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Geachte

Als advocaat-gemachtigde van de besloten vennootschap Graniet Import Benelux B.V.

(hierna: 'GIB') maak ik hierbij bezwaar tegen het in uw brief van 3 april 2018 ingenomen
standpunt dat Granuliet niet onder water mag worden toegepast en uw weigering van
4 december 2018 om terug te komen op uw eerder ingenomen standpunt. De brief van
4 december 2018 is als Bijlage 1 bijgevoegd. De mededeling van 3 april 2018 is

bijgevoegd als Bijlage 2.

1. Inleiding
GIB is al enkele maanden met u in overleg over de toepassing van Granuliet voor de
verondieping van zandwinlocaties. U stelt zich ten onrechte op het standpunt dat deze
toepassing van Granuliet in strijd is met de zorgplicht die is vastgelegd in artikel 7 van
het Besluit Bodemkwaliteit (hierna: BBK').

Bij brief van 7 november 2018 heb ik u verzocht om terug te komen op het ingenomen
standpunt dat Granuliet niet onder water mag worden toegepast. De brief van
7 november 2018 is bijgevoegd als Bijlage 3.

Daarnaast heb ik u verzocht om, voor zover u niet op dit standpunt wilt terugkomen, uw
standpunt nader te motiveren en vast te leggen in de vorm van een appellabel
rechtsoordeel, zodat GIB zich tot de bestuursrechter kan wenden om een rechterlijk
oordeel omtrent uw standpunt te krijgen.

Hekkelman advocaten en notarissen is de handelsnaam waaronder Hekkelman Advocaten N.V. (KvK nr. 09170462) en

Hekkelman Notanssen N.V. (KvK nr. 09170507), beide statutair gevestigd te Nijmegen, leder voor eigen rekening werken.

Op onze dienstverlening zijn van toepassing de algemene voorwaarden, zie ommezijde, waarin onder andere een
beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.
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Bij brief van 4 december 2018 heeft u te kennen gegeven niet voornemens te zijn aan
deze verzoeken te voldoen.

Hierna zal ik toelichten waarom de door u gedane mededelingen kwalificeren als
appellabele besluiten. Vervolgens zal lk toelichten waarom uw ingenomen standpunt niet
juist is.

2. Appellabel besluit

2,1 Inleiding
Uw standpunt dat de toepassing van Granuliet in strijd is met de zorgplicht die is
vastgelegd in artikel 7 van het BBK, kwalificeert als een bestuurlijk rechtsoordeel. Onder
de omstandigheden van het geval staat er rechtsbescherming open tegen uw standpunt
van 3 april 2018 en uw schriftelijke beslissing van 4 december 2018 naar aanleiding van
mijn brief van 7 november 2018, Hierna zal ik toelichten waarom uw standpunt inzake de
toepassing van Granuliet een bestuurlijk rechtsoordeel is waartegen bezwaar en beroep
open staat.

2.2 Besluitbegrip
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: 'Awbj, gelezen in

samenhang met artikel 7:1 van de Awb, staat er slechts bezwaar en beroep open tegen
een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb.

Artikel 1:3, eerste lid, van de Awb luidt als volgt:

"Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan,
inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling."

In beginsel is een rechtsoordeel niet aan te merken als een besluit. Een bestuurlijk
rechtsoordeel roept geen rechtsgevolg in het leven. Daarom kan een bestuurlijk
rechtsoordeel over het algemeen niet als een rechtshandeling aangemerkt worden en is

het in beginsel geen besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van deAwb.',3

Onevenredig bezwarend of onomkeerbare gevolgen
Op de in paragraaf 2.2 geformuleerde hoofdregel is in de rechtspraak een aantal
uitzonderingen geformuleerd. Er staat rechtsbescherming tegen een bestuurlijk
rechtsoordeel open als het voor een betrokkene onevenredig bezwarend is om een
besluit uit te lokken of af te wachten en ook als er sprake is van onomkeerbare
gevolgen.'n

haar uitspraak van 8 juli 2009'verwoog de Afdeling bestuursrechtspraak van de

'nder meer AbRS 14 maart 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV8805.
'bRS 14 maart 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV8805.
a AbRS 8 juli 2009, ECLI:NL:RVS:2009:B31862.
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Raad van State (hierna: 'de Afdeling') als volgt:

