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FW: V agen Zambia
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Hoi

Ondemtaande vragen van Zambia komen via via bo ons terecht; graag afstemmen over de regie hierop.

Groet

Ruud

vent . DGRW ~Cemmienw nl&

Verzonden: vnl dag 31i anus n 2020 12 09
Aan: (WVL) @rws nl&;

(WVL) Larws.nf&; Splitthoff, Ruud (WVL)

CC: - BSK Om nienw.nl&;
BSK m i m e nw. nl &

Onderwerp: Vragen Zembla

(WVL)

@ rws.nl&;
La rws. nl &;

- BSK

DGRW

(WVL) Orws nl ;

@minfenw nf&

@minienw.nl&; Duin, E.H.S, van (Liz) - BSK ~Lamin enw.nl&;

Hoi

Kunnen jullie mii helpen bg de beantwoording van de onderstaande vragen. Heel speofek moet ik het verslag van het IT van 2009 hebben. Daarnaast graag inzicht in het proces van de BRL 9321,
ken het op hoofdlonen niet in detail gi Ruud, ik veizoek fusie ook te helpen bo de beantwoording Ik moet nu zelf naar een boeenkomst. tk denk dat ik tussen lg 00 en 19 00 uur weer terug ben!

Met vn ende ll)ke groet,

ff~
'a~8

minienw,nl&

Vent - BSK mmienw nl&

Verzonden: vn)dag 31)anus n 2020 11 15

Aan: DGRW ~ramfnienw nl&

CC: DCO

Ondenverp: FW: Vragen Zambia

Dag W,
W il Fi je hierover buigen& Ik heb er nog geen contact met de woordvoerder van RW S over gehad ovenge ns.
Groeten ~

Lammienw nl

Vani Cebnnvara.nl&
Verzonden: vriidag 31ianuari 2020 10.07
Aan: BSK

Onderwerp: Vragen Zembla

Beste

Zojuist heb Ik onderstaande erreg naar uw collega'
u.

en verzonden. Vanwege een afwezlghefdsn afding van hun kant, stuur Ik dit bedcht ook naar

Vnendelijke groet,

M.

E.

Vani Marco de lange
Verzonden:vnidag31ianuan 20201004
Aan: Cemmienw nb
CC; Cabnnvara.nl&
Onderwerp; Vragen Zambia

DCO gummi e nw. nl &; (gs) Carws nl

Beste en

Afgelopen weken hebben wij contact gehad over het materiaal granuliet en de omgang daarmee door het mnistede van I&W en Ialkswaterstaat. Over dit onderwerp hebben wij nog enkele
vragen. Omdat de vragen zowel Iaikswateistaat als het rrinisterle aan gaan, sturen we deze vragen naar beide organisaties.

In de eerdere reactie stelt het mlnlstede van I&M dat granulfet als grond wordt gekwalificeerd onder het Besluit bodemkwagtelt (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 vonge rrefl schrlJft u dat het Implenentatieteam (IT) in 2009 het ondehverp granuliet bespreekt en het de status grond geeft. Dg moet vervolgens worden uitgewerkt
In een aanpassing van de BRL Deze aanpassing Is echter niet door de Toetsingscomussie Bbk overgenomen, waardoor de wijziging niet fs doorgevoerd. Het advies uit 2009
Is dus geen basis om granuget als gmnd te beschouwen. Wat Is uw reactie hier op?

Granuliet Is volgens de definitie van het Bbk geen grond. Toch is het matedaal onder de noerrer grond toegepast In een verondieping. Volgens oud-officier van justitie
Gustaaf fgezeveld overtreedt Graniet Import Benelux/Bontrup hiemee de Wet Bodembescheming en is de overheid behulpzaam geweest biJ de illegale stort van een
afvalstof. Wat is uw reactie hier op7

Door deskundigen wordt verklaard dat BRL 9321 niet van toepassing is op granuliet. Dt wordt In juni 2019 ook geconcludeerd door specialisten van de overheid. Desondanks
accepteert IVJkswaterstaat een aanrrelding van een partij granuliet met certificaat BRL 9321. Waarom is hiervoor gekozen7

Graniet Import Benelux voegt een ffocculant aan het granuliet toe. Van dit cherrische niddel is niet bekend hoe dit zich op lange term)n in een waterbodem gedraagt. Hoe is
dit meegenorren fn het besluit om granuliet toe te staan in een verondfeping&

De partij granuliet fs twee keer aangerreld 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 rreldlng toch te accepten.n. Waarom heeft zij de partij granuget
ultelndeliJk toch toegelaten?

Wij begrijpen dat oud-rrinister Zijlstra zich ook eet dit dossier heeft berreeid. Wat is de invloed van dhr. Zglstra geweest op de besluitvomtng bfj Rjkswaterstaat?

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

w ho i h n ho& f h
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