren naar ons

land hebben gebracht en die de samenstelling van de Nederlandse ondergrond bepalen

^
klei heeft twee betekenissen In de ene betekenis verwijst klei naar de samenstelling namelijk naar kleimineralen In de andere

betekenis verwijst klei naar de grootte van de deeitjes afhankelijk van de definitie die gebruikt wordt komt dit neer op deeitjes met

een grootte kleiner dan 2 of 4 pm Silt de deeitjes hebben een grootte tussen 4 en 63 pm Bij zand hebben de deeitjes een grootte

tussen 63 pm en 2 mm Grind 2 mm De classificatie zand silt en grind berust alleen op de grootte van de deeitjes en niet op de

mineralogie
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j@minienw nl]I0 2e 1P 2e 10 2eTo DCO|
I@minienw nl1

]}
1Q 2eDBO[_

From

Sent Mon 3 30 2020 8 17 15 AM

Subject 01 20200328 Kamerbrief over granuliet 28 maart 2020 schoon

Mon 3 30 2020 8 17 00 AM

01 20200328 Kamerbrief over granuliet 28 maart 2020 schoon DOCX

[10 2e DBO

Received

Bijgevoegd de sc hone versie v d TK brief S heeft echt alleen opmerkingen bij de TK vragenset van Kroger

Groet

10 2e

127521 0649



10 2e DBOf 10 2eTo @minienw nl]
10 2eFrom

Sent

DBO

Mon 3 30 2020 8 26 51 AM

Subject Retour 0pm S op TKvragen Kroger
Mon 3 30 2020 8 26 00 AM

Opm M MenWVragen van de leden Kroger GroenLinks Lacin SP en Van Brenk 50PLUS aan de minister voor Milieu en Wonen

Received

over granuliet TC pdf

Ha l0 2e

M l W is akkoord met alle stukken M MenW geeft in HPRM aan Nog 1 punt in vraag 24 graag even teiefonisch contact over dat

antwoord Ais het kan zoals ik gesuggereerd heb dan is aileen bevestiging via DBO ook voldoende en kunnen de stukken uit want

voor de rest akkoord

Zie bijgevoegd in het doc het tekstvoorstel voor vraag 24 Ik denk datl|0 2^et een nieuw tekstvoorstei moet komen en dat we

j|0K2^ jij en ik vervoigens even moeten beiien met de minister

irnpt

^10 2e|10 2e

10 2e

10 2e

127463 0651



DBO stas[l I0 2g l@minienw nl]

] DBO

To

10 2eFrom

Sent Mon 3 30 2020 9 42 16 AM

Subject FW Retour 0pm S op TKvragen Kroger
Mon 3 30 2020 9 42 00 AM

Opm M MenWVragen van de leden Kroger GroenLinks Lacin SP en Van Brenk 50PLUS aan de minister voor Milieu en Wonen

Received

over granuliet TO pdf

Zoals besproken zie bijgevoegd stuk

Groet

10 2e

DBO10 2eVan

Verzonden maandag 30 maart 2020 09 27

Aan DBO

Onderwerp Retour Opm S op TKvragen Kroger

10 2e

Ha 10 2e

M l W is akkoord met alle stukken M MenW geeft in HPRM aan Nog 1 punt in vraag 24 graag even telefonisch contact over dat

antwoord Als het kan zoals ik gesuggereerd heb dan is alleen bevestiging via DBO ookvoldoende en kunnen de stukken uit want

voor de rest akkoord

Zie bijgevoegd in het doc het tekstvoorstel voor vraag 24 Ik denk datl|0 2^et een nieuw tekstvoorstel moet komen en dat we

en ik vervolgens even moeten bellen met de minister

Groet

10 {2e

10 2e

1 e

10 2e

127537 0653



I DCO^ 1DK2e

I@minienw nl1

]@min ienw nl]I0 2e 10 2eTo J}
1Q 2eDBO[_

From

Sent Mon 3 30 2020 10 56 13 AM

Subject FW Tekst handhavingsverzoek in brief

Mon 3 30 2020 10 56 00 AM

[10 2e DBO

Received

Zie ter info hieronder de tekst

Van 10X2e I DBO

Verzonden maandag 30 maart 2020 11 54

DBO

Onderwerp FW Tekst handhavingsverzoek in brief

I0 {2eAan

t i

Ik wacht op een reactie vai^l|0 2^
pet

10 2e

I0 2e

10 «4 P 2e

10 2e DBOVan

Verzonden maandag 30 maart 2020 10 40

Aan

Onderwerp Tekst handhavingsverzoek in brief

Tekstvoorstel voor de brief

Passage komt boven ingediende moties

Letterlijke tekst uit handhavingsverzoek en reactiebrief minister

10 {2e BS 10 {2e 10 {2e HBJZ 10 2e @minienw nl@rws nl

H 1

10 2e

10 2e

10 4p 2e
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j@minienw nl]I0 2e 1P 2e 10 2eTo DCO|
I@minienw nl1

]}
1Q 2eDBO[_

From

Sent Mon 3 30 2020 11 01 18 AM

Subject RE Kamerbrief over granuliet 28 maart 2020 schoon

Mon 3 30 2020 11 01 00 AM

[10 2e DBO

Received

11 1 en 10 2 g

DCO

Verzonden maandag 30 maart 2020 11 54

DBO

10 2eVan

10 2e 10 {2e DBOAan

Onderwerp FW Kamerbrief over granuliet 28 maart 2020 schoon

11 1 sn I0 2 g

10 2e ILT I0 2e ®ilentjTlVan

Verzonden maandag 30 maart 2020 11 42

DCO

Onderwerp RE Kamerbrief over granuliet 28 maart 2020 schoon

Dag I 10 2e

10 2e 10 2e @minienw nlAan

11 1 en 10 2 g

jroec |i^K^sj

Van 10 2e DCO 10 2e ^minienw nl

Verzonden maandag 30 maart 2020 11 28

Aan | ] 1LT 1 I0 2e |^ilent nl

Onderwerp RE Kamerbrief over granuliet 28 maart 2020 schoon

Hitl0 ^ Ik snap wat ie zegt heb m hieronder gesoecificeerd en toegeschreven aan het certificaat zie toevoeging in groen

10 2e

11 1 en 10 2 g

ILT 10 2e @ilent nlVan

Verzonden maandag 30 maart 2020 11 23

] DCO

10 2e

10 2e 10 2e @ minienw nlAan

Onderwerp RE Kamerbrief over granuliet 28 maart 2020 schoon

11 1 en 10 2 g
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11 1 en 10 2 g

Hartelijke groet

Van DCO

Verzonden maandag 30 maart 2020 11 06

Aan

Onderwerp Kamerbrief over granuliet 28 maart 2020 schoon

Hi |l0 2e^ zie bijgaand de kamerbrief Bijna def

10 2e 10 2e @minienw nl

ILK 10 2e @ilent nl10 2e

11 1 en 10 2 g

127430 0656



DBO^ 10 2e10 2eTo @minienw nl]
I0 2e | BS [| iQ 2e |@rws nl1
10 2e H HBJZ

Cc

From

Sent 1V[on373D72O2DTl 02 48 AM

Subject RE Tekst handhavingsverzoek in brief

Received Mon 3 30 2020 11 02 48 AM

Geen aanvulling op reacti^l[oj^
VA al vvraan ilz ma af r\f a 11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

T5T

BS10 2eVan

Verzonden maandag 30 maart 2020 11 25

Aan 10 2e DBO

10 2eCC HBJZ

Onderwerp RE Tekst handhavingsverzoek in brief

Dag tl0 2ej
Zie bijgaand
Groeten

DBO 10 2e10 2e ^minienw nlan

Verzonden maandag 30 maart 2020 10 40

Aan 10 2e {BS 1 10 2e

Onderwerp Tekst handhavingsverzoek in brief

H^l^
Tekstvoorstel voor de brief

10 2e HBJZ 10 2e Sminienw nlCTrws nl

Passage komt boven ingediende moties

Letterlijke tekst uit handhavingsverzoek en reactiebrief minister

11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2^
Met vriendelijke groet

10 2e

130469 0657







DBO^ 10 2e10 2eTo @nninienw nl]

]@minienw nl]10 2e 10 2e 10 [2eCc DBO|
DCO[| I0 2e I@minienw nl1

From

Sent Mon 3 30 2020 12 51 55 PM

Subject FW NIEUWE SET Kamerbrief en kamervragen granuliet
Mon 3 30 2020 12 51 00 PM

10 2e DBO

Received

Ha l0 2e

Certificaat GIB toegevoegd zeg je waarom precies Die was toch al meegestuurd op 5 maart In alle zinnen verwijzen we toch ook

naar 5 maart

Groet

10 {2e

Van DBO SPZ Postbus

Verzonden maandag 30 maart 2020 13 15

Aan DBO

Onderwerp RE NIEUWE SET Kamerbrief en kamervragen granuliet
Is de planning nog steeds 14

10 2e 10 2e DBO

10 2e DBO 10 2e @minienw nl

Verzonden maandag 30 maart 2020 13 00

Aan DBO SPZ Postbus 10 2g @minienw nl

Onderwerp NIEUWE SET Kamerbrief en kamervragen granuliet

Beste collega s

Bijgevoegd de meest recente set stukken

Brief

passage opgenomen over handhavingsverzoeken geel gemarkeerd

bijiage toegevoegd met certificaat GIB

Vragen Kroger e a

tekst antwoord 10 letterlijke passage toegevoegd uit kamerbrief geel gemarkeerd

tekst antwoord 24 geheel nieuw na overleg Min MenW geel gemarkeerd

De bijiage beschikking Granuliet Import Benelux meet nog van persoonsgegevens ontdaan worden Had ikal aan SPZ gevraagd
Met vriendelijke groet

10 2e DBO 10 2e @minienw nl

10 2e

10 2e

10 24p 2e

127567 0659



I0 2e I DBOf] 10 2e |@minienw nl1
I0 2e |] DBOil I0 2e |@minienvrnl1

DBOl I0 2e l@minienw nl]

DBO

To

]@min ienw nl]10 2e 10 2eCc DCO|
10 2e

From

Sent

Subject 0pm M MenW brief en TK vragen

Mon 3 30 2020 1 52 00 PM

Opm M MenW Vragen van de leden Kroger GroenLinks Lacin SP1 en Van Brenk 50PLUS aan de minister voor Milieu en Wonen

10 2e

Mon 3 30 2020 1 52 50 PM

Received

over granuliet schoon pdf
Opm M MenW 01 NIEUW 20200330 Kamerbrief over aranuliet 30 maart 2020 schoon pdf

Ha l0 2e

We zijn er bijnaaaaa Zie bijgevoegd 2 kleine tekstuele verzoeken

Nav onze vorige mailwisseling waarom was dat doc over het certificaat niet op 5 maart meegestuurd

Groet

^10 2e|10 2e

{10 2e

10 26

127436 0660



] BSKl I0 2e I@tninienw nl1 CZ
]®minienw nl]

Z@firiinienw nl]

10K2e I0 2e J BSK[ 10 ^6 I@minienw nl1
iO Pe I DGRWfl iP 2e I@minienw nl1

To

10 2e 10 2eDGRWI
10 2e [10 2eCc DBO[

From

Sent

Subject FW TER INFO Voorlopige stemmingslijst woensdag 1 april 2020

Mon 3 30 2020 2 00 00 PM

10 2e DBO

Mon 3 30 2020 2 00 58 PM

Received

stemOldOCX

Ha collega s

Ter info ook relevant voor jullie zie onderstaand bericht Woensdag avond zijn de stemmingen over moties VAO Leefomgeving en

VAO PFAS Brief granuliet wordt vanmiddag of morgen verstuurd

Groet

10 2e

Van Parlementaire Zaken CEND DBO

Verzonden maandag 30 maart 2020 14 59

Aan DBO Adviseurs DBO min DBO stas

CC Parlementaire Zaken CEND DBO

Onderwerp TER INFO Voorlopige stemmingslijst woensdag 1 april 2020

Urgentie Hoog

Collega s

Excuus sorry ik zie inderdaad dat er woensdagavond 19 00 toch stemmingen zijn
Hieronder de onderwerpen van lenW waarover gestemd gaat worden

VVAO Leefomgeving
VVAO PFAS

VWijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn EU 2018 851 van bet Europees
Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008 98 EG betreffende afvalstoffen PbEU L 150

Implementatiewet wijziging EU kaderrichtlijn afvalstoffen

V moties ingediend bij de Implementatiewet wijziging EU kaderrichtlijn afvalstoffen
t m ionHaliilfQ ni not

10 2e I

10 2e

I iQ tqM26

I 10 2a M2e
10 2e I

Vai 10 2s I0 2e g tweedekamer nl

Verzonden maandag 30 maart 2020 09 30

Onderwerp Voorlopige stemmingslijst woensdag 1 april 2020

Urgentie Hoog

127552 0663



TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAE

Voorlopige stemmingslij st woensdag 1 april 2020

1 Stemmingen over moties ingediend bij het debat over de

ontwikkelingen rondom het coronavirus

Stemmingen

2 Stemmingen over moties ingediend bij het VAO Interne evaluatie

incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018

de motie Jasper van Dijk over onafhankelijk onderzoek naar de

misstanden bij de IND

de motie Emiel van Dijk over sluitende registratie van alle

criminaliteit gepleegd door vreemdelingen

Stemmingen

19 637 nr 2586

19 637 nr 2587

3 Stemmingen over moties ingediend bij het VAO Toepassing Tair

practice Code
de motie Ellemeet Asscher over rekening houden met het eigen
karakter van de culturele en creatieve sector

de motie Kwint c s over een implementatieplan voor de Fair

Practice Code

de motie El Yassini over de verhouding tussen de kans op een

stageplaats en de kansen op de arbeidsmarkt

de motie Belhaj c s over een wetsvoorstel ten behoeve van

collectieve onderhandelingen in de culturele en creatieve sector

de motie Asscher Ellemeet over toepassing van de Fair Practice

Code in de gehele culturele sector

Stemmingen

32 820 nr 341

32 820 nr 342

32 820 nr 343

32 820 nr 344

32 820 nr 345

4 Stemmingen over moties ingediend bij het VAO Leefomgeving
de motie Van Esch over het uitfaseren van rubbergranulaat bij
kunstgrasvelden
de motie Van Esch over een stookverbod tijdens een stookalert

de motie La9in c s over het tijdelijk stoppen van de stort van

granuliet
de motie Krdger c s over geen nieuwe meldingen voor toepassing
van granuliet tot het aanvullend onderzoek is uitgevoerd
de motie Von Martels over inzichtelijk maken hoe clubs kunnen

voldoen aan hun zorgplicht bij verschillende soorten kunstgrasvelden
de motie Von Martels Ziengs over dekking door verzekeraars tot en

met 2028 bij asbestverwijdering
de motie ZiengsA on Martels over een impactassessment bij
wijziging in regelgeving van het Schone Lucht Akkoord

de motie Moorlag c s over onderzoek naar de kwaliteit en de

totstandkoming van het besluit inzake Over de Maas

Stemmingen
30 175 nr 344

30 175 nr 345

30 175 nr 346

30 175 nr 347

30 175 nr 348

30 175 nr 349

30 175 nr 350

30 175 nr 351

5 Stemmingen over moties ingediend bij het VAO PFAS

De Voorzitter dhr Moorlag wenst zijn motie op stuk nr 56 te

wijzigen dhr Van Haga zijn motie op stuk nr 58 en mw Van

Esch haar motie op stuk nr 61 De gewijzigde moties zijn

Stemmingen

1
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rondgedeeld Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen steinmen

de motie Van Aalst over een deugdelijke compensatieregeling voor
ondememers met problemen door het handelingskader
de motie Krdger over aandacht besteden aan een bronaanpak voor
het tegengaan van pfas gebniik
de motie La^in over onderzoeken of Chemoiirs zich houdt aan de

meldplicht
de gewijzigde motie Moorlag Van Brenk over een bronaanpak en

sanering van pfas verontreinigingen die de drinkwatervoorziening
bedreigen
de motie Von Martels Ziengs over een tijdlijn voor pfas en ZZS

onderzoeken

de gewijzigde motie Van HagaA on Martels over meer niimte voor

verantwoorde toepassingen van grond in diepe plassen
de motie Van Haga over een integrale afweging van de belangen
van mens en milieu en de belangen van de Nederlandse ondememers

de motie Van Esch over een garantie dat de bodemkwaliteit niet

verder verslechtert

de gewijzigde motie Van EschA^an Brenk over steun voor een

versnelde reductie van de uitstoot van Chemours

de motie ZiengsA on Martels over de resultaten van het RIVM

ringonderzoek zo snel mogelijk naar de Kamer sturen

35 334 nr 53

35 334 nr 54

35 334 nr 55

35 334 nr 56 gewijzigd

35 334 nr 57

35 334 nr 58 gewijzigd

35 334 nr 59

35 334 nr 60

35 334 nr 61 gewijzigd

35 334 nr 62

6 Stemmingen in verband met

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie
van Richtlijn EU 2018 851 van het Europees Parlement en de Raad

van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008 98 EG betreffende

afvalstoffen PbEU E 150 Implementatiewet wijziging EU

kaderrichtlijn afvalstoffen

Stemmingen
35 267

bijgewerkt t m amendement nr 835 267

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wyzigmgen aangegeven met

De Voorzitter dhr Ziengs wenst zijn amendement op stuk nr 8

in te trekken Ik neem aan dat u daarmee instemt

artikelen I Em VI

beweegreden
wetsvoorstel

7 Stemmingen over moties ingediendbij de Implementatiewet

wijziging EU kaderrichtlijn afvalstoffen

de motie Schonis Von Martels over een verplichte
afvalstroomindicatie op producten
de motie Kroger over een minimalisatieverplichting voor zeer

zoigwekkende stoffen

de motie Kroger over de Kamer informeren middels een brief en een

Stemmingen

35 267 nr 9

35 267 nr 10

aangehouden
35 267 nr 11

2
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lijstnieuwe stoffen

de motie Von Martels over hiilp bij het verbalen van kosten op

veroorzakers van afval

35 267 nr 12

8 Stemmingen over moties ingediend bij het VSO over de

investeringstoets risico’s voor de nationale veiligheid
De Voorzitter mw Van den Bei^ wenst haar niotie op stuk nr

104 te wijzigen De gewijzigde niotie is rondgedeeld Ik neem aan

dat wij daar nu over knnnen stemmen

de motie Van den Beig c s over waarom de gezondheidszorg niet

als vitale infrastructuur wordt aangemerkt
de gewijzigde motie Van den Berg over in kaart brengen van
technolog ieen die aan de nationale veiligheid raken
de motie WiersmaV^an den Berg over nut en noodzaak van screenen

van buiten Europese investeringen in sleuteltechnologieen
de motie WiersmaV^an den Berg over het verkennen van

waarborgen om onze economie innovatie en werkgelegenheid te

beschermen

Stemmingen

30 821 nr 103

aangehouden
30 821 nr 104 gewijzigd

30 821 nr 105

30 821 nr 106

9 Stemmingen over moties ingediend bij het VAO Klimaat en

Energie
De Voorzitter dhr Van Raan wenst zijn motie op stuk nr 456 te

wijzigen De gewijzigde motie is rondgedeeld Ik neem aan dat

wij daar nu over kunnen stemmen

de motie Van der Eee Harbers over invoeren van een bepaalde
termijn voor een warmtekavel

de motie Van der Eee over onafhankelijk netbeheer door een

publieke partij
de motie Beckerman over een harde regeling voor lokale eigendom

bij hemieuwbare energieprojecten
de motie Beckerman over SDE gelden direct inzetten voor zon op

dak

de motie Agnes Mulder c s over het positioneren van Nederland als

hydrogen gateway to Europe
de motie Agnes Mulder c s over de burgerparticipatie in de

Regionale Energiestrategieen
de gewijzigde motie Van Raan over instellen van een parlementair
onderzoek naar de beinvloeding van politiek en wetenschap door het

bedrijfsleven
de motie Van Raan over het annuleren van bijpassende

emissierechtenbij C02 reducerende maatregelen
de motie Van RaanA^an Esch over de maximumsnelheid ook tussen

19 00 uur en 6 00 uur terugbrengen naar 100 km u

de motie Sienot over uitgangspunten voor de Warmtewet 2 0

Stemmingen

32 813 nr 450

aangehouden
32 813 nr 451

aangehouden
32 813 nr 452

32 813 nr 453

32 813 nr 454

32 813 nr 455

32 813 nr 456 gewijzigd

32 813 nr 457

32 813 nr 458

32 813 nr 459

aangehouden
32 813 nr 460

32 813 nr 461

de motie Kops over direct afschaffen van ODE en SDE

de motie Kops over een prominente plek voor kemenergie in onze

energievoorziening
de motie Kops over onmiddellijk stoppen met biomassa

de motie Moorlag over toepassing van de zonneladder ondersteunen

32 813 nr 462

32 813 nr 463

3
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de motie Moorlag over verschillen tussen regionale

energ iestrategieen
de motie Dik Faber Agnes Mulder over het ontwikkelfonds voor

energiecodperaties
de motie Dik Faber Sienot over de informatiecampagne voor

burgers en bedrijven over de eneigietransitie

32 813 nr 464

aangehouden
32 813 nr 465

32 813 nr 466

10 Stemmingen over modes ingediend bij het VAO Mijnbouw
Groningen
De Voorzitter dhr Van der Lee verzoekt zijn motie op stuk nr

732 aan te houden

de motie Beckerman over het verschaffen van duidelijkheid over de

versterking
de motie Beckerman over het opstellen van een subsidieregeling
voor huurders

de motie Nijboer over de aardbevingsschade in Pieterzijl
de motie Van der Lee Agnes Mulder over voor 1 mei een dashboard

voor de versterkingsoperatie publiceren
de motie Van der Lee over mogelijk maken dat het ACVG zo nodig
achteraf afwegingen kan toetsen

de motie Van der Lee over onafhankelijk advies van het SodM over

aardgaswinning onder de Waddenzee

de motie Agnes Mulder Sienot over onafhankelijke metingen in de

omgeving van mijnbouwlocaties
de motie Agnes Mulder over de winst uit mijnbouwactiviteiten deels

investeren in de regio
de motie Dik Faber Sienot over advies van een wetenschappelijk
panel over mijnbouw en de Waddenzee

de motie Dik Faber c s over inzicht in de contacten tussen

mijnbouwbedrijven en de Commissie Mijnbouwschade

Stemmingen

33 529 nr 727

33 529 nr 728

33 529 nr 729

33 529 nr 730

33 529 nr 731

33 529 nr 732

aangehouden
33 529 nr 733

33 529 nr 734

33 529 nr 735

33 529 nr 736

11 Stemmingen over modes ingediend bij het VAO Klimaatakkoord

gebouwde omgeving
de motie Koerhuis Krol over verbod op het hebben van een

kookgasaansluiting in Utrecht schrappen
de motie Van Esch over de focus verschuiven van warmtenetten

naar andere vormen van verduurzaming
de motie Van Esch over alleen nog warmtenetten toestaan met echt

duurzame warmte

de motie Sienot Van Eijs over het verder isoleren van woningen
als uitgangspunt nemen
de motie Beckerman Van Eijs over handhaven van de 70

instemmingsregel
de motie Beckerman over de ervaringen van bewoners die hebben

deelgenomen aan de pilot aardgasvrije wijken
de motie Beckerman over garanderen van woonlastenneutraliteit

voor kopers en huurders

de motie Beckerman over huurprijzen van woningen met

energ ielabels F en G bevriezen

de motie Ronnes over financiering bij verlaging van de

Stemmingen

32 813 nr 467

32 813 nr 468

32 813 nr 469

32 813 nr 470

32 813 nr 471

32 813 nr 472

32 813 nr 473

32 813 nr 474

aangehouden
32 813 nr 475

4
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energierekening
de motie Ronnes over huurprijs en energieprestatie
de motie Kops over stoppen met het gasvrij maken van woningen
de motie Stoffer Bisschop over meer inzetten op energiebesparing
dan van het gas af halen van woningen
de motie Stoffer c s over maatregelen om verduurzaming van de

particulier verhuurde woningvoorraad te stimuleren

de motie Nijboer Moorlag oververschillen in investeringskosten
voor woningaanpassing en in kosten per eenheid warmte

32 813 nr 476

32 813 nr 477

32 813 nr 478

32 813 nr 479

32 813 nr 480

12 Stemmingen in verband met

Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar

laagcalorisch gas van grote afnemers

Stemmingen
35 328

bijgewerkt XJm amendement nr 935 328

amendement Beckerman 8J over beeindiging van de gaswinning
uit het Groningenveld wijziging opschrift
artikel I onderdelen A en B

amendement Stoffer 9 over een uitzondering bij hoofdzakelijk
gebruik als stikstofhoudende grondstof
onderdeel C

onderdelen D t m H

artikel I

amendement Beckerman 8JI invoegen artikel lA

artikelen II t m III

beweegreden
wetsvoorstel

13 Stemmingen over modes ingediend bij Wijziging van de Gaswet

de motie Beckerman Moorlag over duidelijkheidvoor iedereen in

het aardbevingsgebied voor eind 2020

de motie Beckerman over ook 75 miljoen reserveren voor

verduurzaming voor huishoudens

de motie Moorlag over mogelijkheden van hergebruik van delen van

het gasnet
de motie Kops over voortzetten van gasproductie op de Noordzee

de motie Kops over de export van gas versneld beeindigen
de motie Agnes Mulder c s over in de regeling voor

nadeelcompensatie de vergoedingsperiode verlengen tot vijfjaar

Stemmingen
35 328 nr 10

35 328 nr 11

35 328 nr 12

35 328 nr 13

35 328 nr 14

35 328 nr 15

14 Stemmingen in verband met

Brief van het Presidium over de parlementaire behandeling van de

Verantwoordingsstukken over het jaar 2019

Stemmingen
31 428 nr 13

De Voorzitter ik stel voor conform het voorstel van het

Presidium te besluiten

15 Stemmingen in verband met

Brief van het Presidium over een nadere adviesaanvraag aan het

Stemmingen
34 541 nr 14

5
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Adviescollege voor Vreemdelingenzaken ACVZ over het voorstel

van wet van de leden Van Ojik Kiiiken Van Kooten Arissen Jasper
van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet
2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

