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Beste W,
Bijgaand de kem van de reactie die RWS/lenW heeR gegeven op de vragen van Zambia:

De definitie voor grond in het Besluit bodemkwaliteit bepaalt of een rreteriaaf als grond kan worden gekenrrwrkt. Granuiiet wordt gekwalificeerd ala grond onder het Besluit bodemkwaliteit.
Rijkswaterstaat heeft het mnistede gevraagd om een beleidsstandpunt in te narren over de vraag of granuliet als grond kan worden gekennwrkt conform de huidige wet- en regel»eving.
Het rrinisterie heeft, In overleg rmt RWS en ILT, bepaald dat granuliet blijvend als grond kan worden geknauwde. Rijkswaterstaat handelt in de praktijk overeenkonnti» dit standpunt.

Ik belje noo even,

Gr~
Vani .lil&

Verzonden: maandag 3 februari 202009:15
Aani (BS) rws.nl&
Onderwerp: FW: Vragen Zambia

Beste~,
Hierna de reactie die wij zojuist hebben gestuurd naar aanle idmg van de vragen van afgelopen donderdag.
Iij hebt dezelfde vragen gehad, en nog een paar andere.
Lukt hat lou om

intern

de juiste informatie te achterhalen?
Als ik kan helpen hoor ik het graag.
Vnendehike groet,

Vani
Verzonden: maandag 3 februari 202009:DB
Aan: bnnvara.nl&
CC: bnnvara,ni&
Onderwerp: RE: Vragen Zambia

Dank voorde nieuwe vragen.
Ik beantwoord ze hierna puntsgewils.
Met vnendeliike groet,

Vraag 1
a) Ik heb niet alleen de definitie van grond uit het besluit Bodemkwaliteitgeateerd, en niet alleen het rapport van schreurs gestuurd, maar ik heb ook het BSB certificaatvan SGS

toegestuurd. GIB zou dit certificaat niet hebben gekregen als de certificerende mstantie onzeker was geweest over de kwalificatie grond, of over het regime van BRL 9321. In Nederland is
het varknigen van een certificaat goed geregeld. Goedkeuring van de volgende loketten is nodig: Ce rtt ficat i e msta l h ng (in dit geval SGS), Stichtmg Bouwkw elite i t, College van
deskundigen, Harmom satie mmmisa i e bouw, Toetsingscommissie Bouwstoffenbesluit en Raad voor Accreditatie.

b) Ik kan niet reageren op oordelen van "deskundigen van de universiteit Wagemngen", omdat ik niet weet welk oordeel ze hebben geveld, op basis van welke mformatie. Ik weet ook niet
welke deskundigen het z»n en of zil namens (en met het gezag van) de universiteit van wagenmgen spreken. genie er zeker van dat ie deze deskundigen de luiste en volledige
mformatie hebt verstrekt om hen tot een goed oordeel te I aten komen?

c) Wat Deltares betreft, ook hrer geldt dat ik niet kan reageren op een oordeel dat ik met ken, vaneen persoon die ik niet ken. Ik weet ook reet of deze persoon namens Deltares spreekt en
op basis van welke door julhe aangedragen informatie hij of zij spreekt. Ben la e r zeker van datje deze deskundige van Deltares de juiste en volledige informatie hebt verstrekt om haar
of hem tot een goed oordeel te laten komen?

d) Inde defmitie van grond gaat het behalve de grootte van de delen om "minerale delen en organische stof meen verhouding en structuur zoals m de bodem van natura wordt
aangetroffen . Er staat niet dat er een bepaald gehalte organi sche stof in moet zitten, enka I dat het m een natuurhlka varhoudmg aanwezig moet zijn. In de Noorse bodem treffen wij op
deze locatie van natura nu eenmaal weinig organische stof aan en dus meer mmerale delen. Deze natuurhlke verhoudmgverstoort GIB niet

e) Het gaat om het correct mterpreteren van de defmitie. Het is met relevant watenkele medewerkers "van de overheid" er persoonl»k van vinden; doorslaggevend is het
oordee I van ministerie als organisatie. En dat oordeel is zonneklaar gra naliet is grond. Zie de verleende vergunningen. Zie bijvoorbeeld ook:
https://www.rilksoverheid.nl/documenten/brochures/2011/03/10/handreikinR-besluit-bodemkwahteit.

Vraag 2
le va rw»st naar het oordeel van een oud-Ovi. Ik kan hierop niet reageren, want ik weet ni et met welke vraag of mformatie ie hem hebt benaderd. Weet hij bijvoorbeeld dat er een BSB-

certificaat Is? Weet hij dat de vergunnmg door het bevoegd gezag Is verleend? Ben)e e r zeker van dat je de oud Ovl de luiste en volledige informatie hebt verstrekt voordat hij tot zijn oordeel
kwam?

Vraag 3

Ten aanzien van BflL 9321geldt dat GIB zich baseert op het BSB certificaat van SGS. GIB is al meer dan t» jaar geldig gecertificeerd. Ik weet niet wie ie bedoelt met degenen die GIB "er meerdere
malen op hebben gewezen" dat dit met de juiste BRL tou zij n. Voor ons doet alleen de menmg ertoe van degenen die bevoegd zit n een beshssmg te nemen. Ik verwijs je hiervoor naar het
Mimsterie, RWsof SGS.

Tot slot
Ik heb namens GIB een aantal keren, onderbouwd met stukken, geprobeerd duidelijk te maken dat de zaak anders zit dan door jullie bronnen wordt gesuggereerd. Zoals ie weet, heb ik zelf contact
gehad met i ui ha bronnen. Ivaj is door hen ex p h dat per mail te verstaan gegeven, dat z» (jullie bronnen dus) niet zijn geinterasseerd in onafbanke liike e x partoordel en.
Zambia heeft die mformat i e van onafhanke hjka experts wel. Mocht Zambia toch onjuiste mformatie uitzenden over de aard en de kwah teit van g ren oliet (en dit I» kt op grond van de voo raankondigmg
denkbaar), dan doet Zambia dus bewust de waarheid geweld aan. GIB rekent erop dat het zover niet komt, maar acht zich vrij om eventuele schade te verhalen.

Met vn ende liika groet,

Vani bnnvara.nl&
Verzonden: donderdag 30)anuad 202017:15
Aani . lil &

CC: bnnvara.nl&
Onderwerp: Vragen Zambia



Beste

Zoals eerder door nfjn collega aangekondigd hebben wij nog enkele vragen:

U citee* de definitie van grond uit het Besluit Boderrkwaliteit (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 partg granuliet zeer weinig organische stof bevat. Wij hebben hierover deskundigen van onder meer 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 ops

Granuliet is volgens de definitie van het Bbk geen grond. Toch is het rreteriaal onder de noerrwr grond toegepast In een verondieping. We hebben deze informatie voorgelegd aan oud-
officier van justitie Volgens~ overtreedt Graniet Import Benelux/Bontrup hiemwe de Wet Bodembescheming, wat de toepassing een illegale handeling
maakt. Wat is uw reactie hier opz

Graniet Import Benelux/Bontrup is er rn erdere relen op gewezen dat BRL 9321 niet van toepassing is op granuliet. Toch blijft het bedrijf BRL 9321 gebruiken voor granuliet. Volgens
oud-officier van justititie pleegt het bedrijf hiemwe valsheid in geschrifte. Wat is uw reactie hier op?

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

De uitzending over dit onderwerp staan gepland voor donderdag 6 februari, 20:23 op NPO2.

Vriendelijke groet,

Researcher Zemb/a
ML 06
E. Qbnnvara.nl


