
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(WVL)
woensdag 12 februari 2020 15:15

(WVL)
RE: UITNODIGING: In  gesprek overZembla ui tzending maandag 17 feb 12-13

10. 2. e

Prima tekst ah het via kan oké, mag ook via mti

Verzonden met BlackBerry Work
( Twv.blackbeny. com)

Aan: (WVL) Ol
Datum: woensdag 12 feb. 2020 1:51 PM
Aan: (WVL) < H@rws.nl>
Ondenwrp: UITNODIGING: In gesprek over Zembla uitzending maandag 17 feb 12-13

Dag | ,

Hierbij tekstvoorstel.
Vraag is of jij verstuurt of H?  is misschien logischer, maar ook dan  ondertiteling even aanpassen .

Grtz,

11.1 jo 10. 2. g concept

definitief verzonden mail: zie document 23



Van:

Verzonden: woensdag 12 februari 2020 20:11 q £ q
Aan: (WVL); (WVL >

Onderwerp: RE: Verzoek om inzet WVL

Hoi

Ook met per toeizd met gesproken m Den Haag oa over rol hulp WVL; daar legde hg het accent op het 2e deel (inhoudelijke deel) en ook daarbij bestuurlijke component, bv gemeente en provincie;
daar kan ik bg helpen

het WOB verzoek iind ik voor mezelf ingewikkeld

Groet

Van: (WVL) < @rws.nt>

Datum: woensdag 12 feb. 2020 7:48 PM

Aan: (WVL) < @rws.nl>, (WVL) ni>

Onderwerp: FW: Verzoek om inzet WVL

Ik heb nu de ixaag boien water van . Willen jullie met elkaar afstemmen welke reactie we geven aan en wie het gaat trekken Iedereen denkt dat het wordt maar ik houd die optie open Ook
ik kan en moet wellicht een rol spelen of een ander persoon

Denk enen irg oner de iraag maar sip wel snel afstemmen Let wel ik ken beide Wob verzoeken met inhoudelijk.

Groeten

Van: (BS) < @rws.ni>

Datum: woensdag 12 feb. 2020 11:01 AM

Aan: (WVL)

Kopie : (BS) < @rws.ni>, < @rws.nl>

Onderwerp: Verzoek om inzet WVL

Beste

Zoals we telefonisch al enen bespraken vergt het onderwerp Granuhet vanwege de diverse aspecten die aan dat dossier nerbonden zijn m combinatie met de geconcentreerd periode waann alles moet
plaatsenden om samenwerking en hulp. Mgn nerzoek ik daar oor vanuit WVL de bijdrage te kieren die nodig is. Gezien de inhoudelijke kennis en betrokkenheid van WVL bg het onderwerp tot mi toe, wil
ik je iragen voor bet volgende:

Coördinatie Wob verzoeken

M.b.t  het dossier granuliet verzoek ik je, zoals telefonisch besproken om de regie te voeren op de WOB verzoeken Tan zowel BNN/Vara als ian de Spomisserij Nederland, en eventueel toekomstige Wob
verzoeken oier dit onderwerp.



Dit betekent dat de eerste stap is om Aamut WVL alle beschikbare informatie tnb.t. Granuhet (mails, apps, nota's etc) te Aerzamelen en dk gecoördineerd uk te vragen aan ZN, ON. WVL (zelf) en BS.

Na het verzamelen van alle releAante stukken door WVL, stelt WVL een imentansatielgst op van alle Aerzamelde stukken en maakt WVL, in samenspraak met de andere betrokken diensten een eerste
waardering Aan de stukken (AAat moet gelakt, m ieder geval de namen).

De rolkan de CD collega’s (Wob juristen) is dat zy helpen bij bet opstellen Aan het formele Wob beskik en kunnen adviseren over de waardering.

Inhoudelijke expertise ÏÏTZ

BS stek de nota’s voor de ministers op. In deze nota’s moet Aaak een duiding worden gegeven Aan beschikbare onderzoeksrapporten en Aerricbte bemonstering.

WVL is dé kennisdienst Aan RWS en daarmee is deze duiding Aan de technische inbond de A-eraniAA Oordelgkbeid Aan WVL. Het is belangryk dat dk zorgvuldig gebeurt, omdat deze duiding de basis Aormt
Aioor de stukken die naar ministers gaan Mijn Aerzoek is om bij de duiding ook bet 4-ogenpnncipe toe te passen

Vriendelijke groet



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(WVL)
donderdag 13 februari  2020 07:59

(WVL)
RE: Bericht van de Groepsraad op  Zembla-uitzending granul ie t

10. 2. e

Goeiemorgen

Doe we..