De Voorzitter ik stel voor conform het voorstel van het

Presidium te besluiten

16 Stemmingen in verband met

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de

Onderwijsraad over onderwijstijd van leerlingen en leraren in het

funderend onderwijs

Stemmingen
35 300 VUI nr 149

De Voorzitter ik stel voor conform het voorstel van het

Presidium te besluiten

17 Stemmingen in verband met

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag Wet

vliegbelasting

Stemmingen
35 205

bijgewerkt bm amendement nr 1535 205

artikel I onderdeel A

onderdeel B aanhef

gewijzigd amendement Stoffer 15J over geen belasting voor
luchtvracht

artikel 72

gewijzigd amendement Stoffer 15J1
amendement SnelsWan Raan 10 1 over vliegbelasting ook voor

transferpassagiers

NB Indien zowel 15 als 10 wordt aangenomen wordt geen

uitvoering gegeven aan 15 11 onderdeel 2

artikel 73

artikel 74

gewijzigd amendement Stoffer 15J1I
amendement SnelsWan Raan 10 11

NB Indien zowel 15 als 10 wordt aangenomen wordt geen

uitvoering gegeven aan 10 11

artikel 75

gewijzigd amendement Stoffer 15JV
amendement SnelsWan Raan 10 111

NB Indien zowel 15 als 10 wordt aangenomen wordt geen

uitvoering gegeven aan 10 111

artikel 76

6
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gewijzigd amendement Stoffer 15 V

amendement SnelsA^an Raan 10 IV

amendement Van Raan 13 over hogere tarieven voor andere

reisklassen dan de laagste reisklasse en privejets

NB Indien zowel 15 als 10 en of 13 wordt aangenomen wordt

geen uitvoering gegeven aan 10 IV en of 13 onderdelen 2 en 3

en worden de teksten in elkaar verwerkt

Indien 13 verworpen

amendement Snels Stoffer 11 over een differentiering en

verdubbeling van de tarieven voor passagiers

NB Indien zowel 11 als 15 en of 10 wordt aangenomen wordt

geen uitvoering gegeven aan 15 V onderdeel 1

NB Indien zowel 15 als 10 wordt aangenomen wordt geen

uitvoering gegeven aan 10 IV

Indien 13 en 15 verworpen

amendement Snels 12 over een verdubbeling van de tarieven

voor de vracht

artikel 77

artikel 78

gewijzigd amendement Stoffer 15 VI

amendement Snels Van Raan 10 V

NB Indien zowel 15 als 10 wordt aangenomen wordt geen

uitvoering gegeven aan 10 V

artikel 79

onderdeel B

onderdelen C en D

artikel I

artikel lA

amendement Lodders 9 over een evaluatiebepaling invoegen
artikel IB

artikelen II en III

beweegreden
wetsvoorstel

18 Stemmingen over moties ingediendbij de Wetvliegbelasting
De Voorzitter dhr Van Raan wenst zijn niotie op stuk nr 16 te

wijzigen De gewijzigde niotie is rondgedeeld Ik neeni aan dat

wij daar nu over kunnen stemmen

de gewijzigde motie Van Raan c s over niet akkoord gaan met

Europese regelgeving die zou leiden tot een lagere financiele impact
de motie Van Raan over een maas in de Wetvliegbelasting dichten

betreffende vrachtvliegtuigen

Stemmingen

35 205 nr 16 gewijzigd

35 205 nr 17

aangehouden

7

127878 0664



de motie Van Raan over de luchtvaartsector binnen grenzen brengen
vanklimaat leefomgeving enveiligheid
de motie Van Raan La over veelvliegers aansporen vaker de trein

te nemen

de motie La9iiiA ^an Raan over de mogelijke opbrengst van de

vliegbelasting gebruikenvoor duurzame altematieven

de motie La9in over bilaterale verdragen met landen om zo snel

mogelijk accijns op kerosine te heffen

de motie La9in c s over nader onderzoek naar de gevolgen van de

invoering van de luchtvrachttaks

de motie Lodders c s over het voorkomenvan dubbeling tussen een

Eiiropese en een nationale heffing
de motie Lodders c s over monitoren van de effecten van de

vliegtaks op regionale vliegvelden
de motie Snels over stappenverkennen om een einde te maken aan

belastingparadijs Schiphol
de motie Stoffer c s over stimuleren van intemationaal treinverkeer

35 205 nr 18

35 205 nr 19

35 205 nr 20

35 205 nr 21

35 205 nr 22 ingetrokken

35 205 nr 23

35 205 nr 24

35 205 nr 25

35 205 nr 26

Stemming 19 Stemming over aangehouden mode ingediendbij de Wijziging
van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
De Voorzitter dhr Jasper van Dijk wenst zijn motie op stuk nr

10 te wijzigen De gewijzigde motie is rondgedeeld Ik neem aan

dat wij daar nu over kunnen stemmen

de gewijzigde motie Jasper van Dijk c s over onlinewinkels als

aparte categorie opnemen in het Besluit kredietvergoeding

35 316 nr 10 gewijzigd

Stemmingen 20 Stemmingen over modes ingediendbij het VSO Ondverp

Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet
de motie La9inWan Gerven over het belang van de

soortenbescherming altijdvoor latengaan
de motie Bromet over het Aanvullingsbesluit aanpassen in verband

met een voor beroep vatbaar goedkeuringsbeslrdt
de motie Bromet over toegankelijke natuurinformatie via het

Digitaal Stelsel Omgevingswet
de motie Von Martels over het actualiseren van de vrijstellingslijst
de motie Stoffer Bisschop over aanpassen van het aanvullingsbesluit
en de aanwijzingsbesluiten
de motie Wassenberg over het natuurbeleid weer de

verantwoordelijkheid van het Rijk maken
de motie WeverlingWon Martels over beperken van de overlast van

steenmalters

34 985 nr 54

34 985 nr 55

34 985 nr 56

34 985 nr 57

34 985 nr 58

34 985 nr 59

34 985 nr 60

21 Stemmingen over modes ingediendbij het VAO Landbouw

klimaat en voedsel

De Voorzitter dhr Wassenberg verzoekt zijn motie op stuk nr

244 aan te houden dhr Sneller zijn motie op stuk nr 246 en dhr

Moorlag zijn motie op stuk nr 249

de motie Wassenberg over deelnemen aan de Week Zonder Vlees

de motie Wassenberg over standaard de vleesloze variant bij

bijeenkomstenvan de rijksoverheid

Stemmingen

3 1 532 nr 243

3 1 532 nr 244

aangehouden

8
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de motie Wassenberg over bij voedingsadviezen de klimaateffecten

van voedsel mee laten wegen

de motie Sneller De Groot over inzicht in de mate waarin

supennarkten en andere ketenpartners bij dragen aan een duiirzaam

voedselsysteem
de motie Bromet over afspraken over het stoppen met de verkoop
van vlees onder de kostprijs
de motie Moorlag over een verschuiving in de consiimptie van

dierlijke naar plantaardige producten
de motie Moorlag over uitvoering geven aan de motie over het

werenvan organisaties die de Holocaust bagatelliseren

3 1 532 nr 245

31 532 nr 246

aangehouden

3 1 532 nr 247

3 1 532 nr 248

overgenomen

31 532 nr 249

aangehouden

22 Stemmingen over modes ingediend bij het VAO

Stikstofproblematiek
de motie Futselaar over een onderzoeksautoriteit voor natuur en

stikstofbeleid

de motie Wassenberg over geen geld besteden aan technische

maatregelen die alleen op papier werken
de motie Wassenberg over bij uitkoopregeling voor veehouderij alle

productierechten mt de markt halen

de motie Bromet over sturing geven aan het uitgeven van
stikstofrechten

de motie Bromet over vastleggen van doelen in plaats van

streefdoelen voor stikstofemmissies

de motie Moorlag over extern valideren van voorschriften en

toetsing doorNVWA enRVO
de motie Graus Madlener over het afromen van fosfaatrechten

beeindigen
de motie Stoffer Bisschop over afstemming over fmanciele

middelen voor reductie van de ammoniakemissie

Stemmingen

35 334 nr 63

35 334 nr 64

35 334 nr 65

35 334 nr 66

35 334 nr 67

35 334 nr 68

35 334 nr 69

35 334 nr 70

23 Stemmingen over moties ingediend bij het dertigledendebat over

fraude met de aantallen dieren in de veehouderij
de motie Wassenberg over een eenduidige centrale registratie van
dieraantallen voor alle diersoorten

de motie Wassenberg over verwijderen van een bepaling uit de

Meststoffenwet

Stemmingen

28 286 nr 1086

28 286 nr 1087

9
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HBJZn I0 2e I@minienw nl1

HBJZ

Mon 3 30 2020 2 20 05 PM

Subject FW Conceptreactie verzoek en tot handhaving gemeente West Maas en Waal

Mon 3 30 2020 2 20 05 PM

20 03 16 verz RWS brf handhavingsverzoek toepassing granuliet Over de Maas pdf

To

10 2eFrom

Sent

Received

20 03 16 verz ILT brf handhavingsverzoek toepassing granuliet Over de Maas pdf

concept antwoordbrief handhavingsverzoek Overde Maas schoon 27 maart 2020 docx

Hall b1®
Hierbij de eerste proeve van RWS van het besluit op het verzoek om handhaving

ILT moet nog aanvullen

Heb jij deze ook ontvangen

Wat opvalt{ 11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

Daar hebben we bij HBJZ vaker mee te maken althans in bezwaar

Qptie zou kunnen ziin orrl 11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

gk^q 24
Van I 10 2e | BS

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 18 46

Aan | 10 2e | H BJZ| 10 2e ^|LT
CC I 10 2e |{CD
Onderwerp Conceptreactie verzoek en tot handhaving gemeente West Maas en Waal

Best^|lO 24fen |iO ^j
Zoals besproken bijgaand een eerste conceptreactie op het verzoek tot handhaving van de gemeente West Maas en Waal Deze

conceptreactie ziet vooralsnog uiteraard alleen op de RWS onderwerpen
Laten we maandag a s even contact hebben over de manier waarop we jullie inbreng en het overleg hierover bij voorkeur in

klein comite vormgeven

1 10X2e BS

Wellicht ten overvloede het verzoek aan jullie is om prudent met dit concept om te gaan en dit niet breed te verspreiden
Groeten en fijn weekend

Met vriendeliike qroet

10 2e

10 {2e

10 2e

142012 0665



10 2e ■ DBO[ 10 [2eTo @rminienw nl]
10X2eFrom

Sent

Subject RE Overleg met Wim Kuijken
Received

Mon 3 30 2020 3 05 33 PM

Mon 3 30 2020 3 05 33 PM

Mooi Doe ik Er komen twee stukken voor Stientje in HPRM

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 24P 2e

Vanj^ DBO10 2e

Verzonden maandag 30 maart 2020 15 59

10 {2e I DBOAan

CC DBO stas

Onderwerp RE Overleg met Wim Kuijken

Urgentie Hoog

Hitl0 2ej
Deze afspraak kan qehouden worden woensdag 1 april om 14 00 14 30 uur

Geef jij mij en

Hartelijke groet

10 2e DBO

svp uiterlijk morgen voorbereiding hiervoor10 2e

10 2e

DBO 10 2e10 2e @minlenw nlVan

Verzonden maandag 30 maart 2020 14 16

DBO 10 2e @minienw nlAan

Onderwerp Overleg met Wim Kuijken

Beste 10 {2e

Wil je op korte termijn een telefonisch overleg plannen met dhr Kuijken {06 | 10 3 9|p| ye
Met gaat over het door hem uit te voeren onderzoek naar granuliet

Met de volgende betrokkenen

Stientje
10 2e I

ondergetekende

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 24p 2e

134515 0669



BS ll 10 2e I@rws nl1DCOll 10 2e

Iin@minienw nl]
DGRW

10K2e 10 2eTo @minienw nl]10 2e

I 10 2e

From

Sent

10 2e

10 2e

Mon 3 30 2020 3 56 53 PM

Subject RE dossier woordvoeringslijn en Q A s granuliet
Mon 3 30 2020 3 56 53 PMReceived

Prima zo

Groeten

DCO10 2e

Verzonden maandag 30 maart 2020 12 17

Aan 10 2e 10 2e 10 2eBS DGRW DCO

Onderwerp dossier woordvoeringslijn en Q A s granuliet
Ha alien

Hierbij het definitieve dossier

Q I0 2e
je eepi check kunnen doen op de vragen dan weet ik zeker dat het zo klopt

@ 10 2e geef jij een seintje wanneer ik het naar webcare kan sturen

Danki ^iuaHzLl

Groel 10 {2e
M oh v rig n n i n rnol

10 2e

10 2e

258272 0670



BSKlI 10 2e

I0 2e I@minienw nl1
10 [2e ] DGRW

Mon 3 30 2020 4 21 35 PM

10 2e 10 2eTo @minienw nl] J
DGRWI
From

Sent

Subject Reactie onderzoeksopzet review gemeente
Received

20200330 Omschriiving opdracht def revisie WMW docx

Mon 3 30 2020 4 21 36 PM

Ter infomnatie Ik heb het net globaal bekeken

Van |l0 2e|p 2e

Verzonden maandag 30 maart 2020 14 02

Aan 10 2e DGRW

CC |lO 2e||g zwartbolplanontwikkelingenadvies nr [ 10 2e 1 10 2e BS] | 10K2e10 2e

i|0 2[ {BS
Onderwerp Reactie onderzoeksopzet review

Beste

In de bijiage vind je onze reactie op de onderzoeksopzet van de review In de tekst verwerkt zijn onze eigen

opmerkingen en enkele opmerkingen die wij ontvingen van raadsleden Ook het burgercollectief hebben wij

geraadpleegd Deze reactie vind je op hun verzoek integraal hieronder

Enkele aandachtspunten
Van 1 raadslid ontvingen we de reactie dat de term “review als verwarrend wordt ervaren Ik heb dit niet verwerkt

In het voorstel is uitgewerkt wat de review inhoudt Ook is de term inmiddels in verschillende correspondence

gebruikt het lijkt me verwarrend om nu met een andere term te gaan werken voor het onderzoek

We hebben het voorstel gedaan om Natuurmomenten als deskundige en toekomstig beheerder toe te voegen aan

de klankbordgroep maar hen nog niet zelf geraadpleegd hierover

De definitief aangepaste opzet zie ik graag spoedig tegemoet Zodra we daar overeenstemming over hebben neemt ons

college een besluit over deelname aan de review

Metvriendeliike qroet

1c|§2« rt0j^W|§2e10 2e

10 [2jl0 2e|1O 2eO1O 2^ G 20

Van Burgercollectief Dreumelsche Waard dreumel@burgercollectief club

Verzonden donderdag 26 maart 2020 15 08

Onderwerp Re VERTROUWELIJK Consultatie review GranuMet Over de Maas

Hoi|io 24

Afgaand op de inhoud van dit document hebben wij geen rol in deze review

We voelen daarom niet de behoefte om de gemeente hierin van feedback om zo doende te voorkomen dat onterecht een

siiggestie van inspraak wordt gewekt Over de opzet daarom geen feedback Wei over het doel

Dit onderzoek zal in haar voorbarige en niet onderbouwde uitgangspunten in combinatie met de veel te korte

doorlooptijd deugdelijk onderzoek naar afbraak polyacrylamide duurt 5 jaar zo bleek en mogelijk stort van nieuwe

partijen granuliet tijdens het onderzoek de maatschappelijke onrust vooral voeden en zeker niet wegnemen Dat doet

overigens niets af aan de relevantie van de onderzoeksvragen maar die hadden beantwoord moeten zijn voordat

toestemming was gegeven Dit is de put dempen als het kalf reeds lang en breed verdronken is

Zoals we tijdens de ronde tafel duidelijk lieten weten is het onderzoek naar ondermijning waar wij als burgers behoefte

aan hebben Dit geval staat namelijk niet op zich want ook met andere certifieaten zijn er problemen zoals jullie weten en

is er veel te servicegericht omgegaan met de handhaving daarop zo bleek letterlijk uit het onderzoek van RPS vorig
jaar

Als de minister echt geinteresseerd is om de maatschappelijke onrust weg te nemen hebben wij de volgende suggesties die

daar wel aan bij kunnen dragen
schort de stort van Granuliet op

produceer een geldig certificaat voor de laatste storting van 250 000 ton

zie toe op een deugdelijke en vlotte afwikkeling van de openstaande verzoeken tot handhaving
informeer de 2e kamervolledig en juist en
™ Ariteun de drie ingediende moties

14oZoo 0671



We zullen de vertrouwelijkheid vanzelfsprekend in aclit nemen maar we hopen dat jullie deze reactie ook integraal widen
doorsturen naar I I0 2e dievolgens de documentgegevens deze opzetheeft geschreven

Metvriendelijke groet

tl0 2ek|^ r 10 2e
en

143283 0671



] BSKi 10 2e ]@minienw nl]I0 2e DGRWiI [I0 2e I@minienw nl1

I DGRW

10 2STo

10X2eFrom

Sent Mon 3 30 2020 7 02 16 PM

Subject RE Reactie onderzoeksopzet review gemeente
Received Mon 3 30 2020 7 02 17 PM

HoH10 2e[^
Kijkjij hier met RWS naar vervolgens met gemeente en provinciej of je tot een aangepast voorstel kan komen Donderdag heb

ik weer SG overleg zou mooi zijn als we dan aangepast voorstel hebben

Groeten

10 2e DGRWVan

Verzonden maandag 30 maart 2020 17 22

BSK

Onderwerp Reactie onderzoeksopzet review gemeente

Ter informatie Ik heb het net globaal bekeken

10 2e|g westmaasenwaal nl

10 2e 10 2e DGRWAan

Van 10 2e 2e

Verzonden maandag 30 maart 2020 14 02

Aan DGRW 4 10 2e |@minienw nl

CC 10 2e[ig zwartbolplanontwikkelingenadvies nr ■ql0 2^g zwartbolplanontwikkelingenadvies nl

| 10 2e n@westmaasenwaal nl

@rws nl

Onderwerp Reactie onderzoeksopzet review

{10 2e

10 2e

10X2910 2e 1 10 2e BS@gelderland nl

10 2e 10 2e BS ^ 1P 2e @rws nl

Beste po 2et
In de bijiage vind je onze reactie op de onderzoeksopzet van de review In de tekst venwerkt zijn onze eigen

opmerkingen en enkele opmerkingen die wij ontvingen van raadsleden Ook het burgercollectief hebben wij
geraadpleegd Deze reactie vind je op hun verzoek integraal hieronder

Enkele aandachtspunten
Van 1 raadslid ontvingen we de reactie dat de term “review” als verwarrend wordt ervaren Ik heb dit niet verwerkt

In het voorstel is uitgewerkt wat de review inhoudt Ook is de term inmiddels in verschillende correspondence

gebruikt het lijkt me veiwarrend om nu met een andere term te gaan werken voor het onderzoek

We hebben het voorstel gedaan om Natuurmomenten als deskundige en toekomstig beheerder toe te voegen aan

de klankbordgroep maar hen nog niet zelf geraadpleegd hierover

De definitief aangepaste opzet zie ik graag spoedig tegemoet Zodra we daar overeenstemming over hebben neemt ons

college een besluit over deelname aan de review

Metvriendeliike qroet

10 ^10 2e^1O 2e01

Van Burgercollectief Dreumelsche Waard dreumel^burgercollectief club

Verzonden donderdag 26 maart 2020 15 08

Onderwerp Re VERTROUWELIJK Consultatie review GranuMet Over de Maas

Hoiji0 24

Afgaand op de inhoud van dit document hebben wij geen rol in deze review

We voelen daarom niet de behoefte om de gemeente hierin van feedback om zo doende te voorkomen dat onterecht een

suggestie van inspraak wordt gewekt Over de opzet daarom geen feedback Wei over het doel

Dit onderzoek zal in haar voorbarige en niet onderbouwde uitgangspunten in combinatie met de veel te korte

doorlooptijd deugdelijk onderzoek naar afbraak polyacrylamide duurt 5 jaar zo bleek en mogelijk stort van nieuwe

partijen granuliet tijdens het onderzoek de maatschappelijke onrust vooral voeden en zeker niet wegnemen Dat doet

overigens niets af aan de relevantie van de onderzoeksvragen maar die hadden beantwoord moeten zijn voordat

toestemming was gegeven Dit is de put dempen als het kalf reeds lang en breed verdronken is

Zoals we tijdens de ronde tafel duidelijk lieten weten is het onderzoek naar ondermijning waar wij als burgers behoefte

aan hebben Dit geval staat namelijk niet op zich want ook met andere certifieaten zijn er problemen zoals jullie weten en

is er veel te servicegericht omgegaan met de handhaving daarop zo bleek letterlijk uit het onderzoek van RPS vorig
jaar

143282 0673



Als de minister edit geinteresseerd is om de maatscliappelijke onrust weg te nemen hebben wij de volgende suggesties die

daar wel aan bij kunnen dragen
schort de start van Granuliet op

produceer een geldig certificaat voor de laatste starting van 250 000 ton

zie toe op een deugdelijke en vlotte afwikkeling van de openstaande verzoeken tot handhaving
informeer de 2e kamervolledig en jiiist en
ondersteun de drie ingediende moties

We zullen de vertrouwelijkheid vanzelfsprekend in acht nemen maar we hopen dat jullie deze reactie ook integraal widen
doorstnren naar I I0 2e dievolgens de documentgegevens deze opzetheeftgeschreven

Metvriendelijke groet

| i0 2e| |c^] io 2e en I0 2e

143282 0673







Verslag telefonisch MT HBJZ 31 maart 2020

Aanwezig Leden MT Afwezig I0 2e Verslag | iQ 2e |

Kopie Medewerkers HBJZ

l 10 2e |

l 10K2e

buiten verzoek

d[^}

I 1Q 2e

207819 0675



buiten verzoek

Granuliet

De algemene kamerbrief en twee brieven met beantwoording van diverse

kamervragen zijn vandaag verzonden RWS en ILT werken in afstemming met HBJZ

aan de beantwoording van de handhavingsverzoeken die zijn ontvangen om verdere

stortingen van granuliet stop te zetten

buiten verzoek

I 1Q 2e

207819 0675



]@minienw nl]I0 2e 10 2e 10 2eTo DGRWI
I0 2e |@nninienv\rriri

10 {2e DGRW

Tue 3 31 2020 7 24 11 AM

BSK[_
From

Sent

Subject RE Reactie onderzoeksopzet review gemeente
Received Tue 3 31 2020 7 24 13 AM

Ja ^I0 2ej ga ik doen

Van 10K2e D6RW

Verzonden maandagSO maart 2020 20 02

Aan 10 2e I DGRW 10 2e BSK

Onderwerp RE Reactie onderzoeksopzet review gemeente

Hoip^
Kijkjij hier met RWS naar vervolgens met gemeente en provincie] of je tot een aangepast voonstel kan komen Donderdag heb

ik weer SG overleg zou mooi zijn als we dan aangepast voorstel hebben

Groeten

10 2e I DGRW j 10 2e | S minienw nl

Verzonden maandag 30 maart 2020 17 22

BSK 10 2e @minienw nl

@minienw nl

Onderwerp Reactie onderzoeksopzet review gemeente

Ter infomnatie Ik heb het net globaal bekeken

Van |l0 2e]0 2e |l0 2ei@ westmaasenwaal nl

Verzonden maandag 30 maart 2020 14 02

Aan

CC 10 2s@zwartbolplanontwikkelingenadvies nl ■tlO 26g zwartbolplanontwikkelingenadvies nl

10 2e @westmaasenwaal nl | 10 2e

@rws nl 10 2e BS j 10 2e |@rws nl

Onderwerp Reactie onderzoeksopzet review

Van

10 2e 10 2e DGRWAan

10 2e

10 2b DGRW j 10 2e |@minienw nl

10 2e

10 2e 1 10 2e {BS@Eelderland nl

10 2e

Beste p0 2e{
In de bijiage vind je onze reactie op de onderzoeksopzet van de review In de tekst vera erkt zijn onze eigen

opmerkingen en enkele opmerkingen die wij ontvingen van raadsleden Ook het burgercollectief hebben wij
geraadpleegd Deze reactie vind je op hun verzoek integraal hieronder

Enkele aandachtspunten
Van 1 raadslid ontvingen we de reactie dat de term “review” als verwarrend wordt ervaren Ik heb dit niet verwerkt

In het voorstel is uitgewerkt wat de review inhoudt Ook is de term inmiddels in verschillende correspondence

gebruikt het lijkt me verwarrend om nu met een andere term te gaan werken voor het onderzoek

We hebben het voorstel gedaan om Natuurmomenten als deskundige en toekomstig beheerder toe te voegen aan

de klankbordgroep maar hen nog niet zelf geraadpleegd hierover

De definitief aangepaste opzet zie ik graag spoedig tegemoet Zodra we daar overeenstemming over hebben neemt ons

college een besluit over deelname aan de review

Metvriendeliike groet

1C| |2« rlO| |2W | 2e10 2e

10 4lO 2e[l10 2€C10 2pl 0 {2e

Van Burgercollectief Dreumelsche Waard dreumel@burgercollectief club

Verzonden donderdag 26 maart 2020 15 08

Onderwerp Re VERTROUWELIJK Consultatie review Gran u I let Over de Maas

Hoijio 24

Afgaand op de inhoud van dit document hebben wij geen rol in deze review

We voelen daarom niet de behoefte om de gemeente hierin van feedback om zo doende te voorkomen dat onterecht een

suggestie van inspraak wordt gewekt Over de opzet daarom geen feedback Wei over het doel

Dit onderzoek zal in haar voorbarige en niet onderbouwde uitgangspunten in combinatie met de veel te korte

doorlooptijd deugdelijk onderzoek naar afbraak polyacrylamide duurt 5 jaar zo bleek en mogelijk stort van nieuwe

partijen granuliet tijdens het onderzoek de maatschappelijke onrust vooral voeden en zeker niet wegnemen Dat doet

143281 0676



overigens niets af aan de relevantie van de onderzoeksvragen maar die liadden beantwoord moeten zijn voordat

toestemming was gegeven Dit is de put dempen als het kalf reeds lang en breed verdronken is

Zoals we tijdens de ronde tafel duidelijk lieten weten is het onderzoek naar ondermijning waar wij als burgers behoefte

aan hebben Dit geval staat namelijk niet op zich want ook met andere certifieaten zijn er problemen zoals jullie weten en

is er veel te servicegericht omgegaan met de handhaving daarop zo bleek letterlijk uit het onderzoek van RPS vorig
jaar

Als de minister echt geinteresseerd is om de maatschappelijke onrust weg te nemen hebben wij de volgende suggesties die

daar wel aan bij kunnen dragen
schort de start van Granuliet op

produceer een geldig certificaat voor de laatste starting van 250 000 ton

zie toe op een deugdelijke en vlotte afwikkeling van de openstaande verzoeken tot handhaving
informeer de 2e kamervolledig en juist en
ondersteun de drie ingediende moties

We zullen de vertrouwelijkheid vanzelfsprekend in acht nemen maar we hopen dat jullie deze reactie ook integraal widen
doorsturen naar| ta 2e [ die volgens de documentgegevens deze opzet heeft geschreven

Metvriendelijke groet

I0 26|jj0 2^3 lQ f2e lenl 1Q f2e

143281 0676



DBOll I0 [2e l@tminienw nl]

_

DBO

To 10 2e

10X2eFrom

Sent Tue 3 31 2020 8 42 54 AM

Subject RE Contract met dhr Kuijken
Received Tue 3 31 2020 8 42 55 AM

Van 1 april t m 15 juli 16 dagen werkdagen Dan blijven we er mooi ondertoch

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 2e

10 2eVan DBO

Verzonden dinsdagSl maart 2020 09 39

Aan 10 2e I DBO

Onderwerp RE Contract met dhr Kuijken
Van volgende week tm laatste week juli zijn 19 weken ik had 20 weken gerekend
19x8 152uur x €| 10 1c | € | 10 1c |

Van

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 09 35

Aan | 10 2e | DBO 10 2e ^minienw nl

Onderwerp RE Contract met dhr Kuijken

Ha |l0 24
Klopt je rekensom wel

16 dagen x 8 uur 128 uur

128 X € | 10 1c |excl btw

Met vriendelijke groet

I0 2e DBO 10 2e ^minienw nl

10 2e

10 2e

10 aaj^ ^e
DBO10 2eVan

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 09 24

Aan DBO 1 I0 2e |^minienw nl

Onderwerp RE Contract met dhr Kuijken

Ha |l0 2e|]
Ik heb gisteren met Wim Kuijken over zijn contract gesproken

hij heeft geen BV maar werkt als natuurlijk persoon dus moet incl BTW betaald worden

startdatum is 1 4 eind datum is 15 7 Met gaat in totaal om 16 dagen van 8 uur

hij gaf zelf aan dat hij recent een klus heeft gedaan voor ABDTOPConsult Daar is een uurtarief voor hem bepaald DatwiI hij hier

ook krijgen Handigste is even contact te zoeken met ABDTOPConsult Wellicht willen ze je het hele contract even sturen dan

kunnen we de hele zaak overnemen

■ ABDTOPConsult werkt onder rijksvoorwaarden

Met vriendelijke groet

10 2e

I0 2e

10 2e

10 H4d ^e
DBO10 2eVan

Verzonden maandag 30 maart 2020 14 18

Aan

Onderwerp Contract met dhr Kuijken

Beste TQK^
Zou je een contract voor me kunnen opstellen met dhr Kuijken

Het gaat on zijn inzet in het kader van granuliet

Inzet 8 uur per week

Doorlooptijd tot 1 juli met een uitloop naar medio juli

Eindproduct schriftelijk advies aan min MenW

Opdrachtgev^ijoj^gedelegeerd opdrachtgever ondergetekende

Met vriendelijke groet

DBO {10 2e @minienw nl10 2e

I0 2e

135156 0677



10 W 2e

135156 0677



HBJZlI I0 2e I@minienw nl1

]HBJZ
Tue 3 31 2020 9 50 30 AM

Subject FW Kamerbrief en beantwoording kamervragen
Tue 3 31 2020 9 50 31 AM

beantwoordina kannervraaen van lid la in over het storten van aranuliet in het aebied over de nnaas pdf

