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We hebben elkaar zojuist even gesproken naar aanle idmg van vragen van Zambia. Op verzoek van Graniet Import Benelux bv (G l B) heb ik Zambia te woord gestaan.

Ik heb je toegezegd dat ik aan aantal documenten matje zou delen, al was het maar opdat lij weet op welke manier GIB onderzoeken heeft laten uitvoeren en hoe cooperatief GIB zich heeft opgesteld.
Dat was althans de mzet. Puntsgewijs een korte toelichting:

1. De eerste vraag was of granuhet wel grond is. Ie kent de teksten hierover uit de wet (Besluit bodemkwaliteit). Het product wordt dan ook al jarenlang zo gebruikt, ook door RWS. Desalmettemm
zgn enkele eegega s van Handhaving en Vergun nl ngverl e ning gaan twijfelen en wezen zij aanvankelijk het gebruik van granuhat voor de ve rondi e ping van Over de Maas af (vergunning
geweigerd). Zembl a vroeg zich ook af of granuhe t wel schoon was. Ik stuur)e onder deze noemer de eerste stukken toe het die Zambia heeft gekregen:

a) BSB certificaat (zoals je weet niet zomaarte verkriigen)
b) RapportschreursMibeuhygienischetoetsing
c) Rapport (ook van Schreurs) met als titeh Granuliet grond of bouwstof.

2. Vervolgens heeft Zambia, via de 00 NZXG, gevraagd naar de sproei instructie, die is opgenomen in de vergunning van GIB. Ook die heb ik gestuurd (vierde bijlage). Granuhat zelf is ovengens geen
etuifgevoehge stof (mtegende e l : het wordt gebruikt om verstuiving tegen te gaan), maar andere stoffen zijn dat wel. Zambia verkeerde kennelijk m de va ronde rate llmg dat granuliei zou worden

besproeid met een bmdmi dde l bevattende vloeistof, hetgeen mogelijk een nadeel zou kunnen zijn bii het storten m Over de Maas. Maar de ba s p roenng gebeurt uitsluitend met water, en
bovendien dus: granuhet wordt niet besproeid.

3. Zambia heeft ook gevraagd, eveneens aan de OD, naar het flocculatieproces. Daarop heb ik twee rapporten (vijfde en zesde bijlage) over het gebruikte flocculant gestuurd: een van
SoilConsultancy en een van RoyalHaskoningDHV. De resultaten spreken voor zich.

Context
a) Kenneliik zijn er een aantal mensen bil RWS Handhavind en vergunningverlening die niet ageen het "grond aspect" wilden betw0felen maar die die twijfel lange tijd hebben volgehouden, door

nadere vragen over milieu etc. Het toezenden van onafhankeliika expert rapporten heeft niet geholpen. Sterker: de goede naam van zowel granuh e t als van GIB werd onrecht aangedaan.
b) Omdat dit onhovdbaar wasvoor GIB is, via Halbe Zijlstra van VolkerWessels, gezocht naar andere ingangen bil RWS om de kwestie te bespreken. Zo is GIB terechtgekomen bil de HID s Ruud

Sp l ithof en Cees B rand sen. Na onderzoek en discussie (neem ik aan) is RWS Handhaving tot de condusie gekomen dat er geen reden was om twijfels te hebben bil granuhat. Op 13 oktober 2019
is door Handhavmg goedkeunng verleend om granuliet te gebruiken. Dit is de korte versie: het geheel heeft emdeloos lang geduurd, ik meen smds apnl 201@ inmiddels wordt het gestort voor
de va ron di e p mg van Over de Maas.

c) Ik heb contact gezocht met het bewonerscomite. Zembla had nl gemeld dat de zorgen van dit comitd de reden was voor het "maandenlange onderzoek) van en van
Zembla. Dit comite — een van de leden is co mmunicatieadviseur! - wilde echter op geen enke I e manier met mil te maken hebben omdat ik werk m opdracht van G l B. Ze wilden ook geen
onafhankehike e x part rapporten ontvangen. Ze hadden hun eigen kanaal, schreven ze mij, en bii navraag bleek dit RWS Handhaving te ziln.

d) Zembla weet dus dat GIB en RWS Handhaving al lange tijd discussieren; ook weet Zambia van de bemoeienis van Halbe Zglstra.
e) We kunnen alleen maar speculeren over de redenen van dit alles. Tot nog toe kunnen we niets betere bedenken dan dat het Bewonerscomite en de handhavers zich vinden in de opvatting van er

ube rhaupt niet va re n diept mag worden. Dat er eerder vervuild s bb Is aangetroffen komt hun m deze m terpretat i e goed uit. Ik ben benieuwd hoe ze in de uitzendmg omgaan met de schone
grond granuhet...

Zambia zou vanmiddag nog contact met mij opnemen. Als dit gebeurt, stel ik je op de hoogte. Om je een klem beetje in te w s den in het product i ep roess, stuur i k ie als zevende bijlage een korte PAT. Als
Ie meer wil weten, bel of mad gerust.

Voor nu alvast dank voor je belangstelling.

Metvnendelgkegroet,