Groeten

Verzonden roet BlackBerry Work
(AAAAW.blackberry.com)

Van: (WVL)
Datum: donderdag 13 feb. 2020 12:32 AM
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: Bericht van de Groepsraad op Zembla-uÈzending granuliet

Hoi|

Nieuwe informatie voor mg. In welk tgdAak heefi zrli dit aigespeeld en wanneer was dat overleg met
Ja moeten we zeker bespreken a.s.maandag!

Maandag is een WVL- brede bijeenkomst. Daarna organiseert ook nog een tweede bijeenkomst voor de direct betrokken insiders. Naast maandag moet dit mi ook daar ter sprake komen

Groet

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackbenycom)

Van: (WVL)
Datum: woensdag 12 feb. 2020 4:16 PM
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: Bericht van de Groepsraad op Zembla-uitzending granuliet

Hoi|

Ik heb toch echt n ander gewei bij dit bericht en ik A'erwachi dat de andere insiders ook een heel ander gevoel hebben.

Na twee maanden OAerleg tussermRWS ILT en ministerie ( ) waarbij bet standpunt wordt ingenomen gramihet is een bouwstof en de brl 932 1 is niet geldig ah bewijsmiddel Beskut m OAerleg met
. zonder emg oserleg met ons. na een gesprek met GEB dat granuliet grond is en de brl 932 1 wel gebruikt kan worden Om hun standpunt door te drukken spreken ze met de afdelingshoofden Aan

RWS en UT. De hoofden stemmen in en zetten hierbij alle deskundigen buiten spel
Ik heb hierop contant gehad met en hem gewaarschuwd dat dit erg gevoelig Echt bij de deskundigen en het project OAer de Maas.

■ rmd dat hij juist handelt waarop ik aangeef dat ik geen betrokkenheid meer wens en zie voor mezelf Ik trek me terug en laat het aan hem. (
). buiten scope

Hieroser geen verwijt naar het management run RWS Ik had wel gehoopt dat eerste v'erd geluisterd naar de deskundigen en dan pas gehandeld.

rraagt mij om adries en ik rraag gezien jou afwezigheid bij di gesprek. Hierbij wordt ook gesproken over de brl 9321 . Ik geef aan dat deze brl met als bewijsmiddel kan worden
gebruikt en dit door ILT is gecomniimceerd en op straat Egt. Amd dn onzin en zegt dat dat de brl wel kan worden gebruikt. Ik wijs beide op de risico’s, gehoord of gezien ?

Laten we tijdens mijn p- gesprek rerder praten. Kijken wat we hier.an kunnen leren

Groeten

Verzonden met Bla ckBerry Work
(www.blackbenycom)

Van: (WVL)
Datum: woensdag 12 feb. 2020 1228  PM
Aan:  WVL-DL LO-afd-Bodem-en-Onder grond <WVL-DL-LO-afd-Bodem- en-Onder grond@rw s m>
Kopie: (WVL) < @rws.ni>, - DGRW < B@minienw . n>.

@minienw.ni>
Onderwerp: Bericht van de Groepsraad op Zembla-uitzending granuliet

- DGRW iT 1 1 1 ii i ir n~” nb . -BSK

Update Zembla: bericht van de Groepsraad
Veel RWS-collega’s zullen de uitzending van Zembla over granuliet van donderdag 6 februari jongstleden met pijn in de buik hebben gekeken. Dat  geldt ook voor ons als leden van de
Groepsraad.
http://coiporate.intranetrtss.nl/Actiieel/Nieiiws/Nieiiws Rijkswaterstaat/2020.02.12/üpdate Zembla bericht van de Groepsraad.htm
De uitzending leidt dan ook - begrijpelijkerwijs - tot Aieel reacties binnen onze organisatie. In dit bericht delen we graag ons beeld en vat je de komende tijd van ons kunt verwachten.

‘Overrulen’
De discussie OAier de Aiaag of granuliet als grond of bouwstof moet worden gezien, heef: te lang geduurd. Ook de mformatie-uitwisseling daarover had, terugkijkend. beter gekund. We betreuren dat bij een
aantal collega s een beeld is ontstaan dat zij door de hogere manageirentlaag zijn overruled. Hoewel sommigen dat wel zo enaren hebben, is daar feitelgk nooit sprake :nn geveest.

Fe ite n vers us be e Idvorming
Sterker: aat vragen nooit "van medewerkers te handelen m strijd met wet- en regelgeving. Wel is discussie ontstaan over de toepassing Aan granuliet als materiaal voor het Aerondiepen Aan diepe plassen. De
DG besloot dit daarom voor te leggen aan de opsteller Aan de beleidsregels (het muustene Aan lenW. m dit geAal DGWB) Het ministerie beA-estigde daarop opnieuw dat granuliet als grond beschouw d AArordt.

