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onderstaand een eerste opzet oor de bea 1 oo d ng van de vragen van zambia. Rws zN moet nog bevestigen dat zij Inderdaad het rappon van Glg (Roval HASKoning) hebben o tvangen,

Na iuihe reactie deel ik de vragen en antwoorden met parsvoorhchters ZN, ON en WVL Als zii afwrikende toevoegmgen hebben, kom ik er noz bil iulhe op terug Zo met, dan deel ik de fmal e RWS

reactie met DCO, met het verzoek aan te vullen ais het gaat om vraag I t/m 3. Deze deel ik dan weer eerst met jullie voordat Zambia wordt beantwoord maandag a s.

lk verwacht mae ndagochtend pas een reactie van DCO, aangezien de betrokken parsvoorhchter naar ik begfiip vandaag niet aanwezig is.

Groet

Afgelopen weken hebben wij contact gehad over het matenaal granuliet en de omgang daamwe door het mnisterle van 1&W en lbjkswaterstaat. Over dit onderwerp hebben wij nog enkele
vragen. Omdat de vragen zowel lblkswaterstaat als het rrinistene aan gaan, sturen we deze vragen naar beide organisaties.

In de eerdere reactie stelt het mnisterie van 1&M dat granuiiet als grond wordt gekwalificeerd onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Wij hebben dz 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 rrwer vanwege het
zeer lage organisch gehalte van de stof. Specialisten van de overheid trekken in juni 2019 dezelfde conclusie. Wat is uw reactie hier op7

Vraag voor DGW6

In uw vodge mail schdjft u dat het Irrplerrwntatieteam (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 Toetsingscomrrissie Bbk overgenorrwn, waardoor de wgziging niet is doorgevoerd. Het advies uit 2009
is dus geen basis om granuliet als grond te beschouwen. Wat is uw reactie hier op?

Vraag voor DGW6

Granuliet Is volgens de definitie van het Bbk geen grond. Toch is het matedaal onder de noemer grond toegepast in een verondieping. Volgens oud-officier van justitie
Gustaaf Hezeveld overtreedt Graniet Import Benelux/Eontrup hiemwe de Wet Bodembeschermng en is de overheid behulpzaam geweest biJ de illegale stort van een
afvalstof. Wat is uw reactie hier op7

Vraag voor DGW6

Door deskundigen wordt verklaard dat BRL 9321 niet van toepassing is op granuliet. Dit wordt in )uni 2019 ook geconcludeerd door specialisten van de overheid. Desondanks
accepteert lbjkswaterstaat een aanmelding van een partij granuliet met certificaat BRL 9321. Waarom is hiervoor gekozen7

Door II.T Is aangegeven dat er geen bezwaar Is tegen de huidige wlJze van ce*iflesren van granuget (o.g.v. normdocument BRL 9321). Dit in afwachting van een nieuw te
ontwikkelen normdocunwnt (BRL9344).
RWS handelt als uitvoerlngsorganlsatie overeenkomstig dit standpunt.

Graniet Import Benelux voegt een flocculant aan het granuget toe. Van dit chemische middel Is niet bekend hoa dit zich op lange termijn In een waterbodem gedraagt. Hoa Is
dit meeganorrwn in het besluit om granuliet toe te staan in een verondieplng?

Het is bekend dat Graniet Irrport Benelux flocculant gebruikt.
[ALS NIET TECHNEUT : BEGRDP IK HET GOED DAN WORDT EEN BEPAALDE STOF ALS FLOCCUIAM GEBRUIKT BD DE OMWATERING / PRODUCTIE VAN GRANULIET. DEZE STOF
(Melaproz E&opure P-1715) KAN ACRYLAMIDE BEVATTEN. GARNULIET IS ONDERZOCHT OP DE AANWEZIGHEID VAN ACRYLAMIDE (ZIE BEVINDINGEN VAN SOILCONSULT
HIERONDER),

De door GIB aangeleverde onderzoeken concluderen dat bij dit flocculant I.r.t. het granuliet geen risico's voor rr»ns en mlieu zijn te verwachten. Naast de door GIB
aangeleverde onderzoeken zijn ook door RWS zelf in oktober 2019 en Januari 2020 monsters genomen van het granuliet en in een laboratodum ondemocht. De resultaten
hiervan zijn [AANVULLING ZN rk begnjp dat resultaten van de eerste morrstername ook allemaal onder de grenswearderr bllfven. Onderzoek rraar tweede monstername
loopt nog, MAAR VRAAG VOORAL IVA BD ZN )

Onderzoek aangeleverd door GIB uitgevoerd door Royal HasKonlng (23 rn.l 2019) :

De flocculant rs intrinsiek op basis van Europese wet- en rege/geving beoordeeld ais niet persrstent, niet bioaccumulerend an nret toxisch. Dt verklaart ook het gebruik van
de flocculant bij orrder andere de zuivering varr drinkwater, de behandeling van afvalwater, a/s bodemverbeteraar en ter beperlong van erosie op bouwplaatsen. Net
gebruik van de fiocculant in het productreproces zal om dre reden niet lekten tot een, ten opzichte van het niet steekvaste product, toevoeging van een verontreiniging.
Net gebruik van de flocculant brj de productie van het steekvasta product fgranuiet of Noordse Leem) en de aans/urtenda toepass/ng van het product heeft om diezelfde
reden geen effect op de mi/ieuhygienische kwaiked van de omgeving.

Uit SogConsult (19 juni 2019):

Ter controle op de aanwezigheid van restanten van deze flocculant rn de ontwaterde Granu/iet, zgn twee monsters geanalyseerd op acry/amrde.
IJ een vers ontwaterd klermonster, rechtstreeks urt da productre en
2J een ca. 4 f oud monster uk de voorraad.

De analyses zijn uitgevoerd door het laboratonum RPS Analyses BV ux Breda. De analysecertificaten zi/n opgenomen in de bgiagen. Hieruit bil/kt dat het gehake acrylamide
rn beide monsters beneden dedetecfregrens van 0,1 mg/kg droge stof irgt.

Op basis van de ana/yseresultaten zgn er voor wat betreft de aanwezigheid van /restanten) acrylam/de rn de onderzochte granuiretldei geen rrsxo's voor mens en milieu ta
verwachten.

De partij granuget is twee keer aangenwld blj het bevoegd gezag RWS-Zuid. De melding Is door da bevoegde ambtenaren behandeld en geweigerd. Uitalndegjk heeft DG
Rijkswaterstaat Michele Blom de opdracht gegeven aan RWS-Zuid om hun besluit terug te draaien en de rraldlng toch te accepten.n. Waarom heeft zlJ de partij granuget
uiteindelijk toch toegelatenr

Het ministerie heeftaangezevenomtoepassinzenvanz anulietalsgrondtebli)ven acc pteren. Rikswaterstaathandeltalswtvoeringsorzanisatiein de praktijkovereenkomstigd t
standpunt.

WIJ begrijpen dat oud-mnister Zijlstra zich ook rrat dit dossier heeft bemoeid. Wat is de invloed van dhr. Zijlstra geweest op de besluitvomsng biJ Rljkswaterstaat7

Het gaat hier niet om beslultvomlng van Rljkswatemtaat. Op basis van bestaande wet- en regalgevlng Is granullet aangemerkt als grond. Het n1nlsterle heeft aangegeven
om toepassingen van granuget als grond te bb)ven accepteren. Rljkswatemtaat handelt als ultvoerlngsorganlsatle in de pmktlJk overeenkomstig dit standpunt.



De Zerrbla uitzending over dit onderwerp staat gepland voor donderdag 6 februan, 20:25 op NPO2.
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