10 29To

10 2eFrom

Sent

Received

beantwoordina van vraaen van de leden kroaer aroenlinks la in sp en van brenk 50plus over qranuliet pdf

biilaae 2 qraniet innport benelux bv annsterdam beschikkina bal 19066 23462 pdf

biilaqe 3a beoordelen effecten ecopure p 1715 op water en bodenn pdf

biilaqe 3b tudelft sannenstellinq qranuliet 27 feb 2020 pdf

biilaqe 3c kfuse lubkinq fneino voor discussie qranuliet als arond 1 pdf

schrifteliike vraaen over aranuliet en vraaen aesteld tiidens vao pdf

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2e
•

DBO 10 2e @minienw nlVan

Datum dinsdag 31 nirt 2020 10 12 AM

10 2e [ DGRW rb0 2e |@minienw nl

10 2e bSK | 10 2^@mi^w nl^
DGRW ]TlOK2e |@minienw nl | 10 2e bSI

BSK j 10 2e 1@miiiienw iil J IQlPe10 2eAan

10 2e 10 2e 10 2e l^lj pGRW _

10 2e l@rws nl

@minienw nl

10 2e | BS | 10 2e |@rws nl

I^END DCO i 1P 2e |@uiiuiem^l
HBJZ 1P 2e |@minienw nl 10 2e

1P 2e 1P 2eBS j
DCO

|@rws nl

@minienw nl10 2e 10 2e 10 2e

i 10 2e lflTbX2g 10 2e 1P 2e 1P 2e@tniiiienw nl DB O @minienw 11^

^
| DBQ j 10 2e

10K2e | wVLld 1P 2e |@rwsjii^ i^2e WVL 1P 2e

j 10 2e ^@niinienw nl

Onderwerp Kamerbrief en beantwoording kamervragen

10 2e ZK 1P 2e

1P 2e

10 2e Lg miiiienw nl r @rws nlilQl 2e

HBJZrrrws m

Beste collega s

Zojuist zijn de kamerbrief en de beantwoording van de kamervragen naar de TK gestuurd iedereen nogmaals bedankt voor alle

inzet

Bijgevoegd de gepubliceerde exemplaren

Ik verzoek jullie alle betrokkenen hieroverte informeren

Metvriendelijke groet

10 2e

M0k2e

10 4d be

130468 0678





DGRWiI 10 29

UGKWiI 10 26 I@minienw nl1

I DGRW

To @minienw nl]10 2e

10 2eCc

10 2eFrom

Sent Tue 3 31 2020 10 32 31 AM

Subject RE Parlementaria MT WOM 31 03 2020

Tue 3 31 2020 10 32 31 AMReceived

Hoi 10 2e

De Kamerbrief over granuliet is vandaag uit gegaan Daarmee zijn de drie acties van |l0 2e[ 2x Kamervragen en

commissievraag] uitgevoerd
Groeten

10 2e DGRW

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 11 28

Aan DL D6WB WOM BOW

Onderwerp FW Pariementaria MT WOM 31 03 2020

Coiiega s

Bijgaand een overzicht van de pariementaire zaken van WOM van dinsdag 31 maart 2020

Groet

10 2e

258271 0687



10 2e I HBJZlI 10 2e

10 2e ll HBJZ

Tue 3 31 2020 11 30 45 AM

To @minienw nl]
From

Sent

Subject FW Samenstelling team voor Wim Kuijken
Tue 3 31 2020 11 30 46 AM

NIEUW 20200323 Aanpak onderzoek granuliet aangepast docx

Received

Bijgaand een iets uitgebreidere versie zoals vorige week met MenM besproken

Van 10 2e HBJZ

Verzonden dinsdagSl maart 2020 12 19

Aan HBJZ

Onderwerp RE Samenstelling team voor Wim Kuijken
GEKNIPT UIT KAMERBRIEF

10 2e

Onafhankelijk onderzoek

Ik heb kennisgenomen van de motie van de leden Mooriag Kroger en Lagin en ben van plan in de geest van de motie een aantai

stappen te gaan zetten Zoais ik in de brief van 5 maart reeds aangaf wil ik de bezorgdheid van betrokkenen wegnemen door het

uitvoeren van een review naar de onderzoeken die betrekking hebben op de milieuaspecten van granuiiet
In de Kamerbrief van 5 maart jl gaf ik tevens aan dat het besiuitvormingsproces rond de herbevestiging van granuliet als grond
beter had gemoeten
Daarnaast stel ik vast de keten waarbinnen in het kader van het Bbk invulling wordt gegeven aan de totstandkoming van een

BRL accreditatie en de afgifte van productcertificaten complex is en dat hier lessen uit getrokken moeten worden in de casus

van granuliet Ik heb een onafhankelijke persoon gevraagd hiernaarte gaan kijken
Ik heb dhr Wim Kuijken daartoe bereid gevonden Dhr Kuijken acht ik ais voormalig SG en voormalig Deitacommissaris goed
in staat deze taak op zich te nemen Dhr Kuijken wordt ondersteund door een secretaris vanuit lenW en zai zich op zijn verzoek

kunnen laten bijstaan door een onafhankeiijke technisch deskundige Naar verwachting is het onderzoek begin juli afgerond

Van 10 2e I HBJZ 10 2e

Verzonden dinsdagSl maart 2020 11 34

g minienw ni

10 2e HBJZ 10 2e @minienw nlAan

Onderwerp RE Samenstelling team voor Wim Kuijken
Ja prima Heb jij de onderzoeksopdracht

Vanji 10 2e H HBJZ J 10 2e |@minienw nl

Verzonden dinsdagSl maart 2020 11 17

Aan HBJZ ^ 10 2e |@minienw ni

Onderwerp FW Samenstelling team voor Wim Kuijken
Ik heb zojuist[i0 2ej hierover gebeld voorwat meer context

Straks even over hebben

10 2e

1®
an

G

10 2e DBO 10 2e @minienw nl

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 10 04

Aan 10 2e DGRW 10 2e @minienw nl 10 2e {BS 10 2e

| 10 2e l@minienw nl

@rws nl j 10 2e HBJZ

l 10 2e10 2e 10 2e @minienw nlCC

Onderwerp Samenstelling team voor Wim Kuijken

Beste |lO] 2Htf^te
Zoals jullie weten zal ik als secretaris Wim Kuijken gaan ondersteunen bij zijn opdracht in het kader van de motie Mooriag

Daartoe zou ikeen begeleidingsteam willen samenstellen van deskundigen uit onze eigen organisatie

Ikzatte denken aan devolgende personen

DGWB 10 2e van 10 2e en 10 2e

10 2e en 10 2e 10 2eRWS

HBJZ

De doorlooptijd van het onderzoek is van 1 april tot 1 juli
Wim Kuijken heeft aangegeven 1 dag per week beschikbaar te hebben

Wat wordt de rol van het team

10 2e

In de praktijkzal het erop neer komen dat ik inhoudelijke vragen van Wim zal uitzetten binnen het team en dat het team betrokken

wordt bij de opstelling van een eindrapportage
Ikzelf neem het secretariaat op me onderhoud de contacten met Wim voer met Wim de gesprekken en doe de eindredactie van

de rapportage

Wat betekent dit in de praktijk

Ook verwacht ik dat er meerdere teleconferenties met het team georganiseerd gaan worden In het begin om vooral Wim goed bij

te praten Vervolgens om wekelijks de voortgang te bespreken

Wim zal veel vragen hebben over hetstelsel en de keten en de werking in de praktijk Daartoe moet schriftelijke informatie

130466 0688



aangeleverd worden in de vorm van teksten die in de eindrapportage gebruikt kunnen worden

Wim is van plan een aantal gesprekken te gaan voeren met betrokkenen en belanghebbenden Deze gesprekken worden door mij

gepland en ik zal Wim daarin begeleiden incl de verslaglegging

Ik schat in dat de leden van het team er per week ongeveer 1 dag aan zullen gaan besteden Ikzelf maakt ongeveer de helft van

mijn tijd beschikbaar

Graag jullie reactie

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

I0 24p 2e

130466 0688



DBO stas[l I0 2g l@minienw nl]

] DBO

To

10 2eFrom

Sent Tue 3 31 2020 12 41 53 PM

Subject FW Nieuwe MMenW aanpak onderzoek granuliet
Tue 3 31 2020 12 41 00 PM

MMenW aanpak onderzoek granuliet trS

02 Aanpak onderzoek granuliet aanaepast docx

Received

01 Oplegmemo docx

Hiino] 2e L

Zoals besproken hierbij de stukken voor Wim Kuijken Dank

Groet

10 2e

Van DBO SPZ Postbus | 10 ^9 |@ minienw nl

Verzonden maandag 30 maart 2020 17 15

Aan Postbus nota s Staatssecretaris

CC Woordvoering

Onderwerp Nieuwe MMenW aanpak onderzoek granuliet

10 2g @minienw nl

10 2g 10 2e DBO 10 2e@frd shsdir nl @minienw nl

Beste collega s

Hierbij een Nieuwe MMenW aanpak onderzoek granuliet

Graag het groentje digitaal in HPRM bij de rondzendmap plaatsen en de record actie DBO advies voltooien zodatde stukken

digitaal naar de minister kunnen gaan

met vriendelijke groet
10 2e r

10 2e
I 1Q j tp| fl2e

I 10 gtpN26
10 26 I

HPE Records Manager recordgegevens

Recordnummer

Titel

RONDZENDMAP 2020 3699

MMenW aanpak onderzoek granuliet

127566 0690



DEPARTEMENTAAL VERTROU WELIJK

Onderzoek naar aanleiding van motie Moorlag

Concept 30 maart 2020

1 Aanleiding

Op 10 maart 2020 is in de Tweede Kamer de volgende motie van de leden Moorlag Lagin en

Kroger ingediend TK 30175 nr 351

De Kamer gehoord de beraadslaging overwegende dat er gerede twijfel is opgeworpen oFhet

besluit tot aanmerken van granuliet als grond in overeenstemming is met de regelgeving

overwegende dat het beeid is ontstaan dat het besluit over het aanmerken van granuliet als grond
niet zorgvuldig tot stand is gekomen overwegende dat er onder bewoners en het gemeentebestuur
van West Maas en Waal grate bezorgdheid en onrust en weerstand is ontstaan over het

verondiepen van de zandwinningsplas Over de Maas verzoekt de regering een gezaghebbende

onafhankelijke en deskundige persoon die ook het vertrouwen geniet van het gemeentebestuur
van West Maas en Waal onderzoek te laten verrichten naar de kwaliteit van het besluit en de

totstandkoming van het besluit en gaat over tot de orde van de dag

In de brief aan de TK van 5 maart jl werd hierover het volgende gesteld

Achteraf moet vastgesteld warden dat de interne discussie over de definitie van granuliet die al in

2018 began te tang heeft kunnen voortduren en pas na een integrate afweging op beleidsniveau in

oktober 2019 werd beeindigd In het besluitvormingsproces over de status van granuliet is oog

geweest voor de diverse rollen en verantwoordelijkheden Wet had dit besluitvormingsproces
sneller gemoeten Hoewel hier sprake was van een herbevestiging van bestaand beleld was het

een onderwerp dat eerder onder de aandacht van de verantwoordelijke bewindspersoon had

moeten warden gebracht

Ten aanzien van de motie is de volgende reactie in de kamerbrief van 30 maart opgenomen

Ik heb kennisgenomen van de motie van de leden Moorlag Kroger en Lagin en ben van plan in de

geest van de motie een aantal stappen te gaan zetten Zoals Ik in de brief van 5 maart reeds

aangaf wil ik de bezorgdheid van betrokkenen wegnemen door het uitvoeren van een review naar

de onderzoeken die betrekking hebben op de milieuaspecten van granuliet
In de Kamerbrief van 5 maart jl gaf ik tevens aan dat het besluitvormingsproces rond de

herbevestiging van granuliet als grond beter had gemoeten
Daarnaast stel ik vast de keten waarbinnen in het kader van het Bbk invulling wordt gegeven aan

de totstandkoming van een BRL accreditatie en de afgifte van productcertificaten complex is en

dat hier lessen uit getrokken moeten worden in de casus van granuliet Ik heb een onafhankelijke

persoon gevraagd hiernaarte gaan kijken
Ik heb dhr Wim Kuijken daartoe bereid gevonden Dhr Kuijken acht ik als voormalig SG en

voormalig Deltacommissaris goed in staat deze taak op zich te nemen Dhr Kuijken wordt

ondersteund door een secretaris vanuit lenW en zal zich op zijn verzoek kunnen laten bijstaan door

een onafhankelijke technisch deskundige Naar verwachting is het onderzoek begin juli afgerond

1 Scope van het onderzoek

De scope richt zich op de rollen en bevoegdheden in de keten van het Besluit bodemkwaliteit de

totstandkoming van een Boordelingsrichtlijn de accreditatie van venschillende partijen en de afgifte
en controle op productcertificaten Deze keten is complex en behoeft nadere duiding
De scope richt zich niet op de inhoudelijke vraag of granuliet als grond of als bouwstof moet

worden gezien

De vraag is hoe binnen de keten in het geval van granuliet door het ministerie en de diverse

partijen is geacteerd in de onderscheiden rollen en verantwoordelijkheden op het gebied van

beleidsbepaling toezicht en handhaving Partijen binnen het ministerie zijn DGWB de ILT en RWS

Partijen buiten het ministerie zijn o a KIWA de accrediterende en certificerende instellingen

vertegenwoordigers van het bedrijfsieven

1
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DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

2 Onderzoeksvragen
Gedacht kan worden aan de volgende onderzoeksvragen

a Zijn de rollen en verantwoordelijkheden in de keten voldoende duidelijk Gedacht moet

worden aan rollen en verantwoordelijkheid op het terrein van beleidsbepaling toezicht

en hand having en daarnaastde rollen die bij het bedrijfsieven zijn belegd
b Is er binnen het systeem conform de rollen en verantwoordelijkheden door het

ministerie en andere partijen gehandeld in het geval van granuliet
c Zitten er lacunes in het systeem

3 Lessen

Belangrijk is dat het onderzoek naast een reconstructie lessen opievert voor de toekomst Gedacht

kan worden aan lessen op de volgende aspecten

a De innchting en verantwoordelijkheden van de keten rond het Besiuit bodemkwaiiteit

etc

b De wijze en het tempo van escalade door het ministerie en de verschillende partijen en

eventuele verbeteringsmogelijkheden

4 Uitvoering van het onderzoek

Het onderzoek zal zich richten op beschikbare documenten Daarnaast zullen gesprekken met

betrokkenen gevoerd worden

Inmiddels is dhr W J Kuijken bereid gevonden het onderzoek op zich te nemen Dhr Kuijken heeft

daartoe een dag in de week beschikbaar

Door dhr Kuijken is aangegeven dat hij een onafhankelijke materiedeskundige wil betrekken in het

onderzoek

Het secretariaat zal door het FlexTeam worden gevoerd

Voorgesteld wordt ter ondersteuning van dhr Kuijken een team samen te stellen met medewerkers

van het FlexTeam DGWB ILT en RWS

Afronding van het onderzoek vindt uiterlijk op 1 juli 2020 plaats

Met vriendelijke groet
10 2e

2
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BSKlI 10 2e

DGRWiI 10X26 I@minienw nl1

BS [| I0 2e I@rws nl1

From

Sent

Subject RWS 2020 03 31 Brief burgers West Maas en Waal Vragen Granuliet

Tue 3 31 2020 3 03 09 PM

RWS 2020 03 31 Brief burgers West Maas en Waal Vragen Granuliet pdf

10 2e I0 2eTo @minienw nl]

i DBOIT 1Q 26

J
J@nninienw nl]10K2e 1P 2e

1 10 2e 10 2eBS H @rws nl]
I0 2e I DGRW

Tue 3 31 2020 3 03 08 PM

Received

Ter infomnatie Schrik niet I

Van Burgercollectief Dreumelsche Waard

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 15 54

Aan Veldhoven S van {Stientje DBO

CC ^I0 26j@tweedekamer nl lQ 2e |@tweedekamer nl | 1Q 26 |@tweedekamer nl I0 2e | g tweedekamer nl

I0 2e g tweedekamer nl 10 2e gtweedekamer nl I0 2e g tweedekamer nl Ans Mol

Onderwerp RWS 2020 03 31 Brief burgers West Maas en Waal Vragen Granuliet

I0 2e DGRW

Geachte Mevrouw van Veldhoven

Bijgaand onze reactie op uw Reactie op toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg Leefomgeving van 10 maart 2020

over granuliet

Erop vertrouwend u hiermee te hebben geinformeerd wat betreft het wegnemen van de onrust bij de burgers van West

Maas en Waal

Met vriendelijke groet

io 2e
10 2e

143280 0693



10 2e DGRWiI [10 2e |@minienw nl1
io 2e I DBori io 26 I@minienw nl1 T BSlfl io 2e

1@rws nl1

1@minienw nl]10 26 I0 2eTo BS

1| 10 2e |rws nl]
I0 2eBS L

From

Sent

Subject RE RWS 2020 03 31 Brief burgers West Maas en Waal Vragen Granuliet

Tue 3 31 2020 3 28 51 PM

I0 {2e DGRW

Tue 3 31 2020 3 28 49 PM

Received

Lijkt me een goed onderwerp van gesprek als we de wethouder weer eens spreken Eerst maareens de reactie van de gemeente

op ons voorstel afwachten

Van DGRW

Verzonden dinsdagSl maart 2020 16 03

BSK

10 2e

10 2e 10 2e DGRW 10 2e DBO 10 2e {BS 10 2e |Aan

10 2e 2e BS

Onderwerp RWS 2020 03 31 Brief burgers West Maas en Waal Vragen Granuliet

Ter infomnatie Schrik niet

Van Burgercollectief Dreumelsche Waard dreumel@burgercollectief club

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 15 54
^

Aan Veldhoven S van Stientje DBO

CC 10 2e @tweedekamer nl 10 2e Sttweedekamer nl 1Q 2e |@tweedekamer nl 10 2e Sttweedekamer nl

10 2e @tweedekamer nl [10 2e gttweedekamer nl 10 [2e |gttweedekamer nl Ans Mol 1l0 2e| g westmaasenwaal nl

Onderwerp RWS 2020 03 31 Brief burgers West Maas en Waal Vragen Granuliet

10 2e 10 2e DGRW 1 10 2e |@tminienw nl@minienw nl

Geachte Mevrouw van Veldhoven

Bijgaand onze reactie op uw Reactie op toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg Leefomgeving van 10 maatl 2020

over granuliet

Erop vertrouwend u hieraiee te hebben geinformeerd wat betreft het wegnemen van de onrust bij de burgers van West
Maas en Waal

Metvriendelijke groet

io 2e10 2e

143279 0695



]@minienw nl]I0 2e 10 2e 10 2eTo DGRWI
I0 2e |@nninienv\rriri

10 {2e DGRW

Tue 3 31 2020 5 12 25 PM

BSK[_
From

Sent

Subject RE gesprek gemeente
Received Tue 3 31 2020 5 12 26 PM

Even bellen graag

Van 10 2e D6RW

Verzonden dinsdagSl maart 2020 18 09

Aan DGRW
_

Onderwerp RE gesprek gemeente

Voordat we gedoe hebben met RWS als je gesprek alleen hebt heb je dan nu na gesprek met| 10 2^ waarvoor mbt RWS de

ruimte zit

10 2e 10 2e BSK

Groeten

Van DGRW 1 10 2e |@minienw nl

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 17 09

10 2e

10 2e DGRW 10 2e 10 2e BSK@minienw nlAan

10 2e @minienw nl

Onderwerp gesprek gemeente
Hoi I 1Q 2e len^lOK^
Ik heb morgen met de gemeente een telefonisch overleg gepland om de opmerkingen overde omschriivinq van de review te

bespreken Ik doe dit zondei[ po 24ilO 2B laten ze aan mij geen probleemj Ik heb met |[10 2e | de punten van de gemeente

doorgesproken Hij gaat met veel van de punten niet akkoord Ik denk dat wij daar een goede middenweg in moeten proberen te

vinden Voor mijzelf en RWS heb ikeen paar punten waar wij niet akkoord mee kunnen gaan Dat gaat met name over de

scope van het onderzoek Ik heb ook

vinden van het onderzoek De politieke verantwoordelijkheid willen zij laten bij lenW Wei stelt tlOK^elvoor om ambtelijk in de

klankbordgroep te zitten Daartoe wordt volgende week dinsdag een besluit genomen door GS Wij schijnen dan ook weereen

brief te ontvangen | l0 2e |stuurt vandaag een mail gaf ze aan Heeft ze toegelicht
Ter infomnatie

Met vriendelijke greet

van de provincie Gelderland gesproken Die zullen bestuurlijk niks

10 {2e

io P4fea]
Kl0 2e

143277 0696





10 2e
Van

Aan

Onderwerp

Datum

DGRW

T DGRW10 2e

FW Inhuur Wim Kuijken

woensdag 1 april 2020 16 48 55

Ha

Het klopt dat we Wim Kuijken na zijn formele pensionering voor 6 weken hebben

ingehuurd Zou jij even kunnen nagaan met welke constmctie wij dat hebben gedaan Als

j e er niet direct uitkomt kan j e wellicht 1 o 2e even benaderen hierover

Alvast dank en greet

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van | I0 2e | DBO l iQ 2e

Datum woensdag 01 apr 2020 4 24 PM

Aan iQ 2e D DGRW ] I0 2e ^ mmienw nl

Onderwerp Inhuur Wim Kuijken

RR 5tp |10 2e|

Ik ben zoals je weet bezig met het onderzoekdat Wim Kuijken voorons gaat doen

Een van de zaken is dat er een overeenkomst moet worden afgesloten op grand waarvan we

Wim voor zijn inzet kunnen vergoeden

Een probieem is dat Wim geen BV heeft maar als natuurlijk rechtspersoon ingehuurd moet

worden De inkopers van IBI en DBO weten hier geen raad mee

Wim gaf aan dat Jij hem eind 2019 nog een opdracht hebt gegeven en hebt vergoed

Zou je kunnen laten nagaan hoe dat gegaan is en of we voor deze opdracht dezelfde

constructie kunnen gebruiken

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

HBMlSPe

132705 0698



«I 13H 3 n 2E0

Met dank 8 ^oetefi

200776 0699



1E3ES

1 5X2»
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KJJffie

200776 0699



11 1 en I0 2 g enbrw

200776 0699
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
l0X2e I DBO

Wed 4 1 2020 7 49 30 AM

Subject Stukken voor overleg met minister

Wed 4 1 2020 7 49 30 AM

20200324 Brief granuliet IG aan MMenW PDF

To

From

Sent

Received

20200330 Aanpak onderzoek granuliet aanaepast docx

20200330 Schema Besluit bodemkwaliteit en Granuliet versie 2 20200330 docx

beantwoordina kamervraaen van lld la in over het storten van aranullet in het qebied over de maas pdf

beantwoordina van vragen van de leden kroaer aroenlinks la in sp en van brenk 50plus over aranuliet pdf

schrifteliike vraaen over aranuliet en vraaen aesteld tildens vao pdf

Beste Wim

Bijgevoegd tref je een aantal relevante stukken aan voor het overleg om 14 uur met de minister

Belangrijkst is het document dat ik naar haar heb gestuurd over de omschrijving van de opdracht en jouw rol daarin Dit stuk ken je

al maar is licht aangepast Het gesprek zal vooral daarover gaan

Daarnaast stuur ik je de brieven die gisteren naar de TK zijn gestuurd over granuliet in Over de Maas

Eveneens relevant is de brief van de ILT haar rol binnen het stelsel en BRL 9321 in het bijzonder

Ten slotte heb ik een schematische weergave bijgevoegd van het stelsel van certificering en erkenning

Met vriendeliike groet

I0 2e

I0 2 4p 2e

134930 0700



Schema Besluit bodemkwaliteit en Granuliet

Schemabeheerder [bijv SIKB NEN Kiwa stelt een privaat normdocument vast na advies

van en overleg met deskundigen betrokken bedrijven enz om zo breed mogelijk draagviak te

krijgen Het normdocument wrordt toegepast als grondslag voor vrij\willige accreditatie of

certificering Ditgeeft het rechtals geaccrediteerd of gecertificeerd bedrijf werkzaamheden te

verrichten ten bewfijze dat het bedrijf over de nodige kennis en ervaring beschikt en betrouwfbaar

is Bedrijven gebruiken dit om zich te profileren op de markt Het normdocument heeftgeen

w^ettelijke status en is niet juridisch verbindend De Raad voor Accreditatie dan wel certificerende

instelling controleert de naleving van de normdocumenten bedrijvenbezoek maar kan alleen

accreditatie of certificatie schorsen of intrekken

Voorbeeld BRL 9321 vastgesteld door schemabeerder K wa

4

Minister van I en W wijst een normdocument zoals BRL 9321 aan in bijiage C bij de Regeling
bodemkwaliteit waarmee dit ook een publiekrechtelijke status krijgt en juridische verbindend

wordt bevestigd door Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ledereen is er nu aan

gehouden ook bedrijven die niet vrijwillig voor accreditatie of certificatie hebben gekozen Zij
moeten zich eerst laten accrediteren of certificeren voordat zij erkend kunnen worden Dit systeem
voorkomt concurreren op allesbepalende prijs wat toch lagere kwaliteit en gesjoemel leidt en

geeft betere publiekrechtelijke toezichts en handhavingsmogelijkheden Naast schorsing en

handhaving zijn ook bestuursdwang en dwangsom mogelijk

4

Accreditatie door de Raad voor accreditatie van certificerende instelling SGS Intron op

grond van het toepasselijke normdocument

voor het certificeren van personen cat 6 bijiage C BBK

voor het certificeren van producten cat 2 bijiage C BBK

Tevens erkenning door de minister van certificerende instelling SGS Intron op grond van

de accreditatie

voor het certificeren van personen op grond van de certificatie

voor het certificeren van producten op grond van de certificatie

4

Certificatie van producent van granuliet Granuliet Import Benelux op grond van het

toepasselijke normdocument BRL 9321

voor het produceren van granuliet cat 10 bijiage C BBK

mede op grond van certificatie voor product granuliet cat 2 bijiage C BBK

4

Tevens erkenning door de minister van producent van granuliet Granuliet Import Benelux

op grond van het certificatie

voor het produceren van granuliet cat 10 bijiage C BBK op grond van de certificatie

