
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

31(WVL)

vrijdag 31 januari 2020 20:62
Splitthoff, Ruud (WVL)
FW: Aanvullende vragen ministers n.a.v. nota granuliet

vragen voor aanvullende nota.docrg Reactie M M&W op granuliet; Reactie M IgiW op granuliet

Hoi Ruud

Hieronder ook laatste antwoord van ON op vraag 4 van Ministers. De laatste zin van het antwoord herken ik niet!? Zorg jij voor
bundeling en doorgeleiding?

PS; wat valt op,
Ziehier de totaal verschillende koers tussen ON-ZN versus WVL-)enW.

Groet Gilbert

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

a rw s.nl&Van: (ON)
Datum: vrijdag 31 jan. 2020 8:12 PM
Aan: Valkhof, Arno (ON) &arno.valkhof(krws.nl&,
Onderwerp: FW; Aanvullende vragen ministers n.a.v. nota granuliet

(WVL) mrws.nl&

Arno en ~,
Urgentie is bekend.

Ik neem aan dat dit de vraag is waar input op gevraagd wordt:

Rijkswaterstaat heeR het materiaal in 2018 — in het kader van een handhavingszaak — aangemerkt a/s een bouwstof, terwijl granuliet de
afgelopen 25jaaris gekenmerkt a/s grond. Waarom? (RNfS)

Antwoord: RWS (ON) heeft niet in het kader van een handhavingszaak de stof granuliet aangemerkt als bouwstof. RWS ON
Vergunningverlening heeft in 2018 een Bbk melding inzake granuliet ontoereikend verklaard mede vanwege de classificatie als
bouwstof. Er was toen nog geen sprake van een handhavingszaak.

T.a.v. de classificatie 'bouwstof': In de loop der jaren zijn door ILT, RWS en WVL verschillende standpunten ingenomen t.a.v. het
aanmerken van granuliet als bouwstof dan wel grond.

Met vriendelijke groet,

Afdelingshoofd Handhaving
Afdelingshoofd Vergunningverlening

Directie Netwerk Management
Directie Netwerk Ontwikkeling
Rijkswaterstaat Oost-Nederland
Bezoekadres: Eusebiusbuitensingel 66 l 6828 HZ Arnhem
Eusebiushof 3'tage 8
Postadres: Postbus 2232 l 3500 GE Utrecht

T: 06
Lerws. nl

www.riikswaterstaat.nl
Volg ons op Twitter en Facebook

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
10.2.e

Van: (WVL) &

Verzonden: vrijdag 31 januari 2020 16:43
rws. nl &



Dag Amo,

Graag jullie input - conceptantwoord op vraag 4 van onze beide Ministers (zie bijlage 3, betreft vraag 4). Deadline is erg krap nl

maandag 12:00 uur, excuus.

De vragen volgen uit een nota ter info aan de Ministers over de granuliettoepassing in diepe plas 'Over de Maas'. ZEMBLA zendt daar
as donderdag een uitzending over onder de titel 'e afva)dump door Rijkswaterstaat'. Vandaar de urgentie.

Groet~
Verzonden met BlackBerry Work
(www.bjackberrv.com)

Van: (BS) & Rrws.nl&
Datum: vrijdag 31 jan. 2020 12:34 PM
Aan: Splitthoff, Ruud (WVL) rws.nl&
Kopie : (wvL) a)rws.nl&,

@rws.nl&
Ondcnvcrp: FW: aanvullende vragen ministers n.a.v. nota granuliet

(ZN) & @zws.nl&, (BS)

Ruud,

Ik krijg deze mail doorgestuurd. Vraag jij aan ~om - samen met ZN ( )- de op RWS geletterde vragen van
een eerste concept-antwoord te voorzien?
Die eerste conceptantwoorden, en mogelijke discussiepunten, bespreken we dan wat mij betreft eerst nog intern RWS (WVL, ZN
en 6S) voordat deze naar / DGW6 worden gestuurd.

rws.nl&

Gr,Q
Van:
Verzonden: vrijdag 31)anuari 2020 11:54
Aan: (BS) & grws.nl&
Onderwerp: FW: aanvullende vragen ministers n.a.v. nota granuliet

Van: - DGRW& —@minienw.nl&
Verzonden: vrijdag 31 januari 2020 10:49
Aan: (BS) &

CC: - BSK&

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

minienw.nl&;
- DBO&

Onderwerp: aanvullende vragen ministers n.a.v. nota granuliet

DGRW

rws. nl &

Hallo Ruud en

De beide ministers hebben gereageerd op de nota over granuliet. Over de
nota zijn aanvullende vragen gesteld. In het bijgevoegde worddocument heb
ik de 5 gestelde vragen weergegeven. De vragen heb ik gehaald uit de mails
van en de aantekeningen die op de nota zijn gemaakt. Bij de
vragen heb ik aangegeven wie een bijdrage op welke vraag kan leveren. Er
zijn vragen waar wij gezamenlijk naar moeten kijken. Het is namelijk niet
helemaal met een schaartje te knippen. Wanneer alle vragen
maandagochtend zijn beantwoord, maak ik een informatieve nota voor de
ministers. Deze bereid ik al voor. Ik betrek jullie daarbij. Ik ben zelf vandaag
een groot deel van de dag in bespreking en onderweg. Ik vertrek om 12:00



Met vriendelijke groet,

tel. 06
e-mail:


