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Nummer Datum Inhoud
22-11-2007 Publicatie besluit bodemkwaliteit Bbk in de staatscourant

bron

httos://wetten. overheid.nl/BWBR0022929/2019-
12-18; [14]

Telefonisch gesprek smet
Q d.d. 5-2-2020

was, de door GIB ingehuurde adviseur van Deltares~

Inwerktreding besluit bodemkwaliteit bbk

4-11-2014 BRL 9321 bindend verklaard

2016 Melding van voor "schone grond" 100.000t, die in Over de Maas zijn
gestort. In juni 2019 heeft VV RWS ZN alle 150 meldingen van Over de

,

Maas doorgelopen en is erachter gekomen, dat het oorsprong van de
partij van 2016 de Americahaven in Amsterdam is het opslagpunt van
granuliet. Daarom is het aannemelijk, dat de in 2016 gestorte partij ook
granuliet is.

27-3-2018 Graniet Import Benelux (GIB) dient bij RWS ON een melding Besluit [02]
Bodemkwaliteit (Bbk) in voor het toepassen van granuliet in de
Honswijkerplas.+

3-4-2018 RWS ON verklaart de melding Bbk ontoereikend vanwege a) De afwijzing [02], [13]
van het productcertificaat BRL 9321 (industriezand en (gebroken)
industriegrind) en b) Het oordeel van RWS dat het gaat om een bouwstof
en geen grond. Uit navraag blijkt, dat andere overwegingen waren c) Op
basis van de zorgplicht, colloidaal gedrag, vertroebeling en negatief
effect op ecologie en d) Eerdere ervaring met toepassing van dit product.

+-
Mei 2018 RWS is uitgenodigd door~. Bontrup (GIB) te Amsterdam. Aldaar is ook [02] [13]

de opslag van het product bekeken. Het bleek dat de toplaag vloeibaar

11.1

juni 2018 Vanwege de verzamelde gegevens en de overtredingen die conform [13]
vigerende wet- en regelgeving zijn geconstateerd, is ILT benaderd met
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deze zaak. In 2013 bleek ee bezoek te zijn geweest door ILT aan GIB.
Ook toen is het als grond gezien. Dar werd over Noorse Leem
gesproken.

7-11-2018 RWS ON ontvangt een brief van de advocaat van GIB waarin bezwaar [02]
wordt gemaakt tegen het standpunt van RWS ON. Tevens wordt
verzocht een officieel standpunt in te nemen tegen GIB.

19-11-2018 De ILT concludeert in een juridisch advies: [02]

a) Er is sprake van overtreding van het Bbk doordat de verkeerde BRL is
gebruikt (BRL 9321 is niet van toepassing op granuliet). RWS heeft het
productcertificaat terecht geweigerd. 8) De BRL 9321 erkenning zou
moeten worden ingetrokken. C) De zorgplicht is van toepassing.
Voorkomen zou moeten worden dat het granuliet wordt toegepast in
verschillende voormalige zandputten i.v.m. onwenselijke effecten op
milieu.

-+ -+
4-12-2018 Het verzoek wordt op 4 december 2018 afgewezen door Werkenpakket [02]

ON omdat RWS handhaaft tegen de toepassing en niet tegen GIB.+
7-1-2019 RWS ON ontvangt een bezwaarschrift van de raadsman namens GIB. [02]-+
Maart 2019, Vanwege de complexiteit is besloten om samen DGRW, WVL, ILT en

RWS ON een notitie op te gaan stellen en voor eens en altijd
duidelijkheid te creeren. Mier worden specialisten betrokken en definities
en standpunten verkend.

April 2019 Concept notitie gereed en naar betrokkenen rondgestuurd.