Deze erkenning geeft de producent voor het product een erkende kwaliteitsverklaring af te geven

zodat niet meerelke partij afzondering hoeft te worden gekeurd verklaring op grond van een

partijkeuring

136351 0703



i

Producent Granuliet Import Benelux geeft erkende kwaliteitsverklaring af voor partijen

granuliet

4

Het granuliet wordt door producent of leverancier met een erkende kwaliteitsverklaring

aan de toepasser Overde Maas B V geleverd

De toepasser Overde Maas B V past het granuliet toe in de diepe plas

Dat mag omdat

sprake is van grond

de grond voldoet aan de kwaliteitseisen

de milieuverklaring erkende kwaliteitsverklaring erbij zit

Die dient ook als bewijs dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan

Er is geen aanleiding tot nu toe dat granuliet niet aan de eisen voldoet

136351 0703



] BSKi 10 2e ]@minienw nl]I0 2e DGRWiI [I0 2e I@minienw nl1

I DGRW

10 2STo

10X2eFrom

Sent Wed 4 1 2020 8 01 56 AM

Subject RE gesprek gemeente
Received Wed 4 1 2020 8 01 58 AM

Ik bel je even dat is toch beter zo te lezen

Van | 1Q 26 \j dgRW

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 18 48

] DGRWI0 2e 10 2e BSKAan

Onderwerp RE gesprek gemeente

Hoi^To^
Ik heb je proberen te bellen maar je nam niet meer op begrijpelijk Dan maar even per mail

Ik heb met| 10 2e | qesproken en hij is van mening dat wfij een belangrijk deel van de opmerkingen niet moeten overnemen hij
vraqen zich ook af of het onderzoek wel doorgaatij Ik heb met hem alle punten doorgelopen RWS zit er \wat

kritischer en er is volgens | 10 26 | weinig ruimte Ik heb een beeld Ik wfil ook met de gemeente de opmerkingen langslopen en

kijken wrat voor hun niet of moeilijk bespreekbare punten zijn Pas dan zal ik nieuwe tekstvoorstellen doen In het gesprek en

uitwrerking moet ik ook wat manoeuvreerruimte hebben Moeten immers proberen overeenstemming te bereiken Ik kan niet als

een marionette van rvis in het gesprek zitten Overigens je iwat directieve mail straalt niet veel vertrouwen uit [slechts een

observatie Als jullie het anders wfillen dan hoor ik het graag

Met vriendelijke groet

en 10 2e

10 2e

Kl0 2e

DGRW 10 2e

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 18 09

Aan 10 2e DGRW 10 2e aminienw nl

Onderwerp RE gesprek gemeente

Voordat we gedoe hebben met RWS als je gesprek alleen hebt heb je dan nu na gesprek met| 10K2^ waarvoor mbt RWS de

ruimte zit

10 2e ^minienw nlVan

10 2e ] BSK 10 2e g minienw nl

Groeten

Van DGRW 10 2e g minienw nl

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 17 09

DGRW

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e BSK@minienw nlAan

{10 2e @minienw nl

Onderwerp gesprek gemeente
Hoi I 10 2e lenpOj^
Ik heb morgen met de gemeente een telefonisch overleg gepland om de opmerkingen over de omschriivinq van de review te

bespreken Ik doe dit zondef10 2^j To 2ej laten ze aan mij geen probleemj Ik heb met | 10 2e | de punten van de gemeente

doorgesproken Hij gaat met veel van de punten niet akkoord Ik denk dat wij daar een goede middenweg in moeten proberen te

vinden Voor mijzelf en RWS heb ikeen paar punten waar wij niet akkoord mee kunnen gaan Dat gaat met name over de

scope van het onderzoek Ik heb ool

vinden van het onderzoek De politieke verantwoordelijkheid willen zij laten bij lenW Wel stelt l^jP^lvoor om ambtelijk in de

klankbordgroep te zitten Daartoe wordt volgende week dinsdag een besluit genomen door GS Wij schijnen dan ook weereen

brief te ontvanqen 10 2e stuurt vandaag een mail gaf ze aan Heeft ze toegelicht
Ter informatie

Met vriendelijke groet

10 2e Ivan de provincie Gelderland qesproken Die zullen bestuurlijk niks

I0 2e

10 P4 |2fti
| 10 2e

143276 0707



]@minienw nl]I0 2e 10 2eTo J DGRWI
BSK10 2eFrom

Sent Wed 4 1 2020 8 04 26 AM

Subject RE gesprek gemeente
Received Wed 4 1 2020 8 04 00 AM

Goed om even te bespreken met |10 2e|iwat we en niet acceptabel is

10K2e

10 2e

I 10 P4^2e
J I0 2e

DGRW10 2eVan

Verzonden woensdag 1 april 2020 09 02

Aan DGRW
_

Onderwerp RE gesprek gemeente

Ik bel je even dat is toch beter zo te lezen

Van

10 2e 10 2e BSK

DGRW 1 10 2e |@minienw nl

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 18 48

DGRW

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e BSK@minienw nlAan

10 2e @minienw nl

Onderwerp RE gesprek gemeente

Hoi ^10 2ej
Ik heb je proberen te bellen maar je nam niet meer op begrijpelijk Dan maar even per mail

Ik heb met | l0 2e]| qesproken en hij is van mening dat wfij een belangrijk deel van de opmerkingen niet moeten overnemen hij
vragen zichook af of het onderzoek wel doorgaati Ik heb met hem alle punten doorgelopen RWS zit er wrat

kritischer en er is volgens | 10 2e | weinig ruimte Ik heb een beeld Ik wil ook met de gemeente de opmerkingen langslopen en

kijken wat voor hun niet of moeilijk bespreekbare punten zijn Pas dan zal ik nieuwe tekstvoorstellen doen In het gesprek en

uitwerking moet ik ook wat manoeuvreerruimte hebben Moeten immers proberen overeenstemming te bereiken Ik kan niet als

een marionette van rws in het gesprek zitten Overigens je wat directieve mail straalt niet veel vertrouwen uit slechts een

observatie Als jullie het anders willen dan hoor ik het graag

Metvriendelijke greet

en 10 2e

10 2e

10 P4^
K10 26

DGRWI0 2e 10 2e @ minienw nlVan

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 18 09

Aan 10 2e DGRW 1 10 2e | anninienw nl 10 2e bsk L_io^ Sminienw nl

Onderwerp RE gesprek gemeente

Voordat we gedoe hebben met RWS als je gesprek alleen hebt heb je dan nu na gesprek met | 10 2^ waarvoor mbt RWS de

ruimte zit

Groeten

Van DGRW I0 2e |@minienw nl

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 17 09

10 2e

10 2e DGRW 10 2e ^minienw nl 10 2e bskAan

10 2e @minienw nl

Onderwerp gesprek gemeente
Hoi 10 2e en ^10 26j
Ik heb morgen met de gemeente een telefonisch overleg gepland om de opmerkingen overde omschriivinq van de review te

bespreken Ik doe dit zondef10 2s io 2e laten ze aan mij geen probleemj Ik heb met de punten van de gemeente

doorgesproken Hij gaat met veel van de punten niet akkoord Ik denk dat wij daar een goede middenweg in moeten proberen te

vinden Voor mijzelf en RWS heb ik een paar punten waar wij niet akkoord mee kunnen gaan Dat gaat met name over de

scope van het onderzoek Ik heb ook|
vinden van het onderzoek De politieke verantwoordelijkheid willen zij laten bij lenW Wel steltj lOK2e }oor om ambtelijk in de

klankbordgroep te zitten Daartoe wordt volgende week dinsdag een besluit genomen door GS Wij schijnen dan ook weereen

brief te ontvangen | i0 26jstuurt vandaag een mail gaf ze aan Heeft ze toegelicht
Ter informatie

Met vriendelijke groet

van de provincie Gelderland gesproken Die zullen bestuurlijk niks10 2S

10 2e

i0 P4^2t
Kl0 2e

142692 0708



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

_

DBO

To

10X2eFrom

Sent Wed 4 1 2020 8 10 40 AM

Subject RE Kuiken

Received Wed 4 1 2020 8 10 40 AM

DankjeM

We krijgen er een nieuwe medewerker bij

Metvriendelijke groet

10 2e

10X2e

10 «4d ^e
Van DBO10 2e

Verzonden woensdag 1 april 2020 09 10

Aan 10 2e DBO

Onderwerp FW Kuiken

Dat heb ik nou steeds ledere keen als ik je mail komt er weer nieuwe info ©

Zie hieronder Dan ben je weer heiemaai bij
]zal hier dan vender mee aan de slag gaan en uiteindelijk schiet ik dan de inkoopopdracht in[ 10 2e

Groetjes

IBi HRM FM 10 2e @minienw nlVan

Verzonden woensdag 1 april 2020 08 58

Aan

Onderwerp FW Kuiken

Ter info

10 2e

] DBO 10 2e @minienw ni10 2e 10 2e @minienw nlBSK10 2e

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

10 2e @ininbzk iiLVan

Datum dinsdag 31 mrt 2020 4 58 PM

Aan

Onderwerp Kuiken

Hoitl0 2e]|
Ik heb zowei ABD interim als ABD topconsult gesproken
Via geen van beiden kan de opdrachtgaan lopen dus de enige mogelijkheid is een tijdelijk contract met lenW

Qua tarief bel me maareven

Groet

10 2e

] IBI HRM FM 10 2e @minienw nl10 26

10K2e

10 2e I

135154 0709



I DCOll 10 [2e

I@minienw nl1

I0 2e 10 26To @min ienw nl]

DBOll I0 2e

J}
1Q 2e 10 2eDBO[_

From

Sent Wed 4 1 2020 8 38 25 AM

Subject FW RWS 2020 03 31 Brief burgers West Maas en Waal Vragen Granuliet

Wed 4 1 2020 8 38 00 AM

RWS 2020 03 31 Brief burgers West Maas en Waal Vragen Granuliet pdf

@minienw nl]
[10 2e DBO

Received

Ter info

Van DBO stas

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 20 28

Aan DBO SPZ Postbus

CC DBO stas DBO

Onderwerp FW RWS 2020 03 31 Brief burgers West Maas en Waal Vragen Granuliet

10 2e

Hoi collega s

Willen jullie onderstaande mail i bijiage inboeken en uitzetten binnen de dienst

Groetjes
10 2e |
Van Burgercollectief Dreumelsche Waard dreumel@burgercollectief dub

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 15 54

Aan Veldhoven S van {Stientje DBO

CC |10 2e g tweedekamer nl 10 [2e gtweedekamer nl | 1Q 2e l@tweedekamer nl | 10 2e | g tweedekamer nl

I0 2e ^tweedekamer nl [10 2e @tweedekamer nl I0 2e ^tweedekamer nl Ans Mol 4l0 2ei@westmaasenW3al nl

Onderwerp RWS 2020 03 31 Brief burgers West Maas en Waal Vragen Granuliet

10 2e 10 2e DGRW 1 10 2e |@minienw nl^minienw nl

Geachte Mevrouw van Veldhoven

Bijgaand onze reactie op uw Reactie op toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg Leefomgeving van 10 maart 2020

over granuliet

Erop vertrouwend u hiermee te hebben geinformeerd wat betreft het wegnemen van de onrust bij de burgers van West
Maas en Waal

Met vriendelijke groet

Burgercollectief de Dreumelse Waard

tl0 2e10 2e

http www dreumeLburgercollectief club

127543 0710



m
Ministerievan Infrastructuur en Waterstaat

T a v Staatssecretaris S van Veldhoven

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Per mail [ laminienw ni10 2e

Project OVER DE MAAS DREUMEL ALPHEN

Betreft Schriftelijke vragen over granuliet en vragen gesteld tijdens VAO

Dreumel 31 maart2020

Geachte mevrouw Van Veld hoven

Onderstaand onze formele reactie op uw recente brief met antwoorden over de granulietstort Mocht het

onvoldoende duideiijk zijn Nee uw handelen en aanpak In deze en wat betreft de review hebben de onrust vooral

aangewakkerd en niet weggenomen

WIJ VAN RWS EEND ADVISEREN RWS EENDI

OMDAT UIT ONDERZOEKEN DOOR RWS EEND

BLIJKT DAT RWS EEND SCHOON IS

EN GOED VOOR DE NATUUR

\

EIND
MAAR ER IS ONRUST OVER RWS EEND

DAAROM DOEN WE EEN REVIEW

DIE WORDT UITGEVOERD DOOR RWS EEND

Hoogachtend

Burgercollectlef de Dreumelse Waard

10 2e

http \A ww dreurnel burgercollectief club

1

127883 0711



10 2e DBOf 10 2eTo @minienw nl]
10 2eFrom

Sent Wed 4 1 2020 8 43 13 AM

Subject Retour aanpak onderzoek granuliet
Received

MMenW aanpak onderzoek granuliet trS

DBO

Wed 4 1 2020 8 43 00 AM

Ha^10 2e^

Minister heefthet memo en aanpak onderzoeksopzet granuliet geaccordeerd Ze heefl daarbij geen opmerkingen ofvragen gesteld Koppel jij dit

terug naai de betrokkenen

Groet

10 2e

127459 0712



] iLTi10 2e 10 2eTo @ilent nl]
i0X2e I DBO

Wed 4 1 2020 8 58 44 AM

From

Sent

Subject RE Samenstelling team voor Wim Kuijken
Wed 4 1 2020 8 58 44 AMReceived

Dank

vripndf^liikp prn pt
10 2e

10 2e

10 2e

ILT10 2eVan

Verzonden woensdag 1 april 2020 09 57

Aan DBO

^ \IT

Onderwerp RE Samenstelling team voor Wim Kuijken

Bestet10j 2ej
^

Je aanpakzieter goed uit i|l0 2e[gai namens ILT deelnemen

10 {2e

CC 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10§pg|2 0§2e

1^0 2^0 24
10 2e

DBO 10 2e10 2e @minienw nlVan

Verzonden woensdag 1 aprii 2020 08 4^
Aan 10 2e 10 2e @iient nl

Onderwerp Samensteiiing team voor Wim Kuijken

Beste^10 2^
Zoais je weet zal ik gaan ondersteunen bij zijn opdracht in het kader van de motie Mooriag

Daartoe zou ik een begeleidingsteam wiiien samenstellen van deskundigen uit onze eigen organisatie

ik zat te denken aan de voigende personen

DGWB | lO 2e fl^ 10 2e |en| 10 2e

10 2e

RWS | I0 2e

HBJZ 1 10 2e

10 2een

iLT

De doorlooptijd van het onderzoek is van 1 april tot 1 juli

Wim Kuijken heeft aangegeven 1 dag per week beschikbaar te hebben

Wat wordt de rol van het team

in de praktijk zal het erop neer komen dat ik inhoudelijke vragen van Wim zal uitzetten binnen het team en dat hetteam betrokken

wordt bij de opstelling van een eindrapportage

ikzelf neem het secretariaat op me onderhoud de contacten met Wim voer met Wim de gesprekken en doe de eindredactie van

de rapportage

Wat betekent dit in de praktijk

Ook verwacht ik dat er meerdere teieconferenties met het team georganiseerd gaan worden in het begin om vooral Wim goed bij

te praten Vervolgens om wekelijks de voortgang te bespreken

Wim zal veel vragen hebben over het stelsel en de keten en de werking in de praktijk Daartoe moet schriftelijke informatie

aangeleverd worden in de vorm van teksten die in de eindrapportage gebruikt kunnen worden

Wim is van plan een aantal gesprekken te gaan voeren met betrokkenen en belanghebbenden Deze gesprekken worden door mij

gepland en ik zai Wim daarin begeleiden incl de verslaglegging

ik schat in dat de leden van het team er per week ongeveer 1 dag aan zullen gaan besteden Ikzeif maakt ongeveer de helft van

mijn tijd beschikbaar

10 2e

134512 0713



Graag je reactie

IVlpt vripnHpliikp grpet
10 2e

10 2e

10 2e

134512 0713



DGRWI 10 2sTo 10 2e @minienw nl]
10 2e FDBO

Wed 4 1 2020 9 11 49 AM

From

Sent

Subject FW Schema Besluit bodemkwaliteit en Granuliet

Wed 4 1 2020 9 11 49 AMReceived

Beste| 10 2e

Zoals je wellicht gehoord hebt is er een hoop te doen over granuliet
De minister heeft aan Wim Kuijken gevraagd te gaan kijken naar het stelsel van certificering accreditatie etc toegespitst rond de

BRL 9321 en de toekomstige BRL 9344

Kan ik je daar vandaag even over bellen

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 24 ^

HBJZ

Verzonden dinsdagSl maart 2020 09 25

10 2e ^ DBO | 10 2e ^ HBJZ

~

CC | 10 2e | DGRW

Onderwerp RE Schema Besluit bodemkwaliteit en Granuliet

Hallo tl0 2ej
Maar dan moet hij zeker contact opnemen met 10 2s want Kwalibo is net met 2 rapporten helemaal geevalueerd
dat is in de afrondende fase Om te voorkomen aat veei werK auDoel en opnieuw wordt gedaan terwijl er al veel ligt Die

evaluatie is natuurlijk niet toegespitst op granuliet
Het is misschien goed om ook de eisen die aan een normdocument in het Besluit bodemkwaliteit worden gesteld in het oog te

houden waarbij gelet op de vragen van de minister met name de onderdelen b en d van belang zijn

{10 2eVan

Aan DGRW10 2e

Artikel 25

Onze Ministers kunnen normdocumenten aanwijzen voorzover deze

a niet in strijd zijn met een wettelijk voorschrift

b zijn vastgesteld doororganen waarin alle betrokken partijen zich konden latenvertegenwoordigen
c zowel qua inhoud als qua strekking voldoende duidelijk zijn en

d voldoende draagviakhebben bij de betrokken partijen

w
DBO 10 2eVan

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 09 04

10 2e ^minienw nl

10 2e 10 2e I HBJZ | I0 2e Ig minienw nlHBJZ

DGRW r
g minienw nlAan

10 2e10 {2e ^minienw nl

DGRW 1 f10 26 |@m inienw nl

Onderwerp RE Schema Besluit bodemkwaliteit en Granuliet

Bestd 0K2^len anderen

Prima dit is wat ik bedoelde Ik heb het schema nodig voor Wim Kuijken die zoals bekend de keten rond de BRL s gaat evalueren

toegespitst op granuliet

Met vriendelijke groet

10 2eCC

10 2e

10 [2e

10 24d be

{10 2e HBJZ 10 {2e ^minienw nlvan

Verzonden maandag 30 maart 2020 20 11

Aari | I0 2e

~

hbJZ j 1Q 2e ~~|@minienw nl

CC | 10 2e DGRW^0 2e |@V^ienw nl r | DBO |g minienw nl

Onderwerp RE Schema Besluit bodemkwaliteit en Granuliet

Hallo |i^j
Ik heb het schema aangevuld en hier en daar ook al wordt het wat langer wat uitleg toegevoegd Ik ben niet in detail op de

totstandkoming van een normdocunent ingegaan want dat verschilt per normdocument en ook wordt het dan steeds meer weer

een uitgeschreven nota

Denk je dat dit is wat de minister nu wil weten

10 2e @minienw nl] DGRW

10 [2« | HBJZ j [10 3a

Verzonden maandag 30 maart 2020 19 30

Aan

g minienw nlVan

10 2e 10 2e 10 2e HBJZg minienw nlDGRW

10 2e @minienw nl

134510 0714



DGRW 1 10 2e |@minienw nl

Onderwerp RE Schema Besluit bodemkwaliteit en Granuliet

Hallc ^0 ^ e a

De door 10 2e gevraagde aanvulling op het schema van 0 2^ bijgevoegd moet op hoofdlijnen

Van | 0 2q begrijp ik dat voor elke BRL de totstandkoming anders is Maar het gaat dus om de hooflijnen belangrijkste stap pen en

speler s

10 2e 10 2e DBO 10 2e @ minienw nlCC

@ 10 2e wanneer heb je het nodig Credits voor het schema behoren dus niet mij maaK10 2e toe

gk^q 24
10 2e @minienw niVan DGRW10 2e

Verzo nden maandag iU maart 2p20 18 05

HBJZ 10 2e @minienw ni 10 2e HBJZ 10 2e @minienw ni

CC 10 2e | dGRW | 10X2e |@minienw ni

Onderwerp RE Schema Besiuit bodemkwaliteit en Granuliet

Dagf^
I 10 2e I is voorai bezig geweest met Granul et Ik denk dat het venstandig is om |l0 26^er even bij te betrekken

Daarnaast is Bodem o a | 10 2e 10 2e voorai betrokken in de ontwikkelfase van een BRL

Met vriendelijke groet
Willem

I0 2eAan

HBJZ 10 2e10 2e @ minienw nlVan

Verzonden maandag 30 maart 2020 15 57

Aan 10 2e HBJZ q CIQ 2e |@minienw nl

10 2e @minienw nlCC [ JDGRW

Onderwerp RE Schema Besluit bodemkwaliteit en Granuliet

Hallo ^^j
Hoe gedetailleerd moet daat dat is namelijk een hele procedure langs allerlei subcommissies werkgroepen plenaire
vergaderingen deskundigencomitte s enz en perrichtlijn andei^s

In algemene zin is het zo dat een schemabeheerder particuliere organisatie er zijn er verschillende een normdocument opstelt
en dat vervolgens allerlei deskundigen en bedrijven worden geraadpleegd omdat er een breed draagviak voor de vaststelling
moet ziin

10 2e kan jij dit aangeven jij weet hier n a v de evaluatie het meeste van met| I0 2~ey] er1l|0 24

10 26

iiPT
Van 10 [2e |] hBJZ j 10 2e |g minienw nl

Verzonden maandag 30 maart 2020 15 42

HBJZ^ 10 2e

Onderwerp FW Schema Besluit bodemkwaliteit en Granuliet

Hallo |io^
Ik zal uiteraard melden dat alle eer naar jouuitgaat wat het schema betreft

Zou jij het schema kunnen aanvullen zoals | i0 2^vraagt
Hoe dus een BRL tot stand komt

Ik weet niet ofjij dat kan lemand anders wel

Gh^o 2d

{10 2e @minienw nlAan

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry comj
Van

Datum maandag 30 mrt 2020 3 34 PM

Aan

Onderwerp Schema Besluit bodemkwaliteit en Granuliet

Bestdf^J
Je hebt laatst voor het overleg met de bewindspersonen een stuk gemaakt over Certicon Daar zat als bijiage het bijgevoegde

schema bij Zeer handig

Zou je het aan de voorkant willen aanvullen met het processchema voor de totstandkoming van een BRL Dan heb ik het plaatje

compleet

Groet

I0 2e DBQ | 10 2e @minienw nl

HBJZ | 10 2ej ^@minienw nl10 2e HBJZ 10 2e fg minienw nl 10 2e

10 2e

134510 0714



DGRWiI I0 2e I@minienw nl110 2e BSK[| 10 29

] DGRW

10 2eTo @minienw nl]
10 2eFrom

Sent Wed 4 1 2020 11 15 18 AM

Subject gran u Met reactie site Zembla

Wed 4 1 2020 11 15 19 AMReceived

Hoi 10 2e I

Op de site van Zembla staat een reactie op de Kamerbrief Dat deze niet juichend is viel te verwachten Maar

io 2e| io 2e ^actietegen ons blijftvoeren wel merkwaardig
Groeten

10 2e

Deskundigen reageren verbijsterd op de brief over granulietstortingen in natuurplas Over de Maas die

minister Van Veldhoven vanmorgen naar de Kamer stuurde In de brief negeert ze volgens hen alle

nieuwe informatie die tijdens het rondetafelgesprek op 9 maart in de Tweede Kamer naar voren is

gekomen Milieuchemicus Joop Harmsen “Ik voel me als onafhankelijk deskundige niet serieus

genomen door de minister
”

Harmsen was een van de deskundigen die tijdens het rondetafelgesprek door Kamerleden is geraadpleegd
De brief is vooral een herhaling van zetten zegt Harmsen De minister blijft beweren dat granuliet grond is en

ziet daarom geen argumenten om de granulietstortingen stil te leggen Ik denk dat er meer speelt dan in de

brief staat anders kan ik de halsstarrige houding van de minister niet uitleggen” zegt Harmsen

Zembla heeft ook Jos Vink van onafhankelijk onderzoeksinstituut Deltares om een reactie op de Kamerbrief

gevraagd Vink was net als Harmsen een van de deskundige sprekers tijdens het rondetafelgesprek in de

Tweede Kamer

Dit kan echt niet

In de brief schrijft de minister dat uit de uitgevoerde analyse en onderzoeken is gebleken dat het toepassen
van granuliet in het project Over de Maas niet leidt tot risico’s voor mens en milieu Jos Vink van Deltares “Dit

kan je niet concluderen
”

Lees ook Kamerbrief over granulietstort probeert minister uit de wind te houden

Aan granuliet wordt het bindmiddel flocculant toegevoegd Als die stof afbreekt kan er acryalmide in het water

terecht komen Daarover zegt Vink “Dat wordt door de EFSA European Food and Safety Authority als

kankerverwekkend gezien Zolang hetverdacht is moet je het voorzorgsprincipe hanteren
”

Volgens de minister breekt acrylamide zeer snel af in het milieu waardoor het onwaarschijnlijk is dat er

“relevante effecten zijn voor mens en milieu “Er is geen bewijs dat acrylamide zeer snel afbreekt In het

gunstigste geval kun je zeggen dat we nog onvoldoende weten hoe schadelijk het is” zegt Jos Vink van

Deltares

Granuliet is geen grond
Vink zei tijdens het rondetafelgesprek dat Deltares granuliet niet als grond kwalificeert en dat in het voorjaar
van 2019 al heeft laten weten aan het ministerie “Het is heel simpel granuliet is geen grond Je kunt het niet

toetsen als grond omdat er geen organised materiaal en kleimineralen inzitten Het is niet toetsbaar aan

milieukwaliteitsnormen ledereen die een beetje verstand van heeft van deze materie begrijpt dat Omdat het

niet toetsbaar is kun je dus ook nooit zeggen dat granuliet kwaliteitsklasse A heeft

Zembla onthulde eerder dat een implementatieteam met allerlei deskundigen in juni vorig jaar al tot de

conclusie was gekomen dat granuliet geen grond is Als granuliet niet als grond mag worden beschouwd is de

start in de plas Over de Maas illegaal Het team waarschuwde toen ook voor het toegevoegde flocculant

Minister negeert bevindingen implementatieteam
In deze brief meldt de minister wederom niets over de bevindingen van het implementatieteam In plaats
daarvan verwijstze naar drie rapporten die zijn opgesteld in opdracht van het bedrijf GIB dat het granuliet in

Over de Maas laat storten “Die drie stukken zijn onjuist en onvolledig en uitgevoerd door de belanghebbende
party” zegt Harmsen Hij vervoigt “mijn position paper dat de minister ook negeert is geschreven op verzoek

van de Tweede kamer Ik word door niemand betaald
”

Dit is afschuiven

De minister zegt in de brief ook dat de vergunningen die nodig waren om het verondiepen van de plas het

minder diep maken van de natuurplas door de provincie Gelderland en gemeente destijds goed zijn gekeurd
“De ontgrondingsvergunning is in 2018 door de provincie verlengd de einddatum is nu 31 december 2021 De

gemeente West Maas en Waal heeft hiermee ingestemd
”

Joop Harmsen vindt dat de minister met deze woorden onterecht de verantwoordelijkheid ook bij de gemeente
en provincie probeert neer te leggen “Dit is afschuiven De kennis bij de gemeente en provincie was destijds

143275 0715



beperkt Datwist de minister
”

Volgens Harmsen had Rijkswaterstaat als handhaver een belangrijke rol

“Handhavers en het implementatieteam wilden die rol ook spelen maar zijn overruled
”

Daarmee doelt

Harmsen op het feit dat de top van Rijkswaterstaat de goedkeuring van de granulietstortingen er door heeft

gedrukt terwiji eigen ambtenaren zich tegen die goedkeuring verzetten Dit onthulde Zembla in de uitzending