Daamiee is de correcte Aveg beAAandeld die beAAandeld moet worden als er Aierschil Aan inzicht is OAier de uitleg Aan regels. Het beeld dat Zenfola schetst doet geen recht aan het zorgAuldige proces Avat hier
wel degelijk is doorlopen. Je leest meer OAier de foiten m het onlme dossier dat eerder is gemaakt.



Het gesprek aangaan
Het belangrijkste voor nu is wat ons betreft om OA"er dit onderwerp met elkaar in gesprek te raken en te blijven Zowel m regio Zuid- en Oost-Nederland. bij WVL als ook binnen alle andere RWS-
onderdelen Dat gesprek zou niet alleen OA'er de Zemb la-uitzending zelf moeten gaan maar vooral ook over watje doet als je bet ergens met nee eens bent. En welke wegen er te bewandelen zijn binnen onze
eigen RWS- organisatie wanneer j e  het gevoel hebt niet gehoord te worden

We willen een organisatie zijn waar voldoende ruimte is voor discussie en tegenspraak. Waar het veilig is je professionele op ttmg te kunnen tuten en te escaleren wanneer j e  denkt dat dat nodig is. En waar
ruimte en gelegenheid is om te spreken met bij voorbeeld een vertrouwenspersoon als je daar behoefte aan hebt.

Hoe nu verder?
Zoek elkaar enje direct leidinggevende op om te praten otvr wat de uitzending met jou doet. Op verschillende plekken binnen onze organisatie worden de komende dagen bijeenkomsten en oploopjes
georganiseerd. Misschien is dat bij jou al gebeurd en heb je al een gesprek gevoerd. De leden van de Groepsraad, directieteams en afdelingshoofden zullen hier op een eigen manier nr.uHuig aan geven. Of
hebben dat al gedaan.

Het Zembla- item zal de komende weken ook m Tweede Kamer besproken worden. Het zal ons dus nog enige tijd bezig gaan houden Als Groepsraad hopen we dat het een aanleiding kan zijn om net elkaar
het goede gesprek te weren

Meer  informatie
De feiten lees j e  hier m een mformatiedossier dat eerder onluie is gezet. In dit dossier is ook een Q&A opgenomen wa arm antwoord wordt gegeven op een aantal vragen die jij mogelijk ook hebt.

Meer weten
Q&A Zembla & Volkskrant
Update: Achtergrondinformatie granuliet — reactie op Zembla en Volkskrant
Maihvisseling Zembla

Terug naar nieuwsoverzicht
Laatst gewijzigd (CD), 12/2/2020 1027
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helder en duidelijk! dank voor deze reactie uitleg.



10 .  2 .  e
donderdag 13 februari  202010:41

FW: BEDRIJFSVERTROUWELIJK FW: Granuliet versie 3.1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

5
RoyalHaskoningDHV_Effecten_gebruik_flocculant_bij_productie_van_granuliet_29_Mei_2019{l}.pdf | BSB-certificaat Granuliet IZG-039-2.pdf- 191031, resul taat  MA190656.001.B01_def (002j.pdf; 200108,
resul taat  MA190656.003.B01_def {002). pdf;  G ranu l i e t -  tussenrapportage resul taat  3. l .docx Z16  dö  I ITV IT t 3T71  S 1 1 S t  VOOL b l  ~l 3 g C II

Svp ook check of dit dubbbel is

(WVL) nl '
Verzonden: woensdag 12 februari 202012:32
Aan: ( BS) . n I >; (WVL)< | (grws.nl>;
CC: ( WVL) 1 nb;  (ZN) « ■tgrwsmb»
Onderwerp: BEDRIJFSVERTROUWELIJK FW: Granuliet versie 3.1

TER INFO: mijn advies aan RWS-ZN tav de 2 verificatiemetingen granuliet door handhaving.

Van: (WVL) < @rws. nl>
Verzonden: woensdag 12 februari 202011:03
Aan: (ZN)
CC: (ZN) - 2!" (ZN) 2?
Onderwerp: FW: BEDRIJFSVERTROUWELIJK FW: Granuliet versie 3.1

Hoi |

Dank voor de stukken, weer nieuwe en vollediger informatie van de verificatieonderzoeken.

Vanuit mijn kant de volgende adviezen:

1) Keuringsrapport van verificatieonderzoek 31-10-2019:
- In dit rapport wordt de partij onterecht getoetst aan de parameter barium (en om die reden als niet-toepasbaar gekwalificeerd). Advies om dat te laten corrigeren door het adviesbureau.

