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Onderstaand een eerste opzet voor de beantwoording van de vragen van Zambia. RWS ZN moet nog bevestigen dat zij inderdaad het rapport van G l 0 (Royal HAS koning) hebben ontvangen, ik ga nu even
uit van wel.

Na i ui ba reactie deel ik de vragen en antwoorden met parsvoorhchtera ZN, ON en WVL Als zij afwiike nde toevoegingen hebben, kom ik er nog bij jullie op terug. Zo niet, dan deel ik de finale RWS

reactie met DCO, met het verzoek aan te vullen als het gaat om vraag 1 t/m 3. Deze dee I ik dan weer eerst met lulh e voordat Zambia wordt beantwoord maandag a s.

Ik verwacht maandagochtend pas een reach e van DCO, aangezien de betrokken parsvoorbcb te r naar ik heg nip vandaag niet aanwezig is.

Groet~
Afgelopen weken hebben wij contact gehad over het rruteriaal granuliet en de omgang daarmee door het mnisterie van IBW en Rijkswaterstaat. Over dit onderwerp hebben wij nog enkele
vragen. Orrdat de vragen zowel Rijkswaterstaat als het rrinisterie aan gaan, sturen we deze vragen naar bekle organisaties.

In de eerdere reactie stelt het mnisterie van IIIM dat granuliet als grond wordt gekwalificeerd onder het Besluit bodenhwaliteit (Bbk). Wij hebben dit voorgelegd aan
deskundigen van onder rr»er de universiteit Wageningen en Deltares. Zij verklaren dat granuliet niet als 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 dezelfde conclusie. Wat is uw reactie hier op?

Vraag voor DGWB

In uw vorige rruil schrijft u dat het Irrplerruntatieteam (tT) in 2009 het onderwerp granuliet bespreekt en het de status grond geeft. Dit rruet vervolgens worden uitgewerkt
in een aanpassing van de BRL. Deze aanpassing is echter niet door de Toetsingscormissie Bbk overgenorrwn, 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 op7

Vraag voor DGWB

Granuliet is volgens de definitie van het Bbk geen grond. Toch is het materiaal onder de noerrwr grond toegepast In een verondieping. volgens oud-officier van justitie
Gustaaf Biezeveld overtreedt Graniet Impo* Benelux/Bontrup hiemwe de Wet Bodembescheming en is de overheid behulpzaam geweest bij de illegale stort van een
afvalstof. wat is uw reactie hier op?

Vraag voor DGWB

Door deskundigen wordt verklaard dat BRL 9321 niet van toepassing is op granuliet. Dit wordt in juni 2019 ook geconcludeerd door specialisten van de overheid. Desondanks
accepteert Rijkswaterstaat een aanm.lding van een partij granuliet met ceriificaat BRL 9321. Waarom is hiervoor gekozen.

Graniet import Benelux voegt een flocculant aan het granuliet toe. van dit chemsche mddel is niet bekend hoe dit zich op lange termjn in een waterbodem gedraagt. Hoe Is
dit meegenorrun in het besluit om granuliet toe te staan in een verondieping?

De partij granuliet is twee keer aangerrald bij het bevoegd gezag RWS-Zuid. De n»lding Is door de bevoegde ambtenaren behandeld en geweigerd. Uiteindelijk heeff DG
Rijkswaterstaat Michele ffom de opdracht gegeven aan RWS-Zuid om hun besluit terug te draaien en de rrulding toch te accepteren. Waarom heeft zij de pa*ij granuliet
uiteindelijk toch toegelaten?

Wij begrijpen dat oud-rrinister Zijlstra zich ook rrwt dit dossier heeft berroeid. Wat is de invloed van dhr. Zijlstra geweest op de besluitvoming bij ilijkswaterstaat?

We ontvangen uw antwoorden graag voor rruandag 3 februari, 12:00.

De Zambia uitzending over dit onderwerp staat gepland voor donderdag 6 februari, 20:25 op NPO2.

vriendelijke groet,

Rasearcher Zambia
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