‘De alvaldump door Rijkswaterstaat’

Effecten op lange termijn onbekend

De minister heeft de gemeente West Maas en Waal beloofd om bij oplevering van het hele gebied een

waterbodemonderzoek uit te voeren “waaruit moet blijken dat de waterbodem geen verslechterde kwaliteit

heeft gekregen
”

Harmsen zegt dat zo’n onderzoek weinig zin heeft Mede omdat er een afdeklaag van drie

meter op de bodem van de plas komt die eventuele schadelijke stoffen die vrijkomen op korte termijn

gescheiden houdt van het water “We weten niet wat er op de lange termijn gebeurt De oplevering is een

momentopname Eventuele afbraakproducten zijn in iedergeval na oplevering nog niet via de uiteindelijke
afdeklaag van drie meter verplaatst naar het water

”

Van Veldhoven vindt dat het hele besluitvormingsproces beter had gemoeten Ze kondigt in de brief aan dat

voormalig topambtenaar Wm Kuijken als onafhankelijk deskundige het besluitvormingsproces en de

goedkeuring van het productcertificaat gaat onderzoeken

143275 0715



10 2e DGRWI 10 2eTo @minienw nl]
i0X2e I DBO

Wed 4 1 2020 11 48 55 AM

From

Sent

Subject RE Eindconcept versie rapport Beleidsevaluatie Kwalibo eindconcept P2 rapport ILT bevindingen naleefgedrag Kwalibo

definitieve rapportage FFact Marktanalyse Kwalibo

Received Wed 4 1 2020 11 48 55 AM

Beste I0 2e

Zeer bedankt Ik zal er zorgvuldig mee omgaan

Met vriendelijke greet

I0 2e

10 2e

10 R4d be

10 2eVan DGRW

Verzonden woensdag 1 april 2020 11 54

Aan 10 2e DBO

HBJZ

Onderwerp Eindconcept versie rapport Beleidsevaluatie Kwalibo eindconcept P2 rapport ILT bevindingen naleefgedrag Kwalibo

definitieve rapportage FFact Marktanalyse Kwalibo

Beste ^10] 2ej
Bijgaand zoals vanochtend besproken

De eindconceptversie Beleidsevaluatie Kwalibo versie 26 3 20 98 j
De eindconceptversie Onderzoek ILT bevindingen naleefgedrag Kwalibo versie 26 3 20 98

De definitieve rapportage van FFact quick scan marktanalyse Kwalibo def 30 9 19

Leeswijzer
Beleidsevaluatie hoofdstuk2 5 6 en 12 1

P2 rap port managementsamenvatting

Marktanalyse managementsamenvatting
In de rapportage beleidsevaluatie wordt de managementsamenvatting de komende weken nog toegevoegd
Toegezegd is aan de Eerste Kamer dat de rapporten voor de zomer naar de TK zullen worden verzonden

S v p de rapportages niet extern verspreiden
Met vriendeliike oroet

10 2e DGRW 10 2e 10 2e DGRWCC

10 2e

134509 0716







BS OM 2^@rws nl]I0 2e 10 {2e CD | 1DK2eTo @rws nl] 10 2e

ILTfl I0 2e l@ILenT nl1
I0 2eFrom

Sent

Subject concept antwoordbrief handhavingsverzoek Over de Maas schoon 31 maart 2020 ILT rev | 0 2sj
Received

concept antwoordbrief handhavingsverzoek Overde Maas schoon 31 maart 2020 ILT reM|0 2leliocx

HBJZ

Wed 4 1 2020 1 59 33 PM

Wed 4 1 2020 1 59 33 PM

Allen

Omwille van de tijd hierbij mijn toevoegingen in deze versie van ILT zoals eerder gestuurd

Ik heb 2 vragen geplaatst in geel waar we misschien nog wat uitzoekwerk hebben wie betaalt voor het granuliet en wat zou ipv het

granuliet de plas in gaan

142009 0718



HBJZl [I0 2e I@minienw nl1

HBJZfl I0 2e I@minienw nl1

HBJZ

10 2eTo

10 2eCc

10 2eFrom

Sent Wed 4 1 2020 2 15 10 PM

Subject FW 20200401 Gesprekspartners onderzoek Wim Kuijken
Wed 4 1 2020 2 15 10 PM

20200401 Gesprekspartners onderzoek Wim Kuiiken docx

Received

20200330 Aanpak onderzoek granuliet aangepast docx

Hoi l0 2e

Zie onderstaande vraag weet jij nog iemand of een organisatie die niet mag ontbreken in de evaluatie van granuliet door Wim

Kuijken

HBJZ staat er niet bij iK zie onze rol mogelijk hetzelfde als we destijds bij de THA Sorgdrager hebben gedaan nl leveren van

input ondersteuning

Maartegelijk valt mi] op dat er interviewpartners worden opgevoerd die ook in het ondersteuningsteam zitten bijv 10 2e

GK^^
10 2e DBOVan

Verzonden woensdag 1 april 2020 13 03

LlUGRW 10 2e10 2e 1 10 2e BS 10 2e DGRWAan ILT

10 2e | BS

Onderwerp 20200401 Gesprekspartners onderzoek Wim Kuijken

Beste collega s

10 2e | I0 2e 10 2e 10 2^l|0 2s^r110 2^J jk heb jullie namen doorgekregen om samen met mij ondersteuning te gaan verlenen

aan Wim Kuijken Geen onbekenden

Op verzoek van Wim ben ik een lijst aan het samenstellen met mogelijke interviewpartners Zouden jullie daar naar willen kijken

Graag morgen tegen 12 uur jullie reactie

Met vriendelijke groet

10 2e|

10 2e H~SJZ

142008 0720



10 2e I HBJZlI 10 2e

10 2e ll HBJZ

Wed 4 1 2020 3 35 17 PM

To @minienw nl]
From

Sent

Subject FW Agenda tafel granuliet toegevoegd stuk Verzoek aan ministers van lenW en MenW om ontbrekende documenten

inzake granuliet op te sturen

Received

2020D12407 pdf

Wed 4 1 2020 3 35 18 PM

Gevalletje artikel 68 in optima forma

Van DBO

Verzonden woensdag 1 aoril 2020 14 47

10 2e

10 2e|
HBJZ

10 2e 10 2e I dGRW 10 2e 10 2e fBS | 10 2eD6RWAan

1|0 2^^BS
Onderwerp Agenda tafel granuliet toegevoegd stuk Verzoek aan ministers van lenW en MenW om ontbrekende documenten

inzake granuliet op te sturen

Beste collega s

Ik heb nog een aanvullende stuk voor ons overleg van morgenochtend 9 uur

Met vriendeliike groet

10 2e

10 {2e
10 2e

10 H^P ^

130465 0723













Agenda tafel granuliet 2 4 2020 9 00 uur

Reacties op Kamerbrief en kamervragen
a Uitslag moties

b Reacties kamerleden

c Reactie gemeente en bewonerscollectief

d Mediabeeld

1

Handhavingsverzoeken en zitting bij Raad van State2

3 Onderzoek in kader van motie Moorlag

4 Stand van zaken review

200988 0727







1 BSK|1 I0 2e I@minienw nl1
io 2e I bskiI io 2ern@minienw nllT

[10 2e

Thur 4 2 2020 9 37 25 AM

Subject FW ter info de stemmingen uit stenogram
Thur 4 2 2020 9 37 00 AM

BSKl 10 2e @minienw nl] |0 24I0 2e 10 2eTo

J@minienw nl]1P [2e 10 2eDGRW[
From

Sent

DBO

Received

Ter info

10 2e DBOVan

Verzonden donderdag 2 april 2020 10 05^
DBO

~

Onderwerp ter info de stemmingen uit stenogram

Urgentie Laag

Aan de orde zijn de stemmingen over moties ingediend bij het VAO Leefomgeving

I0 2e 10 2e DCOAan

te weten

• de motie Van Esch over het uitfaseren van rubbergranulaat bij kunstgrasvelden {30175 nr 344

• de motie Van Esch over een stookverbod tijdens een stookalert 30175 nr 345

• de motie Lagin c s over hettijdelijk stoppen van de stort van granuliet 30175 nr 346

• de motie Krbger c s over geen nieuwe meldingen voor toepassing van granuliet tot het aanvullend onderzoek is

uitgevoerd 30175 nr 347

• de motie Von Martels over inzichtelijk maken hoe clubs kunnen voldoen aan hun zorgplicht bij verschillende

soorten kunstgrasvelden 30175 nr 348

• de motie Von Martels Ziengs over dekking door verzekeraars tot en met 2028 bij asbestverwijdering 30175 nr

349

• de motie Ziengs Von Martels over een impactassessment bij wijziging in regelgeving van het Schone Lucht

Akkoord 30175 nr 350

• de motie Moorlag c s over onderzoek naar de kwaliteit en de totstandkoming van het besluit inzake Over de

Maas 30175 nr 351

Zie vergadering van 10 maart2020

De voorzitter

Op verzoek van de heer Moorlag stel ik voor zijn motie 30175 nr 351 aan te houden

Daartoe wordt besloten

In stemming komt de motie Van Esch 30175 nr 344

De voorzitter

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP de PvdA GroenLinks de PvdD Van Kooten Arissen en 50PLUS

voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen zodat zij is verworpen

In stemming komt de motie Van Esch 30175 nr 345

De voorzitter

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks de PvdD DENK Van Kooten Arissen en Van Haga voor deze

motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen zodat zij is verworpen

In stemming komt de motie Lapin c s 30175 nr 346

De voorzitter

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP de PvdA GroenLinks de PvdD DENK Van Kooten Arissen

50PLUS de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen zodat zij is

verworpen

In stemming komt de motie Krbger c s 30175 nr 347

De voorzitter

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP de PvdA GroenLinks de PvdD DENK Van Kooten Arissen

127496 0729



50PLUS de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen zodatzij is

verworpen

In stemming komt de motie Von Martels {30175 nr 348

127496 0729



BS ^ I0 2e I@rws nl1 ] DCO^ 10 2e ]@rmin ienw nl]10 2« I0 2eTo

BSKlI I0 2e I@minienw nl1Cc 10 2e

10 [2e | HBJZ

Sent Thur 4 2 2020 1 27 47 PM

Subject RE Vrijdag uitspraak raad van state

Thur 4 2 2020 1 27 47 PM

From

Received

I0 2e 2 april 2020 o 2^cxMail

HBJZ10 2eVan

Verzonden donderdag 2 april 2020 14 28

Aan 10 2e 10 2e{BS DCO

CC BSK10 2e

Onderwerp RE Vrijdag uitspraak raad van state

Hall61^rTlO ^s Ie^ 10 2e

Hlerbij mijn opmerkingen

Nog even kijken hoe datte verwerken in een publieksvriendelijke tekst

Belangrijk {zie mij opmerkingen dat het in deze procedure niet gaat over de vraag of lenW tot handhaving moet overgaan maar

aiieen over de vraag binnen welketermijn lenW daarover een positief dan wel negatief besluit moet nemen determijn van 7

dagen van de gemeente of de termijn van 8 weken uit de Awb

Tevens speeit de vraag of lenW hierover wel een formeel besluit {in de zin van de Awb kan nemen want dat kan aiieen als de

gemeente belanghebbende is in de zin van de Awb

GKf^
Van 10 2e BS | 10 2e l@rws nl

Verzonden donderdag 2 april 2020 13 58

I DCO

BSK 10 2e |@minienw nl

10 2e 10 2e @minienw nlAan

CC 10 2e HBJZ 10 2e Sminienw nl10 2e

Onderwerp RE Vrijdag uitspraak raad van state

Dag I 10 29 L
Zie bijgaand

Ik stuur dit ook even voor een check aan | 10 2e | van HBJZ die meer verstand van dit soort zaken heeft dan ik

@tl0 2e zou jij s v p een blik willen werpen op bijgevoegd Word bestand Ik ben er voor het gemak vanuit gegaan dat met een

beslissing op het verzoek tot voorlopige voorziening het beroep wegens niet tijdig beslissen zeer waarschijnlijk geen zelfstandige
rol meer speeit Zie jij dat ook zo

Groeten

1»

Van DCO10 2e 10 2e @minienw nl

Verzonden donderdag 2 april 2020 11 02

Aan 10 2e 10 2eBS @rws nl

BSK 10 2e @minienw nlCC 10 2e

Oriderwerp Rb vrijdag uitspraak raad van state

HdpO^Jbegrijpelijk ik heb een voorzet gedaan begrijp ik het zo goed

Kan je scenario 2 A aanvullen

11 1 en 10 2 g

142007 0730



11 1 en 10 2 g

Van 10 2e {BS 10 2e g rws nl

Verzonden woensdag 1 april 2020 09 45

DCO10 2e 10 2e 10 2e DBO^minienw nlAan

10 2e minienw nl

BSK I0 2e @minienw nl

Onderwerp RE Vrijdag uitspraak raad van state

Ik ben nu volop aan de slag met de voorbereiding van de zitting vrijdag a s

Zodra ik kan stel ik wat op voor wv lijn

] DCO

Verzonden woensdag 1 april 2020 09 40

Aan I0 2e ] BS | I0 2e 1 rws nl

I BSK
10 2e ^minienw nl

Onderwerp Vrijdag uitspraak raad van state

DankfoK^

10 2eCC

Van 10 2e 10 2e @minietTWJTl

10 2e DBO 10 26 Sminienw nl

CC 10 2e

Zou jij een voorzet willen doen voor de inhoudelijke woordvoeringslijn per scenario wat er vrijdag uit kan komen

Dan doe ik daar weer communicatie redigeerslag op If needed

Ik CC collega i o 2e amdat ik vrij dag vrij ben

GrtI iO Pe

Verzonden met BlackBerry Work
WWW blackberrv com

Van | 1QK2e ^ BS | 10 2e l@rws iil

Datum woensdag 01 apr 2020 09 06

Aan 10 2e | ril0 2eb DBO I0 2e ^@mLnienw nl

10 2e fg minienw nl

10 2e DCO

Onderwerp FW nota

Dag I I0 2e | en [iOK^
Ter info |
Grp[^

Van

] heeft de bijgevoegde nota in HPRM doorgezet richting DBO10 26

10 2e BS

Verzonden dinsdagSl maart 2020 18 56

Aan ILT 10 2s @ILenT nl 10 2s HBJZ 1 | Sminienw nl 10 2e10 2e

10 2eDGRW ^minienw nl

1 10 2e I0 2e{BS 4 @rwsmlCC

Onderwerp nota

Ter info Deze nota is richting 10 2e gegaan

Groeten

142007 0730



Dag 10 [2e

Eerst even een korte uitleg

o De gemeente West Maas en Waal heeft op 16 maart jl een verzoek tot handhaving

ingediend Zij vinden dat het toepassen van granuliet in strijd met de regels gebeurt en

verzoeken RWS ILT om binnen 7 dagen handhavend op te treden [ toepassen

granuliet stopzetten
o De M heeft hier op gereageerd met de mededeling dat vi ij niet binnen 7 dagen zullen

besluiten maar binnen de reguliere temnijn van 8 weken

o De gemeente is het hier niet mee eens en heeft vervolgens bij de RvS een beroep wegens

niet tijdig beslissen met een verzoek om voorlopige voorziening ingediend Kort

samengevat vraagt de gemeente aan de Raad van State om RWS ILT een hele korte]

termijn te stellen iwaarbinnen op hun verzoek tot handhaving moet wforden gereageerd
Hoe kort of lang die termijn dan is is nog] niet duidelijk maar het zou bijvoorbeeld een

paar dagen of een iweek kunnen zijn maar in ieder geval korter dan 8 \weken

o De vraag van de gemeente is een andere dan die eerder deze week toen ik de nota aan

de M en heb getypt] werd verwacht Verondersteld werd toen nog dat de gemeente de RvS

zou vragen om het toepassen van granuliet tijdelijk] stop te zetten Dit is dus

verrassend genoeg niet zo Wij hebben pas sinds gisteren de processtukken met daarin

de precieze vordering van de gemeente Vandaar

Dit leidt tot de volgende scenario s

1 RvS oordeelt dat Gemeente West Maas en Waal geen belanghebbende is Er komt geen

inhoudelijke uitspraak en de procedure eindigt wegens niet ontvankelijkheid van de

gemeente
Dit betekent ook dat er niets veranderd aan de status quo reguliere wvl RWS ILT

moeten dan wel nog steeds binnen 8 weken beslissen op verzoek tot handhaving

2 RvS oordeelt dat gemeente West Maas en Waal wel belanghebbend is RvS zal dan eerst

beoordelen of er sprake is van een spoedeisend belang dat het treffen van een voorlopige
voorziening opleggen kortere termijn aan RWS ILT] rechtvaardigt of niet

A RvS oordeelt dat geen sprake van spoedeisend belang verzoek om voorlopige
voorziening wordt door RvS afgewezen RWS ILT moeten dan wel nog steeds binnen 8

weken beslissen op verzoek tot hand having

of

B RvS oordeelt dat wel sprake is van een spoedeisend belang en ziet inhoudelijke redenen

om het verzoek om voorlopige voorziening toe te wijzen en RWS ILT een termijn te

stellen 8 weken] eventueel op straffe van een dwangsom RWS ILT zullen dan binnen

die gestelde kortere termijn moeten beslissen op het verzoek tot handhaving d d 16

maart jl van de gemeente

NB Gezien de strekking van de Kamerbrief van afgelopen dinsdag waarin staat dat er geen

gronden zijn om handhavend op te treden tegen de toepassing van granuliet kan de vraag

opkomen waarom het zo lang moet duren voordat RWS ILT met de een besluit op het

handhavingsverzoek komen Reden hiervoor is dat het opstellen van reactie op dit juridische
verzoek van de gemeente uiteraard zorgvuldig moet gebeuren Hiervoor gebruiken wij niet

meer tijd dan nodig is Op grond van de wet moeten wij binnen 8 weken reageren

142099 0731







HBJZlI I0 2e I@minienw nl1

HBJZ

Thur 4 2 2020 4 13 27 PM

Subject RE Reactie op commissiebrief overleggen stukken

Received

10 2eTo

10 2eFrom

Sent

Thur 4 2 2020 4 13 27 PM

Heb ^10 2^ gebeld en wordt zo besproken meflo 2^tc
Stuk 3 bestaat niet althans niet op 5 maart Nu lad wel

Van

Verzonden donderdag 2 april 2020 17 10

Aan

Onderwerp FW Reactie op commissiebrief overleggen stukken

Is hier intussen al lets over gezegd

Niet vreemd dat de TK naar deze stukken vraagt

Gaat immers om stukken die in de TK brief door de minister zelf naar voren zijn gebracht {wat in bepaald opzicht wel vreemd is

want waarom zou minister naar een stuk van onderdeel x lenW aan onderdeel y lenW verwijzen

Met verbaast niet dat TK nu de achterliggende stukken zelf wil

Stuk 3 is trouwens toch die brief van ILT

10 2e l HBJZ

10 2e HBJZ

Optie 1 lijkt me het meest logisch en was ookde bedoeling volgens mij van dit traject om iemand als WK in te schakelen zodat

niet alle onderliggende ambtelijke stukken keer op keer overlegd hoeven te worden

GK^^
DBO 10 2e10 2e @minienw nlVan

Verzonden donderdag 2 april 2020 14 06

Aan 10 2e HBJZ | 10 {2e |@minienw nl i HBJZ | 10 2e10 2e @minienw nl

Onderwerp FW Reactie op commissiebrief overleggen stukken

Best fe1§^
Vanmiddag komt in de tafel granuliet het verzoek van de commissie om stukken aan de orde

Zievooreen aantal opties hieronder mijn mail aan| 10 2e

Haar vraag was of het kabinetsstandpunt van vorig jaar {zie bijiage toch enige ruimte biedt om de gevraagde set stukken {of meer

aan de TKte zenden

Ikzelf denk dat het er lastig is vooral als er in de stukken sprake is van persoonlijke beleidsopvattingen

Het kabinetstandpunt stelt hierover o a het volgende

De Kamer en de bewindspersoon komen in overleg dikwijis tot een oplossing Indien de Kamer volhardt in haar verzoek zal de

bewindspersoon de inlichtingen of documenten alsnog moeten verstrekken of dit weigeren met een beroep op het belang van de

staat

Onder artikel 68 Grondwet is het staand kabinetsbeleid dat stukken die zien op intern beraad geen onderdeel worden gemaakt van

het debat met de Kamer De achtergrond hiervan is dat de bewindspersoon in ons staatsbestel verantwoordelijk is voor al het

ambtelijk handelen en verantwoording aflegt over het beleid Ambtenaren moeten hun Minister in vrijheid kunnen adviseren

zodat alle argumenten voor en tegen kunnen worden uitgewisseld en er zo nodig tegenspraak kan worden geleverd Weliswaar

worden dergelijke documenten een enkele keer in gelakte of vertrouwelijke vorm aan de Kamer verstrekt Het gaat daarbij

echter om uitzonderlijke gevallen die niets afdoen aan het belang van de bescherming van het intern beraad en van hetfeit dat in

het Nederlandse staatsbestel de Minister verantwoording aflegt aan de Kamer Het verstrekken van stukken die zien op intern

beraad staat het goed functioneren van de departementen bewindspersonen en ministerraad in de weg Alleen door de

vertrouwelijkheid van intern beraad te beschermen kan worden geborgd dat besluitvorming optimaal kan plaatsvinden Het is

vervolgens aan de Minister om verantwoording af te leggen aan de Kamer over het {in genomen standpunt of besluit de

argumenten die daaraan ten grondslag liggen en andere relevante informatie

Het huidige kabinetsbeleid houdt in dat als bij de behandeling van een Wob verzoek in de veelheid van documenten voor de Kamer

relevante feiten naar boven komen het aangewezen is dat de Kamer daarover gelijktijdig door de bewindspersoon wordt

geinformeerd

Voor documenten die zien op intern beraad geldt dat er belangrijke staatsrechtelijke en bestuurlijke redenen zijn om niet over te

gaan tot verstrekking daarvan De bewinds lieden zijn het centrale aanspreekpunt voor vragen vanuit de Kamer

Hoe kijkjij daar tegenaan

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 H4P 2e
_

DBOVan 10 2e

130463 0735



Verzonden donderdag 2 april 2020 09^25

Onderwerp Reactie op commissiebrief overleggen stukken

Beste I 10K2e |
In de commissiebrief wordt uiterlijk 8 april om de volgende stukken gevraagd

1 het document of verslag uit 2013 waarin bevestigd wordt dat granuliet grond is

2 het verslag van het Implementatieteam Besluit bodemkwaliteit van 2019 waarin de vraag is

besproken hoe het materiaal in het lichtvan het Besluit en de nota van toelichting moest

worden gezien2

3 de beleidsbrief van de Inspectie Leefomgeving en Transport ILT aan de Directie Water en

Bodem DGWB van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waarin wordt aangegeven

dat in afwachting van het nieuwe normdocument granuliet onder de BRL 9321 kan vallen

4 een document waaruit blijkt dat op 10 oktober 2019 door DGWB en Rijkswaterstaat besloten is

dat granuliet beschouwd kan worden als grond een nieuwe BRL opgesteld wordt en het besluit

van de ILT dat het bestaande certificaat voor granuliet nog kan worden gebruikt tot de nieuwe

beoordelingsrichtlijn als normdocument in de regeling is opgenomen3

5 de brief van de toetsingscommissie over BRL 9321 in relatie tot granuliet

6 de nota van Bodemt van 22 april 2019 zoals genoemd door dhr Bosma {onderzoeksjournalist

bij Zembla tijdens het rondetafelgesprek Granuliet op 9 maart 2020

7 De ontwerp BRL9344 De milieuhygienische kwaliteit van fractie 500 pm vrijkomend bij

de bewerking van primair steenachtige materialen uit 2015

De stukken 1 2 4 6 zijn interne ambtelijke stukken

Stuk 3 bestaat niet Stuk 5 is mi] onbekend en stuk 7 is een concept van S6S Intron

Er zijn in theorie natuurlijk 2 mogelijkheden de stukken wel of niet overleggen

1 Niet overleggen

Verwijzing naar discussie en standpunt van min BZK van 18 11 2019 De ministers hebben deTK reeds geinformeerd over

het besluitvormingsproces in de brief van 5 maart

Daarbij kan aan de TK worden aangegeven dat de stukken zullen worden overlegd aan Wim Kuijken in het kader van zijn

onderzoeken zullen worden betrokken in zijn oordeel

2 Wel overleggen

a Vertrouwelijk binnen de gevraagde termijn ter inzage leggen bij de TK De stukken worden niet gelakt op basis van de

Wob criteria De stukken worden daarmee geen onderdeel van het politieke debat

b De stukken binnen de gevraagde termijn verstrekken maar na toepassing van de Wob uitzonderingscriteria

c De stukken gelijktijdig met het Wob besluit verstrekken eveneens na toepassing van de Wob uitzonderingscriteria Dit

kan nog enkele weken gaan duren

10 2e I0 2e @minienw nlAan

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 a9p 2e

130463 0735



@minienw nll ^^1 BSKl I0 2e I@tninienw nl1I0 [2e 10 2e BSK[ 1DK2eTo

I0 2e I dgrWII I0 2e |@minienw nl1

DGRWI0 2eFrom

Sent Thur 4 2 2020 5 16 54 PM

Subject SG overleg granuliet
Received Thur 4 2 2020 5 16 55 PM

Belangrijkste punten uit SG overleg granuliet vanmiddag
Motie stoppen granuliet verworpen Moorlag aangehouden
DCO dl0 2^ gaat na bij Deltares hoe ze aankijken tegen uitspraken 10 2e

Morgen zitting bij RvS voor vaststellen termijn besluit handhavingsverzoek niet stillegging RWS ILT zijn bijna klaar met

hun standpunt Uitspraak begin volgende week reacties door ILT RWS DCO voorbereid Ze lichten ook ministers in

Stientje sprak samen met Kuijken Scope totstandkominq BRL en werkwijze binnen lenW Wil uitgebreide interviewronde

doen Lijst wordt gemaakt ook aan ons uitqevraaqdfjo f2^urt deze goed voert eindredactie op rapport
technische inhoud wordt toch deels van wg verwacht Wond |iO ^ OKj We kijken nog naar bureau W B in beeld

vanwege Kwalibo opdracht zitten er goed in ook naar buiten toe voldoende onafhankelijk
Review RWS kijktsnel naarnieuwe tekst[|10 2^opdracht zagen geen onoverkomelijke punten Dan naar gemeente
Kamer heeft verzocht 8 4 aantal stukken te sturen Houden kabinetsbeleid aan dat we dat niet doen informeren de Kamer

wanneer Wobverzoek ze vrijgeeft ook in gelakte vorm Hopen medio april te halen afhankelijk Wob unit en ons

Groeten

143273 0736



@minienw nll ^^1 BSKl I0 2e I@tninienw nl1I0 [2e 10 2e BSK[ 1DK2eTo

I0 2e I dgrWII I0 2e |@minienw nl1
I0 2eFrom

Sent Thur 4 2 2020 5 19 39 PM

Subject FW 20200401 Gesprekspartners onderzoek Wim Kuijken
Thur 4 2 2020 5 19 40 PM

20200401 Gesprekspartners onderzoek Wim Kuiiken docx

DGRW

Received

20200330 Aanpak onderzoek granuliet aangepast docx

Deze hort nog bij vorige mail opdracht Kuijken en concept lijst gesprekspartners Burgercollectief is vreemd werd ook door

