
van:
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Van: Sphtthoff, Ruud (WVL) &

Venonden: vn)dag 31 januar 2020 14:00
AanrAland,Nel(BS)& gar»sol&;
Onderwerp: FW: Vragen Zambia

gar»s,nl&

(BS)'r»s. nl&; Sloot maker, Jaap (BS) & l»rws.nl&

Hoi Nel,, Jaap,

Onderstaande vragen van Zambia komen via via bij ons terecht; graag afstemmen over de regie hierop.

Groet

Ruud

Van: - DGRW & LBminrenw.nl&
Verzonden: vril dag 31 januari 2020 12 09
Aanr (WVL) & Mmri. nl &;

(WVL) & gprwsnl&;Sphtthoff, Ruud(WVL) &

CC: - BSK& Crimmrenw.nl&;
- BSK & rrimmrenw.nl&

Onderwerp: Vragen Zambia

(WVL) &

Iarws.nl&;
5rws.nlM

- BSK&
- DGRW&

(WVL) & J»rws.nl&;
Grimmrenw.nl&

Lrimmrenw nl&; Duin, E H S. van (Liz) - BSK & Lamrnienw.nl&;

Hoi Ruud en

Kunnen jullie mij helpen bij de beantwoording van de onderstaande vragen. Heel specifiek moet ik het verslag van het IT va n 2009 hebben. Daarnaast graag inzicht in het proces van de BRL 9321,
ken het op hoofdlijnen niet in detail. Cs Ruud, ik verzoek jullie ook te helpen bij de beantwoording. Ik moet nu zelf naar een bijeenkomst. Ik denk dat ik tussen 18 00 en 19 00 uur weer terug ben!

amtvnendehikegroet,

rrr SS-

ria

I»mmrenw.nl&Vanr - BSK &

Verzonden:vrildag31lanuan 202011:13
Aanr - DGRW & fffnmrenw.nl&
CC: - DCO & Lrimrni e nw. nl &

Onderwerp: FW: Vragen Zambia

Dag

Wil jij je hierover buigen& Ik heb er nog geen mntact met de woordvoerder van RWS over gehad overigens.
Gmeten

Crmm r e nw. n I&

Vanr @bngvsra.nl&
Verzonden: vrii deg 31l anuan 2020 10:07
Aanr - BSK &

Onderwerp; Vragen Ze mbl a

Beste

Zojuist heb ik onderstaande email naar uw collega'
u.

en verzonden. Vanwege een afwezigheidsrr»lding van hun kant, stuur ik dit bericht ook naar

vriendelijke groet,

Aasearcher Zambia
M. 06-
E. Igrbnnvara.nl

Vanr
Verzonden: vril dag 31lanuan 2020 1004
Aanr I»mmrenw.nb
CC: Cribnnvaga.nl&
Onderwerp: Vragen Zambia

- DCO& I»mrnrenw.nl&; (BS) « I»rws.ni&

Beste en

Afgelopen weken hebben wij contact gehad over het materiaal granuliet en de orrgang daarmee door het rrinisterie van 18 W en Rijkswaterstaat. Over dit onderwerp hebben wij nog enkele
vragen. Omdat de vragen zowel Rijkswaterstaat als het rrinisterie aan gaan, sturen we deze vragen naar beide organisaties.

In de eerdere reactie stelt het ninisterie van IIIM dat granuliet als grond wordt gekwalificeerd onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Wij hebben dit voorgebgd aan
deskundigen van onder n»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 dezegde conclusie. Wat is uw reactie hier op?

in uw vorige rr»il schrijft 0 dat het irrplerr»ntatieteam (IT) in 2009 het onderwerp granuliet bespreekt en het de status grond geeft. Dit n»et vervolgens worden uitgewerkt
in een aanpassing van de BRL Deze aanpassing is echter niet door de Toetsingscon»issie Bbk overgenon»n, waardoor de wijziging niet Is doorgevoerd. Het advies u* 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 noerr»r grond toegepast In een verondieping. Volgens oud officier van justitie
Gustaaf B»zeveld overtreedt Graniet Impori BeneluxJBontrup hiem»e de Wet Bodembescheming en is de overheid behulpzaam geweest bij de illegale stort van een
afvalstof. Wat Is uw reactie hier op?

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 aanrr»lding van een partij granuliet n»t certificaat BRL 9321. Waarom is hiervoor gekozen.

Graniet Import Benelux voegt een flocculant aan het granuliet toe. Van dit chemsche niddel is niet bekend hoe dit zich op lange termjn in een waterbodem gedraagt. Hoe is
dit meegenomen in het besluit om granuliet toe te staan in een verondieping?

De partij granuliet is twee keer aangerreld bij het bevoegd gezag ltWS-Zuid. De n»ldlng Is door de bevoegde ambtenaren behandeld en geweigerd. Diteindelrjk heeft DG
Rijkswaterstaat Michele Blom de opdracht gegeven aan RWS-Zuid om hun besluit terug te draaien en de rr»lding toch te accepteren. Waarom heeft zij de partij granuliet
uiteindelijk toch toegelaten?

Wij begrijpen dat oud-rrinister Zijlstra zich ook rr»t dit dossier heeft barmeid. Wat is de invloed van dhr. Zijlstra geweest op de besluitvoming bij Rijkswaterstaat7

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



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

Vriendelijke groet,

Researcher Zembla
bk 06-
E. grbnnvara.nl


