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4 Bedhjven actief in de sectoren

De database met erkenningen is benut om per activiteit een indicatie te krijgen welke

bedrijven bet sterkst vertegenwoordigd zijn Die indicatie is gebaseerd op het aantal

erkenningen per bedrijf per locatie per sub protocol Er is verondersteld dat de

bedrijven met de meeste erkenningen representatief zijn voor hun marktsegment

Per sector zijn de representatieve bedrijven kort gekarakteriseerd op basis van

openbaar beschikbare documenten zoals

• Jaarverslagen
• Marktdocumenten van branches sectoren

• Projectbeschrijvingen en andere publiek beschikbare informatie

Aan de hand van deze analyse van circa 30 bedrijven is een beeld verkregen van de

activiteiten in de 5 sectoren en de support sector De omvang van de bedrijven loopt

sterk uiteen van lokale en regionaal actieve bedrijven tot mondiaal opererende

bedrijven met een omzet van meer dan 1 miljard per jaar

Afsiuitend is per sector de relatie gelegd met de raming van de omvang op basis van

CBS zoals in hoofdstuk 2 is gegeven Met deze informatie is een zo nauwkeurig

mogelijke raming gemaakt van de aan de Kwalibo regeling gerelateerde omzet Deze

is weergegeven intabel 6 overzichtstabel in de managementsamenvatting

label 6 Omzet en werkzame personen per Kwalibo sector gerelateerd aan CBS

gegevens per SBI klasse voor 2017

Sector Kwalibo Standaard

Bedrijfsindeling

klassecodering

Omzet 2017

in min€

Banen 2017

xlOOO

Bodemsanering 39 382 550 3 7

Reiniging en toepassen g en bag 382 500 1 4

Produceren toepassen bouwst 08 23 38 41 42 2 400 8 4

Mech boren en bodemenergie 431 800 5 7

Bodembeschermende voorzien 422 150 0 3

Support sector 7112 600 5 2

Totaal 5 000 24 7

Bodemsanering4 1

De representatieve bedrijven in het segment van bodemsanering zijn actief in de

grond weg en waterbouwsector namelijk
• Dura Vermeer

• Heijmans
• KWS Infra onderdeel van Volker Wessels
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Het betreft bedrijven met een totale omzet van boven € 1 miljard per bedrijf per jaar

Heijmans en Volker Wessels zijn beursgenoteerd Het infrasegment van Dura

Vermeer Heijmans en Volker Wessels heeft een omzet van resp € 500 € 654 en €

1 414 miljoen in 2018 Het is duidelijk dat CBS deze volledige omzet niet heeft

toegerekend aan SBI klasse 39 zie hoofdstuk 2 Bodem en baggerwerk vormen een

belangrijk deel van de infra activiteiten De bedrijven illustreren dit op hun websites

wat betreft uitgevoerde projecten De bedrijven doen in de breedte werk dat

gerelateerd is aan de Kwalibo regeling Ter illustratie zijn in bijiage 4 de certificaten

van KWS Infra opgenomen Als 5 van de infra activiteiten gerelateerd is aan

Kwalibo regeling gaat het voor deze 3 bedrijven gezamenlijk om € 125 miljoen per

jaar Ditgeeft aan dat de Kwalibo regeling een belangrijke factor is voor het werk van

beursgenoteerde bedrijven met een werkterrein breder dan Nederland en behorend

tot de categorie grote bedrijven

Het marktsegment tanksaneringen omvat duidelijk andere bedrijven Er is nauwelijks

overlap met bodemsanering en het betreft gespecialiseerde bedrijven zoals

• Reym
• Teewissen

• Hamer

• Wubben

Het zijn bedrijven uit de tankreiniging en olie inzameling De ervaring met het

omgaan met tanks en olieproducten is belangrijk Reym was onderdeel van Renew

en daarmee beursgenoteerd De omzet van Reym bedroeg € 105 miljoen in 2017 en

er werken 750 mensen Ook andere onderdelen van Renew zoal ATM en Mineralz

zijn erkend voor Kwalibo protocollen Voor Renew met een omzet van € 900 miljoen

in 2018 is de Kwalibo regeling een belangrijke basis voor de activiteiten

De omzetraming van € 500 miljoen op basis van CBS 9hoofdstuk 2 is te

onderbouwen vanuit de activiteiten van de bedrijven en het grote aantal

erkenningen hoofdstuk 3 De Kwalibo regeling gerelateerde omzet voor de drie

geanalyseerde bedrijven is circa € 125 miljoen per jaar terwiji zij samen 32 van de

778 erkenningen bezitten De omzet van de tankreiniging is op jaarbasis kleiner dan

die van de saneringen Wij ramen deze op € 50 miljoen per jaar Daarbij verwachten

wij dat deze omzet onderdeel uitmaakt van SBI 382 afvalbeheer bewerking

Reinigingen toepassen van grond en bagger4 2

De representatieve bedrijven in het segment van reiniging en toepassen komen uit

de sector van grondbanken bewerking van afval en grondstromen en waterbeheer

bijvoorbeeld
• Grondbalans

• Grondbank GMG

• GBN groep

• Den Ouden groenrecycling
• Renew ATM Mineralz
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van Werven

Attero

Afvaizorg

Waterschappen

Gemeentelijke grondbanken

ATM is een bedrijfsonderdeei van Renewi eerder genoemd in paragraaf 4 1 ATM is

een thermische reiniger die onder andere hergebruiksgrond produceert De omzet

bedraagt circa € 100 miljoen per jaar vooral in gevaarlijk afval De Kwalibo regeling is

daarbij belangrijk voor de specificaties van het product Recent werd de productie

tijdelijk teruggebracht en dat gaf direct een aantekening in de presentatie van de

interim resultaten van 2018 2019 in november 2018 Ook andere bedrijven zijn actief

in fysische grondreiniging of immobilisatie

GBN groep is een bedrijf dat voor een groot deel activiteiten uitvoert gerelateerd aan

Kwalibo Het opereert landelijk en heeft erkenningen voor een zestal activiteiten en

subactiviteiten die vallen onder de Kwalibo regeling GBO is net als andere

grondbanken lid van de Brancheorganisatie Grondbanken BOG De leden van de

BOG zorgen samen jaarlijks voor de nuttige toepassing van bijna 10 miljoen ton licht

verontreinigde grond vanzelfsprekend voigens de wettelijke regelgeving en onder

erkenningvan BRL9335

De waterschappen en de gemeentelijke grondbanken zijn de publieke partijen die

activiteiten verrichten Afvaizorg NV is 100 in handen van de provincies Noord

Holland en Flevoland ZiJ vervullen een belangrijke rol in het hergebruik van grond en

bagger na natte of droge grondwerkzaamheden

De vergelijking met de raming van CBS voor reinigen en het produceren van

bouwstoffen van € 1 150 miljoen per jaar geeft aan dat het onderdeel reinigen en

grondbanken hiervan een deel uitmaakt Wij ramen de omzet op € 500 min per jaar

Het overige deel van de omzet op basis van CBS behoort bij sector 3

Produceren en toepassen van bouwstoffen4 3

De representatieve bedrijven in het segment van het produceren en toepassen van

bouwstoffen komen uit de sector van toelevering van bouwmaterialen aan de grond

weg water en betonbouw bijvoorbeeld
• MBI beton

• Prefab beton

• Excluton beton bestrating
• Mebin cement

• Megamix cement

• Holcim cement

• Renewi granulaten
• Theo Pouw granulaten
• K3 zand en grind
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Roelofs zandwinning

Zand en grindhandel Bruls

Wienerberger steenfabrieken

Spansen brekers zand

Van Oord zand

Beelen breker zand

Sagrex o a groevesteen

De bedrijven lopen uiteen van regionaal sterke bedrijven zandwinning tot

internationale beursgenoteerde bedrijven in de cementindustrie zoals Holcim BiJ

MBI werken 350 steenmeesters dagelijks aan gecertificeerde betonproducten Het is

een voormalig Holcim bedrijf dat vanaf 2017 weer in familiehanden is en

samenwerkt met Martens beton op de Benelux markt LafargeHolcim is op het

gebied van cement een van de wereldspelers met 75 000 werknemers en een omzet

van circa € 25 miljard in 2018 waarvan € 7 miljard in Europa

Een andere belangrijke groep aan bedrijven zijn de producenten van granulaten

puinbreken en productie van zand Theo Pouw is een van de vooraanstaande

Nederlandse bedrijven met 500 medewerkers en diverse vestiging gericht op een

bijdrage aan de circulaire economie Beelen is een vergelijkbaar bedrijf met 400

medewerkers en een omzet van € 130 miljoen in 2018 en ontstaan vanuit de

sloopsector Spaansen en Van Oord grondstoffen zijn gespecialiseerd in grondstoffen

en logistiek Van Oord vanuit de mariene invalshoek met zandzuigen en baggeren

Wienerberger is marktieider in keramische bouwproducten Zij zijn lid van de

branchevereniging KNB en produceren op basis van kleiwinning In 2018 produceerde

de sector 1 miljard aan waalformaat bakstenen met 1 264 medewerkers en een

omzet van € 326 miljoen jaarverslag KNB Sagrex is onderdeel van de wereldwijd

opererende Heidelberg cement groep Ze zijn gericht op zandwinning en exploiteren

grooves voor granulaten en hardsteen

De omzet die aan de Kwalibo regeling is gerelateerd voor deze sector is door CBS

ingedeeld in SBI 08 23 38 41 en 42 De omvang van de ramingen op basis van CBS is

te onderbouwen met de voornoemde analyse van de bedrijven

Mechanisch boren en bodemenergiesystemen4 4

De representatieve bedrijven in het segment van het mechanisch boren en aanleggen

en exploiteren van boven en ondergrondse bodemenergiesystemen geven een

omvangrijk aantal bedrijven in voor en instailatietechniek bijvoorbeeld
• Van Kessel sport en cultuurtechniek

• Haitjema grondboorbedrijf
• Luinstra bodemenergie
• WKO Nederland

• Duratherm

• Tjaden
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• Diverse installatiebedrijven

Het gaat om een groot aantal middelgrote bedrijven die in het algemeen regionaal

tot landelijk opereren Haitjema is hofleverander grondboren en werkt met 65

medewerkers door heel Nederland om bodemwarmte rendabel te maken Luinstra is

een specialist op het gebied van bodemenergiesystemen WKO Nederland is

vergelijkbaar en is erkend voor meerdere protocollen Duratherm is een

familiebedrijf dat 20 jaar actief is in de aanleg van bodemenergiesystemen Tjaden is

van origine een bouw en boorbedrijf dat later gespecialiseerd is in bodemenergie

Het bedrijf maakt onderdeel uit van een Duits waterbouwbedrijf en werkt veel buiten

Nederland

Hoewel het uitvoeren van mechanische boringen een al langer bestaande sector is

heeft de sector een impuls gekregen van de vraag naar bodemenergie Er is een

kleine branchevereniging GGBN waarin een deel van de bedrijven is

vertegenwoordigd Het is moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen van de omvang

van de sector doordat het veelal kleine en middelgrote familiebedrijven betreft en

informatie beperkt openbaar en beschikbaar is

De analyse van de bedrijven sluit aan bij de activiteiten die CBS rekent onder SBI431

en 432 installaties Deze laatste sector is enorm omvangrijk en heeft een omzet van

circa € 17 20 miljard per jaar Voorde meest nauwkeurige koppeling is de

omzetraming van 431 toegerekend aan de sector boren en energiesystemen De

werkzaamheden gerelateerd aan energiesystemen zijn hiermee voor een belangrijk

deel onderbouwd Door het nieuwe type van werkzaamheden is het niet mogelijk om

te spreken van een verificatie van de omzet voor deze specifieke sector

4 5 Bodembeschermende voorzieningen

De markt van bodembeschermende voorzieningen is relatief klein en omvat

bedrijven die uit de infrastructuur en projectontwikkeling afkomstig zijn

bijvoorbeeld
• Antea Groep

• ZVS Eemnes

• Heijmans Infra

• Ecocare milieutechniek

Het gaat om onderdelen van grotere bedrijven zoals Heijmans en Antea groep of

gespecialiseerde bedrijven ZVS is een familiebedrijf met 70 medewerkers dat

gespecialiseerd is in vioeistofdichte constructies zoals bij tankstations en andere

bodembeschermende voorzieningen Ecocare is onderdeel van de van der

Werffgroep die projecten uitvoert op het gebied van Infra en milieutechniek Antea

groep is een groot ingenieurs en adviesbureau met een uitvoerende tak het

voormalige Oranjewoud en 3 100 medewerkers waarvan 1 400 in Nederland en een

omzet van ruim € 400 miljoen per jaar
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In dit qua omvang beperkte marktsegment opereren diverse type bedrijven vanuit

verschiliende invalshoeken Het zijn bedrijven diegedreven zijn door duurzame

opiossingen en vanuit dit perspectief voorzieningen aanleggen Het werken onder

certificaat en met erkenningen komt prominent naar voren in de bedrijfsfilosofie van

de meeste bedrijven

De branchevereniging ODI VDV geeft aan dat de bodem erbij gebaat is als er beter

gehandhaafd wordt op de aanleg onder certificaat en erkenning en op de inspectie

van voorzieningen door daartoe erkende bedrijven Slechts een klein deel 5 van

de voorzieningen inclusief de aangesloten bedrijfsrioleringen wordt geinspecteerd

Van de meeste bedrijfsrioleringen is niet bekend of die vioeistofdicht zijn en is niet

inzichtelijk wat de omvang is van bodemverontreiniging ten gevolge van mogelijk
falende rioleringen ODI VDV beveelt aan om bedrijfsrioleringen te inspecteren op

vioeistofdichtheid ook als dat nog niet wettelijk verplicht is

De bodembeschermende voorzieningen maken deel uit van de gww sector en

vormen daarvan een specialistisch deel Onze raming van de omzet voor SBI 42

onderdeel overige werkzaamheden van € 150 miljoen per jaar sluit goed aan bij de

informatie voor de individuele bedrijven

4 6 Support sector

De support sector is gedefinieerd gedurende en ten behoeve van dit onderzoek en

bestaat uit dienstverleners die in meerdere sectoren actief zijn bijvoorbeeld
• SGS inspectie certificering laboratoria

• KIWA certificering keuring en controle

• Alcontrol Synlab laboratoria

• AL West laboratoria

• Eurofins laboratoria

• Antea Groep advies keuring en controle

• Arcadis advies

• Tauw advies

• HaskoningDHV advies

• Geofox Lexmond advies keuring en controle

SGS is wereldwijd marktieider op het gebied van inspectie controle analyse en

certificering SGS heeft 97 000 werknemers en een omzet van circa € 6 miljard per

jaar waarvan circa 40 in Europa SGS is in vele sectoren actief Bijiage 3 laat zien dat

SGS en KIWA de belangrijkste certificerende instellingen Cl s zijn voor de Kwalibo

regeling KIWA behoort wereldwijd tot de top 20 in dezelfde sectoren als SGS en

ontstond uit de Nederlandse drinkwaterbedrijven en heeft 4 500 medewerkers De

omzet van de Cl s voor het afgeven en onderhouden van de erkenningen is op basis

van informatie uit de sector zelf geraamd op circa € 5 10 miljoen per jaar Naast de

erkenningen voeren de bedrijven specifieke inspecties en controles uit
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Een tweede belangrijk segment in de dienstverlening zijn de laboratoria De

laboratoria zijn geaccrediteerd voor AP04 en of AS3000 om

samenstellingsonderzoeken en milieuanalyses uitte voeren Alcontrol onderdeel van

Synlab AL West onderdeel van Agrolab en Eurofins voeren onder andere deze

werkzaamheden uit Eurofins is wereldwijd actief met 400 laboratoria 35 000

medewerkers en een omzet van ruim € 2 miljard per jaar De omzet op het gebied

van analyses vormt een belangrijke component van de omzet in SBI klasse 71 12 zie

hoofdstuk 2

De adviesbureaus zijn actief in diverse sectoren Antea groep is genoemd in paragraaf

4 5 Van de andere adviesbureaus heeft Tauw de meeste erkenningen en een

specialisatie in bodem Tauw heeft 1 200 medewerkers waarvan 850 in Nederland en

behaalde een omzet van € 129 miljoen in 2018 Arcadis is hetgrootste

ingenieursbureau van Nederland beursgenoteerd en heeft wereldwijd 27 000

medewerkers en een omzet van € 3 3 miljard in 2018 HaskoningDHV is nummer 3 in

Nederland en heeft wereldwijd 6 000 medewerkers Geofoxx de nieuwe naam voor

Geofox Lexmond is een kleiner Nederlands adviesbureau met 80 werknemers

Het overzicht van de support sector geeft aan dat er bedrijven actief zijn die varieren

van mondiale spelers zoals SGS Eurofins en Arcadis maar ook vele kleinere

adviesbureaus

Op basis van de SBI vallen de activiteiten in SBI 7112 De omzet hierbinnen van aan

de Kwalibo regeling gerelateerd werk is geraamd op € 600 miljoen per jaar Op basis

van de verkenning van de bedrijven en hun werkzaamheden lijkt dit een redelijke

benadering voor de omzet van de support sector
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Bijlage 1 5B1 toelichting

Overgenomen uit SBI 2008 versie 2018 update 2019

Toelichting op de posten januari 2019 CBS

DB Winning van delTstuTlen geen oUe en gas

031 W Inning van zand grind en Klil

0312 winning van zano grind ei i Kiel

Deze klasse omvat

winning van Industrlfizana zand vaor ae Douw en grind

winning van zand an grind via npspjlten

Ijrdfcen male™ on rrtongon van steon grind on zand

winning van Kiel Clncl VuurvastGl

1^0 Kiasse onrvainlot

oreKon maLsn zevon o d mecnanlsctie PeweiKlngso van Douwpnin 33 32

net Dpspulten van zand en gitnd ter versterKingvan stianden en waierlcanten

42 91

0S9 Winning van DVGTtge detMotron

0392 Winning van tun

Ooze Klasse omvat

winning van turl

varvaardlglngvan turfslrocilsel turltimifitten en overlga tudaggregaten

Doze klasse omvat nlet

vervaaraiging van overige produrten wan tud {25 99

0393 Winning van zd ut

Deze Klasse omvat

zducwinning uit anderaarose zoutaizortingon DOK indiendoi}r oplduen en

oppampon

zdutpriKlume door not laden vordampen van zoowator of andorzoul water

praductievan Ddjn enandGrezoutoplDssirsgen

□ezeklasse omvat met

Dreiten zuiveren en rafTinergn van zoul 10 64 2

pmductUg van drlnlcwatar door hatverdampan vanzrrutwater 36 0D

0399 wtnningvan uvGrtgG dotmcTTen rest

Deze Kiasse omvat

winning van mergcl en kaLksteen

winning van avenge mineralGn sn martGriaien zeals diatomeGenaarde raatuunijk

gratlet spoksteen talk] vsidspaat onz

Dreken malen zeven mengenvan glps Krijt mergel kanstoen

treksa maien zGven mengsnvan mange minaraien

vatvaardlglngvan potgrord

venraandlglng van steen on Bmlnkmldrlkonon on nvenge steen en

brulnkddiagg lomerater

slntenenvan ertsen
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23 Venraardiging van evedga nEat metaaLtHiudgnde fliln^iaLg praduttan

Vgrvaardfglng van glas 9n glaswQnt

VenraardEglng van vlaKglas

231

2311

235 Vgrvaardlglng van cginent kalK gn gips

Vgivaamiging van centent

Oeig kiasse orrwat

varvaaraigmg van cgmientKLniKer sn nydrauuscn cement Incluslel

PDCtlandcemenl alumlnlunvEement smeitcement suickiencement en

supecldsra atcemignl

2351

DCZ0 masse omvat met

vecvaaraigingvan VLiuivasieinonei ngtcin eni 23 20]

veEvaardlglng van storlklare tietnn 23 63

vervaaraiglng van drugs moirtei 21 64

venfaardlgmg van artlKeien van cement 23 6g

~ vervaaraiglng van tandcemenl 12 50 2

Venraardiging van kalk en gIps

Deie masse omval

vervaaraiglng van ongemuste geDlLBtg en nydrauUscrte EcaOt

vervaaraiglng van drogg gipsmonel

2352

Deze masse omvat met

vervaaraiglng van drogg KalkmtirleL 23 64

vervaaraiglng van artltelsn van gips vonrde bouw 23 62 overlg 23 6

vervaaraiglng van tartagips 52 sfl 2

Vervaaraiglng van productenvan belun gtps en cement

Vervaardtglng van produrten voor de Oouw van deton kalkzandsteen envan

ceLendeton

23611 Vervaaraiglng van producten voor de Douw van deton

Deze masse omvat

vervaaraiglng van artlKelen van vnorgestnrt Cieloa cement of tunstsSeen voor

gedmlk n de Cmiiw znaLs dakpannen tegeK nouwster»en platen panelen

Duizen paien eiementen

vervaaraiglng van geprefaPrlceerae Dauwelemanten voor de Douw van cement

Delon or kunststeen

236

2361

Deze ktasse omvat met

vervaaraiglng van producten voor de Deuw van cellenDetan 23 61 2

vervaaraiglng van Petciniaen bouwelementen op ae Poiiwptaats oTsamensleiien

van niet zeirgeprerabnceerae betonnen bouwelementen op ae Pouwplaais

[41KX 42KX 4 5XX

23612 VenraatTlI^ng van producten voor de ipouinr van kaLkzanasIeen en celljenlietc]ii

Oezg masse ortrvat

vervaaraiglng van Diotacen elementsn sienen {gavapende parelett van

kaikzandsieen en van cettenDecdn

2362 Vetvaanllgilngvanpniductenvdordetmuwrvaiplps

Deze masse omvat

vervaaraiglng van platen panelen DtDKkea clementen van gips voor geOrulk In

ae bouw

Deze kCasEQ omvat met

venraaraiglng van slerarti kelen van gips 23 69

vervaaraiglng van gips 23 52

2363 Vervaavdlgrlng vanstanKlareDetcm

Deze kLasse omvat

vervaaraiglng van stDrtktareberton

thsze Kiass© omvat met

vervaaraiglng van vuurvasi cement 25 20

vervaaraiglng van drogg betonranrtel 23 64
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2364 VervaamiglngvanmonoMiidiQg e varm

Oeze Masse omvat

vgfvaanaiglngvan morlenn drogevorm

Deie kEasse Qmvat n let

vefvaaraigingvan vuurvaEiemflftet 23 20

vetvaardiging van storKSare demn 23 65

2365 Venraardlglng van pniducten van vezemenient

O02G Masse omvat

vefvaandlglngvan dojwmalerlalen van plantaandlge sloTten noutwDl stn3 net

Dies geDondcr met cement gips oT avenge minerals Dindmldoeien

vetvaanaiglng van wertcen van ceutitosecemenl e d

goirptaten duengs platen paneten aaicpannen Dui2^ units DeMcsns

goQtstenea potter maudels kmljnen snz

De e Masse omvat met

vetvaBnaigingvanvEzeiptaatzDnaermineraiEmnamiaaeten {I6 zij

2369 Vervaardlglng van metlge producten van Deten gtps «n cement

Deze ktasse omvat

vervaanilgingvandverigearttketen vandetan gips cement otKunststeen

Deeutjes meuDils das en rtaut reiiers va en umamenten Dtoempotten

gratmanumenlen emz

332 BePandetlng van arval

3321 Betiandellng van onscltaideujlc aival

Deze klasse omvat

verwerking van onscnadeujt afvat waaronder mest door middel van verMetnen

vsrdranden Deg raven onderploegen verglsten onlglTten neutraPsarea

ontwaierem en smeiden

compasteren van atval

vsiwerking van anjfmest

benandeten van ddor taerden aangevoerde verontreinlgfle grand en

baggerspeciej

vemletlglngvan Itadavcrs

acpicitatle vanvuitstorlplaatsen

Deze Kiasse omvat met

venwericing van fcadaventot dlervoeder 10 9

autodemontage 46 7 7 1

tJEwerken van aivalstonen van metaalzonder mecnaniscn of chemlsdi precB

VDorverkoop aan derdenzoatsstopen van ntacEtlnasencomputers [46 7F 9

KwetKen van awaistoren nietvan metaal zanoet mecnaniscn at cnemiscn

proces voorverkDdp aan derden zoals sorterea tnDaEen peisen van papier

lampen Kutfitstof aival e d sorteren van sloopnout 46 77 9

bewerlcenvanaPifalstotTen nJstvan metaal via eer mectianlscholctiamlstti

peaces tot secundasre grondsEotten zoats bcekenvanahatglas brekenvan

tJDUwpuin maten van scnrootpandlen raPder e d tot granulaat enz 5E S2

3BZ2 Benandeling van stJiadeUjK ailival

Deze Masse omvat

veiwerklng van sdiadelljk afvat door mlddet van vertiranden begiaven

onaeeptoegen vergisten ontgmea neutraiiseren n niwaieten en sctieiaen

VBiwerklng van z lekennulsatval afgawerkte otie en vet

veiwljderlng van endsult koet en vileskastea Pep s ult transformatarene a

verwerklng van radloadlef atval
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3BS Voortjereiairg lot tGcytU ng

3B31 Sloop van sdiepen wltgoed coinputen en dergeiyke

DGZS klasse ormat

^ Qlie^montQren van wltgooa Eeiouisios computer a iciaanlg dat ue

onderdeien recyded kunnen worden

hel slopen van z e en DlnnBnscnepen en van vPegtuIggn

DC20 ktasse ortvat n Idt

verwerklng via van metaalalvaL auiowrakken e a via snirGdcied [3S 32

demonteren van auto j 46 77 1]

3B3Z GesDcteerd matenaalvoorOerenien tot rwycung

Dezo klasse omvat

beworklng van vast melaalarvak sctiroot on van al dan met gedFulklg melalen

vootwerpen of metaalvcroindlngen lot secundalregrondstotren

PBTzeildngvan nlet melaaltioudende arvalstotren en van aldan niet gedruiKte

vooniverpsn tot secunaaire grondstonen

KoniiKirltend Is dat do input uit vasts atvalstotten or metaalaivai en scnioot bostaat

en gesoneend lanzijn maar nooltgesctillct Is want direct vencJergaBrult In een

industrieet pra tes terwijL de output wei vonrveraereveiwerkinggestnilct Is en als

Intermedlair product kan worden besctiouwd aij Oe bewerklng mdet sprake iljn van

een mecnanlsch at cnemiscn ptnces zoats

vatwerting via stineddetsvan mstaalafVat autowraltken e d

lERigw Inning van meta a ikemen lilt ta oe Is via verma ten E d

lerugwlming van non termmetalen ult irrtelaaLahaL via een ctiemisch proces

andeis dan slektroLyse
beweiken van rudoer en kunststat atval tot granutaat

drogen en malen van gipsverkregen uit rookgasontTwave llng

bEwerken van slakken vtlegas e d tot grlndvetvangend granulaait atvoor

gebrulk In de wegenOouw

metnaniscn soneren orekea malen e d van Oouw en stodpatval incL houtx

astalt

OEweikenvansmettstakkeniDtstraalgnt

vatwerken van Trituuivet tot secundalre grondstot

Dreken scnonen en malen van glasaival

vsisnipperenvaiii cud papier liciuslet arcniefvemtetlglng

lerugw Inning van stonen aok mstalen uit cttemlsdii atval

zuiveren en voor itergeotulk gescnikt ma ken van cnemisdte Oaaen en

vLoelsloTtsn ook Indlen metaainoudarHl

terugwlnnlng van metalen ult fotogransch alVaL tHJwoDibegld ult negatleven

ontwikkelaar e d

NB veiwetKing van kunstsiot en rudOeiafvai tot elndproducten woidt eerst dan

tot de Industrie gerekend Sndlen de umiet voor mlniniaal B0» Oestaat ult omzet

van elndproducten In aile ovedge gevailen worden de eenheder In deze ktasse

ingedeeld

Deze ktasse omvatnlet

verwerking van kadaveis tot veer voor huisdieren lo o

net slopen van zee en d innensctiepen 3B 31]

iHtdemonterenvan wltgued teievtsles computers e d zodanlg dat de

onderdelen gerecycled k unnen warden 5B 31]

oeintorueren van auto s 46 77 1
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39 Sanenng en eveng aCvalOBtieer

390 Sanerlng en oveng atvalbetieer

3900 Sanering en oveng atvaLDetieer

Deie Kiasse ormat

saneren van verantrelnlgde DDdems dT Dnder]waterbodQnisi

sanerenvan verantrelnigd gruna at oppcwlakiewaisr

VEfwijderer van aiSest In woningen en gelmtiwen

sanerenvan [ondergrtindse] opsiagtanks

Deze Kiasse omvatadK

del dprulmen an onsctiiadeLljK maKen van axplDsleven

Deze Kiasse omvatniet

zurvenenvan alvabwateF 37 00

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouvu en projectontuvikkeling

Pfojectontwikkelirg

Pfojectontwikkeling

Deze kiasse onnvat

aankopen van grand hieivoar boLwplannen tatan ontwerpen Latan bouwen

en de gebouwen verkopen

41

411

4110

Eventueel in tomblnatie met

verhuurvan de nog niet verkochte gebouwen woningen

Deze kiasse omvat niet

projectontwikkelaars die zelt bouwen 41 20

laten bouwen van onroerend goad voor de eigen verhuur 68 20 x

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

Deze kiasse omvat

gedeeltelijk bouwen vernieuwen of onderhouden van woningen en andere

gebouwen

aanteg van complete luchthavens sportaccommcdaties e d inclusief de

gebouwen

montage van constructles van nietzelfgeprefabriceerde fiouten bouweLementen

vervaardiging op de bouwplaats van betonnen bauwelementen

montage van constructies van nietzelfvervaardigde betonnen bouwelementen

kassenbouw bonw van hallen Loodsen e d

kiusjesbedrljven

Deze kiasse omvat nIet

montage op de bouwplaats van in eigen werkplaats vervaardigde houten

bouwelementen 16 23 9

montage op de bouwplaats van in eigen werkplaats veivaardigde betonnen

bouwelementen 23 61 1

montage op de bouwplaats van in eigen werkpiaats vervaardigde slalen

bouwelementen 25 11

vervaardiging van drijven woningen woonboten woonarken 30 11

aanleg van luchthavens met ultzondering van de gebouwen 42 11 1

aanleg van sportaccommodaties met uitzondering van de gebouwen 42 99

restaureren van bouwwerken of gedeelten daarvan 43 99 9

412

4120
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42 Grond water en wegenhouw geen grondverzet

421 Bouw uan wegen spoorwegen en kunstwerken

4211 wegenbouw en stratenmaken

42111 UVegenbouw

Deze klasse omvat

aanleg onderhoud herprofilerlng van fiels paden wegen start en

landingsbanen van asfalt bitumen en beton

Deze klasse omvat niet

bestraten van [fiets paden wegen e d met behulp van straalstenen tegels

slerbestrating e d 42 11 2]

aanleg van kunstwerken brnggen viaducten e d 42 13

grondwerk voor de aanleg van wegen [jchthavens en sportaccommodaties

45 12

42112 Stratenmaken

Deze klasse omvat

bestraten van trottoirs fietspaden rijbanen pleinen e d met behulp van

straalstsnen tegels betonplaten slerbestrating en opsluitbanden {open

verbarding

Deze klasse omvat niet

asfalteren van straten en wegen 42 11 1

4212 Bauw van boven en ondergrondse spoorwegen

Deze klasse omvat

aanleg en onderhoud van boven en ondergrondse spoorwegen

Deze klasse omvat niet

aanleg van kunstwerken bruggen viaducten e d 42 13

4213 Bouw van kunstwerken

Deze klasse omvat

bouwen van kunstwerken zoals van bruggen viaducten tunnels e d

Leggen van kabels en buizen

4221 Leggen van rioleringen buizen en pijpleidingen aanleg van bronbemaling

Deze klasse omvat

aanleg renovatle en reparatie van rioleringen

leggen en repareren van ondergrondse pijpleidingen

aanleg van bovengrondse pijpleidingen voor transport afvoer van vloeistoffen

gasser afvaQwater e d

aanleg van bronbemaling

sLaan van putten voor bronbemaling

422

Deze klasse omvat niet

aanleg van kunststof en metaLen pijpleidingen aan board van schepen of voor

industrielG installaties 33 22 1

schconmaken e d van rioleringan 37 00

Leggen van elektrkiteits en telecommunicatiekabeLs

Deze klasse omvat

aanleg van elektriciteits en telecommunicatiekabels

aanleg van bovengrondse hoogspanninger

4222
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429 Bouw van overige civieltechnische werken

4291 Natte wuaterbouuu

Deze klasse omvat

aanLeg uan dijken watarwegen haven en rlvlerwerken

verrkhten van bdggerwerkzaamheden

uitdiepen en op dieple houden van vaargeuLen Pavenhekkens e d

opspuiten van zand terversterking van stranden en waterkanten van rivieren

kanalen e d

Deze klasse omvat niet

uitbaggeren en vervangen van verontrelnlgde onder waterbodenn5 pv oo]

aanleg van bruggen tunnels e d voor wateiwegen 42 13

zand en grindwinning via opspuiten DS IZ

duikefsbedrljven 43 99 9

aanleg en onderhaud van glooiingen en beschoeiingen Langs oevers

waterkanten stranden e d 43 99 9

4299 Bouw van overige civieltechnisctie werken rest

Deze klasse omvat

aanleg van sportterreinen en accommodaties geen gebouwen zoals aanleg

van niet geprefabriceerde zwembaden van kunstgrasvelden

bouw van industriele werken geen gebouwen zoals van raffinaderijen en

chemiscbe inslalLatles pLaatsen van windmolens

onderboud van industriele werken festen en afdichten van Leidingen van

industriele werken

43 Gespecialiseerde werkzaamtieden in de bouw

431 Slopen van bouwwerken grondverzet en proefboren

4311 Slopen van bouwwerken

Deze klasse omvat

slopen van bouwwerken en onderdelen daarvan
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4312 Grondverzet

Deze klasse omvat

verpLaatsen egaLiseren ophogen afgraven van grond

opruimei bouwrijp maken van bGiivuterreinen na sloop

aanlQg van drainage

grondwerk voor bouwrijp maken van terreinen ruilverkaveling ortginnirg

landaanwlnning en inrichting

grondwerk voor aanleg van bossen sportvelden recreatieterreinen

groenvoorzieningen e d

Eventueel in combinatie met

straat en rioleringswerk

Dgzg klassG omvat niet

grondwerk overwegend voor de akker er tuinbouw [01 61

werkzaamhedGn direct gericht op grind of zandwinning 08 12

afgraven en verwijderen van verontreinigde grond 39 00

grondwerk voor het leggen van rioleringen en buizen 42 21

grondwerkvoor het leggen van elektriciteitskabels [42 22

aanleg en onderhoud van tuinen en gazons [81 30

Proefboren

Dgzg klasse omvat

doen van proefboringen en of sonrieringen nemenvan grondmonsters e d voor

bouwkundige geofysische geologische of andere doeleinden

4313

Deze klasse omvat niet

proefboren voor aardolie en aardgaswinning 09 10

grond en pufboren 42 21

43222 installatlG uanuerwarmings en lucbtbehandelingsapparatuur

Deze klasse omvat

aanleg en onderhoud van apparaten en Leidingenvoorcentrale verwarming

aanleg en onderhoud van apparaten en leidingen voorventilatie keeling en

klimaatregeling in gebouwen

installatie van zornecellen en coUeeforen voor de verwarming van water

Deze klasse omvat niet

aanleg van industriele kosltechnischs en luchtbehandelmgsmstallaties zoals

koelhuizen vriesinstallaties spnitcabines e d 33 22 1

4329 Overige bouwinstallatie

Deze klasse omvat

installatiG van Liften roLtrappen en bliksemafleiding

reparatie en onderhoud van lifter en roltrappen

aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van isolatiemateriaal tegen

warmte geluid of trillingen

aanbrengen van isolatiemateriaal aan buizen leidingen ketels e d

insfallatie van verlicbtingssystemen scoringsborden e d in stadions e a

sponaccommodaties

installatie van schermdoeken verduisteringsinstallaties In tuinderskassen

installatie van benzineservicestations

instatlatle van stallnrlchtlngen
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71 ArcmtectQa inggnleur^ gn technlscti ontwgi en ailvlgs KGurlng en contnilfi

711 Ardiltgctea Ingenleur^ gn techiitlscEtDiitwgnien a tv gs

7111 AKhitecten

711Z mgenieurs «n oueng lectiniscn onirwerp en a^ivies

De e Kiasse otwat

antwerpen gn tekgngn van pmjectgn op ngt ggpled van grondmecnanlca sEaaL

en tKlanDaiAV Doowcon^truclles e O j

ontwerpen an teKangn van prajectan op tiat gaDlad van Domwiyslca an gelulds

en tmiingstecninlelt

aovlseren op net ge died van Bouwakoestlek en lawaalDatteeRlng en fresri|dlng

advsenan op net gePSad van Pouwfcosten DDUwkwalltelt trauworganlsaOe

tnimbagatetdlng e d

adviseren op net gePied van gepruik en verwerktng van ODUwprDducten

ultvoerenvantecnnlsctte pgrekenlngen van pnojecten voorde durgerlljke en

utlUteltsPouw stedenPDUw varkegts tuln en Landschapslainde mlmtgUjKQ

orttenlng en planologle grond watep en wegenbouw

ontwerpen van stedentMtiw kondlg en verkee rskundlge projacten

oiTiwerpen van Landschapsondgrdglsn gn rgcreatlegePigdgn In dg onDgtsduwda

omggvlng

oitwerpen van stadsparken stads en dorpsranden grognvGor lenlngen e d Iti

de naastg woonomggving

ontwerpen van tulngnen andgrg groenvoor ignlngen rdndamDciwwerkgn

adviseren over aanleg van tLlnen en parkgn

ontwerpen van sportvelden

adviserenop natgePieduanstedenPouw mlmtelljkeondgnlng planologleen

miLieu

ontwerpen gntekenen van bouwwerken water enwegenoouw

bruggen tunnels siojl en vladucten enz

ontwerpen gn tekerten van transportlgidingsystenign

advlseren op net gePted van projecten vdor dg grond water en wgggndotjwen

on snore

ontwerpen gn tekenart van elgklroteciiiniEcttG mstaliatiai oats lltten roltrappen

en Llcntlnstallatlgs

ontwerpen gn tekenan van Pouwtgtnmscne irstaltatles oats sanitair en

KiimaatDengersing

ontwerpen en tekanan van op net gg diedvan teEgmatlcaj

onlwerpea tekewn adviseren m D t alarm prand en inPraatPeveliiglng

ontwerpen gn tekenan van werktuigen mactilnes en apparalen en van projecten

op net gePled van de Industrieie automatisering

adviseren op net gemeo van werktuig macnina en apparatanixiuw

ultvoerenvantedinlsttig pgrekenlngen voorwerlctulg macnitie en

apparatenoouw

ontwerpen tekerten en Penekenen van projecten op net gePled van de

procgstechnlgk In decnemlicne en petrpcnemlscne Industrie

ontwerpen van geogratlscne kaarten lucnskartering

tandmeetkuridJge en kadaslrale actiulteiten Kadasters

meteciroldgiscne insittuten tteafanceweertundigen e d

mltleuadvtgsdlenstein

verzorgen van EPest lEwentartsatlerapporten

geologiMh an geofystscti tjodemander oek

tekenen van tectinlschg illustratles voor Poeken en tljdscnrlTtan

adviseren m P t PedrijrsvelLlgPeld ap werkplekken e d

adviseren op net gebied van gepruik en verwerking van n gl Duwkundlgg

producten

aicnepiogiscneadviesdureaus

ontwerpen van cgrancatlesjisiemen op Povergenogmde geoieden

pmjectDggetgldlng opalle tHwengenpemdegePleden

overtgetaciniscneontwarp teken enadvlesPureawsvPDrzowrelders met

genoemd
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Elfcntuefil In cornDlnatle met

ftettraeren van de airedletijaans fla aanlag c t] Douw van aa projecten

Da^euasse omvatnlet

ontwerpen van trauwwerken toot fiuiserJjlte en utlllteitdouw [7 l ll

teKenEnvanrectanre 73 11]

aanleggen van tuinen pancen e d groeiwoorzlenlngen £l 3Gl]

712 Kaunng^ncontrole

7120 Keiirlng encontroU

71201 Keunng an tontralevat agrait» lie pTOOucten en voeCIngsmldaMen

0626 klasse omvat

routlnematlg keuren controteten en tested van voetungs en genottniddelan

ender meer met net ong op voeaingstivgiene

vee envteeskeuringsdlensten

nteiitTcmroLB en lukrelkeuringsdlensten

warenkeuTlngsdlensten

Keurtng an controle van land en tulnDouwpioducten

0626 Kiasseornvatniet

speur en ontwlkkelingswerlt met Petrekklng totvoedingsmlddelen en agrariscne

propyclen 72 11 1

kaurings controte en inspeclledienEten van de ovsmeld 84 12 oT 84 11

7120Z Kauri ng «n CDntroleuan madilnes apparaten en matertalen

0626 Ktasse omvat

Inspscteren certlTIceren routlnematlg Iteuren canlraleren en testen van

ana mogelilke materialen mamines apparaten tscmiscne instaliaties

gBDrulksvOOrwerpen e d

inspedle va n gas en oLletranspomeldlngen rldlerlngen al dan met mel

Qmera s

quality survey

ijKen van machines apparaten technlscne Instattattes sdiepen e d

~ vemmtenvaitautdKeuiriiiigen

Deze ktasse omvat n let

controleren van ladlngen van tramportmlddesen 52 29 2

certmcarenvan onroerend goed projecten 6E 51

speur en anWlKkeiingswerk met betrekklng tot mathires apparaten

nwterlater e d 72 19 2

keurlng en rontmte van agrarlsrlie producten en veedingsmlddelen 71 20 1

KBurings controte en Inspectlediensten van de ovarneld 84_ii

rued Is die ladoratorla Bfi 92 4

71203 Gverige keurlng en canlrole

Deze ktasse omvat

verrlchten van metingen I n verband met de lulverneld van water ot Uicnt

vemchtsnvan metingen van da radloactivltelte d i

verrl cht en van analyses van pnt entieig bronnen van verontrelnlgl ng loals nmt

en aivatwater

verrlchten van onderzaek Invenlarlsatleen rapporlage op tietvoortejmenvan

ascest

vemcnten van keurlng en contmle op net gebled van Dddemverontrelnlglng

Deze ktasse omvat nlet

speur en antwlkkeiingswetk van net aards muieu ruimtelijKe slrallng e d

72 11 3

medlsctie laPnratonia Efi 92 4
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Bijlage 2 schema inspectie van voorzieningen

Volgens mededeling van Stichting ODI VDV zijn voor inspecties van voorzieningen de

volgende schema s en protocollen te onderscheiden

Accreditatieschema s

• AS 6700 Voorzieningen

• AS 6800 Tanksinstallaties

• AS 6900 IBC werken

Protocollen

6701 visuele inspectie

6702 Geo elektrische metingen

6703 Hydrologische metingen

6704 Luchttest

6711 Visuele inspectie en controle minerale lagen

6801 Kathodische bescherming 6802 WBM controle

6803 Aarding en Potentiaalvereffening

6811 Keuring tank opslag installaties

6901 Inspectie bij aanleg IBC \werk

6902 controle staat van het IBC werk
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Bijlage 3 matrix van erkende Cl s
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Bijlage 4 voorbeeld van certificaten van KW5 Infra

• VGA en Petrochemie scope

projecten in de grond weg en waterbouw uitvoeren van water

bodemsanering of ingreep in de waterbodem uitvoeren

van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering productie van
betonmortel alsmede opsporen van Conventionale Explosieven
Werken in de risicogebieden van de railinfrastructuur

ISO 9001

ISO 14001

• C02 Prestatieladder niveau 5

• BRL 7000 protocol 7001 en 7004

BRL 9101 CROW 96a b

• FSC® licentiecode FSC C014245

• SEB erkenning

Asfaltcentrales

BRL 9320

FPC conform NEN EN 13108

Breker Den Helder incl mobiele brekers en mobiele menger

BRL 2506

Breker Julianahaven
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I0 2e ll HBJZH 10 2e |@minienw nl1

HBJZfl io 26 I@minienw nl1

i ^ HBJZlI lQ 2^@minienw nl1

{I0 2e I I HBJZ

Mon 4 6 2020 2 38 04 PM

To

HBJZfl iQ 2e |@minienw nl1 | iQK2eT]Cc 10 2e 10 2e

iiam

From

Sent

Subject RE Granuliet FW Opdracht Wim Kuijken
Mon 4 6 2020 2 38 04 PMReceived

Dank je en ja ok

Grttog
Van 10 2e HBJZ

Verzonden maandag 6 april 2020 15 21

Aan 1P 2e H HBJZ [ ] HBJZ10 2e HBJZ HBJZ10 2e 10 2e

Onderwerp Granuliet FW Opdracht Wim Kuijken

Ha

Vanochtend een call met Wim Kuijken over de opzet van het onderzoek dat hij gaat doen naar de granuliet kwestie

Ik zit zoals bekend in zijn team Bedoeling is dat hij zijn rapport eind juni begin juli afrond

Van het team met 10 2e als secretaris wordt gevraagd om feitelijk informatie aan te leveren over deze kwestie waaronder het

juridisch kader

Zie hieronder de onderzoeksopzet

Wim zal zelf met de nodige betrokkenen spreken waaronder ook de betreffende wethouder en mogelijk ook de

mensen deskundigen die Zembla heeft gesproken
Ik houd jullie verder op de hoogte en zal mij daarbij in 1®^ instantie richten tot10 2^ Okav
Groet

|l^
10 2e DBO 10 2s @ minienw nl

Verzonden maandag 6 april 2020 09 14

DGRW IOK2e] |^minienw nl

Van

10 2e10 2eAan ILT

I0 2e @ILenT nl l 10 2e I0 2e @rws nl |10 2e | DGRW

10 2e ] HBJZ 10 2e ^minienw nl

BS

^rws nl || I0 2e |^minienw nl I0 2e {BS | I0 2e

Onderwerp FW Opdracht

Beste collega s

Zie de mail van Wim Kuijken en mijn reactie daarop

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 H^P 2e

DBOVan

Verzonden maandag 6 april 2020 08 41

Aan Wim Kuijken |10 26 email com

Onderwerp RE Opdracht

Beste Wim

Prima om voqr deze opbouw te kiezen

11 1 en 10 2 g

10 2e

11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

Ik stel voor dat 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 1P 2e opgesteld Het stuk is alleen in hardcopy zeer beperkt verspreid

Met vriendeliike groet
10 2e

10 2e

10 «4p 2e

Van Wim Kuijken lQ 2e @gmail com

Verzonden zondag 5 april 2020 15 36

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

130456 0785



Onderwerp Opdracht
10 2e

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

130456 0785





MM HBJZ|| 10 2eTo @minienw nl]
10 2e I HBJZ

Mon 4 6 2020 5 40 33 PM

From

Sent

Subject FW Note en brief aan commissievoorzitter

Mon 4 6 2020 5 40 33 PM

20200406 memo bewindspersonen docx

Verzoek aan ministers van lenW en MenW om ontbrekende documenten inzake oranuliet op te sturen pdf

Received

2020406 Brief aan commissievoorzitte[r|ox2fdocx

Ha | 10 2e |
Bijgaand de stukken met in de brief aan de TK mijn opmerkingen verwerkt

I DBO

Verzonden maandag 6 april 2020 17 29

Aan 1QK2e \j hbJZ

Onderwerp Nota en brief aan commissievoorzitter

Heren

Hierbij mijn eerste concept van de brief aan de TK Graag jullie opmerkingen Indien mogelijk nog deze avond dan kan ik bet aan de

SG voorleggen

Met vriendelijke groet

Van

10 2e DGRW 10 2e | BS]

10 2e

n0k2ej

I0 24p 2e

130454 0788



10 2e BSK[| 10 29

] DGRW

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

Sent Mon 4 6 2020 8 33 18 PM

Subject FW Note en brief aan commissievoorzitter

Mon 4 6 2020 8 33 20 PM

2020406 Brief aan commissievoorzitter opml fi0 f2e^ i april 2020 docx

20200406 memo bewindspersonen optml lQ 2e V^ril 2020 docx

Received

In SG overleg vanmiddag is besloten de ministers morgen een conceptbrief voor te leggen nav verzoek Kamer sturen van

onderliggende stukken Gezien krappe tijckiad hierbij alvast concept met paar opmerkingen Ik neem aan dat tenminste |10K2e|
er nog naar kan kijken voordat deze naaM0 2^n ministers gaat ik houd het in de gaten Lijn is hetzelfde als bij eerste overleg
met de ministers geen interne stukken naar de Kamer

Groeten

31^
1
Van DGRW

Verzonden maandag 6 april 2020 21 29

Aan I 10 2e | BS | 10 2e | dBO

CC | 10 2e | HBJZ | 10 2b | DGRW

lOK2e

Onderwerp RE Nota en brief aan commissievoorzitter

Niet ie veel meer

dl0 2e| had het idee dat hij in een verslag hier een verwijzing naar had gezien hij is op zoek

Groeten

Van BS | 10 2e |@rws nl

Verzonden maandag 6 april 2020 18 57

Aan

CC 10 2e | hbJZ j 10 2e |@minienw nl

Onderwerp RE Nota en brief aan commissievoorzitter

Dag pOK^
Paar puntjes Zie bijgaand
Een van de door de Kamer gevraagde documenten kan ik niet thuisbrengen namelijk

10 2e DBO^ 1Q 2e @minienw nl

10 2e 10 2eDGRW @minienw nl

de brief van de toetsingscommissie over BRL 9321 in relatie tot granuliet
Enig idee wat daarmee wordt bedoeld