In het tweede keuringsrapport is deze toets wel correct uitgevoerd.
- De analyseresultaten voor de parameters acrylamide en acrylonitril ontbreken in de bijlagen. Advies om die toe te laten voegen door het adviesbureau. Het is wenselijk dat de rapportage

100% volledig is.
- LET OP: in dit rapport is terecht geformuleerd dat deze verificatie keu ring INDICATIEF is, omdat de bemonstering en analyse niet volgens de vereiste methodieken is uitgevoerd. Door het

instorten van de boorgaten is de onderste 1,5 m van de granulietvracht niet bemonsterd. Door te weinig monstermateriaal in de steekbuizen zijn de analyseresultaten van de vluchtige
parameters ook indicatief. Dit is nieuwe informatie voor mij, wel relevant in de communicatie.

2) Keuringsrapport van verificatieonderzoek 8-1-2020:
- De analyseresultaten voor de parameters acrylamide en acrylonitril ontbreken in de bijlagen. Advies om die toe te laten voegen door het adviesbureau. Het is wenselijk dat de rapportage

100% volledig is.

3) Advies om nu nog geen melding te doen aan de ILenTivm overschrijding van de factor 1,4 tussen beide verificatieonderzoeken. Normaliter doen we dat natuurlijk wel direct, maar zoals
vermeld is het eerste verificatieonderzoek indicatief (dus mogelijk niet 100% representatief). In dat licht zou ik een 3 e verificatie meting in gang zetten. Als dan blijkt dat factor 1,4 nog steeds
wordt overschreden dan uiteraard een bodemsignaal aan ILenT doen. (Alternatief is om nu wel een melding te doen aan ILenT met een vette disclaimer dat het eerste verificatieonderzoek
representatief is).

4) Van begreep ik dat over 3 weken de laatste vrachten van de 500.000 ton mogelijk worden geleverd. Omdat 1 van onze 2 verificatieonderzoeken indicatief is en afwijkt van de wettelijk
voorgeschreven monstemame- en analysemethodieken is mijn advies om snel een 3 e verificatie controle in gang te zetten.

Kun je hier wat mee?
Vanmiddag ben ik goed telefonisch bereikbaar. Morgenochtend niet.
Groet

Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 17:40
Aan: (WVL) < @rws.nl>
CC: (ZN) 21" (ZN) 2?
Onderwerp: BEDRIJFSVERTROUWELIJK FW: Granuliet versie 3.1

Hi

Zojuist spraken we elkaar OAier het gegeten dat we de resultaten A-an de tweede monstemame hebben onr.ungen (dit is nog een concept versie Aan de notitie). Zo Aer ik dit kan interpreteren zijn de resultaten
positief met uitzondering van de afwijking boven de norm (1,4 factor). auuluI het m het RBK gestelde kader hiertoe. Aoor afwijking m de parameters tussen verschillende onderzoeksresultaten. Ik begnjp dat
we bij een dergelijke afwijking een bodemsignaal aan de ILT afge en en de Araag is hoe Ave Iner in deze casus mee om willen gaan° Aangezien WVL is aangeAAezen als coördinerende dienst, leg ik dit aan je
Aioor. We spraken af dat j e  hier op terugkom maar dat de pnonteit nu eerst bij andere onderdelen Aan het dossier Egt. HarteEjke groet.

Van: (ZN)
Datum: dinsdag 11 feb. 2020 4:58 PM
Aan : (ZN) . n>, (ZN)
Onderwerp: Granuliet versie 3.1

en ,

Heb | (gevraagd om commentaar/inbreng.
Heb hem nog niet gesproken.

Achtergrond 1,4 factor:

Regeling bodemkwaliteit ’handhavings'factor:

Voor bouwstoffen is dit:
Artikel 3.8.2. Onderzoek in het kader van de handhaving
1 Een onderzoek in het kader van de handhaving van de eisen in artikel 28, eerste lid, onder b ,  van het besluit, wordt verricht overeenkomstig artikel 3.4.1.
2. Bij een onderzoek als bedoeld in het eerste lid, wordt beoordeeld:

a. de partij als geheel, zoals aangegeven op de milieuhygiënische verklaring of de afleverbon;
b. de partij zoals ter plaatse aanwezig bij de producent;
c. de partij zoals toegepast in het werk, of
d. een onderdeel van de partij, waarbij dit onderdeel ten minste 10.000 ton bedraagt.

3 Er is sprake van een overtreding van artikel 28, eerste lid, onder b ,  van het besluit, indien het in het eerste lid bedoelde onderzoek uitwijst dat de maximale waarden, bedoeld in artikel
3.3.3, eerste lid, met ten minste een factor 1,4 worden overschreden, ongeacht de variatie in het onderzoeksresultaat ten gevolge van de mate van heterogeniteit van de partij.

