
Van:
Verzonden:
Aan:
0n d e rwerp :

(05)
maandag 3februari 202013:34

Aland, Nel (85)
FW; Vragen Zembla

118

Ter info het antwoord dat naar Zembla is gegaan. Ik zit zo met~ om vervolg door te spreken:

1. Online dossier granuliet ind mailwisselingen met Zambia
2. Woordvoering voor moment dat uitzending begint
3. Interne communicatie voorde uitzending

BV

Van: (85)
Verzonden: maandag 3 februari 202013:20
Aan: (85) rw&. nl &;

Onderwerp: FW: Vragen Zambia

Ewrws. nl&

BSK ipminienw.ni&

Onderstaand voor de goede orde de mail aan Zambia,

Gr~
Van:
Verzonden: maandag 3 februari 2020 13 12

Aan: fnbnnvara.nl&
CC: @bnnvara.nl&
Onderwerp: RE: Vragen Zambia

Beste~
Filn datje nog even wilde wachten. Mede namens lenW hierbij onze reactie op lullie vragen:

Vraag 1

In de eerdere reactie stelt het ninisterie van IIIM dat granuliet als grond wordt gekwalificeerd onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Wij hebben dit
voorgelegd aan deskundigen van onder meer 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?

Antwoord 1

Granuliet bevat inderdaad een laag organisch stofgehalte. In Nederland komt echter ook grond voor rrwt vrijwel geen organisch stof, bijvoorbeeld
dekzanden. Een materiaal rret een laag organisch stofgehalte kan op basis van het Besluit bodemkwaliteit ook als grond worden gekwalificeerd en
ook duurzaam een boderrfunctie vervullen, rrits het materiaal rrilieu hygienisch verantwoord wordt toegepast. Hiervoor zijn regels gesteld in het
Besluit bodemkwaliteit.

Vraag 2

In uw vorige mail schrijft u dat het Irnplementatieteam (IT) in 2009 het onderwerp granuliet bespreekt en het de status grond geeft. Dit moet
vervolgens worden uitgewerkt in een aanpassing van de BRL. Deze aanpassing is echter niet door de Toetsingscorizrissie Bbk overgenomen,
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?

Antwoord 2

De definitie voor grond in het Besluit bodemkwaliteit bepaalt of een materiaal als grond kan worden gekenmerkt. Deze definitie is dan ook de basis om
granuliet als grond te kenrrwrken. Granuliet wordt op dit rrzzmant als grond geleverd met een erkende kwaliteitsverklaring op grond van de BRL 9321.

Vraag 3

Granuliet is volgens de definitie van het Bbk geen grond. Toch is het materiaal onder de noerrer grond toegepast in een verondieping. Volgens oud-
officier van justitie Gustaaf Biezeveld overtreedt Graniet Import Benelux/Bontrup hier'.e de Wet Bodembescheming en is de overheid behulpzaam
geweest bij de illegale stort van een afvalstof. Wat is uw reactie hier op?

Antwoord 3

Een materiaal kan in het kader van het Besluit boderrkwaliteit worden gekenmerkt als grond of een bouwstof. De indeling van het Besluit
bodemkwaliteit in deze categorieen kan soms interpretatievragen oproepen. Granuliet wordt gekwalificeerd als grond onder het Besluit bodemkwaliteit
en is een relatief schoon materiaal. licht verontreinigde grond en baggerspecie kan in een diepe plas worden toegepast rrits de verondieping als
nuttig en functioneel kan worden gekenmerkt. Dat is bij het project 'over de Maas'et geval en daarm.e is niet sprake van een illegale stort.

Vraag 4

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 aanmelding van een partij granuliet met ce*ificaat BRL 9321. Waarom is hiervoor gekozen?

Antwoord 4

Door het rrinisterie van IenW is aangegeven dat er geen bezwaar is tegen de huidige wijze van certificeren van granuliet (o.g.v. normdocument BRL
9321). Dit in afwachting van een nieuw te ontwikkelen normdocument (BRL9344).
RWS handelt overeenkomstig dit standpunt.

Vraag 5

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

Antwoord 5

Het gebruik van dit flocculant is gangbaar en bekend, tevens toegestaan volgens Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. Zowel meetwaarden
door leverancier GIB als onderzoek door RWS tonen aan dat geen gehalten aanwezig zijn boven de detectielirrieten in het granuliet.

Zie ook uit onderzoek aangeleverd door GIB:

Royal HasKoning (23 mei 2019) :

Da flocculant ls intrinsiek op basis van Europese wet- en regelgeving beoordeeld als niet persistent, niet bloaccumulerend en niet toxisch. Dit
verklaart ook her gebruik van de flocculant bij onder andere de zuivering van drinkwater, de behandeling van afvalwater, als bodemverbereraar en
rer beperking van erosie op bouwplaatsen. Ffet gebruik van de flocculanr ln het productleproces zal om die reden niet ie(den tot een, ten opzichte



van het niet steekvaste product, toevoeging van een verontreiniging. Het gebruik van de flocculant bjide productie van het steekvasre product
(granuliet of Noordse Leem) en de aansluitende toepassing van het product heeft om diezelfde reden geen effect op de milieuhygienische kwaliteit
van de omgeving.