"2.4.2. Het door een bestuursorgaan opschrjiven van zijn visie op de gevolgen van
rechtsregels voor een bepaalde situatie (hierna: een bestuurlijk rechtsoordeel), roept op
zichzelf geen rechtsgevolg in het leven en houdt dus geen rechtshandelingin. Daarom is zon
bestuurlijk rechtsoordeel in de regel geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene
wet bestuursrecht.
1n uitzonderingsituaties moet echter een bestuurlijk rechtsoordeel, ondanks het ontbreken van
een rechtsgevolg, als besluit worden aangemerkt. Daarvoor is in ieder geval vereist dat het
voor de betmkkenen onevenredig bezwarend is om het geschil over de interpretatie van de
rechtsregels via een beroepsprocedure over een daadwerkeljik besluit, met name betreffende
handhaving of vergunningverlening, bij de bestuursrechter aan de orde te stellen. w

In de uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling van 18 april 2013'as de vraag aan de
orde of de mededeling van de staatssecretaris dat een partij stookolie als een afvalstof
wordt aangemerkt en als afvalstof dient te worden verwerkt, een appellabel besluit is.

Onder verwijzing naar eerdere jurisprudentie van de Afdeling'eoordeelde de Voorzitter
of het voor betrokkene onevenredig bezwarend was om het geschil over de interpretatie
van de rechtsregels via een beroepsprocedure over een daadwerkelijk besluit — in dit
geval: een handhavingsbesluit - bij de bestuursrechter aan de orde te stellen. De
Voorzitter overwoog het volgende:

"33. Ter zitting heeft de staatssecretaris erkend dat hetin dit geval, anders dan in de
uitspraken waarnaar hij heeft verwezen in het bestreden besluit, niet mogelijkis via dein de
Verordening geregelde kennisgevingsprocedure om een besluit te verzoeken waarin de vraag
wordt beantwoord of de stookolie een afvalstofis, nu overbrenging van de olie naar een ander
land thans niet aan de orde is. Voorts heeft de staatssecretaris ter zitting te kennen gegeven
dat hem geen andere wijze bekend is waarop om een dergeljik besluit kan worden verzocht.
De enige mogelijkheid is, zo heeft de staatssecretaris erkend, dat Stena IVeco een
handhavingsbesluit uitlokt. Naar voorlooia oordeel van de voorzitter ziin de financiele risico'
voor Stena Weco die samenhanaen met het uitlokken van een handhavinasbesluitin dit aeval
dermate aroot. dat het voor haar onevenredia bezwarend is om het oeschil over de vraaa of
de betrokken aar tii stookolie wel of niet een afvalstofis. via het uitlokken van een
handhavinasbesluit bii de bestuursrechter aan de orde te stellen. Onder die omstandiaheden.
ziin de brieven van 23 november 2012 en 20 december 2012 naar het voorlooia oordeel van
de voorzitter besluiten in de zin van artikel 1:3. eerste lid. van de Awb. ca Onderstreping
mijnerzijds, TL.

Ook dreigende onomkeerbare gevolgen kunnen aanleiding zijn om een bestuurlijk
rechtsoordeel aan te merken als een besluit. In haar uitspraak van 10 juni 2015
oordeelde de Afdeling over een rechtsoordeel waarbij er onomkeerbare gevolgen

'bRS 8 juli 2009, ECLI:NL:RVS:2009:831862, r.o. 2.4.2.
s Vz. AbRS 18 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ8384.
s AbRS 8 juli 2009, ECLI:NL:RVS:2009:831862.'z. AbRS 18 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ8384, r.o. 3.3.

AbRS 10 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1803.
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dreigden, als volgt:

"6.2. Een bestuurlijk rechtsoordeel, hetgeen de mededeling van het col/ege dat voor het
kappen van de twee bomen geen omgevingsvergunning is vereist is, is in de regel geen besluit
in de zin van artike/1:3, eerste lid, van de Awb. Dit is slechts anders indien het doen van een
aanvraag voor een vergunning onevenredig bezwarend is, dan wel indien het doen van een
verzoek om het treffen van handhavingsmaatregelen wegens hetintreden van onomkeerbare
gevolgen of anderszins onevenredig bezwarend is.
De strekking van voormelde mededeling is dat de twee bomen zonder voorafgaande
vergunning procedure mogen worden gekapt en dat het college zich niet bevoegd acht
daartegen handhavend op te treden. Deze mededeling is voorzien van een concrete
beoordeling waarom het kappen van de twee bomen niet vergunningplichtig is. Gelet hierop
valt niet te verwachten dat de gemeente Arnhem alsnog een vergunningaanvraag za/indienen
in het kader waarvan de vergunningplicht voor het kappen van de twee bomen opnieuw aan
de orde kan worden gesteld. fndiening van een verzoek om handhavingis voor(appe//antj
niet zinvol en onevenredig bezwarend, gezien het afwjizende standpunt van het college en de
korte termijn waarbinnen de bomen kunnen worden gekapt en de onomkeerbare gevolgen die
dan intreden. w