Groeten

10 2e | DBO 1Q 2e |@minienw nl

Verzonden maandag 6 april 2020 17 29

Aan 10 2e ^ HBJZ 10 2e @miinienw nl

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

Onderwerp Nota en brief aan commissievoorzitter

Heren

Hierbij mijn eerste concept van de brief aan de TK Graag jullie opmerkingen Indien mogelijk nog deze avond dan kan ik het

C|0 2^oorleggen
Met vriendelijke groet

10 2e DGRW 10 2e g minienw nl

10 {2e

10 4p 2e

143263 0792





10 2e DBOll 10 2eTo @minienw nl]
10 2e I HBJZ

Mon 4 6 2020 9 33 26 PM

From

Sent

Subject RE Memo en brief aan TK in reactie op commissiebrief d d 1 4 2020 inzake documenten granuliet
Received Mon 4 6 2020 9 33 26 PM

Ha [10^
Ik zie datje weinig hebt gedaan met ons commentaarop de Kamerbrief Daar wil ik het graag morgenochtend nog even over

hebben

Van 10 2e I DBO

Verzonden maandag 6 april 2020 22 04

Aan I 10 2e | DGRW

HBJZ I 10 2e ] CEND DCO

10 2e DGRW 10 2e | BS

10 2e ] SG

10 2e {BS | 10 2e

DBO I f10 2e10 2e

10 2e DBO

BSK

Onderwerp Memo en brief aan TK in reactie op commissiebrief d d 1 4 2020 inzake documenten granuliet

Beste college s

Bijgevoegd een eerste concept van een memo en brief aan de TK Ik heb commentaar vattil[o 2^ I0 2e ei i l|0 2^erwerkt
Graag morgenochtend uiterlijk 10 uur jullie reactie zodat e e a snel naar de bewindspersonen kan worden gestuurd

Met vriendelijke groet

10 2e 10 2e BSKCC

I0 2e

10 2e

10 24J 2e

130451 0798



10 2e DBOll 10 2eTo @minienw nl]
10 2e I HBJZ

Tue 4 7 2020 1 53 54 PM

From

Sent

Subject RE 20200407 memo bewindspersonen aangepast
Received

20200407 memo bewindspersonen aanqepastjo if2^ocx

Tue 4 7 2020 1 53 54 PM

Bij deze

Van DBO10 2e

Verzonden dinsdag 7 april 2020 14 52

Aan 10 2e I HBJZ

Onderwerp RE 20200407 memo bewindspersonen aangepast

IkwiI de stukken graag doorsturen naar de bewindspersonen
Met vriendeiiike greet

I0 2e

10 2e

10 H4ip 2e

DBO10 2eVan

Verzonden dinsdag 7 april 2020 14 15

Aan 10 2e hbJZ 10 2e @minienw nl

Onderwerp 20200407 memo bewindspersonen aangepast

Graag accent wat aanpassen ivm intern beraad invalshoek

Greet

i0 2e

130439 0799



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

□ HBJZ

Tue 4 7 2020 12 16 20 PM

Subject RE Memo en brief verzoek commissie en gevraagde documenten

Tue 4 7 2020 12 16 21 PM

]@minienw nl]10 2e 1P 2e 10 2eCc DGRW[
10 2eFrom

Sent

Received

20200407 memo bewindspersoneiiih f ^cx

Aangevuld nav vraag M afgestemd met 10 2e

DBO10 2eVan

Verzonden dinsdag april 2020 12 08

Aan

Onderwerp Memo en brief verzoek commissie en gevraagde documenten

Ha collega s

Hier even de laatste stand van zaken rond memo brief en gevraagde stukken

Ik heb ditmaal ook even alle stukken bijgevoegd zodat we weten waar we het over hebben

ten aanzien van het gevraagde document 1 zijn er in totaal 3 stukken uit 2013 Deze gaan wel over granuliet maar ik lees geen

bevestiging van de status als grond Gekeken moet worden of gezien de aard van de stukken deze verslagen als pers

beleidsopvatting kunnen beoordeeld

document 2 Zelfde vraag over de status Zie lakvoorstel van RWS

document 3 heeft nooit bestaan

document 4 de memo van |l0 2e| aan | 10 2e |
document 5 stuk is nog onbekend 10 2e kijkt of we het kunnen krijgen

document 6 de conceptnotitie granuliet versie 22 april Waarschijnlijk gedeeld met GIB

10 2^ aan jou het verzoek in de memo lets te zeggen over stukken ter voorbereiding van besluitvorming en stukken die een uiting

zijn van besluitvorming

Vraag aan jullie alien wat betekent de toepassing van de Wob criteria mn pers beleidsopvattingen voor de strekking en

argumentatie van memo en brief

Met vriendeliike groet

10 2e 10 2e DGRW 10 2e | BS]

10 2e

10 2e

I0 24f^ ^e

130440 0801



Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteuning
Bestuursadvles

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

ino 2e]|

10 2e

vers ag
M 31 0 6 10 2e

]g minienw nl

Datum

7 apnl2020

Tafel n a v uitzending Zambia over granuliet

6 april 2020 16 00

Telefonisch

Betreft

Vergaderdatum en tijd

Vergaderplaats

10 2e l f10 2e L

n0 2e

Deelnemers

10 2e I 10 2e

10 2e 1 1 iOj ^ 10 2e

• Gesproken is over de brief van commissie van 1 april 2020 met daarin het

verzoek om documenten aan de TK te sturen

HBJZ geeft aan dat het beleid ten aanzien van artikel 68 op dit moment

duidelijk is en er naar aanleiding van de door de TK aangenomen moties

nog geen formele aanpassing heeft plaatsgevonden Dit impliceert dat er

geen stukken aan de TK worden gestuurd De relatie met de Wob

verzoeken ligt gevoelig
Erzal een begeleidende nota en een kamerbrief worden opgesteld zodat

deze morgen dinsdag aan de bewindspersonen gestuurd kan worden

actie[iO ^
• Gesproken is over de positie van Deltares in de discussie over granuliet

actie |lO ^ zal navraag doen

• De Wob verzoeken zijn aan de orde gekomen Bij DGWB gaat het om

ongeveer 900 emails en ongeveer 100 documenten Ambtelijk zijn deze

100 docs eind volgende week beoordeeld Daarna moet er interne

stappen worden langsgelopen voorde formele totstandkoming van het

deel besluit Deze lijst van 100 docs is al gedeeld met RWS

RWS denkt op 17 april de beoordeling van alle stukken en mails gereed te

hebben Ook hier zal het nog enkele weken voordat het formele Wob

besluit genomen is Acti^ 0 2^feril0 2^hiaken een totaaloverzicht van de

bij Wob besluit te leveren stuk Dit om doublures te voorkomen en de

beoordelingen langs een lat te leggen
• Gestreefd wordt de reactie op het handhavingsverzoek uiterlijk 24 april

gereed te hebben

De uitspraak van de RvState wordt dinsdag verwacht Als de uitslag
bekend is worden de bewindspersonen direct geinformeerd Actie RWS

• Review De laatste versie is door DGWB naarde gemeente gestuurd met

akkoord van RWS De provincie is ookakkoord

Pagina 1 van 2

200993 0803



Volgende vergadering woensdag 8 april 2020 11 30 uur
Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteunlng

Bestuursadvies

10 2e

Datum

2 april 2020

Pagina 2 van 2
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Verslag telefonisch MT HBJZ 7 april 2020

Aanwezig Leden MT Verslag | io 2e |

Kopie Medewerkers HBJZ

Inventarisatierondje

buiten verzoek

I 1Q 2e

207817 0804



buiten verzoek

Granuliet

De vaste Kamercommissie heefl n a v de reactie van de minister om specifieke
onderiiggende documenten gevraagd Dit raakt de discussie over de uitieg van artikei

68 Grondwet Gekeken wordt hoe hier op een passende wijze mee omgegaan kan

buiten verzoek

Kffipe

I 1Q 2e

207817 0804



1|0 2^ l 1QX2e |

buiten verzoek

I 1Q 2e

207817 0804





10 2e BSK[| 10 29

] DGRW

To @minienw nl]
10 2eFrom

Sent Tue 4 7 2020 7 54 12 AM

Subject FW Merino en brief aan TK in reactie op commissiebriefd d 1 4 2020 inzake documenten granuliet
Tue 4 7 2020 7 54 14 AM

2020406 Brief aan commissievoorzitter AANGEPAST docx

20200406 memo bewindspersonen docx

Verzoek aan ministers van lenW en MenW om ontbrekende documenten inzake granuliet op te sturen pdf

Received

Hoi 1QK2e |
Staat in je CC maar omdat je die niet altijd leest hierbij de CQnceptbrief |10 2e| heeft geen opmerkingen mailt hij net

Groeten

Van 10 2e I DBO

Verzonden maandag 6 april 2020 23 07

Aan t10 2e PG RW

HBJZ | 10 2e ] CEND DCO

10 2e | DBO

10 2e DGRW I 10 2e | BS

ti|o 2y

10 2e BS | 10K2e

DBO | 1Q 2610 2e 10 2e

BSK

Onderwerp RE Memo en brief aan TK in reactie op commissiebrief d d 1 4 2020 inzake documenten granuliet

Beste collega s

Helaas is er iets niet goed gegaan met het versiebeheer waardoor de opmerkingen van HBJZ op de kamerbrief niet zijn

10 2e
_

BSK 10 2eCC

meegenomen

Bijgevoegd de correcte versie van de brief

Met vriendelijke groet

10 2e

{10 2e

10 2e I dbg

Verzonden maandag 6 april 2020 22 04

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

10 2e | BS ^ 10 2e

^ 10 2e |@minienw nl | 10 2e CEND DCO

10 2e @minienw nl

Van

10 2e DGRW
_

@rws nl

10 2e @minienw nl

10 2e BS 10 2e 10 2e I HBJZ

SG

@rws nl

10 2e 10 2eg minienw nl

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

10 2e dbo 10 2e @minienw nl

BSK 10 2e

Onderwerp Memo en brief aan TK in reactie op commissiebrief d d 1 4 2020 inzake documenten granuliet

Beste collega s

Bijgevoegd een eerste concept van een memo en brief aan de TK Ik heb commentaar vat i10 ^ 10 2e ei i10 2^erwerkt
Graag morgenochtend uiterlijk 10 uur jullie reactie zodat e e a snel naar de bewindspersonen kan worden gestuurd

Met vriendelijke groet

10 2e BSK 1 [10 2e |@minienw nl 10 2e @ minienw nlCC

10 2e

10 2e

143261 0806







I0 2e I DBOll 10 2e |@tninienw nl1
~

I0 2e TThBJZ
THB“4777ZUZUTCJTTJ1 48 AM

Subject RE Brief aan TK in reactie op commissiebriefd d 1 4 2020 inzake documenten granuliet
Received

To

From

Sent

Tue 4 7 2020 10 01 48 AM

Ok bel zo

Van

Verzonden dinsdag 7 april 2020 11 02

Aan

Onder

DBO10 2e

10 2e HBJZ

brier aan TK in reactie op commissiebrief d d 1 4 2020 inzake documenten granuliet

Ik kreeg terugkoppeling van insteek Stientje Even met je over bellen als het uitkomt

Met vriendeliike greet

Wcrpi nC

10 2e

10 2e

10 H^P 2e

10 2e ■ HBJZ 1 10 2e |@minienw nl

Dril 2020 11 01

3 DBO 1 1Q 2e | minienw nl

Van

Verzunuen uin »udg a

Aan

Onderwerp FW Brief aan TK in reactie op commissiebrief d d 1 4 2020 inzake documenten granuliet

Van

Verzonden dinsdag april 2020 10 21

Aan

Onderwerp FW Brief aan TK in reactie op commissiebrief d d 1 4 2020 inzake documenten granuliet

10 2e

10 2e HBJZ

10 2e DBO^ 10 2e minienw nl

TI

10 2e

10 2e 10 2e

I0 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

reeds beoordeeld zylab Id 130434

®2^

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

130443 0811



reeds beoordeeld zylab id 130434
10 29 I

130443 0811



HBJZlI I0 [2e I@minienw nl1

J HBJZ

Tue 4 7 2020 10 21 39 AM

Subject FW Gevraagde stukken commissiebrief

Tue 4 7 2020 10 21 39 AM

04 20191010 07 Brief aan DG RWS van DGWB d d 10 10 2019 over certificatie granuliet als grond pdf

10 2eTo

10 2eFrom

Sent

Received

06 20190422 Biilaae B notitie granuliet stuk van ILT DOCX

20190702 Reactie op memo Granuliet versie 13 iuni 2019 response GIB v1 3 pdf

02 2019 06 21 016 WVL BIJLAGE BIJ MAIL 2019 06 21 015 verslaa 20 iuni 2019 concept GEMARKEERD aanaepast CD pdf

Bijgaand de documenten

1 Verslag Implementatieteam nb namen gelakt maar mijns inziens vallen delen van dat verslag ook buiten reikwijdte
verzoek voorzover geen betrekking op granuliet

2 Discussienotitie van 22 april die in juni naar bedrijf GIB is verzonden voor reactie die reactie zit er ook bij
3 Ook nog toegevoegd Brie van dgWB aan dgRWS Lijkt me dat iig intern beraad is

Graag zsm reactie

Si DBO

Verzonden dinsdag april 2020 09 44

Aan

Onderwerp Gevraagde stukken commissiebrief

Best^lO ^
1 het document of verslag uit 2013 waarin bevestigd wordt dat granuliet grond is

Dit stuk is nog onbekend gaat DGWB na

2 het verslag van het Implementatieteam Besluit bodemkwaliteit van 2019 waarin devraag is besproken hoe het materiaal in het

licht van het Besluit en de nota van toelichting moest worden gezien

Dit stuk is al gelakt door RWS Heb ik bijgevoegd

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

Dit stuk bestaat niet

I0 2e

I0 2e I HBJZ

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 BRLopgesteld 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 opgenomen

Dit stuk bevat opvattingen van de beleids DG In uw brief van 5 maart is de strekking geparafraseerd weergegeven Heb ik

bijgevoegd

5 de brief van de toetsingscommissie over BRL 9321 in relatie tot granuliet
Stuk is nog onbekend

6 de nota van Bodem van 22 april 2019 zoals genoemd door dhr Bosma {onderzoeksjournalist bij Zembla tijdens het

rondetafelgesprek Granuliet op 9 maart 2020

Het stuk betreft een eerder concept van de discussienotitie van Bodemplus d d 13 juni 2019

Dit stuk bevat persoonlijke beleidsopvattingen maar is gedeeld met het bedrijf GIB Ik heb de gevraagde originele versie en de

versie met het commentaar van GIB bijgevoegd

7 De ontwerp BRL9344 De milieuhygienische kwaliteit van fractie 500 pm vrijkomend bij de bewerking van primair

steenachtige materialen uit 2015 Dit stuk is een concept van SGS Intron Certificatie en is openbaar

Met vriendeliike groet

10 2e

10 {2e

10 4d be

130442 0812



10 2e 10 29 10 29To BSK|

J@minienw nl]

J DGRW

Tue 4 7 2020 11 31 11 AM

@minienw nl] J
10 26DGRWI

From

Sent

Subject FW Collegebesluit onderzoeksopzet
Received

omschriiving opdracht versie def versie WMW docx

I0 12e

Tue 4 7 2020 11 31 15 AM

Beste h0 2ej en | 10K2e |
Met college van de gemeente West Maas en Waal is akkoord metde opdrachtomschrijving met de voorwaarde dat bij de

opmerking vooraf een deel van de tekst wordt geschrapt en alleen wordt verwezen naar de kamerbrieven Lijkt mij phnna Moet

dit nog in de lijn wordt besproken Wat is gisteren afgesproken over het informeren van de minister in de granuliet groep De

gemeente wil ook de raad informeren Dat moet volgens mij parallel lopen aan het informeren van de tweede kamer Graag een

spoedige reactie

Met vriendeliike eroet

10 2e

M0 2e fe
10 2e

Van |l0 2e| jf2e1

Verzoinden dinsda^ april 2020 12 13

Aan 10 2e DGRW

1 10 2e {BS] | 10 2e BS 10 2e@zwartbolplanontwikkelingenadvies nrCC 10 2e10 2e

10 2e

Onderwerp Collegebesluit onderzoeksopzet

Beste Jio 2ej
Het college is akkoord met de onderzoeksopzet Daarbij hebben wij nog een laatste aanpassing gedaan in de

“opmerking vooraf {zie bijiage De tekst is zo volledig neutraal en verwijst slechts naar de verzonden kamerbrieven We

vertrouwen erop dat deze tekst ook de instemming van het Ministerie heeft

Het college wenst het volgende nog te benadrukken Inzet van de gemeente was om tekstueel een relatie te leggen met

het naderonderzoek naar de besluitvorming Ditvalt echter buiten de scope van de review en is voor het Ministerie niet

aanvaardbaar gebleken Daarom is aansluiting gezocht bij de Kamerbrieven waarin sprake is van

1 een review en

2 een onderzoek naarde besluitvorming {Wim Kuijken
Deze benadering is voor het college akkoord mits in de scope van het onderzoek door de heer Kuijken tenminste ook de

toepasbaarheid van het certificaat BRL9321 aan de orde komt

Voor de volledigheid ontvang ik graag de definitieve onderzoeksopzet zodat wij deze ook formeel kunnen delen met

onze Raad

Met vriendeliike aroet

1c|^€0l0j^W etl0 2a

1c| {b€ nCi ^ C {t2e Jl0 2e
10 2^

143258 0817



]@minienw nl]I0 2e 10 2e 10 2eTo DGRWI
I0 2e |@nninienv\rriri

10 {2e DGRW

Tue 4 7 2020 12 05 05 PM

BSK[_
From

Sent

Subject RE Collegebesluit onderzoeksopzet
Tue 4 7 2020 12 05 06 PMReceived

Klopt
Van 10K2e D6RW

Verzonden dinsdag 7 april 2020 12 34

Aan 10 2b I DGRW

Onderwerp RE Collegebesluit onderzoeksopzet
Voor de zekerheid de tekst die je nu laat zien is onze laatste tekst de doorhaling weer van BenW

Van

Verzonden dinsdag 7 april 2020 12 31

BSK @minienw nl

@minienw nl

10 2e BSK

DGRW I0 2e Sminienw nl10 2e

10 2e 10 2e DGRWAan

10 2e

Onderwerp FW Collegebesluit onderzoeksopzet
Beste en | 10 2e |
Met college van de gemeente West Maas en Waal is akkoord metde opdrachtomschrijving met de vooriwaarde dat bij de

opmerking vooraf een deel van de tekst wordt geschrapt en alleen wordt vervrezen naar de kamerbrieven Lijkt mij prima Moet

dit nog in de lijn wrardlt besproken Wat is gisteren afgesproken over het informieren van de minister in de granuliet groep De

gemeente wil ook de raad informeren Dat moet volgens mij parallel lopen aan het informeren van de tv eede kamer Graag een

spoedige reactie

Met vriendelijke greet
10 2e

tel 06j 10 2e

e mail 10 2e ^minienw nl

Van 10 2e[i] 2e c^10] 2e||awestmaasenwaal nl

Verzonden dinsdag 7 april 2020 12 13

Aan I 110 2e | DGRW 10 2e | 5 minienw nl

^
|@rws nl I0 2e BS | 10 2e |^rws nl | 10 [2e |

q
I0 2e |^westmaasenwaal nl j l0 2e[l@zwartbolplanontwikkelingenadvies nr tP0 2qjSzwartbolplanontwikkelingenadvies nl

I0 2a @gelderland nl

Onderwerp Collegebesluit onderzoeksopzet

Beste h ^ 2ej
Het college is akkoord met de onderzoeksopzet Daarbij hebben wij nog een laatste aanpassing gedaan in de

“opmerking vooraf’ {zie bijiage De tekst is zo volledig neutraal en verwijst slechts naar de verzonden kamerbrieven We

vertrouwen erop dat deze tekst ook de instemming van het Ministerie heeft

Het college wenst het volgende nog te benadrukken Inzet van de gemeente was om tekstueel een relatie te leggen met

het naderonderzoek naar de besluitvorming Ditvalt echter buiten de scope van de review en is voor het Ministerie niet

aanvaardbaar gebleken Daarom is aansluiting gezocht bij de Kamerbrieven waarin sprake is van

1 een review en

2 een onderzoek naarde besluitvorming {Wim Kuijken
Deze benadering is voor het college akkoord mits in de scope van het onderzoek door de heer Kuijken tenminste ook de

toepasbaarheid van het certificaat BRL9321 aan de orde komt

Voor de volledigheid ontvang ik graag de definitieve onderzoeksopzet zodat wij deze ook formeel kunnen delen met

onze Raad

Met vriendelijke greet

1 10 2e BS
_

I0 2eCC

10 2e

10 2WK2e
iej 2e

10K2jlQ 2e^
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Wim Kuijken il iQ 2e |@gnnail conn]
l0X2e I DBO

Tue 4 7 2020 12 07 01 PM

To

From

Sent

Subject 20200407 Gesprekspartners onderzoek Wim Kuijken
Tue 4 7 2020 12 07 02 PM

20200407 Gesprekspartners onderzoek Wim Kuliken docx

Received

Beste Wim

Bijgevoegd een aangepaste lijst met gesprekspartners Ik heb een aantal instanties toegevoegd naar aanleiding van de evaluatie

Kwalibo

Geel gemarkeerd de gesprekken waarvan ik denk dat we die op korte termijn kunnen gaan voeren Deel je dat beeld

Zo ja dan laat ik de gesprekken vanaf komende week na Pasen inplannen
Groet

10 2e

p s vandaag ben ik {weer druk met een kamerbrief n a v granuliet Ik bel je tegen het einde van de middag

134920 0820



BS | 10 2e I@rws nl1

I DBO

10 2«To

10 2eFrom

Sent Tue 4 7 2020 3 22 31 PM

Subject FW Opdracht
Received Tue 4 7 2020 3 22 31 PM

H^l^
Zie hieronder de begrijpelijke vragen van Wim Kuijken Kun jij e e a beknopt uitleggen
Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 «id ^e
Van Wim Kuijken

Verzonden dinsdag april 2020 16 17

Aan 10 2e DBO

Onderwerp Re Opdracht

10X2at
Toch nog even om helder te krijgen voor mij nav jouw heldere bericht

1 Grand Klopt deze defmitie “Gfond is vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een

maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur

zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen alsmede van nature in de bodem

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

Bssa wordt grond die voor meer dan 50 gewichtsprocenten is vermengd met ander materiaal

al dan niet met een korrelgrootte van meer dan 2 millimeter niet als grond aangemerkt
”

Zo ia dan staat er toch ’’orqanisch”

2 Zorgplicht Klopt dit “De zorgplicht houdt in dat iedereen die weet of redelijkerwijs kan

vermoeden dat nadelige gevolgen kunnen optreden door het toepassen van een bouwstof grond
of baggerspecie maatregelen moet nemen om verontreiniging te voorkomen of zoveel mogelijkte
beperken Voor toepassing in oppervlaktewater is een specifieke zorgplicht in het Besluit

bodemkwaliteit opgenomen om nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater te

voorkomen Voor toepassing op de landbodem is deze al afdoende opgenomen in artikel 13 van

de Wet Bodembescherming en voor de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam in de

Waterwet De zorgplicht vormt een vangnet voor situaties waarin sprake is van onzorgvuldig
handelen zonder dat een specifiek wettelijk voorschrift wordt overtreden De zorgplicht geldt
bijvoorbeeld ook bij parameters waarvoor geen normen zijn opgenomen of in situaties die zijn
vrijgesteld van de verplichte kwaliteitsbepaling

”

Zo ia dan kan Handhavinq toch optreden bii twiifel

We spreken elkaar

Wim

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 6 apr 2020 om 20 51 heeft

geschreven

10 2e DBO i 10 2e @minienw nl het volgende

Ha Wim

Brisant is wel het minst

Granuliet is geen grond in de organische zin maar materiaal dat kwalificeert als grond in de betekenis van het Bbk

Grond hoeft volgens het Bbk niet rechtstreeks uit de bodem te komen maar moet wel vergelijkbaar zijn met

materiaal dat qua samenstelling en structuur rechtstreeks uit de bodem komt en moet duurzaam een

bodemfunctie kunnen vervullen Dit is bij granuliet het geval De herkomstvan het materiaal is hierbij niet relevant

Een andere opvatting had betrekking op de herkomst van het materiaal waarbij het materiaal uit Nederland

135117 0822



afkomstig zou moeten zijn om als grond gekwalificeerd te kunnen worden Ook dit is ingevolge het Bbk niet het

geval Het kan ook gaan om schelpen en grind Deze worden ook als grond beschouwd

De discussie had twee aspecten is het wel grond en geen bouwstof en het tweede deel van de discussie ging over de

toe passing van een flocculant Daar werden in de discussie interne allerlei kwaliteiten aan toegedicht Deze zijn bij alle

uitgevoerde milieuhygienische onderzoeken niet gebleken

ILT heeft al die tijd de BRL voor granuliet akkoord bevonden Feitelijk gezien is er niet gedoogd de BRL was en is

immers rechtsgeldig Maar daar wordt door sommigen binnen de ILT inderdaad anders tegenaan gekeken

Handhavers bij RWS toetsen alleen of het materiaal voldoet aan de vereisten in het productcertificaat en kunnen dan

van de aangeleverde partij een monster nemen Dat is ook gebeurd Verder heeft handhaving RWS geen wettelijke

middelen om de toepassing tegen te houden De zorgplicht komt in het geding als er een vermoeden of overtreding

is geconstateerd Dat is wegens de rechtsgeldigheid van het BRL en het onderliggende certificaat niet aan de orde

Het idee achter het nieuwe BRL 9344 is dat dit beter toegesneden zou zijn op de fijne fractie die vrijkomt bij de

bewerking van primaire steenachtige materialen De verwachting is dat deze BRL meer toegesneden zal zijn op

materialen als granuliet Tot die tijd is het huidige BRL 9321 onverkort rechtsgeldig
Het initiatief om te komen tot 9344 ligt bij het bedrijfsieven GIB heeft echter geen prikkel zolang 9321 rechtsgeldig is

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 «4P 2e

Van Wim Kuijken | 10 2e |@gmail com

Verzonden maandag 6 april 2020 16 53

Aan

Onderwerp Re Opdracht

Dit is toch wel ‘brisant’ materiaal deze mailtrails

Mijn voorlopige waameming Granuliet is eigenlijk bouwstof en geen echte grond maar kan wel onder de

defmitie grond worden gebracht Is ook vele jaren gebeurd ook onder een BLR En ineens komt er discussie

over via Handliaving RWS ON Dan blijkt dat BLR eigenlijk niet toereikend is vlgs RWS NB maar

blijkbaar wel altijd door gecertificeerde bedrijven akkoord bevonden Er moet een nieuw BLR komen Dat

wordt gemaakt Tot die tijd wordt ‘gedoogd’ ook omdat er een bedrijfsbelang is en het materiaal nuttig en

functioneel is ‘^ Maar handhavers toesten ook op andere zaken zoals zorgplicht Dus zelfs al zou granuliet
echt grond zijn conform een goed BLR dan nog kan handhaving het tegenhouden Klopt dat

Wim

I0 2e DBO^ 10 2e @ minienw nl

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 6 apr 2020 om 08 41 heeft

hetvolgende geschreven

10 2e DBO j 10l 2e 5 minienw nl

20200317 Tijdlijn granuliet inclusief aanvullingen mails ILT docx

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

verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch vetzenden van berichten

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

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

messages

135117 0822



3 HBJZfl I0 2e I@minienw nl1

HBJZ

Tue 4 7 2020 3 45 09 PM

Subject FW 20200407 memo bewindspersonen aangepast
Received

20200407 memo bewindspersonen aangepast docx

10 26To

10 2eFrom

Sent

Tue 4 7 2020 3 45 09 PM

130436 0823



Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

T a v Bewindspersonen Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteuning
Bestuursadvles

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

1 io 2e r

10 2e

memo M 3i o 6| f10V2el
Commissiebrief d d lapril 2020 l^minienw nlmsm

Datum

7 april 2020

Bijlage n

Naar aanleiding van de brief Reactie op toezeggiing gedaan tijdens het Algemeen
^

Overleg Leefomgeving van 10 maart 2020 over granuliet d d 31 maart 2020

zaaknummer 2020Z05825 de brief Reactie op de uitzending van Zembla over

granuliet d d 5 maart 2020 [Kamerstuk 30015 nr 62 en de informatie uit de

technische briefing en het rondetafelgesprek over granuliet van 9 maart 2020

geeft de Kamer aan dat zij niet over alle documenten beschikt

In haar brief van 1 april 2020 verzoekt de commissie u in totaal 7 documenten

uiterlijk 8 april naar de Tweede Kamer te sturen Daarbij geldt dat alleen het

memo van dgWB aan dgRWS waarin deze zijn standpunt rondom granuliet
verwoordt kan worden beschouwd als document voor intern beraad

In bijiage 1 worden deze documenten kort toegelicht

Beleid ten aanzien van het toesturen van documenten

De vraag van de commissie moet bezien worden in het licht van de brief van de

minister van BZK van 18 november 2019 waarin ingegaan wordt op de betekenis

van artikel 68 Grondwet en de relatie met de Wob

De Kamer wordt gewoonlijk bij brief of nota en mondeling geinformeerd door

middel van het verstrekken van inlichtingen De vorm van de inlichtingen wordt in

beginsel bepaald door de bewindspersonen De gevraagde inlichtingen worden

verstrekt aan de Kamer als geheel Vervolgens is het aan de Kamer om te

beslissen of zij zich voldoende geinformeerd acht Indien de Kamer van oordeel is

dat dit niet het geval is kan de Kamer verzoeken om nadere inlichtingen
eventueel in de vorm van documenten

Recentelijk is de wijze van verstrekken van inlichtingen aan de Kamer aanleiding

geweest voor de Kamer om een aantal moties in te dienen met als inzet een

ruimere uitleg van artikel 68 Gw Deze moties zijn op 20 februari 2020

aangenomen

Het kabinet heeft de moties in beraad totdat het advies van de Raad van State

over de ministeriele verantwoordelijkheid inclusief het inlichtingenrecht
beschikbaar komt naar verwachting tweede helft april Voor de periode tot aan

dat moment heeft BZK een handvat voor ministeries opgesteld dat in MR van 13

maart geagendeerd was maar uiteindelijk niet is vastgesteld De inhoud daarvan

is evenwel voor lenW goed bruikbaar

Pagina 1 van 4
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Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteunlng

Bestuursadvies

In het handvat wordt gesteld dat bij een verzoek tot het verstrekken van

documenten niet volstaan kan worden met het simpeliweg weigeren van

documenten maar moet worden gezien als een verzoek om het verstrekken van

de in die documenten voorhanden zijnde informatie

Het stuk geeft aan dat op ruimhartige wijze deze informatie verstrekt moet

worden en de inhoud zo volledig mogelijk weergegeven moet worden

Slechts in uitzonderingssituaties kunnen documenten zelf worden verstrekt

waarbij dit dan steeds goed gemotiveerd wordt Dit geldt in het bijzonderten
aanzien van documenten die intern beraad betreffen Deze documenten worden

dan met inachtneming van het regime van de Wob verstrekt

Datum

7 april 2020

Documenten en besluitvorming
In dit verband is door Min MenW de vraag gesteld of er een onderscheid gemaakt
kan worden tussen documenten bedoeld voor voorbereiding van besluitvorming
en documenten die een uiting van besluitvorming vormen en zo ja of die

laatste categorie mogelijk wel gedeeld kan worden met de Kamer

Voorbeelden van deze laatste categorie zijn het memo van dgWB aan dgRWS van

10 10 2019 in dit stuk neemt de beleids DG binnen zijn mandaat een

beleidsstandpunt in De recente brief van de ILT aan Min MenW is een tweede

voorbeeld van een uiting van besluitvorming

Genoemd onderscheid is echter in het verkeer met de Kamer niet relevant Waar

het om gaat is of er sprake is van intern beraad Zolang er geen sprake is van

het naar buiten toe toezenden van documenten buiten de invioedssfeer van

lenW blijft er sprake van intern beraad Fase van besluitvorming danwel vorm

brief memo doen er vanuit het perspectief van de Wob art 68 Gw niet toe

Beide aangehaalde documenten vallen onder de noemer intern beraad en

worden niet aan de Kamer verstrekt

Gevoigde handelwijze
U heeft u in de brieven van 5 maart en 31 maart uitgebreid inlichtingen verstrekt

over de interne discussies en besluitvorming rond het vraagstuk van granuliet De

inhoud van de gevraagde en andere documenten geeft ook geen aanleiding de

Kamer aanvullende inlichtingen te verstrekken Daarmee is de relevante

informatie uit de gevraagde documenten reeds met de Kamer gedeeld

Ingediende Wob verzoeken

Op 6 10 en 21 februari 2020 zijn Wob verzoeken ingediend door respectievelijk

Sportvisserij Nederland Zembla en de gemeente West Maas en Waal

Gestreefd wordt uiterlijk Imei een deel besluit te nemen op deze verzoeken

door RWS respectievelijk DGWB Met deze besluiten zal een grootaantal
formele documenten deels openbaar worden Ook de door de commissie

gevraagde interne documenten worden dan met toepassing van de Wob criteria

dus zonder de persoonlijke beleidsopvattingenj openbaar gemaakt

Advies

U wordt geadviseerd niet in te gaan op het verzoek van de commissie omdat u de

benodigde inlichtingen reeds heeft verstrekt aan de Kamer Het alsnog toezenden

van documenten zoals gevraagd door de commissie is niet conform het

kabinetsbeleid De aard van de documenten rechtvaardigt bovendien geen

uitzonderingssituatie U heeft de kamer reeds afdoende inlichtingen in uw brieven

Pagina 2 van 4
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van 5 maart en 31 maart venstrekt U wordt geadviseerd de kamer hierover op

kortetermijn bij brief te informeren

Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteunlng

Bestuursadvies

U wordt tevens geadviseerd de kamer actief te informeren op het moment dat bet

Wob besluit genomen wordt Daarbij worden ook de documenten openbaar

gemaakt waar de commissie nu om vraagt

Datum

7 april 2020
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Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteunlng

Bestuursadvies

Bijlage 1 gevraagde documenten

het document of verslag uit 2013 waarin bevestigd wordt dat granuliet

grand is

Erzijn verslagen van het Implementatieteam Deze zijn met meerdere

partijen buiten het ministehe gedeeld
het verslag van het Implementatieteam Besluit bodemkwaliteit van 2019

waarin de vraag is besproken hoe het materiaal in het licht van het

Besluit en de nota van toelichting moest worden gezien
Zie opmerking onder 1

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

Dit stuk bestaat niet Dit is in antwoord op vraag 19 van Kroger e a al

gesteld
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

opgenomen

Dit stuk bevat opvattingen van de beleids DG In uw brief van 5 maart is

de strekking geparafraseerd weergegeven

de brief van de toetsingscommissie over BRL 9321 in relatie tot granuliet
Dit stuk is onbekend

de nota van Bodem van 22 april 2019 zoals genoemd door dhr Bosma

fonderzoeksjournalist bij Zembla tijdens het rondetafelgesprek Granuliet

op 9 maart 2020

Het stuk betreft een eerder concept van de discussienotitie van

Bodemplus d d 13juni 2019

Dit stuk is gedeeld met partijen buiten het ministerie

De ontwerpj BRL 9344 De milieuhygienische kwaliteit van fractie 500

pm vrijkomend bij de bewerking van primair steenachtige materialen uit

2015

Dit stuk is een concept van SGS Intron Certificatie en is openbaar

1

Datum

7 april 2020

2

3

4

5

6

7
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10 2e DBOll 10 2eTo @minienw nl]
10 2e I HBJZ

Tue 4 7 2020 5 20 08 PM

From

Sent

Subject RE Stuk voor agenda Tafel granuliet 8 april 2020
Tue 4 7 2020 5 20 08 PMReceived

Hah0 2ej
Kun je mij de schone versie van de Kamerbrief toezenden aub Dan deal ik hem nog even met BZK

Grtl^

Van 10 2e I DBO

Verzonden dinsdag april 2020 17 31

Aan | 10 2e | CEND DCO

] SG I 10 2e | BS | 10 2e BS

BSK | 10K2e | BSK

Onderwerp Stuk voor agenda Tafel granuliet 8 april 2020

Beste collega s

Bijgevoegd mail en stuk ter bespreking tijdens de tafel granuliet

Met vriendeliike groet

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

10 2e

10 2eCC

10 2e

10 2e

10 2e 10K2e

DGRW 10 2e aminienw nl10 2eVan

Verzonden dinsdag april 2020 15 33

Aan DBO 1 I0 2e |@minlenw nl

I DGRW \ 10 26

@mlnienw nl

10 2e

10 2e 10 2e BSK@minienw nlCC

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

10 2e @minienw nl

Onderwerp akkoord opdrachtomschrijving reviewonderzoek gemeente West Maas en Waal

Hallo

Het college van Burgemeester en Wethoudens van de gemeente West Maas en Waal is akkoord met de onderzoeksopzet met

een nog virel een aanpassing bij opmerking vooraf De gemeente willen daar alleen een verwrljzlng naar de kamerbrief zie

voonstel in de bijgevoegde omschrijving Lijkt mij een prima aanpassing De gemeente wfil graag een definitieve

onderzoeksopzet ontvangen en deze met de gemeenteraad delen In de kamerbrief van 31 maart jongstleden aan de Twreede

Kamer heeft de minister ook aangegeven dat de aanpak voor het reviewonderzoek aan de Tweede Kamer zal worden

voorgelegd Ik heb dit net even besproken met|l0 ^ en wij zien hiervoor de volgende twee mogelijkheden
1 De bijgevoegde opdrachtomschrijving wordt gezonden aan de gemeenteraad en de Tweede Kamer of

2 Door een bureau uitgebrachte offerte wordt naar de gemeenteraad en de Tweede Kamer gezonden
De opdrachtomschrijving kan relatief snel worden verzonden Een offerte gaat langer duren Ik denk dat eind volgende week een

offerteaanvraag uit kan dan twee weken reactietermijn beoordelen en bespreken offertes met klankbordgroep een week

aanvullende vragen eindbeoordeling en opdracht twee weken Bij een offerte gaat het denk al snel zeven weken wellicht met

wat extra druk zes duren alvorens je lets naar de Tweede Kanner en de gemeenteraad kan sturen

Ik heb de twee opties zojuist ook besproken met |l0 26j 10 2e [van de gemeente Hij heeft de sterke voorkeur voor optie 1

Volqens fr0 2e| qaat hetanders te lang duren waardooreen omschrijving tussentijds toch bij de raad terechtkomt kleine

gemeente en korte lijnen met alle gevolgen van dien Immens als een raadslid bekend is met de omschrijving dan zou het

burgercollectief er kennis van kunnen nemen en vervolgens Kamerleden geinformeerd Dit scenario lijkt ons beide niet wenselijk
De gemeente is gewent om de raad binnen ongeveer een week over een collegebesluit als onderstaand te informeren Ik heb

verder aangegeven dat het mij belangrijk lijkt om de Tweede kamer en de gemeenteraad tegelijkertijd te informeren en hierover

procesafspraken te maken

@jl0 2e ik verzoek je om op 8 april 2020 het regulieroverleg Granuliet

vie inrormeren over onderstaand besluit van de gemeente West Maas en Waal

VAkkoord te vragen op de bijgevoegde opdrachtomschrijving met het laatste wijzigingsvoorstel van de gemeente mijn advies

overnemen

VOptie 1 en optie 2 voor te leggen voor het informeren van de Tweede Kamer en de gemeenteraad en een keuze maken mijn
advies optie 1

VInstemming vragen voor het op hetzelfde moment informeren van de Tweede Kamer en de gemeenteraad opdat de

noodzakelijke procesafspra kenkunnen worden gemaakt
Deze mail heb ik na overleg met|l0 2^ opgesteld
Met vriendelijke groet
10 2e

10 2e 2e

| 10 2e

Van| [f0 2i[W25]
Verzonden dinsdag april 2020 12 13

Aan

^10 2eg^estmaasenwaal nl

10 2e DGRW | i0 2e | Sminienw nl
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1 10 2e {BS 10 2e 10 2e BS 10 2e@rws nl @ rws nlCC 10 2e

10 2e ^westmaasenwaal nl { IO 2ei@zwartbolplanontwikkelingenaclvies nr 10 26jBzwartbolplanontwikkelingenadvies nl

^gelderland nl10 2e10 2e

Onderwerp Collegebesluit onderzoeksopzet

Beste

Het college is akkoord met de onderzoeksopzet Daarbij hebben wij nog een laatste aanpassing gedaan in de

“opmerking vooraf’ {zie bijiage De tekst is zo volledig neutraal en verwijst slechts naar de verzonden kamerbrieven We

vertrouwen erop dat deze tekst ook de instemming van het Ministerie heeft

Het college wenst het volgende nog te benadrukken Inzet van de gemeente was om tekstueel een relatie te leggen met

het naderonderzoek naar de besluitvorming Ditvalt echter buiten de scope van de review en is voor het Ministerie niet

aanvaardbaar gebleken Daarom is aansluiting gezocht bij de Kamerbrieven waarin sprake is van

1 een review en

2 een onderzoek naarde besluitvorming Wim Kuijken
Deze benadering is voor het college akkoord mits in de scope van het onderzoek door de heer Kuijken tenminste ook de

toepasbaarheid van het certificaat BRL9321 aan de orde komt

Voor de volledigheid ontvang ik graag de definitieve onderzoeksopzet zodat wij deze ook formeel kunnen delen met

onze Raad

Metvriendelijke groet
tio H

1c|j beM»^

130435 0825



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

Tue 4 7 2020 6 59 23 PM

To

From

Sent

Subject 20200407 memo antwoorden vragen WK 7 april 2020
Tue 4 7 2020 6 59 23 PM

20200407 memo antwoorden vragen WK 7 april 2020 docx

Received

Beste Wim

Bijgevoegd de antwoorden op jouw vragen

Groet

{RWS heeft dit opgesteld10 2e

i0 2e

134919 0826



Antwoorden op vragen Wim Kuijken 7 april 2020

1 Grond Kloptdeze definitie “Grond is vast materiaal dat bestaat uit minerale

delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stoi

in een verhouding en met een structuur zeals deze in de bodem van nature

worden aangetroffen alsmede van nature in de bodem voorkomende

schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter In het

kader van het Bssa wordt grond die voor meer dan 50

gewichtsprocenten is vermengd met ander materiaal al dan niet met een

korrelgrootte van meer dan 2 millimeter niet als grond aangemerkt
”

Zo ia dan staat er toch ’’orqanisch”

Antwoord

Er lijken hier twee definities door elkaar te lopen Die van het Bssa

Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen en het Besluit

bodemkwaliteit Bbk De hier relevante definitie staat in artikel 1 Bbk en

luidt

‘Grand vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2

millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem

van nature worden aangetroffen alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en

grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter niet zijnde baggerspecie’

Granuliet bevat minerale stof en heeft een korrelgrootte 2mm

In de Nota van Toelichting 4 3 5 Definities grond en baggerspecie van

het Bbk staat In uitzonderingsgevallen komt ook grond voor met vrijwel

geen organische stof bijvoorbeeld dekzanden of vrijwei geen minerale

delen bijvoorbeeld mineraalarm veen

Onder andere door de blootstelling ervan aan lucht en percolatiewater
bevat granuliet organisch materiaal zij het zeerweinig Gerard Kruse

Advies 2020 Erzijn in november 2019 januari 2020 en februari 2020

diverse monsters van granuliet geanalyseerd door SYNLAB waarbij het

gehalte aan organische stof varieerde tussen 0 2 en 0 8 d s het

frequentst gemeten gehalte bedroeg 0 7 d s Granuliet bevat dus ook

organische stof zij het zeer weinig Datzelfde geidt overigens ook voor

diverse natuurlijke bodems in Nederland

Daarmee is aan deel 1 van de definitie uit het Bbk voldaan

Deei 2 is in een verhouding en structuur zoais deze in de bodem van

nature worden aangetroffen Aan deel 2 van de definitie wordt ook

voidaan Ook in Nederland komen keileem van graniet en zandsteen en

soortgelijke fijne leemachtige smeltwaterafzettingen in de ondergrond
voor Gerard Kruse Advies 2020 De mineralen die in granuliet
voorkomen behoren tot de mineralen die zeer veel voorkomen in de

ondergrond van Nederland Deze mineralen zijn in het verleden ofwei

136335 0827



door rivieren naar ons land gebracht ofwel afgezet in de zeeen die Nederland in het verleden

overspoelden Granuliet wijkt dus niet afvan de gangbare erosie en verweringsproducten die

de rivieren naar ons land hebben gebracht en die de sainenstelling van de Nederlandse

ondergrond bepalen TU Delft 2020 Mineralogische sainenstelling van de grondstoffen van

Graniet Import Benelux

Bssa

Het Bssa Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen is andere

regelgeving dan het Bbk Besluit bodemkwaiiteit Over het Bbk hebben

we het hier Het Bssa gaat over storten bijvoorbeeld in een

baggerspeciedepot en bevat een stortverbod voor grond in de definitie

van het Bssa Het Bbk gaat over nuttio toeoassen niet storten van

materiaai zoais ’grond in de definitie van het Bbk Belangrijk verschil

Verschillende wetten kunnen verschiliende definities bevatten

2 Zorgplicht Klopt dit “De zorgplicht houdt in dat iedereen die weet of

redelijkerwijs kan vermoeden dat nadelige gevolgen kunnen optreden door

het toepassen van een bouwstof grond of baggerspecie maatregelen
moet nemen om verontreiniging te voorkomen of zoveel mogelijk te

beperken Voor toepassing in oppervlaktewater is een specifieke zorgplicht
in het Besluit bodennkwaliteit opgenomen onn nadelige gevolgen voor de

kwaliteit van het oppervlaktewater te voorkonnen Voor toepassing op de

landbodem is deze al afdoende opgenomen in artikel 13 van de Wet

Bodembescherming en voor de bodem of oever van een

oppervlaktewaterlichaam in de Waterwet De zorgplicht vormt een vangnet
voor situaties waarin sprake is van onzorgvuldig handelen zonder dat een

specifiek wettelijk voorschrift wordt overtreden De zorgplicht geldt

bijvoorbeeld ook bij parameters waarvoor geen normen zijn opgenomen of

in situaties die zijn vrijgesteld van de verplichte kwaliteitsbepaling
”

Zo ia dan kan Handhavinq toch optreden bij twiifel 7I

Antwoord

Artikel 7 van het Bbk verwoordt de zorgplicht
Degene die houwstojfen grond ofbaggerspecie toepast en die weet ofredelijkerwijs had
kunnen weten dat doorzyn handelen ofnalaten nadelige gevolgen voor een

oppervlaktewaterlichaam ontstaan ofkunnen ontstaan die niet ofonvoldoende worden

voorkomen ofbeperkt door naleving van deby ofkrachtens dit besluit gestelde regels
voorkomt die gevolgen ofbeperkt die zoveel mogelijk voor zover voorkomen niet mogelijk is

en voor zover dit redelijker~wijs van hem kan worden gevergd

Bij twijfei zou je niet zo zeer moeten gaan handhaven maar veeieer

uitgebreider en intensiever toezicht gaan houden als bevoegd gezag Dat

is precies wat er is gebeurd Er zijn meer dan gebruikelijk monsters

genomen en in een laboratorium onderzocht i o v RWS De resuitaten

van deze iaboratoriumonderzoeken verificatieonderzoeken genoemd
geven kort samengevat geen aanleiding tot twijfei Zij bevestigingen dat

136335 0827



het materiaal precies voldoet aan wat er op het certificaat staat grand
klasse achtergrondwaarde natuur Dat is het schoonste materiaal dat

op grand van het Bbk mag worden toegepast

10 2e

april 2020

136335 0827



10X2el 10 2eTo @rminbzk nl]
10 2e I HBJZ

Tue 4 7 2020 7 13 11 PM

From

Sent

Subject RE Brief aan TK in reactie op commissiebriefd d 1 4 2020 inzake documenten granuliet
Received

20200407 Brief aan commissievoorzitter docx

Tue 4 7 2020 7 13 12 PM

Beste 10 2e

Bijgaana een aangepaste versie van de kamerbrief Dit is ingegeven door het gegeven dat niet alle gevraagde documenten

intern beraad betreffen

°nia
10K2Van

Verzonden dinsdag 7 aprii 2020 10 08

AaniO 10 2e H HBJZ

10 2eC

Onderwerp RE Brief aan TK in reactie op com missiebrief d d 1 4 2020 inzake documenten granuliet

Best^j^
Bij g aand miin commentaren Naast een oaar redactionele wilziainaen adviseer ik in het document

11 1 en 10 2 g
1

2
11 1 en 10 2 g

Zie voordeze punten vender mijn track changes commentarGraag boor ik hoe jullie dit zien

Vriendeliike groet
10 2e

^

10 2eVan

Verzonden dinsdag aprii 2020 09 28

Aan 10 2e HBJZ 10 2e ^minienw nl

10 2e @minbzk nlCC 10 {2e

Onderwerp RE Brief aan TK in reactie op commissiebrief d d 1 4 2020 inzake documenten granuliet
Best

Ik ga hier gelijk even naar kijken Ik kom tijdig met reactie

ijke groetripnHp

10 2e

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

Verzonden dinsdag 7 aprii 2020 07 20

Aan 10 2e c| 10 2e |@minbzk ni

Onderwerp FW Brief aan TK in reactie op commissiebrief d d 1 4 2020 inzake documenten granuliet
Best 10 2e

Per abuis zond k je gisterenavond niet de laatste versie van de kamerbrief mee Bijgevoegd de juiste versie

Var 10 2e HBJZ

10 2e @minbzk niAan 10 2e

Onderwerp Brief aan TK in reactie op commissiebrief d d 1 4 2020 inzake documenten granuiiet