Uit SoilConsult (19 juni 2019) :

Ter controle op de aanwezigheid van restanten van deze fibcculant in de ontwaterde Granuliet, zjin twee monsters geanalyseerd op acrylamider
Ij een vers ontwaterd kleimonster, rechtstreeks uit de productie en
2j een ca. aj oud monster uit de voorraad.

De analyses zijn uitgevoerd door het laboratorium RPS Analyses Blf uit Breda. De analysecertificaten zjin opgenomen in de bij7agen. Hieruir blijkt dat
het gehalte acrylamide in beide monsters beneden de detectiegrens van 0,1 mg/kg droge stof ligt.

Op basis van de analyseresultaten zijn er voor wat betreft de aanwezigheid van (restanten) acrylamide in de onderzochte granulietklei geen risico'
voor mens en milieu te verwachten.

Vraag 6

De partij granuliet is twee keer aangemeld bij het bevoegd gezag RWS-Zuid. De melding ls door de bevoegde ambtenaren behandeld en geweigerd.
Uiteindelijk heeft DG Rijkswaterstaat Michele Blom de opdracht gegeven aan RWS-Zuid om hun besluit terug te draaien en de melding toch te
accepteren. Waarom heeft zij de partij granuliet uiteindelijk toch toegelaten?

Antwoord 6
Rijkswaterstaat heeft het nznisterie gevraagd om een beleidsstandpunt in te oerren over de vraag of granuliet als grond kan worden gekenmerkt
conform de huidige wet- en regelgeving. Het mnisterie heeft, in overleg met RWS en ILT, bepaald dat granuliet blijvend als grond kan worden
gekenmerkt.

Rijkswaterstaat handelt in de praktijk overeenkomstig dit standpunt.

Vraag 7

Wij begrijpen dat oud-minister Zijlstra zich ook met dit dossier heeft bemoeid. Wat is de invloed van dhr. Zijlstra geweest op de besluitvorning bij
Rijkswaterstaat?

Antwoord 7

De heer Zijlstra heeft vanuit zijn betrokkenheid bij het bedrijf aandacht gevraagd voor de rraterie. Dit heeft geen invloed gehad op de inhoud van
het besluit.

vriendelijke groet,

Ranstraat 8
Postbus 20906
2500 EX Oen Haag

rws. nl
www~rrkswaterstaat.nl
Volg ons op Facebook, Twitter, Lmkedtn, tnstaiiram en YouTube

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Van:
Verzonden: vrijdag 31januarii
Aan:~(gsl
CC:

Onderwerp: Vragen Zembla

bnnvara.nl&
2020 10:04

DCO

rwz.nl&
Cabnnvara.nl&

minienw.nl&; DCO minienw.nl&;

Beste

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

In de eerdere reactie stelt het ministerie van IlkM dat granuliet als grond wordt gekwalificeerd onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk).
Wij hebben dit voorgelegd aan deskundigen van onder meer 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?

In uw vorige mail schrijft u dat het Implementatieteam (IT) in 2009 het onderwerp granuliet bespreekt en het de status grond geeft.
Dit moet vervolgens worden uitgewerkt in een aanpassing van de BRL Deze aanpassing is echter niet door de Toetsingscomnxssie Bbk
overgenomen, 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 noerrer grond toegepast in een verondieping.
Volgens oud-officier van justitie Gustaaf Biezeveld overtreedt Graniet Import Benelux/Bontrup hierrn e de Wet Bodembescherming 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 overheld. Desondanks accepteert Rijkswaterstaat een aanmelding van een partij granuliet met ce*iflcaat BRL
9321. Waarom is hiervoor gekozen?

Graniet Impo* Benelux voegt een flocculant aan het granuliet toe. Van dit chemische mddel is niet bekend hoe dit zich op lange
temijn in een waterbodem gedraagt. Hoe is dit meegenorren in het besluit om granuliet toe te staan in een verondieping7



De partij granuliet is twee keer aangemeld bij het bevoegd gezag RWS-Zuid. De melding is door de bevoegde ambtenaren behandeld en
geweigerd. Uiteindelijk heeft DG Rijkswaterstaat Michele Blom de opdracht gegeven aan RWS-Zuid om hun besluit terug te draaien en
de melding toch te accepteren. Waarom heeft zij de partij gmnujjet uiteindelijk toch toegelaten?

~ Wij begrijpen dat oud-mnister Zijlstra zich ook met dit dossier heeft berrneid. Wat is de invloed van dhr. Zijlstra geweest op de
besjujtvorngng bij Rijkswaterstaat?

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 NPD2.

Vriendelijke groet,

Researcher Zembfa
M.
E.

Oe informatie verzonden met en of in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voorde geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde(n) is
verboden, behoudens indien en voorzover anders is aangegeven. Openbaarmaking, vermertigvuldiging, verspreiding, en/of verstrekking van deze informatie aan derden is NIET
toegestaan, behoudens indien en voorzover anders is aangegeven. GNNVAAA staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail,
noch voortijdige ontvangst daarvan.

The Information contained in this e-mail is confidential and may be iegaily priviieged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and
others authorised to receive ib If you are not the intended redpient, you are hereby notified that any disciosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the
contente of this information is strictly prohibited and may be unlawfui, unless and as far as otherwise is indicated in the contente. SNrlVAAA is neither liable for the proper nor
complete transmission of the information contained in this communication nor for any daisy in its receipt.