Voor grond is dit:
Artikel 4.13.1. Onderzoek in het kader van de handhaving
1 Een onderzoek in het kader van de handhaving van artikel 37, eerste lid van het besluit wordt verricht overeenkomstig artikel 4.3.3.
2 Er is sprake van een overtreding van artikel 37, eerste lid van het besluit, indien het in het eerste lid bedoelde onderzoek uitwijst dat de maximale waarden, bedoeld in artikel 4.2.2, met ten

minste een factor 1,4 worden overschreden, ongeacht de variatie in het onderzoeksresultaat ten gevolge van de mate van heterogeniteit van de partij.

Met vriendelijke groet,





(WVL)
donderdag 13 februari 2020 22:38

(WVL)
RE: Brdllh
RE: Grond of bouwstof

10
10. 2. e

definit ieve versie Kamerbrief:
ht tps : //www. r i j  ksoverheid.  n l /documenten/kamers tukken/2020/03/05/u i tzenc l ing-
zembla-over-gramiliet

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Ik reageer even n iet  op de brief zelf, maar even als aparte mail. Ik heb de tekst u i t  de bief  die over het Bbkgaat hieronder gecorrigeerd. Die correcties moe t j e  zelf even i n  de br ief  plakken. Mijn oog viel
ook op de bijlage 1, wettel i jk kader. Dat is we l  heel erg dun. Ik zou daar het  sterker vinden om de tekst u i t  de NvT van het  Bbk te gebruiken. Zie bijgevoegd mi jn mail aan van zondag.

Voorafgaand aan de onderstaande passage wordt door HBJZ nog gewerkt aan een zin over waarom onderscheid i n  kaders voor bouwstof en  grond en  bagger (grond en  bagger mogen weer  bodem
worden, bouwstof alleen i n  werken). Ik heb daar met  ( i npu t  voorgegeven, dus dat zal we l  goed komen

11.1 jo 11.4 conceptCorrecties op  briefpassage i n  groen hieronder:

Van: (WVL) < |@rws. nl>
Verzonden: donderdag 13 februari 202020:23
Aan: (WVL)
Onderwerp: Brdllh

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackbeny.conQ

Van: (BS)
Datum: donderdag 13 feb. 2020 6:53 PM
Aan: (WVL) (ZN) < @r\vs.n>, (WVL) (WVL)
Kopie: (BS) < @rws.nt>, (BS) < i@rws.nl>
Onderwerp: SPOED Kamerbrief granuhet na SG-overleg

Beste mensen.

Bijgaand een concept voor de Kamerbrief over ‘granuhet' .

Graag urterhjk morgenochtend (ligdag) l l u  jullie reactie . input (alleen concrete tekstvoorstellen) aan mg.

Verzoek is om per dienst (WVT en ZN) één gebundelde reactie naar mg te sturen en deze conceptbrief met breder te verspreiden dan de geadresseerden van deze mail

Ahnst bedankt.

Groeten

Van: - DBO <
Datum: donderdag 13 feb. 2020 6.29 PM
Aan: - BSK<

DGRW

Onderwerp: 20200213 Outhne Kamerbrief granuhet na SG-overleg

Beste collega ' s ,

Bijgevoegd een nieuwe versie van de brief over de uitzending van Zembla.
Ik heb sinds de vorige versie de aanvullingen van DGWB meegenomen en  verschillende passages aangepast naar  aanleiding van ons overleg van hedenmiddag.

In de kantlijn heb ik aangegeven van welke personen ik nog tekstbijdragen verwacht.
Graag jullie commentaar uiterlijk vrijdagmiddag 12 uur.

Dan kan ik da t  weer  meenemen en  kunnen we  de versie in het SG-overleg bespreken. Daarna kan he t  in de tas naar de bewindspersonen.

Fijne avond!



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(WVL)
vri jdag 31 januari 2020 14:19

- DGRW
Bouwstoffen en  beleidsachtergrond

1110. 2. e

We hadden het er net even over en ik realiseer mij dat ik met daarover een artikel aan Vastgoedrecht heb geschreven waarin we dit ook netjes hebben verwoord:

2.3 Algemene uitgangspunten

Bouwstoffen kunnen speciaal voor de beoogde toepassing vervaardigd zijn, maar ook met gebruikmaking van afvalstoffen. Voor de toepassing is het (gelukkig) niet van belang om onderscheid te
maken tussen deze beide categorieën, wat erg lastig kan zijn. Als bouwstoffen worden toegepast in een werk en aan de kwaliteitseisen voor toepassing voldoen, wordt ervan uitgegaan dat
sprake is van een milieuverantwoorde nuttige toepassing van afvalstoffen, die in overeenstemming is met de Europese afvalstoffenregelgeving (met name de Kaderrichtlijn afvalstoffen ). In art.
5, lid 1, BBK is vooralle zekerheid nog wel uitdrukkelijk bepaald dat bouwstoffen, grond en baggerspecie alleen mogen worden toegepast als sprake is van nuttige toepassing van de afvalstoffen.
In het kader van de Omgevingswet is een dergelijke bepaling niet meer opgenomen, omdat de nuttige toepassing al besloten ligt in het begrip 'werk'. Het begrip 'werk' is in art. 1 BBK in algemene
zin omschreven. Hieronder wordt verstaan een 'bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof
En wordt van uitgegaan dat bij toepassing in een werk altijd sprake is van een functionele (lees: nuttige) toepassing. Bouwstoffen worden doorgaans speciaal voor een bepaalde toepassing
vervaardigd en kosten geld. Er kan ook sprake zijn van secundaire bouwstoffen die vrijkomen bij sloop en waarin afvalstoffen worden hergebruikt. Om te voorkomen dat de afvalstoffen worden
verwijderd, is in het begrip toepassen van bouwstoffen een uitzondering gemaakt voor het toepassen van bouwstoffen voor het verondiepen of het dempen van oppervlaktewater en het ophogen
van de bodem ten behoeve van woonwijken en industrieterreinen. Hiervoor is zoveel materiaal benodigd dat men hiervoor normaal gesproken geen (kostbare) bouwstoffen gebruikt maar
alternatieven, met name grond en baggerspecie. Het is dan kennelijk vooral de bedoeling zich van de bouwstoffen te ontdoen. Er is dan sprake van verwijdering van afvalstoffen. Ook als voor
dergelijke werken primaire bouwstoffen zouden worden gebruikt, is dit ongewenst, omdat dan sprake is van verspilling van grondstoffen die, met het oog op de voorhanden alternatieve materialen
voor verondiepingen, dempingen en ophogingen, voor betere doeleinden kunnen worden ingezet. Andere toepassingen van bouwstoffen in een werk in oppervlaktewater zijn wel toegestaan.

Voor grond en baggerspecie zijn de functionele toepassingen in art. 35 BBK daarentegen limitatief opgesomd. Grond en baggerspecie komen in het kader van projecten of bij
baggerwerkzaamheden vrij door ontgraving. Daar moet men vervolgens van af, waarbij de functionele toepassing niet voorop hoeft te staan. Om te voorkomen dat de toepassing in feite neerkomt
op verwijdering van afvalstoffen worden alle toegestane functionele toepassingen limitatief opgesomd. Als geen sprake is van en functionele toepassing, is sprake van verwijdering van afvalstoffen
en wordt het 'werk' als een stortplaats aanqemerkt.
Een ander verschil tussen het regime voor het toepassen van bouwstoffen, onderscheidenlijk grond en baggerspecie, is dat een functionele toepassing van grond of baggerspecie niet altijd hoeft
te resulteren in een (blijvend) werk, bijvoorbeeld bij verspreiding van baggerspecie uiteen watergang over aanliggende landerijen of verspreiding van baggerspecie in oppervlaktewater met een
ecologisch oogmerk. Grond en baggerspecie hoeven in tegenstelling tot bouwstoffen niet terugneembaar te worden toegepast, zodat de herkenbaarheid van het oorspronkelijke werk op de lange
duur kan vervagen. De toegepaste grond en baggerspecie maken na verloop van tijd deel uit van de bodem.
Bij de regulering van het toepassen van bouwstoffen speelt het voorzorgbeginsel een belangrijke rol. Bouwstoffen zitten nog niet in het milieu. Milieuverontreiniging kan worden voorkomen door
bouwstoffen niet toe te passen. De kwaliteitseisen waaraan bouwstoffen moeten voldoen om te voorkomen dat door het toepassen milieuverontreiniging ontstaat, hebben als uitgangspunt dat
ook geen verontreiniging kan ontstaan als de bouwstoffen onder de meest kritische omstandigheden, bijvoorbeeld in een waterwingebied, worden toegepast. Bij grond en baggerspecie ligt dit
anders, omdat zij al onderdeel van de bodem uitmaken. Zij worden uit de bodem ontgraven en elders weer toegepast. In beginsel worden zij dus alleen verplaatst en niet nieuw in het milieu
gebracht. De kwaliteit van grond en baggerspecie wordt bepaald door de bestaande bodemkwaliteit en is dus gegeven. Uitgangspunt bij het toepassen is dat de bestaande bodemkwaliteit
daardoor op de locatie van toepassing niet mag verslechteren (stand still).

Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEG, L 150).



