
Van:
Verzonden:
Aani
CC:

Onderwerp:

(ZN)
vrildag 31lanuari 2020 16:37
Beuting, Diana (ZN); Kerkhof, Ma?van de (ZN); Weustmk, Kerm (ZN)i~ (ZN); (ZN)
FW: Vragen Zambia

(ZN); (ZN)

Collegae,
Bij deze de vragen die Zambia vanochtend om 10 00 uur aan RW S en het ministerie heeft gesteld.

Wonlt vervolgt.

Gmet

Van:
Verzonden: vn)dag 31)anuari 202010 04
Aan: Lammienwal;
CCI Roelof Bosma &Roelof. Bo~sma bnnvara.nl&
Onderwerp: Vragen Zambia

. (Nicolette) - DCO minienw.nl&; (93) rws.nl&

Beste

Afgelopen weken hebben wij contact gehad over het rrateriaal granuliet en de omgang daam»e door het mnisterie van IBW en llijkswaterstaat. Over dit
onderwerp hebben wij nog enkele vragen. Orrdat de vragen zowel Rijkswaterstaat als het rrinisterie aan gaan, sturen we deze vragen naar beide organisaties.

In de eerdere reactie stelt het rrinisterie van IBM dat granuliet als grond wordt gekwalificeerd onder het Besluit boderrkwaliteit (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 rraer 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 rrail schrijft u dat het Implerrantatieteam (IT) in 2009 het onderwerp granuliet bespreekt en het de status grond geefL Dit rraet
vervolgens worden uitgewerkt in een aanpassing van de BRL Deze aanpassing is echter niet door de Toetsingscormissie Bbk overgenonan,
waardoor de wijziging niet is doorgevoerd. Het advies uit 2009 is dus geen basis om granuiiet als grond te beschouwen. Wat is uw reactie hier op.

Granuliet is volgens de definkie van het Bbk geen grond. Toch is het rrateriaal onder de noerrar grond toegepast in een verondieping. Volgens oud-
officier van justitie Gustaaf Biezeveld overtreedt Graniet Import Benelux/Bontrup hiermee de Wet Bodembeschendng 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 grens)iet. Dit wordt in juni 2019 ook geconcludeerd door specialisten van
de overheid. Desondanks acceptee* Rijkswaterstaat een aanrralding van een pa*ij granuliet rrat certiTicaat BRL 9321. Waarom is hiervoor gekozen.

Graniet Inport Benelux voegt een flocculant aan het granuliet toe. van dit chemsche nfddel is niet bekend hoe dit zich op lange temijn in een
waterbodem gedraagt. Hoe is dit meegenorr»n in het besluit om granuliet toe te staan in een verondieping?

De pa*ij granuliet is twee keer aangerrald bij het bevoegd gezag RWS-Zuid. De n»)ding is door de bevoegde arrbtenaren behandeld en geweigerd.
Uiteindelijk heeft DG IB)kswaterstaat Michele Bomde opdracht gegeven aan RWS-Zuid om hun besluit terug te draaien en de rralding toch te
accepteren. Waarom heeft zij de partij granuliet uiteindelijk toch toegelaten?

Wij begrijpen dat oud-rrinister Zijlstra zich ook rr»t dit dossier heeft berr»eid. Wat is de invloed van dhr. Zijlstra geweest op de besluitvomfng bij
Rijkswaterstaat.

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

De Zerrbla uitzending over dit onderwerp staat gepland voor donderdag 6 februari, 20 23 op NPO2.

vriendelijke groet,

Rasearcher Zembla
M. 06-
E. r(sbnnvam.nl