RWS opgebracht

DBO

Verzonden woensdag 1 april 2020 13 03[
Aan

10 2e

10 2e10 2e DGRW 1 10 2e BS | 10 2e DGRWILT

10 2e | BS 10 2e HBJZ

Onderwerp 20200401 Gesprekspartners onderzoek Wim Kuijken

Beste collega s

10 2e | [ io 2ej lOK^sj CIOX^^IOlU^rtlOKS^Jik hebjullie namen doorgekregen om samen met mi] ondersteuning te gaan verlenen

aan Wim Kuijken Geen onbekenden

Op verzoekvan Wim ben ik een lijst aan het samenstellen met mogelijke interviewpartners Zouden jullie daar naar willen kijken

Graag morgen tegen 12 uur jullie reactie

Metvriendelijke greet

10 2e

143272 0737



I| 10 2e | | BS |

DGRWH 10X26 I@minienw nl1

BS [| 10 2e I@rws nl1

I0 2e I0 2eTo @rws nl]

□ BSK|
J

10 2e 10 2e 10 2e@minienw nl]

]@rws nl]Cc 10 2e | BS | 10 2e

10 2e 1 DGRW

Thur 4 2 2020 7 19 06 PM

From

Sent

Subject RE Opdrachtomschrijving review onderzoek

Thur 4 2 2020 7 19 07 PM

Omschrilving opdracht versie def conc docx

Received

Beste Allen

Hierblj een aangepaste versie Ik zal de aanwezigheid van natuumnonumenten ter discussie stellen Met Is voor mlj geen

breekpunt
Met vriendelijke groet

10 {2e

| 10 P4 |3^
l 10K2e

BS1 10 2eVan

Verzonden donderdag 2 april 2020 19 44

Aan

CC f 10 2e [ BS

Onderwerp RE Opdrachtomschrijving review onderzoek

Zoais net al ge smst hierbij de RWS reactie

^
Van T0 2e | DGRW 10 2e |@minienw nl

Verzonden donderdag 2 aprii 2020 19 41

DGRW 10 2e

DGRW10 2e 10 2e 10 2e 10 2e |{BSDGRW BSK

10 2e 10 2e BSK@minienw niAan

10 2e 1 10 2e BS 10 2e 10 2e {BS^minienw ni ^rws ni

1 I0 2e |@rws ni

Onderwerp Opdrachtomschrijving review onderzoek

Beste Allen

Ik heb net de terugkoppeling van | iQ f2e | gehad dat ik spoedig een reactie zou

krijgen op de opdrachtomschrijving RWS zou het er op hoofdlijnen mee eens zijn
Ik heb de gemeente toegezegd dat ik vandaag een nieuw voorstel zou sturen Ik

heb morgen om 10 00 uur het overleg met de gemeente Nu krijg ik van |
een SMS met het bericht dat ik morgenochtend een reactie krijg Ik vind dit slecht

voor het proces met de gemeente Ik vind ook niet als ik het morgenochtend krijg
dat ik dan het overleg kanjaten doorgaan Ik ben dan ook niet akkoord Graag nu

spoedig een reactie @ io 2e of a lope Ik laat het anders niet doorgaan
Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e 1 |K||^^
10 2e

143271 0740



10 2e I 10 2e

10X2e I Dky^
Thur 4 2 2020 9 01 39 PM

To @minienw nl]
From

Sent

Subject 20200401 Gesprekspartners onderzoek Wim Kuijken
Received

20200401 Gesprekspartners onderzoek Witn Kuijken docx

Thur 4 2 2020 9 01 39 PM

Beste I0 2e |
Zoals door jou verzocht een conceptlijst met mogelijke gesprekspartners voor Wim Kuijken Lijst is afgestemd met DGWB RWS en

ILT

Tevens 2 opties voor inhuurvan externe inhoudelijke deskundigheid

Groet

10 26

134507 0742



|@tauw corn ll |@tauw conn]
I0 2e I DBO

Fri 4 3 2020 9 23 23 AM

Subject Expertise voor opdracht Wim Kuijken
Fri 4 3 2020 9 23 24 AM

20200305 Kamerbriefuitzendina zennbla over aranuliet pdf

To

From

Sent

Received

beantwoordina kannervraaen van lid la in over het storten van aranuliet in het aebied over de maas pdf

beantwoordina van vraaen van de leden kroaer aroenlinks la in sp en van brenk 50plus over qranuliet pdf

schrifteliike vraaen over aranuliet en vraaen aesteld tiidens vao pdf

Beste

Het is alweer wat jaartjes gelden dat we contact hebben gehad Ik hoop dat alles goed gaat met je

De reden dat ik je nu benader is de volgende

Zoals je misschien vernomen hebt is er momenteel een probleem met het storten toepassen noemen we dat van granuliet in een

diepe plas Over de Maas Deze zaak is in een uitzending van Zembla van 6 2 aan de orde gesteld Dat heeft ertoe geleid dat de

beide ministers op 5 maart de TK hierover hebben geinformeerd Vervolgens heeft de TK en rondetafelgesprek gehouden op 9

maart waar allerlei deskundigen en belanghebbenden aan het woord zijn gekomen Dat leidde weer tot nieuwe kamervragen die

we op 31 maart met een begeleidende brief hebben beantwoord

Het draait allemaal om de toe passing van dat granuliet Dit kan worden toegepast op grond van het Besluit bodemkwaliteit en de

daar onderliggende beoordelingsrichtlijn BRL In dit geval BRL 9321 die toeziet op producten die onder de categorie grond

vallen

Volledigheidshalve stuur ik je de kamerstukken even mee maar die hoef je niet allemaal door te nemen

De kamer heeft een aantal moties ingediend die door ons ontraden zijn Met uitzondering van een motie waarin wordt gevraagd de

zaak door een onafhankelijke deskundige persoon te laten bekijken De scope van zijn opdracht richt zich op het bekijken van de

hele keten van het initieren en tot standkomen van BRL en het certificeren van bedrijven en instellingen binnen de keten etc

Maar dan toegespitst op de casus van het granuliet Wim Kuijken is bereid gevonden dit te gaan doen Wim zal vooral willen kijken

naar de vraag of alle partijen conform rol en verantwoordelijkheden hebben geacteerd En of daar verbeteringen mogelijk zijn

Nu is dat Besluit bodemkwaliteit en alles wat daarmee samenhangt een ingewikkelde zaak en Wim zou daar graag deskundige

ondersteuning in krijgen

Mijn vraag aan jou is of je binnen Tauw of elders personen kent die een dergelijke rol voor Wim kunnen vervullen Het gaat om

een beperkte inzet van 1 2 dagen in de week

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 W 2e

134588 0744



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

Fri 4 3 2020 10 13 41 AM

To

From

Sent

Subject 20200401 Gesprekspartners onderzoek Wim Kuijken
Fri 4 3 2020 10 13 41 AM

20200401 Gesprekspartners onderzoek Wim Kuijken docx

Received

Beste Wim

Bijgevoegd een eerste lijst van mogelijke gesprekspartners en deskundige inhuur Ik heb bij

neergelegd over medewerkers van de directie Zuid Nederland

Je gaf aan graag op maandag te willen spreken met de mensen van hetteam Op welke momenten van de dag schikt het jou

Ik wil dan gebruik maken van de videoapp Zoom

Met vriendelijke groet

10 2e nog een vraag

10 {2e

134929 0749



]@minienw nl]I0 2e 10 2e 10 2eTo DGRWI
I0 2e |@nninienv\rriri

10 {2e DGRW

Fri 4 3 2020 11 48 32 AM

BSK[_
From

Sent

Subject RE omdrachtomschrijving voorwaarde gemeente
Received

omschriivina opdrecht versie def versie 4 docx

Fri 4 3 2020 11 48 34 AM

Net even contact met de gemeente en hun de gewijzigde tekst voorgelegd Zie geel gearceerd Ik denk dat RWS met name

aanslaat op de ener laatste zin Ik verwacht snel een reactie van de gemeente

DGRW10 2eVan

Verzonden vrijdag 3 april 2020 12 37

Aan DGRW

Onderwerp RE omdrachtomschriiving voorwaarde gemeente

Ik vind in de rode alinea de tekst

merkvjaardlQ Ik zou zeggen

10 2e 10 2e BSK

11 1 en 10 2 g IVat

11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g Waar valt KWb over

Jr allemaal niet in maarjaL^C C^L IIJKL illC IliiiiUC UC^WOd I ilJIS nUCiL VUUI UTT5

Groeten

DGRW I0 2e aminienw nl10 2e

Verzonden vrijdag 3 april 2020 12 27

DGRW10 2e 10 2e 10 2e BSK^minienw nlAan

10 2e |@minienw nl

Onderwerp omdrachtomschrijving voorwaarde gemeente

Beste

k heb vandaaq voor de tweede maal een overleg gehad met c o pe

van de gemeente West Maas en Waal over de

bpdrachtomschrijving voor het reviewonderzoek Ik heb bijna overeenstemming
bereikt met nog wat kleine aanpassing een uitzondering daarop is een alinea bij
de Opmerking vooraf Ik heb de tekst in deze alinea in het rood weergegeven De

gemeente is pas akkoord als deze alinea wordt opgenomen Politiek vindt de

gemeente dit heel belangrijk en als wij de alinea niet opnemen dan kan dit een

breekpunt zijn voor het college om positief te besluiten op het voorstel voor het

onderzoek

Over de bedoelde alinea is al eerder discussie geweest RWS vindt dat hiermee

een aantal zaken met elkaar verbonden worden die niet met elkaar in relatie

moeten worden gebracht De gemeente wil juist graag dat de context in deze

vorm wordt weergegeven Ik heb ook aangegeven dan je dan ook zou kunnen

verwijzen naar de kamerbrief Daar staats immers de context in Dat is voor de

gemeente niet voldoende Mijn waarneming is dat dit ook wordt gevoed door een

gebrek aan vertrouwen De tekst waar het om gaat staat bij Opmerking vooraf

een soort voorwoord Dit zal geen invioed hebben op de inhoud van het onderzoek

zelf Dat wordt immers bepaald door de doelstelling en onderzoeksvragen Ik heb

aangegeven dat de alinea voor ons een discussiepunt kan zijn en dat ik daarom

daar nu geen instemming aan kan verlenen Ik heb persoonlijk geen bezwaar

tegen de tekst Het staat bij opmerking vooraf en er staan ook geen

onwaarheden

Voor de voortgang is het heel belangrijk dat vanmiddag nog een herziene versie

van de opdrachtomschrijving naar de gemeente wordt gezonden met of zonder de

rode tekst Ik denk persoonlijk dat een omschrijving met de rode tekst de

gemeente comfort zal geven en bijdraagt aan het herwinnen van het vertrouwen

10 2e 1Q 2e Ien

en10 2e

10 2e

143268 0751



Als de gemeente dan toch niet wil meewerken dan zijn er echt andere politieke
redenen Ik vind het ook een verkeerd signaal naar de Tweede kamer als wij er

met de gemeente niet uitkomen Het is positief als wij er met de gemeente

overeenstemming bereiken

Het is belangrijk om vandaag te reageren naar de gemeente aangezien dat het

voorstel in het college van komende dinsdag kan worden besproken
Ik adviseer jullie om voor snelle duidelijkheid te escaleren Graag vandaag een

reactie Dan kan ik naar de gemeente reageren

Met vriendelijke groet

M 2e

143268 0751



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

Fri 4 3 2020 1 03 49 PM

Subject RE 20200401 Gesprekspartners onderzoek Wim Kuijken
Fri 4 3 2020 1 03 50 PM

To

From

Sent

Received

Beste Wim

Ik heb de afspraak met het team gepland op aanstaande maandag om 10 uur

Hierbij een voorzet voor een mail aan de gesprekspartners
Fiearhte dame heer

11 1 en 10 2 g en 10 2 e

Met vriendelijke greet

Wim Kuijken

Met vriendeliike grqet
10 2e

10 2e

10 H45 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden vrijdag 3 april 2020 11 52

Aan DBO

Onderwerp Re 20200401 Gesprekspartners onderzoek Wim Kuijken

Beste|l0 2e| Dank Prima om deze lijst te nemen om eerste gesprekken te arrangeren

Misschien even een mail maken ter introductie van de gesprekken Dan snel tel calls organiseren Ik heb| 10 2e [gisteren al even

gebeld

Maandag a s met het team overleggen is prima Kan op elktijdstip Misschien beste om 10 uur Externe deskundige kunnen we

later nog beslissen Groet

Wim

I0 2e

Verstuurd vanaf mijn iPad

10 2e 10 2eDBOOp 3 apr 2020 om 11 13 heeft @minienw nl het volgende geschreven

Beste Wim

Bijgevoegd een eerste lijst van mogelijke gesprekspartners en deskundige inhuur Ik heb bij

vraag neergelegd over medewerkers van de directie Zuid Nederland

Je gaf aan graag op maandag te willen spreken met de mensen van het team Op welke momenten van de dag schikt

hetjou

Ik wil dan gebruik maken van de videoapp Zoom

Met vriendelijke groet

10 2e nog een

10 2e

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

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

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

134928 0753



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

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

messages

20200401 Gesprekspartners onderzoek Wim Kuijken docx

134928 0753



10 2e BSK[| 10 2e

] DGRWII 1Q 2e

10K2e BSKlI I0 2e I@minienw nl1To @minienw nl]

I@minienw nl110 2eCc

10 [2e I DGRW

Fri4 3 2020 2 08 14 PM

From

Sent

Subject RE omdrachtomschrijving voorwaarde gemeente review granuliet
Received Fri 4 3 2020 2 08 15 PM

omschriivina opdrecht versie def versie S docx

Hallo I 10 2^
Hierbij nog een aangepaste tekst in de eerste alinea na opmerkingen RWS mail en overleg met|[10 2^
Met vriendelijke groet

10 2e

Kl0 2e

10 {2eVan BSK

Verzonden vrijdag 3 april 2020 14 55

Aan lOKSe I BSK

10 26 | DgrW DGRW

Onderwerp RE omdrachtomschrijving voorwaarde gemeente review granuliet

Zie onderstaande Betreft de opdrachtomschrijving van de review granuliet Die is eerder besproken met de Minister fl0 2e[ heeft

naar aanleiding daarvan contact gehad met de gemeente Aantal kleinere aanpassingen in de opdrachtomschrijving die volgens
mij geen afbreuk doen aan de essentie en niet tot gedoe zou moeten leiden RWS kan daar ook mee leven Discussie gaat nu

over de opmerking vooraf die de gemeente er in wil hebben Betreft niet de scope van de opdracht RWS heeft moeite hiermee

Kan me daar wel enigszins in vinden eerlijk gezegd Worden inderdaad zaken met elkaar verbonden die hier niet aan de orde

zijn Vergt op zijn minst gesprek over hoe dat te formuleren Gemeente wil vandaagi graag reactie om het 7 april in college te

kunnen bespreken Mijn voorstel zou zijn om richting gemeente vandaag aan te geven dat ze dit onder voorbehoudi kunnen

indienen bij college wij moeten immers ook nog naar Minister Dat we nadenken over hoe tekst vooraf te formuleren insteek is

om daar uit te komen en dat we er nog op terugkomen Dus parallel inbrengen
Groet I n0if2e1 1

10 2eCC

10K2e

10 2e

I 10 24j2e
10 2e

10 2e DGRW I0 2e aminienw nlVan

Verzonden vrijdag 3 april 2020 12 27

DGRWI0 2e 10 2e 10 2e BSK^minienw nlAan

10 2e ^minienw nl

Onderwerp omdrachtomschrijving voorwaarde gemeente

Beste

Ik heb vandaag voor de tweede maal een overleg gehad met iQ f2e

van de gemeente West Maas en Waal over de

opdrachtomschrijving voor het reviewonderzoek Ik heb bijna overeenstemming
bereikt met nog wat kleine aanpassing een uitzondering daarop is een alinea bij
de Opmerking vooraf Ik heb de tekst in deze alinea in het rood weergegeven De

gemeente is pas akkoord als deze alinea wordt opgenomen Politiek vindt de

gemeente dit heel belangrijk en als wij de alinea niet opnemen dan kan dit een

breekpunt zijn voor het college om positief te besluiten op het voorstel voor het

onderzoek

Over de bedoelde alinea is al eerder discussie geweest RWS vindt dat hiermee

een aantal zaken met elkaar verbonden worden die niet met elkaar in relatie

moeten worden gebracht De gemeente wil juist graag dat de context in deze

vorm wordt weergegeven Ik heb ook aangegeven dan je dan ook zou kunnen

verwijzen naar de kamerbrief Daar staats immers de context in Dat is voor de

gemeente niet voldoende Mijn waarneming is dat dit ook wordt gevoed door een

10 2e 10 2e
^

en

io 2e en

10 2e

143267 0754



gebrek aan vertrouwen De tekst waar het om gaat staat bij Opmerking vooraf

een soort voorwoord Dit zal geen invioed hebben op de inhoud van het onderzoek

zelf Dat wordt immers bepaald door de doelstelling en onderzoeksvragen Ik heb

aangegeven dat de alinea voor ons een discussiepunt kan zijn en dat ik daarom

daar nu geen instemming aan kan verlenen Ik heb persoonlijk geen bezwaar

tegen de tekst Het staat bij opmerking vooraf en er staan ook geen

onwaarheden

Voor de voortgang is het heel belangrijk dat vanmiddag nog een herziene versie

van de opdrachtomschrijving naar de gemeente wordt gezonden met of zonder de

rode tekst Ik denk persoonlijk dat een omschrijving met de rode tekst de

gemeente comfort zal geven en bijdraagt aan het herwinnen van het vertrouwen

Als de gemeente dan toch niet wil meewerken dan zijn er echt andere politieke
redenen Ik vind het ook een verkeerd signaal naar de Tweede kamer als wij er

met de gemeente niet uitkomen Het is positief als wij er met de gemeente

overeenstemming bereiken

Het is belangrijk om vandaag te reageren naar de gemeente aangezien dat het

voorstel in het college van komende dinsdag kan worden besproken
Ik adviseer jullie om voor snelle duidelijkheid te escaleren Graag vandaag een

reactie Dan kan ik naar de gemeente reageren
IWI

10 2e

10 2e l| ^^e
10 2e

143267 0754



lOK2e 1 BSKl 10 2e |@tninienw nl1

| DGRW|| I0 2e I@minienw nl1
10 [2e I DGRW

Fri 4 3 2020 3 55 55 PM

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

From

Sent

Subject nieuwe omschrijving reviewonderzoek versie 6

Received

omschriivina opdrecht versie def versie O docx

Fri 4 3 2020 3 55 57 PM

Beste Allen

Hierbij een omschrijving waarbij ik bij opmerking vooraf waarbij ik citeer uit onderdelen van de brief van 31 maart niet volledig

uitgeschreven maar wel letterlijke stukjes Gemeente hechte veel waarde aan het noemen van het handhavingsverzoek Dat

heb ik nu weggelaten was voor gemeente belangrijk stond ook al bij scope Ik verneem van jullie graag of jullie kunnen

instemmen met de tekst Ik denk persoonlijk dat de gemeente hieraan zal moeten wennen al lijkt het er veel op ze waren heel

kritisch op de eerste alinea Voor het proces is het goed als wij vandaag een reactie kunnen verzenden Ik verneem graag van

jullie per app of dat kan of dat wij uitstellen

Zoals met I I0 2e | besproken zal ik bij toezending in een mail aangeven dat het parallel bij ons in de lijn zal worden gebracht en

voorgelegd aan de minister en dat wij dat doen met een positieve grondslag
Ik zal ook in de mail ook aangegeven dat het betrekken van natuurmonumenten gevolgen kan hebben omdat dan meer

belanghebbenden in beeld kunnen komen Ik wil ze verzoeken om dat opnieuw te overwegen

Met vriendelijke groet

10 2e

10 p4^
Kl0 2e

BSK

Verzonden vrijdag 3 april 2020 16 12

BSK

“

10K2eVan

10 {2e {10 2e BSK

J DGRW

Aan

DGRW

Onderwerp RE omdrachtomschrijving voorwaarde gemeente review granuliet

I0 2e 10 2eCC

H 10 2e

Heb het aad[lO 2^Voorgelegd
Als we de tekst uit de kamerbrief zouden citeren wat komt er dan te staan Dat zou ik wel graag willen zien

Met vriendelijke groet

|@tnLtiietiw nlBSK

Datum vrijdag 03 apr 2020 2 55 PM

Aan

10 2e 10 2eVan

I BSK I0 2e [@minienw nl

DGRW ^ 10 2e 1@minienw nl

10 2e

DGRW ®minienw nlKopie

Onderwerp RE onidrachtomschrijving voorwaarde gemeente review granuliet

Zie onderstaande Betreft de opdrachtomschrijving van de review granuliet Die is eerder besproken met de Minister [l0 2e[ heeft

naar aanleiding daarvan contact gehad met de gemeente Aantal kleinere aanpassingen in de opdrachtomschrijving die volgens
mij geen afbreuk doen aan de essentie en niet tot gedoe zou moeten leiden RWS kan daar ook mee leven Discussie gaat nu

over de opmerking vooraf die de gemeente er in wil hebben Betreft niet de scope van de opdracht RWS heeft moeite hiermee

Kan me daar wel enigszins in vinden eerlijk gezegd Worden inderdaad zaken met elkaar verbonden die hier niet aan de orde

zijn Vergt op zijn minst gesprek over hoe dat te formuleren Gemeente wil vandaag graag reactie om het 7 april in college te

kunnen bespreken Mijn voorstel zou zijn om richting gemeente vandaag aan te geven dat ze dit onder voorbehoudi kunnen

indienen bij college wij moeten immers ook nog naar Minister Dat we nadenken over hoe tekst vooraf te formuleren insteek is

om daar uit te komen en dat we er nog op terugkomen Dus parallel inbrengen
Groet I lOK2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

I 10 pg 2e

10 2e

DGRW 10 2e @minienw nl10 2eVan

Verzonden vrijdag 3 april 2020 12 27

] DGRW10 2e 10 2e 10 2e BSK@minienw nlAan

f10 2e |@minienw nl

Onderwerp omdrachtomschrijving voorwaarde gemeente

Beste 10 2e en iQ 2e

143266 0756



Ik heb vandaag voor de tweede maal een overleg gehad met

van de gemeente West Maas en Waal over de

opdrachtomschrijving voor het reviewonderzoek Ik heb bijna overeenstemming
bereikt met nog wat kleine aanpassing een uitzondering daarop is een alinea bij
de Opmerking vooraf Ik heb de tekst in deze alinea in het rood weergegeven De

gemeente is pas akkoord als deze alinea wordt opgenomen Politiek vindt de

gemeente dit heel belangrijk en als wij de alinea niet opnemen dan kan dit een

breekpunt zijn voor het college om positief te besluiten op het voorstel voor het

onderzoek

Over de bedoelde alinea is al eerder discussie geweest RWS vindt dat hiermee

een aantal zaken met elkaar verbonden worden die niet met elkaar in relatie

moeten worden gebracht De gemeente wil juist graag dat de context in deze

vorm wordt weergegeven Ik heb ook aangegeven dan je dan ook zou kunnen

verwijzen naar de kamerbrief Daar staats immers de context in Dat is voor de

gemeente niet voldoende Mijn waarneming is dat dit ook wordt gevoed door een

gebrek aan vertrouwen De tekst waar het om gaat staat bij Opmerking vooraf

een soort voorwoord Dit zal geen invioed hebben op de inhoud van het onderzoek

zelf Dat wordt immers bepaald door de doelstelling en onderzoeksvragen Ik heb

aangegeven dat de alinea voor ons een discussiepunt kan zijn en dat ik daarom

daar nu geen instemming aan kan verlenen Ik heb persoonlijk geen bezwaar

tegen de tekst Het staat bij opmerking vooraf en er staan ook geen

onwaarheden

Voor de voortgang is het heel belangrijk dat vanmiddag nog een herziene versie

van de opdrachtomschrijving naar de gemeente wordt gezonden met of zonder de

rode tekst Ik denk persoonlijk dat een omschrijving met de rode tekst de

gemeente comfort zal geven en bijdraagt aan het herwinnen van het vertrouwen

Als de gemeente dan toch niet wil meewerken dan zijn er echt andere politieke
redenen Ik vind het ook een verkeerd signaal naar de Tweede kamer als wij er

met de gemeente niet uitkomen Het is positief als wij er met de gemeente

overeenstemming bereiken

Het is belangrijk om vandaag te reageren naar de gemeente aangezien dat het

voorstel in het college van komende dinsdag kan worden besproken
Ik adviseer jullie om voor snelle duidelijkheid te escaleren Graag vandaag een

reactie Dan kan ik naar de gemeente reageren

Met vriendeliike aroet

en

10 {2e

10 2e

10 2e l| ^fi^
10 2e

143266 0756



BSKlI I0 2e I@minienw nl1

[I0 2e I@minienw nl1
10 [2e ] DGRW

Fri 4 3 2020 4 06 48 PM

Subject RE omdrachtomschrijving voorwaarde gemeente review granuliet
Received

10 2e 10 2eTo J
DGRWI
From

Sent

Fri 4 3 2020 4 06 50 PM

Hoi I I0 2e I
Ik heb je net een alternatieve tekst gezonden Ik kan de rode tekst volledig schrappen Zo zat het ook in het voorstei voor de

omschrijving zoais ik hetvandaag heb besproken Ik verneem graag wat het wordt of de aiternatieve tekst uit de brief of het

schrappen van de tekst Ais wij er niet uit zijn dan moeten wij het aanhouden In het iaatste geval wii ik wei even beiien met de

gemeente

Met vriendeiijke groet

10 2e

i 610 1

l 10 2e

BSK

Verzonden vrijdag 3 april 2020 16 58

DGRW

Onderwerp FW omdrachtomschrijving voorwaarde gemeente review granuliet

10 2eVan

I0 2e 10 2e DGRWAan

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

DGRW 10 2e @minienw iilVan 10 2e

Datum vrijdag 03 apr 2020 4 39 PM

Aan BSK 1 10 2e [@minienw nl 1Q 2e

I BSK | 1P

~

2e ~|@niinienw nl

DGRW 10 2e | g initiienw nl10 2e

Kopie

Onderwerp RE omdrachtomschrijving voorwaarde gemeente review granuliet

Ik ben het met jullie eens De rode passage hoort hier eigenlijk niet Mocht de gemeente hieraan widen vasthouden dan

kunnen aangeven dat we dat dan aan de minister zullen voorleggen
Groet

10 2e

p 2e^
Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry coml

10 2e BSK 1 10 2e |@minienw nlVan

Datum vrijdag 03 apr 2020 4 11 PM

DGRW 1 10 2e |@minienw nl

] BSK | 1P 2e |@minienw nl

Aan 10 2e

Kopie

Onderwerp FW omdrachtomschrijving voorwaarde gemeente review granuliet

10 2e

Helemaal eens met 10 2e de rode tekst loopt op alles vooruit en hoort hier niet

Ik kan de bestuurlijke consequentie niet aanvoelen Ofwel moeten we

1 hier overheen stappen omdat het aan de inhoud van het onderzoek waarschijnlijk niets af doet

2 Of moeten we scherp ziJn aangeven dat deteksten uitde kamerbrief of een verwijzing naar de kamerbrief acceptabel is maarverder niet

Wat vi nd jij

IK heB 0 26 Igevraagd wat er dan moet staan

Met vriendeiijke groet

Van @mlnienw nlBSK

Datum vrijdag 03 apr 2020 2 55 PM

10 2e 10 2e

I BSK 1 10 2e [@minlenw nl

DGRW ^ 10 2e |@mlnienw nl

Aan
_

Kopie

Onderwerp RE omdrachtomschrijving voorwaarde gemeente review granuliet

Zie onderstaande Betreft de opdrachtomschrijving van de review granuliet Die is eerder besproken met de Minister |i0 26[ heeft

naar aanleiding daarvan contact gehad met de gemeente Aantal kleinere aanpassingen in de opdrachtomschrijving die volgens
mij geen afbreuk doen aan de essentie en niet tot gedoe zou moeten leiden RWS kan daar ook mee leven Discussie gaat nu

over de opmerking vooraf die de gemeente er in wii hebben Betreft niet de scope van de opdracht RWS heeft moeite hiermee

