
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

32(WVL)

vrijdag 31 januari 2020 17:07
— DGRW

(WVL); (WVL)

RE: Vragen Zembla
Verslag IT 19 februari 2009 doc; Uitvoeringsvraagstukken IT 19022009 inclusief besluit ppt

tloi W,
Hierbij het verslag met de ppt-bijlage van het IT overleg van 19 februari 2009.
Ik zoek nog verder naar een verslag uit de werkgroep Kwalibo uit februari 2009, maar die heb ik nog niet kunnen vinden.
Zie wei in het overzicht met uitvoeringskneipunten httos://www.bodemolus.nl/onderwerpen/wet-
reaeloevino/bbk/oublicaties/overzicht-omissies/ onder 4163 dat er in de werkgroep Kwalibo over gesproken is. Verslag heb ik
(nog) niet kunnen terugvinden. Misschien heeft~ deze nog.

Wel heb ik ons vraagregistratiesysteem de uitleg uit de werkgroep kunnen terugvinden:
Granietzand betreft~
Verslagen uit 2013 kan ik wel allemaal terugvinden, maar daar wordt nu niet over gevraad.

Groet,

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&;

Pminienw.nl&
Onderwerp: Vragen Zembla

rws.nl&; B

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. Cm Ruud, ik verzoek
jullie ook te helpen bij de beantwoording. Ik moet nu zelf naar een bijeenkomst. Ik denk dat ik tussen 16000 en 19:00 uur weer
terug ben!

Met vriendelijke groet,

tel. 06-~
e-mnilt ~Ceminieneenl

tRminienw.nl&Van: - BSK&

Verzonden: vrijdag 31 januari 2020 11:15
Aan: - DGRW& —C&minienw.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 ovengens.
Groeten ~
Van: @b n n va ra. n I &

Verzonden: vrijdag 31 januari 2020 10:07
Aan: S - BSK& Pminienw.nl&



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

Pbnnvara.nl&

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

rws. n I &

CC:

Onderwerp: Vragen Zembla

- DCO& minienw.nl&; (Bs)

Beste en

Afgelopen weken hebben wij contact gehad over het matedaal granuliet en de omgang daarmee door het ministerie van
I&W 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 ninistene van I(kM 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
rreer 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 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 chemische middel is niet bekend
hoe dit zich op lange termijn in een waterbodem gedraagt. Hoe is dit meegenorren in het besluit om granuliet
toe te staan in een verondieping?

~ De partij granuliet is twee keer aangemeld 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 melding toch te accepteren. Waarom heeft zij
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. @bnnvara.nl



De informatie verzonden met en of in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door
anderen dan geadresseerde(n) is verboden, behoudens indien en voorzover anders is aangegeven. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding, en/of verstrekking van deze informatie aan derden is NIET toegestaan, behoudens indien en voorzover anders is aangegeven.
BNNVARA staat niet in voorde juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The information contained in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to
whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure,
copying, distnbution or teking any action in reliance on the contente of this information is strictly prohibited and may be unlawful, unless and as
far as othenuse is indicated in the contente. BNNVARA is neither liable for the proper nor complete transmission of the information contained in
this communication nor for any delay in its receipt.