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(WVL)
donderdag 13 februari  202010:11

(CD)
RE: Onderzoek o f  storten granul ie t  strafbaar  i s

10. 2. e
12

Dank vd info

Van: (CD)
Verzonden: donderdag 13 februari 202008:56
Aan: (WVL)
Onderwerp: Onderzoek of storten granuliet strafbaar is

Geachte heer ,

Dit artikel kwam ik vanochtend tegen :

C Onderzoek of storten granuliet strafbaar is

De Gelderlander (MARGRIET VERSCHOOR) | 12 Feb 2020 03:30

Rubriek: p.9
Lengte: 221 woorden
Het Openbaar Ministerie en politie bekijken of er een strafrechtelijk onderzoek moet komen naarde stort van granuliet
in de natuurplas van Over de Maas.

Alle signalen worden beoordeeld op 'aanknopingspunten die een eventueel strafrechtelijk onderzoek zouden kunnen
rechtvaardigen', bevestigt de woordvoerder van het OM in Amsterdam, Marieke van der Molen.

Een onderzoek kan vervolgens meer duidelijkheid geven over 'de rol van betrokken personen of bedrijven'.

Het Openbaar Ministerie meldt ook dat aangiften of meldingen via het Team Criminele Inlichtingen (TCI) of Meld Misdaad
Anoniem (MMA) welkom zijn.

Uit een uitzending van Zembla vorige week bleek duidelijk dat sinds november honderdduizenden tonnen granuliet
worden gestort in de waterplas Over de Maas bij Alphen. Granuliet is een restproduct dat ontstaat bij het breken van
graniet voor de wegenbouw.

Dat gebeurt tegen het advies in van de betrokken ambtenaren, zo blijkt uit interne documenten en volgens bronnen
binnen Rijkswaterstaat.

De top van Rijkswaterstaat zette, na bemoeienis van oud-minister Halbe Zijlstra, eigen ambtenaren onder druk om het
storten toe te staan.

Het granuliet is afkomstig van het Amsterdamse bouwstoffenbedrijf Bontrup. Volgens de eigenaar van de waterplas bij
Alphen, heeft het Amsterdamse bedrijf ervoor betaald om van het granuliet af te komen.

Bontrup en Rijkswaterstaat beweren dat granuliet, onder voorwaarden, goed en veilig is te gebruiken.

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 9

Copyright 2020 Wegener NieuwsMedia BV All Rights Reserved
Terug naar uittreksel



donderdag 13 februari  2020 18:27
(WVL); (WVL); (WVL); <WVL )

RE: opzet medewerkersbi jeenkomst Zembla

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

1310. 2. e

Idem

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackbeny.com)

Van: (WVT)
Datum: donderdag 13 feb. 2020 625 PM
Aan: (VAL) < |@rws.nl>, (WVL) (WVL)

■@rwsjïi>
Onderwe rp: RE: opzet medewerkersbijeenkomst Zembla

(VAT)

Ik keek er even na. Een aandachtspunt is voor mg dat we toch vrij lang zenden eer we vragen toestaan Aan medewerkers. Dus ik wil prima AlerteDen en mooi als en
het gaat om ophalen Dus dat moetje goed met inregelen svp.

ook tijd krijgen maar

Groeten

Verzonden met BlackBerry Work
(v wblackberrycom)

Van (WVL) .nt>
Datum: donderdag 13 feb. 2020 1:36 PM
Aan: (WVL) < |(3;rws.n>, I (WVL) | (VAT) | (WAL)

Onderwerp: opzet medewerkersbijeenkomst Zembla

Dag allemaal,

Hierbij opzet voorde medewerkersbijeenkomst. Graag jullie reactie hierop.
Ter voorbereiding alvast een lijstje van mogelijke vragen.

Grtz, H



donderdag 13 februari  2020 08:39
van den  {WVL)

(WVL)
RE: Update Zembla - bericht van de Groepsraad

Van:
Verzonden:
Aan:
CC
Onderwerp:

10. 2. e 14

Deank voor je reactie | L stel ik op prijs.

Van:
Verzonden: donderdag 13 februari 202007:55
Aan: ( WVL)
CC: ( WV L) . n I >
Onderwerp: FW: Update Zembla - bericht van de Groepsraad

Beste
Naar mijn afdeEngshooÊl heb ik nog twee punten gestuurd over de groepsraadcommunicatie die bij mg ophielen Ik bad ze verpakt ak tips maar ik kan me voorstellen dat hier komende maandag ook vragen
over komen omdat het meer mensen opizilt. Dus bij gaand voor jou ter informatie. Ik kan er helaas met bij zijn
Groet

Van: (WVL)
Datum: woensdag 12 feb. 2020 1:16 PM
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: Update Zembla - bericht van de Groepsraad

WVL) < B@rws.nt>

/laatste vraag

De communicatie gaat nu wel beter, en biedt handvaten voor direct betrokkenen. Toch nog twee tips voorde groepsraad communicatie die ikzelf anders gedaan zou hebben:

...ervaren hebben, is daar feitelijk nooit sprake van geweest ...
De tweede toevoeging wekt alwetendheid op, wij zijn de leiding van RWS, wij kennen de feiten. Het blijft altijd een perspectief, een bril waardoorheen je iets ziet. Een rechter mag en kan oordelen
over feiten, dat is echt wel een vak.