Kan me daar wei enigszins in vinden eerlijk gezegd Worden inderdaad zaken met elkaar verbonden die hier niet aan de orde

10 2e

DGRW @mlnienw nl10 2e 10 2e 10 2e

143265 0758



zijn Vergt op zijn minst gesprek over hoe dat te formuleren Gemeente \wil vandaag graag reactie om het 7 april in college te

kunnen bespreken Mijn voorstel zou zijn om richting gemeente vandaag aan te geven dat ze dit onder voorbehoud kunnen

Indlenen bij college wlj moeten immers ook nog naar Minister Dat we nadenken over hoe tekst vooraf te formuleren insteek is

om daar uit te komen en dat we er nog op terugkomen Dus parallel inbrengen
Groetl I0 2e

I0 2e

10 2e

I 10 pal ^2e
10 2e

10 2e DGRW 10 2e g minienw nlVan

Verzonden vrijdag 3 april 2020 12 27

DGRW10 2e 10 2e 10 2e BSK@minienw nlAan

10 2e @minienw nl

Onderwerp omdrachtomschrijving voorwaarde gemeente

Beste

Ik heb vandaag voor de tweede maal een overleg gehad met

fan de gemeente West Maas en Waal over de

bparacntomscnrijving voor het reviewonderzoek Ik heb bijna overeenstemming
bereikt met nog wat kleine aanpassing een uitzondering daarop is een alinea bij
de Opmerking vooraf Ik heb de tekst in deze alinea in het rood weergegeven De

gemeente is pas akkoord als deze alinea wordt opgenomen Politiek vindt de

gemeente dit heel belangrijk en als wij de alinea niet opnemen dan kan dit een

breekpunt zijn voor het college om positief te besluiten op het voorstel voor het

onderzoek

Over de bedoelde alinea is al eerder discussie geweest RWS vindt dat hiermee

een aantal zaken met elkaar verbonden worden die niet met elkaar in relatie

moeten worden gebracht De gemeente wil juist graag dat de context in deze

vorm wordt weergegeven Ik heb ook aangegeven dan je dan ook zou kunnen

verwijzen naar de kamerbrief Daar staats immers de context in Dat is voor de

gemeente niet voldoende Mijn waarneming is dat dit ook wordt gevoed door een

gebrek aan vertrouwen De tekst waar het om gaat staat bij Opmerking vooraf

een soort voorwoord Dit zal geen invioed hebben op de inhoud van het onderzoek

zelf Dat wordt immers bepaald door de doelstelling en onderzoeksvragen Ik heb

aangegeven dat de alinea voor ons een discussiepunt kan zijn en dat ik daarom

daar nu geen instemming aan kan verlenen Ik heb persoonlijk geen bezwaar

tegen de tekst Het staat bij opmerking vooraf en er staan ook geen

onwaarheden

Voor de voortgang is het heel belangrijk dat vanmiddag nog een herziene versie

van de opdrachtomschrijving naar de gemeente wordt gezonden met of zonder de

rode tekst Ik denk persoonlijk dat een omschrijving met de rode tekst de

gemeente comfort zal geven en bijdraagt aan het herwinnen van het vertrouwen

Als de gemeente dan toch niet wil meewerken dan zijn er echt andere politieke
redenen Ik vind het ook een verkeerd signaal naar de Tweede kamer als wij er

met de gemeente niet uitkomen Het is positief als wij er met de gemeente

overeenstemming bereiken

Het is belangrijk om vandaag te reageren naar de gemeente aangezien dat het

voorstel in het college van komende dinsdag kan worden besproken
Ik adviseer jullie om voor snelle duidelijkheid te escaleren Graag vandaag een

143265

10 2e 10 2een

en10 2e

10 2e

0758



reactie Dan kan ik naar de gemeente reageren

Mpt~ vripndpliikp nmpt_

10 2e

10 [2e l| ^e
10 {2e

143265 0758



j^ 10 2eWim Kuijken il iQ 2e l@gmail conn]
I0 2e I@nninienw nl1

DBO

10K2e 10 2e ITo @min ienw nl]
CEND DCq
From

Sent Sun 4 5 2020 10 52 57 AM

Subject onderzoek Wim Kuijken
Received

10 2e

Sun 4 5 2020 10 52 57 AM

Goed idee zal ik opnemen met DCO

Met vriendelijke groet

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden vrijdag 3 april 2020 14 12

Aan

Onderwerp Re 20200401 Gesprekspartners onderzoek Wim Kuijken

Misschien goed op intemetsite lenW resp WenM bericht te plaatsen over mijn opdracht en de uitnodiging aan iedereen

die dat wenst om ervaringen resp opmerkingen bij de procedures onder het Bbk die hierop betrekking hebben onder mijn
aandacht te brengen via mailadres van jou
Wim

iPhone WJK

10 {2e DBO

10M2e

134927 0759



[03E21I 2e

nuK^e | HR17 fl rlun^ei iDminisnm nll

20200^6 memo bewindspersonen

maandag 6 april 2020 20 21 00

20700406 memo hewindfinersonen dory

Van

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

HBJZ

Pfff Lastig hoor Svp je kritische blik

200772 0760



lU C^e I

11 1 en 10 2 g EN 10 2 e

200772 0760



11 1 en 10 2 g en 10 2 e

10 2e I
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11 1 en 10 2 g en 10 2 e
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10 2e
Van

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

HBJZ

lHR17fl rlUHZeinDminif^nm nll10 2e

2020406 Brief aan commissievoorzitt^i 0 24

maandag 6 april 2020 20 54 00

2020406 Brief aan commissievoor itl^t1 ^acx

Mmm Ik kom er niet goed uit

Wil jij svp nog een keer lezen

200773 0761



1Oi 45l02e
1O0 tqt02e

11 1 en 10 2 g

200773 0761
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Agenda tafel granuliet 6 4 2020 16 00 uur

Reacties op commissiebrief d d 1 4 2020

a Sondering TK

b Stand van zaken termijn Wob verzoeken 17 4

c Opstelling van BZK

1

Handhavingsverzoeken en zitting bij Raad van State2

3 Stand van zaken review

Richtlijnen presidium en gevolgen voor casus granuliet in TK4

200991 0762



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

Mon 4 6 2020 7 41 29 AM

Subject RE Opdracht
Received

20200317 Tiidliin granuliet inclusief aanvullingen mails ILT docx

To

From

Sent

Mon 4 6 2020 7 41 29 AM

Beste Wim

Prima om voor deze opbouw te kiezen 11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

Ikstel voordat we 11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

Om je wat gevoel voor deze casus te geven stuur ik je een uitgebreide tijdlijn toe Deze is gebaseerd op mails en brondocumenten

en heb ik vanaf februari op verzoek van opgesteld Met stuk is alleen in hardcopy zeer beperkt verspreid

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 Hep 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden zondag 5 april 2020 15 36

Aan 10 2e DBO

Onderwerp Opdracht
10 2e |
Mede tbv call morgenochtend Ik denk aan onderstaande opbouw ondeiYoeksrapport Kunnenje teamleden vast aan

onderdelen gaan schrijven Korte compacte hoofdstukken met bronvermelding Wat vind je
Gt Wim

11 1 en 10 2 g

iPhone WJK

134926 0763



DGRW^ 1@minienw nl]I0 2e 10 2eTo 10 2e

ILTfl iP 2e l@lLenT nl1
_

DGRWiI I0 2~^@minienw nll

From

Sent

Subject FW Opdracht
Received

1 10 2e 10X2e 10 2eBS][ l[eMaaii
I0 2e BS P 10 2e |@rws nl]

DBO

I0 2e r HBJZn iOK2e |@minienw nl1
I0 2e

Mon 4 6 2020 8 14 27 AM

Mon 4 6 2020 8 14 28 AM

Beste collega s

Zie de mail van Wim Kuijken en mijn reactie daarop

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 H^j^ ^e
DBO10 2eVan

Verzonden maandag 6 april 2020 08 41

Aan Wim Kuijken

Onderwerp RE Opdracht

Beste Wim

Prima om voor deze opbouw te kiezen

11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

Ikstel voordatU ^ 11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

Om je wat gevoel voor deze casus te geven stuur ik je een uitgebreide tijdlijn toe Deze is gebaseerd op mails en brondocumenten

en heb ik vanaf februari op verzoek van 10K2e opgesteld Met stuk is alleen in hardcopy zeer beperkt verspreid

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 2 4P 2e

Van Wim Kuijken 10 2e ^gmail com

Verzonden zondag 5 april 2020 15 36

Aan DBO^ 10 2e10 {2e @minienwml

Onderwerp Opdracht
10 26

Mede tbv call morgenochtend Ik denk aan onderstaande opbouw onderzoeksrapport Kunnenje teamleden vast aan

onderdelen gaan schrijven Korte compacte hoofdstukken met bronvemielding Wat vind je
Gr Wim

11 1 en 10 2 g

iPhone WJK

135118 0765



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

Mon 4 6 2020 11 59 42 AM

Subject Opvattingen betrokkenen in granuliet debat

Mon 4 6 2020 11 59 42 AM

paper NIOO KNAW t b v hoorzitting rondetafelgesprek granuliet in Maasplassen d d 9 maart 2020 pdf

To

From

Sent

Received

er J Wiibrans t b v hoorzitting rondetafelgesprek granuliet in Maasplassen d d 9 maart 2020 docx

est Maas en Waal t b v hoorzitting rondetafelgesprek granuliet in Maasplassen d d 9 maart 2020 pdf

paper J Harmsen t b v hoorzitting rondetafelgesprek granuliet in Maasplassen d d 9 maart 2020 pdf

per G Biezeveld t b v hoorzitting rondetafelgesprek granuliet in Maasplassen d d 9 maart 2020 pdf

per Over de Maas t b v hoorzitting rondetafelgesprek granuliet in Maasplassen d d 9 maart 202Q pdf

reumelsche Waard t b v hoorzitting rondetafelgesprek granuliet in Maasplassen d d 9 maart 2020 pdf

sition paper GIB t b v hoorzitting rondetafelgesprek granuliet in Maasplassen d d 9 maart 2020 pdf

Beste Wim

We hadden het vanochtend o a over de verschillende opvattingen die bestaan rond granuliet

Op 9 maart jongstleden heet de TK een rondetafelgesprek georganiseerd Bijgevoegd de position papers die daarbij zijn ingediend

Metvriendelijke groet

10 2e

OOxiifee

134924 0766



10 2e I DBOll 10 2e

10 2e I | HBJZ

Worr 7B72D2lJT2T09 13 PM

To @minienw nl]
From

Sent

Subject RE Contact met BZK nav granulietcasus
Mon 4 6 2020 12 09 14 PMReceived

Dat laatste is altijd goed als dat nog iets kan toevoegen

DBOVan

Verzonden maandag 6 april 2020 13 08

Aan

10 2e

10 2s HBJZ

Onderwerp RE Contact met BZK nav granulietcasus

Helder

Ik zat nog te denken aan een soort tegemoetkoming in de brief aan de TK Zoals je stelt hebben we al inlichtingen verstrekt Zelfs al

zouden we de stukken toch verstrekken wat onwaarschijnlijk is zullen ze grotendeels gelakt zijn wegens de prominente

persoonlijke beleidsopvattingen

We zouden in de kamerbrief zonder de stukken te verstrekken kort kunnen omschrijven wat de inhoud van de betreffende

stukken is al dan niet parafraserend

Met vriendeliike groet

I0 2e

10 2e

10 U^P 2el

Van 10 2e HBJZ 10 2e ^minienw nl

Verzonden maandag 6 april 2020 12 04

Aan DBO

Onderwerp Contact met BZK nav granulietcasus

HapO^
Bijgaand de terugkoppeling die ik van BZK ontving inzake de agendering van hun stuk over handvatten irt art 68 Gw in de MR

van de IS
^

Handvatten voor bewindspensonen inzake toepassing van artikel 68 Grondwet door actualiteiten niet voldoende besproken
JenV en AZ kondigden nog enkele inhoudelijke opmerkingen aan Afgesproken om input te melden bij BZK meldplicht en na

ontvangst van advies RvS opnieuw te agenderen in MR Dit stuk dan via voorportalen lopen Notitie die voorligt niet vastgesteld
voor tussentijd minister heeft wel aangegeven dat departementen zich tot BZK kunnen wenden voor advies wanneer niet helder

is wat te doen

Ik heb verder de granulietcasus nog even besproken met een van de opstellers van voornoemd stuk Ervan uitgaande dat onze

ministers de nodige inlichtingen hebben verschaft aan de TK en de stukken dus geen nieuwe info bevatten deelt hij de analyse
dat het verstrekken van interne documenten aan de TK in het licht van het staande kabinetsbeleid onverstandig is Een

uitzondering zoals de Wilders casus lijkt hier niet aan de orde

Een aanpak waarbij gewacht wordt met het eerste Wob besluit en de TK daarover gelijktijdig te informeren lijkt hem de juiste

aanpak Overigens zal de TK daar natuurlijk niet blij mee zijn in het licht van haar ingediende moties De formulering in de

Kamerbrief luistert dus nauw We moeten verwijzen naar het Wob besluit en tegelijkertijd aangeven dat de informatie in de

daarbij verstrekte documenten geen informatie bevat die nog niet met de TK is gedeeld Desgewenst leest BZK graag mee

Grt^^

10 {2e {10 2e g minienw nl

130458 0775



I0 2e BS ll 10 2e |@rws nl1 | 10 2e | BS | 10 2e |@rws nl1 |
DBOl] I0 2e I@minienw nl1 1 ip ^ I DGRWfl io 2e ]@minienw nl1

BSKD I0 2e [@minienw nl] 10 2e | DGRWiniO 2e |@minienw nll

DBO| 10 29 @minienw nl1 | lQ 2e H
DBO[] 10K2e l@minienw nl] I 10 2e | DBO[] 10 2e |@minienw nl]
From

Sent Mon 4 6 2020 12 32 30 PM

Subject Retour nota ter info VoVo Granuliet

Received

Opm M MenW nota ter info VoVo qemeente West Maas en Waal 31 maart 2020 DBF pdf

10 2eTo

10 2e }

Cc 10 2e

10 2e DBO

Mon 4 6 2020 12 32 00 PM

Allen

Beide bewindspersonen hebben kennis genomen van de informerende nota over de voorlopige voorziening van de gemeente West

Maas en Waal bij de RvS Minister M MenW vraagt wanneer we uitsluitsel verwachten die vraag wordt automatisch beantwoord

met de nota die bij DBO is ontvangen en onderweg is naar beide bewindspersonen

Harteliike groet

^10 2e^10 2e

10 2e

10 26

127461 0776



10 2e BSK[| 10 2e

J DGRWII 1Q 2e

n DGRW

To @minienw nl]

I@minienw nl110 2e I0 2e I DGRWiI I0 2e |@minienw nl1Cc

From

Sent

Subject FW Schema Besluit bodemkwaliteit en Granuliet

Mon 4 6 2020 1 42 22 PM

10 2e

Mon 4 6 2020 1 42 21 PM

Received

Dag I 10 2e |

^

heeft vorige week dinsdag [
afrondende fase en hem vervolgens naar mij verwezen voor meer infomnatie

Vervolgens heeft hij mij woensdag gebeld en gevraagd om deze twee rapporten naar hem te mailen wat ik vervolgens gedaan
heb zie mijn mail hiernaj
Met vriendelijke groet

] gemaild zie mail ^0 2^ hieronderj dat er twee rapporten zijn in de1Q 2e 10 2e

10 2e

10 2e

DBO10 2eVan

Verzonden woensdag 1 april 2020 10 12

DGRWAan

Onderwerp i vv icnema besiuit bodemkwaliteit en Granuliet

Beste Willem

Zoals je wellicht gehoord hebt is er een hoop te doen over granuliet

De minister heeft aan Wim Kuijken gevraagd te gaan kijken naar het stelsel van certificering accreditatie etc toegespitst rond de

BRL 9321 en de toekomstige BRL 9344

Kan ik je daar vandaag even over bellen

Met vriendaliike grnet

10 2e

10 2e

1 e

HBJZ 10 2e10 2e @ minienw nlVan

Verzonden dinsdag31 maart 2020 09 25

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

10 2e10 2e @minienw nlDGRW

DGRW | 10 2e | aminienw nl

Onderwerp RE Schema Besluit bodemkwaliteit en Granuliet

Hallo

Maar dan moet hij zeker contact opnemen met

dat is in de afrondende fase Om te voorkomen

evaluatie is natuurlijk niet toegespitst op granuliet
Het is misschien goed om ook de eisen die aan een normdocument in het Besluit bodemkwaliteit worden gesteld in het oog te

houden waarbij gelet op de vragen van de minister met name de onderdelen b en d van belang zijn

10 2eCC

want Kwalibo is net met 2 rapporten helemaal geevalueerd
oat veei werK auobel en opnieuw wordt gedaan terwijl er al veel ligt Die

{10 2e

Artikel 25

Onze Ministers kunnen normdocumenten aanwijzen voorzover deze

a niet in strijd zijn met een wettelijk voorschrift

b zijn vastgesteld doororganen waarin alle betrokken partijen zich konden laten vertegenwoordigen
c zowel qua inhoud als qua strekking voldoende duidelijkzijn en

d voldoende draagviak hebben bij de betrokken partijen
10 2e

143264 0778



DB0[1 I0 2e ~l@nninienw nl]

DBOll Q0 26 |@minie^iw nl1

DBO

10 2eTo

10 2eCc

[10 2eFrom

Sent Mon 4 6 2020 2 21 48 PM

Subject acties granuliet
Received Mon 4 6 2020 2 21 00 PM

Ha|l0 2e

Hierbij het lijstje van zaken die met de bewindspersonen besproken moeten worden

Er moet komende week overleg worden gepland over granuliet om beide bwp bij te praten over oa

t1]j Parlementaire behandeling stukken

n]j Rechtszaak handhavingsverzoek gemeente West M W

n] Afhandeling WOB procedure

nj Externe review milieugevolgen

rrt Advies Kuijken lessen voor toekomst uit verloop proces

n]j Vervoigstappen toegespitste BRL

n]j Uitvoering van project over de Maas

njafloop termijn vervolg vergunning door provincie

Kan jij aangeven op welke termijn het overleg ingepland kan worden

Groet

10 2e

10 2e

1 e

10 2s

127504 0779



10 2e I BSK[| 10 29

DBO

To @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Mon 4 6 2020 2 31 37 PM

Subject RE rapporten kwalibo

Received Mon 4 6 2020 2 31 38 PM

Hal 10 Ue |
Er zit een flinke overlap in met hetgeen waar Wim Kuijken zich op gaat richten de keten rond certificering etc

Ik heb aar I0 2e aangegeven dat Ik deze rapporten verder dan Wim niet zal verspreiden Ook naar gesprekspartners zullen we

niet over de kwaliborapportage reppen

Metvriendelijke groet

10 2e

10 2e BSKVan

Verzonden maandag 6 april 2020 15 28

Aan 10 {2e DBO

10 2e DGRWCC DGRW10 2e

Onderwerp rapporten kwalibo

Ik begreep van

je idee daarbij
We moeten nog minister over stand en hoe er mee om te gaan informeren Vergt nog gesprek bij ons we syuren brief in juni a s

aan de TK Zou het vervelend vinden als dit zijn eigen leven gaat leiden Wat is je beeld

Groet I 10 2e

lat jij hebtgevraagd om de co nc e ptkwa I i bo rapporten Snap dat het relevant is Wat is preciesI0 2e

1 lOK^e

10 2e

I 10 p4j2e
1Q f2e

134505 0780



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

Mon 4 6 2020 2 32 07 PM

To

From

Sent

Subject Evaluatie Kwalibo

Received

20200326 Eindconcept rapportage Beleidsevaluatie Kwalibo pdf

Mon 4 6 2020 2 32 08 PM

FFact definitief rapport quick scan marktanaivse Kwalibo 20190930 pdf

Rapport P2 Onderzoek ILT bevindingen naleefaedrag Kwalibo eindconcept 26 03 20 pdf pdf

Beste Wim

Bijgevoegd tref je het conceptrapport aan van de evaluatie Kwalibo Vanaf hoofdstuk 5 is hetjeven snel doorgekeken voor onze

opdracht relevant Het verhaal vd ILT moet ik nog bekijken

Met vriendelijke groet

10 2e

10 «4d be

134922 0781
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FFact Quick scan marktanaLyse Kwalibo

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting 3

Inleiding1 5

Analyse van CBS gegevens

Bodemsanering SBI 39

Afvalbeheer 5BI 38

Winning van grondstoffen en vervaardigen producten SBI 08 en 23

Overgie bedrijfstakken SBI 41 43 en 71

2 7

2 1 7

2 2 9

2 3 11

2 4 12

Analyse van de erkenningen
Aantal erkenningen en registraties

Erkende bedrijven per normdocument

3 14

3 1 14

3 2 15

Bedrijven actief in de sectoren

Bodemsanering

Reiniging en toepassen van grond en bagger

Produceren en toepassen van bouwstoffen

Mechanisch boren en bodemenergiesystemen

Bodembeschermende voorzieningen

Support sector

4 18

4 1 18

4 2 19

4 3 20

4 4 21

4 5 22

4 6 23

Bijiage 1 SBI toelichting 25

Bijiage 2 schema inspectie van voorzieningen 35

Bijiage 3 matrix van erkende Cl s 36

Bijiage 4 voorbeeld van certificaten van KWS Infra 37

www ffact nL 2
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FFact Quick scan marktanaLyse Kwalibo

Managementsamenvatting

Deze quick scan marktanalyse brengt globaal in beeld welke marktactiviteiten een

relatie hebben met de regelgeving die betrekking heeft op de Kwaliteitsborging van

bodemwerkzaamheden en bodemproducten de zogenaamde Kwalibo regeling en

welk economisch belang hiermee is gemoeid in € omzet en banen

De Kwalibo regeling omvat hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit en hoofdstuk

2 van de Regeling bodemkwaliteit inclusief bijiage C en D

Het beeld dat deze quick scan levert dient als aanvullende informatie op de

beleidsevaluatie van de Kwalibo regeling die momenteel wordt uitgevoerd

De quick scan richt zich op de analyse van 6 Kwalibo sectoren

1 Bodemsanering
2 Reinigen en toepassen van grond en baggerspecie
3 Produceren en toepassen van bouwstoffen

4 Mechanisch boren inclusief bodemenergiesystemen
5 Bodembeschermende voorzieningen inclusief aanleg en inspectie

6 Support sector advies certificeren laboratorium controle en toezicht

De analyse omvat 3 stappen

1 Analyse van CBS gegevens

2 Analyse van de 5348 erkenningen van bedrijven en organisaties

3 Analyse van 30 representatieve bedrijven in de diverse sectoren

Dit leidt tot een raming van de marktomzet gerelateerd aan de Kwalibo regeling^ van

€ 5 miljard per 2017 door 24 700 werkzame personen banen De toegevoegde
waarde zijnde de bedrijfsomzet min de inkoopwaarde hiervan bedraagt circa € 2 8

miljard

Ter vergelijking het Bruto Binnenlands Product ook wel BBP ofwel de totale

toegevoegde waarde van de Nederlandse economie bedroeg in 2017 € 725 miljard

door een beroepsbevolking van 8 5 miljoen Daarmee heeft grofweg 0 3 0 4 van de

Nederlandse economie te maken met de Kwalibo regeling

De berekening per sector en de koppeling naarde Standaard Bedrijfsindeling de SBI

klassen zoals gehanteerd door het CBS is gepresenteerd in de navolgende

overzichtstabel Daarin is de support sector apart onderscheiden om meer

transparantie te geven in de koppeling naar het type economische gegevens en

bedrijfsactiviteiten Tot de support sector behoren de activiteiten die voor een

belangrijk deel toeleveren aan de 5 andere sectoren echter niet specifiek daaraan

toerekenbaar zijn zoals advies certificering laboratoria controle en toezicht

^

De begrippen marktomzet gerelateerd aan Kwalibo en toegevoegde waarde zijn toegelicht in

hoofdstuk 2 p 7

www ffact nl 3
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FFact Quick scan marktanaLyse Kwalibo

Wij benadrukken dat de uitgevoerde analyse het karakter van een quick scan heeft

en daarom slechts een globaal beeld schetst Voor het opstellen van een meer

specifiek beeld van de markt zou uiteraard meer onderzoek nodig zijn geweest

Desondanks geeft deze quick scan een redelijkgetrouw beeld op hoofdlijnen

Overzichtstabel Marktomzet en banen gerelateerd aan de Kwalibo regeling in 2017

Sector gerelateerd aan Kwalibo Standaard

Bedrijfsindeling

klassecodering

Omzet

2017

in min €

Banen

2017

xlOOO

Bodemsanering 39 382 550 3 7

Reiniging en toepassen grond en bagger 382 500 1 4

Produceren en toepassen bouwstoffen 08 23 38 41 42 2 400 8 4

Mechanisch boren en bodemenergie 431 800 5 7

Bodembeschermende voorzieningen 422 150 0 3

Support sector 7112 600 5 2

Totaal 5 000 24 7

In bovenstaande overzichtstabel zijn niet de activiteiten van de overheid opgenomen

omdat CBS hiervan geen informatie verzamelt

De cijfers uit de overzichtstabel zijn mede gebaseerd op een analyse van circa 30

representatieve bedrijven en hun activiteiten in een of meerdere sectoren De

omvang van de bedrijven loopt sterk uiteen van lokaal of regionaal actieve bedrijven

tot mondiaal opererende bedrijven met een omzet van meer dan 1 miljard per jaar

De omvang van aan de Kwalibo regeling gerelateerde activiteiten is daarnaast

getoetst aan een inventarisatie van de meer dan 5 000 Kwalibo erkenningen van

bedrijven processen producten en personen De inventarisatie geeft vanuit een

ander perspectief dan de marktanalyse een beeld van de bedrijfssectoren die in de

praktijkte maken krijgen met de Kwalibo regeling Dit beeld is waar mogelijkgebruikt

voor de onderbouwing van de cijfers in de overzichtstabel

www ffact nL 4
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FFact Quick scan marktanaLyse Kwalibo

Inleiding1

Op 25 april 2019 heeft het ministerie van lenW aan FFact opdracht verleend om een

quick scan marktanalyse Kwalibo uit te voeren De quick scan dient als aanvullende

informatie op de beleidsevaluatie van de Kwalibo regeling die momenteel wordt

uitgevoerd De Kwalibo regeling omvat hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit

Bbk en hoofdstuk 2 van de Regeling bodemkwaliteit Rbk inclusief bijiage C en D

van deze regeling

Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer Het is een van de

maatregelen om het bodembeheer te verbeteren Bedrijven komen in aanraking met

de Kwalibo regeling op diverse manieren Kwalibo richt zich op de kwaliteit en

integriteit van de bodemintermediair De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in

beoordelingsrichtiijnen protocollen en andere documenten

In de Rbk zijn 22 werkzaamheden omschreven waarvoor een erkenning nodig is^ te

verdelen in 98 deelwerkzaamheden scopes De uitvoering van deze

werkzaamheden is beschreven in

• 61 beoordelingsrichtiijnen
• 39 protocollen
• 32 normen en publicatiebladen

Het bevoegd gezag ziet er op toe dat deze instrumenten gebruikt worden en mag

alleen gegevens accepteren van een erkende intermediair Bovendien moeten de

personen en instellingen die bepaalde crucialefuncties in het bodembeheer

vervullen zoals milieukundige begeleiding monsterneming bij partijkeuringen
veldwerk certificatie of inspectie erkend zijn en onafhankelijk zijn van hun

opdrachtgever eigenaar initiatiefnemer Het is mogelijk om de bodemintermediair

aante spreken op zijn integriteit Een erkenning kan worden geweigerd ingetrokken
of geschorst als de erkende persoon of instelling een wettelijk voorschrift heeft

overtreden dat verband houdt met het bodembeheer

Doelstelling

De doelstelling is om door middel van een quick scan marktanalyse een overzicht te

krijgen van de sectoren die direct of indirect zijn gerelateerd aan de Kwalibo regeling

