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(WVL); (WVL);
. (Joris) - BSK

DGRW; Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK;

Op jouw verzoek hierbij een toelichting bij de vraag :

Door deskundigen wordt verklaard dat BRL 9321 niet van toepassing is op granuliet. Dit wordt in juni 2019 ook
geconcludeerd door specialisten van de overheid. Desondanks accepteert Rijkswaterstaat een aanmelding van een partij
granuliet met certificaat BRL 9321. Waarom is hiervoor gekozen2

Het Bbk stelt dat de milieuhygienische kwaliteit van granuliet moet worden aangetoond met een erkende kwaliteit
verklaring (EKV). Zonder deze verklaring kan een partij granuliet niet worden toegepast.

Het toepassingsgebied van de BRL 9321 is: "Materiaal afkomstig van een industriele winning, waarbij het materiaal wordt
gewonnen of vrijkomt in een beheerst proces. Het betreft niet materiaal dat vrijkomt bij werken van sanering of
onderhoud van (water)bodem. Industriezand en/of (gebroken) industriegrind heeft een natuurlijke herkomst en komt uit
een "on-geroerde" bodem. Op basis van het geologisch dossier kan een uitspraak worden gedaan over de kwaliteit van
het materiaal dat wordt gewonnen. Deze beoordelingsrichtlijn is niet bedoeld voor materiaal dat een bewerking heeft
ondergaan anders dan scheiden, wassen of breken."

Voor de volledigheid meld ik dat dit een toelichting is van mij naar jou. Dit is geen standpunt van RWS.

Groeten,

Van: - DGRW& —Pminienw.nl&
Verzonden: vrijdag 31 januari 2020 12:09
Aan: (WVL) & rws. nl &

rws. nl &;

rws.nl&. - BSK&

(WVL) &

(WVL) &

Caminienw.nl&
CC: — BSK & minienw.nl&;

gminienw.nl&; Duin, E.H.S. van (Liz) — BSK & Pminienw.nl&;
@minienw.nl&

Onderwerp: Vragen Zembla

rws.nl&;
rws.nl&; Splitthoff, Ruud (WVL)

DGRW
— BSK

Hoi ~,~, Ruud en

Kunnen jullie mij helpen bij de beantwoording van de onderstaande vragen. Heel specifiek moet ik het verslag van het IT van
2009 hebben. Daarnaast graag inzicht in het proces van de BRL 9321, ken het op hoofdlijnen niet in detail. La Ruud, ik verzoek
jullie ook te helpen bij de beantwoording. Ik moet nu zelf naar een bijeenkomst. Ik denk dat ik tussen 18:00 en 19:00 uur weer
terug ben!

Met vriendelijke groet,



Pminienw.nl&Van: — BSK &

Verzonden: vrijdag 31 januari 2020 11:15
Aan: — DGRW & tRminienw.nl&
CC: — DCO &

Onderwerp: FW: Vragen Zembla
minienw.nl&

Dag W,
Wil jij je hierover buigen? Ik heb er nog geen contact met de woordvoerder van RWS over gehad overigens.

Pminienw.nl&

Van: Pbnnvara.nl&
Verzonden: vrijdag 31 januari 2020 10:07
Aan: — BSK &

Onderwerp: Vragen Zembla

Beste

Zojuist heb ik onderstaande email naar uw collega'
afwezigheidsmelding van hun kant, stuur ik dit bericht ook naar u.

en verzonden. Vanwege een

Vriendelijke groet,

Researcher Zembla
M. 06-
E. @bnnvara.nl

Cabnnvara.nl&

Van:
Verzonden: vrijdag 31 januari 2020 10:04
Aan: minienw.nl

rws.nl&
CC:

Onderwerp: Vragen Zembla

— DCO & minienw.nl&; (BS)

Beste en

Afgelopen weken hebben wij contact gehad over het materiaal granuliet en de omgang daarmee door het ministerie van
IlkW en Rijkswaterstaat. Over dit onderwerp hebben wij nog enkele vragen. Omdat de vragen zowel Rijkswaterstaat als het
ministerie aan gaan, sturen we deze vragen naar beide organisaties.

~ In de eerdere reactie stelt het ministerie van IlkM dat granuliet als grond wordt gekwalificeerd onder het
Besluit bodemkwaliteit (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 opz

~ In uw vorige mail schrijft u dat het Implerrentatieteam (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 Toetsingscommissie Bbk overgenomen, waardoor de wijziging niet is
doorgevoerd. Het advies uit 2009 is dus geen basis om granuliet als grond te beschouwen. Wat is uw reactie
hier op?

~ Granuliet is volgens de definitie van het Bbk geen grond. Toch is het materiaal onder de noemer grond
toegepast in een verondieping. Volgens oud-officier van justitie Gustaaf Biezeveld overtreedt Graniet Import
Benelux/Bontrup hiermee de Wet Bodembescherming en is de overheid behulpzaam geweest bij de illegale
stort van een afvalstof. Wat is uw reactie hier op?

~ Door deskundigen wordt verklaard dat BRL 9321 niet van toepassing is op granuliet. Dit wordt in juni 2019
ook geconcludeerd door specialisten van de overheid. Desondanks accepteert Rijkswaterstaat een
aanmelding van een partij granuliet met certificaat BRL 9321. Waarom is hiervoor gekozen?

~ Graniet Import Benelux voegt een flocculant aan het granuliet toe. Van dit chenische niddel is niet bekend
hoe dit zich op lange termijn in een waterbodem gedraagt. Hoe is dit meegenorren in het besluit om granuliet



de partij granuliet uiteindelijk toch toegelaten?
~ Wij begrijpen dat oud-minister Zijlstra zich ook met dit dossier heeft bemoeid. Wat is de invloed van dhr.

Zijlstra geweest op de besluitvorming bij Rijkswaterstaat?

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

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

Vriendelijke groet,

Researcher Zembla
M. 06-
E. Embnnvara.nl

De informatie verzonden met en of in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door
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