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Ter info. Auteur:~Cu~: stuur je s.v.p. de berichtjes over dit dossier ook naar cogega
Groeten,

Vani (85) CBrws. nl &

Verzonden: donderdag 30 januari 2020 10:55
Aan: (85) Cw rws. nl &

Onderwerp: FW: granuliet aangemerkt als grond

Van: - DCO

Verzonden: donderdag 30 januari 2020 10 51
Aan: (85) r wa. nl &

Onderwerp: FW: granuliet aangemerkt als grond

minienw.nl&

Vani - DCO

Verzonden: dinsdag 28januari 2020 14:13
Aan: Cpbnnvara.nl'
CC: - DCO

Onderwerp: RE: granuliet aangemerkt als grond

iabnnvara.nl&
minienw.nl&

Beste~
Ik neem onderstaande over van~. Hieronder in groen antwoorden op je vervolgvragen.

Hartelijke groet,

Met vriendelijke groet,

Woordvoerder Minister voor Milieu en Wonen j +31

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Comnemicatie
Rijnstraat 8 l 2515 XP l Den Haag
Postbus 20901 l 2500 EX l Den Haag

Van: igbnnvara.nl&
Verzonden: vrijdag 24 januari 2020 10:11

Aan: - DCO

Onderwerp: RE: Interview
minienw.nl&

Beste ~,
Dank voor je reactie. Het antwoord roept enkele vervolgvragen op;
Op basis van welk argument is granuliet sinds het Besluit Bodemkwaliteit (2008) als grond aangerrarkt? Ik zoek naar de wettelijke, inhoudelijke basis
voor de kwalificering als grond.
Zie het betreffende artikel en de nota van toelichting van het besluit bodemkwaliteit in de bijlage.
Waar is terug te vinden dat granuliet sinds het Besluit Bodemkwaliteit (2008) als grond wordt aangemerkt?
In het Besluit bodemkwaliteit zijn regels gesteld voor het toepassen van grond, baggerspecie of bouwstoffen. Om te kunnen bepalen of een materiaal grond,
baggerspecie of grond is, zijn in dit besluit definities en criteria opgenomen. Bij uitvoeringsvraagstukken wordt het implementatieteam Besluit bodemkwaliteit
gevraagd om advies. In het implementatieteam bodemkwaliteit zitten vertegenwoordigers van het ministerie, Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten en
het bedrijfsleven. In het overleg van het lmple mentatieteam van 26 3-2009 is de casuistiek granuliet besproken met de vraagstelling of dit materiaal onder de
definitie van 'grond'an wel de definitie van 'bouwstof'alt, met als uitspraak dat granuliet 'grond'etreft. In het overleg van 25-6-2013 van het
Implementatieteam is de definitie van granuliet nogmaals besproken zonder een eensluidende nieuwe uitspraak.
Door welke partij(en) is granuliet sinds het het Besluit Bodemkwaliteit (2008) als grond aangerrwrkt? (e.g. Rijkswaterstaat, ninisterie, bedrijfsleven)
Er is geen algemeen of landsdekkend beeld van welke partijen granuliet als grond hebben gekenmerkt. Wel is ons bekend dat nuttige toepassingen van
granuliet als grond in het verleden hebben plaatsgevonden met instemming van bevoegd gezag Rijkswaterstaat, waterschappen (nat) en gemeenten (droog).

Vriendelijke groet,

— ---Oorspronkelijk bericht--
Van: — DCO Cuirinienw.nl &



Verzonden: donderdag 23 januari 2020 15:36
Aan : bnnvara.nl&
Onderwerp: RE: Interview

Granuliet is sinds het Besluit Boderrkwaliteit (2008) altijd als grond aangemerkt. Vorig jaar is er discussie geweest over de vraag of dit moet
veranderen; of er wettelijk gezien aanleiding was om granuliet als bouwstof aan te rn rken. Die aanleiding is er niet.

Op het moment dat granuliet wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het verondiepen van een plas, moet dit zoals elk soort grond altijd aan alle wettelijke
eisen voldoen.

Voorbeelden van deze eisen zijn de structuur van het materiaal en er geen sprake mag zijn van verontreiniging van het materiaal.