Mei 2019 Op het ministerie is overleg gevoerd met betrokkenen ["] 11.1

13-6-2019 Vanwege de complexiteit stellen DGRW, WVL, ILT en RWS ON een notitie [01], [02]
op en stemmen deze af met RWS uitvoering en handhaving en toezicht

. Deze is de laatste versie van conceptnotities
van april en mei 2019. Naast een beschrijving van herkomst en
productieproces, karakteristiek en milieuhygienische kwaliteit van
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granuliet worden in de memo toepassingsmogelijkheden geschetst.~~ mr~

Dit is de memo waar in zijn brief (begin derde alinea) aan
Michelle van 10-10-2019 (zie XXX) naar verwijst.+ +

17-6-2019 GIB ontvangt de notitie [01]+-
21-6-2019 CONCEPT- verslag implementatieteam Bbk (IT) d.d. 20-6-2019. Onder [Ola]

agendapunt 6 granuliet wordt de vraag bediscussieerd, of granuliet als
grond of bouwstof moet worden gezien en of het materiaal onder de
scope van BRL9321 valt.~e

11. j.

2-7-2019 Schriftelijke reactie van GIB zelf op de notitie [01]. 11.1

12-7-2019 (DGWB) en (DGWB) voeren over de [6]
oroblematiek granuliet overleg met GIB ($~~eJng

11.1
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11.1

juli 2019 Vanuit ministerie komt het bericht [13]

11.1

16-7-2019
,

RWS ON afd. VV en HH ontvang een bericht van WVL, dat beleid een
richting heeft gekozen in de discussie of granuliet als grond of bouwstof
moet worden aangemerkt.+-

18-7-2019 Op initiatief van (DGWB) vind een
telefonische afspraak plaats. Deelnemers zijn ~ ~(~DGRW,~

(WVL), (WVL), (ILT),
~ P ~(ZN) en (ON). Daar blijkt dat GIB dhr.

heeft benaderd en vervolgens DGRW heeft benaderd om in
gesprek te gaan over het standpunt van RWS.

[2]

[2], verwijzing in [01] naar dit gesprek

11.1

19-8-2019 IenW en RWS hebben intern gesproken over de ontstane onduidelijkheid [04]
op 19 augustus 2019. Daar is de conclusie getrokken dat

11.1

21-8-2019 Overleg betrokken directeuren met afspraken op welke wijze de [06a] [06], verwijzing in [01] naar dit overleg
ondernemer Granuliet Import Benelux GIB over het standpunt zal
worden informeert. I

11.1
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26-8-2019;
14:30h

26-8-2019
afspraak om
14:30h op
Westraven

Mail van dir. NM RWS ZN (May) naar dir. WVL (Ruud) waarin zij de [23]
conclusies van een gesprek met elkaar op papier vastlegt~ 11.1

Gesprek tussen [04] [25]
(Bontrup/Graniet Import Benelux BV, GIB) Ruud Splitthoff (IenW/RWS),

(IenW/DGWB) In den Haag (kenmerk IENW/BSK-
2019/185786). 11.1
In het gesprek is door IenW

11.1

Week van 9

i

september
20119+-
4-10-2019

Melding (Melding Bbk 504391.0) voor toepassen 100.000 ton granuliet [11]
ontoereikend beoordeeld door Rijkswaterstaat Zuid Nederland, afdeling
Vergunningverlening

Dir. NM RWS ZN (May) stuurt mail aan dir WVL (Ruud) met de vraag [24]

~ a 11.1

10-10-2019 DGWB neemt in een brief/memo aan DG RWS het standpunt
in, dat granuliet als grond onder de regels van het bbk kan worden
toegepast .

-+
Week van Melding voor wijzigen toepassing naar 250.000 ton granuliet toereikend
14 oktober beoordeeld door Rijkswaterstaat Zuid
2019 Nederland, afdeling Vergunningverlening

18-10-2019 Gesprek heeft plaats gevonden tussen Diana, Michele en Cees Brandsen
via conference cali tussen 14.15 en

14.45 uur

[07]

11.1
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Melding voor toepassen 100.000 ton granuliet toereikend beoordeeld op
(week van 7 oktober).

I

I

I 11.1
I

I

18-10-2019 Op vrijdag 18 oktober 2019 is de tweede Besluit bodemkwaliteit(Bbk)-
melding, met kenmerk 504391.1, toereikend verklaard door
Rijkswaterstaat Zuid Nederland, afdeling Vergunningverlening.~MM~

[12]; 19 oktober was een Zaterdag

11.1

21-10-2019 [15]

11.1

21-10-2020 De afdeling Handhaving van ZN is op maandag 21 oktober 2019 op de
hoogte gebracht van de goedkeuring van de melding. Zoals gebruikelijk
wordt er dan door Handhaving inhoudelijk naar de stukken (melding,
certificaat = milieuhygienische verklaring van het bedrijf, plus
aanvullende informatie van het bedrijf (in dit geval GIB)) gekeken om te
kijken of de geleverde partij grond voldoet aan de voorwaarden van het
Bbk. Dit ter invulling van de toezichtstaak.