Best^ 10 2e

Naar aanleidirig van ons eerdere gesprek zend ik je bijgaand een concept reactie nav het verzoek van de kamercie over het

verstrekken van documenten Zie bijgevoegde documenten

Lukt het jou om hier morgenochtend een reactie hierop te geven of eea binnen het kabinetsbeieid past Stuk moet

morgenmiddag de lijn in naarde bewindspersonen
Grtl 10 2e I

130434 0828
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11 1 en 10 2 g en brw
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Name

Concept Verslag telefonisch MT HBJZ 7 april 2 docx
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Comment Size Modified

33 991
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Agenda tafel granuliet 8 4 2020 11 30 uur

Memo en brief aan TK naar aanleiding van commissiebrief d d 1 4

2020

1

2 Wob verzoeken

Handhavingsverzoeken en zitting bij Raad van State3

Stand van zaken review

definitieve opdracht
informeren TK

4

RONDVRAAG

200992 0833



I^L£mir~no 2e ^minienw nll

10 2e

10 2eTo 10 2e

BSK[| 10 2e

HRM FMlI 10 2e
J@minienw nl]

@minienw nl]

DBOll io 2e I@minienw nl1 IBI10 2e

Cc BSK[ [10 2e @minienw nl]f10K2e

j 10 2e

Wed 4 8 2020 10 13 51 AM

From

Sent

Subject RE 290119 Factuur W J Kuijken pdf
Wed 4 8 2020 10 13 51 AMReceived

Beste college s

Ik heb zojuist met Win Kuijken afgesproken dat hij zich laat inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Met vriendelijke greet

10 2e

10 2e

10 2[4 P ^

Van

Verzonden vrijdag i april 2UZ0 11 02^
Aanf

IBI FenI10 2e

IBI HRM FM■BSk DBO10 2e10 2e 10 2e

10 2eCC J UBU

Onderwerp RE 290119 Factuur W J Kuijken pdf
Flelemaal goed
Ik ben al bezig
Wei 1 yraaq
Ij|l0 2^reid eventueel risico te nemen als niet conform regels kan

Groetjes

Kggggige 10 2e

10 2e

10 2e ^minienw nlVar BSK10 2e

Verzonden vrijdag 3 april 2020 10 59

IBI FenI 10 2e g minienw nl DBO 10 2e ^minienw nlAar 10 2e 10 2e10 2e

10 2e I IBI FIRM FM ^ 10 [2e |@minienw nl

DBO [
Onderwerp RE 290119 Factuur W J Kuijken pdf
Ha io 2e jet I0 2e

Ik ^ueiiK Jat nee goed is dat jullie de lead hierin nemen zowel I0 2e als ik hebben hier simpelweg te weinig verstand van om

e e a professioneel in te kleden c q op te tuigen
H gr| 10 2e I
MetWiendelijke greet

10 2e 10 2e @minienw nlCC

10 2e

135149 0834



Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Bestuursondersteuning
10 2e

Mobiel 316 I0 3[sp 26

} IBI Fenl q 10 2e | g minienw nlVan[ 10 2e

Verzonden vrijdag 3 april 2020 10 41

DBO 1 IQ 2e |@minienw nl^

BSK j

BI HRM FM 10 2e @minienw nlAan 10 2e 10 2e

10 2e @minienw nlCC 10 2e

Onderwerp RE 290119 Factuur W J Kuijken pdf

HoihOK^H
Dank la dit was er ook maar dit is onder de 15k wat makkelijker was
We kunnen niet knippen en we komen rond de 30k uit

Daar zit het probleem Misschien bij inkoop vragen

Groeties en ik boor het

I0 2e

10 {2e

DBO 10 2e @minienw nlVan 10 2e

Verzonden vrijdag 3 april 2020 10 20

Aan iBi HRM FM 10 2e @minienw nb IBi Feni 10 2e @minienw nl10 2e10 2e

10 2e10 2eCC 5K

Onderwerp FW 290119 Factuur W J Kuijken pdf

Goedemorgen |i0 ^ en| l0 2^
Zie hieronder de mail van ^I0 2ej en[
Ik laat dit nu even over aan jullie expertise en boor wel of we bier wat aan bebben en boe nu verder

Groetjes

@minienw nl

Jen de bijgevoegde factuur ter info

10 2e

e

10 2e

10 2e I DBO 1 10 2»

Verzonden vrijdag 3 april 2020 09 16

135149

@minienw nlVan

0834



Aat^ DBO 10 2e @minienw nl10 2a

I0 2e Snninienw nlCC BSK10 2e

Onderwerp hW 2yuiia hactiiur W J Kuijken pdf

Hah0 2e]
Ik ben erachter hoe het eerder met WIm Kuijken gedaan is Hij heeft namelijk wel een BTW nummer

Graag dit zo’n beetje letterlijk overnemen maar in plaats van Deltacommissaris opnemen onderzoek in het kader van de motie

Moorlag naar granuliet Dan laten we de SG de brief ondertekenen

Gaat ditvoor je werken

Met vriendelijke greet

10 2e

10 2e

10 H^p 2e

10 2e ^minienw nlVan DGRW10 2e

Verzonden vrijdag 3 april 2020 09 00

Aan DBO

DGRW TTiO 26 | Sminienw nl

Onderwerp FW 290119 Factuur W J Kuijken pdf

Hap0j^
Op verzoek vanjToj^ hierbij de brief die in 2018 is gestuurd met de bevestiging van de opdracht Tevens factuur

heeft de brief toen gemaakt
ik neem aan dat je hiermee uit de voeten kunt

Uiteraard vertrouwelijk maar dat spreekt voor zich

Groetjej 10] 2e |

I0 2e 10 2e ^minienw nl

I0 2eCC

10 2e

10 2e

I 10 gtel M2e
10 2e

135149 0834









BI HRM FMlI 10 [2e |@minienw nl1

DBO

IBI Fenl[| iQ 2e |@minienw nl1To 10 2e10 2e

10X2eFrom

Sent Wed 4 8 2020 12 20 46 PM

Subject 20200408 Opdracht aan Wim Kuijken
Wed 4 8 2020 12 20 46 PM

20200408 Opdracht aan Wirm Kuiiken docx

Received

Beste| 10 2^n 10 2e

Ik heb alvast een brief opgesteld voor dhr Kuijken Kunnen jullie kijken of deze aan alle vormvereisten voldoet Pas daarna leg ik

hem voor aan | 10 26 |
Ik hoor het graag

Groet

10 26

134504 0837



I0 2e I DGBf] 10 2e |@minienw nl1

l0X2e I DBO

Wed 4 8 2020 12 52 35 PM

Subject 20200407 Gesprekspartners onderzoek Wim Kuijken
Wed 4 8 2020 12 52 35 PM

20200407 Gesprekspartners onderzoek Wim Kuliken docx

To

From

Sent

Received

Ha|i10 2e |
Ter info

Groet

i0 2e

135115 0839









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

I DGRW

10 2STo

10X2eFrom

Sent Wed 4 8 2020 12 59 25 PM

Subject RE gesprek gemeente
Received Wed 4 8 2020 12 59 26 PM

Hebben we dit op schrift van de provincie

Van | 10 2e \j DGRW

Verzonden dinsdag 31 maart 2020 17 09

] DGRWI0 2e 10 2e BSKAan

Onderwerp gesprek gemeente

Hoi I 10 2e jenpO^
Ik heb morgen met de gemeente een telefonisch overleg gepland om de opmerkingen over de omschriivinq van de revieiw te

bespreken Ik doe dit zondeHo 2^ 1P [2e | |aten ze aan mij geen probleemj Ik heb met| 10K2^ 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 oaar 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 ^10 2e^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 26 stuurt vandaag een mail [gaf ze aan Heeft ze toegelicht
Ter informatie

Mpt uripnripliikp trrnpt

10 2e van de provincie Gelderland gesproken Die zullen bestuurlijk niks

10 2e

143254 0841



10 2« HBJZlI I0 2e I@minienw nl1

HBJZ

To

10 2eFrom

Sent Wed 4 8 2020 1 20 12 PM

Subject RE Uitspraak Granuliet

Received Wed 4 8 2020 1 20 12 PM

OK dank LA krijgt niet betaald ©

HBJZ

Verzonden woensdag 8 april 2020 14 13

Aan

Onderwerp UitspraakGranuliet

http5 www raadvanstate nl uitspraken @120783 202002099 l rl en 202002099 2 rl tfhiEhlight 202002099 2fl 2fRl

10 2e

10 26 I HBJZ

Gemeente wordt in het gelijk gesteld wel belanghebbende en er is niet tijdig beslist

Uit gele passages blijkt wel dat het niet gaat om de inhoud {wel of geen overtreding tnaar alleen om het verkrijgen van een tijdig

handhavingsbesluit

Daarvoor de tijd tot 24 april 12 uur

Gt f^
Wel belanghebbende

4 In order meer de Wet ruimtelijke ordering de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet

milieubeheer zijn aan de raad en het college bevoegdheden toegekend op het gebied van de ruimtelijke

ordering en het milieubeheer in de desbetreffende gemeente Naar het oordeel van de voorzieningenrechter
bestaat los van de vraag of zich daadwerkelijk overtredingen plaatsvinden zoals de gemeente stelt voldoende

grond voor de conclusie dat die belangen in dit geval in het geding zijn De voorzieningenrechter acht in dat

verband mede de uitspraak van de Afdeling van 1 april 2020 ECLI NL RVS 2020 938 order 3 van belang
Tevens acht de voorzieningenrechter het voldoende aannemelijk dat is overeengekomen dat de gemeente als

rechtspersoon eigenaar zal worden van het terrein en voorts dat zij thans al eigenaar is van gronden in de

omgeving Gelet daarop acht de voorzieningenrechter anders dan de minister zowel de raad en het college
als de gemeente als rechtspersoon belanghebbende bij hetverzoekom bestuurlijke handhavingsmaatregelen
te treffen

Termijn van 7 dagen niet onredelijk

6 3 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter levert het enkele feit dat het project al langere tijd in

uitvoering is geen grond op om aan te nemen dat zich geen hijzondere spoed voordoet Daarbij wordt in

beschouwing genomen dat als het storten van het granuliet zich inderdaad niet zou verdragen met een ofmeer

wettelijke bepalingen en dit gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren er belang bij kan bestaan om te

bewerkstelligen dat die overtreding in ieder geval niet langer voortduurt In aanmerking genomen dat de

gemeente pas recentelijk signalen heeft binnengekregen dat mogelijk sprake is van overtredingen kan de

gemeente voorts niet worden tegengeworpen dat zij pas nu een verzoek om handhaving heeft gedaan

De voorzieningenrechter is van oordeel dat wat de gemeente in haar verzoek om handhaving naar voren heeft

gebracht voldoende elementen bevat om te oordelen dat zich een zodanige spoed voordoet dat de uiterste

termijn van acht weken die is vervat in artikel 4 13 tweede lid van de Awb niet kan worden afgewacht Daarbij
heeft de voorzieningenrechter het oog op het hoge tempo waarin de werkzaamheden ter plaatse worden verricht

en op het feit dat scheepsladingen materiaal worden verwerkt Verder acht hij het onomkeerbare karakter van de

werkzaamheden en de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid van belang Hiermee is overigens niet gezegd

dat de voorzieningenrechter inschat dat die risico s zich daadwerkelijk voordoen De vraag of dat het geval is en

of sprake is van overtreding van wettelijke bepalingen kan in deze procedure niet aan de orde komen De

onderhavige procedure betreft immers uitsluitend de vraag of de minister al dan niet tijdig een besluit heeft

genomen op het verzoek om handhaving van de gemeente

De voorzieningenrechter acht een beslistermijn van zeven dagen niet onredelijk Daarbij neemt hij in

130432 0842



aanmerking dat het voor de minister mede gelet op het reeds aanwezige onderzoeksmateriaal niet onmogelijk
moest worden geacht om na overleg met de minister voor Milieu en Wonen binnen die termijn een

weloverwogen besluit op het verzoek van de gemeente te nemen

Gezien de grote spoedeisendheid van de situatie is de voorzieningenrechter vender van oordeel dat artikel 6 12

derde lid van de Awb van toepassing is Van de gemeente kon derhalve niet worden gevergd om na ommekomst

van de door haar gestelde termijn van zeven dagen twee weken na ingebrekestelling te wachten met het instellen

van beroep Dit is te minder het geval nu de minister reeds bij brief van 24 maart 2020 heeft laten weten kennis

te hebben genomen van het verzoek van de gemeente om binnen zeven dagen een besluit te nemen maar dat die

termijn wat de minister betreft niet haalbaar is en dat de wettelijke termijn van acht weken zal worden

aangehouden

Uiterlijk 24 april een besluit nemen zo niet dan dwangsom

De minister dient op grond van artikel 8 55d eerste lid van de Awb alsnog een besluit te nemen op het verzoek

om handhaving Ter zitting heeft de minister toegezegd om dit uiterlijk in de week van 20 april 2020 te doen De

gemeente heeft laten weten daarmee in te stemmen mits het besluit uiterlijk op vrijdag 24 april om 12 00 uur

wordt genomen De voorzieningenrechter acht dat niet onredelijk en zal dienovereenkomstig op grond van

artikel 8 55d derde lid van de Awb een termijn stellen De gemeente heeft tevens hericht dat zij ervan

uitgaande dat de minister conform de toezegging tijdig een besluit zal nemen geen aanspraak maakt op een

dwangsom wanneer de minister desoudarks in gebreke blijft De dwingend geformuleerde tekst van artikel

8 55d tweede lid van de Awb biedt de voorzieningenrechter echter geen ruimte om aan deze wens van de

gemeente tegemoet te komen

Vovo wordt afgewezen nu het beroep niet tijdig gegrond wordt verklaard

ni draagt de minister van Infrastructuur en Waterstaat op om uiterlijk op 24 april 2020 om 12 00 uur een besluit

te nemen op het onder II bedoelde verzoek en dit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken

rV bepaalt dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de gemeente West Maas en Waal de raad van

die gemeente en het college van burgemeester en wethouders van die gemeente een dwangsom verbeurt voor

elke dag waarmee de hiervoor genoemde termijn voor de bekendmaking van het besluit wordt overschreden

waarbij de hoogte van de dwangsom € 100 00 zegge honderd euro per dag bedraagt met een maximum van €

15 000 00 zegge vijftienduizend euro

V wijst het verzoek om voorlopige voorziening af

130432 0842











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

BSKfl I0 2e
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] DGRW

To

10 2e 10K2e 1 BSKll io 2e |@minienw nil
10 2e

Cc |@minienw nil

T DGRWiI 1Q 2e |@minienwlin
] CEND DCO^ I0 2e |@minienw nl1DBO[_

From

Sent

Subject AW Signaal Wethouder over granuliet ‘Met ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat’
Received

10 2e

Wed 4 8 2020 2 56 18 PM

Wed 4 8 2020 2 56 18 PM

Beste^10 2e^
Hierbij de antwoorden op de vragen van Stientje navartikel in de Gelderlander Afgestennd met RWS

Groeten

10 2e

1 Is het aankondigen van elke vrijdag controleren we niet een vrijbrief om minder schone bagger op de andere dagen van de week

te storten Graag met FtWS bespreken of er niet meer onaangekondigd bemonsterd zou moeten worden

Elke vrijdag is er een visuele controle op het achterblijven van zwerf afval Er betreft hier geen controle op het daadwerkelijk

storten van bagger maar louter een visuele controle waarbij ookfoto s worden gemaakt

Het merendeel van de bagger en de grond wordt gestort via schepen Als van een schip de lading bemonsterd wordt dan wordt de

schipper van de monstername op de hoogte gebracht als het schip al aan het varen is Het is noodzakelijk dat de schipper op de

hoogte is omdat het schip moet aanmeren om het monster te laten nemen

Ooktijdens het lossen van het schip kan worden gecontroleerd niet ieder schip natuurlijk In dat geval wordt de schipper kort van

te voren op de hoogte gesteld

Als tijdens het lossen wordt bemonsterd wordt er met een bootje naar het schip gevaren

Deze monsternames kunnen worden beschouwd als onaangekondigd een schipper zal zeker niet omkeren als hij te horen krijgt

dat van een lading een monster wordt genomen of stoppen met lossen tenzij hier in het kader van toezicht aanleiding toe is

Over de Maas wordt op de hoogte gebracht van de monsternames vw contra monstername

Er vinden ook administratieve controles plaats in het kader van het BbK Het BbK gaat voornamelijk uit van administratieve

controles Zoals je ziet combineert RWS dit met monsternames en visuele controles

Er nog vinden ook controles plaats n a v Meldingen van der gemeente buurtbewoners e d

Eerder zijn ook schepen met bagger slib niet zijnde granuliet retour gestuurd vanwege te veel bodemvreemd materiaal aanwezig

of dat papieren niet in orde zijn

Per as vrachtauto s wordt onaangekondigd gecontroleerd
Een en ander gebeurt dus niet alleen op vrijdag maar kan in principe elke dag van de week gebeuren

2 Is die 20 nog wel reeel Ik dacht dat we in de eerdere brief over de verondieping van diepe plassen die norm hadden

aangescherpt Want het pant dat ene bankstel niet giftig is maar ook niet thuishoort in een verondieping snapt iedereen Dus is die

norm van bodemvreemd materiaal goed gesteld

Er mag volgens de aangescherpte regels alleen maar sporadisch bodemvreemd materiaal anders dan hout of steen in zitten Voor

hout en steen geldt nog wel de 20 regel Dat zijn dus geen bankstellen

3 Hoe zit het met het verschil tussen zoet en zout maakt dat onderdeel uit van wel niet ondereen bepaald certificaat te vallen

Omdat we op allerlel plekken zien dat er onderscheid gemaakt wordt tussen zoet en zout

Er is geen regel dat je geen zoute bagger in zoet water mag toepassen Wel gelden de milieuhygienische eisen Dus als zoutgehalte

in bagger probleem geeft bij de toepassing mag het niet

4 Klopt het dat erniets bekend is over de afkomst van een partij Dat lijkt me sterk En bovendien anders iets dat aan te passen is

Het klopt niet dat er niets bekend is over de afkomstig Van een partij grond of baggerspecie die wordt toegepast is de

herkomstlocatie bekend Ook is bijvoorbeeld de naam van een producent van een erkende kwaliteitsverklaring bekend In het

geval van de toepassing van granuliet is dat Granuliet Import Benelux Deze gegevens moet worden ingevuld in een

meldingsformulier en ingediend bij het Meldpunt bodemkwaliteit

DGRW 10 2e @minienw nl

Verzonden woensdag 8 april 2020 11 14

DGRW

BSK [

10 2eVan

10 2e 10 2e @minienw nlAan

BSK 1Q 2e |@minienw nl

Onderwerp FW Signaal Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat

Ha| iO 26 L
Zou jij deze vragen in overleg met RWS willen beantwoorden Ze komen voort uit een artikel in de Gelderlander van

vandaag Ik stuur je die nog wel even na

Dank en groet
|l0 2el

10 2e 10 2e 10 2e@minienw nlCC

Verzonden met BlackBerry Work

258257 0845



www blackberry coni

Van Veldhoven S van Stientje DBO

Datum woensdag 08 apr 2020 10 34 AM

Aan

@minienw nlI0 2e

DGRW I0 2e @minienw iil10 2e

1@minienw nlKopic 10 2e DBO 10 2e DGMI10 2e

@minienw nl

Ondcrwerp FW Signaal Wethouder over granuliet ‘Het ergste is dat we met weten wat er in de plas gaaF

Ha^10 2e^
Nav onderstaande paar vragen

is het aaiikondigen van elke vrijdag controleren we niet een vrijbrief om minder schone bagger op de andere dagen van
de week te storten Graag met RWS bespreken of er niet meer onaangekondigd bemonsterd zou moeten worden

is die 20 nog wel reeel Ik dacht dat we in de eerdere brief over de verondieping van diepe plassen die norm hadden

aangescherpt Want het punt dat ene bankstel niet giftig is maar ook niet thuishoort in een verondieping snapt iedereen

Dus is die norm van bodemvreemd materiaal goed gesteld
hoe zit het met het verschil tussen zoet en zout maakt dat onderdeel uit van wel niet onder een bepaald certificaat te

vallen Omdat we op allerlei plekken zien dat er onderscheid gemaakt wordt tussen zoet en zout

klopt het dat er niets bekend is over de afkomst van een partij Dat lijkt me sterk En bovendien anders iets dat aan te

passen is

Cc I0 2e ivm vraag ligt hier nog een link met LAP

Stientje

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com
Van

Datum woensdag 08 apr 2020 8 33 AM

Aan Veldhoven S van Stientje DBO

Onderwerp FW Signaal Wethouder over granuliet ‘Flet ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat’
Wat we gisteren al wisselden het gaat om meer dan granuliet
Met vriendelilke groet

10 2e I CEND DCO 10 2e fS minienw nl

@minienw iil10 2e

10 2e

10 2e

10^28 10WW|2e
1 0

1Q 2e

10 2g gminienw nlVan Newsroom lenW

Verzonden woensdag 8 april 2020 08 10

Aan DCO Monitoring

Onderwerp Signaal Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat

Collega s

Ter informatie

Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat

10 2g 10 2g@mlnlenw nl Woordvoering @frd shsdir nl

Bagger met autobanden plastic en stukken metaal erin Die wordt vanaf een storthellinq gestort in zandwinplas

Over de Maas stond zaterdag in deze krant

08 04 20 07 2010 2e

Voor wethouder Ans Mol van West Maas en Waal is het de zoveelste keer dat duidelijk wordt dat alle controles op

storting van vulmateriaal in de plas nietvoldoen

U heeft zelf de Omgevingsdienst erheen gestuurd voor controles Wat zijn de resultaten

Het rapport van de ODR is er nog niet Maar alles wat er niet in thuishoorde was al weggehaald toen ze kwamen

controleren We hebben wel richting Rijkswaterstaat de foto s gebruikt die eerder door Albert de Leeuw een

buurtbewoner PD zijn gemaakt

258257 0845



ODR heeft de baggerstort gezien Dat storten kan niet meer op deze manier vind ik Het is verontrustend als het

niet door burgers wordt gezien wordt het door niemand gezien

Rijkswaterstaat heeft het in een reactie op het artikel in de Gelderlander over een autoband die door

Nederzand uit de bagger is verwijderd Maar er zat ook veel andere rommel in

Het gebeurt steeds dat het probleem kleiner wordt gemaakt Nu is afgesproken dat er een zeef wordt gebruikt om

dat spul uit de bagger te zeven Die fietswrakken of autobanden zijn niet het grootste probleem maar wat er

allemaal is gestort waar we niets van weten

Dan wordt gezegd Het is milieuhygienisch verantwoord Ja zeg ik dan kan ik er ook een bankstel in donderen

Dat is ook niet giftig

Maar er wordt wel gecontroleerd Rijkswaterstaat zegt dat er frequent wordt gecontroleerd op de

toepassing van grond en bagger

Er is al onderzoek gedaan door onderzoeksbureau RPS We wilden weten wat de herkomst is van de bagger waar

komen de vrachten vandaan Daar is uitgekomen dat het niet te controleren is Het is niet te traceren waar het

vandaan komt Er wordt blind gevaren op kwaliteitscertificaten Is er een certificaat dan is het goed

Er kwam bagger uit de zeehaven van Gent Is die bagger zoet of zout Je weet het niet En dat stort je dan in een

zoetwaterplas Richt dat schade aan We weten het niet eens We kennen de chemische samenstelling van de

verschillende soorten bagger die in de plas zijn gekieperd niet Hoe reageert dat op elkaar Dat we het niet weten

dat vind ik het schandaligste

Het is een afschuifsysteem
Ja niemand is verantwoordelijk of neemt de verantwoordelijkheid Als het maar weg is Het is een groot
verdienmodel Er wordt nog steeds spul gestort waar niemand zicht op heeft Het is zo schimmig Het is niet

controleerbaar niet handhaafbaar De regels laten het toe

Ik lees in jullie krant dat het Instituut voor Leefomgeving en Transport de gemeente Winterswijk heeft beboet voor

het storten van vervuilde bagger Hier is Rijkswaterstaat aan zet en wordt de stort niet stilgelegd Dat is niet uit te

leggen

Regels

Rijkswaterstaat laat weten dat bagger en grond die in de plas wordt gestort voor 20 procent van zijn gewicht uit

hout Steen of ander materiaal mag bestaan Afval bouwafval en ernstig vervuild materiaal mogen niet

RWS laat weten elke vrijdag na 14 00 uur fysieke controles uit te voeren op de gestorte bagger Als er rommel

wordt gezien dan heeft de ontzander in Over de Maas een week om die weg te halen Anders krijgt het bedrijf een

boete RWS heeft de gemeente uitgenodigd mee te kijken bij deze vrijdagse controles

Het baggeren gebeurt niet door het bedrijf Baggerbalans zoals de Gelderlander zaterdag meldde Waterschap
Rivierenland huurt Baggerbalans in als bemiddelaar Het bedrijf zoekt vervolgens baggeraars

Bron gelderlander nl Sapril

258257 0845



~

10 2e ^ WVUll 10 2e ^@rws nl1

l0X2e I DBO

Wed 4 8 2020 3 14 28 PM

Subject RE Uitnodigingsmail gesprek met dhr Kuijken
Received

To

From

Sent

Wed 4 8 2020 3 14 28 PM

Ha 10 2e

10 2e |i0 2410 2eWe doen het getrapt en bekijken het per ronde In deze eerste ronde praten we met

10 2e tenf I
Daarna kijken we weerverder

Met vriendeliike grnet

10 2e

WVL

Verzonden woensdag 8 april 2020 15 55

Aan

Onderwerp RE Uitnodigingsmail gesprek met dhr Kuijken

Dag | lQ 2et
Vraag welke RWS’ers worden nog meer geinterviewd

Groet| i0 2e

10 2eVan

10 {2e DBO

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2e I DBO 10 2e

Datum woensdag 08 apr 2020 2 01 PM

Aan

@tninienw nlVan

1@rws nlWVL i 10 2e10 2e

Kopie Witn Kuijken 10 2e |@gniail com

Onderwerp Uitnodigingsmail gesprek met dhr Kuijken
Geachte 10 2e

Op 6 februari jl heeft Zembla een uitzending gewijd aan het storten van granuliet in de plas Over de Maas in Gelderland In reactie

op deze uitzending hebben de ministers voor Miiieu en Wonen en van Infrastructuur en Waterstaat op 5 maart de TK geinformeerd

in een brief

Na schriftelijke vragen van de TK is door beide bewindspersonen op 31 maart wederom een brief aan de TK gestuurd over deze

kwestie

in deze iaatste brief steiien de bewindspersonen vast dat de keten waarbinnen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit

invulling wordt gegeven aan detotstandkoming van een BRL accreditatie en de afgifte van productcertificaten compiex is en dat

hier lessen uit getrokken moeten worden in de casus van granuliet De bewindspersonen hebben mi] gevraagd hiernaarte gaan

kijken Daarbij zal mijn focus vooral liggen op het in kaart brengen van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden en hoe die

in deze casus hebben gefunctioneerd

in het kader van mijn opdracht wil ik graag met u een teiefonische afspraak plannen in dat gesprek wil ik ingaan op uw ervaringen

met het huidige stelsel rond het Besluit bodemkwaliteit en de casus granuliet in het bijzonder Graag nodig ik u tevens uit om

suggesties te doen voor verbetering van de huidige procedure en werkwijze

Dit gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid van mijn secretaris[
worden Dit zal na afloop van het gesprek aan u ter goedkeuring toegestuurd worden

Mijn bevindingen en aanbevelingen zal ik uiteriijk 1 juii aan de bewindspersonen rapporteren

Graag verneem ik uw reactie

Met vriendelijke groet

Wim Kuijken

Namens deze

10 {2e Van het gesprek zal een beknopt verslag gemaakt

10 2e

135202 0846



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

b BSKfl I0 2e

1 DGRW

To

10 2e 10K2e BSKlI I0 2e I@minienw nl1Cc j@minienw nl]
I0 2eFrom

Sent

Subject RE Signaal Wethouder over granuliet ‘Met ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat’
Received

Wed 4 8 2020 7 08 45 PM

Wed 4 8 2020 7 08 45 PM

BesteP 2e|
Ik zal de vraag 1 naar RWS doorzetten en aan I0 2e yragen met de wethouder contact op te nemen

Groeten

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

DGRW | 10 2e l@niimenw nL

Datum woensdag 08 apr 2020 5 35 PM

h DGRW j
] BSK CI

10 2eVan

10 2e 10 2e f3 mLtiienw nlAan

Kopie

Onderwerp FW Signaal Wethouder over granuliet ‘Het ergste is dat we niet weten wat erin de plas gaaf

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

Ha|n0 2e |
Minister is blij met de antwoorden en heeft hoe kan het ook anders nog twee vragen waarbij de eerste vraag

verduidelijking van RWS vraagt en de tweede vraag doorgespeeld kan worden naar degene die contact heeft met mw Mol

10 2e

Groet

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

I0 2eVan Veldhoven S van Stientje DBO

Datum woensdag 08 apr 2020 5 07 PM

Aan

@minienw nl

10 2e DGRW 10 2e @minienw nl

|@minienw nl10 2e 10 2eKopie DBO DGMI10 2e

10 2e @minienw nl

Onderwerp RE Signaal Wethouder over granuliet ‘Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaaf

Dank Dit sluit beter aan bij hoe ik het in mijn hoofd had Wat wel de vraag opwerpt waarom RWS op het punt van die 20

dan anders heeft geantwoord naar de journalist
En goed om ambtelijk bij mevr Mol even uit te leggen hoe het wel zit

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberty com

10 2e DGRW j t0 2e |@minienw nlVan

Datum woensdag 08 apr 2020 5 03 PM

Aan Veldhoven S vati Stientjej DBO @minienwnl 10 2e jj DGRW | 10 2e |@minienw nl

|@minienw nl

10 2e

10 2e 10 2eDBOKopie DGMI10 2e

10 2e @minienw nl

258255 0847



Onderwerp RE Signaal Wethouder over granuliet ‘Het ergste is dat we niet weten wat er ia de plas gaaf

Bests Stientje

In overleg met RW S zijn jouw vragen naar aanleiding van publicaties vandaag overstorten in diepe plassen hieronder van een

antwoord voorzien

1 Is het aankondigen van elke vrijdag controleren we niet een vrijbriefom minder schone bagger op de andere dagen van de week

te storten Graag met RWS bespreken of er niet meer onaangekondigd bemonsterd zou moeten worden

Elke vrijdag is er een visuele controle op het achterblijven van zwerf afval Er betreft hier geen controle op het daadwerkelijk
storten van bagger maar louter een visuele controle waarbij ookfoto s worden gemaakt

Het merendeel van de bagger en de grond wordt gestort via schepen Als van een schip de lading bemonsterd wordt dan wordt de

schipper van de monstername op de hoogte gebracht als het schip al aan het varen is Het is noodzakelijk dat de schipper op de

hoogte is omdat het schip moet aanmeren om het monster te laten nemen

Ooktijdens het lossen van het schip kan worden gecontroleerd niet ieder schip natuurlijk In dat geval wordt de schipper kortvan

te voren op de hoogte gesteld

Als tijdens het lossen wordt bemonsterd wordt er met een bootje naar het schip gevaren

Deze monsternames kunnen worden beschouwd als onaangekondigd een schipper zal zeker niet omkeren als hij te horen krijgt

dat van een lading een monster wordt genomen of stoppen met lossen tenzij hier in het kader van toezicht aanleiding toe is

Over de Maas wordt op de hoogte gebracht van de monsternames vw contra monstername

Er vinden ook administratieve controles plaats in het kader van het BbK Het BbK gaat voornamelijk uit van administratieve

controles Zoals je ziet combineert RWS dit met monsternames en visuele controles

Er nog vinden ook controles plaats n a v Meldingen van der gemeente buurtbewoners e d

Eerder zijn ook schepen met bagger slib niet zijnde granuliet retour gestuurd vanwege te veel bodemvreemd materiaal aanwezig

of dat papieren niet in orde zijn

Per as vrachtauto s wordt onaangekondigd gecontroleerd

Een en ander gebeurt dus niet alleen op vrijdag maar kan in principe elke dag van de week gebeuren

2 is die 20 nog we reeel Ik dacht dat we in de eerdere brief over de verondieping van diepe plassen die norm hadden

aangescherpt Want het punt dat ene bankstel niet giftig is maar ook niet thuishoort in een verondieping snapt iedereen Dus is die

norm van bodemvreemd materiaal goed gesteld

Er mag volgens de aangescherpte regels alleen maar sporadisch bodemvreemd materiaal anders dan hout of steen in zitten Voor

hout en steen geldt nog wel de 20 regel Dat zijn dus geen bankstellen

3 Hoe zit het met het verschil tussen zoet en zout maakt dat onderdeel uit van wel niet onder een bepaald certificaat te vatten

Omdat we op allerlei plekken zien dat er onderscheid gemaakt wordt tussen zoet en zout

Er is geen regel dat je geen zoute bagger in zoet water mag toepassen Wel gelden de milieuhygienische eisen Dus als zoutgehalte
in bagger probleem geeft bij de toepassing mag het niet

4 Klopt het dat er niets bekend is over de afkomst van een partij Dat lijkt me sterk En bovendien anders iets dat aan te passen is

Het klopt niet dat er niets bekend is over de afkomstig Van een partij grond of baggerspecie die wordt toegepast is de

herkomstlocatie bekend Ook is bijvoorbeeld de naam van een producent van een erkende kwaliteitsverklaring bekend In het

geval van de toepassing van granuliet is dat Granuliet Import Benelux Deze gegevens moet worden ingevuld in een

meldingsformulier en ingediend bij het Meldpunt bodemkwaliteit

Met groeten

|10 2el

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

Van Veldhoven S van Stientje DBO

Datum woensdag 08 apr 2020 10 34 AM

Aan

Kopie

10 2e @minienw nl

10 2e DGRW 10 2e @minienw nL

1@minienw nl10 2e 10 2eDBO DGMI10 2e

10 2e @minienw nl
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Onderwerp FW Sigiiaal Wethouder over granuliet ‘Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat’

Ha|l0 2e^

Nav onderstaande paarvragen

is het aankondigen van elke vrijdag controleren we niet een vrijbriefom minder schone bagger op de andere dagen van de

week te storten Graag met RWS bespreken of er niet meer onaangekondigd bemonsterd zou moeten worden
is die 20 nog wel reeel Ik dacht dat we in de eerdere brief over de verondieping van diepe plassen die norm hadden

aangescherpt Want het punt dat ene bankstel niet giftig is maar ook niet thuishoort in een verondieping snapt iedereen

Dus is die norm van bodemvreemd materiaal goed gesteld
hoe zit het met het verschil tussen zoet en zout maakt dat onderdeel uit van wel niet onder een bepaald certificaat te

vallen Omdat we op allerlei plekken zien dat er onderscheid gemaakt wordt tussen zoet en zout

klopt het dat er niets bekend is over de afkomst van een partij Dat lijkt me sterk En bovendien anders iets dat aan te

passen is

Cc I0 2e Lvm vraag ligt hier nog een link met LAP

Stientje

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2e I CEND DCO 10 2e @minienw nlVan

Datum woensdag 08 apr 2020 8 33 AM

Aan Veldhoven S van Stientje DBO

Onderwerp FW Signaal Wethouder over granuliet ‘Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaaf

10 2e fS minienw nl

Wat we gisteren al wisselden het gaat om meer dan granulieL

Met vriendelijke greet
10 2e

10 2e

io§2 dpigipgpe
llffll e

10 2e

Van Newsroom lenW

Verzonden woensdag 8 april 2020 08 10

Aan DCO Monitoring Woordvoering

Onderwerp Signaal Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat

College s

Terinformatie

Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat

Bagger met autobanden plastic en stukken metaal erm Die wordt vanaf een storthellmg gestort In zandwinplas Over de Maas stond zaterdag in

deze krant

P0 2€[10 2e 08 04 20 07 20

Voor wethouder Ans Mol van West Maas en Waal is het de zoveelste keer dat duidelijk wordt dat alle controles op storting van vulmateriaal in de

plas niet voldoen

U heeft zelf de Omgeiingsdienst erheen gestuurd voor controles Wat zijn de resultaten

„Het rapport van de ODR is er nog niet Maar alles wat er niet in thnishooide was al weggehaald toen ze kwamen controleren We hebben wel

richting Rijkswateistaat de foto’s gebrulkt die eerder door Albert de Leeuw een buurtbewoner PD zijn gemaakt”
258255 0847



„ODR heefl de baggeistort gezien Dat storteii kaii niet meer op deze manier vind ik Het is veroiitrustend als het niet door burgers wordt gezien
wordt het door niemand gezien

”

Rijkswaterstaat heeft het in een reactie op het artikel in de Gelderlander over ‘een autoband’ die door Nederzand nit de bagger is

verwijderd Maar er zat ook veei andere rommel in

„Het gebeurt steeds dat het probleem kleiner wordt gemaakt Nu is afgesproken dat er een zeefwordt gebnirkt om dat spul uit de bagger te zeven

Die fietswrakken of autobanden zijn niet het grootste probleem maar wat er allemaal is gestort waar we niets van weten
”

„Dan wordt gezegd ‘Het is milieuhygienisch verantwoord’ Ja zeg ik dan kan tk er ook een bankstel in donderen Dat is ook niet giftig
”

Maar er wordt wel gecontroleerd Rijkswaterstaat zegt dat er ‘frequent’ wordt gecontroleerd op de ‘toepassing’ van grond en bagger

„
Er is al onderzoek gedaan door onderzoeksbureau RPS We wilden weten wat de herkomst is van de bagger waar komen de vrachten vandaan

Daar is uitgekomen dat het niet te controleren is Het is niet te traceren waar het vandaan komt Er wordt blind gevaren op kwaliteitscertificaten Is

er een certificaat dan is het goed
”

„Er kwam bagger uit de zeehaven van Gent Is die bagger zoet of zout Je weet het niet En dat stort je dan in een zoetwaterplas Richt dat schade

aan We weten het niet eens We kennen de chemische samenstelling van de verschillende soorten bagger die in de plas zijn gekieperd niet Hoe

reageert dat op elkaar Dat we het niet weten dat vind rk het schandaligste
”

Het is een afschuifsjsteem
„Ja niemand is verantwoordelijk of neemt de verantwoordelijkheid Als het maar weg is Het is een groot verdienmodel Er wordt nog steeds spul
gestort waar niemand zicht op heeft Het is zo schimmig Het is niet controleerbaar niet handhaafbaar De regels laten het toe

”

„Ik lees in jullie krant dat het Instituut voor Leefomgeving en Transport de gemeente Winterswijk heeft beboet voor het storten van vervuilde

bagger Hier is Rijkswaterstaat aan zet en wordt de stort niet stilgelegd Dat is niet uit te leggen
”

Regels

Rijkswaterstaat laat weten dat bagger en grond die in de plas wordt gestort voor 20 procent van zijn gewicht uit hout steen of ander materiaal mag

bestaan Afval bouwafval en emstig vervuild materiaal mogen niet

RWS laat weten elke vrijdag na 14 00 uur ‘fysieke controles’ uit te voeren op de gestorte b^ger Als er rommel wordt gezien dan heeft de

ontzander in Over de Maas een week om die weg te halen Anders krijgt het bedrij f een boete RWS heeft de gemeente uitgenodigd mee te kijken
bij deze vrijdagse controles

Hetbaggeren gebeurt niet door het bedrijfBaggerbalans zoals de Gelderlander zaterdag meldde Waterschap Rivierenland huurt Baggerbalans in

als ‘bemiddelaar’ Het bedrijfzoekt vervolgens baggeraars

Bron gelderlander nl 8 april

258255 0847



lBSlOio ^D@rws n I]
DGRW

10 2«To

10X2eFrom

Sent Wed 4 8 2020 7 13 51 PM

Subject FW Signaal Wethouder over granuliet ‘Met ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat’
Wed 4 8 2020 7 13 51 PMReceived

Hoi®
Zie vraag en verzoek van minister Eerste is voor RWS Onderhoudt | io 2e nog contact met de wethouder Dan zou zij
contact op haar kunnen opnemen mbt tweede punt

Met vriendeliike greet

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

DGRW j 10 2e |@minietiw nL

Datum woensdag 08 apr 2020 5 35 PM

h DGRW

] BSK C

10 2eVan

10 2e 10 2e a mLnienw nlAan

Kopie

Onderwerp FW Signaal Wethouder over granuliet ‘Het ergste is dat we niet weten wat erin de plas gaaf

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

Ha| l0 2e |
Minister is blij met de antwoorden en heeft hoe kan het ook anders nog twee vragen waarbij de eerste vraag

verduidelijking van RWS vraagt en de tweede vraag doorgespeeld kan worden naar degene die contact heeft met mw Mol

10 2e

Groet

^10K2e|

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

I0 2eVan Veldhoven S van Stientje DBO

Datum woensdag 08 apr 2020 5 07 PM

Aan

@minienw nl

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

1@minienw nl10 2e 10 2eDBOKopie DGMI10 2e

10 2e fS minienw nl

Onderwerp RE Signaal Wethouder over granuliet ‘Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaaf

Dank Dit sluit beter aan bij hoe ik het in mijn hoofd had Wat wel de vraag opwerpt waarom RWS op het punt van die 20

dan anders heeft geantwoord naar de journalist
En goed om ambtelijk bij mevr Mol even uit te leggen hoe het wel zit

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2e DGRW tW 2e |@niinienw nlVan

Datum woensdag 08 apr 2020 5 03 PM

Aan Veldhoven S vati Stientjej DBO t0 2e @niinienw nl I 10 2e

|@minienw nl

DGRW 10 2e a minienw nl

10 {2e 10 2eKopie DBO DGMI10 2e

10 2e @minienw nl

239637 0848



Onderwerp RE Signaal Wethouder over granuliet ‘Het ergste is dat we niet weten wat er ia de plas gaaf

Bests Stientje

In overleg met RW S zijn jouw vragen naar aanleiding van publicaties vandaag overstorten in diepe plassen hieronder van een

antwoord voorzien

1 Is het aankondigen van elke vrijdag controleren we niet een vrijbriefom minder schone bagger op de andere dagen van de week

te storten Graag met RWS bespreken of er niet meer onaangekondigd bemonsterd zou moeten worden

Elke vrijdag is er een visuele controle op het achterblijven van zwerf afval Er betreft hier geen controle op het daadwerkelijk
storten van bagger maar louter een visuele controle waarbij ookfoto s worden gemaakt

Het merendeel van de bagger en de grond wordt gestort via schepen Als van een schip de lading bemonsterd wordt dan wordt de

schipper van de monstername op de hoogte gebracht als het schip al aan het varen is Het is noodzakelijk dat de schipper op de

hoogte is omdat het schip moet aanmeren om het monster te laten nemen

Ooktijdens het lossen van het schip kan worden gecontroleerd niet ieder schip natuurlijk In dat geval wordt de schipper kortvan

te voren op de hoogte gesteld

Als tijdens het lossen wordt bemonsterd wordt er met een bootje naar het schip gevaren

Deze monsternames kunnen worden beschouwd als onaangekondigd een schipper zal zeker niet omkeren als hij te horen krijgt

dat van een lading een monster wordt genomen of stoppen met lossen tenzij hier in het kader van toezicht aanleiding toe is

Over de Maas wordt op de hoogte gebracht van de monsternames vw contra monstername

Er vinden ook administratieve controles plaats in het kader van het BbK Het BbK gaat voornamelijk uit van administratieve

controles Zoals je ziet combineert RWS dit met monsternames en visuele controles

Er nog vinden ook controles plaats n a v Meldingen van der gemeente buurtbewoners e d

Eerder zijn ook schepen met bagger slib niet zijnde granuliet retour gestuurd vanwege te veel bodemvreemd materiaal aanwezig

of dat papieren niet in orde zijn

Per as vrachtauto s wordt onaangekondigd gecontroleerd

Een en ander gebeurt dus niet alleen op vrijdag maar kan in principe elke dag van de week gebeuren

2 is die 20 nog we reeel Ik dacht dat we in de eerdere brief over de verondieping van diepe plassen die norm hadden

aangescherpt Want het punt dat ene bankstel niet giftig is maar ook niet thuishoort in een verondieping snapt iedereen Dus is die

norm van bodemvreemd materiaal goed gesteld

Er mag volgens de aangescherpte regels alleen maar sporadisch bodemvreemd materiaal anders dan hout of steen in zitten Voor

hout en steen geldt nog wel de 20 regel Dat zijn dus geen bankstellen

3 Hoe zit het met het verschil tussen zoet en zout maakt dat onderdeel uit van wel niet onder een bepaald certificaat te vatten

Omdat we op allerlei plekken zien dat er onderscheid gemaakt wordt tussen zoet en zout

Er is geen regel dat je geen zoute bagger in zoet water mag toepassen Wel gelden de milieuhygienische eisen Dus als zoutgehalte
in bagger probleem geeft bij de toepassing mag het niet

4 Klopt het dat er niets bekend is over de afkomst van een partij Dat lijkt me sterk En bovendien anders iets dat aan te passen is

Het klopt niet dat er niets bekend is over de afkomstig Van een partij grond of baggerspecie die wordt toegepast is de

herkomstlocatie bekend Ook is bijvoorbeeld de naam van een producent van een erkende kwaliteitsverklaring bekend In het

geval van de toepassing van granuliet is dat Granuliet Import Benelux Deze gegevens moet worden ingevuld in een

meldingsformulier en ingediend bij het Meldpunt bodemkwaliteit

Met groeten

|10 2el

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

Van Veldhoven S van Stientje DBO

Datum woensdag 08 apr 2020 10 34 AM

Aan

Kopie

10 2e @minienw nl

10 2e DGRW 10 2e @minienw nL

1@minienw nl [10 2e 10 2e pGMIDBO 10 2e

10 2e @minienw nl

239637 0848



Onderwerp FW Sigiiaal Wethouder over granuliet ‘Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat’

Ha|l0 2e^

Nav onderstaande paarvragen

is het aankondigen van elke vrijdag controleren we niet een vrijbriefom minder schone bagger op de andere dagen van de

week te storten Graag met RWS bespreken of er niet meer onaangekondigd bemonsterd zou moeten worden
is die 20 nog wel reeel Ik dacht dat we in de eerdere brief over de verondieping van diepe plassen die norm hadden

aangescherpt Want het punt dat ene bankstel niet giftig is maar ook niet thuishoort in een verondieping snapt iedereen

Dus is die norm van bodemvreemd materiaal goed gesteld
hoe zit het met het verschil tussen zoet en zout maakt dat onderdeel uit van wel niet onder een bepaald certificaat te

vallen Omdat we op allerlei plekken zien dat er onderscheid gemaakt wordt tussen zoet en zout

klopt het dat er niets bekend is over de afkomst van een partij Dat lijkt me sterk En bovendien anders iets dat aan te

passen is

Cc I0 2e ivm vraag ligt hier nog een link met LAP

Stientje

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2e I CEND DCO 10 2e @minienw nlVan

Datum woensdag 08 apr 2020 8 33 AM

Aan Veldhoven S van Stientje DBO

Onderwerp FW Signaal Wethouder over granuliet ‘Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaaf

10 2e fS minienw nl

Wat we gisteren al wisselden het gaat om meer dan granulieL
Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

io§2 dpigipgpe
llffll e

10 2e

Van Newsroom lenW

Verzonden woensdag 8 april 2020 08 10

Aan DCO Monitoring Woordvoering

Onderwerp Signaal Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat

Collega s

Terinformatie

Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat

Bagger met autobanden plastic en stukken metaal erm Die wordt vanaf een storthellmg gestort In zandwinplas Over de Maas stond zaterdag in

deze krant

P0 2^ 10 2e 08 04 20 07 20

Voor wethouder Ans Mol van West Maas en Waal is het de zoveelste keer dat duidelijk wordt dat alle controles op storting van vulmateriaal in de

plas niet voldoen

U heeft zelf de Omgeiingsdienst erheen gestuurd voor controles Wat zijn de resultaten

„Het rapport van de ODR is er nog niet Maar alles wat er niet in thnishooide was al weggehaald toen ze kwamen controleren We hebben wel

richting Rijkswateistaat de foto’s gebrulkt die eerder door Albert de Leeuw een buurtbewoner PD zijn gemaakt”
239637 0848



„ODR heefl de baggeistort gezien Dat storteii kaii niet meer op deze manier vind ik Het is veroiitrustend als het niet door burgers wordt gezien
wordt het door niemand gezien

”

Rijkswaterstaat heeft het in een reactie op het artikel in de Gelderlander over ‘een autoband’ die door Nederzand nit de bagger is

verwijderd Maar er zat ook veei andere rommel in

„Het gebeurt steeds dat het probleem kleiner wordt gemaakt Nu is afgesproken dat er een zeefwordt gebnirkt om dat spul uit de bagger te zeven

Die fietswrakken of autobanden zijn niet het grootste probleem maar wat er allemaal is gestort waar we niets van weten
”

„Dan wordt gezegd ‘Het is milieuhygienisch verantwoord’ Ja zeg ik dan kan tk er ook een bankstel in donderen Dat is ook niet giftig
”

Maar er wordt wel gecontroleerd Rijkswaterstaat zegt dat er ‘frequent’ wordt gecontroleerd op de ‘toepassing’ van grond en bagger

„
Er is al onderzoek gedaan door onderzoeksbureau RPS We wilden weten wat de herkomst is van de bagger waar komen de vrachten vandaan

Daar is uitgekomen dat het niet te controleren is Het is niet te traceren waar het vandaan komt Er wordt blind gevaren op kwaliteitscertificaten Is

er een certificaat dan is het goed
”

„Er kwam bagger uit de zeehaven van Gent Is die bagger zoet of zout Je weet het niet En dat stort je dan in een zoetwaterplas Richt dat schade

aan We weten het niet eens We kennen de chemische samenstelling van de verschillende soorten bagger die in de plas zijn gekieperd niet Hoe

reageert dat op elkaar Dat we het niet weten dat vind rk het schandaligste
”