Van: tBbnnvara.nl&mailto:
Datum: woensdag 22 jan. 2020 2:21 PM
Aan: — DCO &

Onderwerp: RE: Interview

Beste ~,

@bnnvara.nl»

@ninienw.nl&mailto: Qninienw nl»

Dank voor de verheldering. We hebben nog een aanvullende vraag over de reactie die we op 16 januari ontvingen. In het antwoord staat dat het
ministerie heeft ingestemd met de keuze om granuliet als grond te kenmerken. Op basis van welke argumenten is dit gedaan? Zijn er bijvoorbeeld
bewijsstukken op basis waarvan granuliet als grond kan worden gekwalificeerd?

Vriendelijke groet,

Researcher Zembla
M.

— ---Oorspronkelijk bericht-----
Van: — DCO &

Verzonden: dinsdag 21 januari 2020 19:51
Aan: @bnnva ra. nl &

Onderwerp: RE: Interview

rrinienw.nl&

ja, over dit soort zaken wordt de verantwoordelijk bewindspersoon geinformeerd.

Verzonden met BlackBerry Work
fwww.blackbenv.com&htto://www.blackberrv.com&)

Van: fB bnnva ra. nl &ma ilto :

Datum: dinsdag 21 jan. 2020 3:05 PM

Aan :

— DCO &

Onderwerp: RE: Interview

Beste ~,
Is het mogelijk om nijn vraag vandaag te beantwoorden?

Vriendelijke groet,

@bnnvara.nl»

Currfnienw.nl&mailto: rBninienw.nl»

Researcher Zembla
M. 0
E. Obnnvara nl&mailto : IBbnnvara.nl&

Van:
Verzonden: donderdag 16 januari 2020 15r45
Aan: CBninienw.nl
Onderwerp: RE: Interview

Beste ~,
Dank voor de reactie. Is dit besluit om granuliet als grond te kenmerken voorgelegd aan de verantwoordelijke bewindspersoon?

Vriendelijke groet,

Researc her Zembla
M. 06-
E. rBbnnvara.nl&mailto: rBbnnvara. nl&

Van: — DCO
Verzonden: donderdag 16 januari 2020 13:36
Aan: Cwbnnvara.nl&mailto:
Onderwerp: RE: Interview

rrinienw.nl&mailto:

Cw bnnva ra. nl»

(Bninienw.nl»



Hierbij:

Wanneer een materiaal op de Nederlandse bodem of het oppervlaktewater wordt toegepast, moet deze voldoen aan de wettelijke eisen zoals gesteld
in het Besluit bodemkwaliteit. In het besluit zijn definities en eisen opgenomen voor grond, baggerspecie en bouwstoffen. Op grond van het Besluit
bodemkwaliteit kan granuliet als grond worden gekenmerkt. Omdat het materiaal in het verleden lange tijd als grond is gekenmerkt en er geen
overtuigende argumenten zijn om granuliet niet als grond te accepteren, heeft het ministerie ingestemd met de keuze om granuliet als grond te
kenmerken. Dit betekent vervolgens dat granuliet aan alle wettelijke eisen — inclusief de zorgplicht — voor grond moet voldoen. Hiermee is het ook
mogelijk om granuliet toe te passen in een diepe plas, mits aan de eisen van het Besluit boderrkwaliteit en de Waterwet wordt voldaan.
Op dit moment wordt granuliet toegepast in het project 'Over de Maas'. Rijkswaterstaat houdt toezicht op de toepassing van het granuliet en
handhaaft. Dit doet Rijkswaterstaat door het uitvoeren van fysieke en adrrinistmtjeve controles. Ook wordt vanuit de schepen die het granuliet
aanvoeren steekproefsgewijs de kwaliteit van het toepaste materiaal door Rijkswaterstaat — met monstemening en jaboratoriurrxinderzoek—
gecontroleerd op een extra breed stoffenpakket. In het kader van het toezicht is ook aandacht voor de verspreiding van het materiaal, er zijn tot
dusver geen onregelmatigheden geconstateerd.
In het Besluit bodemkwaliteit zijn geen eisen gesteld aan de waterdoorlatendheid van het materiaal. Rijkswaterstaat gaat wel met de eigenaar van
de diepe plas over dit aspect in gesprek.
In algern ne zin geldt dat — ongeacht of een materiaal als grond of een bouwstof wordt gekenmerkt — aan de geldende mlieu hygienische eisen moet
worden voldaan.

Groet,
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