
Van:
Verzonden:
Aani
CCJ

Onderwerp:

(Bsl 135
vrijdag 31lanusri 2020 13 46

/BS); eland, lief (ea); Slootmaker, iaap (BS);
Splitthoff, Ruud (WVL)
RE: Vragen Zambia

(esl

Categorieeni =niet(meer) gepnnt

Ja ga ik doen. We zitten overeen dik half uur even bij elkaar met nel en jaap, ben jij dan befbaar&a.~
Van: (esl ferws. n I&

Verzonden: vnl dag 31ianuan 202013:31
Aanr (Bs)

ferws.nl&
CC: Splitthoff, Ruud (WVL) rws.nl&
Onderwerp: RE: Vragen Zambia

Lerws.nf& Aland, Nel (Bs) ~iBrws nl& Slootmaker, Jaap (Bs) rws.nl& (Bs)

Dankje~
In feite dezelfde vragen als die aan RWS zijn gesteld.
Neem)e svp. Ruud (zie rc) ook even mee fn deze mails7

Lenvs.nl&vani (es)
Verzonden:vrifdag31januarl 20201323
Aani Al end, Nel (Bs) rws. nl&; Sl ootmaker, Jaap (BS)
Onderwerp: FW: Vragen Zambia

Cerws.nf&; (es) rws.nl&; (esl rws.nl&

GIB heeft ook weer vragen gekregen, ter info,a.~
I

Van:
Verzonden: v rif dag 31 j anuen 2020 1?11
Aani (Bs)
Onderwerp: FW: Vragen Zambia

Eerws.nf&

Beste~
En Ja hoor: het vervolg. Zie hierna. Wil gaan natuurhjk met (mhoudehjk) reageren op veronderstelde uitspraken van anonymi, en ook niet op een oud-ovJ, maar uit de vragen kanis afleiden welke
richting het opgaat di nsdagavond.
Voor GIB bluft de hln helder: er is een certificaat en er is een vergunning van RWS.

ik ben wel via de WUR op zoek gegaan naar degene die zich heeft uitgesproken; dit is ook in het belang van de WUR zelf.
zodra ik een antwoord voor zambia klaar heb, meld ik me bil la.

Fiin weeks ndl

Van: gfbnnvara.nf&
Verzonden: donderdag 30fanuari 202017;1$
Aani
CC: bnnvara.ni&
onderwerp: vragen zambia

e ste

zoals eerder door nijn collega aangekondigd hebben wij nog enkele vragen:

u citeert de definitie van grond uit het eesluit eodeirizwafftek (Bbk). In deze definitie staat onder meer dat grond organische stof bevat. Uit het rapport van schreurs dat u ons hebt
gestuurd blijkt dat de partij granuget zeer weinig organische stof bevat. Wij hebben hierover deskundigen van onder rrwer de universiteit Wageningen en instituut Deltares
geraadpleegd en zij verklaren dat op basis van de definitie uit het Bbk en het Schreursrapport niet kan worden gesteld dat granuliet grond is. Ook specialisten binnen de overheid
concluderen dat granuliet een bouwstof of afvalstof is en geen grond. Wat is uw reactie hier opf

Granuliet is volgens de definitie van het ebk geen grond. Toch is het rrnteriaal onder de noerr»r grond toegepast in een verondieping. we hebben deze Informatie voorgelegd aan oud-
officier van justitie Gustaaf fgezeveld. Volgens eiezeveld overreedt Graniet Import Benelux/Bontrup hiemwe de Wet Bodembescheming, wat de toepassing een illegale handeling
maakt. Wat is uw reactie hier opz

Graniet Irrport Benelux/eontrup is er rreerdere rmlen op gewezen dat BRL 9321 niet van toepassing is op granuliet. Toch blijft het bedriJT BRL 9321 gebruiken voor granuliet. Volgens
oud-offfcfer van justititle Gustaaf Biezeveld pleegt het bedrijf hfemwe valsheid in geschrifte. Wat fs uw reactie hierop.

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

De uitzending over dit onderwerp staan gepland voor donderdag 6 februari, 20:2$ op NPO2.

Vriendelijke groet,

Aesearcher Zambia
M. 06-
E. i(abnnvara.nl