Het is een afschuifsjsteem
„Ja niemand is verantwoordelijk of neemt de verantwoordelijkheid Als het maar weg is Het is een groot verdienmodel Er wordt nog steeds spul
gestort waar niemand zicht op heeft Het is zo schimmig Het is niet controleerbaar niet handhaafbaar De regels laten het toe

”

„Ik lees in jullie krant dat het Instituut voor Leefomgeving en Transport de gemeente Winterswijk heeft beboet voor het storten van vervuilde

bagger Hier is Rijkswaterstaat aan zet en wordt de stort niet stilgelegd Dat is niet uit te leggen
”

Regels

Rijkswaterstaat laat weten dat bagger en grond die in de plas wordt gestort voor 20 procent van zijn gewicht uit hout steen of ander materiaal mag

bestaan Afval bouwafval en emstig vervuild materiaal mogen niet

RWS laat weten elke vrijdag na 14 00 uur ‘fysieke controles’ uit te voeren op de gestorte b^ger Als er rommel wordt gezien dan heeft de

ontzander in Over de Maas een week om die weg te halen Anders krijgt het bedrij f een boete RWS heeft de gemeente uitgenodigd mee te kijken
bij deze vrijdagse controles

Hetbaggeren gebeurt niet door het bedrijfBaggerbalans zoals de Gelderlander zaterdag meldde Waterschap Rivierenland huurt Baggerbalans in

als ‘bemiddelaar’ Het bedrijfzoekt vervolgens baggeraars

Bron gelderlander nl 8 april

239637 0848



10 2« HBJZlI I0 2e I@minienw nl1
I0 2e ~^ hbJZ

Wed 4 8 2020 8 47 09 PM

Subject RE nota ter info granuliet uitspraak RvS 8 april verzoek voorlopige voorziening
Wed 4 8 2020 8 47 09 PM

To

From

Sent

Received

Ok dank je

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

HBJZ j 10 2e |fa mLtiLenw nl10 2eVan

Datum woensdag 08 apr 2020 9 00 PM

Aan HBJZ I0 2e |@minienw nLI0 2e

Onderwerp FW nota ter info granuliet uitspraak RvS 8 april verzoek voorlopige voorziening

Ter info de nota over de uitspraak van vandaag

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberty com

Van I0 2e BS | 10 26 |@rws nl

Datum woensdag 08 apr 2020 7 07 PM

Aan ILT j 10 2e |@ILenT nl 10 2e I HBJZ 10 2e |@minienw nl 10 2e CD10 2e

10 2e f Xnvs iil

l| 10 2e | 10 2eBS 1 @rws nlKopie

Onderwerp nota ter info granuliet uitspraak RvS 8 april verzoek voorlopige voorziening

Ter info Deze versie ligt nu bij mijn pDG voor doorgeleiding naar M en

Dank voorjullie snelle reacties weer

Groeten

1®

Van|
Verzonaen woensciaq d april 2020 18 46

Aan

CC

Onderwerp RE GRAAG REACTIE nota ter info granuliet uitspraak RvS 8 april verzoek voorlopige

ILT10 2e

10 {2e BS 10 2e HBJZ 10 2e CCD
1 10 {2e BS

voorziening

Hodt^
Ik heb nog een nuancering aangebracht bij de belanghebbendheid door te stellen dat de rechter zich niet expliciet uitlaat over de

belanghebbendheid bij de bevoegdheden van de Minister voor Milieu en Wonen zie gele passage

Verder prima zo

Groet

10 2e

Van

Verzonden woensdag 8 april 2020 17 18

Aan

BS @rws nl10 2e 10 2e

giILenT nl I HBJZ

@rws nl

10 2e ILT 10 2e 10 2e

10 2e _@minienw nl

1| 10 2e I

10 2e CD 10 2e

BS

Onderwerp GRAAG REACTIE nota ter info granuliet uitspraak RvS 8 april verzoek voorlopige

10 2e @rws nlCC

voorziening

Urgentie Hoog
Dag collega s

Bijgaand een voorzet voor een informerende nota aan de bewindspersonen
Graag s v p per ommegaande jullie input en correcties concrete tekstvoorstellen en akkoord Dan kan de nota daarna snel via

130427 0849



mijn pDG naar boven

Dank en groeten

1^

130427 0849



Verslag extra MT HBJZ 9 april 2020

Aanwezig Leden MT Verhinderd I0 2e Verslag | io 2e |

Kopie Medewerkers HBJZ

Deze vergadering vindt voor het eerst plaats via Webex fijn en goed om elkaar weer eens

even te zien na zoveel tijd

Inventarisatierondje

buiten verzoek

no 2^

buiten verzoek

I 1Q 2e

207821 0850



Granuliet

Er wordt gewerkt aan een Kamerbrief nav het verzoek van de Kamer om specifieke
interne documenten te ontvangen Deze brief moet er volgende week uit De insteek

van lenW is in overeenstemming met het kabinetsbeleid mbt art 68 Gw in dit gevai
geen interne documenten te verstrekken wel worden nadere inlichtingen gegeven

Het Wob team is in ditzelfde dossier druk bezig met het voorbereiden van het eerste

Wob deelbesiuit Inzet is volgende week vrijdag de lijn in Er is goed contact met RWS

waar ook een Wob besluit hierover in voorbereiding is

i»buiten verzoek

f^

I 1Q 2e

207821 0850



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

Thur 4 9 2020 7 56 39 AM

To

From

Sent

Subject Discussiestuk Granuliet en reactie GIB

Thur 4 9 2020 7 56 40 AM

20190702 Reactie op tnetmo Granuliet versie 13 iuni 2019 response GIB v1 3 pdf

Received

20190613 01 Memo Granuliet versie 13 iuni 2019 pdf

Beste Wim

Voor de onderstaande data verwijs ik naar de tijdlijn

Bijgevoegd de notitie Granuliet welke onder regie van RWS WVL Bodemplus tot stand is gekomen en is geagendeerd in het

zogenaamde Implementatieteam

Van dit stuk hebben meerdere concepten bestaan Waarschijnlijk is een versie van 22 april al naar GIB gestuurd Zeker is dat de

eindversie van 13 juni bijgevoegd op 17 juni naar GIB is gestuurd en via GIB ook naar Halbe Zijistra Op 19 juni bevestigtGIB de

ontvangst van het stuk en kondigt aan over het stuk graag op het reeds geplande gesprek op 12 juli te willen bespreken

Vervolgens wordt het stuk besprol^en in hpt Imrilementatieteam van 20 juni 2019 Op 1 juli vindt het gesprek met Zijistra plaats

Daags na het gesprek reageert GIB op de memo Granuliet Dit stuk heb ik

bijgevoegd De rode tekst is van GIB Abusievelijk spreekt GIB daar over de versie van 22 april Dat maakt het wat verwarrend qua

chronologie

Ik laat inmiddels de eerste afspraken plannen

Morgen vrijdag ben ik van plan een vrije dag te nemen dus ik ben wellicht minder goed bereikbaar

Mpt vripnripliikp prnet

10 {2emet 10 2e 10 2e en

10 2e

f10V26l

lO Wsdj ^e

134918 0851



{10K2e DGRWI1 I0 2e I@minienw nl1

I DGRW

To

10X2eFrom

Sent Thur 4 9 2020 8 41 13 AM

Subject RE Signaal Wethouder over granuliet ‘Met ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat’
Thur4 9 2020 8 41 14 AMReceived

Ja doe ik Antwoord is volgens mij dat Bbk dit regelt Samenhang met afval is echter erg complex dus heb

gevraagd dit te bevestigen
Groeten

10 2e

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

DGRW | 10 2e |@mmienw nL

Datum donderdag 09 apr 2020 9 27 AM

DGRW ^

10 2eVan

10 2e 10 2e @minienw nlAan

Onderwerp FW Signaal Wethouder over granuliet ‘Het ergste is dat we niet weten wat erin de plas gaat’

Ha| 10 2e

Kan jij antwoord geven op zijn vraag

Groet

|10 2e[

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2e 10 2eDBO

Datum donderdag 09 apr 2020 9 09 AM

Aanj

@ininienw nlVan

DGMI 1 10 2e |@ininienw nl

|@mLnienw nl J lOK^e | DGRW d 00 ^^ l@miiiienwGiI
r^SK ^ 10 2e | a minienw nl

J DBO10l 2et 10 2e

10 2e

Kopi

Onderwerp RE Signaal Wethouder over granuliet ‘Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat’

10 2e

HQi| 10 2e |en [10 ^
Even voor mijn begrip is het kwalificeren van het toepassen van baggerspecie en grond in diepe plassen kwalificeert als

nuttige toepassing als zodanig geregeld via Besluit bodennkwaliteit of via het LAP

Dit dus los van de kwaliteitseisen die aan de bagger zelf gesteld worden max 20 sporadisch bodemvreemd

materiaal

Hartelijke groeten
10 2e

Van

Verzonden donderdag 9 april 2020 08 43

Aan Veldhoven S van Stientje DBO
_

] DBO
■

DGMI10 2e

10 2e I DGRW

10 2eCC BSK10 2e

Onderwerp RE Signaal Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat

Stientje
Je stelde mij nog een vraag over de evt relatie met het LAP Onderstaand met dank aan| io 2e |en| io 2e leen reactie

op die vraag

gr] 10 2e

Vraag Ligt hier nog een link met het tAP

258252 0854



Antwoord Dit interview gaat in op de verontrelniging in de baggerspecle die gebruikt wordt voor verontdieping van plassen Het Besluit bodemkwaliteit Bbk

bevat de randvoorwaarden voor het toepassen van baggerspecle op of in de water bodem en In het oppervlaktewater en bepaalt het kader voor duurzaam

gebruiken beheervan de bodem Zo bepaalt het Bbk ookvoor baggerspecle of en hoeveel bodemvreemd materlaal er aanwezig mag zijn in baggerspecle die

wordt toege past

Het LAP gaat enkel in op de minimumstandaard van de verwerking Het LAP voIgt hierbij de normen uit het Bbk en verwijst hier ook naar Er ligt dus een link met

het LAP voor zover het gaat over of de toepassing van de baggerspecle conform de minimumstandaard uit het LAP is De minimumstandaard voor baggerspecle
die direct kan warden toegepast conform het Bbk is nuttige toepassing Dit kan dus inclusief een percentage bodemvreemd materiaal zijn dit bepaalt het Bbk

Overigens dient opgemerkt te worden dat er nog andere mlnimumstandaarden zijn voor POP houdende baggerspecle relnigingsresidu vrijkomend bij reiniging
van baggerspecle en baggerspecle die niet direct kan worden toegepast volgens het Bbk

Het is aan het bevoegde gezag om te controleren of de bagger voldoet aan het Bbk en om vervolgens te bekijken welke minimumstandaard van toepassing is

^minienw nl10 2eVan Veldhoven S van Stientje DBO

Datum woensdag 08 apr 2020 5 07 PM

1 DGRW^ 10 2e |@minienw nlAan 10 2e

10 2e } DBO 10 2e @minienw nl Lapperre R P {Roald} DGMIKopie

^minienw nl

Onderwerp RE Signaal Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat

Dank Dit sluit beter aan bij hoe ik het in mijn hoofd had Wat wel de vraag opwerpt waarom RWS op het punt van die

20 dan anders heeft geantwoord naar de journaiist
En goed om ambteiijk bij mevr Mol even uit te leggen hoe het wel zit

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberrv com

} DGRW | I0 2e Pminienw nl

Datum woensdag 08 apr 2020 5 03 PM

Aan Veldhoven S van Stientje DBO

Kopie

I0 2eVan

10 2e @minienw nl

@minienw nl

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

10 2e10 2e DBO 10 2e DGMI

10 2e @minienw nl

Onderwerp RE Signaal Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat

Beste Stientje
In overleg met RWS zijnjouw vragen naar aanleiding vanpublicaties vandaag overstorten in diepe plassen hieronder van een

antwoord voorzien

1 Is het aankondigen van elke vrijdag controleren we niet een vrijbriefom minder schone bagger op de andere dagen van de week

te storten Graag met RWS bespreken ofer niet meer onaangekondigd bemonsterdzou moeten worden

Elke vrijdag is er een visuele controle op het achterblijven van zwerf afval Er betreft hier geen controle op het daadwerkelijk

storten van bagger maar louter een visuele controle waarbij ookfoto s worden gemaakt

Het merendeel van de bagger en de grond wordt gestort via schepen Als van een schip de lading bemonsterd wordt dan wordt de

schipper van de monstername op de hoogte gebracht als het schip al aan het varen is Het is noodzakelijk dat de schipper op de

hoogte is omdat het schip moet aanmeren om het monster te laten nemen

Ooktijdens het lossen van het schip kan worden gecontroleerd niet ieder schip natuurlijk In dat geval wordt de schipper kortvan

te voren op de hoogte gesteld

Als tijdens het lossen wordt bemonsterd wordt er met een bootje naar het schip gevaren

Deze monsternames kunnen worden beschouwd als onaangekondigd een schipper zal zeker niet omkeren als hij te horen krijgt

dat van een lading een monster wordt genomen of stoppen met lossen tenzij hier in het kader van toezicht aanleiding toe is

Over de Maas wordt op de hoogte gebracht van de monsternames vw contra monstername

Er vinden ook administratieve controles plaats in het kader van het BbK Het BbK gaat voornamelijk uit van administratieve

controles Zoals je ziet combineert RWS dit met monsternames en visuele controles

Er nog vinden ook controles plaats n a v Meldingen van der gemeente buurtbewoners e d

Eerder zijn ook schepen met bagger slib niet zijnde granuliet retour gestuurd vanwege te veel bodemvreemd materiaal aanwezig

of dat papieren niet in orde zijn

Per as vrachtauto s wordt onaangekondigd gecontroleerd

Een en ander gebeurt dus niet alleen op vrijdag maar kan in principe elke dag van de week gebeuren

2 Is die 20 nog wel reeel Ik dacht dat we in de eerdere brief over de verondieping van diepe plassen die norm hadden

aangescherpt Want het pant dat ene bankstei niet giftig is maar ook niet thuishoort in een verondieping snapt iedereen Dus is die

norm van bodemvreemd materiaal goed gesteld

Er mag volgens de aangescherpte regels alleen maar sporadisch bodemvreemd materiaal anders dan hout of steen in zitten Voor

hout en steen geldt nog wel de 20 regel Dat zijn dus geen bankstellen

258252 0854



3 Hoe lit het met het verschil tussen zoet en zout maakt dat onderdeel uit van wel niet onder een bepaaJd certificaat te vallen

Omdat we op allerleiplekken zien dat er onderscheid gemaakt wordt tussen zoet en zout

Er is geen regel dat je geen zoute bagger in zoet water mag toepassen Wel gelden de milieuhygienische eisen Dus als zoutgehalte

in bagger probleem geeft bij de toepassing mag het niet

4 Klopt het dat er niets bekend is over de afkomstvan eenpartij Dat hjkt me sterk En bovendien anders lets dat aan tepassen is

Het klopt niet dat er niets bekend is over de qfkomstig Van een partij grand ofbaggerspecie die wordt toegepast is de

herkomstJocatie bekend Ook is bijvoorbeeldde naam van eenproducentvan een erkende kwaliteitsverklaring bekend In het

gevalvande toepassingvan granuliet is dat Granuliet Import Benelux Deze gegevens moetworden ingevuld in een

meldingsformulier en ingediend bij hetMeldpunt bodemkwaliteit

Met groeten
10 2ei

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberry coml

Van Veldhoven S van {Stientje} DBO

Datum woensdag 08 apr 2020 10 34 AM

Aan 10 2e n DGRW^ I0 2e | g minienw nl

l} D^

10 2e ^minienw nl

@minienw nl Lapperre R P Roald DGMIKopie 10 2e 10 2e

10 2e @minienw nl

Onderwerp FW Signaal Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaaf

Nav onderstaande paar vragen

is het aankondigen van elke vrijdag controleren we niet een vrijbrief om minder schone bagger op de andere dagen van

de week te storten Graag met RWS bespreken of er niet meer onaangekondigd bemonsterd zou moeten worden

is die 20 nog wel reeel Ik dacht dat we in de eerdere brief over de verondieping van diepe plassen die norm hadden

aangescherpt Want het punt dat ene bankstel niet giftig is maar ook niet thuishoort in een verondieping snapt

iedereen Dus is die norm van bodemvreemd materiaal goed gesteld
hoe zit het met het verschil tussen zoet en zout maakt dat onderdeel uit van wel niet onder een bepaald certificaat te

vallen Omdat we op allerlei plekken zien dat er onderscheid gemaakt wordt tussen zoet en zout

klopt het dat er niets bekend is over de afkomst van een party Dat lijkt me sterk En bovendien anders lets dat aan te

passen is

Cc io 2e ivm vraag ligt hier nog een link met LAP

Stentje

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberrv com

Van

Datum woensdag 08 apr 2020 8 33 AM

Aan Veldhoven S van Stientje DBO

Onderwerp FW Signaal Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaaf
Wat we gisteren al wisselden het gaat om meer dan granuliet

Met vriendeliike greet

10 2e CEND DCO 10 2e S minienw nl

10 2e @minienw nl

I0 2e

10 2e

1®
10 2e I

io 2g gminienw nlVan Newsroom lenW

Verzonden woensdag 8 april 2020 08 10

Aan DCO Monitoring ^minienw nl Woordvoering | 10 2g |@frd shsdir nl

Onderwerp Signaal Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaaf

10 2g

Collepa s

258252 0854



Terinformatie

Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de pias gaat

Bagger met autobanden plastic en stukken metaal erin Die wordt vanaf een storthelling gestort in zaiidwinplas Over de Maas stand zaterdag in

deze krant

Peter Deurloo 08 04 20 07 20

Voor wethouder Ans Mol van West Maas en Waal is het de zoveelste keer dat duidelijk wordt dat alle controles op storting van vulmateriaal in de

plas niet voldoen

U heeft zelf de Omgevingsdieiist erheen gestuurd voor controles Wat zijn de resultaten

„Het rapport van de ODR is er nog niet Maar alles wat er niet in thuishoorde was al weggehaald toen ze kwamen controleren We hebben wel

richting Rijkswaterstaat de foto’s gebruikt die eerder door Albert de Leeuw een buurtbewoner PD zijn gemaakt
”

„ODR heeft de baggerstort gezien Dat storten kan niet meer op deze manier vind rk Het is verontrustend als het niet door burgers wordt gezien
wordt het door niemand gezien

”

Rijkswaterstaat heeft het in een reactie op het artikel in de Gelderlander over ‘een autoband’ die door Nederzand nit de bagger is

verwijderd Maar er zat ook veei andere rommel in

„Het gebeurt steeds dat het probleem kleiner wordt gemaakt Nu is afgesproken dat er een zeefwordt gebruikt om dat spul uit de bagger te zeven

Die fietswrakken of autobanden zijn niet het grootste probleem maar wat er allemaal is gestort waar we niets van weten
”

„Dan wordt gezegd ‘Het is milieuhygienisch verantwoord’ Ja zeg rk dan kan Ik er ook een bankstel in donderen Dat is ook niet giftig
”

Maar er wordt wel gecontroleerd Rij kswaterstaat zegt dat er ‘frequent’ wordt gecontroleerd op de ‘toepassing’ van grond en bagger

„
Er is al onderzoek gedaan door onderzoeksbureau RPS We wilden weten wat de herkomst is van de bagger waar komen de vrachten vandaan

Daar is uitgekomen dat het niet te controleren is Het is niet te traceren waar het vandaan komt Er wordt blind gevaren op kwaliteitscertificaten Is

er een certificaat dan is het goed
”

„Er kwam bagger uit de zeehaven van Gent Is die bagger zoet of zout Je weet het niet En dat stort je dan in een zoetwaterplas Richt dat schade

aan We weten het niet eens We kennen de chemische samenstelling van de verschillende soorten bagger die in de plas zijn gekieperd niet Hoe

reageert dat op elkaar Dat we het niet weten dat vind ik het schandaligste
”

Het is een afschuifsysteem
„Ja niemand is verantwoordelijk of neemt de verantwoordelijkheid Als het maar weg is Het is een groot verdienmodel Er wordt nog steeds spul
gestort waar niemand zicht op heeft Het is zo schimmig Het is niet controleerbaar niet handhaafbaar De regels laten het toe

”

„Ik lees in jullie krant dat het Instituut voor Leefomgeving en Transport de gemeente Winterswijk heeft beboet voor het storten van vervuilde

bagger Hier is Rijkswaterstaat aan zet en wordt de stort niet stilgelegd Dat is niet uit te leggen
”

Regels

Rijkswaterstaat laat weten dat bagger en grond die in de plas wordt gestort voor 20 procent van zijn gewicht uit hout steen of andcr materiaal mag

bestaan Afeal bouwafval en emstig vervuild materiaal mogen niet

RWS laat weten elke vrijdag na 14 00 uur ‘fysieke controles’ uit te voeren op de gestorte bagger Als er rommel wordt gezien dan heeft de

ontzander in Over de Maas een week om die weg te halen Anders krijgt het bedrij f een boete RWS heeft de gemeente uitgenodigd mee te kijken
bij deze vrijdagse controles

Hetbaggeren gebeurt niet door het bedrijfBaggerbalans zoals de Gelderlander zaterdag meldde Waterschap Rivierenland huurt Baggerbalans in

als ‘bemiddelaar’ Het bedrijfzoekt vervolgens baggeraars

Bran gelderlander nl 8 april

258252 0854



HBJZlI I0 2e I@minienw nl1

HBJZ

Thur 4 9 2020 9 43 40 AM

Subject RE Tijdpad handhavingsbesluit Granuliet

Received

To

10 2eFrom

Sent

Thur 4 9 2020 9 43 40 AM

Ok ga hem lezen

Grt®

Verzonden met BlackBerry Work

www blackbeny com

10 2e I hBJZ j 10 2e |fgjnLnienw nlVan

Datum donderdag 09 apr 2020 10 18 AM

Aan

Onderwerp Tijdpad handliavitigsbesluit Granuliet

HBJZ 1 I0 2e ^@minienw n[10 2e

Halid®
Besproken is om begin volgende week het besluiten plus nota van RWS ILT aan de bewindslieden te sturen

Vandaag komt er een 95 versie die ik met je zal delen

Besproken is die versie niet opnieuw met de LA te delen Die heeft gekeken naar een eerdere versie

Belangrijk dat de brief 2 handtekeningen zal bevatten Rws namens M lenW en ILL namens M MenW

Voor wat betreft het “MenW” deel Kwalibo zal worden gemarkeerd dat de gemeente geen belanghebbende is

Voor het lenW deel toepassing dat gelet op de uitspraak van gisteren belanghebbendheid wel wordt aangenomen

Dit klinkt en is ingewikkeld maar is nodig voor het besluit karakter en de bezwaarclausule Tegen het MenW deel staat geen

bezwaar open geen belanghebbende dus geen aanvraag dus geen besluit

De voorzieningenrechter ging aan dit onderscheid voorbij

In de beslisnota zal eea worden uitgelegd Ben benieuwd wat bewindslieden hier van vinden Jij zal mogelijk ook bevraagd
worden “wat vind HBJZ”

Het besluit moet uiterlijk vrijdag 24 april 12u genomen en bekendgemaakt worden

Ghio 2e

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

130426 0855



]@minienw nrI0 2e 10 2eTo DGRWI 10 2e

I0 2e I@minienw nl1
I0 [2e HBJZ

Thur 4 9 2020 11 52 42 AM

Subject RE Signaal Wethouder over granuliet ‘Met ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat’
Received

DGMI[
From

Sent

Thur 4 9 2020 11 52 43 AM

Kim jij antwoord gevei|io 2el ik typ op mijn telefoon wegens ICT perikelen

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

DGRW 1 IPK^e l@mitiienw nl

Datum donderdag 09 aw 2020 12 49 PM

10 2e nOGMI 10 26 n@miiiietiw til 10 26 ^1 HR T7 j 10 2e |@minietiw tiL

HBJZ i 10 2e l@minienw nl J 10 2e HBJZ | 10 26 l@miuienw nl

10 2eVan

Aan

Kopie

OndenVerp Kt Mgnaai weihouder over granuliet ‘Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaaf

10 2e

Ik heb het nog niet doorgestuurd vanwege de vragen die ik aa i 0 2^uurde AIs Inge hierop het antwoord weet houd ikme aanbevoien

Groeten

JlTO

Van PGMI10 2e

Verzonden donderdag 9 april 2020 12 43

Aan 1Q 2e HBJZ

10 2e10 2e DGRW[CC HBJZ

Onderwerp RE Signaal Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de pias gaat

H l^
Dank Ik weet jete vinden

Onderstaand het antwoord dat ik zojuist naar mijn MT lid hebgestuurd dus nog niet bij[l0 2e

Vrcfcfg
Even voor mijn begnp is het kwalificeren van het toepassen van baggerspecie en grand in diepe plassen kwalificeert als nuttige toepassing als zodanig geregeld
via Besluit bodemkwaliteit of via het LAP

Ditdus los van de kwaliteitseisen dieaan de bagger zelf gesteld warden max 20 sporadisch bodemvreemd materiaalj
Antwoord

De definitie van nattige toepassing is Europees bepaald in de Kaderrichtlijn afvalstoffen Deze is geimplementeerd in de Wet miiieubeheer en het LAP verwijst
hier naar Artikei35 van het Bbk geeft aan op welke handelingen met grand en baggerspecie het Bbk van toepassing is in beainsel wordf aangenomen dat deze

handelingen nuttige toepassingen zijn zo blijkt uit de nota van toelichting bij het Bbk maardit hoeft niet per se zo tezijn Er moet pergeval goed bekeken

warden aan de hand van de Europees bepaaide definitie van nuttige toepassing of de handelingen daadwerkeiijk nuttige toepassingen zijn of dat er sprake is

van verwijdering

1P 2e

10 2e

10 2e HBJZ 10 2e Sminienw nlVan

Verzonden donderdag 9 april 2020 12 41

Aan I0 2e DGMI ^ 10 2e |^minienw nl

_

DGRW

~

10 26 n@minienw nl

}lBJZ I0 2e @minienw nl

Onderwerp FW Signaal Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat

Hq|| 10K2e |
Zie nadere vraag van | io 2e | over mijn tekst

Om te voorkomen dat alles via verschillende kanalen loopt en dit onderwerp bij dice ligt wellicht goed als jullie hier

verder het voortouw in blijven nemen Je weet me uiteraard te vinden als er nog vragen zijn
Ik weet overigens niet of | i0 2e mijn antwoord al heeft doorgeleid
Het antwoord was en is ook niet kort en bondig te geven

Grtfi^

10 2e10 2eCC HBJZ

10 2e10 {2e @minienw nl

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberrv com

Van {10 2e 10 2e} DGRW

Datum donderdag 09 apr 2020 12 29 PM

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

Kopie | 10 2e ^ HBJZ 10 2e @minienw nl 10 [2e hBJZ 1P 2e @minienw nl

Onderwerp RE Signaal Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaaf

H^j0 2^ dank Als ik het goed begrijp nuttige toepassing is een KRA begrip en slaat op afvalstoffen Die mag je dan onder voorwaarden hergebruiken
Kunnen je me nog eens uitleggen wanneer bodem bagger nu als een afvalstof wordt gezien en wanneer niet Want dan is begrip nuttige toepassing pas aan de

orde

Je noemde al de status van de bijproducten Kun Je dat nog aanvullen Betekent dat overigens dat ik van een byproduct een berg mag bouwen zonder aan te

hoeven tonen dat het een nuttige toepassing is

Dank

Van 10 [2e |] HBJZ | 10 2e

Verzonden donderdag 9 april 2020 10 50

Aan

g minienw nl

10 2e DGRW 10 2e @minienw nl

HBJZ 10 2e 10 2e HBJZ | Q0K2e |^minienw nlCC’l
Onderwerp RE Signaal Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat

@minienw nl10 2e

Hallo | i0 2e |

[Ik typ op tnijn telefoon otndat de let erult ligt
Het is ingewikkeld Of iets nuttige toepassing is of niet wordt bepaald door de Kaderrichtlijn afvalstoffen Kra die

gei mplementeerd is in de Wet milieubeheer Het LAP geen wetgeving verwijst daarnaar

De Kra gaat ervan uit dat voor nuttige toepassing van afval een vergunning nodig is maar biedt de mogelijkheid van

vergunningenplicht vervangende algemene regels
Het Bbk met de meldplicht maakt hiervan gebruik Maar belangrijk is dus dat het dan moet gaan om handelingen die

zijn aan te merken als nuttige toepassing recovery En niet om verwijdering disposal
Van de handeling in 35 Bbk wordt in beginsel aangenomen dat dit nuttige toepassingen zijn Maar dat hoeft dus niet per

se zo te zijn
Voor nuttige toepassing is op grond van de Kra namelijk vereist dat sprake is van substitutie met het gebruik van afval

moet worden bespaard op de inzet van primaire grondstoffen die geen afval zijn
Met andere woorden zonder substitutie is geen sprake van nuttige toepassing [recovery Dan is sprake van storten als

handeling van verwijdering disposal waar dus geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunningplicht

vervangende algemene regels van het Bbk

Voor de kwalificatie van nuttige toepassing is verder niet alleen substitutie nodig maar uiteraard ook moet het

afvalmateriaal geschikt zijn voor de toepassing gezien de gestelde kwaliteitseisen

Overigens het Bbk ziet niet alleen op toepassingen van afval Wei werd ttv het BBk in 2007 aangenomen dat grond en

bagger gelet op de ruime definitie van het begrip afval vaak wel juridisch de status van afval zouden hebben

Dat is nog steeds zo maar niet altijd Zo kennen we sinds december 2010 omzettingstermijn Kra de zogeheten

bijproductstatus Bijproducten van productieprocessen zijn geen afval Toepassing daarvan is dus geen nuttige

toepassing want voor nuttige toe passing is immers een afvalstof nodig
Voorwaarde om byproduct te zijn is wel dat het gebruik van het materiaal zeker moet zijn en ook rechtmatig gelet op
de gestelde product en milieunormen

Laat nu net wat betreft granuliet het zo zijn dat sprake is van een byproduct uiteraard als aan de kwaliteitseisen van het

BBk wordt voldaan en ik heb nog niet gelezen of gehoord dat dit niet zo zou zijn
In de reactie op het handhavingsverzoek zal dit ook zo worden aangegeven in reactie op de stelling van de advocaat dat

geen sprake is van nuttige toepassing maar van verwijdering
Helderzo

Gri[io 26|
Verzonden met BlackBerry Work

www blackberrv com

} DGRW

Datum donderdag 09 apr 2020 9 39 AM

Aan

Onderwerp FW Signaal Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaaf

Ha f^
Zie onderstaande vraag Volgens art 35 d Bbk is het hoofdstuk toepassen van grond en bagger van toepassing bij het

verondieping van plassen Dus volgens mij is het simpele antwoord op de vraag dat het Bbk dit regelt Maar hoor graag

jou opinie als afval expert

Groeten

238777

10 2e 10 2e @minienw nlVan

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

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberry coml

Van I 10 2e | DGRW | 10 2e | S minienw nl

Datum donderdag 09 apr 2020 9 27 AM

1} DGRVy 110 2s Ptninienw nlAan

Onderwerp FW Signaal Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaaf

Ha| iO Pe |

KanjijI I0 2e I antwoord geven op zijn vraag
Groet

10 2ei

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberrv coml

} DBO

Datum donderdag 09 apr 2020 9 09 AM

DGMI

^minienwji|

10 2e 10 2e @minienw nlVan

nienw nl

l DGRW
^

10 2e

■q I0 2e |@minienw nl

Aan DBO1Q 2e

10 2e

3SK 10 2e Sminienw nlKopie

OnderWrp RE Signaal Weth^der over granuliet Flet ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat

10 2e

Hoi io 2e enpo ^e[
mijn begrip Is het kwalificeren van het toepassen van baggerspecle en grond in diepe plassen kwaiificeert ais

nuttige toepassing ais zodanig geregeld via Besluit bodemkwaliteit of via het LAP

Dit dus ios van de kwaliteitseisen die aan de bagger zeif gesteld worden max 20 sporadisch bodemvreemd

materiaal}

Hartelijke groeten

Eve I vuur

10 2e

■DGMK 10 2e @minienw nlVan 10 2e

Verzo naen aonaeraag a april 2020 08 43

A^n^lidhoven S van Stientje DBO 10 2e 10 2e 1 DGRW 1Q 2e @minienw nl@ minienw nl

^minienw nbI0 2e DBO 10 2eCC BSK10 2e

10 2e minienw nl

Onderwerp RE Signaal Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat

Stientje
Je stelde mij nog een vraag over de evt relatie met het LAP Onderstaand met dank aan| lOKS^illetj lOK^^rieen reactie

op dip vraag

gr
10 2e

Vraag Ligt hier nog een link met het LAP

Antwoord Dit interview gaat in op de verontreiniging in de baggerspecie die gebruikt wordt voor verontdieping van plassen Het Besluit bodemkwaliteit Bbk

bevat de randvoorwaarden voor het toepassen van baggerspecie op of in de water bodem en in het oppervlaktewater en bepaalt het kader voor duurzaam

gebruik en beheer van de bodem Zo bepaalt het Bbk ook voor baggerspecie of en hoeveel bodemvreemd materiaal er aanwezig mag zijn in baggerspecie die

wordt toegepast

Het LAP gaat enkel in op de minimumstandaard van de verwerking Het LAP voIgt hierbi] de normen uit het Bbk en verwijst hier ook naar Er ligt dus een link met

het LAP voor zover het gaat over of de toepassing van de baggerspecie conform de minimumstandaard uit het LAP is De minimumstandaard voor baggerspecie
die direct kan worden toegepast conform het Bbk Is nuttige toepassing Dit kan dus Incluslef een percentage bodemvreemd materiaal zijn dit bepaalt het Bbk

Overigens dient opgemerkt te worden dat er nog andere minimumstandaarden zijn voor POP houdende baggerspecie reinigingsresidu vrijkomend bij reiniging
van baggerspecie en baggerspecie die niet direct kan worden toegepast volgens het Bbk

Het is aan het bevoegde gezag om te controleren of de bagger voldoet aan het Bbk en om vervolgens te bekijken welke minimumstandaard van toepassing is

Van Veldhoven S van {Stientje} DBO

Datum woensdag 08 apr 2020 5 07 PM

Aan 10 29 Hl DGRW^ 10 2e | S minienw nl

^DBO^

10 2e @minienw nl

10 2e 10 2e g minienw nlKopie ■ DGMI10 2e

| 10 2e |@minienw nl

Onderwerp RE Signaal Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat

DankI Dit sluit beter aan bij hoe ik het in mijn hoofd had Wat wel de vraag opwerpt waarom RWS op het punt van die

20 dan anders heeft geantwoord naar de journalist
En goed om ambtelijk bij mevr Mol even uit te leggen hoe het wel zit

238777 0856



Verzonden met BlackBert7 Work

www blackberry coml
_ _

Van 10 2e DGRW 10 2e g minienw nl

Datum woensdag 08 apr 2020 5 03 PM

Aan Veldhoven S van Stientje DBO

Kopie

| lO Pe |^minienw nl

Onderwerp RE Signaal Wethouder over granuliet Met ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat

10 2e @minienw nl | 10 2e

@minienw n

DGRW 10 2e g minienw nl

10 2e } DBO 10 2e 10 2e DGMI

Seste Stientje
In overleg metRWSzijnjomv vragen naar aanleiding vanpublicaties vandaag over storten in diepeplassen hieronder van een

antwoord voorzien

1 Is bet aankondigen van elke vrijdag controleren we niet een vrijbriefom minder scbone bagger op de andere dagen van de week

te storten Graag met RWS bespreken ofer niet meer onaangekondigd bemonsterdzou moeten warden

Elke vrijdag is er een visuele controle op het achterblijven van zwerf afval Er betreft bier geen controle op het daadwerkelijk

storten van bagger maar louter een visuele controle waarbij ookfoto s worden gemaakt
Het merendeel van de bagger en de grond wordt gestort via schepen Als van een schip de lading bemonsterd wordt dan wordt de

schipper van de monstername op de hoogte gebracht als het schip al aan het varen is Het is noodzakelijk dat de schipper op de

hoogte is omdat het schip moet aanmeren om het monster te laten nemen

Ooktijdens het lessen van het schip kan worden gecontroleerd niet ieder schip natuurlijk In dat geval wordt de schipper kort van

te voren op de hoogte gesteld
Als tijdens het lessen wordt bemonsterd wordt er met een bootje naar het schip gevaren

Deze monsternames kunnen worden beschouwd als onaangekondigd een schipper zal zeker niet omkeren als hij te horen krijgt

dat van een lading een monster wordt genomen of stoppen met lessen tenzij hier in het kader van toezicht aanleiding toe is

Over de Maas wordt op de hoogte gebracht van de monsternames vw contra monstername

Er vinden ook administratieve controles plaats in het kader van het BbK Het BbK gaat voornamelijk uit van administratieve

controles Zoals je ziet combineert RWS dit met monsternames en visuele controles

Er nog vinden ook controles plaats n a v Meldingen van der gemeente buurtbewoners e d

Eerder zijn ook schepen met bagger slib niet zijnde granuliet retour gestuurd vanwege te veel bodemvreemd materiaal aanwezig

of dat papieren niet in orde zijn

Per as vrachtauto s wordt onaangekondigd gecontroleerd

Een en ander gebeurt dus niet alleen op vrijdag maar kan in principe elke dag van de week gebeuren

2 Is die 20 nog wel reeel Ik dacht dat we in de eerdere brief over de verondieping van diepe plassen die norm hadden

aangescherpt Want het punt dat ene bankstel niet giftig is maar ook niet thuisboort in een verondieping snapt iedereen Dus is die

norm van bodemvreemd materiaal goed gesteld

Er mag volgens de aangescherpte regels alleen maar sporadisch bodemvreemd materiaal anders dan hout of steen in zitten Voor

hout en steen geldt nog wel de 20 regel Dat zijn dus geen bankstellen

3 Hoe zit het met het verschil tussen zoet en zout maakt dat onderdeel uit van wel niet onder een bepaald certificaat te vallen

Omdat we op allerleiplekken zien dat er onderscheid gemaakt wordt tussen zoet en zout

Er is geen regel dat je geen zoute bagger in zoet water mag toepassen Wel gelden de milieuhygienische eisen Dus als zoutgehalte
in bagger probleem geeft bij de toepassing mag het niet

4 Klopt het dat er niets bekend is over de afkomstvan eenpartij Dat lijkt me sterk En bovendien anders iets dat aan tepassen is

Het klopt niet dat er niets bekend is over de ajkomstig Van een partij grond ofbaggerspecie die wordt toegepast is de

herkomstlocatie bekend Ook is bijvoorbeeld de naam van een producentvan een erkende kwaliteitsverklaring bekend In het

geval van de toepassing van granuliet is dat Granuliet Import Benelux Deze gegevens moetworden ingevuld in een

meldingsformulier en ingediend bij hetMeldpunt bodemkwaliteit

Met groeten
i0 2e

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberry coml

Van Veldhoven S van Stientje DBO
_

Datum woensdag 08 apr 2020 10 34 AM

Aan 10 2e | DGRW 10 {2e S minienw nl

ll D^

10 2e @minienw nl

10 2e I0 2e g minienw nlKopie 10 2e DGMI

10 2e @minienw nl

Onderwerp FW Signaal Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaaf
238777 0856



Nav onderstaande paar vragen

is het aankondigen van elke vrijdag controleren we niet een vrijbrief om minder schone bagger op de andere dagen van

de week te storten Graag met RWS bespreken of er niet meer onaangekondigd bemonsterd zou moeten worden

is die 20 nog wel reeel Ik dacht dat we in de eerdere brief over de verondieping van diepe plassen die norm hadden

aangescherpt Want het punt dat ene bankstel niet giftig is maar ook niet thuishoort in een verondieping snapt

iedereen Dus is die norm van bodemvreemd materiaai goed gesteid
hoe zit het met het verschil tussen zoet en zout maakt dat onderdeel uit van wel niet onder een bepaald certificaat te

vailen Omdat we op aiieriei plekken zien dat er onderscheid gemaakt wordt tussen zoet en zout

klopt het dat er niets bekend is over de afkomst van een party Dat lijkt me sterk En bovendien anders lets dat aan te

passen is

Cc| i0 2e |ivnn vraag ligt hier nog een link met LAP

Stientje

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberry coml

} CEND DCO | I0 2e | S minienw nl

Datum woensdag 08 apr 2020 8 33 AM

Aan Veldhoven S van {Stientje} DBO

Onderwerp F\A Signaal \A ethoLrder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaaf
Wat we gist6r6n al wisselden hetgaat om meer dan granuliet

Met vriendelijke groet

10 2ejVan

10 2e @minienw nl

10 2e

10 2ePi

1®M

10 2e I

10 2g @minienw nlVan Newsroom lenW

Verzonden woensdag 8 aprii 2020 08 10

Aan DCO Monitoring

Onderwerp Signaal Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat

College s

Terinformatie

Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat

10 2g @minienw nl Woordvoering I0 2g @frd shsdir nl

Bagger met autobanden plastic en stukken metaal erm Die wordt vaiiaf een storthelling gestort in zandwinplas Over de Maas stond zaterdag in

deze krant

^0 ^ 10 2e 38 04 20 07 20

Voor wethouder Aus Mol van West Maas en Waal is het de zoveelste keer dat duidelijk wordt dat alle controles op storting van vuhnateriaal in de

plas niet voldoen

U heeft zelf de Oragevingsdienst erheen gestuurd voor controles Wat zijn de resultaten

„Het rapport van de ODR is er nog niet Maar alles wat er niet in thnishoorde was al weggehaald toen ze kwamen controleren We hebben wel

richting Rijkswaterstaat de foto’s gebruikt die eerder door Albert de Leeuw een buurtbewoner PD zLjn gemaakt
”

„ODR heeft de baggerstort gezien Dat storten kan niet meer op deze manier vind ik Het is verontrustend als het niet door burgers wordt gezien
wordt het door niemand gezien

”

Rijkswaterstaat heeft het in een reactie op het artikel in de Gelderlander over ‘een autoband’ die door Nederzand uit de bagger is

verwij derd Maar er zat ook veei andere rommel in

„Het gebeurt steeds dat het probleem kleiner wordt gemaakt Nu is afgesproken dat er een zeef wordt gebruikt om dat spul uit de bagger te zeven

238777 0856



Die fietswiaMcen of autobanden zijn niet het grootste piobleem maar wat er allemaal is gestort waai we niets van weten
”

„Dan wordt gezegd ‘Het is milieuliygienisdi verantwoord’ Ja zeg ik dan kan ik er ook een bankstel in donderen Dat is ooknietgiftig
”

Maar er wordt wel gecontroleerd Rijkswaterstaat zegt dat er ‘frequent’ wordt gecontroleerd op de ‘toepassing’ van grond en bagger

„Er is al onderzoek gedaan door onderzoeksbureau RPS We wilden weten wat de herkomst is van de bagger waar komen de vrachten vandaan

Daar is uitgekomen dat het niet te controleren is Het is niet te traceren waar het vandaan komt Er wordt blind gevaren op kwaliteitscertificaten Is

er een certificaat dan is het goed
”

„Er kwam bagger nit de zeehaven van Gent Is die bagger zoet of zout Je weet het niet En dat stort je dan in een zoetwaterplas Richt dat schade

aan We weten het niet eens We kennen de chemische samenstelling van de verschillende soorten bagger die in de plas zijn gekieperd niet Hoe

reageert dat op elkaar Dat we het niet weten dat vind ik het schandaligste
”

Het is een afschuifsysteera
„Ja niemand is verantwoordelijk of neemt de verantwoordelijkheid Als het maar weg is Het is een groot verdienmodel Er wordt nog steeds spui
gestort waar niemand zicht op heeft Het is zo schimmig Het is niet controleerbaar niet handhaafbaar De regels laten het toe

”

„Ik lees in jullie krant dat het Instituut voor Leefomgeving en Transport de gemeente Winterswijk heeft beboet voor het storten van veivuilde

bagger Hier is Rijkswaterstaat aan zet en wordt de stort niet stilgelegd Dat is niet nit te leggen
”

Regels

Rijkswaterstaat laat weten dat bagger en grond die in de plas wordt gestort voor 20 procent van zijn gewicht nit hout steen of ander materiaal mag
bestaan Afeal bouwafval en emstig vervuild materiaal mogen niet

RWS laat weten elke vrijdag na 14 00 mir ‘fysieke controles’ uit te voeren op degestorte bagger Als errommel wordt gezien dan heeft de

ontzander in Over de Maas een week om die weg te halen Anders krijgt het bedrijf een boete RWS heeft de gemeente uitgenodigd mee te kijken
bij dezevrijdagse controles

Hetbaggeren gebeurt niet door het bedrijf Baggerbalans zoals de Gelderiander zaterdag meldde Waterschap Rivierenland huurt Baggerbalans in

als ‘bemiddelaar’ Het bedrijfzoekt vervolgens baggeraars

Bron gelderlander nl 8 april
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■ HBJZn I0 2e I@minienw nl1

H HBJZ

To

10 2eFrom

Sent

Subject FW Concept besluit handhavingsverzoek Over de Maas 9 april 2020 versie 1 schoon revfi° 2e

Received

Concept besluit handhavingsverzoek Over de Maas 9 april 2020 versie 1 schoon reVK^K^bcx

Thur 4 9 2020 5 05 39 PM

Thur 4 9 2020 5 05 39 PM

H^iQ
Hierbij mijn opmerkingen op de 95 versie

Zijn ertoch nog bestveel helaas

GK^oj^
Van

Verzo

10 2e
_

HBJZ

april 2020 18 05

BS | 10 2e | CD10 2e 10 2e CD 1 10 2e BS10 2eAan

Onderwerp Concept besluit handhavingsverzoek Over de Maas 9 april 2020 versie 1 schoon refai^e
Allen

Dank voor deze versie Ook van mijn kant toch nog best wat aanpassingen en aandachtspunten

In de versie zoals l0 2e die eerder vandaag stuurde

ILT

Groeten ook van mijn kantfijne paasdagen

142004 0857





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

Thur 4 9 2020 7 28 34 PM

From

Sent

Subject RE 20200408 Brief aan TK nav verzoek commissie

Thur 4 9 2020 7 28 34 PMReceived

Ha 10 2e

Prima opmerkingen Bewust is gekozen voor hetformele inlichtingen omdat dit begrip in artikel 68 wordt gehanteerd Klinkt

inderdaad wat ouderwets

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 aaj^ ^e
DBO

Verzonden donderdag 9 april 2020 19 21

Aan

Onderwerp RE 20200408 Brief aan TK nav verzoek commissie

10 2eVan

10 {2e DBO

Zie bijiage Morgen even bellen

Hartelijke groeten

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

Verzonden donderdag 9 april 2020 17 05

0 2| 10 2e ^@minienw nl | 10 2e | DGRW [ 0 2e |@minienw nl I 10 2e |
10 2e |@minienw nl | 10 2e | BS | 10 26 |@rws nl 10 2e | bs

@rws nl

10 2eAan

10 2e DGRW

j rws nl
_

@ILenT nl

10 2e 1 10 2e 10 2eBS ^
10 2e | HBJZ^ 10 2e

10 2e ILT

DBO

@minienw nl

10 {2e 10 2e@minienw nl

I ~DBO

1
10 2e 10 2e 10 2eminienw nl

10 2e DCO^ 10 2e 10 2e CEND DCO@minienw nl

10 2e 10 2e DBO 10 2e 10 2e DBO@minienw nh @minienw nl

l f10 2e |@minienw nl

Onderwerp 20200408 Brief aan TK nav verzoek commissie

Beste collega s

Bijgevoegd een eerste concept van de aangepaste brief over het verzoek van de commissie om documenten te verstrekken in het

kader van granuliet

Zoals de minister aangaf wordt verzending voorzien na het Paasweekend Ik stel voor dat ik jullie commentaar morgen vrijdag

uiterlijk 16 uur ontvang Dan kan het stuk na verwerking van het commentaar nog mee in de weekendtas

Met vriendelijke groet
10 2e

p s ik ben morgen weer vanaf 15 uur bereikbaar

265107 0861



l«THBIZ9^rt2a’a ico™z pv„s w ™ j «
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k«iLy l ^ei I

iBB^r

200779 0862



1EJESI

iaaa iaX29

1CK2e

11 1 en 10 2 g en bnv

200779 0862



11 1 ©n 10 2 g an brv

We

200779 0862



11 1 en 10 2 g en brw

200779 0862



11 1 en 10 2 g en brw
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10 2e If 10 2eTo @rminbzk nl]
1Q 2e I HBJZ

