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Aanvullend: de eerste 3 vragen van Zambia zijn vragen voor DGWB. RWS werkt momenteel aan beantwoording van de overige vragen. Ds eerste 3 vragen zijn:

In de eerdere reactie stelt het mnisterle van IBM dat granuliet als grond wordt gekwalificeerd onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Wij hebben dit voorgelegd aan
deskundigen van onder rr»er de universiteit Wageningen en Deltares. Zij verklaren dat granuliet niet ais grond kan worden gezien onder het Bbk, onder meer vanwege het
zeer lage organisch gehalte van de stof. Specialisten van de overheid trekken in juni 2019 dezepde conclusie. Wat is uw reactie hier op7

In uw vorige rrnil schrijft u dat het Irrplerrnntatieteam (IT) in 2000 het onderwerp granuliet bespreekt en het de status grond geeft. Dit nnet vervolgens worden uitgewerkt
in een aanpassing van de BRL Deze aanpassing is echter niet door de Toetsingsconmssie Bbk overgenom n, waardoor de wijziging niet Is doorgevoerd. Het advies uit 2009
is dus geen basis om granuliet als grond te beschouwen. Wat is uw reactie hier op?

Granuliet is volgens de definitie van het Bbk geen grond. Toch is het materiaal onder de noerrnr grond toegepast in een verondieping. Volgens oud-officier van justitie
Gustaaf Gereveld overtreedt Graniet Irrport Benelux/Bontrup hiemne de Wet Bodembescheming en is de overheid behulpzaam geweest bij de illegale stort van een
afvalstof. Wat is uw reactie hier op?
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Beste Ruudrkiz
Zojuist mat~ gesproken over granuiieb Wordt geagendeerd op ons mlnisteroverleg op a/2. Dan is namelijk ook de uitzending van Zambia.
We doen vandaag de oude nota in de map; maandag moeten we dan zorgen dat de vragen die beide minister hebben gesteld worden beantwoord.
Wij nemen de laad (~vooraan nota, RWS moet haar bijdrage leveren.
ORuud: kun jij helpen te zorgen dat dit soepel verloopt aan RW S zijde?

moeten,


