
van:
Verzonden:
Aani
CCI

Onderwerp:

(es)
maandag 3 februari 2020 lwla
Als nd, Nel (BS); Slootmaker, Jaap (BS);

(85)
RE: Vragen Zambia

(65)

139

Categorieeni Zie (ook) andere mail; = GEPfliNT JAAP

ia de communicatieman van GIB, hij deelt met ona de antwoorden die hij heeft gegeven op de vragen van Zambia die ook GIB heeft ontvangen. GIB — Graniet Import benelux,

Van: Aland, luel (85) ~rws.nl&
Verzonden: maandag 3 februari 2020 10:08
Aani e (85)
CO~ (85) ~rws. nl&

Onderwerp: RE: Vragen Zambia

terws.nl&i Slootmaker, Jaap (85) rws.nl&; (85) rws.nl&

Dag~ kun je deze doorg:zette «nil draden mor ne? Zen dx neer nntme stag:n? En nw is

Verzondm nut BkrckBeny Wodc
(nssss blackbehv com)

rn s nlVan: (BS)
Datum: mnwdag 03 feb 2020 1004 AM
Aan: Almd, Nel (BS)~'s nt, Shonnaker, Jaap (IB)
Kopie: ~(lh~lerws nl
Ondernvrp: PLV Vragen Zambia

m'I iiw, (65) zws Ill&

van:
Verzonden: maandag 3 fabruan 202009 15
Aani (85)
Onderwerp: FW: Vragen Zambia

garws.nl&

Beste~
Hierna de reactie die wij zoluist hebben gestuurd naar aanleidmg van de vragen van afgelopen donderdag.
Jij hebt dezelfde vragen gehad, en nog een paar andere.
Lukt het lou om

intern

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

Vani
Verzonden: maandag 3 fabruan 202009 08
Aani bnnvara.nl&
CC: bnnvara.ni&
Onderwerp: RE: Vragen Zambia

Beste

Dank voor de nieuwe vragen,
Ik beantwoord ze hierna puntsgevnp.
Met vriendelilke groet,

Vraag I
a) Ik heb niet alleen de definitie van grond uit het besluit Bodemkwaliteitgeateerd, en niet aeeen het rapport van Schreurs gestuurd, maar ik heb ook het BSB-certificaat van SGS

toegestuurd. Gle zou dit certificaat niet hebben gekregen als de certificerende maten tic onzeker was geweest over de kwalificatie grond, of over het regime van BRL 9321. In Nederland is
het varkr»gen van een certificaat goed geregeld. Goedkeuring van de volgende loketten is nodig: Certificat i e msta l h ng (in dit geval 505), Stichtmg Bouwkwalite i t, Coe ege van
deskundigen, Harmowsatie mmmissie bouw, Toetsingsmmmissie Bouwstoffenbesluit en Raad voor Accreditatie.

b) Ik kan niet reageren op oordelen van "deskundigen van de universiteit Wagemngen", omdat ik met weet welk oordeel ze hebben geveld, op basis van welke mformatie. Ik weet ook niet
welke deskundigen het ziln en of z» namens (en met het gezag van) de Universiteit van Wagenmgen spreken. Ben la er zeker van dat Ie deze deskundigen de juiste en volledige
m formatie hebt verstrekt om hen tot een goed oordeel te I aten komen?

c) Wat Deltares betreft, ook hier geldt dat ik niet kan reageren op een oordeel dat ik niet ken, vaneen persoon die ik niet ken. Ik weet ook niet of deze persoon namens Deltares spreekt en
op basis van welke door jullie aangedragen informatie hl) of zij spreekt. Ben je er zeker van dat je deze deskundige van De l tere s de juiste en volledige informatie hebt verstrekt om haar
of hem tot een goed oordeel te laten komen?

d) Inde definitie van grond gaat het behalve de grootte vende delen om "minerale delen anorganische stof m een verhoudingenstructuur zoals m de bodem van natura wordt
aangetroffen . Er staat ni et dat er een bepaald gehalte organi sche stof m moet zitten, enka I dat het m een nat uurl» ke varhoudmg aanwe ng moet tijn. 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 nret

e) Het gaat om het correct mterpreteren van de defmitie. Het is niet relevant wat enkele medewerkers "van de overheid" er persoonlijk van vinden; doorslaggevend is het
oordeel van ministerie als organisatie. En dat oordeel is zonneklaar: granuli e t is grond. Zie de verleende vergunningen. Zie b il voorbeeld ook:
httos;//www.riiksoverheid,nl/documenten/brochures/2011/03/10/handreikine-besluit-bodemkwahteit.

vraag z
Je 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 la hem hebt benaderd. Weet hij bilvoorbee l d dat er een BSB-

certificaat is? Weet hil dat de vargunnmg door het bevoegd gezag is verleend? Ben le er zeker van dat la de oud Ovl de luiste en voeedige informatie hebt verstrekt voordat hij tot z il n oordeel
kwam?

Vraag 3

Ten aannen van BRL 9321 geldt dat GIB zich baseert op het Bse certificaat van SGS. GIB is al meerden te jaar geldig ge«ertificeerd. Ik weet niet wie ie bedoelt met degenen die GIB "er meerdere
malen op hebben gewezen" dat dit niet de jmste BRL zou zijn. Voor ons doet alleen de mening ertoe van degenen die bevoegd ziln een beslissmg te nemen. Ik verw»s je hiervoor naar het
Mnistehe, RWSof SGS.

Tot slot
Ik heb namens GIB een aantal keren, onderbouwd met stukken, geprobeerd duidehlk te maken dat de zaak anders zit dan dooriueie bronnen wordt gesuggereerd. Zoals je weet, heb ik zelf contact
gehad met I ui ha bronnen. Mij is door hen ex p h dat per mail te verstaan gegeven, dat zij (l ui ha bronnen dus) niet ziln geinte resece rd in onafbanke lilke e x pa rtoordel en.
Zambia heeft die informatie van o n afhanke I »ke experts wel. Mocht Zambia toch onjuiste mformatie uitzenden over de aard en de kwah teit van granuliat (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 uch vril om eventuele schade te verhalen.

Met vn end eliika groet,



Vani bnnvara.nl&
Verzonden: donderdag Solanuad 202017 15
nanr
CC: bnnvara.nl&
Onderwerp: Vragen Zambia

Beste

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

0 citee* de definitie van grond uit het Besluit Boderdcwalitek (Bbk). In deze definitie staat onder meer dat grond organische stof bevat. Uit het rapport van Bchreurs 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 Bchreursrapport 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 op?

Granuliet is volgens de definitie van het Bbk geen grond. Toch is het rrwteriaal onder de noerrer grond toegepast in een verondieping. We hebben deze informatie voorgelegd aan oud-
officier van justitie Gustaaf Sezeveld. Volgens Sezeveld ove*reedt Graniet Import Benelux/Bontrup hiem»e de Wet Bodembescheming, wat de toepassing een illegale handeling
rruakt. wat is uw reactie hier op?

Graniet Import Benelux/Bontrup is er rrwerdere rrelen 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 Gustaaf Biezeveld pleegt het bedrijf hierrree valsheid in geschrifte. Wat is uw reactie hierop?

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

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

Vriendelijke groet,

M. 06-
E. Brbnnva ra, nl