Fri4 10 2D2t 5i30 34 PM

Subject Kamerbrief granuliet
Received

20200410 Brief aan TK nav verzoek docx

From

Sent

Fri 4 10 2020 5 30 34 PM

Beste i0 2e

Bijgaand de nieuwste versie van de Kamerbrief ter info Na overleg met de bewindspersonen is bet weigeren
van dociimenten gehandhaafd maar zijn er in de brief nadere inlichtingen en context opgenomen teneinde de

confrontatie met de Kamer iets te matigen

Goed Paasweekend

GrKf^

130423 0865



Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteuning
Bestuursadvles

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Conta ctpersoon

1 io 2e r

10 2e

vers ag
H 3U0 6 I n0 f2e I

]@m inienw nl

Datum

13 april 2020

Tafel n a v uitzending Zambia over granuliet

8 april 2020 11 30

Telefonisch

Betreft

Vergaderdatum en ti]d

Vergaderplaats

1 f10 2e10 2eDeelnemers

10 2e in^10 2e I 10 2e

10 2e 1 1 iOj ^ 10 2e

Gesproken is over de brief van commissie van 1 april 2020 met daarin het

verzoek om documenten aan de TK te sturen

Min lenW heeft aangegeven met de conceptbrief akkoord te zijn

Vanmiddag vindt er een tel conf plaats met beide bewindspersonen
Wat de afwikkeling van de Wob verzoeken betreft streeft DGWB intern

ernaar op 17 april gereed te zijn De instructies ten aanzien van stukken

gedeeld met partijen buiten lenW zijn duidelijken bekend

Later moet in kaart gebracht worden welke stukken vrijwel volledig gelakt

zijn Deze worden in principe niet verstrekt

De uitspraak van de Raad van State wordt om 14 uur verwacht

In de review lijkt de gemeente een koppeling te willen leggen met het

onderzoek van Wim Kuijken Het oordeel over de BRL zit niet in de

opdracht aan Kuijken De uitspraak over de geldigheid van het BRL moet

uiteindelijk door de rechter gedaan worden

De review moet ter goedkeuring aan de bewindspersonen voorgelegd
worden en zal worden meegestuurd met de Kamerbrief DGWB zal de

review met een nota aanbieden aan de bewindspersonen actie DGWB

De doorlooptijd voorde review is dat ergeen afronding voor de zomer

wordt verwacht |l0 24 vraagt dit nog te bekijken actie DGWB

Deltares geeft aan dat het

standpunt vari I0 2e niet het officiele stand punt is

Volgende vergadering donderdag 16 april 2020 16 30 uur

1P 2e

Pagina 1 van 1

200989 0867



BS | 10 2e I@rws nl1

I DBO

Mon 4 13 2020 9 21 28 AM

Subject FW Discussiestuk Granuliet en reactie GIB

Received

10 2«To

10 2eFrom

Sent

Mon 4 13 2020 9 21 29 AM

H^1|0 2^
Kun je nog even naar de onderstaande vragen van Wim kijken

Metvriendelijke groet

10 2e

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden donderdag 9 april 2020 10 53

Aan

Onderwerp Re Discussiestuk Granuliet en reactie GiB

Dankp°^^^^| Mooie samenvatting van aiie discussiepunten Nog een vraag 1 is in Bbkvoorzien dateen BLR kan worden

ingetrokken Of is het echt tijdioos Oftewei ais maatschappelijke inzichten veranderen kan je dan aisnog iets veranderen in

het systeem Of meet je dan het Bbk aanpassen

Vraag 2 waarom wilde GIB een nieuw BLR Is dat bekend Deden ze dat voor of na de RWS interventie ON

Fijne paasdagen
Wim

10 2e DBO

iPhone WJK

10 2e 10 2eDBOOp 9 apr 2020 om 08 56 heeft ^minienw nl het volgende geschreven

Beste Wim

Voor de onderstaande data verwijs ik naar de tijdlijn

Bijgevoegd de notitie Granuliet welke onder regie van RWS WVL Bodemplus tot stand is gekomen en is

geagendeerd in het zogenaamde Implementatieteam

Van dit stuk hebben meerdere concepten bestaan Waarschijnlijk is een versie van 22 april al naar GIB gestuurd Zeker

is dat de eindversie van 13 juni bijgevoegd op 17 juni naar GIB is gestuurd en via GIB ook naar Halbe Zijistra Op 19

juni bevestigt GIB de ontvangst van het stuk en kondigt aan over het stuk graag op het reeds geplande gesprek op

12 juli te willen bespreken Vervolgens wordt het stuk besoroken in bat^lmplementatieteam van 20 juni 2019 Op 1

juli vindt het gesprek met Zijistra plaats met 10 2e

reageert GIB op de memo Granuliet Dit stuk heb ik bijgevoegd De rode te

over de versie van 22 april Dat maakt het wat verwarrend qua chronologie

Ik laat inmiddels de eerste afspraken plannen

Morgen vrijdag ben ik van plan een vrije dag te nemen dus ik ben wellicht minder goed bereikbaar

Met vriendelijke groet

10 2e Daags na het gesprek

Abusievelijk spreekt GIB daar

en 10 2e

t\ j L Id vail vj lu

10 2e

10 2e

10 W {2e

Dit benefit kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u

verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risioo s verbonden aan het elektronisoh verzonden van berichten

This message may contain infbmiation 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

20190702 Reactie op memo Granuliet versie 13 juni 2019 response GIB_vl 3 pdf
20190613 01 Memo Granuliet versie 13 juni 2019 pdf

135114 0868



]@minienw nl]I0 2e I0 2e 10 2eTo DBO|
HBJZfl C 0 26 |f Timinipnw nil

10 2e DGMIl I0 2e |@minienw nl1

\i DGRW

Cc

From

Sent

Subject RE Signaal Wethouder over granuliet ‘Met ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat’
Received

10 2e

Mon 4 13 2020 10 27 13 AM

Mon 4 13 2020 10 27 13 AM

We worden allemaal nog eens afval en milieudeskundigen
Als de verondieping niet nodig is voor ecologie recreatie waterbouwkundig ] dan doe je het alleen maar om materiaal kwijt te

raken Of dat onrechtmatig is ligt dan ook weer genuanceerd byproduct of niet maar dan kom je maatschappelijk ook in een

andere discussie Je gaat dan van er moet materiaal in naar er kan materiaal in

Deze discussie speelt nog scherper bij de plassen met een WM vergunning als stort zoals de Ingense Waarden Daar mag

materiaal in om het kvrijt te raken onder voorwaarden en is de verondieping geen doel op zich

Van {10 2e DBO

Verzonden vrijdag 10 april 2020 20 23

10 2e | HBJZ

^DGMI

10 2e DGRWAan

CC 10 2e

Onderwerp RE Signaal Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat

Danl |0 2^ Lastig hieraan is ook dat iig deel van de discussie ook vraag betreft of verondieping wel of niet nodig is zinvol vanuit

ecologisch oogpunt En die slaan de discussie nu plat tot nee tenzij hanteren in het kader van de zorgplicht
Hartelijke groeten

^
Van ] 10K2e |] HBJZ j 10 2e | g minienw nl

Verzonden vrijdag 10 april 2020 13 04

I DGRW 10K2e

@minienw nl

DGMI 10 2e @minienw nl

Onderwerp RE Signaal Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat

Hallo I0 2e I en | 10 2e |
In aanvulling het ingewikkelde aan het onderscheid tussen verwijdering storten en nuttige toepassing is ook dat op het moment

dat niet sprake is van louter ontdoen zoals | l0 2e | schrijft maar met de handeling die met afval plaatsvindt ook een bepaald

nevendoel wordt bereikt dat dan nog steeds sprake is van verwijdering storten

Dat heeft ermee te maken dat het hoofddoel van de toepassing bepalend is voor de kwalificatie als nuttige toepassing

Dat hoofddoel moet zijn of primaire grondstoffen worden vervangen door afval Is dat niet het geval dan is sprake van

verwijdering

Een aardig voorbeeld om eea te illustreren vind je in deze uitspraak https www raadvanstate nI @81817 201104437 l a4

10 2e 10 2e DBO@minienw nlAan

10 2e

CC 10 2e

1

Bij beskiit van 11 Januari 2010 heeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat geweigerd handhavend op te treden tegen het

storten van staalslakken in de Oosterschelde nabij Cauwersiniaag Zuidhoek De Val en Schelphoek

2 3 1 Ingevolge artikel 5 tweede lid van het Bbk gelezen in samenhang met artikel 5 eerste lid aanhefen onder c van het Bbk

behoeft het storten van de staalslakken in de Oosterschelde geen vergunning krachtens artikel 6 2 van de Waterwet indien het

toepassen van afvalstoffen is aan te merken als een nuttige toepassing in de zin van artikel 1 van de richtlijn

Ingevolge artikel 1 eerste lid aanhefen onderf van de richtlijn worden onder nuttige toepassing alle in bijiage IIB bedoelde

handelingen verstaan

Niet in geschil is dat het storten van staalslakken niet in bijiage II B is opgenomen Uit rechtsoverweging 60 van hetAbfaii Service

AG arrest blijkt echter dat deze bijiage niet llmitatlef geformuleerd is Zoals de Afdeling heeft overwogen in de uitspraak van 24

december 2008 in zaak nr 200800633 1 heeft het Hof in hetAbfaii Service AG arrest voor recht verklaard dat een nuttige

toepassing van afvalstoffen in wezen wordt gekenmerkt door hetfeit dat het belangrijkste doel ervan inhoudt dat de afvalstoffen

een nuttige functie kunnen vervullen doordatzij in de plaats komen van andere materialen die anders voor dezefunctie hadden

moeten worden gebruikt waardoor de natuurlijke huipbronnen worden beschermd Voorts blijkt uit de eerdergenoemde uitspraak

van de Afdeling dat uit het arrest van het Hof van 13 februari 2003 in de zaak C 458 00 Commissie Luxemburg

www curia europa eu voIgt dat voorde beantwoording van de vraag of een handeling als een handeling van nuttige toepassing of

als een handeling van verwijdering moet worden aangemerkt bepalend is wat het hoofddoel is van de betrokken handeling

De staatsecretaris heeft uiteengezet dat de staalslakken worden gestort om de primaire waterkering aan de geldende

veiiigheidsnormen te laten voidoen De staalslakken zijn aidus de staatssecretaris gelet op de civieitechnische eigenschappen een

geschikt materiaal voorde oeververdediging terwiil indien geen staalslakken beschikbaar zijn speciaal voor deze toepassing

materiaal moet worden gewonnen Voorts is door de staatssecretaris gemotiveerd gesteld dat door de staalslakken toe te passen

deschade aan natuur landschap en milieu ten gevolge van de winning van primaire materialen tot een noodzakelijk minimum

239625 0869



wordt beperkt dot het gebruik van staalslakken dan ook strekt tot vervonginQ van primaire grondstoffen en er qeen intentie is

afvalstoffen toe te passen met als enip doel die te lozen De rechtbank heeft dit in aanmerking genomen metjuistheid overwogen

dat hetstorten van de staalslakken is aan te merken als een nuttige toepassing en datdaarvoor ingevolge artikel 5 tuveede lid van

het Bbk geen vergunning krachtens artikel 6 2 van de Waterwet benodigd is Blijkens hetAbfall Service AG arrest moet elke

behandeling van afvalstoffen binnen de werkingsfeer van de richtlijn hetzij als verwljderingshandeling hetzij als handeling voor

nuttige toepassing warden ingedeeld Nu hetstorten van de staalslakken als primair doel heeft de oevers te versterken kan de

omstandigheid dat het lozen in wateren behalve in zeeen en oceanen als verwijderingshandeling is genoemd in bijiage II A onder

D6 niet leiden tot een ander oordeel

Belangrijk is dus {en dat maakt het ingewikkeld dat exact dezelfde handeling in het ene geval een handeling van verwijdering is en

in het andere geval nuttige toepassing

Kortom verondiepen kan in het ene geval juridisch verwijderen {storten of lozen zijn en in het andere geval nuttig toepassen

Hetzelfde geldt voor de vraag of sprake is van afval of niet

Nuttige toepassing {en verwijdering zijn handelingen met afvalstoffen Je moet dus eerst weten of lets een afvalstof is Pas dan is

de vraag of sprake is van verwijdering of nuttige toepassing

Het ingewikkelde is ook hier dat exact dezelfde stof in het ene geval een afvalstof is en in het andere geval niet

Niet de stof zelf is daarvoor bepalend maar de vraag of de houder bezitter de intentie heeft om zich van die stof te ontdoen

Of sprake is van zich ontdoen discard is afhankelijk van de omstandigheden van het geval Moet dus per geval worden bepaald

Juist deze ingewikkeldheid en beoordeling per geval is de reden dat bij de totstandkoming van het BBk ervoor is gekozen die

discussie niet te voeren

De regels van het BBk zijn daarom zo geschreven dat ook in het geval grond en bagger afvalstoffen zijn aan de eisen van de

Kaderrichtlijn afvalstoffen wordt voldaan

De Kra maakt het namelijk mogelijk voor de nuttige toepassing van afval te voorzien in vergunningplicht vervangende algemene

regels zoals het geval is met de meldplicht op grond van het BBk Alleen voor verwijdering eist de Kra een vergunning Vandaar

dus dat het BBK aangeeft dat de algemene regels van het BBk alleen gelden voor zover sprake is van nuttige toepassing

Het BBK is er gekomen eind 2007

Toen werd aangenomen dat grond en bagger gelet op de rechtspraak van toen in de regel afvalstoffen zijn

Dat is zal nog steeds zo zijn

Maar niet altijd

Inmiddels sinds eind 2010 is het begrip afvalstof namelijk wat ingeperkt om hergebruikte stimuleren

De eind 2010 gewijzigde Kra maakt duidelijk dat zogeheten bijproducten geen afval zijn

Bijproducten zijn reststoffen van productieprocessen die niet het hoofddoel van dat proces zijn maar kort gezegd wel

contractueel zeker en rechtmatig en conform het LAP voldoende hoogwaardig kunnen worden toegepast

Laat nu juist voor granuliet mogelijk sprake kunnen zijn van een bijproduct Uiteraard wanneer het gebruik daarvan rechtmatig is

lees geschiedt volgens de daarvoor gestelde regels in dit geval het BBk en ook overigens niet leidt tot schade voor mens en milieu

wat op basis van de onderzoeken monsters etc het geval blijkt te zijn

Als sprake is van een bijproduct dan is geen sprake van afval en Is dus de vraag niet aan de orde of de stort van het granuliet het

karakter heeft van verwijdering of nuttige toepassing Die handelingen hebben immers betrekking op afvalstoffen

Ingewikkeld Maar zoals | lQ ^terecht aangeeft voIgt onder aan de streep ult deze discussie dus als kern dat het voor het BBkgaat

om de vraag of al dan niet wordt voldaan aan de milieukwaliteitselsen

Groet

DGRW 10 2e

Verzonden donderdag 9 april 2020 21 02

I DBO 4
CC | QOKSe | DGRW | lOjise @minienw nl 10K2e | hBJZ | 10 2e | S minienw nl Weerd I L de Inge

DGMI 10 2e @minienw nl

Onderwerp RE Signaal Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat

Ik heb bij DGMI en HBJZ navraag gedaan blijkt erg ingewikkeld te zijn omdat Bbk en afvalregelgeving in elkaar grijpen Mijn

simpele samenvatting is als voIgt
Het begrip nuttige toepassing komt uit de afvalregelgeving kaderrichtlijn afval wet milieubeheer] en staat als zodanig niet in het

Bbk Met een nuttige toepassing is iets geen afval meer lets is geen afval als de toepassing zeker is er is een markt cq het is

een substitutie voor een primaire grondstof en rechtmatig b v voldoet voor grond aan de regels voor Bbk is In het Bbk art

35 is het toepassen van grond ter verondieping van een plas aangemerkt als een toepassing die onder het Bbk valt Als je reden

hebt om een plas te verondiepen en het materiaal voldoet aan de mllleuelsen voldoet is er sprake van een nuttige toepassing
Er zijn overigens ook materialen die je kunt toepassen die nooit de afvalstatus hebben gehad Die moeten uiteraard nog steeds

voldoen aan de eisen in het Bbk

Het hele begrip van nuttige toepassing is voor bodemperspectief dan ook niet heel interessant daar gaat het om de milieu eisen

die je stelt Vanuit perspectief afval wel om hergebruik te stimuleren en te voorkomen dat je een plas dempt of een berg creeert

louter om je van afval te ontdoen dan is het immers een stortplaats
Ik hoop dat dit helpt

10 2e @minienw nlVan

10 2e @minienw nlAan
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Groeten

I
Van ] 10 2e | DGRW ^ 10 2e |gpminienw nl

Verzonden donderdag 9 april 2020 09 28

DGRW

Onderwerp FW Signaal Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat

Ha| l0 2e [
Kanjijl lOK^e antwoord geven op zijn vraag
Groet

Jl0 2ei

10 2e 10 2e ^minienw nlAan

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberry com
DBO

Datum donderdag 09 apr 2020 9 09 AM

|DGMI 1 10 2e l@mLnienw nl Veldhoven S van Stientje DBO

@mitnenw nl J I0 2e ] DGRW | b0 26 |@minienw nl

10 2e niLnienw nl

10 2e 10 2e @minienw nlVan

Aan 1P 2e

I0 2e

Kopie

Onderwerp Kh Signaal Wetnouder over granuliet ‘Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat’

Hoi hO 2e en[io ^

{10 2e

Even voor mijn begrip is het kwalificeren van het toepassen van baggerspecie en grond in diepe plassen kwaiificeert ais

nuttige toepassing ais zodanig geregeld via Besluit bodemkwaliteit of via het LAP

Dit dus ios van de kwaliteitseisen die aan de bagger zeif gesteld worden [max 20 sporadisch bodemvreemd

materiaal}

Hartelijke groeten
10 2e

OGMK 10 2e @minienw nl10 2e

Verzonden donderdag 9 april 2020 08 43

Aan Veldhoven S van {Stientje DBO

] DBO

10 2e 10 2e DGRW 1 1Q 2e |g minienw nl

^ BSK

@ minienw nl

^minienw nhI0 2e 10 2eCC 10 2e

10 2e @minienw nl

Onderwerp RE Signaal Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat

Stientje
Je stelde mij nog een vraag over de evt relatie met het LAP Onderstaand met dank aan I0 2e en I0 2e sen reactie op

die vraag
— —

gr | I0 2e

Vraag Ligt hier nog een link met het LAP

Antwoord Dit interview gaat in op de verontreiniging in de baggerspecie die gebruikt wordt voor verontdieping van plassen
Het Besluit bodemkwaliteit Bbk bevat de randvoorwaarden voor het toepassen van baggerspecie op of in de water bodem en

in het oppervlaktewater en bepaalt het kader voor duurzaam gebruik en beheer van de bodem Zo bepaalt het Bbk ook voor

baggerspecie of en hoeveel bodemvreemd materiaal er aanwezig mag zijn in baggerspecie die wordt toegepast
Het LAP gaat enkel in op de minimumstandaard van de verwerking Het LAP voIgt hierbij de normen uit het Bbk en verwijst hier

ook naar Er ligt dus een link met het LAP voor zover het gaat over of de toepassing van de baggerspecie conform de

minimumstandaard uit het LAP is De minimumstandaard voor baggerspecie die direct ken worden toegepast conform het Bbk is

nuttige toepassing Dit kan dus inclusief een percentage bodemvreemd materiaal zijn dit bepaalt het Bbk

Overigens dient opgemerkt te worden dat er nog andere minimumstandaarden zijn voor POP houdende baggerspecie
reinigingsresidu vrijkomend bij reiniging van baggerspecie en baggerspecie die niet direct kan worden toegepast volgens het

Bbk

Het is aan het bevoegde gezag om te controleren of de bagger voldoet aan het Bbk en om vervolgens te bekijken welke

minimumstandaard van toepassing is

Van Veldhoven S van Stientje DBO

Datum woensdag 08 apr 2020 5 07 PM

Aan

@niLiiienw nl10 2e

DGRW 10 2e @minienw nl10 2e

teminienw nlKopie 10 2e DBO 10 2e DGMI10 2e

@niinienw nl

Onderwerp RE Signaal Wethouder over granuliet ‘Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat’

Dank Dit sluit beter aan bij hoe ik het in mijn hoofd had Wat wel de vraag opwerpt waarom RWS op het punt van die

20 dan anders heeft geantwoord naar de journalist
En goed om ambtelijk bij mevr Mol even uit te leggen hoe het wel zit

Verzonden met BlackBerry Work
239625

10 2e

0869



www blackberry com
Van I0 2e \ DGRW j I0 2e |@minienw iil

Datum wnensdag 08 anr 2020 5 03 PM

bBO ^
□ DBO

I0 2e l@minienw nl

DGMI

10 2e @mLnienw nl J lQ 2e

|@minienw nl |

Aar 10 2e

10 2e
Kopic 10 2e 10 2e

10 2e @minienw nl

Onderwerp RE Signaal Wethouder over granuliet ‘Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaaf

Beste Stientje

In overleg met M S zijn jouw vragen naar aanleiding van publicaties vandaag overstorten in diepe plassen hieronder van een

antwoord voorzien

1 Is het aankondigen van elke vrijdag controleren we niet een vrijbriefom minder schone bagger op de andere dagen van de week

te storten Graag met M S bespreken of er niet meer onaangekondigd bemonsterd zou moefen worden

Elke vrijdag is er een visuele controle op het achterblijven van zwerf afval Er betreft hier geen controle op het daadwerkelijk

storten van bagger maar louter een visuele controle waarbij ookfoto s worden gemaakt
Het merendeel van de bagger en de grond wordt gestort via schepen Als van een schip de lading bemonsterd wordt dan wordt de

schipper van de monstername op de hoogte gebracht als het schip al aan het varen is Het is noodzakelijk dat de schipper op de

hoogte is omdat het schip moet aanmeren om het monster te laten nemen

Ooktijdens het lossen van het schip kan worden gecontroleerd niet ieder schip natuurlijk In dat geval wordt de schipper kort van

te voren op de hoogte gesteld

Als tijdens het lossen wordt bemonsterd wordt er met een bootje naar het schip gevaren

Deze monsternames kunnen worden beschouwd als onaangekondigd een schipper zal zeker niet omkeren als hij te horen krijgt

dat van een lading een monster wordt genomen of stoppen met lossen tenzij hier in het kader van toezicht aanleiding toe is

Over de Maas wordt op de hoogte gebracht van de monsternames {vw contra monstername

Er vinden ook administratieve controles plaats in het kader van het BbK Het BbK gaat voornamelijk uit van administratieve

controles Zoals je ziet combineert RWS dit met monsternames en visuele controles

Er nog vinden ook controles plaats n a v Meldingen van der gemeente buurtbewoners e d

Eerder zijn ook schepen met bagger slib {niet zijnde granuliet retour gestuurd vanwege te veel bodemvreemd materiaal aanwezig

of dat papieren niet in orde zijn

Per as vrachtauto s wordt onaangekondigd gecontroleerd

Een en ander gebeurt dus niet alleen op vrijdag maar kan in principe elke dag van de week gebeuren

2 is die 20 nog wel reeel Ik dacht dat we in de eerdere brief over de verondieping van diepe plassen die norm hadden

aangescherpt Want het punt dat ene bankstel niet giftig is maar ook niet thuishoort in een verondieping snapt iedereen Dus is die

norm van bodemvreemd materiaal goed gesteld

Er mag volgens de aangescherpte regels alleen maar sporadisch bodemvreemd materiaal anders dan hout of steen in zitten Voor

hout en steen geldt nog wel de 20 regel Dat zijn dus geen bankstellen

3 Hoe zit het met het verschil tussen zoet en zout maakt dat onderdeel uit van wel niet onder een bepaald certificaat te vaiien

Omdat we op atterlei plekken zien dat er onderscheid gemaakt wordt tussen zoet en zout

Er is geen regel dat je geen zoute bagger in zoet water mag toepassen Wel gelden de milieuhygienische eisen Dus als zoutgehalte

in bagger probleem geeft bij de toepassing mag het niet

4 Klopt het dat er niets bekend is over de afkomst van een partij Dat lijkt me sterk En bovendien anders iets dat aan te passen is

Het klopt niet dat er niets bekend is over de afkomstig Van een partij grond of baggerspecie die wordt toegepast is de

herkomstlocatie bekend Ook is bijvoorbeeld de naam van een producent van een erkende kwaliteftsverklaring bekend In het

geval van de toepassing van granuliet is dat Granuliet Import Benelux Deze gegevens moet worden ingevuld in een

meldingsformulier en ingediend biJ het Meldpunt bodemkwaliteit

Met groeten

|l0 2efi

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com
Van Veldhoven S van Stientje DBO

Datum woensdag 08 apr 2020 10 34 AM

Aan

10 2e fS mLnienw nl

DGRW 10 2e fg minienw nl10 2ej

]@minienw nl 10 2eDBOKopie 10 2e 10 2e DGMI

10 2e @minienw id

Onderwerp FW Signaal Wethouder over granuliet ‘Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat’

Ha^iQ 2e^
239625 0869



Nav onderstaande paar vragen

is het aankondigen van elke vrij dag controleren we niet een vrijbrief om minder sclione bagger op de andere dagen van
de week te storten Graag met RWS bespreken of er niet meer onaangekondigd bemonsterd zou moeten worden
is die 20 nog wel reeel Ik dacht dat we in de eerdere brief over de verondieping van diepe plassen die norm hadden

aangescherpt Want het punt dat ene bankstel niet giftig is maar ook niet thuishoort in een verondieping snapt iedereen

Dus is die norm van bodemvreemd materiaal goed gesteld
hoe zit het met het verschil tussen zoet en zout maakt dat onderdeel uit van wel niet onder een bepaald certificaat te

vallen Omdat we op allerlei plekken zien dat er onderscheid gemaakt wordt tussen zoet en zout

klopt het dat er niets bekend is over de afkomst van een partij Dat lijkt me sterk En bovendien anders iets dat aan te

passen is

Cc I0 2e ivm vraag ligt hier nog een link met LAP

Stien^e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv coml

Van

Datum woensdag 08 apr 2020 8 33 AM

Aan Veldhoven S van Stientje DBO

Onderwerp FW Signaal Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat’
Wat we gisteren al wisselden het gaat om meer dan granuliet
Mpt v ripnrjpliikp nrnpf

10 2e] I CEND DCO 10 2e @minienw nl

a minienw nl10 2e

10 2e

10 2e

10§2eJ10|2e

10 2g minienw nlVan Newsroom lenW

Verzonden woensdag 8 april 2020 08 10

Aan DCO Monitoring

Onderwerp Signaal Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat

Collega s

Ter informatie

Wethouder over granuliet Het ergste is dat we niet weten wat er in de plas gaat

I0 2g 10 2g^minienw nl Woordvoering ^frd shsdir nl

Bagger met autobanden plastic en stukken metaal erin Die wordt vanaf een storthelling gestort in zandwinplas

Over de Maas stond zaterdag in deze krant

I0 2e 38 04 20 07 20i0 2e

Voor wethouder Ans Mol van West Maas en Waal is het de zoveelste keer dat duidelijk wordt dat alle controles op

storting van vulmateriaal in de plas nietvoldoen

U heeft zelf de Omgevingsdienst erheen gestuurd voor controles Wat zijn de resultaten

Het rapport van de ODR is er nog niet Maar alles wat er niet in thuishoorde was al weggehaald toen ze kwamen

controleren We hebben wel richting Rijkswaterstaat de foto s gebruikt die eerder door Albert de Leeuw een

buurtbewoner PD zijn gemaakt

ODR heeft de baggerstort gezien Dat storten kan niet meer op deze manier vind Ik Het is verontrustend als het

niet door burgers wordt gezien wordt het door niemand gezien

Rijkswaterstaat heeft het in een reactie op het artikel in de Gelderlander over een autoband die door

Nederzand uit de bagger is verwijderd Maar er zat ook veel andere rommel in

Het gebeurt steeds dat het probleem kleiner wordt gemaakt Nu is afgesproken dat er een zeef wordt gebruikt om

dat spul uit de bagger te zeven Die fietswrakken of autobanden zijn niet het grootste probleem maar wat er

239625 0869



alletnaal is gestort waar we niets van weten

Dan wordt gezegd Het is nniiieuhygienisch verantwoord la zeg ik dan kan ik er ook een bankstel in donderen

Dat is ook niet giftig

Maar er wordt wel gecontroleerd Rijkswaterstaat zegt dat er frequent wordt gecontroleerd op de

toepassing van grond en bagger

Er is ai onderzoek gedaan door onderzoeksbureau RPS We wilden weten wat de herkonnst is van de bagger waar

komen de vrachten vandaan Daar is uitgekomen dat het niet te controleren is Het is niet te traceren waar het

vandaan komt Er wordt blind gevaren op kwaliteitscertificaten Is er een certificaat dan is het goed

Er kwam bagger uit de zeehaven van Gent Is die bagger zoet of zout Je weet het niet En dat stort je dan in een

zoetwaterpias Richt dat schade aan We weten het niet eens We kennen de chemische samenstelling van de

verschillende soorten bagger die in de pias zijn gekieperd niet Hoe reageert dat op elkaar Dat we het niet weten

dat vind ik het schandaligste

Het is een afschuifsysteem
Ja niemand is verantwoordeiijk of neemt de verantwoordeiijkheid Als het maar weg is Het is een groot
verdienmodel Er wordt nog steeds spui gestort waar niemand zicht op heeft Het is zo schimmig Het is niet

controieerbaar niet handhaafbaar De regels laten het toe

Ik lees in jullie krant dat het Instituut voor Leefomgeving en Transport de gemeente Winterswijk heeft beboet voor

het storten van vervuilde bagger Hier is Rijkswaterstaat aan zet en wordt de stort niet stilgelegd Dat is niet uit te

leggen

Regels

Rijkswaterstaat laat weten dat bagger en grond die in de plas wordt gestort voor 20 procent van zijn gewicht uit

hout Steen of ander materiaal mag bestaan Afval bouwafval en ernstig vervuild materiaal mogen niet

RWS laat weten elke vrijdag na 14 00 uur fysieke controles uit te voeren op de gestorte bagger Als er rommel

wordt gezien dan heeft de ontzander in Over de Maas een week om die weg te halen Anders krijgt het bedrijf een

boete RWS heeft de gemeente uitgenodigd mee te kijken bij deze vrijdagse controles

Het baggeren gebeurt niet door het bedrijf Baggerbalans zoals de Gelderlander zaterdag meldde Waterschap
Rivierenland huurt Baggerbalans in als bemiddelaar Het bedrijf zoekt vervolgens baggeraars

Bron gelderlander nl Sapril

239625 0869



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

Mon 4 13 2020 6 26 38 PM

To

From

Sent

Subject RE Gesprek met

Received

10 2e

Mon 4 ‘T372D2D“6T76T3H PM

Beste Wim

Ik heb het afgelopen donderdag aangekaart in het overleg met o a DCO Men wil dit graag doen Ik kom er morgen op terug

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 «M ^e
Van Wim Kuijken

Verzonden maandag 13 april 2020 15 01

Aan I DBO

DGL

Onderwerp Re Gesprek met

DankI

NB is er al een bericht over mijn opdracht op de website Wil dat echt heel graag omdat ik in openbaar mensen wil uitnodigen mij

informatie of zienswijzen te geven over de casus Geen closed shop

Als DCO niet wil zal ik Stientje zelf vragen Tekst zie ik natuurlijk graag nog even

Groet

Wim

iPhone WJK

I0 2e

10 {2eCC

10 2e

10 2e DBO 10 2eOp 13 apr 2020 om 10 54 heeft

geschreven

^minienw nl het volgende

Beste Wim

Morgenochtend spreken we om 11 uur met

Dir Waterkwaliteit Ondergrond en Marien en de afdeling Bodem Ondergrond en Wadden

Hij is al enkele jaren actief binnen het bodembeleid en komt zoals zo velen in dit domein oorspronkelijk uit het oude

VROM

10 2e is de opdrachtgever voor de evaluatie Kwalibo De aanbesteding voor deze evaluatie is nogal moeizaam

verlopen 10 {2e kan de achtergronden hiervan toelichten 10 2e is niet betrokken geweest in het dossier granuliet

Ik denk dat het goed is een aantal onderwerpen met het te bespreken

achtergronden totstandkoming Besluit bodemkwaliteit

oorzaken en gevolgen om het zwaartepunt van systeem bij het bedrijfsieven te beleggen

fraudegevoeligheid

instrumenten van het Rijkom de kwaliteit te bewaken

instrumenten van het Rijk om initiatieven te nemen {nieuwe BRL

rol van de ILT

ervaringen rond BRL en m b t grond
mate van beleidsvrijheid binnen omschrijving BRL en

casus granuliet

aanbesteding evaluatie en inzet adviesbureaus

Met vriendelijke groet

10 2e is een medewerker van de directie

10 2e

10X2el

10 W 2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u

verzocht dat aan de afzenderte 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 infbmiation 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

134916 0870



BSKlI 10 2e I@mimenw nl1 r
io 2e I@minienw nl1 1 io 2e | DGRWiI io 2e |@minienw nl1

I0 2e

To J
DBO[_
From

Sent Tue 4 14 2020 10 59 57 AM

Subject RE Terugkoppeling granuliet ^|ten verzcjek
Tue 4 14 2020 11 00 03 AM

lENW BSK 2020 68719 02 Omschriivina opdracht versie def pdf

DGRW

Received

Opm M MenW Omschriivina opdracht review versie 3 pdf

Hierbij de opmerkingen van stas op laatste versie van de review Tekst is aangepast tov eerdere versie die wfe voorlegden
versie 3 Vraag is hoe we dit handig met de gemeente doen Is deels tekstuele verbetering alleen punt over

lijkt me lastiger Daar zou ik de stas willen adviseren bij de oorspronkelijke tekst te blijven
Groeten

11 1 en 10 2 g

Van DBG10 2e

Verzonden dinsdag 14 april 2020 11 40

1 DGRW

3 dbg
■

Onderwerp Terugkoppeling granuliet ^nl^en verz^ek
Hoi collega s

Hierbij voor het overzicht een terugkoppeling van de diverse stukken omtrent granuliet toniten verzoek

Granuliet

Een aantal opmerkingen van Stas op de Review Granuliet RONDZENDMAP 2020 4185

Een aantal opmerkingen van Stas op Granuliet stukken RONDZENDMAP 2020 4358 met als opmerking
”

Vog aanta

puntjes Wanneer moet brief uiteriijk weg Indian morgen^ dan tussentijds graag even aangeven wanneer de nieuwe

versie in HPRM staat

10 2e 10 2e BSK 10 2e BSK 10 2e DBGAan

10 2e 10 2e DCGCC

Lopende Wob verzoeken Granulief RONDZENDMAP 2020 4356 De stas w il hier graan nog even overleg over

3u| en verzoek

bulten verzoek

Groet 10 2e

143249 0871



DGR^ 1@minienw nl]I0 2e 10 2e 10 2eTo

I0 2e |@minienv\rnri
_

10 {2e DGRW

Tue 4 14 2020 12 33 18 PM

DBOll I0 2e10 2eBSK[_
From

Sent

Subject RE Terugkoppeling granuliet dtv|ten verzc|ek
Received

@minienw nl]

Tue 4 14 2020 12 33 19 PM

Ik vind ook dat[ Was voor de gemeente een belangrijk11 1 en 10 2 g

punt Zoals |l0 2e | aanqeett zou Ik de stas adviseren om het te laten staan Voor de overiqe wijzigingen zou ikzeggen Met een

wijzigingsfunctie de gemeente informeren over de voorgestelde wijzigingen Paar telefoontjes er achteraan en begrip vragen

voor de situatie Denk eerst belangrijk te weten wat de stas wil Daarna kan ik contact leggen met de gemeente Ik boor graag

van jullie

D6RW

Verzonden dinsdag 14 april 2020 12 00

BSK

Onderwerp RE Terugkoppeling granuliet feuiten verzijiek

Hierbij de opmerkingen van stas op laatste versie van de review Tekst is aangepast tov eerdere versie die we voorlegden
versie 3 Vraag is hoe we dit handig met de gemeente doen Is deels tekstuele verbetering alleen punt overi 1 i i en 10 2 g

lijkt me lastiger Daar zou ik de stas willen adviseren bij de oorspronkelijke tekst te blijven
Groeten

10 2eVan

10 2e 10 2e
_

DBO 10 2e I DGRWAan

Val

Verzdnaen ainsaag 14 a pril 2020 11 40

DBO 10 2e ^minienw nl10 2e

I0 2e DGRW 10 2e I0 2e BSK | 10 2e |^minienw nl

@minienw nl

Aan ^minienw nl

|^minienw nl10 2e ] BSK 10 2e 10 {2e DBO 10 2e

10 2e DBO 10 2e g minienw nl 10 2e DCOCC

10 2e @minienw nl

Onderwerp Terugkoppeling granuliet eraterTverziek

Hoi college s

Hierbij voor het overzicht een terugkoppeling van de diverse stukken omtrent granuliet iwten verzcek

Granuliet

Een aantal opmerkingen van Stas op de Review Granuliet RONDZENDMAP 2020 4185

Een aantal opmerkingen van Stas op Granuliet stukken RONDZENDMAP 2020 4358 met als opmerking Nog aantal

puntges Wanneer most brief uitertijk weg Indian morgen dan tussentijds graag even aangeven wanneer de nieuwe

versie in HPRM staat

Lopende Wob verzoeken Granuliet RONDZENDMAP 2020 4356 De stas wil hier graan nog even overleg over

buiten verzoek

Groet Khalid

143247 0874



]@minienw nl]I0 2e 10 2eTo DGRWI
10X2eFrom

Sent

Subject RE Kamerbrief granuliet aangepast na opmerkingen Min MenW

Received

DBO

Tue 4 14 2020 1 52 31 PM

Tue 4 14 2020 1 52 32 PM

Akkoord

Met vriendelijke groet

10 2e

DGRW10 2eVan

Verzonden dinsdag 14 april 2020 14 05

Aan DBO

Onderwerp RE Kamerbrief granuliet aangepast na opmerkingen Min MenW

10 {2e 10 2e BSK DBO10 2e

HoipOX^
Brief moet inderdaad zo snel mogelijk uit maarstas heeft nog wijzingen aangebracht in voorstel review Dat moeten we nog

met de gemeente afstemmen en moet ook mee met de Kamerbrief De review is apart naar haar gestuurd nav afspraak in SG

overleg en is ook apart terug gekomen Zie voorgaande mail

Groeten

Van DBO 10 2e10 2e @minienw nl

Verzonden dinsdag 14 april 2020 14 0J^
Aan 10 2e CEND DCO 10 2e 10 2e@minienw nl DGRW

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

@minienw nl

10 2e HBJZ@minienw nl

10 2e @minienw nl 10 2e 10 2e 10 2e BS

10 2e 10 2e fBS ^ 10 2e 10 2e I DCO

@ minienw nl 10 2e

@rws nl @rws nl |

I DBO

g minienw nl

10 2e 10 2e 10 2e@minienw nl

10 2e DBO 10 2e

BSK | [10 2e |@minienw nl

Onderwerp Kamerbrief granuliet aangepast na opmerkingen Min MenW

Beste collega s

Bijgevoegd de aangepaste tekstvan de kamerbrief en ter toelichting een opiegmemo

Graag z s m jullie opmerkingen op beide stukken

De brief moet vandaag nog uit

Graag zie ikde definitieve versie van de review tegemoet

Met vriendelijke groet

10 2e 10 2e BSK 10 2e @ minienw nlCC

10 2e

238768 0875



I I0 2e I DBOO I0 [2e l@tminienw nl]

I 10X2e I DBO

Tue 4 14 2020 2 16 26 PM

Subject RE inkoopopdracht en inhuurverklaring ivm de inhuur van Wim Kuijken
Tue 4 14 2020 2 16 26 PM

20200408 Opdracht aan Wirm Kuiiken docx

To

From

Sent

Received

Ziet er goed uit Hij is vandaag naar de KVK geweest

Ik had ook nog een brief aan Kuijken opgesteld maar die ligt kennelijk bij 10j 26V

Met vriendelijke greet

10 2e

Van DBO10 2e

Verzonden dinsdag 14 april 2020 15 07

DBO

Onderwerp inkoopopdracht en inhuurverklaring ivm de inhuur van Wim Kuijken

Hoi|Tp^
^10 2ejheeft me gevraagd om de inkoopopdracht voor Wim Kuijken alvast te gaan inschieten ondanks dat er nog geen KvK

nummer is

Ik heb hiervoor al een zogenaamde inkoopopdracht en een inhuurverklaring ingevuld
Wil jij hier nog even voor mij naar kijken of je zaken \A ellicht anders wril formuleren of

Ik heb hiervoor 18 wreken 1 april tm 31 juli 2020 genomen met 8 uur per week ad €

15 juli wel klaar te zijn maar dan hebben we nog 2 weken speling
Dan blijven we onder het maximum van € 33 000 000

Ik heb een aantal malen op het formulier vermeld dat ereventueel verlenging kan worden aangevraagd indien nodig Mijn

ervaring is echter dat men hier nog wel eens moeilijk over kan doen ondanks dat dit al is aangegeven op het formulier

Zodra ik jouw fiat hierop heb kan 10 2e ondertekenen en kan ik het in SAP gaan verwerken

Groetjes

10 2eAan

Mbt ©
10 1c € 32 400 00 ]e hoopte

II

10 2e

135148 0876



Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

T a v De heerdrs W J Kuijken Bestuurskern

Directie

Bestuursondersteuning
Bestuursadvies

10 2e

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

10 2e

minuut M 31fQ16 r00 2e I
I 10K2e]

Onderzoek naar keten in kadervan granuliet
]@minienw nl

Datum

6 april 2020Getypt door paraaf Vervolg op

Classificatie

Ons kenmerk

IenW BSKj 2020Vergeleken door paraaf Rappeldatum

8 april 2020

Verzonden door paraaf Verzenddatum

8 april 2020

Ondertekening door paraaf Verzendwi]ze

Medewerking van paraaf Ma verzending retour aan

Afschrift aan Adres

137347 0877



Ministerievan Infrastructuur

enWaterstaat

Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

T a v De heerdrs WJ Kuijken Bestuurskern

Dire die

Bestuursondersteuning
Bestuursadvies

10 2e

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

10 2e

M 31 0 6 1 10 2e I
lE»m ]@minienw nl

Ons kenmerk

IenW BSK 2020
8 april 2020

Onderzoek naar keten in kadervan granuliet

Datum

Betreft

Geachte heer Kuijken

Hierbij bevestig ik de afspraken die met u zijn gemaakt in het overleg dat wij op 1

april hadden met minister van Veldhoven

In dat overleg spraken we af dat u zich vanaf 1 april 2020 tot 1 juli 2020 gaat

bezighouden met het vraagstuk van granuliet De opdracht houdt in dat u zich een

onafhankelijk oordeel vormt van de wiijze wiaarop op basis van het Besluit

Bodemkwfaliteit de keten rond erkenning en certificering is ingericht Daarbij zult u

zich baseren op de casus granuliet
In het kader van dit onderzoek zult u gesprekken gaan voeren met ambtenaren

deskundigen en betrokkenen

Het is de bedoeling dat het onderzoek een bijdrage levert aan het wegnemen van

onrust bij betrokkenen en dat er tevens lessen getrokken kunnen worden uit de

gang van zaken rond het toepassen van granuliet U zult uw werkzaamheden

afronden met een schriftelijke rapportage

Zoals afgesproken zult u secretariele ondersteuning krijgen van het

DBO FlexTeam Daarnaast heeft u de mogelijk een externe deskundige in te

huren

U zult deze v erkzaamheden verrichten als ZZP er op basis van opdracht Wij
kviiamen daarvooreen[
is het maximum dat conform artikel 4 lid 2 Uitvoeringsbesluit WNT in rekening

gebracht kan worden indien een functie van een topfunctionaris anders dan in

dienstbetrekking wordt vervuld Naastdit uurbedrag kuntu verdergeen on

jkosten in rekening brengen

]— exclusief BTW overeen Dit uurtarief

Ik verzoek u uw gespecificeerde declaratie terzake van uw werkzaamheden te

richten aan

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IBI F8J 081

Postbus 20906 2500 EX Den Haag
Ik verzoek u uw declaratie tevens digitaal in te dienen via het e mailadres

lOK^g n@minienm nl onder vermelding van 777777
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Bestuurskern

Di recti e

Bestuursondersteuning
Bestuursadvies

Met vriendelijke groet

DE MINISTER VAN MILIEU EN WONEN

names deze

DE SECRETARIS GENERAAL

Datum

B april 2020

Ons kenmerk

IenW BSK 2020

10 2e
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10 2e DBOfI 10 2e |@tninienw nl1
I0 2e | TlBJZfl I0 2e |@minienw nl1 1 lOK^e | bs ^ io 2e |@rws nl1 | io 2^ ioj ^

DGRWiI I0 f2e |@minienw nl1

To

Cc

[10 2e | BS r
From Q
Sent

Subject RE Kamerbrief granuliet aangepast na opmerkingen Min MenW

Received

20200414 opleqmemo docx

]@rws nl]I0 2e I0 2e

I0 {2e BS

Tue 4 14 2020 2 21 52 PM

Tue 4 14 2020 2 21 56 PM

20200414 Brief aan TK nav verzoek docx

Dag |l0 2e]
Van de kant van RWS geen opmerkingen
Groeten

1^
Van DBO10 2e

Verzonden dinsdag 14 april 2020 14 n

Aan 10 2e 10 2e 10 2e | DGRW 10 2eCEND DCO

1 ll01 2el 00 2e

D6RW

10 2e | BS

HBJZ

10 2e BS 10 26
_

DCO 10 2e

10 2e DBO 10 2e DBO

3 BSKBSK

Onderwerp Kamerbrief granuliet aangepast na opmerkingen Min MenW

Beste collega s

Bijgevoegd de aangepaste tekst van de kamerbrief en ter toelichting een opiegmemo

Graag z s m jullie opmerkingen op beide stukken

De brief moet vandaag nog uit

Graag zie ikde definitieve versie van de review tegemoet

Met vriendeiiike groet

10 2e 10 2eCC

10 2e

238764 0878



10 2e DCO^ 10 2e 10 2e CEND DCOll I0 2e |@tninienw nl1To @nninienw nl]
DCO|| iO 2e |@minienw nl1

DBO

Cc 10] 2e

10 2eFrom

Sent Tue 4 14 2020 3 00 23 PM

Subject RE Granulietkuijken
Received

20200414 Bericht intranet Kuiiken docx

Tue 4 14 2020 3 00 23 PM

Ha

Bijgevoegd mijn suggesties

Metvriendelijke groet
10 2e

10 2e

10 2e

10K26Van

Verzonden dinsdag 14 april 2020 15 34

Aan

CCj^ 10 2e DCO

Onderwerp Granulietkuijken

Beste collega s

n Hp hijiage een tekstvoorstel voor een intranetbericht over de opdracht van Wim Kuijken
g l0 2e wil jij vooral de quote van Wim aan hem voorleggen
jns^vuiretel zou zijn om het telefoonnummer van Wim Kuijken toe te voegen en een mailadres functionele postbus Het lijkt
me gezien de vertrouwelijkheid die we noemen niet goed als ereen mailadres van DCO voor wordt ingezet
Voor internet ligt het iets ingewikkelder Ik ga daar nu achteraan

Met vr qroet

DCO

10 2e DBO 10 2e CEND DCO

10|2eS1Cj^e 1C®^J’c§19§2^e|^e

10 2e

134502 0881



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

Sent Tue 4 14 2020 3 52 28 PM

Subject RE ZEMBLA granuliet
Received Tue 4 14 2020 3 52 00 PM

Pffff

10K2e

10 2e

I io P4^^ e

10 2e]

DGRW10 2eVan

Verzonden dinsdag 14 april 2020 16 ^
Aan CEND DCO

Onderwerp FW ZEMBLA granuliet
Allen

Via B hoorden we dat

IT Zie onderstaand bericht

10 2e 10 2e ] BSK | 10 2e DGRW

van de OD Noordzeekanaalgebied wordt geinterviewd door Zembla 10 2e zit ook in het10 2e

Groeten

10K2e {WVL 10 2e |gPrws nl

Verzonden dinsdag 14 april 2020 15 13

Aan I I0 2e ~| DGRW | 10 26 | Sminienw nl

1 DGRW | 10 2e^

Van

10 2e @minienw nlCC

Onderwerp ZEMBLA granuliet

Hoiti0 2e
^
zie hieronder We hebben[oo 2e [beklemtoond om bier afstemming metjou over te houden Groet | l0 2e

WVL I0 2eVan

Verzonden dinsdag 14 april 2020 12 55

Aan 10 2e | WVL | I0 2e | Srws nl

BS ^
^

Onderwerp ZEMBLA granuliet

Beste collega’s
TER INFO ik ben vandaag geinformeerd door J I0 2e ]dat hij is benaderd door ZEMBLA

voor een interview over granuliet lb0 2e |is

10 2e @rwsjTl

10 2e {BS 10 2e @rws nl

10 2e n WVL ^ 10 26

10 2e

rws nl @rwsuTl

10 2e

10 2e

IVia de laatste route is hij waarschijnlijk in het vizier

van ZEMBLA omdat in een verslag van het IT Bbk vermeld stond dat de diverse

toezichthouders verdeeld zijn over de definitie van granuliet en ook diversen van mening zijn dat

het een bouwstof zou betreffen Ik heb| io 2ey|met klem op het hart gedrukt om contact te leggen
en afstemming te houden met Min lenW hieromtrent

Weet dat dit speelt We weten niet of ZEMBLA bezig is met een nieuwe uitzending of louter

een actueel nieuwsbericht Groet I0 2e

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

142717 0883



10 2e | Qo 2| I0 2e

10X2e I DBO

Tue 4 14 2020 4 19 32 PM

To @minienw nl]
From

Sent

Subject 20200414 Bericht intranet Kuijken
Tue 4 14 2020 4 19 32 PM

20200414 Bericht intranet Kuijken docx

Received

Beste I0 2e |
Samen met DCO heb ik voor intranet de bijgevoegde tekst gemaakt over het onderzoek van Wim bestemd voor intranet

Wil jij er naar kijken

Wim heeft ook aangegeven een dergelijke tekst op internet te willen plaatsen

Groet

10 26

134501 0884



10 2e I DCO[ I0 2e l@minienw nl]
DBO

To

10 2eFrom

Sent Tue 4 14 2020 4 19 55 PM

Subject RE schone versie intranetbericht

Tue 4 14 2020 4 19 56 PMReceived

Dank Ik leg het eerst even aan 10 2e voor

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 2e

Van DCO10 2e

Verzonden dinsdag 14 april 2020 16 45

Aan DBO

CEND DCO

Onderwerp schone versie intranetbericht

Hap^
Dank voor jouw revisies In de bijiage de schone versie Wil jij die voorleggen aan Wim Kuijken
En navragen welk telefoonnummer en welk mailadres er onder het artikel kan worden toegevoegd
Met vr groet

I0 {2e

I0 2eCC

10|2e l10|^e 1cS^J^0|29§a^e|2e

10 2e

134500 0886



10 2e DGBf] 10 2e

J DBO

To @minienw nl]
10 2eFrom

Sent Tue 4 14 2020 4 20 45 PM

Subject RE interview| 10 2e

Received Tue 4 14 2020 4 20 45 PM

Ikga het vanavond bekijken

Snel hoor

Metvriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 H4 D 2e

DGBVan

Verzonden dinsdag 14 april 2020 16 02

Aan

Onderwerp interview

Ha ik stuur het je nu Spellingscheck en of zinnen echt goed iopen moet nog Maar hoor graag of het zo of heei anders moet

