
Vani
Verzonden:
Aan:
CC;

Onderwerp;

(WVL)

zondag 2 fabruen 2020 15 06
DGRW

WVL);

RE: Vragen Zambia
(WVL) WVL)

36

Hoi Frans,

Aanvankehik was de bedoe hng dat dit de BRL 9321 zou moeten ziin. Dat bleek met te kunnen want deze is voor pnmaire wmmng van zand en klei en niet voor restproduct. Daarna is de BRL 9344 door de
branche ontwikkeld.~ kan je het beste alle details geven.

Groet,

Vent DGRW ~fgmmienw.nl&
Verzonden:zondag2februari 20201442
Aan: L) rws.nl&
CC (WVL) Orws nl&;

Onderwerp: RE Vragen Zambia
(WVL) Cgrws nl&

Beste ~L
Dank i

Ond rst and een van de vragen.
In uw vorige rrwil schrl)ft u dat het Implerrentatieteam (IT) in 2009 het onderwerp granuliet bespreekt en het de status grond geeft. Drt moet venrolgens worden uitgewerkt in een
aanpassing van de BRL. Deze aanpassing is echter niet door de Toetsingscommlssie Bbk overgenorren, waardoor de wijziging niet is doorgevoerd. Het advies uit 2009 ls dus geen basis om
granuliet als grond te beschouwen. Wat is uw reactie hierop7

Ik weet niet helemaal hoe het z t met de BRL d e wordt genoemd. Zou moeten worden uitgewerkt in een BRL. Wordt daar de 9344 of de 9321 of een ander mee genoemd. Ik kan dit niet zo goed
plaatsen &

Metvre dag)k g et,

r I os-~il~as

rws.nl&Vent (WVL)
Verzonden: zondag 2 februari 2020 14 39
Aan: DGRw~m
CC. WV L) Cerws nl ;

Onderwerp: RE Vragen Zambia
(WVL) Lwrws nl&

Dag ~,
Hierbg verslag van IT van 25 lum 2013 (met de bslage over de uitvoenngsvraagstukken die bs de agenda zat). En ook het verslag van de taskforce beleid en regelgeving van 19 juni 2013.

Groet

Van DGRW ~C¹mmienw.nl&
Verzonden:zondag 2februan 20201418
Aan: (WVL) Lg rws. nl &

CC: (WVL) rws nl&;

Onderwerp; RE: Vragen Zambia
(WVL) rws nl&

Ho~,
Bedankt 'raag ook het verslag uit 2013

Groet,

Vani (WVL) L¹ rws. n(&

Verzonden: vrijdag 31i anus ri 2020 17 07
Aan: DGRW~C¹mmienw nl&

CC; (WVL) s nl&;

Onderwerp;RE:VragenZe bla
(WVL) rws nl&

Hierbg het verslag met de ppt-bglage van het IT overleg van 19 februan 2D09
Ik zoek nog verder naar een verslag uit de werkgroep Kwalibo uit februari 2009, maar die heb ik nog met kunnen vinden.
Zie wel in het overzicht met uitvoenngsknelpunten https://www.bodemplus.nl/onderwerp~ren wet-reoeloevino/bbk/Rubbca~tres overzicht-omissies/ onder 4163 dat er in de werkgroep Kwalibo over
gesproken is. Verslag heb ik (nog) niet kunnen terugv nden. Missch en heeh Michiel deze nog.

Wel heb ik ons vraagregistratiesysteem de uitleg uit de werkgroep kunnen terugvinden:
Granretzand betreft fi/n zand (hacrre & 2 mm) a/koms trg van granietmgnen in onder enden. Engeland en Noonvegen Granretzand kan ook voorkomen a/s ma iproduct bi/ de wrnning of tewerking van graniet.
Granretzand bestaat overwegend vrt het mrneraal kwarts. Het matenaal heek een samenstelling rn een verhovdmg en met een structuur zoals deze in de bodem van natura wordt aangetroffen en voldoet
daarmee aan de definitre van grond, mits het matenaa/nret meerden 20 gewichtsprocenten bevat in de fractie & 2 mm.

Verslagen mt 2013 kan k wel allemaal terugvinden, maar daar wordt nu met over gevraad.