De quick scan richt zich op de volgende Kwalibo sectoren

1 Bodemsanering
2 Reinigen en toepassen van grond en baggerspecie
3 Produceren en toepassen van bouwstoffen

4 Mechanisch boren inclusief bodemenergiesystemen
5 Bodembeschermende voorzieningen inclusief aanleg en inspectie
6 Support sector advies certificeren laboratorium controle en toezicht

De intentie van de quick scan is om met een beperkte inspanning het zicht op de

omvang van de markt te verbeteren Dit gebeurt door marktsectoren en

segmenten te onderscheiden en te analyseren of de bedrijfsactiviteiten in aanraking

www ffact nL 5
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FFact Quick scan marktanaLyse Kwalibo

kunnen komen met de Kwalibo regeling Hiervan berekent de quick scan de omzet

de toegevoegde waarde en het aantal banen De quick scan berekent niet de omzet

of de banen die wegvallen als de Kwalibo regeling niet meer zou bestaan Dit zijn de

op Kwalibo gebaseerde werkzaamheden die een veel beperktere omvang hebben De

quick scan gaat ook niet over de vermeden kosten of de vermeden omzet door

fouten die niet gemaakt worden tengevolge van het gebruik van de Kwalibo regeling

Aanpak

Bij de marktanalyse is in 3 stappen gewerkt van grof naar fijn

De CBSgegevens zijn geanalyseerd Daarbij zijn de benoemde sectoren en

activiteiten gekoppeld aan de Standaard Bedrijfsindeling SBI klassen met

codering die in Nederland en Europa wordt gehanteerd Dit geeft de contouren

van de marktomvang

1

Er is een analyse uitgevoerd naar de 5348 erkenningen Bodemplus geeft op haar

website alle erkenningen weer Deze database van erkende bedrijven en

personen is in samenwerking met Bodemplus verfijnd naar de marktsegmenten
waarin de werkzaamheden plaatsvinden Dit geeft een verfijnder beeld van de

belangrijkste activiteiten die gerelateerd zijn aan Kwalibo

2

Er zijn representatieve erkende bedrijven per marktsegment geselecteerd Deze

zijn in beeld gebracht op basis van jaarverslagen branche informatie en

projecten Dit geeft een verificatie op basis van bedrijfsgegeven van de analyses
van stap 1 en 2 Met behulp van alle analyses is een omzet en aantal werkzame

personen per Kwalibo sector berekend

3

Van 4t m 6 juni 2019 is aan 4 klankbordgroepen het conceptrapport van 28 mei

2019 gepresenteerd Tijdens de presentaties van elk circa 30 minuten zijn de readies

geinventariseerd Na 6 juni 2019 zijn aanvullend 3 schriftelijke readies ontvangen

Deze zijn samen met de mondelinge reacties verwerkt in hettweede conceptrapport

van 28 juni 2019 De overige readies zijn verwerkt in dit definitieve rapport

Een belangrijkste aanvulling naar aanleiding van de reacties is dat de support sedor

principiee als 6® sector is onderscheiden in de analyse Daarnaast is naar aanleiding

van een reactie van Stichting ODI VDV^ afzonderlijk aandacht besteed binnen

marktsedor 5 aan de inspecties van bodembeschermende voorzieningen

^
ODI VDVstaat voor Onafhankelijke Deskundige Inspecteurs en adviseurs voor Vloeistof Dichte Voorzieningen
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2 Analyse van CBS gegevens

Het CBS publiceert economische gegevens van diverse sectoren ingedeeld op basis

van een Standaard Bedrijfsindeling 5BI met een codering van 2 hoofdkiasse tot 4

cijfers subkiassen De SBI geeft een hierarchische indeling van economische

activiteiten^ echter komt niet overeen met de sectoren die op voorhand zijn

benoemd voor analyse van de Kwalibo regeling De volgende SBI klassen zijn verder

geanalyseerd op samenhang met de Kwalibo regeling zie bijiage 1

1 Sanering en overig afvalbeheer SBI 39

2 Afvalbeheer SBI 38

3 Winning van delfstoffen en vervaardigen van producten SBI 08 en 23

4 Overige bedrijfstakken SBI 41 43 en 71

In tabel 1 is samengevat welke door CBS gerapporteerde netto omzet en aantal

banen soms gebaseerd op aantal werknemers op Jaarbasis naar onze raming zijn

verbonden aan de activiteiten die gerelateerd zijn aan de Kwalibo regeling

Gerelateerd aan Kwalibo betekent dat de omschreven bedrijfsactiviteiten in de

praktijkte maken krijgen met de Kwalibo regeling Onze raming voor het percentage

van deze activiteiten is per bedrijfsklasse in dit hoofdstuk onderbouwd en toegelicht

De raming istevens waar mogelijk geverifieerd op basis van de analyse in hoofdstuk

3 en 4 Onze raming is gepresenteerd aan de 4 klankbordgroepen met de vraag om

te reageren als de raming niet met hun beeld overeenkomt

Per SBI klasse is de toegevoegde waarde berekend door de bedrijfsomzet min de

inkoopwaarde te nemen De toegevoegde waarde aan het BBP van alle

bedrijfsactiviteiten die bemvioed worden door de Kwalibo regeling bedraagt circa

€ 2 8 miljard op een omzet van 5 miljard in 2017 zie tabel 1

Tabel 1 Bee rijfsactiviteiten die befnvloed worden door de Kwalibo regeling per 2017

BedrijfsklasseSBI relatie

Kwalibo

Omzet 2017

in min €

Banen 2017

xlOOO

39 Sanering 100 500 3 6

Reinigen produceren38 10 35 1 150 3 1

Delf en bouwstoffen 5 2008 23 550 1 8

Bouw boren grondverzet 0 1 2541 43 2 200 11

Advies Ingenieurswerk 471 12 600 5 2

Totaal 5 000 24 7

raming door FFact zie tekst per SBI klasse

Bodemsanering SBI 392 1

SBI klasse 39 komt goed overeen met een van de benoemde sectoren voor

onderzoek namelijk bodemsanering SBI 39 omvat volgens CBS

^
CBS SBI 2008 versie 2018 update 20ig januari 2019
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het saneren van verontreinigde bodems of onder waterbodems

het saneren van verontreinigd grond of oppervlaktewater

het verwijderen van asbest in woningen en gebouwen

het saneren van ondergrondse opslagtanks

en ook bijzonder het opruimen en onschadelijk maken van explosieven

Bovengenoemde werkzaamheden zullen in het algemeen door erkende intermediairs

uitgevoerd moeten worden en altijd te maken krijgen met de Kwalibo regeling
Daarmee is de omzet van SBI 39 voor 100 gerelateerd aan Kwalibo

Figuur 1 geeft aan dat de omzet in deze sector relatief stabiel is de afgelopen jaren

en varieert van € 370 500 miljoen per jaar De toegevoegde waarde vertoont een

vergelijkbaar patroon tussen € 180 280 miljoen per Jaar
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Figuur 1 Netto omzet en toegevoegde waarde van de bedrijven in SBi 39
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Figuur 2 Werkgelegenheid bij de bedrijven in SBi 39
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Het patroon van figuur 1 voIgt de bouw en algemene economische ontwikkeling

Hiermee hangt saneringswerk vaak samen Het dieptepunt van de activiteit lag in

2009 2010 De toename in 2016 en 2017 geeft de opleving van de economie en

daarmee samenhangende bouw en ontwikkelactiviteiten weer Figuur 2 geeft voor

de werkgelegenheid een vergelijkbaar beeld met zelfs nog duidelijker een toename

vanaf 2013 resulterend in 3600 werkzame personen in 2017

2 2 Afvalbeheer SBI 38

SBI klasse 38 omvat drie subkiassen die activiteiten omvatten die gerelateerd zijn aan

de Kwalibo regeling Het betreft

• 381 inzameling van afval

• 382 behandeling van afval

• 383 voorbereiding tot recycling
Hiervan heeft de inzameling van afval SBI 381 de minste en naar onze inschatting

nagenoeg geen relatie met Kwalibo

De behandeling van afval SBI 382 omvat volgens CBS

• behandelen van door derden aangevoerde verontreinigde grond en

baggerspecie reiniging
• exploitatie van vuilstortplaatsen deels toepassen

• verwerking van onschadelijk afval waaronder mest door middel van

verkleinen verbranden begraven onderploegen vergisten ontgiften
neutraliseren ontwateren en scheiden

• composteren van afval

• verwerking van drijfmest
• vernietiging van kadavers

Uit deze beschrijving voIgt dat slechts enkele activiteiten van 382 te maken hebben

met de Kwalibo regeling Composteren en de verwerking van mest en kadavers

hebben te maken met strikte regelgeving echter niet direct met de Kwalibo regeling
Het behandelen van grond en baggerspecie omvat het reinigen en heeft wel te

maken met de Kwalibo regeling De exploitatie van stortplaatsen heeft voor een deel

te maken met de Kwalibo regeling bijv toepassen van grond en bouwstoffen Onze

raming is dat circa 35 van de activiteiten van SBI 382 behandeling is gerelateerd
aan de Kwalibo regeling

De voorbereiding tot recycling SBI 383 omvat volgens CBS een groot aantal

activiteiten die uiteenlopen van het demonteren van e waste en slopen van

zeeschepen tot hetterugwinnen van stoffen door mechanische of chemische

processen Gerelateerd aan de Kwalibo regeling zijn de activiteiten

• het bewerken van slakken vliegas e d tot grindvervangend granulaat of voor

gebruik in de wegenbouw

De omvang hiervan is ca 10 van detotale omzet in SBI 383
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Figuur 3 geeft de ontwikkeling van de omzet in de subkiassen van SBI 38 en figuur 4

de ontwikkeling van de werkgelegenheid De netto omzet van de bedrijven die

activiteiten binnen SBI 38 ontplooien en gerelateerd zijn aan de Kwalibo regeling

bedraagt per 2017 circa € 1 150 miljoen Het zwaartepunt daarvan ligt in de sectoren

reinigen en produceren van bouwstoffen De toegevoegde waarde bedraagt circa

60 van de netto omzet ofwel € 700 miljoen in 2017

label 2 Omzet en banen van de bedrijfsactiviteiten in SBI 38 Afvalbeheer

gerelateerd aan de Kwalibo regeling per 2017

BedrijfsklasseSBI invioed

Kwalibo
’

Omzet 2017

in mine

Banen 2017

xlOOO

Behandeling van afval382 35 830 2 4

Recycling en produceren383 10 320 0 7

Totaal Reinigen en produceren 1 150 3 1

raming door FFact zie tekst
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Figuur 3 Netto omzet van de bedrijven in SBI 38 in min Eur
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Figuur 4 Werkvolume voor SBI 38 op basis van werknemers in Fte 1000
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Figuur 4 geeft de ontwikkeling van de werkgelegenheid Er is berekend dat circa 2700

werknemers op fte basis ofwel circa 3100 werknemers op basis van banen te maken

hebben met de Kwalibo regeling Het volume neemt geleidelijk toe in de tijd In

vergelijking met figuur 1 en 2 blijkt dat SBI 38 arbeidsextensiever is dan SBI 39

bodemsanering

2 3 Winning van grondstoffen en vervaardigen producten SBI 08 en 23

De inventarisatie van CBS gegevens in combinatie met het overzicht van de

erkenningen hoofdstuk 3 en 4 leidt er toe dat ook andere sectoren activiteiten

omvatten die gerelateerd zijn aan de Kwalibo regeling De sector produceren en

toepassen van bouwstoffen is een sector die zich uitstrekt van activiteiten als

zandwinning produceren van bakstenen tot vervaardigen van keramische producten

Op basis van de SBI betreft het activiteiten in volgende SBI klassen die gerelateerd

zijn aan de Kwalibo regeling
• SBI 08 Delfstofwinning geen olie en gas

• SBI 23 Bouwmaterialen specifiek 235 en 236 cement kalk gips beton

SBI 08 omvat de winning van zand grind en klei SBI 081 en vanwege deze

producten gerelateerd aan de Kwalibo regeling Ook de winning van turf zout en

overige delfstoffen zoalsgips mergel en kalk SBI 089 valt hieronder echterdeze

activiteiten zijn niet gerelateerd aan de Kwalibo regeling CBS geeft geen uitsplitsing

van SBI 08 De omzet in de periode 2010 2017 varieert van € 960 tot 1 290 miljoen

per jaar met een toegevoegde waarde van circa 46 van de omzet Het aantal

werkzame personen varieert in dezelfde periode van 2 100 tot 2 600 Wij ramen dat

circa 20 van SBI 08 aan de Kwalibo regeling is gerelateerd

SBI 23 omvat een grote variatie aan producten waarvan enkele specifiek aan de

Kwalibo regeling zijn gerelateerd De omzet van detotale SBI 23 bedraagt in de

periode 2009 2017 tussen € 5 6 en 6 8 miljard per jaar met een piek in 2011 en een

dal in 2015 De toegevoegde waarde is circa 52 van de omzet Het aantal werkzame

personen in dezelfde periode bedraagt 25 500 tot 31 000 De subkiasse SBI 236

beton gips en cementwarenindustrie specificeert CBS apart met een omzet van €

2 5 tot 3 4 miljard per jaar in de periode 2009 2017 met vergelijkbare pieken en

dalen als geheel SBI 23 SBI 236 heeft de omvang van circa 50 van de totale SBI

klasse 23 ook voor het aantal werkzame personen

Vooreen ramingvan de omvang van aan de Kwalibo regeling gerelateerde

activiteiten houden wij rekening met de subkiasse gegevens vooral van SBI 236 Van

deze bedrijfsactivitelten ramen wij dat 5 10 gerelateerd is aan de Kwalibo regeling

Dit geeft een geraamde totale omvang voor SBI 23 van circa 5 van de activiteiten

gerelateerd aan de Kwalibo regeling label 3 geeft het overzicht voor de

bedrijfsklassen SBI 08 en 23
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label 3 Bedrijfsactiviteiten in de winning van delfstoffen en de vervaardiging van

jouwstoffen gerelateerd aan de Kwalibo regeling per 2017

BedrijfskiasseSBI invioed

Kwalibo
‘

Omzet 2017

in mln€

Banen 2017

xlOOO

Winning delfstoffen08 20 250 0 5

Vervaardigen bouwstoffen23 5 300 1 3

Delf en bouwstoffenTotaal 1 8550

raming door FFact zie tekst

2 4 Overgie bedrijfstakken SBI 41 43 en 71

De inventarisatie van CBS gegevens zie bijiage 1 maakt inzichtelijk en aannemelijk

dat ook andere bedrijfsklassen activiteiten omvatten die gerelateerd zijn aan de

Kwalibo regeling Bijvoorbeeld mechanisch boren en bodemenergie en

bodembeschermende voorzieningen zijn activiteiten in andere SBI klassen Wi]

hebben aan de hand van bijiage 1 beoordeeld dat de volgende SBI klassen

activiteiten bevatten die gerelateerd zijn aan de Kwalibo regeling
• SBI 41 Bouw utiliteitsbouw en projecten
• SBI 42 Grond water en wegenbouw
• SBI 43 Gespecialiseerd werk in de bouw

• SBI 71 Architecten ingenieurs en technisch advies keuring en controle

SBI 412 omvat de aanleg van accommodaties en terreinen Het is een enorm

gevarieerde sector De omzet in de periode 2009 2017 varieert van € 25 tot 35

miljard per jaar Het is nagenoeg onmogelijk exact aan te geven welk deel van de

omzet bei nvloed wordt door de Kwalibo regeling

SBI 422 is binnen SBI 42 het sterkst gerelateerd aan de Kwalibo regeling en omvat het

leggen van kabels leidingen en riolen waarvan overigens niet alle activiteiten onder

de Kwalibo regeling vallen De omzet bedraagt in de periode 2009 2017 tussen € 3 en

3 7 miljard per jaar De variatie heeft geen relatie met die van de bouw De

activiteiten in SBI 42 exclusief het leggen van kabels zijn gerelateerd aan aanleg

Gezien de beschrijving is onze raming dat slechts een klein deel is gerelateerd aan de

Kwalibo regeling De totale omzet van SBI 42 varieert van € 13 tot 14 7 miljard per

jaar periode 2009 2017

De inspectie van voorzieningen in het kader van accreditatieschema s AS6700 6800

en 6900 valt onder SBI422 echter vormt een zelfstandige activiteit

Inspectiebedrijven vormen een zeer belangrijke schakel in het proces van de Kwalibo

regeling Zij bepalen immers of een voorziening of object in orde is en in aanmerking
komt voor de goedkeuring die daarvoor wettelijk is vastgelegd De inspectiebedrijven

zijn daartoe erkend door de Minister De omzet van dit marktsegment bedroeg

volgens branchevereniging ODI VDV in 2017 € 10 miljoen door een inzet van 60 Fte
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SBI 431 is een duidelijk aan de Kwalibo regeling gerelateerde activiteit met

sloopbedrijven en grondwerk Hiervan betreffen de subkiassen 4312 en 4313 resp

grondverzet en proefboren onder andere voor monstername Van deze subkiassen

zijn geen economische cijfers beschikbaar en het aandeel in hettotaal is niet bekend

Wij ramen het aandeel op 25 omdat niet alle activiteiten in de praktijk met Kwalibo

in aanraking zullen komen Subkiasse 4311 betreft het slopen van bouwwerken

waarvan de relatie met de Kwalibo regeling naar verwachting gering is De omzet van

SBI 431 loopt van 2009 tot 2017 geleidelijk op van € 2^3 tot 3 2 miljard per jaar

SBI 7112 omvat ingenieurs en overigtechnisch werk en advies De activiteiten

hebben een zeer breed spectrum Daaronder behoren ook milieu milieuadvies

grondbouw bodemonderzoek laboratoria en certificatiesystemen De omzet loopt

op van € 12 tot 14 5 miljard per jaar in de periode 2009 2017 Wij ramen op basis van

een inschatting van de soort werkzaamheden dat circa 4 gerelateerd is aan de

Kwalibo regeling

Op basis van onze ramingen is het overzicht in tabel 4 samengesteld De toegevoegde

waarde van de netto omzet varieert van 35 voor de bouw tot 70 voor het

ingenieurswerken bedraagt gemiddeld 55

Tabel 4 Bedrijfsactiviteiten in de bouw grondboor en adviesbranche gerelateerd
aan de Kwalibo regeling per 2017

SBI Bedrijfsklasse invioed

Kwalibo

Omzet 2017

in min €

Banen 2017

xlOOO

41 2 Bouw 0 1 350 0 2

42 Gww excl leggen kabels 0 1 150 0 1

Leggen van kabels 2542 2 900 5

Sloop en grondwerk 2543 1 800 5 7

Ingenieurswerk 471 12 600 5 2

Totaal Bouw boren advies 2 800 16 2

raming door FFact zie tekst

Milieukosten van bedrijven
CBS geeft ook een overzicht van de milieukosten die bedrijven zelf maken voor het

onderwerp bodem De omvang hiervan varieert tussen 2012 en 2016 tussen € 95 en

118 miljoen per jaar De raming ligt veel lager dan het totaal aan activiteiten dat

gerelateerd is aan de Kwalibo regeling en daarom is deze bron vooral in verband

met de kans op dubbeitelling niet meegeteld in de ramingen

Omvang van de activiteiten van overheden

Diverse activiteiten van de publieke sector denk aan een gemeentelijke grondbank

of een waterschap dat uitvoerend werk verricht krijgen te maken met de Kwalibo

regeling De omvang van deze activiteiten is niet in de gegevens van het CBS

opgenomen
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3 Analyse van de erkenningen

De erkenningen vervullen een belangrijke rol in de Kwalibo regeling Op de website

van RWS Bodemplus twww bodennplus nl is bet mogelijk om een overzicht op te

vragen van erkende intermediairs insteilingen bedrijven en geregistreerde

personen Dit geeft de mogelijkheid om aan de hand van deze basisgegeven de

marktomvang te verkennen op grond van

• Aantal erkenningen en registraties analyse Bodemplus
• Erkende bedrijven per normdocument

• Erkende bedrijven per sector

3 1 Aantal erkenningen en registraties

Een totaal overzicht op basis van de database leidt per 17 05 2019 tot weergave van

5 348 erkende bedrijven en organisaties Bodemplus geeft aan dat het circa 3 900

erkenningen van bedrijven betreft en de overige circa 1 450 betreffen erkende

organisaties waarbinnen circa 4 450 personen zijn geregistreerd Meerdere

registraties per persoon zijn mogelijk Deze personen zijn in dienst van de erkende

organisatie bijvoorbeeld een adviesbureau Ook bedrijven hebben vaak meerdere

erkenningen namelijk per procesdocument

Bodemplus heeft begin 2019 een analyse uitgevoerd en kwam daarbij tot de

inzichten van figuur 5 en 6 Zoals eerder aangegeven kan het afwijkingen geven

omdat dubbeltelling mogelijk is In figuur 5 is ook het aantal van 8

certificaatnummers afkomstig van 7 certificerende instellingen voor de erkenningen

in het kader van de Kwalibo regeling opgenomen Het oppervlak is vanwege de

geringe omvang slecht herkenbaar

erkende bedrijven processen en

produkten 3713 bedrijven

m ofKlrrzork en befeleicGng

■ invjjectie v n voofzienvygen
en TMtln

m laboratoriumofidrrrork

■ ccriilicermdr lo^tHhngrn

■ mechiMKbe boi ingen en

bodemenergie

■ producrnlen

bowwptoduMen

1996

Figuur 5 Overzicht van de erkenning van bedrijven voor een normdocument
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Figuur 6 overzicht van de registraties van personen bij erkende organisaties

Het overzicht geeft aan dat het om een groot aantal erkenningen gaat Bodemplus

geeft aan dat in 2017 2 297 erkenningen zijn verleend Hiervan betroffen 1 159 een

administratieve omzetting nieuw certificaat Het zoekmenu van Bodemplus waarop

te zien is welke bedrijf een erkenning heeft is in 2017 ongeveer 37 600 keer

geraadpleegd Daarmee staat het zoekmenu in de top 5 van meest bezochte sites van

het l W

De registraties van personen zijn voor defuncties monsternemer veldwerker en

milieukundig begeleider in de database van RWS Bodemplus opgenomen en

terugvindbaar op de naam van de erkende organisatie intermediair Een ander deel

van de functies is enkel bi] het bedrijf en de certificerende instelling geregistreerd

projectleider partijkeuring projectleider asbestonderzoek en projectleider

milieukundige begeleiding en daarmee niet terugvindbaar

Indicatief heeft Bodemplus de economische waarde van de Kwalibo regeling geschat

op basis van de volgende calculatie

• 3 713 erkenningen van instellingen en organisaties
• gemiddelde jaaromzet per erkenning € 500 000

• totaal omzet sector € 1 5 miljard per jaar

De verwachting van Bodemplus is dat de economische waarde vele malen groter is

mogelijk een factor 2 tot 5 Deze range sluit aan bij de marktanalyse op basis van CBS

gegevens zoals in hoofdstuk 2 is gerapporteerd

3 2 Erkende bedrijven per normdocument

Een verdere analyse van de database met erkenning is uitgevoerd door per

normdocument de erkende bedrijven te sorteren en beoordelen Dit geeft inzicht in

het aantal bedrijven dat in een marktsegment gekarakteriseerd door de norm actief

is Het geeft een indicatie van de marktomvang
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In tabel 5 zijn de protocollen c q marktsegmenten waarvoor meer dan 50 bedrijven

vestigingen zijn erkend weergegeven De som van deze erkenningen geeft aan dat

het grootste deel van de erkende bedrijven in deze 14 marktsegmenten actief is

Tabel 5 Protocollen met een marktomvang van ten minste 50 erkende bedrijven c q

bedrijfsvestigingen ingedeeld naar marktsectoren hoofdstuk 1

Activiteit marktsegmentProtocol Sec Erken

ningentor

uitvoering van bodemsaneringenSIKB7000 1 778

bodemenergiesystemen bovengrondsKBI 6000 21 4 646

9335 1 4 grond 2 457

bodemenergiesystemen ondergrondsSIKB 11000 4 285

vooraf vervaardigde betonproducten5070 3 205

betonmortel en cementgebonden mortels9338 3 200

mechanisch borenSIKB 2100 4 159

recyclinggranulaten2506 3 150

bewerken van verontreinigde grond en baggerSIKB 7500 2 145

mil hyg kwaliteit van industriezand en grind9321 3 105

keramische producten52230 3 98

Tanksaneringen en reinigingK902 905 1 86

9313 zand uit dynamische wingebieden 3 84

groevesteen in ongebonden toepassingen9324 3 62

aanleg of herstel vioeistofdichte voorzieningSIKB 7700 5 61

Totaal 3521

Naast de activiteiten van tabel 5 zijn de volgende niet weergegeven

marktsegmenten wel belangrijk
• overige bouwstoffen en producten voor zover niet in tabel 5

• inspecties van voorzieningen SIKB AS 6700 AS 6900

• laboratoria AP04 AS3000

• 3 marktsegmenten waarvoor persoonlijke erkenning van belang is figuur 6

en die hoofdzakelijk adviesbureaus betreffen

• overheidsactiviteiten

Inspecties van voorzieningen

Inspecties van voorzieningen AS 6700 tankinstallaties AS 6800 en IBC werken AS

6900 betreffen een aparte zelfstandige activiteit die niet onder de support sector

vallen De schema s en protocollen zijn in bijiage 2 opgenomen

Activiteiten in de support sector

De andere niet in tabel 5 opgenomen activiteiten en de bijbehorende erkende

bedrijven zijn meestal niette relateren aan de support sector Hieronder vallen

enkele activiteiten die onder accreditatie plaatsvinden laboratoria of op basis van

registratie van personen bij erkende organisaties Om de matrix van de activiteiten in

de support sector te illustreren als bijiage 3 een bijiage opgenomen die beschikbaar
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FFact Quick scan marktanaLyse Kwalibo

is op de website van bodemplus en die aangeeft welke certificerende instellingen

actief zijn voor de protocoilen van tabel 5 Elk van de 7 certificerende instellingen

bedient support meerdere protocoilen activiteiten marktsegmenten De

activiteiten die onder accreditatie plaatsvinden o a AP04 AS3000 en ontbreken in

het overzicht omdat geen sprake is van certificering maar van accreditatie In het

overzicht van bijiage 3 komen wel de activiteiten voor waarvoor een registratie van

personen is vereist SiKB 1000 2000 en 6000

Overheidsactiviteiten

Overheidsactiviteiten komen niet voor in de schema s Wel zijn meerdere activiteiten

gerelateerd aan de Kwalibo regeling waaronder nog niet genoemd de

kwaliteitsborging voor de overheid in de vorm van SIKB Normblad 8000 Hieraan

nemen 41 provincies gemeenten en omgevingsdiensten deel Overheden voeren

eveneens advieswerk en toezicht uit

In hoofdstuk 2 is aangegeven dat overheden activiteiten uitvoeren in de

marktsectoren die niet in CBS gegevens zijn opgenomen Overheden hebben wel een

erkenning als zij vergelijkbare activiteiten uitvoeren en zijn opgenomen in de

aantallen genoemd in dit hoofdstuk
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