Gro^^ge

10 2e

10 2e 1 DBO

10 2e

135252 0887



□ f^
UBU

Tue 4 14 2020 6 31 49 PM

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

Sent

Subject FW Terugkoppeling granuliet verzo^k
Received

lENW BSK 2020 68719 02 Omschrilving opdracht versie def pdf

Tue 4 14 2020 6 31 5tTPM

t i

Met vriendelijke groet

I0 2e

10 2e

00 H^e
DGRW

Verzonden dinsdag 14 april 2020 18 03

DBO

T^GRW

10 2eVan

10 2e 10 2e 10 2eAatV BSK BSK DBOnOV2e1

10 2eCC

Onderwerp RE Terugkoppeling granuliet g[|ten verzoek

Hoj 10 2e I 1J

De Stas vraagt om een paar aanpassingen in het reviewonderzoek granuliet Lastige is dat we dit onderzoek samen met de

gemeente West Maas en Waal doen en dat et al veel tijd heeft gekost tot dit compromis te komen

Het gaat om twee dinqen

V Bij het bolletjer 11 1 en 10 2 g

11 1 en I0 2 g

We zouden haar daarom adviseren dit

punt met op deze wijze aan te passen omdat we denken er dan met me de gemeente uit te kunnen komen

VDe opmerkingen bij bolletje erna zijn meer tekstueel en zou gemeente mee kunnen leven

Zou je hier naar kunnen kijken en paar haar terug kunnen leggen
Dank

11 1 en 10 2 g

e

DBO 10 2e @minienw nl10 2e

naen ainsaag i^Tapril 2020 11 40

an

Verz

Aan 10 2e DGRW 10 2e 10 2e BSK 10 2e @minienw nl@minienw nl

10 2e ] BSK 10 2e 10 2e DBO 10 2e@minienw nl @minienw nl

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

10 2e minienw nl

Onderwerp Terugkoppeling granuliet lBLnl|en verz^ek
Hoi collega s

Hierbij voor het overzicht een terugkoppeling van de diverse stukken omtrent granuliet emiten verzdek
Granuliet

Een aantal opmerkingen van Stas op de Review Granuliet RONDZENDMAP 2020 4185

Een aantal opmerkingen van Stas op Granuliet stukken RONDZENDMAP 2020 4358 met als opmerking Nog aantal

puntjes Wanneer moet brief uiterlijk weg Indian morgen dan tussentijds graag even aangeven wanneer de n euwe

versie in HPRM sfaat

Ha \A ah_v or jaal^an f^raniiliaK ROM n 7PM n M AP 0000■ Ha chac iwii hiar nraan a n nnn gy ^n nvyg t~

buiten verzoek

Groet 10 2e

265089 0888



10 2e I DGBf] 10 2e

10X2e I DBO

Tue 4 14 ^020 7 10 14 PM

10 2e

Tue 4 14 2020 7 10 14 PM

■docx

To @minienw nl]
From

Sent

Subject interview

Received^
interview I iOK2e

Ha|i10 2e |
Goed gedaan Ik heb hier en daar wat aanvullingen maar beschouw dat niet als kritiek he

Kijk maar of je het ermee eens bent en stuur het dan even naar Wim Als die ook akkoord is kunnen we het terugsturen naar

voor zijn akkoord10 2e

Groet

10 26

135251 0890



10 2e DGBf] 10 2e

J DBO

To @minienw nl]
10 2eFrom

Sent Tue 4 14 2020 7 11 37 PM

Subject RE interview I I0 2e

Received Tue4 14 2020 7 11 37 PM

Oh ja en geef het stuk een filename beginnend met de datum 2020414 Interview I I0 2e

Met vriendelijke groet

10 2e

DBO

Verzonden dinsdag 14 april 2020 20 10

Aan

Onderwerp interview

Ha| 10 26 |
Goed gedaan Ik heb hier en daar wat aanvullingen maar beschouw dat niet als kritiek he

Kijk maar of je het ermee eens bent en stuur het dan even naar Wim Als die ook akkoord is kunnen we het terugsturen naar

oor zijn akkoord

10 {2eVan

10 2e DGB

10K2e

10 2e

Groet

■10 2e

135250 0892



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

Wed 4 15 2020 7 33 36 AM

]@rmin ienw nl]I0 2e DGBlI 10 2eTo

From

Sent

Subject Input voor gesprekken metl I0 2erien 1Q 29

Received Wed 4 15 2020 7 33 36 AM

Beste Wim en | 10 2e |
Vandaag spreken we met 10 2e |LT en 10 2e RWS WVL

10 2e ken ikniet persoonlijk Hij werkt bij de stafvan de ILT

Zaken die we biji10 2^an de orde kunnen stellen

rol van de ILT bij totstandkoming van BRL

rol van de ILT bij de naleving BRL en

interpretatievrijheid

toezichtsstrategie ILT

overtredingen en pakkans bij BRL en m b t grond

ervaringen rond BRL 9321

rol van de ILT bij de wens tot een nieuwe BRL te komen BRL 9344

Specifiek rond granulietLI^K^heeft een zijdelingse betrokkenheid gehad In november heeft een medewerker van de ILT op verzoek

van Bodemplus een juridische notitie opgesteld 10 2^eeft daar kennis van In de notitie werd uitgegaan van de stelling dat

granuliet bouwstof is

Ook in recente discussie met de ILT bleeklO ^eze mening toegedaan

rol handhaving RWS versus handhaving ILT

ontbreken formele bezwaarprocedure

rol beleid versus onafhankelijkheid ILT

rechtsgeldigheid BRL 9321

10 2e is de verantwoordelijke directeur binnen RWS WVL waar Bodemplus onder valt

publiek versus publiek privaat stelsel

totstandkoming BRL en en rol Bodemplus

relatie met Raad Accreditatie en Commissie van Deskundigen

relatie RWS met WVL met handhavers RWS

relatie RWS WVL met beleid D6WB

Specifiek rond de casus granuliet |l0 2e| heeft op 1 juli 2019 deelgenomen aan het gesprek met Halbe Zijistra
10 2e heeft op 21 augustus deelgenomen aan het directeurenoverleg waarin werd bevestigd dat granuliet grond is

initiatief van Bodemplus om een discussienota Granuliet op te stellen

formele besluitvormingslijnen bij discussie over granuliet

rol van de ILT en rol van handhavers in Oost en Zuid Nederland

Ik ben even met mijn zoon naar het gezondsheidscentrum en vanaf 10 30 weer bereikbaar

Met vriendeliike groet

I0 2e

10 2ej

I0 «4ri be

134915 0894



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

Wed 4 15 2020 7 46 00 AM

]@rmin ienw nl]I0 2e DGBlI 10 2eTo

From

Sent

Subject Geldigheid BRL

Received Wed 4 15 2020 7 46 01 AM

Beste Wim

Hieronder het antwoord van RWS We kunnen deze vraag zeker ook aan de ILT voorleggen wim

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 «4 P 2e

BSVan 10 2e

Verzonden maandag 13 april 2020 21 29

Aan DBO

Onderwerp RE Discussiestuk Granuliet en reactieGIB

Dag
Zie hieronder

Groeten

1^
Van

10 2e

10 2e dBO j 10 2e |@minienw nl

Verzonden maandag 13 april 2020 10 21

Aan CI0 2e] j bs | 10 2e |@rws nl

Onderwerp FW Discussiestuk Granuliet en reactie GIB

Kun je nog even naar de onderstaande vragen van Wim kijken

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 H4p 2e

Van Wim Kuijken 1Q 2e @gmail com

Verzonden donderdag 9 april 2020 10 53

Aan 10 2e I DBO ^ 10 2e

Onderwerp Re Discussiestuk Granuliet en reactie GIB

@minienw nl

Dankf^^^^y Mooie samenvatting van alle discussiepunten Nog een vraag 1 is in Bbk voorzien dat een BLR kan worden

ingetrokken Of is het echt tijdloos Oftewel als maatschappelijke inzichten veranderen kan je dan alsnog lets veranderen in

het systeem Of moet je dan het Bbk aanpassen

Dit is eerder een vraag voor iLT

Een BRL zal echter zeker niet voor eeuwig zijn en vast onderhevig aan periodieke actuaiisatie Daar hoeft het Bbk niet voor

aangepast te worden Sowieso zou ik zeggen dat als de wetenschappelijke inzichten veranderen en toepassing van een

materiaal schadelijk wordt bevonden toepassing van dit materiaa I op grond van BRL Certificaat altijd in strijd is met de

zorgplicht art 7 Bbk

Vraag 2 waarom wilde GIB een nieuw BLR Is dat bekend Deden ze dat voor of na de RWS interventie ON

Dat weten we niet zeker Ik kan er alleen maar naar gissen Waarschijnlijk wilde het bedrijf een nieuwe BRL vanwege de

commercieie wens dat granuliet ZOWEL grond ALS bouwstof zou zijn lets wat niet kan op basis van het Bbk Het is namelijk OF

grond OF bouwstof

Dit gewijzigde BRL] is in gang gezet voor de interventie van RWS eerst Honswijkerplas en later Over de Maas

Fijne paasdagen

Wim

iPhone WJK

10 2e 10 2eDBOOp 9 apr 2020 om 08 56 heeft @minienw nl het volgende geschreven

Beste Wim

Voor de onderstaande data verwijs ik naar de tijdlijn

Bijgevoegd de notitie Granuliet welke onder regie van RWS WVL Bodemplus tot stand is gekomen en is

geagendeerd in het zogenaamde Implementatieteam

Van dit stuk hebben meerdere concepten bestaan Waarschijnlijk is een versie van 22 april al naar GIB gestuurd Zeker

134914 0895



is dat de eindversie van 13 juni bijgevoegd op 17 juni naar GIB is gestuurd en via GIB ook naar Halbe Zijistra Op 19

juni bevestigt GIB de ontvangst van het stuk en kondigt aan over het stuk graag op het reeds geplande gesprek op

12 juli te willen bespreken Vervolgens wordt het stuk besproken in het Implementatieteann van 20 juni 2019 Op 1

juli vindt het gesprek met Zijistra plaats met 10 2e [
reageert GIB op de memo Granuliet Dit stuk heb ik bijgevoego ue roae tekst is van GIB Abusievelijk spreekt GIB daar

over de versie van 22 april Dat maakt het wat verwarrend qua chronologie

Ik laat inmiddels de eerste afspraken plannen

Morgen vrijdag ben ik van plan een vrije dag te nemen dus ik ben wellicht minder goed bereikbaar

Met vriendeliike roet

Daags na het gesprek10 2e10 2e en

10 2e

10 2e

10 2ap 2e

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

verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericbt te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risioo s verbonden aan het elektronisoh verzenden van berichten

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

the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from tbe risks inherent in the electronic transmission of

messages

20190702 Reactie op memo Granuliet versie 13 juni 2019 response GIB vl 3 pdf
20190613 01 Memo Granuliet versie 13 juni 2019 pdf

134914 0895



10 2e DGBf] 10 2e

J DBO

To @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Wed 4 15 2020 8 31 16 AM

Subject RE Werkgroep kwalibo

Received Wed 4 15 2020 8 31 17 AM

Ha| 10 2e |
Mooi De vraag is natuurlijk of het in de praktijk zo heeft gewerkt
Maak je van deze info een word bestand dan bewaar ik het op die manier Dat is handiger dan een mail

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 aaj^ ^e
DGB

Verzonden woensdag 15 april 2020 08 51

Aan

Onderwerp FW Werkgroep kwalibo

10 2eVan

10 {2e DBO

Ha mbt procedure wijzigen BRL en vond ik dit nog in het monitoringsverslag 2009 Daaruit blijkt dat werkgroepen die onder het

implementatieteam formele status mij nog niet helder vallen knelpunten vanuit de praktijk oppakken en opiossingen
aandragen die weer kunnen leiden tot aanpassing van een BRL Dit stuk is 10 jaar oud dus weet niet in hoeverre het nog geldt
Van 10 2e 10 2e ^xs4all nl

Verzonden dinsdag 14 april 2020 22 27

Aan

Onderwerp Werkgroep kwalibo

t10 2e I DGB | 10 2e g minienw nl

uit Implementatie Besluit bodemkwaliteit

Monitoringsverslag 2009

De implementatie van het Besluit bodemkwaliteit wordt gevolgd door het implementatieteam Het implementatieteam is

samengesteld uit vertegenwoordigers van VROM V W LNV VROM inspectie IVW UvW IPO VNG Bodem en het

bedrijfsleven Het implementatieteam komt eens in de 2 maanden bij elkaar In 2009 is het implementatieteam aangevuld met een

veitegenwoordiger namens de kleine gemeenten De sfeer in het implementatieteam is uitstekend Alle leden van het team denken

mee met vra^stukken in de geest van het Besluit bodemkwaliteit en de leden verdedigen en voeren de opiossingen van

uitvoeringsvraagstukken ook uit De consultatie van de achterban door de leden van het implementatieteam is soms lastig Met name

bij wijzigingsvoorstellen van de regeling bodemkwaliteit zal daar meer aandacht aan worden besteed in 2010 De terugkoppeling
naar de achterban via het verslag en nieuwsberichten wordt als een prima manier gezien om de achterban te informeren De Stubo

heeft altijd gefimgeerd als opdrachtgever van het implementatieteam Met het wegvallen van de Stubo heeft VROM aangegeven zorg

te dragen dat het opdrachtgevers chap elders wordt belegd Op dit moment is in onderzoek welk gremium daarvoor het meest

geschiktis
Er functioneren 3 werkgroepen onder het implementatieteam De werkgroep kwalibo toezicht en handhaving de werkgroep
bouwstoffen en de werkgroep grond en bagger Onder de werkgroep grond en bagger functioneert nog een tijdelijke werkgroep die

het stoffenpakket evalueert De werkgroepen zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van VROM V W LNV VROM inspectie
IVW UvW IPO VNG Bodem SIKB NEN en het bedrijfsleven De werkgroepen komen ad hoc bij elkaar om

uitvoeringswaagstukken met elkaar te bespreken en van voorstellen voor opiossingen te voorzien en om de monitoringsresultaten
met elkaar te bespreken De werkgroepen functioneren naar tevredenheid Alle partijen inclusief het bedrijfsleven werken zeer

constructief mee aan het vinden van opiossingen voor uitvoeringsvraagstukken De werkgroepen hebben daarbij sterk in het vizier

wat de doelstellingen van het Besluit bodemkwaliteit zijn en zoeken opiossingen die bij die doelstellingen passen In hetkader van

het vraagstuk rondom de verondieping van diepe plassen is tijdelijk een werkgroep „diepe plassen ingesteld
Bodemplus ontvangt en inventariseert de meldingen van knelpunt uit de prakhjk in relatie tot de uitvoering van de bodemregelgevrng
waaronder het Besluit bodemkwaliteit Er zijn daartoe een drietal werkgroepen opgericht Kwalibo Grond bagger en Bouwstoffen

die een voorstel formuleren ter oplossing van t knelpunt in de praktijk Eind 2008 waren 178 knelpunten geihventariseerd
waarvan80 afgehandeld of geadresseerd Vaak zijn knelpunten samenhangend of keren in een ander vorm weer temg De

opiossingen kunnen leiden tot aanpassing van de regelgeving ofprivate documenten zoals BRL s en NEN normen Soms kan

worden volstaan met een nadere toelichhng interpretatie hetgeen Bodemplus publiceert op haar website

135113 0896



I DGBf] I0 2e I@minienw nl1

J DBO

Wed 4 15 2020 8 33 38 AM

Subject RE Organigram schemabeheerder SIKB deel publiek 28 05 19 en Organigram schemabeheerder SIKB deel

privaat 28 05 19

Received

10 2eTo

10 2eFrom

Sent

Wed 4 15 2020 8 33 38 AM

Ha| 10 2e L

Priina Dat heb je snel gedaan
Handig om de volgende keer deze mails eai eigen titel te geven zoals Gespreksverslag 10 2e Dan kunnen we het later makkelijker tussen alle

mails terngvinden als er ooit gedoe is

Met vriendelijke groet

1P 2e

10 2e

Oorspronkeliik bericht

10 2e [ dGB | IP 2e l@jnmienw nl

Verzonden woensdag 15 april2020 08 58

] DGRW j 10 26 |@minienw nl

CC 10 2e [ dBO | 10 2e |@minienw nl

Onderwerp RE Organigram schemabeheerder SIKB deel publiek 28 05 19 en Organigram schemabeheerder SIKB deel privaat 28 05

Van

10 2eAan

19

Geachte 10 2e 1
Zoals afgesproken ontvangt u hierbij ter goedkeuring het verslag van hetgesprek dat gisteren heefl plaatsgevonden
Mocht u hier nog aanvullingen op hebben dan hoor ik het graag uiterlijk vrijdag a s

Vriendelijke groet
10 2e

135112 0897



I0 2e I DGBf] 10 2e |@minienw nl1

l0X2e I DBO

Wed 4 15 2020 9 53 43 AM

Subject 20200317 Tijdlijn granuliet inclusief aanvullingen mails ILT

Wed 4 15 2020 9 53 43 AM

20200317 Tiidliin granuliet inclusief aanvullingen mails ILT docx

To

From

Sent

Received

Zoals afgesproken

Groet

10 2e

135111 0898



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

Wed 4 15 2020 12 00 15 PM

To

From

Sent

Subject 20200414 Bericht intranet Kuijken
Received

20200414 Bericht intranet Kuijken docx

Wed 4 15 2020 12 00 15 PM

Beste Wim

Hierbij een voorzet afgestemd met DCO en 10 2e voor een tekst op intranet lenW en RWS

Over internet nog even overleg met je

Groet i0 2e

134913 0900



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

Wed 4 15 2020 4 38 56 PM

Subject RE 20200414 Bericht intranet Kuijken
Received

To

From

Sent

Wed 4 15 2020 4 38 57 PM

Primal

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 24d be

Van Wim Kuijken

Verzonden woensdag 15 april 2020 13 27

Aan

Onderwerp Re 20200414 Bericht intranet Kuijken

10 {2e DBO

11 1 en 10 2 g

Oke

Wim

iPhone WJK

DBO 10 2eOp 15 apr 2020 om 13 00 heeft

geschreven

10 2e ^minienw nl het volgende

BesteWim

Hierbij een voorzet afgestemd met DCO en 10 2e voor een tekst op intranet lenW en RWS

Over internet nog even overleg met je

Groet ll0 2e

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

verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Steal aanvaardt geen aanspraketijkheid voor schade van wetke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het etektronisch verzenden van berichten

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

the sender and deiete the message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resetting from the risks inherent in the eiectronic transmission of

messages

20200414 Bericht intranet Kuijken docx

134912 0902



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

Wed 4 15 2020 4 42 45 PM

To

From

Sent

Subject 20200415 Bericht internet Kuijken
Wed 4 15 2020 4 42 45 PM

20200415 Bericht internet Kuijken docx

Received

Beste Wim

Voorstel voor een bericht op internet

Groet

i0 2e

134911 0903



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

Wed 4 15 2020 5 21 57 PM

To

From

Sent

Subject 20200415 Bericht internet Kuijken
Wed 4 15 2020 5 21 57 PM

20200415 Bericht internet Kuijken docx

Received

Beste Wim

Nog even een laatste check

Groet

i0 2e

134910 0905



0 2| 10 2e10 2eTo @minienw nl]
10X2e I DBO

Wed 4 15 2020 6 23 09 PM

From

Sent

Subject 20200415 Bericht internet Kuijken
Wed 4 15 2020 6 23 10 PM

20200415 Bericht internet Kuijken docx

Received

Beste I0 2e |
Ik heb met Wim gesproken over een bericht op internet Zie het bijgevoegde tekstvoorstel Morgen even over hebben

Groet

i0 2e

134499 0907



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

Wed 4 15 2020 6 23 40 PM

Subject RE 20200415 Bericht internet Kuijken
Received

To

From

Sent

Wed 4 15 2020 6 23 40 PM

Akkoord Ik bespreek het morgen met| 10 2a

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 24ti be

Van Wim Kuijken

Verzonden woensdag 15 april 2020 18 23

Aan

Onderwerp Re 20200415 Bericht internet Kuijken

Ja inci desgewenst

10 {2e DBO

iPhone WJK

Op 15 apr 2020 om 18 21 heeft

geschreven

10 2e DBO 10 2e ^minienw nl het volgende

Beste Wim

Nog even een laatste check

G roet

tl0 2e

□It bericht ksn Informatle bevatten die nlet voor u Is bestemd Indlen u nlet de geadresseerde bent of dit bericht abuslevelljk aan u Is toegezonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelljkheld voor schade van welke aard ook die

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

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

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

messages

20200415 Bericht internet Kiiijken docx

134909 0909



ILT^ I0 2e l@ILenT nl1 DGRWiI I0 2e I@minienw nl1I0 2e 1P 2eTo

BS [| I0 2e l@rws nlf
HI ILT^ 10 2e l@lLenT nl1

DBO

[ 10 2eCc

From

Sent

Subject RE Achtergrond gesprek Zembla over granuliet met omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 16 april jl
Received

10 2e

Wed 4 15 2020 9 21 47 PM

Wed 4 15 2020 9 21 48 PM

Beste| 10 2e |
Dank voor de info Met verslag van het IT van 20 juni 2019 geeft inderdaad het standpunt van 10 2e weer

Met vriendeliike greet
10 2e

10 2e

10 H^j^ ^e
10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

I 10 2e |
10 2e

re»d beoordeeld Zylab ID 143242

1^^ 10 2e

10 2e I

135110 0910



I DGBf] I0 2e I@minienw nl1

J DBO

Wed 4 15 2020 9 22 19 PM

Subject FW Achtergrond gesprek Zembla over granuliet met omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 16 april jl
Received

Achtergrond gesprek Zembla over granuliet met omaevingsdienst Noordzeekanaalgebied 16 april il docx

I0 2eTo

10 2eFrom

Sent

Wed 4 15 2020 9 22 19 PM

Ha| 10 2e |
Weer een gremium erbij

Met vriendeliike greet

I0 2e

10 2e

10 R4jP 2e

ILT10 2eVan

Verzonden woensdag 15 april 2020 21 07

Aan 10 2e 1 DBO 10 2e DGRW 10 2e BS

CC 10 2e LT

Onderwerp Achtergrond gesprek Zembla over granuliet met omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 16 april jl
Hoi I0 {2ej ||l0j^eri| 0 2^
Ik begreep dat er morgen een achtergrond gesprek plaatsvindt met Zembla en

omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied over granuliet Biiqaand jnfo die we tot nu | oe hebben kunnen vinden tav Werkgroep
Ketentoezicht Bodem Bagger en Bouwstoffen KBBB waar[ l0 2e

GroetenUl0i 2e | 11
^

10 2e en I0 2e van de

10 2e

10 2e

10 2e

1^^ 10 26

10 2e I

135109 0911



Agenda tafel granuliet 16 4 2020 16 30 uur

Brief aan TK naar aanleiding van commissiebrief d d 1 4 20201

2 Review

3 Wob verzoeken

4 Stand van zake reactie op handhavingsverzoeken

RONDVRAAG

200994 0913



Verslag telefonisch extra MT HBJZ 16 april 2020

Aanwezig Leden MT Verslag | io 2e |

Kopie Medewerkers HBJZ

buiten verzoek

Inventarisatierondje

buiten verzoek

I 1Q 2e

207823 0914



buiten verzoek

Granuliet

Vanmiddag vindt overleg met de Stas plaats Gesproken wordt over de concept
Kamerbrief mede irt de stukken die ihkv de Wob deels openbaar gemaakt zullen

worden

Het besluit van Rws op het handhavingsverzoek van de gemeente is bijna gereed

t^

tM^

buiten verzoek

l 10K2e |

l 1QK2e |

I 1Q 2e

207823 0914



10 2e DGBf] 10 2e

J DBO

To @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Thur 4 16 2020 8 10 05 AM

Subject 2020415 Interview n^0 2e

Received

2020415 Interview fiov26 l docx

Thur 4 16 2020 8 10 06 AM

Ha|i10 2e |
Dank Paar kleine dingetjes

Groet

i0 2e

135248 0915



10 2e I DGBf] 10 2e

10X2e I DBO

Thur 4 16 2020 9 05 55 AM

Subject RE Aanvullingen gespreksverslag
Received

To @minienw nl]
From

Sent

Thur 4 16 2020 9 05 55 AM

Geen probleem toch dit

Z 0 hebben we teksten die we rechtstreeks kunnen gebniiken in de rapportage

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

1Q gfeqH26

Oorspronkelijk bericht

]@mmienw nl] DGRW 10 2eVaa [
Verzonden woeiisdag 15 april 2020 14 07

1Q 2e [ dgB | 1P 2e |@mmienw nl

I0 2e I dbg 1 Q0 2e |@mmienw nl

10 2e

Aan

CC

Onderweip Aanvullingen gespreksverslag

Beste| 10 2e L

Bijgaandmijn wijzigingen Hetzijn er op het oog behoorlijk wat maar ik realiseer me dat dit buitengewoon complexe materie is voor iemand die

daar wat verder vanaf staat Het is echter belangrijk om de details en de nuances goed te beschrij ven omdat anders de mogelijkheid bestaat dat men

mijn woorden niet goed kan dooigionden M a w de context is erg belangrijk

Ik heb de tekst ook hier en daar aangevuld waar sprake is van verduidelijking van de feiten

Ik zou gra^ nog een keer de aangepaste versie toegestuurd krijgen alvorens rk daar akkoord mee kan gaan

Met vriendelijke gioet

10 {2e

10 2e

m
■ 10 2e

Please consider the environment do you really need to print this email

Oorspronkeliik bericht

10 2e [ dGB 1 10 2e |@miaienw nl

Verzonden woensdag 15 april 2020 08 58

Van

DGRW j 10 2e |@minienw nl

CC I 10 2e [ DBQ j 10 2e |@minienw nl

Onderwerp RE Organigram schemabeheerder SIKB deel publiek 28 05 19 en Organigram schemabeheerder SIKB deelprivaat 28 05

10 2eAan

19

{10 2eGeachte

Z oals afgesproken ontvangt u hierbij ter goedkeuring het verslag van het gesprek dat gisteren heeft plaatsgevondai
Mocht u hier nog aanvullingen op hebben dan hooi ik het graag uiterlijk vrijdag a s

Vriendelijke groet

10 2e

135108 0917



] DBO[| I0 [2e l@tminienw nl]
DBO

Thur 4 16 2020 9 50 28 AM

Subject RE inkoopopdracht en inhuurverklaring ivm de inhuur van Wim Kuijken
Received

10 2eTo

10 2eFrom

Sent

Thur 4 16 2020 9 50 28 AM

Hou vol

Met vriendelijke groet

10 2e

Van DBO10 12e

Verzonden donderdag 16 april 2020 10 49

Aan 10 2e I DBO

Onderwerp RE inkoopopdracht en inhuurverklaring ivm de inhuur van Wim Kuijken

Hoip0 ^
Oke Gaan we weer fijn vender ©

Groeties

10 2e
^ ^^

Van

Verzonden donderdag 16 april 2020 10 48

Aan lQ 2e DBO | 10 26 n@minienw nl

Onderwerp RE inkoopopdracht en inhuurverklaring ivm de inhuur van Wim Kuijken

Ha^10 2e

Als er iemand wordt ingehuurd dan doen wij datvoor Wim en sluiten daar een overeenkomst voor af

Dat wordt waarschijnlijk iemand van een adviesbureau

Met vriendelijke groet

10 2e DBO 10 2e ^minienw nl

10 2e

10 2e

10 H4p 2e

DBO 10 2e @miinienw nlVan 10 2e

Verzonden donderdag 16 april 2020 10 40

Aan 10 2e I DBO ^ 10 2e

Onderwerp FW Inkoopopdracht en Inhuurverklaring ivm de inhuur van Wim Kuijken

@minienw nl

HoipO ^
Zie onderstaande mailwisseling met I I0 2ej

Ik heb nl die brief die jij had gemaakt voor| I0 2e | en die doorde afd Inkoop zal worden geTntegreerd in hun opdrachtbrief
doorgelezen en zag dat Wim de mogelijkheid geboden is om iemand in te huren

Gaat Wim dit doen en wie Moet dus iemand zijn die een eigen bedrijf heeft en die ons dan een offerte hiervoor stuurt Die mag

dan dus niet over de € 15 000 — been gaan Of Wim dedareert dit in zijn eigen opdracht maar dat gaat dan dus van zijn €

32 400 00 af

Moor het weer graag van je
Groetjes

| 10 2e

10 2e I DBO

Verzonden donderdag 16 april 2020 10 34

Aan

Van

10 2e IBI Fenl 10 2e aminienw nl

Onderwerp RE inkoopopdracht en inhuurverklaring ivm de inhuur van Wim Kuijken
HoI To^
Nee je moet iedere keer 3 verschillende hebben De indiener de directeur en een parafeerder
Ik ga I 10 2e | wel vragen

Er is naar mijn weten ook nog helemaal geen offerte En als hij dit dedareert in zijn opdracht gaat het dus van zijn inkomsten

af Denk niet dat hij dat wil Ik ga dit even aan tl0 j2ej vragen
Groetjes

I 10 2e

10 2e IBI Fenl 10 2e g minienw nlVan

Verzonden donderdag 16 april 2020 09 52

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

Onderwerp RE inkoopopdracht en inhuurverklaring ivm de inhuur van Wim Kuijken
Ho M^
Heb je niemand anders Wij mogen niet vandaar Iemand van DBO of magi je iemand niet 2x invullen

Ik heb de offerte nietgezien maar als hij een externe inhuurt kan dat volgens mij op 2 manieren Of hij dedareert het in zijn
oodracht of apart via mb Zou dus beide kunnen maar als hij iemand inhuurt die geen bedrijf heeft krijgen wij weer problemen

135146 0918



Dus belangrijk is wie zou hij inhuren

Groetjes en ik hoor het graag

KgggQge i0 2e

10 2e

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

Verzonden woensdag 15 april 2020 11|25
Aan IBI Fenl 10 2e @minienw nl10 2e

Onderwerp RE inkoopopdracht en inhuurverklaring ivm de inhuur van Wim Kuijken
Hoi io 26

Ik ben bezig met de inkoopopdracht en inhuurverklaring in SAP te zetten

Ik kreeg gisteravond het Kvk nr en BTW nummer van Wim Kuijken door Kvk 77834542 en BTW nr 99583008B01 Heb dit ook

in SAP erbij vermeld

Heb alleen nog 2 vragen

Mag ik jou als Parafeerder inhoudelijk goedkeurder in SAP zetten Ik sta zelf al als projectverantwoordelijke en 10 2e |als
Ik mis dus nog iemand als parafeerder en ^10 2ej doet niets met SAP

Vraag 2 Ik zag in de brief die ^10 2ej had opgesteld voor | 10 2e j dat Wim Kuijken de mogelijkheid wordt geboden om een

externe deskundige in te huren Als hij dat inderdaad gaat doen hoe gaat dat dan in zijn werk

Met een offerte en middels lightfacturen als het tenminste onder de € 15 000 — blijft Moet ik dit niet nog even navragen bij

I0 2e

Groetjes

I 10 2e I

IBI Fenl 10 2e Sminienw nlVan 10 2e

Verzonden dinsdag 14 april 2020 16 20

Aan iOK2e DBO 10 2e @minienw nl

Onderwerp RE inkoopopdracht en inhuurverklaring ivm de inhuur van Wim Kuijken
Ik had de brief naar inkoop gestuurd wantzij moeten checken op inkoop voorwaarden

De brief van ^10 2ej zal worden geintegreerd in de brief van inkoop
Als jij inkoopopdracht inschiet en dan als het goed Is hebben we de kvk en kunnen we verder

Groetjes

10 2e

K^gigiglge

135146 0918



10 2e

10 2e

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

Verzonden dinsdag 14 april 2020 16 09

Aan IBI Fenl 10 {2e Sminienw nl10 2e

Onderwerp FW inkoopopdracht en inhuurverklaring ivm de inhuurvan Wim Kuijken

Hoi|l0 2e^
Zie onderstaande mail van ^10 2ej inz bijgevoegde brief opdracht aan Wim Kuijken

Klopt het dat deze brief bij jou ligt
Ik hoop dat als| 10 2ejn deze brief ondertekend heeft ik deze bij de inkoopopdracht kan voegen als zijnde offerte goedkeuring
offerte

Normaal gesproken hoort Wim Kuijken natuurlijk zelf een offerte te sturen waarop P[10 2e | of directeur DBO dan haarakkoord

kan geven

Ik doe hier voor jou info ook de inkoopopdracht en de inhuurverklaring bij ^1Q 2ej heeft ze goedgekeurd
10 2e moet deze verklaringen dan echter nog tekenen als wmd directeur DBO en ik heb dan de door| 1Q f2e | ondertekende

brief nodig om het inkoopdossier volledig te maken voor de aanvraag in SAP

Groetjes
1Q 2e

lOPe DBO 1 10 2e |@minienw nl

Verzonden dinsdag 14 april 2020 15 16

Aan

Onderwerp RE inkoopopdracht en inhuurverklaring ivm de inhuurvan Wim Kuijken

Ziet er goed uit Hi] is vandaag naar de KVK geweest

Ik had ook nog een brief aan Kuijken opgesteld maar die ligt kennelijk bij |l0 2e||
Met vriendelijke greet

Van

DBO {10 2e @minienw nl10 2e

10 2e

10 2e

10 H4 P 2e

DBO 10 2e @minienw nlVan I0 2e

Verzonden dinsdag 14 april 2020 15 07

Aan 10 2e DBO 1 10 2e |@minienw nl

Onderwerp inkoopopdracht en inhuurverklaring ivm de inhuur van Wim Kuijken
Hoi jl0 2ej
h0 2ei heeft me gevraagd om de inkoopopdracht voor Wim Kuijken alvast te gaan inschieten ondanks dat er nog geen KvK

nummer is

Ik heb hiervoor al een zogenaamde inkoopopdracht en een inhuurverklaring ingevuld
Wil jij hier nog even voor mij naar kijken of je zaken \wellicht anders wfil formuleren of

Ik heb hiervoor 18 wreken [1 april tm 31 juli 2020 genomen met 8 uur per \week ad €

15 juli wrel klaar te zijn maar dan hebben we nog 2 weken speling
Dan blijven we onder het maximum van € 33 000 00

Ik heb een aantal malen op het formulier vermeld dat er eventueel verlenging kan vworden aangevraagd indien nodig Mijn

ervaring is echter dat men hier nog wfel eens moeilijk over kan doen ondanks dat dit al is aangegeven op het formulier

Zodra ik jou\w fiat hierop heb kan 10 2e |ondertekenen en kan ik het in SAP gaan verwerken

Groetjes

iiebt ©

€ 32 400 00 Je hoopte

aa n viil li nn pn

10 1c

10 2e

135146 0918



HBJZlI I0 2e I@minienw nl1

HBJZ

Thur 4 16 2020 9 58 42 AM

Subject RE Conceptnota bij reactie op handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Received

To

10 2eFrom

Sent

Thur 4 16 2020 9 58 42 AM

Ik ben ook akkoord maar wat mij betreft kan verwijzing naar hetgeen gesteld is bij de voorzieningenrechter en het verschil met

handhavingsverzoek er in het geheel eruit Daar zouden we boven moeten staan

Grtl^
Van I 10 [2e |] hBJZ

Verzonden donderdag 16 april 2020 10 25

Aan 10 2e HBJZ

Onderwerp RE Conceptnota bij reactie op handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waai

Wat mij betreft zijn de stukken akkoord

GK^
Van

Verzonden woensdag 15 aprii 2020 19 15

Aan I0 2e HBJZ t10 2e minienw ni

Onderwerp RE Conceptnota bij reactie op handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waai

Ok prima om morgen even te bellen

Gd®

I0 2e HBJZ I0 2e ^minienw nl

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

Van

Datum woensdag 15 apr 2020 6 11 PM

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

Onderwerp FW Conceptnota bij reactie op handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

HA1§ ^
Jouw akkoord wordt per maii gevraagd RWS werkt met ander systeem dan onze rondzendmap

ik moet deze laatste versie en de nota nieuw nog lezen

informeer je morgenochtend of het wat mij betreft ok is

Morgenochtend dan nog even beiien

Ok

GKf®
Van 1Q 2e ^ BS | 10 2e n rws nl

10 2e HBJZ j 10 2e | g minienw nl

Verzonden woensdag 15 aprii 2020 17 41

Aan 10 2e ^iLT^ 10 2e |^|LenT ni

BS

10 2e I HBJZ^ 10 2e

CC | 10 2e | CD | I0 2e |@rws nl

10 2e | DGRW r^ 10 2e

Onderwerp Conceptnota bij reactie op handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Collega s

Bijgaand een conceptnota over de reactie op het handhavingsverzoek van de gemeente West Maas en Waai m b t granuliet De

reactie op het handhavingsverzoek hebben we meerdere malen besproken De eindversie van dit document heb ik bijgevoegd
Graag nu jullie input op de conceptnota voor de bewindspersonen alleen concrete tekstvoorstellen s v p en akkoord Lukt het

jullie om voor morgenmiddag 13u te reageren Dan kan de nota morgen nog de iijn in

^10 {2elgraag even contact over manier waarop de ondertekening medeparaaf van ILT te organiseren
Groeten

Met vriendeliike greet

^minienw ni

l 10 2e I0 2e 10 {2eSrws nl

@minienw nl

10 2e

10 2e

10 2e

30413 0919



10 2e

130413 0919



10 2e 1 BS [| 10 2e I@rws nl1 lQ 2e ^|LT|1 10 2e |@ILenT nl1
10 2e n CDlll 10 2e |@rwsM[yf

10 2e I DGRWiI I0 2e n@minienw nl1
I0 2e | HBJZ

Thur 4 16 2020 10 01 33 AM

To

1@rws nl1 r I0 2e1 10 2e 10 2eCc BS H

From

Sent

Subject RE Conceptnota bij reactie op handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Received Thur 4 16 2020 10 01 33 AM

Ha1161^
Hierbij akkoord van HBJZ

merkt hierbij nog wel ditop
Ik ben ook akkoord maar wat mij betreft 11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

GKfc
Van 1Q 2e BS

Verzonden woensdag 15 aprii 2020 17 41

Aan | 10 2e | H BJZ J 10 2e

CC [10 2e ^CD
ILT

DGRW

Onderwerp Conceptnota bij reactie op handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal

Collega s

Bijgaand een conceptnota over de reactie op het handhavingsverzoek van de gemeente West Maas en Waai m b t granuliet De

reactie op het handhavingsverzoek hebben we meerdere malen besproken De eindversie van dit document heb ik bijgevoegd
Graag nu jullie input op de conceptnota voor de bewindspersonen alleen concrete tekstvoorstellen s v p en akkoord Lukt het

juNieom voor morgenmiddag 13u te reageren Dan kan de nota morgen nog de iijn in

dl0 2e graag even contact over manier waarop de ondertekening medeparaaf van ILT te organiseren
Groeten

®
Met vriendeliike greet

10 2e

1{10X2e {BS 10 2e

10 2e

10 2e

142002 0920



DGRWiI I0 2e I@minienw nl1

DBO

Thur 4 16 2020 10 07 31 AM

Subject RE PDF definitieve opdrachtomschrijving
Received

10 2eTo

10X2eFrom

Sent

Thur 4 16 2020 10 07 32 AM

Geen probleem

Met vriendelijke groet

10 2e

1Q 26

10 4P 2e

10 2e DGRWVan

Verzonden donderdag 16 april 2020 11 07

Aan DBO

Onderwerp PDF definitieve opdrachtomschrijving
Hallo jl0 2ej
Hierbij de omschrijving in pdf vorm zoals ik deze net naarde gemeente heb gezonden Ik heb er nog een typefout uitgehaald
Deze pdf graag meezenden met de brief Sorry voor het ongemak
Met vriendelijke groet

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

10 2e

J 10 2e

10 2e DGRWVan

Verzonden donderdag 16 april 2020 10 30

Aan 10 2e J DBO 1 10 2e

@minienw nl

10 2e DGRW

@minienw nl

@minienw nl

10 2e 10 2e BSK^ 10 2e

Onderwerp definitieve opdrachtomschrijving
Beste Allen

maanha L an ir hi v inrHan in iHa SAfii^iriirman rH ia ria chac ^iin aa T l ~ hahPla n 111 an if 0 n

11 1 en 10 2 g

Ik denk dat versies elkaar hebben11 1 en 10 2 g

gekruist
~~

Graag verneem ik van j10 2e wanneer de brief wordt verzonden net tel over gesprokenj Ik stuur deze versie ook naar de

gemeente en de provincie
Met vriendelijke groet

10 2e

134497 0921



10 2e BSK[| 10 29

] DGRW

To @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Thur 4 16 2020 11 16 50 AM

Subject FW Update onderzoek Wim Kuijken
Thur 4 16 2020 11 16 52 AMReceived

DBOI0 2eVan

Verzonden donderdag 16 april 2020 12 05

Aan [10] 2e | DGB

[10 2e |] DGRW | 10 Ue BS d0 2e | hBJZ

Onderwerp Update onderzoek Wim Kuijken

Beste collega s

Na het kennismakingsgesprek met Wim Kuijken van vorige week is het schijnbaar wat stil geworden
Maar schijn bedriegt Ik zal jullie even bijpraten in de laatste ontwikkelingen rond de opdracht van Wim

Allereerst ben ik erg blij dat| 1Q 2e |aan het secretariaat is toegevoegd en Wim en mij helpt bij hetvoeren van de

gesprekken en het maken van de verslagen

Wim heeft zichaan de hand van vragen en stukken verder in het onderwerp verdiept en de casus granuliet in het bijzonder

Daartoe heeftl|0 ^^en aantal vragen beantwoord Ik kom zo nog met wat aanvullende dragen aan 10 2e]en | 10 2e [
Wim heeft aangegeven over zijn opdracht een tekstte willen plaatsen op intranet met daarin de oproep om desgewenst met

hem informatie te delen Dezetekst ligt momenteel bij DCO

Inmiddels hebben we {via Zoom 3 interviews gedaan Volgende weekvolgen er meer Ik kom bij jullie terug met de vraag welke

personen we bij schemabeheerder Cl etc kunnen gaan benaderen

Met vriendelijke groet

10 2e DGRW 1 10 2e {BS10 2e ILT

10 2e

10 2e

10 «4d ^e

143241 0922





I DGBf] I0 2e I@minienw nl1

J DBO

Thur 4 16 2020 1 15 04 PM

Subject RE 2020414 lnterviev\j I0 2e cot[n^e 16 04 20

Received Thur 4 16 2u201TT5T05^PM ^

10 2eTo

10X2eFrom

Sent

Als je geluk hebt

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 24P 2e

DGB

Verzonden donderdag 16 april 2020 12 57

Aan

Onderwerp RE 2020414 Interview 10 2e ^ corj i|o 2L 16 04 20

Gaat dit altijd zo
—^

Van

Verzonden donderdag 16 april 2020 12 50

Aan

Onderwerp RE 2020414 Interview 10 2e coHo 2A 16 04 20

Haha

{10 2eVan

10 {2e DBO

DBO 10 2e10 2e @ minienw nl

10 2e DGB^ 10 2e ^minienw nl

Met vriendelijke groet

10 2e

I0 2e

10 2e ^minienw nlVan DGRW

D20 11 21

10 2e

Verzonden donderdag ifa april zi

Aan J DGB
_

DBO

Onderwerp RE 2020414 Interview

Dag | 10 2e |
Dank voor het overnemen van mijn aanvullingen Akkoord met de twee punten die door jou zijn aangegeven

Met verslag lezende kwam ik tot de condusie dat Ik toch nog enkele punten over het hoofd heb gezien
Met vriendelijke groet

10 2e 10 2e Sminienw nl

10 2e 10 2e ^minienw nlCC

cort 0 2 J6 04 2010 2e

10 2e

10 2e

10 2e I DGB ^ 10 2e

Verzonden donderdag 16 april 2020 10 06

Aan{

^minienw nlVan

10 2e ^minienw nl10 2e DGRW

{10 2e DBO 10 2e ^minienw nlCC

Onderwerp 2020414 Interview 10 2e cotjF o 2 5 15 04 20

Da 10 2e

Hartelijk darik voor je snelle reactie en aanvullingen Ik heb vrijwel alles overgenomen behoudens 2 kleine punten zie

bijgevoegd verslag inci wijzigingen

Bijgevoegd tevens het schone definitieve verslag
Vriendelijke groet

l 10 2e |

134495 0924



I DGBfl I0 2e I@minienw nl1 Wim Kuijken ll iQ 2e |@gtnail com1

J DBO

Thur 4 16 2020 2 01 22 PM

Subject 20200416 Vragen van Wim Kuijken over de keten in het kader van het stelsel Bbk

Thur 4 16 2020 2 01 22 PM

20200416 Vragen van Wim Ku liken over de keten in het kader van het stelsel Bbk docx

I0 2eTo

10X2eFrom

Sent

Received

Beste| 10 2e |en Wim
Ik heb even wat vragen op een rijtje gezet waar we antwoord op willen krijgen Die wil ik binnen het team gaan uitzetten

Overigens is er veel infote vinden op de site van Bodemplus en van SIKB

Vullen jullie de vragen aan

Groet

10 26

135106 0925



Vragen van Wim Kuijken over de keten in het kader van het stelsel Bbk

Is er in het besluit Bbk toelichting of elders beschreven of er een beroep of

bezwaarprocedure bestaat Bijvoorbeeld in het geval dat een bodemintemnediair of

producent het niet eens is met de uitleg van een BRL of een uitspraak dat een

productcertificaat niet onder een Brl zou vallen actie 10 2e

Bestaat er een formele beroepsmogelijkheid tegen het arwijzen van een voorgenomen

melding of gedane melding in het kader van het Bbk

Is RWS handhaving ontvankelijk voor een bezwaarschrift van bijvoorbeeld een

initiatiefnemer zoals Over de Maas of Brabob acti^1|0 2^
Is ereen formele beschriivinq van rol mandaat en samenstelling van Implementatieteam

werkgroep Kwalibo actie

Het lijkt zinvol om

laboratoria certificerende instellingen en inspectie instellingen op hun deskundigheid en

onafhankelijkheid In dit geval is dat SGS Intron Wie zitten er in deze Raad actie |10 2e^
enl|10 2e[t
Is het Accreditatie College een ander gremium dan de Raad van Accreditatie Of is dat

samengegaan met het Centraal College zie onderj actie | I0K2^ enjl0 26|l

1

2

3

4

10 2e

Deze beoordeelt5

6

Ik lees over het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer CCDB het volgende
Aan de orde komen de normatieve documenten op het gebied van bodem en water zoals

hetaanpakken van bodemverontreiniging grondstromen bodemenergie mechanische

boringen en tijdelijke bemalingen Het doel is het borgen dat alle direct belanghebbenden

inspraak hebben bij het ontwikkelen en actueel houden van de documenten en het

bevorderen van het correcte qebruik Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter in

dit geval
derden e

7

partner bij Ambient zitten opdrachtnemers opdrachtgevers
^ aan tafel Welke rol heeft het CCDB gehad in de casus

granuliet In het verslag van 27 2 2020 lees ik dat het nu Centraal College van

Deskundigen en Accreditatiecollege Bodembeheer heet Vanwaar die samenvoeging
actie

10 2e

_^overneio5 ^^civissu

10 2e

137325 0926



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

Thur 4 16 2020 9 06 02 PM

To

From

Sent

Subject RE 20200416 Vragen van Wim Kuijken over de keten in het kader van het stelsel Bbk

Received Thur 4 16 2020 9 06 02 PM

Dank Ik wil het maandag versturen Dus als je voor die tijd nog meer vragen hebt

oxoet\ rilii

10 2e

10 2e

10 24P 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden donderdag 16 april 2020 18 11

Aan 10 2e I DBO

CC | 10 Pe I DGB

Onderwerp Re 20200416 Vragen van Wim Kuijken over de keten in het kader van het stelsel Bbk

Ik zou ook wel willen weten

1 wat is precies de verantwoordelijkheid van RWS handhaving in de regelgeving

2 wat is precies de verantwoordelijkheid van Bodem in de regelgeving Wat is materieel hun functie

1 en 2 waar ligt dat vast

3 wat doet CvD precies tav BRL en Kunnen zij formeel ook een BRL via advies laten herzien

4 wie bepaalt formeel of een product onder een BRLvalten daarmee conform het Bbk wordt gehandeld

5 wie moet bij interpretatieverschillen in de regelgeving en de activiteiten in de keten actief worden om tot opiossing te komen

Hoe moet dat proces dan formeel verlopen

Tot zover Misschien poppen er nog meer vragen op dan mail Ik

Groet Wim

iPhone WJK

10 2e DBO 10 2eOp 16 apr 2020 om 15 01 heeft

geschreven

^minienw nl het volgende

Beste 10 2e | en Wim
ik heb even wat vragen op een rijtje gezet waar we antwoord op willen krijgen Die wil Ik binnen het team gaan

uitzetten

Overigens is er veel info te vinden op de site van Bodemplus en van SIKB

Vullen jullie de vragen aan

Groet

i0 2e

□It bericht ksn Informatle bevatten die nlet voor u Is bestemd Indlen u nlet de geadresseerde bent of dit berlcht abuslevelljk aan u Is toegezonden wordt u

verzocht dat aan de afzenderte melden en het berlcht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelljkheld voor schade van welke aard ook die

verband houdt met tisico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

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

messages

20200416 Vragen van Wim Kuijken over de keten in het kader van het stelsel Bbk docx

134908 0927



I DGBfl I0 2e I@minienw nl1 Wim Kuijken ll iQ 2e |@gtnail com1

J DBO

Thur 4 16 2020 9 20 47 PM

Subject RE 20200416 Vragen van Wim Kuijken over de keten in het kader van het stelsel Bbk