Indien er een vergunning kan worden aangevraagd is een bestuurlijk rechtsoordeel in

beginsel niet appellabel. In haar uitspraak van 28 september 2016 oordeelde de Afdeling
als volgt:

"4.2. De rechtbank heeft terecht overwogen dat de mededeling van het dagelijks bestuur dat
voor het realiseren de twee windturbines een watervergunning is vereist, geen als een besluit
aan te merken bestuurlijk rechtsoordeel is. Wi ndkr-acht B. K had reeds voor de aanvang van
de werkzaamheden een watervergunning kunnen aanvragen en via deze weg duidelijkheid
kunnen krijgen over het bestaan van een vergunningplicht op grond van de toen geldende
Keur Waterschap Groot Sa/land. Het aanvragen van een vergunning was toen naar het oordeel
van de Afdeling, ook uit een oogpunt van de daarmee gepaard gaande kosten, niet
onevenredig bezwarend. Niet is gesteld dat het aanvragen van een vergunning destjids niet
mogelijk was. Dat Windkracht 8 V. de gewenste duidelijkheid thans niet meer kan krijgen,
maakt niet dat sprake is van een uitzonderingssituatie waarin de mededeling als een besluit
moet worden aangemerkt, nu dit het gevolgis van het nalaten tijdig een vergunning aan te
vragen. /n de omstandigheid dat Windkr-acht B.V. het onwenselijk acht om een vordering bij

de civiele rechter in te stellen, ziet de Afdeling evenmin grond de mededeling als besluit aan te
merken. "'a

2.4 Mededelingen met betrekking tot het toepassen van Granuliet
GIB heeft geen mogelijkheden om in het kader van een vergunningaanvraag om een
besluit te verzoeken waarin de vraag wordt beantwoord of het onder water toepassen
van Granuliet is toegestaan. Dit betekent dat zij de toegang tot de bestuursrechter moet
creeren door het uitlokken van een handhavingsbesluit. Dit is voor GIB onevenredig
bezwarend en leidt bovendien tot onomkeerbare gevolgen. Ter toelichting strekt het
volgende.

AbRS 10 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1803, r.o. 6.2.
AbRS 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2554

r.o. 4.2.

1583261/1
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De financiele risico's die samenhangen met het uitlokken van een handhavingsbesluit
voor GIB zijn dermate groot, dat het voor GIB onevenredig bezwarend is om het geschil
over de vraag of het toepassen van Granuliet in strijd is met de zorgplicht van artikel 7

BBK via het uitlokken van een handhavingsbesluit bij de bestuursrechter aan de orde te
stellen.

De schade die GIB inmiddels geleden heeft, bedraagt meer dan E De
kosten houden verband met de opslag van het Granuliet dat niet afgezet kan worden.
Het betreft de kosten van interne handling en transport, de huur van extra
opslagcapaciteit en de kosten van het transport van en naar de nieuwe opslaglocaties.
Het spreekt voor zich dat deze kosten iedere dag verder oplopen. Het is om deze reden
onevenredig bezwarend om de uitkomsten van een handhavingsprocedure te moeten
afwachten.

10.1.c Wob

De situatie is op dit punt vergelijkbaar met de omstandigheden die tot de hiervoor
genoemde uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling van 18 april 2013" hebben geleid.

Daarnaast zou GIB door het Granuliet onder water toe te passen een overtreding begaan
die, zou Rijkswaterstaat gelijk hebben, ongedaan gemaakt zou moeten worden. Het
verwijderen van Granuliet dat onder water is toegepast, is niet mogelijk zodat er
onomkeerbare gevolgen ontstaan. En voor zover het mogelijk is, zullen daarmee
onevenredig hoge kosten gepaard gaan. De kosten zullen voor GIB minimaal E 15,00 per
ton Granuliet bedragen, mocht uiteindelijk in het kader van een handhavingsprocedure
achteraf blijken dat de Granuliet onterecht onder water is toegepast.