Groet

Vani DGRW~lgminlen .nl&

Verzonden: vrijdag 31ien vari 2020 12 09

Aan: (WVL) rw s. nl (WVL)

(WVL) rws nl&; Splitthoff, Ruud (WVL) &ruud solitthoffra
CC: BSK mmienw.nl&;

BSK zg mini e nw. nl &

rws. nl &;

BSK

DGRW

WVL) rws nl&;

rg 'l
mlnienw.nl&; Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK &liz.van dure/amin enw.nl&;



Met vnendehike groet,

i i cs~
i

mmienw nl&

Van BSK @mmienw nl&

Verzonden: vrii dag 31(anus ri 2020 11 13

Aan: DGRW~Lemmienw.nl&
CC: DCO

Onderwerp: FW: Vragen Zembla

Dag W,
Wil?Ijs h erover bwgen& ik heb er nog geen contact met de oord oerder an RWS overgehad ovengens.
Groeten M

mmienw nl&

Vent Mhno&ara nl&

Verzonden: vriidsg 31jsnusri 2020 10.07
Aan: BSK

Ondenverp: Vragen Zembla

Beste

Zojuist heb ik onderstaande erruil naar uw collega'
u.

en verzonden. Vanwege een afwezigheldsmelding van hun kant, stuur ik dit bedcht ook naar

Vrlendepjke groet,

Researcher Zemble
M. 06-~
E. O b n n va ra. nl

Vani
Verzonden: vriidag 31(snusri 2020 10.04
Aan: Lemmienw.nl;
CC: bnnvara nl&

Onderwerp: Vragen Zembla

DCO gummi e nw. nl &; (BS) Lerws nl&

Beste en

Afgelopen weken hebben wij contact gehad over het matenaal granuliet en de omgang daamwe door het mnisterle van 1&W en Rijkswaterstaat. Over dit onderwerp hebben wij nog enkele
vragen. Orrdat de vragen zowel RIJkswaterstaat als het rrlnlsterle aan gaan, sturen we deze vragen naar belde organisaties.

jn de eerdere reactie stelt het mnistede van IIKM dat granullet als grond wordt gekwalificeerd onder het Besluit bodemkwallteit (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 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

(n uw vorige mail schrlJft u dat het Implermntatleteam ((T) In 2009 het onderwerp granuliet bespreekt en het de status gmnd geeft. Dit moet vervolgens worden uitgewerkt
in een aanpassing van de BRL. Deze aanpassing is echter niet door de Toetsingscomrrissie Bbk overgenomen, waardoor de wijziging niet ls doorgevoerd. Het advies uit 2009
is dus geen basis om granuliet als grond te beschouwen. Wat is uw reactie hier op i

Granupet Is volgens de definitie van het Bbk geen grond. Toch Is het materiaal onder de noerrer grond toegepast In een verondleplng. Volgens oud-officier van Justitie
Gustaaf Bezeveld overtreedt Graniet Import Benelux/Eontrup hierrree de Wet Boderrbescherrring en ls de overheid behulpzaam geweest bij de illegale stort van een
afvalstof. Wat is uw reactie hierop&

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 RIJkswaterstaat een aanmelding van een paKIJ granuliet met certificaat BRL 9321. Waarom Is hiervoor gekozen?

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

De partij granubet ls twee keer aangern Id blj het bevoegd gezag RWS-Zuid. De heiding Is door de bevoegde ambtenaren behandeld en geweigerd. Uitelndeajk heeft DG
lujkswaterstaat Michele Blom de opdracht gegeven aan RWS-Zuid om hun besluit terug te draaien en de rrelding toch te accepteren. Waarom heeft zij de partij granuliet
uiteindelijk toch toegelaten &

WIJ begrijpen dat oud-minister ZIJlstra zich ook rret dit dossier heeft berroeld. Wat Is de Invloed van dhr. Zijlstra geweest op de besluitvorming blJ Rijkswaterstaat?

We ontvangen uw antwoorden graag voor rrwandag 3 februari, 12;00.

De Zambia uitzending over dit onderwerp staat gepland voor donderdag 6 februari, 20;25 op NPO2.

Vrlendepjke groet,

Researcher Zembla
M. 06-~
E. 0 b n n va ra. nl