Received

Biilage 18 melding 10 oktober 2019 LAK pdf

I0 2eTo

10X2eFrom

Sent

Thur 4 16 2020 9 20 49 PM

Ha 10 2e

Voor bijvoorbeeld granuliet wordt in opdracht van de producent door SGS Intron een productcertificaat opgesteld Daarin staan

precies alle eigenschappen van het materiaal beschreven Intron moet daar toezicht op houden De producent moet dus ervoor

zorgen dat zijn product altijd binnen dat certificaat valt

Als de producent het materiaal wil toepassen kan ie de eigenschappen van zijn materiaal op twee manieren aantonen een

partijkeuring of door het overleggen van een certificaat Handhavers van RWS beoordelen bijvoorbeeld of er bij de melding als

onderbouwing een geldig certificaat wordt overlegd

Als voorbeeld voeg ik de melding van 10 10 2019 Dit is een curieuze Die werd eerst als ontoereikend afgewezen door ZN en later

{na Ingrijpen binnen RWS wel als toerelkend

Daar zit een hele papierwinkel bij en als laatste stuk is het productcertificaat

Deze stukken zitten als bijiage bij de kamerbrief van 5 maart

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 H^P 2e

DGB10 2eVan

Verzonden donderdag 16 april 2020 20 02

10 2e DBOAan Wim Kuijken’

Onderwerp RE 20200416 Vragen van Wim Kuijken over de keten in het kader van het stelsel Bbk

Dag heren

Ik heb geen aanvullende vragen Interessant om de precieze verantwoordelijkheden van Bodem H en RWS te laten uitzoeken

evenals de bezwaar enber^psprocedures te laten uitzoeken

Wel nog een vraag aan | i0 2ej bedoel je bij de eerste vraag misschien product ipv productcertificaat
1 Is er in het besluit Bbk toelichting of elders beschreven of er een beroep of bezwaarprocedure bestaat Bijvoorbeeld in het

geval dat een bodemintermediair of producent het niet eens is met de uitleg van een BRL of een uitspraak dat een

productcertificaat niet onder een BrI zou vallen

Groet 10 2e

Van Wim Kuijken 10 2e ^gmail com

Verzonden donderdag 16 april 2020 18 11

Aan I0 2e I DBO 1 10 2e |^minienw nl

CC | 10 2e |] DGB | 10 2e |@r^nienw nl

Onderwerp Re 20200416 Vragen van Wim Kuijken over de keten in het kader van het stelsel Bbk

Ik zou ook wel willen weten

1 wat is precies de verantwoordelijkheid van RWS handhaving in de regelgeving

2 wat is precies de verantwoordelijkheid van Bodem in de regelgeving Wat is materieel hunfunctie

1 en 2 waar ligt dat vast

3 wat doet CvD precies tav BRL en Kunnen zij formeel ook een BRL via advies laten herzien

4 wie bepaalt formeel of een product onder een BRL valt en daarmee conform het Bbk wordt gehandeld

5 wie moet bij interpretatieverschillen in de regelgeving en de activiteiten in de keten actief worden om tot opiossing te komen

Hoe moet dat proces dan formeel verlopen

Tot zover Misschien poppen er nog meer vragen op dan mail ik

Groet Wim

iPhone WJK

10 2e DBO 10 2eOp 16 apr 2020 om 15 01 heeft

geschreven

^minienw nl het volgende

Beste| 10 2e | en Wim
Ik heb even wat vragen op een rijtje gezet waar we antwoord op willen krijgen Die wil ik binnen het team gaan

uitzetten

Overigens is er veel info te vinden op de site van Bodemplus en van SIKB

Vullen jullie de vragen aan

135105 0928



Groet

tl0 2e

□it berichl kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dif berichf abusievelijk aan u is toegezonden wordt u

verzocht dat aan de afzenderte melden en het berichl te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

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

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

the sender and delete the message The Stale accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages

20200416 Vragen van Wim Kuijken over de keten in het kader van het stelsel Bbk docx

135105 0928



10 2e DGBf] 10 2e

J DBO

To @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Thur 4 16 2020 9 51 09 PM

Subject 2020415 Interview iQ 2e

Received

2020415 Interview I iQ f2e] Idocx

Thur 4 16 2020 9 51 09 PM

Ha 10 2e

Ondanks alle ICT problemen een mooi verslag Ik heb wat aanvullingen kijk maar of je het er mee eens bent

Groet

i0 2e

135246 0930
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11 1 en 10 2 g en brw

200777 0932



3GMII I0 2e I@minienw nl1
I0 2e ~l@minienw nl1

I0 [2e HBJZ

Fri 4 17 2020 8 30 47 AM

Subject FW nota en reactie handhavingsverzoek West Maas en Waal

Received

01 Nota bwp granuliet reactie op hhverzoek aemeente West Maas en Waal DEF 16 april 2020 docx

To 10 [2e 10 2e

DGMI[
From

Sent

Fri 4 17 2020 8 30 47 AM

02 Besluit handhavingsverzoek Over de Maas conDEF docx

Halloi10 2eien I0 2e

Ook voor jullie in dit besluit wordt door RWS en ILT het standpunt ingenomen dat granuliet geen afvalstof is

Ik weet niet ofjullie dit eerder al langs hebben zien komen maar met io 2e ieb ik besproken jullie hierover afvalissues in

het granuliet dossier te informeren

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

Van 1P 2e bs | 10 2e |@rws nl

Datum vrijdag 17 apr 2020 9 13 AM

Aan | 10 2e I HBJZ 10 [2e |fa mLnLenw nl | 1Q 2e | CD1 10 2e ^fS rws nl J

| 10 2e |@ILetiT nl

10 2e ILT

l| 10 2e | BS 10 2e

Onderwerp nota en reactie handhavingsverzoek West Maas en Waal

@rws nl

Collega s

Ter info Bijgevoegde stukken zijn door I0 2e ichting bewindspersonen gestuurd
Groeten

1»

142001 0933



10 2e
DBOD 10^9 |@nninienw nl]

BSK[| i^2e I@minienw nl1

10 2e 10 2eTo DGRW[ @nninienw nl]
10 2eCc

10 2e I DGRW

Fri 4 17 2020 10 37 18 AM

From

Sent

Subject RE contact met wethouder West Maas en aas en Waal

Received Fri 4 17 2020 10 37 19 AM

Dankan| iOK2e [of| I0 2e dat ook doen degene die bij deze afspraak aanwezig was

Groet

|10 2e[

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

DBO 10 2e @minietiw tiLVan

Datum vnidag 17 apr 2 120 11 27 AM

10 2e

DGRW d I0 2e |@miiiienw iil10 2e DGRW

] BSK CI

10 2e @minienw nl 10 2eAan

Kopie

Onderwerp RE contact met wethouder West Maas en aas en Waal

|@minienw nl10 2e 10 2e

Hoi |l0 26[
Dank voor je marl Ujkt me goed dat de stas met de wethouder belt om hen het gevoel te geven dat ze serieus worden genomen Qua proces lijkt het me

handiger een appje stuurt aan de stas met het voorsteL Op deze manier kan ze ook direct ingaan op eventuele vervolgvragen
Zullen we het op die manier doen

Groet

10 2e

DGRW10 2eVan

Verzonden vrijdag 17 april 2020 10 11

Aan DGRW

I BSK

Onderwerp contact met wethouder West Maas en aas en Waal

10 2e DBG10 2s

10 2eCC

Gisteren stelde de stas in het granulietoverleg de vraag of het zinvol is dat ze vanmiddag de brief gaat dan uit met o a het reviewonderzoek nog contact zoekt

met de wethouder van de Gemeente Daar zouden we vandaag op terugkomen
Hoewel we er inhoudelijkuit zijn lijkt ons dat toch wel handig Gemeente zal er wel niet anders ingaan staan de wethouder heeft zich meermaien krrtisch

uitgelaten maar aangezlen een van de gevoellge punten is voor de gemeente of ze wel serieus worden genomen lijkt me een belletje toch wel wenselijk

Boodschap zou kunnen zijn dat het fijn is dat we elkaar hebben gevonden voorformuleren review we nu snel aan de slaggaan ook WIm Kuijken is inmiddels

voortvarendgestart Vertrouwen in proces blljven elkaargoed op de hoogte houden Dus als eriets is graag snel bellen Dat kan naar RWS als het overde

hand having gaat HID naar DGWB als het om het onderzoek gaat

Brengen jullie dit aan de stas over

Groeten

143240 0936



10 2e I DGRWiI [10 2e |@minienw nl1
I0 2e I DBOff I0 2e |@minienw nl1 1 10 2^

]@rws nl1

I DGRWi
BSlfl io 2^j ^@rws nl1

10 2e 10 2eTo @min ienw nl]
1 10 2e

10 2eBS L
From

Sent

{10] 2e BSK

Fri 4 17 2020 1 33 48 PM

Subject RE verzending omschrijving geen persbericht gemeente
Received Fri 4 17 2020 1 33 00 PM

Zeker dank voorde info

10 2e

10 2e DGRW

Verzonden vrijdag 17 april 2020 14 11

Van

10 2e DGRW 10 2e DBO 10 2e BSK 10K2e BS 10 2e |Aan

10 2B 2e BS

Onderwerp verzending omschrijving geen persbericht gemeente

Beste Aiien

Ik heb vernomen dat de kamerbrief met de omschrijving van de review rond haif vijf wordt verzonden Heb ik doorgegeven aan

de gemeente en de provincie Zij houden hier rekening mee Ik heb de gemeente expliciet gevraagd of ze een persbericht
uitbrengen is eerder genoemd Gemeente heeft aangegeven geen persbericht te zullen uitbrengen Dat laatste is denk ik

beiangrijk om te weten

Met vriendeliike groet

10 2e

142722 0937



] IBI Fenl[] iQ 2e |@minienw nl1

@minienw nl] | | DBO[| lOjPe |@minienw nl1
I0 2e 1 DBO

Sent Sun 4 19 2020 9 55 33 AM

Subject RE Inkoopopdracht 31159422 in behandeling
Sun 4 19 2020 9 55 34 AM

20200419 Qpdrachtbrief aan Wim Kuiiken docx

10 2e 10 2eTo IBI

Fenin 10 26

From

Received

Dank Ik had nog een paar kleine suggesties
Inderdaad zou tkhen door de SG laten ondertekenen

Gewoon via de lijn in HPRM

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

iO pq ^

Oorspronkeliik bericht

IBI FenI lQ 2e |@mmienw nl10 2eVan

Verzonden viijdag 17 aprU 2020 08 33

10 2e [ DBO ^ iOK^
IBI FenH 10 2e n@minienw nl

Onderweip FW Inkoopopdracht 31159422 in behandeling
Urgentie Hoog

| S minienw nlAan

DBO 1 I0 12e ^@nii]]ienw nlCC 10 2e 10 2e

Hoij10 2etl

Bijgaand de concept brief van inkoop en de vraag wie ondertekent SG ondertekent toch

I 10 2e g l|l0 26[ mag de brief toch verzenden mailen na ondertekening

Groetjes

10 2e

1

Oorspronkeliik bericht

IBI Fenl 10 2e [@minienw nl10 2eVan

Verzonden donderd^ 16 april 2020 20 56

] IBI Fenl j 10 2e |@minienw nl

Onderwerp RE Inkoopopdracht 31159422 in behandeling

Aan [ 10 2e

HalldiOh^

Bijgaand de concept brief Hct is me alleen ondnidelijk wie de brief moet ondertekenen dus ik hoor graag wie ik mag aanhouden

Groet

10 2e

Oorspronkelijk bericht

] IBI Fenl j C10 2e ~|@minienw nlVan[ 10 2e

Verzonden donderdag 16 april 2020 19 00

} IBI Fenl j 10 2e [@minienw nl

Onderwerp FW Inkoopopdracht 31159422 in behandeling

10 2eAan

Hoi| 10 2e i

Flierbii het mimmer van de spoedopdracht van de SG waar we over gebeld hadden

135145 0938



Kun jij hem snel oppakken En mtegieren met de brief van |lOK2e[

Groetjes en bedankt

Je kan me anders morgen bellen

10 2e

1

Oorspronkeliik bericht

DBO | 10 2e ]@minienw nl

Verzonden donderd^~l6 april202Q 16 33

Van 10 2e

IBI Fenl j 10 2e ~~|@mmienw nt

Onderwerp FW Inkoopopdracht 31159422 in behandeling

10 2eAan

Hoi^10 2e|

Ikheb de inkoopopdracht ingeschoten en hier dus zoals door je gevraagd hetnummer

Groetjes

10 2e

Oorspronkeliik bericht —

Van | tO Pe | 5 minienw nl \ I0 2e | 5 minienw nl

Verzonden donderd^ 16 april202Q 15 28

Aan

Onderwerp Inkoopopdracht 31159422 in behandeling

DBO 1 10 2e | a minienw nlI0 2e

Beste collega

De door u ingediende aanwaag voor een Inkoopopdracht met zaakmrmmer 31159422 en omschrijving rnhuur Wim Kuijken is toegewezen aan een

zaakbehandelaar

Wilt u aan het zaakmrmmer refereren in eventuele verdere contacten met onze afdeling

Met vriendelijke groet

10 2e

Dit mailbericht is airtomatisch gegenereerd

]@minienw nl10 2gVoor vragen m b t Inkoop kunt u zich wenden tot Postbus

Voor vragen m b t Factmen kunt u zich wenden tot Postbus | lQ 2g | 5 minienw nl

Algemene informatie over inkoop kunt u vinden op de website

http intranet minienm nl Ondersteuning Inkopen_en_Factureren_IenW_uitg
ezonderd RWS

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

135145 0938



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

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

electronic transmission of messages

135145 0938



10 2e n BS | 10 2e I@rws nl1
~

10 2e | BS [| iQ 2e |@rws nl1
I0 2e | DBO

Sun 4 19 2020 10 18 35 AM

Subject RE vraag RE Gesprek iz Granuliet met dhr Kuijken
Sun 4 19 2020 10 18 36 AM

To

Cc

From

Sent

Received

Bests 1^
Er komen geen stukken voor dit gesprek

Enkele zaken die in het gesprek aan de orde zullen komen

rol en positie handhaving binnen RWS

rol en positie handhaving t o v Bodemplus
rol en positie handhaving t o v beleid

In de casus granuliet

tijdsverloop afgewezen meldingen ON

tijdsverloop interne discussie en escalatie

interne communicatie RWS

rol handhaving ZN

informeren bewindspersonen

Als tijdens het gesprek blijkt dat zaken nog nader uitzoekwerk vergen is dat geen probleem
Mpt vripnrjpliikp cmpt

10 2e

10 2e

10 H4p 2e

{BS Namens BS10 2eVan 10 2e

Verzonden vrijdag 17 april 2020 16 20

Aan DBO

BS secretariaatPLVdg BS DBO Secretariaat

Onderwerp vraag RE Gesprek iz Granuliet met dhr Kuijken

10 2e

10 2eCC

Dag p0 2i

Komen hier nog stukken voor Zo ja wil je die dan aub voor vm 17 00u laten mailen

Dank en groet

I 10 2e I

Oorspronkelijke afspraak

Van DBO Secretariaat 10 2g @ minienw nl

Verzonden donderdag 9 april 2020 14 2

Aan DBO Secretariaat

Onderwerp Gesprek iz Granuliet met dhr Kuijken

Tijd maandag 20 april 2020 14 00 15 00 UTC 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome Stockholm Wenen

Locatie Via Zoom

09 04 2020

Deelnemers

De heer Kuiiken

10 2e BS 10 2e pgmail com 10 2e 10 2eDBO DGB

10 26 nodigt uit

I0 2e

10 2e

10 2e

2e

10 29

134494 0940



Wim Kuiiken il iQ 2e |@gmail com1 iQ 2e | DGB[| I0 2e |@minienw nl1

10X2e I DBO

Sun 4 19 2020 10 28 41 AM

Subject 20200419 Vragen van Wim Kuijken over de keten in het kader van het stelsel Bbk

Sun 4 19 2020 10 28 41 AM

20200419 Vragen van Wim Ku liken over de keten in het kader van het stelsel Bbk docx

To

From

Sent

Received

Beste Wim en | 10 2e |
Ik heb jullie aanvullende vragen toegevoegd Morgen even over hebben

Groet

io 2e

134907 0941



Vragen in het kader van het onderzoek van dhr Kuijken over de keten in het kader van

het stelsel Bbk

Wie of welke instantie bepaalt formeel of een product certificaat] onder een specifieke BRL

valt en daarmee conform het Bbk wordt gehandeld Bestaat daarin beleidsruimte Waar is

dit vastgelegd actie

wie of welke instantie moet bij interpretatievenschillen in de regelgeving en de activiteiten

in de keten actief worden om tot opiossing te komen Is dat proces beschreven en hoe

verloopt dit actie[
Is er in het besluit Bbk toelichting of elders beschreven of er een beroep of

bezwaarprocedure bestaat Bijvoorbeeld in het geval dat een bodemintermediair of

producent het niet eens is met de uitleg van een BRL of een uitspraak dat een

productcertificaat niet onder een BrI zou vallen actie[
Wat is precies de verantwoordelijkheid van Bodem in de regelgeving Wat is materieel

hun functie actie[
Is Bodemplus formeel namens de minister gemandateerd om erkenningen uit te geven te

weigeren en te verstrekken Kan inzage gegeven worden in deze mandaatregeling actie

1

I0 2e

2

10 2e

3

10 2e

4

[10 29

5

I 10K2e

Is ereen formele beschrijving van rol mandaat en samenstelling van Implementatieteam

werkgroep Kwalibo actie

De Raad van Accreditatie beoordeelt laboratoria certificerende instellingen en inspectie

instellingen op hun deskundigheid en onafhankelijkheid In dit geval is dat SGS Intron Wie

zitten er in deze Raad actie ^ I0 2e | enl|l0 24
Is het Accreditatie College een ander gremium dan de Raad van Accreditatie Of is dat

samengegaan met het Centraal College zie onder^ actie | 10 2^ en |10X2e|l
Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer CCDB stelt het volgende Aan de

orde komen de normatieve documenten op het gebied van bodem en water zoals het

aanpakken van bodemverontreiniging grondstromen bodemenergie mechanische

boringen en tijdelijke bemalingen Het doel is het borgen dat alle direct belanghebbenden

inspraak hebben bij het ontwikkelen en actueel houden van de documenten en het

bevorderen van het correcte gebruik Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter

zitten opdrachtnemers opdrachtgevers derden en overheids adviseurs aan tafel Kan de

CCDB een BRL na advies herzien of initiatief nemen tot een nieuw BRL Actie

6

10 2e

7

8

9

[10 2e

10 Welke rol heeft het CCDB gehad in de casus granuliet
11 In het verslag van 27 2 2020 staat dat dit nu Centraal College van Deskundigen en

Accreditatiecollege Bodembeheer heet Vanwaar die samenvoeging Wie heeft daartoe het

initiatief genomen actie 10 2e

12 Wat is precies de verantwoordelijkheid van RWS handhaving in de regelgeving Waar is dat

vastgelegd acti^l|0 2^
13 Bestaat er een formele beroepsmogelijkheid tegen het afwijzen van een voorgenomen

melding ofgedane melding in het kader van het Bbk acti^l|0 ^
14 Is RWS handhaving ontvankelijk voor een bezwaarschrift van bijvoorbeeld een

initiatiefnemer las er een voorgenomen melding is gedaan zoals in ON actl4l0 2^
15 Hoe ziet de beroepsprocudure eruit bij een ontoereikend verklaarde melding acti^l|0 2^
16 Kan de ILT aangegeven hoe hoog het nalevingspercentage in de laatste 5 jaar is bij BRL

en in de categorie grond actie l 10 2e^
17 Kan de ILT aangeven of en zo ja hoeveel inspecties er hebben plaatsgeyonden de laatste 5

jaar bij Cl s in het kader van certificaten in de categorie grond actief^Sa

18 Kan de ILT aangeven hoeveel bedrijfscontroles er in de laatste 5 jaar hebben

plaatsgevonden in het kader van productcertificaten in de categorie grond actie |i0 2e[i

136338 0942



3 wat doet CvD precies tav BRL en Kunnen zij formeel ook een BRL via adviesj laten herzien

4 5

136338 0942



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

]@rmin ienw nl]I0 2e DGBlI 10 2eTo

From

Sent Sun 4 19 2020 10 40 37 AM

Subject Voorbereiding gesprekken met

Sun 4 19 2020 10 40 37 AM

10 29 10 2e

Received

BesteWimen 10 2e

Op 20 april staan twee gesprekken gepland
werkt bij RWS WVL Bodemplus Ik ken hem niet persoonlijk10 2e 10 2e

10 2e is[ 10 2elOK2e

Onze vragen aan hem kunnen zich richten op

Algemeen

de uitganspunten van het Bbk privaat overheid

rol van de verschillende ketenpartners en de checks and balances

rol Commissie van deskundigen

rol Implementatieteam

formele verantwoordelijkheden

interpretatievrijheden en escalatie

Casus granuliet

contacten tussen RWS Handhaving en Bodemplus

status van de memo van de ILT over granuliet

status van de discussienota granuliet zoals besproken in het Implementatieteam
rol van de beleids DG

is 10 2e|fan RWSt 0 2^heemt in de afwikkeling van de casus granuliet de rol van 10 29 waar Dit vanwege de

betrokkenheid van I0 2e in de casus Ik heb vanaf 6 februari nauw mel^^feamengewerkt
Onze vragen kunnen zich richten op

Algemeen

rol en positie handhaving binnen RWS

aansturing handhaving en professionaliteit

rol en positie handhaving t o v Bodemplus

rol en positie handhaving t o v beleid

Casus granuliet

tijdsverloop afgewezen meldingen ON

tijdsverloop interne discussie en escalatie

interne communicatie RWS

10 2e

rol handhaving ZN

informeren bewindspersonen

Metvriendelijke groet

I0 2e

10 2e

10 «4d be

134906 0943



10 2e 10 2e 10K2e 10M2e

1| 10 2e10 [2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 1 10 2e

10 2e 10 2e

buiten verzoek
10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 1{10 2e 10 2e 10 2e

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

10 2e

10 H4ip 2e

10 2e I DBO 10 2e |@minienw nl

Verzonden maandag 20 april 2020 22 10

Aan

Onderwerp Wob verzoeken bij externe commissies of externe onderzoeker

Vanmiddag spraken we over de mogelijkheid van Wob verzoeken ten aanzien van achterliggende stukken bij een door de minister

benoemde externe onderzoeker s of externe commissie

In het geval van dhr Kuijken vinden er vertrouwelijke gesprekken plaats met personen binnen en buiten de ienW organisatie

Daarvan wordt een door de betrokkenen geaccordeerd gespreksverslag opgesteld Die verslagen zullen geanonimiseerd in de

rapportage verwerkt worden

Daarnaast zal een postbus worden geopend worden waar medewerkers onder strikte vertrouwelijkheid worden uitgenodigd

inhoudelijke informatie te verstrekken

De eindrapportage zal als openbaar stuk worden gepubliceerd De wijze waarop is aan de minister en staatssecretaris

Als ik je goed begrijp is er rond het verstrekken van achterliggende informatie achter een rapport wel enige jurisprudentie Het

gaat dan om de stukken die tijdens de totstandkoming van het rapport gebruikt zijn

De regel is dat op dergelijke Wob verzoeken afwijzend wordt geoordeeld Dat neemt niet weg dat bij een eventueel beroep de

rechter alsnog kan oordelen dat deze stukken wel overlegd moeten worden In dat geval dienen alle afzonderlijke stukken aan de

hand van de Wob criteria beoordeeld te worden In het geval van stukken die een oordeel bevatten wordt in zo n geval niet het

Wob criterium intern beraad of persoonlijke beleidsopvatting gehanteerd maar wordt uitgegaan van artikel 11 onevenredige

benadeling
Om een dergelijke redenering voldoende houvast te geven is het aan de voorkant van het onderzoeksproces goed om te

Van

10 {2e HBJZ 1 I0 2e |@minienw nl

hpnadrukken dat stukken mails etc onder strikte vertrouwelijkheid behandeld zullen worden

257953 0944



Klopt dit

Met vriendelijke groet

no^ 2el

10 [g4^ ^e

257953 0944



10 2e 10 2eTo @rminbzk nl]
1Q 26 I HBJZ

Mon 4 2d72d2T8 28 21 AM

Subject Kamerbrief granuliet
Received

biilaae 1 omschriivina opdracht pdf

From

Sent

Mon 4 20 2020 8 28 22 AM

biilaae 2 qeonius nnaart 2020 pdf

brief inzake aranuliet pdf

Beste 10 2e

Ter iriformatie de versie die uiteindelijk vrijdag jl naar de Kamer is verzonden

Grt| 10 2e 1

130407 0945





10 2e I DBOll 10 2e

10 2e n HBJZ

Mon 4 20 2020 2 49 28 PM

To @minienw nl]
From

Sent

Subject RE Oproep van Wim Kuijken om informatie

Mon 4 20 2020 2 49 28 PMReceived

Ik Iaal j0 24 ernaar kijken

Van

VB rZQiidfin

Aan

DBO

20april2020 15 08

HBJZ

Onderwerp Oproep van Wim Kuijken om informatie

Best fei^
Wim Kuijken is van plan om op internet en intranet berichten te plaatsen waarin hij zijn onderzoek naar granuliet toelicht

Op intranet zai een postbus worden geopend waarin betrokkenen medewerkers informatie aan hem kunnen toesturen Dit onder

strikte vertrouweiijkheid Ikzal die postbus geen beheren voor Wim

Voor internet komt er geen postbus maar biijft het bij een algemene oproep

Devraagdiel 10 2e | steide vailen dergelijke mails onder de Wob En hoeverhoudt zich dit tot de inachtneming van

vertrouweiijkheid

Met vriendeliike groet

10 2e

nnaand

10 2s

10 2e

10 2e

10 24d be

130402 0950



10 2e HBJZlI iOK2e I@minienw nl1

JI HBJZ

To

10 2eFrom

Sent Mon 4 20 2020 2 57 57 PM

Subject RE Oproep van Wim Kuijken om informatie

Mon 4 20 2020 2 57 57 PMReceived

Dank je

Van | 1Q 2e HBJZ

Verzonden maandas 20 april 2020 15 57

Aan || I0 2e ] | hBJZ

Onderwerp RE Oproep van Wim Kuijken om informatie

Ik probeer hem te bellen Kreeg even nog geen contact Ik mail hem met een belverzoek

Grt [io 2£|
Verzonden met BlackBerry Worktwww blackberrv com

HBJZ 10 2e @Tninienw TilVan 10 2e

Verzonden 20 apr 2020 15 49

HBJZ io 26 |@mimenw iilAan

Onderwerp FW Oproep van Wim Kuijken om informatie

10 2e

Zie vraag h0 {2el Kun jij dit beantwoorden

DBOVan

Verzonden maandas 20 april 2020 15 08

Aan | 10 2e HBJZ | 10 2e ^^minienw nb

Onderwerp Oproep van Wim Kuijken om informatie

Best ti1§^
Wim Kuijken is van plan om op internet en intranet berichten te plaatsen waarin hij zijn onderzoek naar granuliet toelicht

Op intranet zal een postbus worden geopend waarin betrokkenen medewerkers informatie aan hem kunnen toesturen Dit onder

strikte vertrouwelijkheid Ik zal die postbus geen beheren voor Wim

Voor internet komt er geen postbus maar blijft het bij een algemene oproep

De vraag die| 10 2e | stelde vallen dergelijke mails onder de Wob En hoe verhoudt zich dit tot de inachtneming van

vertrouwelijkheid

Met vriendeliike groet

10 {2e ^minienw nl

I0 2e

10 2e

I0 4f 2e

130401 0951



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

Sent Mon 4 20 2020 3 03 06 PM

Subject RE Externe review

Received Mon 4 20 2020 3 03 00 PM

Ja eens

10K2e

10K2e

I 10 P4^26
I0 2e]

DGRW

Verzonden maandag 20 april 2020 15 58

BSK

Onderwerp FW Externe review

Hoi I 10 2e n
Stas vraagt om scenario s wanneer review granuliet wel niet voor de zomer klaar is

Ik zou het dan iets breder willen trekken planning van alle onderwerpen die samenhangen met diepe plassen pfas granuliet en

kwalibo en hoe we dat denken te verdelen over acties voor na de zomer Als ze er morgen naar vraagt kunnen we haar

toezeggen dat we dat op een rij zetten

Eens

10 2eVan

10 2eAan

Groeten

mm
VanTr DBO 10 2e @minienw nl10 {2e

Verzonden maandag 20 april 2020 15 51

DGRW10 2e 10 2e 10 2e DBO@mlnlenw nlAan

10 2e @minienw nl

Onderwerp RE Externe review

Granuliet

Van DGRW10 2e 10 2e @minienw nl

Verzonden maandag 20 april 2020 15 36

Aan l DBO 10 2e 10 2e DBO ^ 10 2eg minlenw nl @minienw nl10 2e

Onderwerp RE Externe review

Bedoel je die van PFAS of granuliet

Van DBO 10 2e @minienw nlI0 2e

Verzonden maandag 20 april 2020 15 01

10 {2e I DBO ^ 10 2e

@minienw nl

10 2e DGRWg minienw nlAan

10 2e

Onderwerp Externe review

Hoi college s

Hierbij een verzoek van de staatssecretaris wat betreft de externe review is de verwachting dat die niet voor de zomer gereed
zal zijn Zouden er een of twee scenario s kunnen worden opgesteld waarin de review wel eerder klaar is

Zouden jullie dit kunnen oppakken
Groet

10 2e

142693 0952



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

Mon 4 20 2020 3 25 22 PM

Subject Brief granuliet
Received

biilaae 1 omschriivina opdracht pdf

]@rmin ienw nl]I0 2e DGB[ 10 2eTo

From

Sent

Mon 4 20 2020 3 25 23 PM

biilaae 2 aeonius nnaart 2020 pdf

brief inzake aranuliet pdf

Verzoek aan ministers van lenW en MenW om ontbrekende documenten inzake granuliet op te sturen pdf

Beste 10 2e |en Wim

Bijgevoegd de brief die afgelopen vrijdag naar de TK is gestuurd Aanleiding vormde een brief van de commissie van 1 april jl
IVylpt y ripnH^liikp ornpt

10 2e

nnups
10 sp 2e

134905 0953



10 2e I DGBf] 10 2e

10X2e I DBO

Mon 4 20 2020 4 19 10 PM

Subject Handhavingsverzoek
Received

Brief getmeente verzoek HH Over de Maas pdf

To @minienw nl]
From

Sent

Mon 4 20 2020 4 19 10 PM

Met vriendelijke groet

10 sp 2e

135103 0958



10 2e UBS 10 2e |@rws nl1

HBJZlI io 2^@minienw nl1

HBJZ

Mon 4 20 2020 4 44 11 PM

Subject RE granuliet nota plus kamerbrief

Mon 4 20 2020 4 44 11 PM

Kamerbrief over reactie verzoek tot handhavina granuliet gemeente West Maas en Waal 20 april 2020 o 2^ocx

H^1»
Zie opmerkingen Kamerbrief

Vwb nota pag 2 Bij Stint dossier speeldem

To

] ILT^ I0 2e l@lLenT nl110 2e 10 2eCc

10 2eFrom

Sent

Received

Van T 10 2e BS

Verzonden maandag 20 april 2020 17 27

Aan

CC r II HBJZ

Onderwerp granuliet nota plus kamerbrief

Zie bijgaand
Akkoord zo Aanvullingen correcties

Groeten

1^
Van [l 10 2e T| HBJZ | 10 2e ^@minienw nl

I0 2e I HBJZ 10 2e ILT

Verzonden maandag 20 april 2020 16 01

AamJ 10 2e BS 1 10 2e |@rws nl

j HBJZ 10 2e @minienw nl10 2eCC

Onderwerp Reactie HBJZ

TOEZENDING BESLUIT OP HANDHAVINGSVERZOEK AAN DE TK

Het advies van HBJZ is om het besluit op het handhavingsverzoek niet aan de TK te zenden

Het gaat hier om het procesbelang van lenW Door toezending van het besluit op het handhavingsverzoek aan de TK gaat

mogelijk een openbaar debat gevoerd \worden over een lopende individuele juridische procedure Een openbaar debat kan het

procesbelang van lenW schaden alsook het belang van andere procespartijen in dit geval de gemeente en andere partijen zoals

Over de Maas BV De veriwachting is dat de gemeente tegen dit besluit in bezwaar en beroep zal gaan en een voorlopige
voorziening zal vragen

Voorzover toezending aan de TK uit eigen beweging toch politiek gewenst is is dat niet verboden maar zal daarvoor wel eerst

van de gemeente als geadresseerde toestemming verkregen moeten worden

Staatsrechtelijk bezien is het geen vereiste om het besluit naar de TK toe te zenden De TK moet voldoende en adequaat
ingelicht worden maar dat wil niet zeggen dat onderliggende documenten 1 op 1 naar de TK moeten Ook in de Wob praktijk
weigeren we tot nu toe altijd processtukken openbaar te maken Gelet op het procesbelang van lenW heeft het de voorkeur

indien gewenst inlichtingen te beperken tot de mededeling dat er een besluit genomen is waarin het verzoek niet ontvankelijk
respectievelijk ongegrond is verklaard

Bij het Stint dossier speelde vergelijkbare vraagstukken bij het al dan niet toezenden aan de TK van het intrekkingsbesluit van

de Aanwijzing als bijzondere bromfiets alsmede de beslissing op bezwaren hiertegen De TK is hierover destijds geinformeerd
middels inlichtingen maarde stukken zelf zijn niet toegezonden

130400 0960



DGRW^ 1@minienw nl] [I0 2e 10 2eTo ]
1@rws nl1 r iOK2e |

I0 2e BS ^ I0 2e |@rws nl] 10 2V | HBJZ[1 iOK2e |@minienw nl1
I0 2e I DGBfl I0 2e |@minienw nl1

ILT[] iP 2e l@lLenT nl1 L
DGRWiI lO 2e T@minienw nll

Wim Kuijken il iQ 2e |@gmail com]

T DBO

Mon 4 20 2020 8 54 51 PM

l l0 2e 10X2eBS][

Cc

From

Sent

Subject 20200419 Vragen van Wim Kuijken over de keten in het kader van het stelsel Bbk

Mon 4 20 2020 8 54 52 PM

20200419 Vragen van Wim Kuijken over de keten in het kader van het stelsel Bbk docx

10 2e

Received

Beste college s

Wim heeft inmiddels een aantal gesprekken gevoerd Dat maakt veel duidelijk maar geeft op zich weer aanleiding tot vragen

Bijgevoegd tref je een stuk aan met in totaal 20 vragen Het is voor Wim vooral van belang een beeld te krijgen hoe zaken formeel

geregeld zijn Dus in jullie antwoorden graag in een tekstvorm die bruikbaar is in een rapportage en met bronvermelding

Graag zouden we de antwoorden komende vrijdag ontvangen Als je verwacht dat het uitzoeken meer tijd vergt laat mi] dat dan

zsm weten

Met vriendelijke groet

10 2e

135102 0962







I0 2e I DGBf] 10 2e |@minienw nl1

l0X2e I DBO

Mon 4 20 2020 8 57 57 PM

Subject RE Handhavingsverzoek
Mon 4 20 2020 8 57 58 PM

20200316 verz ILT brf handhavingsverzoek toepassing granuliet Over de Maas pdf

To

From

Sent

Received

20200316 verz RWS brf handhavingsverzoek toepassing granuliet Over de Maas pdf

Brief getmeente verzoek HH Over de Maas pdf

Verkeerde stuk erbij
Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

DBOVan

Verzonden maandag 20 april 2020 21 56

Aan

Onderwerp RE Handhavingsverzoek

Zie mail 17 19 uur

10 2e

10 2e DGB

Met vriendeiijke groet

10 2e

10 2e

10 a4ri be

DGB 10 {2e10 2e @ minienw niVan

Verzonden maandag 20 aprii 2020 20 26

Aan I0 2e I DBO ^ 10 2e

Onderwerp RE Handhavingsverzoek

^minienw ni

Dank en had je het verzoek van de gemeente ook nog toevaiiig

Van DBO 10 2e10 2e @ minienw ni

Verzonden maandag 20 aprii 2020 17 19

Aan 10 2e DGB^ 10 2e pminienw nl

Onderwerp Handhavingsverzoek

Met vriendeiijke groet

10 {2e

10 2e

10 a4j^ ^e

135100 0964



10 2e DGBf] 10 2e

J DBO

To @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Mon 4 20 2020 9 34 04 PM

Subject 2020420 Interview iQ 2e

Received

2020420 Interviewr l0 2e idocx

Mon 4 20 2020 9 34 04 PM

Ha 10 2e

Mooi verslag Is een hoop aan de orde gekomen Zie mijn opmerkingen

Groet

i0 2e

135245 0968



DGBf1 10 2e

] DBO

Mon 4 20 2020 9 44 40 PM

Subject 20200420 Interview I0 2e ^concept
Received

20200420 Interview I0 2e concept docx

I0 2eTo @minienw nl]
10X2eFrom

Sent

PM

Ha|i10 2e |
Paar kleine dingetjes bij^O^J
Groet

i0 2e

135244 0970



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

Tue 4 21 2020 8 04 12 AM

Subject FW Memorandum gebeurtenissen
Received

Memo GIB aan RWS Granuliet pdf

]@min ienw nl]I0 2e DGBlI 10 2eTo

From

Sent

Tue 4 21 2020 8 04 13 AM

Beste Wim

Bijgevoegd een memo van

Met vriendelijke greet

10 2e |s de vertegenwoordiger van GIB Bontrup10 2e

I0 2e

10 2e

10 2e

BS10 2eVan

Verzonden maandag 30 maart 2020 22 31

Aan 10 26 BS 10 2e DBO

1{10 2e BSCC

Onderwerp FW Memorandum gebeurtenissen

Dag ^^en| io 2et
ituiirt ook nog dit reeds bekende memo Naar aanleiding van zijn verzoek heb ik aan

doorgegeven

10 2e ^het10 2e

mailadres van 10 2e

Groeten

f^

Van I 10 2e | ] 10 2e |@stupers nl

Datum maandag 30 mrt 2020 9 51 PM

Aan | 1Q 2e ^ BS | 10 2e l@rws til

Onderwerp Memorandum gebeurtenissen
Geachte

Voor de volledigheid stuur ik nog een memorandum toe dat GIB op 15 januari aan RWS {

gestuurd en dat als ik Met goed heb begrepen binnenkort onderwerp is van een gesprek tussen de

Hierin is het verloop van de gebeurtenissen goed na te lezen

We hebben dit memorandum uiteraard nog niet buiten RWS gedeeld Ik wilde het wel naar

haar contactgegevens svp doorgeven
Mocht u nog vragen hebben nav de toegezonden informatie belt of mailt u dan gerust

Met vriendelijke groet

10 2e I bestfel^
10 2e an I 10 2e | heeft

en GIB10 2e

Jsturen Kunt u me10 2e

l 10 2e |

10X29

134904 0974



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

]@rmin ienw nl]I0 2e DGBlI 10 2eTo

From

Sent Tue 4 21 2020 8 35 52 AM

Subject Productcertificaat en erkenning GIB

Tue 4 21 2020 8 35 53 AM

Biilage 01 BSB Certificaat Granuliet LAK pdf

Received

biilaae 2 araniet import benelux bv amsterdain beschikkina bal 19066 23462 pdf

Beste| 10 2e |en Wim

Volledigheidshalve de uitgegeven erkenning van GIB en het verleende productcertificaat granuiiet

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 34d be

134903 0976



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

Tue 4 21 2020 8 48 03 AM

Subject Gesprekken met| iQ 2e |en |
Received

]@rmin ienw nl]I0 2e DGBlI 10 2eTo

From

Sent

10 2e

Tue 4 21 2020 8 48 03 AM

Beste| 10 2e |en Wim

Vandaag praten we met

10 2e is [10 2e [ afdeling Bodem en Ondergrond bij RWS WVL binnen de directie van 10 2e Directie

Leefomgeving
10 2e werkt bij 10 2e Ook 10 f2e gaan we nog mee praten werkt bij 10 2e Deze was de opsteller van de

discussienota Granuliet binnen WVL

De afdelign van 10 2e is zoals 10 2e aangaf o a verantwoordelijk voor bet afgeven intrekken en registreren van erkenning

In het gesprek kunnen aandacht besteden aan

het stelsel en de keten

het toezicht op de erkenningen

rol van Bodemplus

rol van Implementatieteam

In de casus

relatie met handhavers

opstellen van discussienota

escalatie en werkwijze binnen WVL

relatie met beleid

10 2e 10 2een Van

Met vriendeliike groet

10 {2e

10 2e

10 24id be

134901 0979



@minienw nl] Wim Kuijken [| iQ 2e |@gnnail conn]I0 2e DGBf] 10 2e

J DBO

To

10 2eFrom

Sent Tue 4 21 2020 10 42 26 AM

Subject Gesprek met

Received

I BRA rapport vers ie 2019 pdf

I0 2e en IBRA rapport versie 2019 pdf
Tue 4 21 2020 10 42 26 AM

Beste| 10 2e |en Wim

Hierbij de ILT Brede Risiconanalyse IBRA Met is een combinatie van fysieke schade aan individuen milieuschade en economische

sc hade

Aantasting bodemkwaliteit staat beschreven onder risico 11 en kent een zeer hoog schadebedrag

Vanmiddag spreken met

In het gesprek kunnen we stilstaan bij

de rol van de ILT in het stelsel en de keten

toezicht en handhaving door de ILT

relatie tussen ILT en handhaving RWS

In de casus

rol van de ILT bij de handhaving in ON en ZN

rol vd ILT bij de discussienota Granuliet

gesprek met dhr Zijistra waar 10 2e bij aanwezig was

opvattingen van de ILT bij de toereikendheid BRL 9321

advies vd ILT aan de beleids DG

10 2e

134900 0980



I0 2e ^ HBJZri I0 2e ^@minienw nl] I0 2e HBJZ 10 2e |@minienw nl] 10 2e

| 10 2e | HBJZlI I0 2e @minienw nl1

From | I0 [2e ^ HBJZ

Sent Tue 4 21 2020 11 15 50 AM

Subject FW 20200419 Vragen van Wim Kuijken over de keten in het kader van het stelsel Bbk

Tue 4 21 2020 11 15 50 AM

20200419 Vragen van Wim Ku liken over de keten in het kader van het stelsel Bbk docx

To

Received

Allen

Ter informatie hierbij de vragen die Wim Kuijken tot nu toe heeft over hoe het in het BBk geregeld is wat granuliet en diepe

plassen betreft en hoe het functioneert

Actiehouders voor beantwoording zijn DGWB RWS en ILT

Ik zal IO 26
vragen {die hierover eerder al wat op papier heeft gezet om met mi] ook een blik te werpen op de vragen

GKf^
10 2e DBOVan

Verzonden maandag 20 april 2020 21 55

10 2e DGRW 1 10 2e BS 10 2e DGRWAan 10 2e ILT

10 2e BS | 10 2e | HBJZ

CC Wim Kuijken’ | 10 2e |] dGB

Onderwerp 20200419 Vragen van Wim Kuijken over de keten in het kader van het stelsel Bbk

Beste college s

Wim heeft inmiddels een aantal gesprekken gevoerd Dat maakt veel duidelijk maar geeft op zich weer aanleiding tot vragen

Bijgevoegd tref je een stuk aan met in totaal 20 vragen Het is voor Wim vooral van belang een beeld te krijgen hoe zaken formeel

geregeld zijn Dus in jullie antwoorden graag in een tekstvorm die bruikbaar is in een rapportage en met bronvermelding

Graag zouden we de antwoorden komende vrijdag ontvangen Als je verwacht dat het uitzoeken meer tijd vergt laat mij dat dan

zsm weten

Met vriendelijke groet

10 2e

142000 0982



] HBJZ^ 10 2610 2eTo @minienw nl]
10 2e I HBJZ

Tue 4 21 2020 11 23 26 AM

From

Sent

Subject FW 20200419 Vragen van Wim Kuijken over de keten in het kader van het stelsel Bbk

Tue 4 21 2020 11 23 26 AM

20200419 Vragen van Winn Ku liken over de keten in het kader van het stelsel Bbk docx

Received

Hallo p 2^J
{Dit stuk graag niet delen met anderen Ik hebl|10 2e | 10 [2^n 10 2e]|iierover al geinformeerd

Zoals je weet zit ik in het team van Wim Kuijken die onafhankelijk onderzoek doet naar het granuliet dossier

De Stas heeft dit onderzoek toegezegd aan de TK

Ik heb Wim via[l0 2e|eerder al jouw schema gegeven en gewezen op jouw publicaties over het BBk {en dat van anderen

De uitgebreidere notitie die je samen met het schema eerder hebt geschreven heb ik nog niet gestuurd

In het bijgevoegde stuk 20 vragen van WK aan DGWB RWS en ILT

Voor HBJZ geen actie

Maar Ik wil je toch vragen een blikte werpen op de vragen

En mij te laten weten op welke vragen jij met mij een voor WK bruikbaar antwoord zou kunnen dichten

Of DGWB RWS en ILT kunnen wijzen op relevante informatie die voor de beantwoording van hun vragen relevant zijn

Sowieso zullen we de antwoorden van DGWB RWS en ILTtzt moeten beoordelen

Lukt dat

GK^^
Van 10 2e I DBO

Verzonden maandag 20 april 2020 21 55

| DGRWj
10 2e BS | 10 2e | HBJZ

CC Wim Kuijken’ | 10 2e |] dGB

Onderwerp 20200419 Vragen van Wim Kuijken over de keten in het kader van het stelsel Bbk

Beste college s

Wim heeft inmiddels een aantal gesprekken gevoerd Dat maakt veel duidelijk maar geeft op zich weer aanleiding tot vragen

Bijgevoegd tref je een stuk aan met in totaal 20 vragen Het is voor Wim vooral van belang een beeld te krijgen hoe zaken formeel

geregeld zijn Dus in jullie antwoorden graag in een tekstvorm die bruikbaar is in een rapportage en met bronvermelding

Graag zouden we de antwoorden komende vrijdag ontvangen Als je verwacht dat het uitzoeken meertijd vergt laat mij dat dan

zsm weten

10 2e 1 10 2e BS | 10 2e DGRWAan ] ILT10K2ej

Met vriendelijke greet

i0 2e

141999 0984



HBJZ[] I0 [2e I@minienw nl1

I DBO

Tue 4 21 2020 11 34 40 AM

Subject RE Wob verzoeken bij externe commissies of externe onderzoeker

Received

schrifteliike vraaen over aranuliet en vraaen aesteld tiidens vao pdf

10 2eTo

10 2eFrom

Sent

Tue 4 21 2020 11 34 40 AM

Hjf^
Zie bijgaand

Met vriendeliike groet

I0 2e

10 2e

10 R4jP 2e

HBJZ

Verzonden dinsdag 21 april 2020 12 28

Aan

Onderwerp RE Wob verzoeken bij externe commissies of externe onderzoeker

Hallo pO ^
We zijn aan het broeden maar hebben wel behoefte wat meer inzicht in de rol opdracht van Wim Kuijken
Is het mogelijk de opdracht te krijgen
Groetlf^j

10 2eVan

10 2e DBO

Van 10 2e | hBJZ

Verzonden dinsdag 21 april 2020 09 12

Aan 10 2e DB0^ 10 2e @minienw nl

Onderwerp RE Wob verzoeken bij externe commissies of externe onderzoeker

Bestepoj^
In grote lijn is dit juisL
Ik heb een collega
deze context de Woo UDernaupc wfel van toepassing is

Ik ga ervan uit dat ik je daar vandaag nog uitsluitsel over kan geven

Groet f»

Van

de vraag voorgelegd die ik gisteren in mijn mail aan jou als NB opschreef De vraag is of in10 2e

DBO

Verzonden maandag 20 april 2020 22 10

Aan

Onderwerp Wob verzoeken bij externe commissies of externe onderzoeker

Best^j^
Vanmiddag spraken we over de mogelijkheid van Wob verzoeken ten aanzien van achterliggende stukken bij een door de minister

benoemde externe onderzoeker s of externe commissie

In het geval van dhr Kuijken vinden er vertrouwelijke gesprekken plaats met personen binnen en buiten de ienW organisatie

Daarvan wordt een door de betrokkenen geaccordeerd gespreksverslag opgesteld Die verslagen zullen geanonimiseerd in de

rapportage verwerkt worden

Daarnaast zal een postbus worden geopend worden waar medewerkers onder strikte vertrouwelijkheid worden uitgenodigd

inhoudelijke informatie te verstrekken

De eindrapportage zal als openbaar stuk worden gepubliceerd De wijze waarop is aan de minister en staatssecretaris

Als ik je goed begrijp is er rond het verstrekken van achterliggende informatie achter een rapport wel enige jurisprudentie Het

gaat dan om de stukken dietijdens de totstandkoming van het rapport gebruikt zijn

De regel is dat op dergelijke Wob verzoeken afwijzend wordt geoordeeld Dat neemt niet weg dat bij een eventueel beroep de

rechter alsnog kan oordelen dat deze stukken wel overlegd moeten worden In dat geval dienen alle afzonderlijke stukken aan de

hand van de Wob criteria beoordeeld te worden In het geval van stukken die een oordeel bevatten wordt in zo n geval niet het

Wob criterium intern beraad of persoonlijke beleidsopvatting gehanteerd maar wordt uitgegaan van artikel 11 onevenredige

benadeling

Om een dergelijke redenering voldoende houvast te geven is het aan de voorkant van het onderzoeksproces goed om te

benadrukken dat stukken mails etc onder strikte vertrouwelijkheid behandeld zullen worden