Ook om deze reden is sprake van een appellabel rechtsoordeel. De situatie is een op een
vergelijkbaar met de situatie die aan de orde was ln de uitspraak van de Voorzitter van
de Afdeling van 18 april 2013."

2.5 Tussenconclusie
Op grond van bovenstaande feiten en omstandigheden dienen de mededelingen van
Rijkswaterstaat met betrekking tot de toepassing van Granuliet van 3 april 2018 en
4 december 2018 gelijkgesteld te worden met een besluit. Door de mededeling dat er
geen Granuliet onder water mag worden toegepast, lijdt GIB enorme schade. Daarnaast
zullen door toepassing van Granuliet onomkeerbare gevolgen ontstaan.

3. Materlele gronden van bezwaar

3.1 Achtergrond
GIB importeert en verwerkt al meer dan 25 jaar hoogwaardige zand en steenslag voor de
bouw en infra. Deze grondstoffen komen uit twee natuurlijke, zeer homogene bronnen in

"Vz. AbRS 18 april 2013, ECLI:NL;RVS:2013:BZ8384, r.o. 3.3.
Vz. AbRS 18 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ8384.

1583261/1
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Schotland en Noorwegen. Beide natuurlijke bronnen zijn zowel petrografisch als
milieukundig volledig onderzocht volgens de geldende richtlijnen.

De producten van GIB voldoen (ruimschoots) aan alle relevante wet- en regelgeving
- zowel civieltechnisch als milieukundig - en worden al meer dan 25 jaar in zeer
aanzienlijke hoeveelheden succesvol toegepast in de vele werken van Rijkswaterstaat
() 50M ton).

De fijnste gradering die GIB vermarkt, is Granuliet, ook wel Noordse leem genoemd.
Sinds het Bouwstoffenbesluit en ook onder het BBK wordt Granuliet aangemerkt als
'grond'n is het 'schoon'AW) bevonden.

In de beginjaren werd de grond gekeurd conform AP04-partijkeuringen. Omdat de
resultaten van de vele keuringen zeer constant waren en er steeds hoge kosten aan de
keuringen verbonden waren, werd GIB op de mogelijkheid tot certificatie gewezen. De
best passende BRL voor Granuliet bleek de BRL 9321. Sinds september 2009 is de
Granuliet van GIB conform de BRL gecertificeerd onder certificaatnummer NL BSB IZG
039-2. Het certificaat is afgegeven door een geaccrediteerde certificeringsinstelling, in dit
geval SGS-Intron.

3.2 Toepassingen in het verleden
Granuliet wordt al meer dan 25 jaar toegepast in grote en kleine projecten in Nederland,
zowel boven als onder water. Enkele voorbeelden hiervan zijn gebiedsophogingen
(HoogTij, TAG), waterbodemafdichtingen (o.a. Haarlemmervaart) en toepassingen in

dijken (IIlst, Uitdam).

3.3 Barium
In uw e-mails besteedt u aandacht aan het feit dat het metaal Barium in, bepaalde
gehaltes, in Granuliet voorkomt. Dat ontkent GIB niet, het is heel normaal dat er Barium
in grond zit. In dit verband is van belang dat in het BBK geen eisen omtrent Barium zijn
vastgelegd. Bovendien, en dat is zeker zo belangrijk, is Barium in Granuliet inert. Dat
betekent dat er geen uitlogingsrisico bestaat. Aan het citaat waaraan in uw mails wordt
gerefereerd, kan geen betekenis toekomen, omdat in dit geval geen sprake is van een
antropogene bron.

3.4 Geen asbest
Voor de goede orde leg ik vast dat Granuliet geen asbest bevat. Dit blijkt uit bovenstaand
certificaat met certificaatnummer NL BSB IZG 039-2.