23-10-2019 DG RWS Michele Blom geeft in een brief/memo

[12]

[08]
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Ze vraagt de
11.1

24-10-2019 HID ZN vraagt aan HID WVL, wanneer WVL een brief gaat opstellen

~ ~
[26]

11.1

28-10-2019 HID WVL geeft antwoord aan HID ZN, [26]

11.1

Artikel op bnnvara/zembla d.d. 6-2-2020 "Top
Rijkswaterstaat betrokken bij afvaldump"
[12]

28-10-2019 Eerste stortingen van granuliet in de plas Over de Maas. Op
maandagmiddag 28 oktober 2019 is gecontroleerd en bleek de eerste
partij te zijn toegepast in het diepe deel van de plas. Hierop is aan de
heer (directeur Nederzand BV/Over de Maas BV)
mondeling en per mail dringend verzocht om, totdat het
verificatieonderzoek en de resultaten hiervan bekend zijn, de toepassing
zodanig toe te passen dat deze terug te nemen is.+ +29-10-2019 Handhavingsbrief met bevestiging van hetgeen, wat op 28-10-2019 is [12]
aangegeven. Tevens is aangegeven dat wij op woensdag 30 oktober
2019 een verificatieonderzoek willen laten uitvoeren.+-

30-10-2019 Uitvoering verificatieonderzoek door Geonius in opdracht van
Rijkswaterstaat Zuid Nederland. Naast de bij de Bbk-melding
onderzochte parameters wordt aanvullend onderzoek gedaan naar 15
metalen (aanvullend op Arseen, Chroom, Vanadium,Tin, Antimoon,
Seleen) en 16 aromatische oplosmiddelen, Polyacrylamide, sulfaat en
Chloride

Resultaat
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I

Ig

Week van 2 Melding (Melding Bbk 504391.3) voor wijzigen toepassing naar 500.000
november ton granuliet toereikend beoordeeld door
2019 Rijkswaterstaat Zuid Nederland, afdeling Vergunningverlening.
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November
2019

December
2019

8-1-2020

24-1-2020

Sinds de toepassing toereikend is verklaard zijn er in november 2019 [11]
gemiddeld 6 schepen (a 3.000 ton) per week toegepast in Over de Maas

Sinds december is zijn gemiddeld 11-12 schepen (a 3000 ton) per week [11]
toegepast in Over de Maas

Verificatiebodemonderzoek

DGWB stuurt een nota ter informatie IENW/BSK 2020/14961 aan de [9]
twee ministers. In deze nota wordt een samenvatting gegeven van het
proces rond de toepassing van granuliet en de link gelegd met de
geplande Zembla uitzending d.d. 6-2-2020.~ W 11.1

6-2-2020 Diverse media publiceren op basis van infomateriaal Zembfa informatie
over het storten van granuliet bij Over de Maas

De Gelderlander "RWS liet afval storten in
zandwinning Over de Maas: Ernstig milieudelict".

De Volkskrant: "Lozingen bouwbedrijf
doorgedrukt"

De Volkskrant NL: " RWS stond storten afvalstof
in natuurplas toe, na bemoeienis ex-minister
Halbe Zijlstra"

RTLNieuws: "Top RWS betrokken bij dumpen
half miljoen ton afval in natuurplas"

Nu.nl: " RWS liet bouwbedrijf afvalstoffen
dumpen in natuurplas"

Trouw: "Top Rijkswaterstaat drukte dump van
een half miljoen ton afvalerdoor'-2-2020

Zembla- uitzending "De afvaldump door Rijkswaterstaat"

XX-XX-2020 Analyseresultaten 2'erificatieonderzoek granuliet Over de Maas

01 Ola 02 04
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