Kloptdit

Met vriendeliike groet

I0 2e 10 2e ^minienw nl

I0 2e HBJZ q
I0 2e |@minienw nl

10 2^
10 2e

134486 0986



DGBf] 10 2e

J DBO

Tue 4 21 2020 11 52 03 AM

Subject RE 20200420 Interview | i0 2e

Received

10 2eTo @minienw nl]
10X2eFrom

Sent

Tue 4 21 2020 11 52 04 AM

Voor zo n lastig verslag weinig opmerkingen

Met vriendelijke greet

10 2e

{10 2e

10 24t| be

WVL{10 2eVan

Verzonden dinsdag 21 april 2020 12 17

Aan J DGB

DBO

Onderwerp RE 20200420 Interview[ io 2e

Beste 10 2e | en ^10 2ej
Snel verslag Ik heb een paar aanvullingen kleine correcties in renvooi toegevoegd
Met vriendelijke groet

10 2e

I0 2eCC

]
DGB 10 2e10 2e g minienw nlVan

Verzonden dinsdag 21 april 2020 09 07

Aan 1Q 2e I WVL 10 2e |gprws nl

10 2e I DBO | 10 2e @minienw nl

Onderwerp 20200420 Interview7 10 2e |
Geachte | 10 2e

Zoals afgesproken ontvangt u hierbij ter goedkeuring het verslag van het gesprek dat gisteren heeft plaatsgevonden
Mocht u hier nog aanvullingen op hebben dan boor Ik het graag uiterlijk maandag a s

CC

VripnHpliiU p

I 10 2e

1

135243 0988



] HBJZ^ 10 2610 2eTo @minienw nl]
10 2e I HBJZ

Tue 4 21 2020 12 19 53 PM

From

Sent

Subject RE 20200419 Vragen van Wim Kuijken over de keten in het kader van het stelsel Bbk

Tue 4 21 2020 12 19 54 PMReceived

Halldp 2^
Als je dat zou kunnen doen graag

Dan werp ik er een blik open leg het terug in de groep

Kun je je antwoorden opnemen in het document zelf

Wat de gele vragen betreft bij wie doe je navraag Het is natuurlijk niet geheim wat we doen maar mijn voorkeur heeft om niet te

veel te mensen erbij te betrekken en in principe alleen binnen HBJZ | 10 2e | en^ IO 2e| gaan zijn natuurlijk ook aan de slag hiermee

GK^^
HBJZ

Verzonden dinsdagZl april 2020 12 39

Aan 10 2e \j hbJZ

Onderwerp RE 20200419 Vragen van Wim Kuijken over de keten in het kader van het stelsel Bbk

Hallo |lOX2^J
Groen kan ik wel beantwoorden voor geel kan ik dat in samenspraak met anderen of na enig uitzoekwerk Blauw heb ik nog een

toegevoegde extra vraag die met ook interessant lijk

imj j
Van 10 [2e |] HBJZ | 10 2e | S minienw nl

Verzonden dinsdag 21 april 2020 12 23

] HBJZ 1 10 f2e |@minienw nl

Onderwerp FW 20200419 Vragen van Wim Kuijken over de keten in het kader van het stelsel Bbk

Halld[l0 2^J
{Dit stuk graag niet delen met anderen Ik heb |10 2 iltOK2^n flO 2e[bierover al geinformeerd

Zoals je weet zit ik in het team van Wim Kuijken die onafhankelijk onderzoek doet naar het granuliet dossier

De Stas heeft dit onderzoek toegezegd aan de TK

Ik heb Wim via 10 2s eerder al jouw schema gegeven en gewezen op jouw publicaties over het BBk {en dat van anderen

De uitgebreidere notitie die je samen met het schema eerder hebt geschreven heb ik nog niet gestuurd

In het bijgevoegde stuk 20 vragen van WK aan DGWB RWS en ILT

Voor HBJZ geen actie

Maar ik wil je toch vragen een blikte werpen op de vragen

En mij te laten weten op welke vragen jij met mij een voor WK bruikbaar antwoord zou kunnen dichten

Of DGWB RWS en ILT kunnen wijzen op relevante informatie die voor de beantwoording van hun vragen relevant zijn

Sowieso zullen we de antwoorden van DGWB RWS en ILTtzt moeten beoordelen

Lukt dat

10 2eVan

10 2eAan

gkS
DBO 10 2e10 2e @minienw nlVan

Verzonden maandag 20 april 2020 21 55

10 2e 10 2eDGRW @minienw nl 10 2eAan ILT

@rws nl 10 2e | DGRW

1 10 2e |@minienw nl | 1Q 2e |{BS | 1Q 2e |g rws nl 10 2e HBJZ 10 2e @minienw nl

CC Wim Kuijken [10 2e @gmail com 10 2e dGB 10 2e g minienw nl

Onderwerp 20200419 Vragen van Wim Kuijken over de keten in het kader van het stelsel Bbk

Beste college s

Wim heeft inmiddels een aantal gesprekken gevoerd Dat maakt veel duidelijk maar geeft op zich weer aanleiding tot vragen

Bijgevoegd tref je een stuk aan met in totaal 20 vragen Het is voor Wim vooral van belang een beeld te krijgen hoe zaken formeel

geregeld zijn Dus in jullie antwoorden graag in een tekstvorm die bruikbaar is in een rapportage en met bronvermelding

Graag zouden we de antwoorden komende vrijdag ontvangen Als je verwacht dat het uitzoeken meer tijd vergt laat mij dat dan

zsm weten

10 2e @ILenT nl 1 10 2e BS 10 2e

Met vriendelijke groet

10 2e

141998 0989



10 2e DBOd I0 [2e l@tminienw nl]

_

DBO

Tue 4 21 2G20 1 38 46 PM

Subject RE de opdrachtbrief inhuur Wim Kuijken
Tue 4 21 2020 1 38 46 PM

To

10X2eFrom

Sent

Received

Ziet er goed uit Er is inderdaad nooit een offerteaanvraag geweest Is mondeling gegaan

Ikzou hem via HPRM aan 10X2e willen voorleggen Kun jij dat regelen

Wellicht wil ze iets aanpassen

Met vriendeliike grnet

10 2e

10 2e

10 H4 P 2e

DBO

Verzonden dinsdag 21 april 2020 13 20

Aan

Onderwerp de opdrachtbrief inhuur Wim Kuijken

HoipIO ^
Hierbij de opdrachtbrief Volgens mij klopt hij alleen is er op biz 2 2® alinea 2 punten uitgehaald 2 De offerteaanvraag
inclusief bijiagen en 4 Uw offerte Deze zijn nl ook nooit geleverd
Heb inkoop doorgegeven dat alles mondeling is overeengekomen en daardoor de extra info in de opdrachtbrief
Ik zie nu dat hij al van een digitale handtekening van | 10 2e ~| is voorzien Bij inkoop hebben ze van alle gemandateerden een

digitale handtekening
Kent I 10 2e | deze brief of moet hij toch nog naar| 10 2e | ter info En zo ja moet dit dan via HPRM ofstuurjij hem nog per

mail ter info naar haar toe

En wfie verstuurt deze brief dan Doe jij dit of doet

Hoor het iwel van je ©

Groetjes

Van 10 2e

10 {2e DBO

van inkoop dit10 2e

10 2e

135144 0990



I0 2e I DGBf] 10 2e |@minienw nl1

l0X2e I DBO

Tue 4 21 2020 3 28 28 PM

Subject 20200421 Gesprekspartners onderzoek Wim Kuijken
Tue 4 21 2020 3 28 28 PM

20200421 Gesprekspartners onderzoek Witn Kuiiken docx

To

From

Sent

Received

Ha|i10 2e |
In groen gemarkeerd de gesprekken voor de volgende ronde

Wat denk je ervan Nog suggesties

Groet

10 2e

135098 0991



Gesprekspartners onderzoek Wim Kuijken

AfspraakOrganisatie Naam Functie Contactgegevens

Rijkso
verheid

1 lenW Stientje van

Veldhoven

Staatssecretaris

10 2elenW DGWB2

IpnW DGWR i0 2e | vatL

r3 ^an i0^lenW DGWB

ienW DGWB 10 2e

IenW DGWB3
10 2e

10 2e Len
I0 2e

lenW ILT4

5 lenW RWS

10 2e

ioMlenW RWS Bodemplus6

10 2e
10 2e

10 2e
IenW RW5 ZN7

10 2eIenW RW5 ON

8 lenW RWS WVL

10 2e [
10 2e |9 lenW RWS WVL

10 2e

10 2^ IlenW RWS WVL10

liMM I 10 2e

lenW RWS ON Hand having11 10 2e

12 lenW RWS ZN Handhaving 10 2e

lenW RWS ZN Handhaving13
10 2e

137312 0992



lenW RWS ZN
{10 2e

10 2e [@kiwa nlIrTWfl RMTBedrijfs
leven

14 10 2e

J@sgsg com10 2eSGS Intron certificatie15
10 26

F
10 2eCentraal College van

Deskundigen fCcvD

@ambient nl16
10 2e

17 Stichting Infrastructuur

Kwallteitsborging
Bodembeheer SIKB^

10 2e

l@rva rtde Raad voor Accr^ditatle
RvA

10 2e18
10 2e

I0 2e l@bontrup com

10 2e iaiQraQ ifit ^

19 GIB

M0 2e

nl10 2€

10 2e @stupers nl

[10K2^@westmaasenwaal nlAndere

overhe

den

Gemeente West Maas en Waal Ans Mol Wethouder20

Provincie Gelderland21

Andere

partijen
Burgercollectief Dreumelse

Waard

Burgercollectief dreumel@burgercollectief c22

lub

10 2e en23 Witteveen en Bos Projectleiding
evaluatie Kwalibo10 2e I

Over de Maas BV24
I0 2e10 2e

I 10 2e l@deltares nlDelta res25 10K2e I Deelnemer

rondetafelgesprek TK

Deelnemer

rondetafelgesprek TK

26 Joop Harmsen

137312 0992



Inhuur externe deskundige

1 |l0 2e| 10 2e Lievense voorheen LievenseCSO^ van zijn advieswerk voor Ruimte voor de Rivier over het onderwerp bodem |i0K2e|
wferkte daar voor RWS maar niet bij RWS Staat bij RWS goed bekend Senior inhoudelijk goed en kan opereren in een meer bestuurlijk getinte

setting En voor zover bekend niet eerder betrokken gevi eest bij dit dossier

Witteveen en Bos Witteveen en Bos is momenteel betrokken bij de evaluatie Kw^alibo en inhoudelijke zeer goed op de hoogte Uit de

conceptrapportage blijkt een onafhankelijke blik

2

Ik heb de vraag ook nog uitgezet bij 10 2e3

137312 0992



BS | 10 2e I@rws nl1

I DBO

Tue 4 21 2020 3 40 27 PM

Subject RE 20200401 Gesprekspartners onderzoek Wirm Kuijken
Tue 4 21 2020 3 40 27 PM

10 2«To

10X2eFrom

Sent

Received

Thnx

vripndf^liikp trrnpt^

10 2e

10 2e

10 24P 2e

{BS10 {2eVan

Verzonden dinsdag 21 april 2020 16 15

Aan 10 {2e DBO

Onderwerp RE 20200401 Gesprekspartners onderzoek Wim Kuijken
Iginede rzand nl

Van |
Verzonden dinsdag 21 april 2020 16 05

Aan 10 2e | BS | 10X2e |@rws nl

DBO 10 2e10X2e @minienw nl

Onderwerp RE 20200401 Gesprekspartners onderzoek Wim Kuijken

Heb je voor mij het emailadres van

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10X2e

10 H4j^ ^e
BS I0 2eI0 2e @rws nlVan

Verzonden woensdag 1 april 2020 15 09

Aan DBO | 10 2e

^{BS
Onderwerp RE 20200401 Gesprekspartners onderzoek Wim Kuijken

Dag l0 2e]
Ik mis Over de Maas BV in het overzicht

10X2e minienw nl

1 10 2e 10 2eCC @rwsjTl

10 2e

Groeten i|0X2p
Van 10X2e DBO 1 10 2e |^minienw nl

Verzonden woensdag 1 april 2020 13 03

Aan

J 10 2e |@ILenT nl

j 10X29 |@minienw nl r |fBS j t10 2e |@rws nl j 10 2e

Onderwerp 20200401 Gesprekspartners onderzoek Wim Kuijken

Beste college s

10 29 | 10 2e 10 2e 10 ^10 2afer I0 2^J ik heb jullie namen doorgekregen om samen met mij 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

I0 2e I0 2eDGRW {Sminienw nl 10 2e ILT

l 10 2e BS I0 2e 10 2e I DGRW

HBJZ | 10 2e [^minienw nl

qj rws nl

Met vriendelijke groet

i0 2e|

135097 0993



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

Tue 4 21 2020 3 47 43 PM

]@rmin ienw nl]I0 2e DGBlI 10 2eTo

From

Sent

Subject brl 9321 2014 11 042 pdf
Received

brl 9321 2014 11 042 pdf

Tue 4 21 2020 3 47 43 PM

Beste| 10 2e |en Wim
Voor de liefhebbers BRL 9321

Groet

i0 2e

134899 0994



Agenda tafel granuliet 22 4 2020 9 45 uur

1 Brief aan TK naar aanleiding van commissiebrief d d 1 4 2020

mediabeeld

2 Wob verzoeken

3 Stand van zaken handhavingsverzoeken

RONDVRAAG

200995 0996



]@rninienw nl]I0 2e DBOd I0 [2e l@tminienw nl]

_

DBO

Wed 4 22 2020 7 52 31 AM

Subject RE reacti^fW^ opdrachtbrief Wim Kuijken
Received

10 2eTo BSK[10 2e

10X2eFrom

Sent

Wed 4 22 2020 7 52 31 AM

Geen probleem trek het je niet aan Er moeten nog wat meer dingen in de brief aangepast worden Dos nog niet opnieuw in HPRM

zetten

Stour mij par mail even je laatste versietoe

Metvriendeliike groet

10 2e

110 ^

10 2e DBO

Verzonden dinsdag 21 april 2020 20 49

Aan

Onderwerp reacti@^ 2{
Hoil 10K2e I en poj^
De brief inz inhuur Wim Kuijken is zoals jl0 2ej had verzocht per HPRM naar| 10 2e | gegaan Dit ter info zodat ze nog

eventuele wijzigingen hieraan kon doorgeven
Haar reactie was Tk begrijp niet dat hier al mijn handtekening onder staat Hoe kan dit Gebeurt dit vaker

Daarnaast kan ik op 20 04 2020 niet meer tekenen namens de minister van Milieu en Wonen want die is er niet meer Slordig
Ik heb inderdaad niet meer gekeken naar de ondertekening had daar wel op gelet bij de inkoopopdracht en de

inhuurverklaring Is dus inderdaad slordig
Ter info

Bij inkoopopdrachten wordt inderdaad gebruik gemaakt van een digitale handtekening onder de opdrachtbrief zij hebben die

van alle hiervoor gemandateerdenj
Normaal tekent

Deze gaan via SAP naar inkoop ter goedkeuring
Na hun goedkeuring worden alle stukken met de opdrachtbrief in SAP gezet wederom ter goedkeuring doorj
de projectbegeleider en nog een derde

Daarop verzendt inkoop de opdrachtbrief aan de gegunde partij voorzien van de digitale handtekening gemandateerde
Omdat besloten was dat| 10 2e | moest ondertekenen en zij natuurlijk niet in SAP wil goedkeuren is het op deze manier

gedaan
Ze heeft dit natuurlijk nooit eerder aan de hand gehad omdat dit normaal helemaal door anderen wordt geregeld ondertekend

Ik heb de brief nu van de goede ondertekening voorzien en de digitale handtekening verwijderd heb hem hierbij gevoegd fdj ^
zet hem weer in HPRM voor ons

Heb er weer wat bijgeleerd Volgende keer gewoon goedkeuring per mail aan haar vragen en dan

ondertekenen En als het perse via HPRM moet maak ik er een groentje bij met uitleg ©
Alleen wie gaat dit voor nu aan haar uitleggen
Groetjes

Van

10 {2e DBO

ip opdrachtbrief Wim Kuijken

10 2e BSK

de inkoop en inhuuropdrachtenI0 2e

10 2e

laten10 2e

10 2e

135143 0997



BSKlf 10 2eTo @minienw nl]10 2e

10 2e

Wed 4 22 2020 8 33 07 AM

From

Sent

Subject RE reactie SG op opdrachtbrief Wim Kuijken
Wed 4 22 2020 8 33 07 AMReceived

Geregeld

Met vriendelijke groet

10 2e

10 34p 2e

BSKVan 10 2e

Verzonden dinsdag 21 april 2020 21 41

Aan DBO

Onderwerp RE reactie SG op opdrachtbrief Wim Kuijken

Ha beiden

Gelet op de voorgeschiedenis en het feit dat ik al 381 andere lijntjes met haar heb lijkt het mij logisch dat jij dit nu doet

Ik ben er simpelweg te weinig bij betrokken geweest en jij zit bovenop dit project Denk ook dat t dan zo uit de

wereld is Een groentje vanjou op de herziene versie en klaar is Klara voorzie ik

I0 {2e10 2e DBO

10 2e

DBO l I0 2e |@ininienw iilVan 10 2e

Datum dinsdag 21 apr 2020 8 48 PM

Aan 10 2e DBO 10 2e @mLnienw nl BSK10 2e

|@minienw nl10 2e

Onderwerp reactie SG op opdrachtbrief Wim Kuijken
Hoi I 10 2e |en| i0 2ej

inhuur Wim Kuijken is zoals p0 2e] had verzocht per HPRM naar| 10 2e | gegaan Dit ter info zodat ze nog

eventuele wijzigingen hieraan kon doorgeven
Haar reactie was ik begrijp niet dat hier al mijn handtekening onder staat Hoe kan dit Gebeurt dit vaker

Daarnaast kan ik op 20 04 2020 niet meer tekenen namens de minister van Milieu en Wonen want die is er niet meer Slordig
Ik heb inderdaad niet meer gekeken naar de ondertekening had daar wel op gelet bIj de inkoopopdracht en de

inhuurverklaring Is dus inderdaad slordig
Ter info

De Jl ICI II l£

Bij inkoopopdrachten wordt inderdaad gebruik gemaakt van een digitale handtekening onder de opdrachtbrief zij hebben die

van alle hiervoor qemandateerdenj
Normaal tekenj
Deze gaan via SAP naar inkoop ter goedkeuring
Na hun goedkeuring worden alle stukken met de opdrachtbrief in SAP gezet wederom ter goedkeuring door

de projectbegeleider en nog een derde

Daarop verzendt inkoop de opdrachtbrief aan de gegunde partij voorzien van de digitale handtekening gemandateerde
Omdat besloten was dat| tope | moest ondertekenen en zij natuurlijk niet in SAP wil goedkeuren is het op deze manier

gedaan
Ze heeft dit natuurlijk nooit eerder aan de hand gehad omdat dit normaal helemaal door anderen wordt geregeld ondertekend

Ik heb de brief nu van de goede ondertekening voorzien en de digitale handtekening verwijderd heb hem hierbij gevoegd fbj ^j
zet hem weer in HPRM voor ons

Heb er weer wat bijgeleerd Volgende keer gewoon goedkeuring per mail aan haar vragen en darj
ondertekenen En als het perse via HPRM moet maak ik ereen groentje bij met uitleg ©
Alleen wie gaat dit voor nu aan haar uitleggen
Groetjes

de inkoop en inhuuropdrachten10 2e

10 2e

jiaten10 2e

10 2e

135141 0998



10 2e I 1QK2j^ 10 2e

Dbu

Wed 4 22 2020 9 26 09 AM

To @minienw nl]
10X2eFrom

Sent

Subject RE Opdrachtbrief Wim Kuijken versie 2

Wed 4 22 2020 9 26 09 AMReceived

Beste 10 2e |
Ik leg hem even aan Wim voor

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

10 «4 P 2e

10 2eVan

Verzonden woensdag22 april 2020 10 25

Aan 10 2e DBO

Onderwerp RE Opdrachtbrief Wim Kuijken versie 2

10 2e |

Dank voor het uitzoeken van de handtekening dat is dan weer een geruststelling
Ik ben op zich akkoord met de brief Is het nog een idee het concept even voor te leggen aan Wim om te voorkomen dat

hij er na defmitieve verzending nog opmerkingen bij heeft

Groet

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

_

Van lOK2e I DBO | I0 2e |@mLnienw nl

Datum woensdag 22 apr 2020 9 30 AM

^ [ib 2^ I0 2e |fg minienw nl

DBO | 10 2e |@minienw nl

Aan 10 2e

Kopie

Onderwerp OpdrachtbriefWim Kuijken versie 2

10 26

Beste 10 {2e

Bijgevoegd de aangepaste opdrachtbrief voor Wim Kuijken Ik ben de brief even nagelopen en heb de tekst voor de opdracht

ontleend aan de brief aan de TK van 31 maart

Als jij akkoord bent laat ik deze versie opnieuw in HPRM zetten Ik zal lOK2ej vragen of ze jou de brief fysiek ter ondertekening

aanbiedt

Wat jouw digitale handtekening betreft deze is verwijderd Op je vraag hoe deze digitale handtekening in de praktijk wordt

gebruikt hetvolgende

Van alle diensthoofden die een over een inkoopmandaat beschikken beschikt IBI over een digitale handtekening Ook jij beschikt

over een dergelijk mandaat

In de praktijk geef jij nooit inkoopopdrachten omdat normaliter inkoopopdrachten via het mandaat van de directeur DBO lopen

Deze ondertekent dan digitaal een opdracht

Dat betekent dat jouw digitale handtekening in de praktijk nooit gebruikt wordt

In dit bijzondere geval rond de inhuur van Kuijken verloopt de opdracht wel via jou en is te voortvarend jouw digitale

handtekening geplaatst Zoals ik al aangaf is dat eenmalig Er zijn geen gevallen bekend waarbij dat eerder is gedaan Het is in het

inkoopproces uitgesloten dat jouw handtekening zonder jouw medeweten kan worden gebruikt

Groet

■10 2e

135140 0999



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

Wed 4 22 2020 9 27 58 AM

To

From

Sent

Subject Opdrachtbrief
Received

Opdrachtbrief Wim Kuiiken versie 2 DOCX

Wed 4 22 2020 9 27 58 AM

Beste Wim

Graag je eventuele opmerkingen bij de opdrachtbrief Nadat je akkoord bent laat ik de brief door 10 2e ondertekenen

Met vriendelijke greet

I0 2e

10 2e

10 R4jP 2e

134898 1000



HBJZ[] I0 [2e I@minienw nl1

I DBO

Wed 4 22 2020 9 29 29 AM

Subject RE Wob verzoeken bij externe commissies of externe onderzoeker

Wed 4 22 2020 9 29 29 AM

Opdrachtbrief Wim Kuiiken versie 2 DOCX

10 2eTo

10X2eFrom

Sent

Received

Hjf^
Hierbij het laatste concept Deze wordt vandaag verstuurd

Met vriendelijke greet

I0 2e

10 2e

10 R4d be

HBJZ10 2eVan

Verzonden dinsdag 21 april 2020 12 54

Aan DBO

Onderwerp RE Wob verzoeken bij externe commissies of externe onderzoeker

10 2e

HapO^
Dank Er is ook een opdrachtbrief aan Kuijken
Groetlf^

10 2e DBO q 10 2e |@ minienw nl

Verzonden dinsdag 21 april 2020 12 35

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

Van

Onderwerp RE Wob verzoeken bij externe commissies of externe onderzoeker

Zie bijgaand

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

lO HM be

HBJZ 10 2e @minienw nl10 2eVan

Verzonden dinsdag 21 april 2020 12 28

Aan 10 2e I DBO ^ 10 2e

Onderwerp RE Wob verzoeken bij externe commissies of externe onderzoeker

Hallo tl0 2^
We zijn aan het broeden maar hebben wel behoefte wat meer inzicht in de rol opdracht van Wim Kuijken
Is het mogelijk de opdracht te krijgen
Groetlf^^
Van | 10 2e | HBJZ

Verzonden dinsdag 21 april 2020 09 12

10 2ej I DBO ^ 10 2e

@minlenw nl

@minienw nlAan

Onderwerp RE Wob verzoeken bij externe commissies of externe onderzoeker

BestepOX^
In grote lijn is ditj
Ik heb een collegal
deze context de Woo uoernaupt wel van toepassing is

Ik ga ervan uit dat Ik je daar vandaag nog uitsluitsel over kan geven

Groetif^

Van

I lich

I0 2e de vraag voorgelegd die ik gisteren in mijn mail aan jou als MB opschreef De vraag is of in

DBO

Verzonden maandag 20 april 2020 22 10

HBJZ 10 2e @minienw nl

Onderwerp Wob verzoeken bij externe commissies of externe onderzoeker

Best^j^
Vanmiddag spraken we over de mogelijkheid van Wob verzoeken ten aanzien van achterliggende stukken bij een door de minister

benoemde externe onderzoeker s of externe commissie

In het geval van dhr Kuijken vinden er vertrouwelijke gesprekken plaats met personen binnen en buiten de ienW organisatie

Daarvan wordt een door de betrokkenen geaccordeerd gespreksverslag opgesteld Die verslagen zullen geanonimiseerd in de

rapportage verwerkt worden

Daarnaast zal een postbus worden geopend worden waar medewerkers onder strikte vertrouwelijkheid worden uitgenodigd

inhoudelijke informatie te verstrekken

10 2e {10 2e ^minienw nl

10 {2eAan

De eindrapportage zal als openbaar stuk worden gepubliceerd De wijze waarop is aan de minister en staatssecretaris

134485 1002



Als ik je goed begrijp is er rond het verstrekken van achterliggende informatie achter een rapport wel enige jurisprudentie Het

gaat dan om de stukken die tijdens de totstandkoming van het rapport gebruikt zijn

De regel is dat op dergelijke Wob verzoeken afwijzend wordt geoordeeld Dat neemt niet weg dat bij een eventueel beroep de

rechter alsnog kan oordelen dat deze stukken wel overlegd moeten worden In dat geval dienen alle afzonderlijke stukken aan de

hand van de Wob criteria beoordeeld te worden In het geval van stukken die een oordeel bevatten wordt in zo n geval niet het

Wob criterium intern beraad of persoonlijke beleidsopvatting gehanteerd maar wordt uitgegaan van artikel 11 onevenredige

benadeling

Om een dergelijke redenering voldoende houvast te geven is het aan de voorkant van het onderzoeksproces goed om te

benadrukken dat stukken mails etc onder strikte vertrouwelijkheid behandeld zullen worden

Klopt dit

Met vriendelijke greet

I0 2e

10 W 2e

134485 1002



1 BSKlI no 2e I@minienw nl1

DGRV^ I0 2e 1@minienw nl1

I BSK

Wed 4 22 2020 10 32 19 AM

Subject uitzetten opdracht review granuliet
Wed 4 22 2020 10 32 00 AM

10 26To

10 2eCc

10 2eFrom

Sent

Received

Er ligt een met Stientje en de andere overheden afgestemde opdracht voor granuliet stuur ik naj Dit moet nu zo snel mogelijk
worden aanbesteed Heeft Stientje gisteren op aanqedronqen jlO ^zit tot over zijn oren in de diepe plassen Ik zou jou willen

vragen om dit op te pakken en met IBI in overleg te gaan hoe dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen
Alvast dank

Groetl 10 2e

10 2e

10 2e

I 10 p4j2e
10 2e

142714 1004



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

Wed 4 22 2020 11 41 55 AM

Subject RE Opdrachtbrief
Received

To

From

Sent

Wed 4 22 2020 11 41 56 AM

Beste Wim

Dit is vrijwel letterlijk uit de kamerbrief afkomstig
Met vriendelijke groet

I0 2e

10 2e

Van Wim Kuijken

Verzonden woensdag22 april 2020 11 33

Aan DBO

Onderwerp Re Opdrachtbrief

Even check staat de opdracht er nu wei goed in Mi beter om de formulering uit de Kamerbrief hier preciezer op te nemen Verder

oke Wim

I0 2e

iPhone WJK

10 2e DBO ^ 10 2eOp 22 apr 2020 om 10 27 heeft

geschreven

@minienw nl het volgende

Beste Wim

Graag je eventueie opmerkingen bij de opdrachtbrief Nadat je akkoord bent iaat ik de brief door 10 2e

ondertekenen

Met vriendeiiike groet

{10 2e

10 2e

Dit benefit ken informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u

verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risioo s verbonden aan het elektronisoh verzenden van berichten

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

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

messages

134897 1005



HBJZ[] I0 [2e I@minienw nl1

I DBO

Wed 4 22 2020 11 44 23 AM

Subject RE Wob verzoeken bij externe commissies of externe onderzoeker

Wed 4 22 2020 11 44 24 AM

10 2eTo

10X2eFrom

Sent

Received

Dank je voor alle moeite

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

HBJZ10 {2eVan

Verzonden woensdag22 april 2020 12 42

Aan DBO

Onderwerp RE Wob verzoeken bij externe commissies of externe onderzoeker

10 {2e

Ja

10 2e

10 2e

VMI DBO 10 2ee ^minienw nl

Verzonden woensdag 22 april 2020 12 41

Aan HBJZ 1 I0 2e |^minienw nl

Onderwerp RE Wob verzoeken bij externe commissies of externe onderzoeker

Best^joX^
Helder kan ik dan het bericht dat ik op maandag 22 10 uur zie onder heb opgesteld naar de SG sturen

Met vriendelijke groet

I0 2e

10 2e

10 2e

10 H4d be

HBJZ I0 2e ^minienw nlI0 2eVan

Verzonden woensdag 22 april 2020 10 52

Aan 10 2e DBO^ 1Q 2e minlenw nl

Onderwerp RE Wob verzoeken bij externe commissies of externe onderzoeker

Hap^
Dank

Ik heb met collega
ontstaan in het kaher van riei uriderzoek

niet onder de Wob vallen lastig is Er zijn aanknopingspunten voor de redenering maar zeker dat een rechter in voorkomend

geval daarin meegaat zijn we niet

We kunnen er nog even over nadenken

We vroegen ons nog af of er om de vertrouwelijkheid te benadrukken nog een soort protocol wordt opgesteld waarin dit wordt

vastgelegd Of zien jullie daartoe geen noodzaak

Groet f^

Van

contact gehad We zijn tot de condusle gekomen dat een redenering dat de stukken die10 2e

DBO 10 2e10 2e @ minienw nl

Verzonden woensdag 22 april 2020 10 29

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

Onderwerp RE Wob verzoeken bij externe commissies of externe onderzoeker

Haij^
Hierbij het laatste concept Deze wordt vandaag verstuurd

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

00 H^e
10 2e HBJZ 10 2e @minienw nlVan

Verzonden dinsdag 21 april 2020 12 54

Aan 10 2e DBO^ 1Q 2e ^minlenw nl

134483 1006



Onderwerp RE Wob verzoeken bij externe cotnmissies of externe onderzoeker

Ha ^I0 26j
Dank Er is ook een opdrachtbrief aan Kuijken
Groetlf^

Van I0 ^2e | DBO 10 26 |@ minienw nl

Verzonden dinsdag 21 april 2020 12 35

Aan lO Pe | hBJZ | I0 2e ]^minienw nl

Onderwerp RE Wob verzoeken bij externe com missies of externe onderzoeker

Hjj^
Zie bijgaand

Met vriendelijke groet

10 2e

fldifbel

HBJZ I0 2e @ minienw nlI0 2eVan

Verzonden dinsdag 21 april 2020 12 28

Aan DBO

Onderwerp RE Wob verzoeken bij externe com missies of externe onderzoeker

Hallo tl0 2^
We zijn aan het broeden maar hebben wel behoefte wat meer inzicht in de rol opdracht van Wim Kuijken
Is het mogelijk de opdracht te krijgen
Groet iffl^J

10 2e 10 2e @minienw nl

HBJZVan 10 2e

Verzonden dinsdag 21 april 2020 09 12

Aan 10 2e DBO^ 10 2e ^minienw nl

Onderwerp RE Wob verzoeken bij externe commissies of externe onderzoeker

Beste t10j 2ej
In grote lijn is dit juist
Ik heb een collega
deze context de Wdo UDernaupc wel van toepassing is

Ik ga ervan uit dat ik je daar vandaag nog uitsluitsel over kan geven

Groetif^

Van

Verzonden maandag 20 april 2020 22 10

Aan

de vraag voorgelegd die ik gisteren in mijn mail aan jou als NB opschreef De vraag is of inI0 {2e

10 2e DBO 10 2e @minienw nl

HBJZ q 10 2e |@minienw nl

Onderwerp Wob verzoeken bij externe commissies of externe onderzoeker

Beswjo^
Vanmiddag spraken we over de mogelijkheid van Wob verzoeken ten aanzien van achterliggende stukken bij een door de minister

benoemde externe onderzoeker s of externe commissie

In het geval van dhr Kuijken vinden er vertrouwelijke gesprekken plaats met personen binnen en buiten de ienW organisatie

Daarvan wordt een door de betrokkenen geaccordeerd gespreksverslag opgesteld Die verslagen zullen geanonimiseerd in de

rapportage verwerkt worden

Daarnaast zal een postbus worden geopend worden waar medewerkers onder strikte vertrouwelijkheid worden uitgenodigd

inhoudelijke informatie te verstrekken

De eindrapportage zal als openbaar stuk worden gepubliceerd De wijze waarop is aan de minister en staatssecretaris

Als ik je goed begrijp is er rond het verstrekken van achterliggende informatie {achter een rapport wel enige jurisprudentie Het

gaat dan om de stukken dietijdens de totstandkoming van het rapport gebruikt zijn

De regel is dat op dergelijke Wob verzoeken afwijzend wordt geoordeeld Dat neemt niet weg dat bij een eventueel beroep de

rechter alsnog kan oordelen dat deze stukken wel overlegd moeten worden In dat geval dienen alle afzonderlijke stukken aan de

hand van de Wob criteria beoordeeld te worden In het geval van stukken die een oordeel bevatten wordt in zo n geval niet het

Wob criterium intern beraad of persoonlijke beleidsopvatting gehanteerd maar wordt uitgegaan van artikel 11 onevenredige

benadeling

Om een dergelijke redenering voldoende houvast te geven is het aan de voorkant van het onderzoeksproces goed om te

benadrukken dat stukken mails etc onder strikte vertrouwelijkheid behandeld zullen worden

Klopt dit

M^t vripnH^liikp

10 2e

10 2e

10 2e

I0 24d be

134483 1006



[10 2^ I0 2e ^@nninienw nl]
I0 [2e I@minienw nl1

I0 2eTo

10 2eCc

10 2e I DBO

Wed 4 22 2020 11 48 01 AM

From

Sent

Subject Wob verzoeken bij externe commissies of externe onderzoeker

Received Wed 4 22 2020 11 48 01 AM

Beste I0 2e |
We spraken we over de mogelijkheid van Wob verzoeken ten aanzien van achterliggende stukken bij een door de minister

benoemde externe onderzoeker s of externe commissie

In het geval van dhr Kuijken vinden er vertrouwelijke gesprekken plaats met personen binnen en buiten de ienW organisatie

Daarvan wordt een door de betrokkenen geaccordeerd gespreksverslag opgesteld Die verslagen zullen geanonimiseerd in de

rapportage verwerkt worden

Daarnaast zal een postbus worden geopend worden waar medewerkers onder strikte vertrouwelijkheid worden uitgenodigd

inhoudelijke informatie te verstrekken

De eindrapportage zal als openbaar stuk worden gepubliceerd De wijze waarop is aan de staatssecretaris

Rond het verstrekken van achterliggende informatie {achter een rapport bestaat enige jurisprudentie Het gaat dan om de

openbaarheid van stukken die tijdens de totstandkoming van het rapport gebruikt zijn De regel is dat op dergelijke Wob verzoeken

afwijzend wordt geoordeeld

Dat neemt niet weg dat bij een eventueel beroep de rechter alsnog kan oordelen dat deze stukken wel overlegd moeten worden

In dat geval dienen alle afzonderlijke stukken aan de hand van de Wob criteria beoordeeld te worden In het geval van stukken die

een oordeel bevatten wordt in zo’n geval niet het Wob criterium intern beraad of persoonlijke beleidsopvatting gehanteerd maar

wordt uitgegaan van artikel 11 onevenredige benadeling

Om een dergelijke redenering voldoende houvast te geven is het aan de voorkant van het onderzoeksproces goed om te

benadrukken dat stukken mails etc onder strikte vertrouwelijkheid behandeld zullen worden

Met vriendelijke groet

10 2e

4

10 W9p 2e

134482 1007



]| noi 210 2e 10 2eTo @nninienw nl]

]@min ienw nl]VDBOil io 2e I@minienw nl1 \
3 DBO

Wed 4 22 2020 12 30 01 PM

Subject RE Opdrachtbrief Wim Kuijken versie 2

Wed 4 22 2020 12 30 02 PM

] DBOll 10 2eCc 10 2610 2e

10 2eFrom

Sent

Received

Beste lOK2e |
Wim is akkoord

Ik laat de brief even opnieuw in HPRM plaatsen Na jouw akkoord krijg je een tekenversie

Met vriendelijke groet

10 {2e

10 2el

10 3 4f 2e

10 2e DBOVan

Verzonden woensdag 22 april 2020 09 31

10 2e
10 2eAan

CC DBO

Onderwerp Opdrachtbrief Wim Kuijken versie 2

Beste I I0 2e |
Bijgevoegd de aangepaste opdrachtbrief voor Wim Kuijken Ik ben de brief even nagelopen en heb detekst voor de opdracht

ontleend aan de brief aan de TK van 31 maart

10 2e

Als jij akkoord bent laat ik deze versie opnieuw in HPRM zetten Ik zal| l0 26 |vragen of ze jou de brief fysiek ter ondertekening

aanbiedt

Wat jouw digitale handtekening betreft deze is verwijderd Op je vraag hoe deze digitale handtekening in de praktijk wordt

gebruikt het volgende

Van alle diensthoofden die een over een inkoopmandaat beschikken beschikt IBI over een digitale handtekening Ook jij beschikt

over een dergelijk mandaat

In de praktijk geef jij nooit inkoopopdrachten omdat normaliter inkoopopdrachten via het mandaat van de directeur DBO lopen

Deze ondertekent dan digitaal een opdracht

Dat betekent dat jouw digitale handtekening in de praktijk nooit gebruikt wordt

In dit bijzondere geval rond de inhuur van Kuijken verloopt de opdracht wel via jou en is te voortvarend jouw digitale

handtekening geplaatst Zoals ik al aangaf is dat eenmalig Er zijn geen gevallen bekend waarbij dat eerder is gedaan Het is in het

inkoopproces uitgesloten dat jouw handtekening zonder jouw medeweten kan worden gebruikt

Groet

10 2e

135139 1008



I0 2e I DGBf] 10 2e |@minienw nl1

l0X2e I DBO

Wed 4 22 2020 12 34 42 PM

Subject RE 20200421 Gesprekspartners onderzoek Wirm Kuijken
Wed 4 22 2020 12 34 42 PM

To

From

Sent

Received

Ha 10 2e

10 2e^tond er bij KIWA BMC is de schemabeheerder van 9321 dus daar moeten we ook mee gaan praten Toevoegen SIKB ook

prima hoor

Met vriendeliike groet

10 2e

10 2e

DGB

Verzonden dinsdag 21 april 2020 16 52

Aan

Onderwerp RE 20200421 Gesprekspartners onderzoek Wim Kuijken

10 2eVan

10 2e DBO

Ha ik misl I0 2e ^ON
En verderzou ik misschien eerder SIBK doen dan KIWA Temeer omdat [ T0 2e | vanmorgen ook zo drukte op de betrokkenheid

van de voerheid in die commissies onder de SIBK Daar zitten we niet meer in met als gevolg dat opstellen van de BRL en vaak

lang duurt omdat ze kwalitatief niet goed genoeg zijn en het weer over moet

Gro^lfOp^
Van DBO 10 2e10 2e @minienw nl

Verzonden dinsdag 21 april 2020 16 28

Aan DGB | 10 2e

Onderwerp 20200421 Gesprekspartners onderzoek Wim Kuijken

Ha| 10 2e |
In groen gemarkeerd de gesprekken voor de volgende ronde

Wat denk je ervan Nog suggesties

Groet

10 2e @minienw nl

io 2e

135096 1009



[10 2e | DBO^ I0 2e |@minienw nl1
I0 2e n DBOll I0 2e |ta minienw nl1
I0 2e \ DBO

Sent Wed 4 22 2020 12 35 56 PM

Subject FW Opdrachtbrief Wim Kuijken versie 2

Wed 4 22 2020 12 35 56 PM

OpdrachtbriefWim Kuiiken versie 2 DOCK

To

Cc

From

Received

Kun je deze versie in de map voor i0 2e zetten

Metvriendelijke groet
10 2e

10 2e

10 H^j^ ^e
10 2e | DBO

Verzonden woensdag 22 april 2020 09 31

^

Van

10 2eAan

DBO

Onderwerp Opdrachtbrief Wim Kuijken versie 2

Beste I 10 2e |
Bijgevoegd de aangepaste opdrachtbrief voor Wim Kuijken ik ben de brief even nagelopen en heb de tekst voor de opdracht
ontleend aan de brief aan de TK van 31 maart

Als jij akkoord bent laat ik deze versie opnieuw in HPRM zetten ik zal I0 2e vragen of ze jou de brief fysiek ter ondertekening

aanbiedt

Wat jouw digitaie handtekening betreft deze is verwijderd Op je vraag hoe deze digitaie handtekening in de praktijk wordt

gebruikt hetvoigende
Van aiie diensthoofden die een over een inkoopmandaat beschikken beschikt iBi over een digitaie handtekening Ook jij beschikt

over een dergeiijk mandaat

In de praktijk geef jij nooit inkoopopdrachten omdat normaliter inkoopopdrachten via het mandaat van de directeur DBO iopen

Deze ondertekent dan {digitaal een opdracht
Dat betekent dat jouw digitaie handtekening in de praktijk nooit gebruikt wordt

In dit bijzondere gevai rond de inhuur van Kuijken verloopt de opdracht wel via jou en is te voortvarend jouw digitaie

handtekening gepiaatst Zoais ik al aangaf is dat eenmaiig Er zijn geen gevaiien bekend waarbij dat eerder is gedaan Het is in het

inkoopproces uitgesloten dat jouw handtekening zonder jouw medeweten kan worden gebruikt

Groet

CC 10 2e

i0 2e

135138 1010



■

DBOi 10 2eTo @minienw nl]10 2e

10 2e FDBO
Wed 4 22 2020 1 50 37 PM

From

Sent

Subject Nieuwe reeks afspraken met dhr Kuijken
Received

20200421 Gesprekspartners onderzoek Wim Kuijken docx

Wed 4 22 2020 1 50 39 PM

Beste 10 2e

Ik ga vanmiddag de uitnodigingsmails versturen naar een tweede groep te interviewer personen Ik heb ze In het document groen

gemarkeerd Gesprek 24 probeer ikte bundelen

Als ze akkoord zijn op de uitnodiging stuur Ik je die mail door en kan de afspraak gepland worden

Wat de gesprekken betreft

maximaal 2 per dag

bij voorkeur niet op vrijdag {tenzij niet anders kan

graag uitsmeren over 10 dagen tot twee weken

In de week van 4 mei ben ik4 en 5 mei vrij

Met vriendelijke groet

10 2e

10i 2e

10 24ri be

134481 1012









DGRWiI I0 2e I@minienw nl1

DBO

Wed 4 22 2020 2 08 58 PM

Subject RE Uitnodiging interview met dhr Kuijken
Received

10 2eTo

10X2eFrom

Sent

Wed 4 22 2020 2 08 58 PM

Ha^10 2e^
Je hoort van me

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 «4 P 2e

10 2e DGRWVan

Verzonden woensdag22 april 2020 15 07

Aan 10 2e DBO

Onderwerp RE Uitnodiging interview met dhr Kuijken
Beste heer Kuijken
Prima om een afspraak te maken voor een gesprek
Met vriendeiijke groet

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

Verzonden woensdag 22 aprii 2020 14 55

Aan

Onderwerp Uitnodiging interview met dhr Kuijken

Geachte 10 [2e

Op 6 februari jl heeft Zembla een uitzending gewijd aan het storten van granuliet in de plas Over de Maas in Gelderland In reactie

op deze uitzending hebben de ministers voor Miiieu en Wonen en van Infrastructuur en Waterstaat op 5 maart de TK geinformeerd

in een brief

10 2e DGRW | lOjtSe |@minienw ni

Na schriftelijke vragen van de TK is door beide bewindspersonen op 31 maart wederom een brief aan de TK gestuurd over deze

kwestie

in deze iaatste brief steiien de bewindspersonen vast dat de keten waarbinnen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit

invulling wordt gegeven aan detotstandkoming van een BRL accreditatie en de afgifte van productcertificaten compiex is en dat

hier lessen uit getrokken moeten worden in de casus van granuliet De bewindspersonen hebben mij gevraagd hiernaarte gaan

kijken Daarbij zal mijn focus vooral liggen op het in kaart brengen van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden en hoe die

in deze casus hebben gefunctioneerd
in het kader van mijn opdracht wil ik graag met u een teiefonische afspraak plannen in dat gesprek wil ik ingaan op uw ervaringen

met het huidige stelsel rond het Besluit bodemkwaliteit en de casus granuliet in het bijzonder Graag nodig ik u tevens uit om

suggesties te doen voor verbetering van de huidige procedure en werkwijze

Dit gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid van mijn secretaris

worden Dit zal na afloop van het gesprek aan u ter goedkeuring toegestuurd worden

Mijn bevindingen en aanbevelingen zal ik uiteriijk 1 juii aan de bewindspersonen rapporteren

Graag verneem ik uw reactie

Met vriendelijke groet

Wim Kuijken
Namens deze

I0 2e Van het gesprek zal een beknopt verslag gemaakt

10 2e

10 29p 2e

135198 1014



I I0 2e ^|| I0 2e l@kiwa conn]To

]@minienw nl][10 2e 10 2e DBOI 10K2eCc 10 2e @kiwa com]
10 29 I DBO

Wed 4 22 2020 3 27 54 PM

From

Sent

Subject RE Interview met dhr Kuijken l W Kiwa

Wed 4 22 2020 3 27 54 PMReceived

Geachtel lOK^e

Fijn dat we met u en uw collega 10 2e

U wordt op kortetermijn benaderd voor data

Met vriendeliike groet

een gesprek kunnen voeren We hebben al met gesproken10 2e

10 2e

Van I I0 2e |

Verzonden woensdag 22 april 2020 15 43

Aan 10 2e DBO

cc[ 10 2e

Onderwerp RE Interview met dhr Kuijken {l W Kiwa

Geachte I0 2e

Kiwa kan uitleg geven aan de werking van het private geaccrediteerde stelsel waarin CvD normdocumenten BRL vaststellen

Uw onderwerp voor de certificering van Granuliet is onderwerp van gesprek in het CvD Grondstoffen en Milieu BRL 9344 Dit

college wordt ondersteund door een secretaris van Kiwa De BRL zelf is door SGS Intron opgesteld

Kiwa heeft ook een bijdrage geleverd aan de beleidsevaluatie besluit bodemkwaliteit een project van uw collega I0 2e

10 2e I

willen voeren {Ik zou graag dit gesprek samen met mijn collega 10 2e 10 2e

10 2e

Heeft u data gepland om dit interview te houden

Met vriendelijke groet

10|^®^^fo|2e

1 e

10 2e DBO 10 2e @minienw nlFrom

Sent Wednesday 22 April 2020 14 59

To j 10 2e | 10 2e @kiwa com

Subject Interview met dhr Kuijken

Geachtel 10K2e [

Op 6 februari jl heeft Zembla een uitzending gewijd aan het storten van granuliet in de plas Over de Maas in Gelderland In reactie

op deze uitzending hebben de ministers voor Milieu en Wonen en van Infrastructuur en Waterstaat op 5 maart de TK gei nformeerd

in een brief

Na schriftelijke vragen van de TK is door beide bewindspersonen op 31 maart wederom een brief aan de TK gestuurd over deze

kwestie

In deze laatste brief stellen de bewindspersonen vast dat de keten waarbinnen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit

invulling wordt gegeven aan detotstandkoming van een BRL accreditatie en de afgifte van productcertificaten complex is en dat

hier lessen uit getrokken moeten worden in de casus van granuliet De bewindspersonen hebben mij gevraagd hiernaarte gaan

kijken Daarbij zal mijn focus vooral liggen op het in kaart brengen van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden en hoe die

in deze casus hebben gefunctioneerd

In het kader van mijn opdracht wil ik graag met u een telefonische afspraak plannen In dat gesprek wil ik ingaan op uw ervaringen

met het huidige stelsel rond het Besluit bodemkwaliteit en de casus granuliet in het bijzonder Graag nodig ik u tevens uit om

suggesties te doen voor verbetering van de huidige procedure en werkwijze
Dit gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid van mijn secretaris [
worden Dit zal na afloop van het gesprek aan u ter goedkeuring toegestuurd worden

Mijn bevindingen en aanbevelingen zal ik uiterlijk 1 juli aan de bewindspersonen rapporteren

10 2e yvan het gesprek zal een beknopt verslag gemaakt

fiTraaCT vemeem ik uw reactie

135177 1015



Met vriendelijke groet

Wim Kuijken

Namens deze

lOXZe

□it bericht kan informatie bevaften die nietvooru is bestemd Indian u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

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

elektronisch verzenden van berichten

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

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

135177 1015











10 2e DGBf] 10 2e

J DBO

To @minienw nl]
10X2eFrom

Sent Wed 4 22 2020 4 21 43 PM

Subject 20200421 Interview

Received

20200421 Interview I0 2e Idocx

Wed 4 22 2020 4 21 44 PM

Ha 10 2e

10 2e | zat er zelf wat naast qua data Dus die heb ik er maar uitgehaald

Paar kleine dingen

Groet

10 2e

135242 1017
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