3. 5 Nederlandse bodem
U lijkt belang te hechten aan het feit dat Granuliet niet van nature In

de Nederlandse bodem voorkomt. Dat is onbegrijpelijk. Volgens het BBK is de herkomst
van de grond namelijk niet relevant. Ik citeer uit de Nota van Toelichting:

"De basisdefinities zijn gebaseerd op de samenstelling van het materiaal. De directe herkomst
van het materiaal is daarmee niet bepalend voor de vraag of er sprakeis van grond of

1583261/1
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baggerspecie. Ook materiaal dat aan de samenstellingskenmerken voldoet, maar dat niet
rechtstreeks vrijkomt uit de bodem, bijvoorbeeld omdat het eerder is toegepast, kan derhalve
onder de definities vallen. Wel zal het steeds gaan om materiaal dat oorspronkelijk afkomstig
ls uit de bodem. Het moetimmers gaan om materiaal «in een verhouding en met een
structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen». Met «van nature worden
aangetroffen» wordt niet zozeer gedoeld op de directe herkomst van de gronddeeltjes, maar
op de samenstelling van het materiaal. Het gaat erom dat het toe te passen product
gronddeeltjes bevat (een samenstelling heeft) welke overeenkomt met gronddeeltjes die van
nature in de bodem voorkomen en daarmee dat het toe te passen product dus ook geschiktis
om ais bodem te kunnen worden toegepast. Het materiaal hoeft dus niet rechtstreeks uit de
bodem te komen, maar moet wel vergelijkbaar zjin met materiaal dat rechtsreeks uit de
bodem komt."'a

Uit het afgegeven certificaat blijkt dat Granuliet aan deze eisen voldoet.

3,6 Zorgplicht
U meent dat toepassing van Granuliet onder water in strijd zou zijn met de zorgplicht van
artikel 7 van het BBK. GIB bestrijdt dat. Zoals hiervoor is toegelicht, is Granuliet
'schoon'. Het materiaal is gecertificeerd en mag op grond van het certificaat ook onder
water worden toegepast, wat al een groot aantal jaren gebeurt. Er zit zoals in vele
grondsoorten ook Barium in Granuliet. Barium is vrijgesteld binnen het BBK en daardoor
is de vraag met betrekking tot Barium irrelevant. Daarbij is Barium inert aanwezig, wat
betekent dat er geen risico op uitloging bestaat.

4. Conclusie
Het openstellen van bezwaar en beroep tegen het op 3 april 2018 ingenomen standpunt
dat op 4 december 2018 is herhaald, dat de toepassing van Granuliet in de bodem onder
water in strijd is met de zorgplicht uit artikel 7 BBK is de enige redelijke manier voor GIB
om een oordeel van de bestuursrechter te krijgen. Van GIB kan niet gevergd worden dat
zij een handhavingsbesluit uitlokt en de uitkomsten van een handhavingsprocedure
afwacht, omdat (1) er voor GIB grote financiele belangen op het spel staan en (2) het
toepassen van Granuliet onder water onomkeerbare gevolgen heeft.

Bovendien, en daar gaat het GIB natuurlijk om, is uw standpunt volstrekt onjuist.
Granuliet wordt al jarenlang toegepast, ook onder water. Granuliet is gecertificeerde
grond. Doordat voor Granuliet het NL BSB IZG-039 certificaat verleend is, mag Granuliet
binnen de kaders van het BBK toegepast worden. Granuliet is schoon!

Ik verzoek u (1) deze brief als bezwaarschrift in behandeling te nemen, (2) het bezwaar
gegrond te verklaren, (3) het ingenomen standpunt te herroepen en (4) schriftelijk te
bevestigen dat Granuliet onder water mag worden toegepast.

'a Nota van Toelichting BBK, paragraaf 4.3.5.

1583261/I
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Tot slot verzoek ik u de kosten die GIB in verband met de behandeling van dit bezwaar
redelijkerwijs heeft moeten maken, aan haar te vergoeden.

Met vriendelijke groet,
.Hekkelman, AdvocatenP-.Vi

advocaat

1583261/1
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Datum 4 december 2018
Onderwerp Reactie op verzoek toepassen Granuliet

Ons kenmerk
RWS.2018/47990

Geachte 08tum ver28ndlng

In uw schrijven van 7 november 2018 verzoekt u mij, namens uw cllente Graniet
Import Benelux B.V. om mijn standpunt met betrekking tot het gebruik van
granullet onder water te herzien. U geeft aan dat u een bestuurlijk rechtsoordeel
wilt, wanneer ik mijn standpunt niet wil herzien.

-4 OEC. 2018

Ik merk op dat de standpunten die ik over de toepassing van granuliet onder
water heb ingenomen, zijn gedaan in het kader van beoordelingen van meldingen
op grond van het Besluit bodemkwalitelt voor toepassing van dit materiaal.

Ik ben niet voornemens om aan uw verzoek te voldoen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN IN
namens deze,
hoofd Werkenpakket~%~k~

TAAT,

nd,

ing. M. Bohmer ...! 5 g.m~.(bil +~~

Pa9lna I van I
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

@graniet-import.nl&
maandag 29 oktober 2018 15:09

Beoordeeld: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 445595.0

Van: (ON) [ ailto
Verzonden: dinsdag 3 april 2018 11:21
Aan: Info Dekkerfuterra
CC: (ON) ; ON Handhaving
Onderwerp: Beoordeeld: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 445595.0
Geachte melder,
Op 27 maart 2018 heeft u via het digitale meldpunt bodemkwaliteit van Rijkswaterstaat, afdeling Bodem+ een
melding ingediend in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit (hierna BBK).

~ Uw melding hebben wij geregistreerd onder nummer 445595.0 en zaaknummer RWSZ2018-0005305
~ Het gaat om het nuttig toepassen van grond en/of baggerspecie volgens het kader grootschalige toepassing
~ De partij is afkomstig van Amerikahaven te Amsterdam
~ De partij wordt toegepast in het project Honswijkerplas
~ De omvang van de partij is 75.000 ton
~ De periode van de toepassing is 4 april 2018 tot en met 29 juni 2018

Ten aanzien van uw melding en bijgevoegde documenten en/of bewijsmiddelen maak ik de volgende
opmerkingen:

~ De melding is ontoereikend omdat op basis van zorgplicht granuliet niet in het oppervlaktewater mag worden

toegepast. Dit betreft geen functionele toepassing van dit materiaal.
~ Hierbij wil ik opmerken dat reacties, aanvullende bevindingen, -onderzoek, -berekeningen, - toetsingen en

onderbouwingen integraal opgenomen moeten worden in de rapportage. Losbladig aangeleverde stukken
met betrekking op het onderzoek en de rapportage worden niet geaccepteerd.

Daarom wordt uw melding als niet toereikend beoordeeld. De voorgenomen werkzaamheden, zoals door u

aangegeven en beschreven voldoen niet aan de regels van het BBK. Om uw melding voor toepassing toereikend
te maken en conform het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit, dient u de ontbrekende informatie aan te
leveren. U kunt dit doen door, elektronisch via Agentschap NL, een wijziging op uw melding aan te geven. Deze

wijziging zal door mij worden beoordeeld. Indien blijkt dat u met een ontoereikende melding bent gestart met de
werkzaamheden, handelt u in strijd met het BBK. Indien ik constateer dat u de grond toch toepast, zal ik gebruik
maken van de mij ter beschikking staande bestuurlijke en/of strafrechtelijke handhavingsmiddelen.
Deze e-mail is geen besluit in de zin van de AWB en kan geen bezwaar op worden gemaakt.
Als u vragen heeft over deze mail, kunt u uitsluitend contact opnemen me 06- (ori-

meldountbbkrwsoostnederland&rws.nl)
Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
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Geachte , geachte

Namens mijn cliente, de besloten vennootschap Graniet Import Benelux B.V. (hierna:
'GIB') vraag ik dringend uw aandacht voor het volgende.

GIB is al enkele maanden met u in overleg over de toepassing van Granuliet voor de
verondieping van zandwinlocaties. U stelt zich ten onrechte op het standpunt dat deze
toepassing van Granullet in strijd is met de zorgplicht die is vastgelegd in artikel 7 van
het Besluit Bodemkwaliteit (hierna; 'BBK').

GIB stelt zich (terecht) op het standpunt dat de toepassing van Granullet niet in strijd is
met de in het BBK vastgelegde zorgplicht.

Doordat u in de markt kenbaar maakt dat Granuliet niet onder water mag worden
toegepast, is GIB niet meer In staat het materiaal voor deze toepassing af te zetten.

Hierna zal ik nogmaals het standpunt van GIB uiteen zetten. Aan het slot van deze brief
verzoek Ik u schriftelijk te bevestigen dat u terugkomt van het eerder ingenomen
standpunt en bevestigt dat Granullet in overeenstemming met de geldende wet- en
regelgeving onder water mag worden toegepast. Voor zover u bij het eerder ingenomen
stand zou blijven, verzoek ll& u uw (gemotiveerde) standpunt in de vorm van een
appellabel rechtsoordeel vast te leggen, zodat GIB zich tot de bestuursrechter kan
wenden om de rechterlijk oordeel omtrent uw standpunt te verkrijgen.

Hel&kelmar& advocaten en notarissen is de handclsnaom waaron&lcr Hekkclman Advocalcn NV. (Kvl& nr. 09170462) en

Hekl&clman Notarissen NV. (I&Vl& nr, 08170507), beide statutair gevestigd lc Nijmegen, ie&lo& voor algen rekening werken.

Ols onze dicnslvcrlcning ziln van tocnassulg de alge&nena voorwaarde&x zie ommezijde, waarin onder andere een
het&ark&n&3 van de aansnral&cali&beid ls ol&rdenom& n.
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Tot slot zal ik in deze brief uiteenzetten dat GIB als gevolg van apert onjuist standpunt
zeer aanzienlijke schade lijdt. Ik zal kort uiteen zetten waaruit deze schade bestaat.

Relevante feiten

Achteroronden
GIB importeert en verwerkt al meer dan 25 jaar hoogwaardige zand en steenslag voor de
bouw en lnfra. Deze grondstoffen komen uit twee natuurlijke, zeer homogene bronnen In

Schotland en Noorwegen. Beide natuurlljl&e bronnen zijn zowel petrografisch als
mllleukundlg volledig onderzocht volgens de geldende richtlijnen.

De producten van GIB voldoen (ruimschoots) aan alle relevante wet- en regelgeving
- zowel civieltechnisch als milleukundlg - en worden al meer dan 25 jaar in zeer
aanzienlijke hoeveelheden succesvol toegepast in de vele werken van Rijkswaterstaat
() 50M ton).

De fijnste gradering die GIB vermarkt, is Granuliet, of ook wel Noordse leem, genoemd.
Sinds het Bouwstoffenbesluit en ook onder het BBK wordt Granullet aangemerkt als
'grond'n is het 'schoon'AW) bevonden.

In de beglnjaren werd de grond gekeurd conform AP04-partijkeuringen. Omdat de
resultaten van de vele keuringen zeer constant waren en er steeds hoge kosten aan de
keuringen verbonden waren, werd GIB op de mogelijkheld tot certificatie gewezen. De
best passende BRL voor Granuliet bleek de BRL 9321. Sinds september 2009 is de
Granuliet van GIB conform de BRL gecertificeerd onder certlficaatnummer NL BSB IZG
039-2. Het certificaat ls afgegeven door een geaccrediteerde certlflcerlngslnstelllng, In dit
geval SGS-Intron.

Toeoassinoen in het verleden
Granuliet wordt al meer dan 25 jaar succesvol toegepast in vele projecten in Nederland,
zowel boven als onder water. Enkele voorbeelden hiervan zijn gebiedsophogingen
(HoogTij, TAG), waterbodemafdlchtingen (o.a. Haarlemmervaart) en toepassingen in

dijken (Ijlst, Uitdam).

~Bar u

In uw e-mails besteedt u aandacht aan het feit dat het metaal Barlum in Granullet
voorkomt. Dat ontkent GIB niet. Zij bestrijdt echter dat er daardoor in strijd met het BBK

zou worden gehandeld. In dit verband is van belang dat in het BBK geen eisen omtrent
Barium zijn vastgelegd. Bovendien, en dat Is zeker zo belangrijk, Is Barlum inert. Dat
betekent dat er geen ultlogingsrisico bestaat. Aan het citaat waaraan in uw mails wordt
gerefereerd, kan geen betekenis toekomen, omdat in dit geval geen sprake Is van een
antropogene bron.

Geen asbest
Voor de goede orde leg lk vast dat Granullet geen asbest bevat. Dit blijkt uit
bovenstaand certificaat.

1553212/2
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Juridische analyse

Nederlandse bodem
U lijkt belang te hechten aan het feit dat Granuliet niet van nature in

de Nederlandse bodem voorkomt. Dat Is onbegrijpelijk. Volgens het BBI& is de herkomst
van de grond namelijk niet relevant. Il& citeer uit de Nota van Toelichting:

'De basisdefinities zijn gebaseerd op de samenstelling van het materiaal. De directe
herkomst van het materiaal is daarmee niet bepalend voor de vraag of er sprake ls
van grond of baggerspecle. Ook materiaal dat aan de samenstellingskenmerken
voldoet, maar dat niet rechtstreeks vrijkomt uit de bodem, bijvoorbeeld omdat het
eerder is toegepast, kan derhalve onder de definities vallen. Vyel zal het steeds
gaan om materiaal dat oorspronkelijk afkomstigis uit de bodem. Het moetimmers
gaan om materiaal «in een verhouding en met een structuur zoals deze in de
bodem van nature worden aangetroffen». Met «van nature worden aangetroffen»
wordt niet zozeer gedoeld op de directe herkomst van de gronddeeltjes, maar op de
samenstelling van het materiaal. Het gaat erom dat het toe te passen product
gronddeeltjes bevat (een samenstelling heeft) welke overeenkomt met
gronddeeltjes die van nature in de bodem voorkomen en daarmee dat het toe te
passen product dus ooi& geschikt is om als bodem te kunnen worden toegepast. Het
materiaal hoeft dus niet rechtstreeks uit de bodem te komen, maar moet wel
vergelijkbaar zijn met materiaal dat rechtsreeks uit de bodemkomt.'NvT,

paragraaf 4.3.5).

Uit het afgegeven certificaat blijkt dat Granuliet aan deze eisen voldoet.

Zoroolicht
U meent dat toepassing van Granuliet onder water In strijd zou zijn met de zorgplicht van
artikel 7 van het BBK. GIB bestrijdt dat. Zoals hiervoor is toegelicht, is Granuliet
'schoon'. Het materiaal Is gecertificeerd en mag op grond van het certificaat ooi& onder
water worden toegepast, wat al een groot aantal jaren gebeurt. Dat er Barlum in

Granuliet zit, maakt dat niet anders, omdat Barium inert aanwezig is. Dat betekent dat er
geen risico op uitloging bestaat.

Schade
De schade die GIB inmiddels geleden heeft, bedraagt meer dan C De
kosten houden verband met de opslag van het Granuliet dat niet afgezet kan worden.
Het betreft de daarmee verband houdende kosten van interne handllng en transport, de
huur van extra opslagcapaciteit en de kosten van het transport van en naar de nieuwe
opslaglocaties. Het spreekt voor zich dat deze kosten ledere dag verder oplopen.

10.1.c Wob

Rechtsoordeel
Uit het voorgaande volgt dat u zich volstrekt ten onrechte op het standpunt stelt dat
Granullet niet onder water zou mogen worden toegepast. Ik verzoek u daarom schriftelijk
te bevestigen dat u terugkomt van het eerder ingenomen standpunt en bevestigt dat

1553212/2
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Granuliet In overeenstemming met de geldende wet- en regelgevlng onder water mag
worden toegepast.

Mede gelet op de aanzienlijke schade die GIB lijdt doordat er op dit moment geen
Granullet onder water kan worden toegepast, heeft GIB er belang bij dat u, voor zover u

bij uw onjuiste standpunt zou blijven, uw standpunt in de vorm van een appellabel
rechtsoordeel vastlegt, zodat GIB bestuursrechtelijke rechtsmlddelen kan aanwenden.

II& wijs er in dit verband op dat het niet mogelijk is door middel van een overtreding van
de geldende regelgeving een rechtsingang te creeren. GIB beschikt zelf niet over
mogelijkheden om Granuliet onder water toe te passen. Zij is afhankelijk van derden,
zoals Rijkswaterstaat, die GIB verzoeken Granuliet voor onder water toepassing te
leveren. Vanwege het standpunt dat u inneemt, heeft niet alleen Rijkswaterstaat, maar
hebben ook de andere opdrachtgevers van GIB besloten Granullet niet meer onder water
toe te passen, zolang uw stelling dat met de toepassing van Granuliet onder water, de
zorgplicht uit het BBK wordt geschonden, boven de markt hangt.

Onder deze omstandigheden staat er rechtsbescherming open tegen uw schriftelijke
beslissing naar aanleiding van deze brief,

Gelet op de dringende belangen van GIB verzoek ik u uw schriftelijke standpunt binnen
14 dagen na dagtekening van deze brief aan mij kenbaar te maken. Voor zover u in
gebreke zou blijven binnen deze redelijke termijn een besluit te nemen, acht Ik mij vrij
tegen het niet tijdig nemen van het besluit rechtsmiddelen aan te wenden,

Met vriendelijke groet,
Hekkelman Advocaten N.V,

advocaat

1553212/2