...sterker: we vragen medewerkers nooit te handelen in strijd met weten regelgeving....
Dat is ook niet zo, en kan dat uit eigen ervaring zeggen. Ook dit geval is dat maar de vraag: grond is iets met organische stof aldus het besluit, granuliet is dat niet. Verschil tussen regel en geest
van wet is er  ook nog.
Sowieso had deze zinsnede beter weggelaten kunnen worden. In theorie is het alleen de bewindspersoon die een besluit neemt en dit verdedigt in kamer of rechtszaal (al dan niet gedelegeerd).
De ambtenaar draagt dus geen verantwoordelijkheid op dat punt. Ofwel zinsnede had beter weggelaten kunnen worden. Een Minister (of gedelegeerde) mag een ambtenaar niet vragen om feiten
te verdraaien o f te  veranderen. De pijn zit hem waarschijnlijk in het delegeren en interpreteren.

Hopelijk hebben ze hier wat aan. Ook voor de VPs is dit lastige kost. Is hier wel voldoende aandacht voor?

Groet

Van: (WVL)
Verzonden: woensdag 12 februari 202012:11
Aan: WVL-DL VW-Waterkwaliteit-en-natuurbeheer<j @rws1nl>
Onderwerp: FW: Update Zembla - bericht van de Groepsraad
Urgentie: Hoog

Update Zembla: bericht van de Groepsraad
Veel
RWS-collega's zullen de uitzending van Zembla over granuliet van donderdag 6
februari jongstleden met pijn in de buik hebben gekeken. Dat geldt ook voor ons
als leden van de Groepsraad.

De uitzending leidt dan ook -
begrijpelijkerwijs - tot veel reacties binnen onze organisatie. In dit bericht
delen we graag ons beeld en watje de komende tijd van ons kunt verwachten.

‘Overrulen’

De discussie over de vraag of granuliet als grond of bouwstof moet worden
gezien, heeft te lang geduurd. Ook de informatie-uitwisseling daarover had,
terugkijkend, beter gekund. We betreuren dat bij een aantal collega's een beeld
is ontstaan dat zij door de hogere managementlaag zijn overruled. Hoewel
sommigen dat wel zo ervaren hebben, is daar feitelijk nooit sprake van geweest.

Feiten versus
beeldvorming

Sterker: we vragen nooit van medewerkers te handelen in strijd met wet- en
regelgeving. Wel is discussie ontstaan over de toepassing van granuliet als
materiaal voor het verondiepen van diepe plassen. De DG besloot dit daarom voor
te leggen aan de opsteller van de beleidsregels (het ministerie van lenW, in
dit geval DGWB). Het ministerie bevestigde daarop opnieuw dat granuliet als
grond beschouwd wordt.

Daarmee is de correcte weg bewandeld die bewandeld moet worden als er verschil
van inzicht is over de uitleg van regels. Het beeld dat Zembla schetst doet
geen recht aan het zorgvuldige proces wat hier wel degelijk is doorlopen. Je
leest meer over de feiten in het onlme dossier
dat eerder is gemaakt.

Het gesprek aangaan

Het belangrijkste voor nu is wat ons betreft om over dit onderwerp met elkaar
in gesprek te raken en te blijven. Zowel in regio Zuid- en Oost-Nederland, bij
WVL als ook binnen alle andere RWS-onderdelen. Dat gesprek zou niet alleen over
de Zembla-uitzending zelf moeten gaan, maar vooral ook over wat je doet als je
het ergens niet mee eens bent. En welke wegen er te bewandelen zijn binnen onze
eigen RWS-organisatie wanneer je het gevoel hebt niet gehoord te worden.

We willen een organisatie zijn waar voldoende ruimte is voor discussie en
tegenspraak. Waar het veilig is je professionele opvatting te kunnen uiten en
te escaleren wanneer je denkt dat dat nodig is. En waar ruimte en gelegenheid
is om te spreken met bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon als je daar behoefte
aan hebt.

Hoe nu verder?



Zoek elkaar en je  direct leidinggevende op om te praten over wat de uitzending
met jou doet. Op verschillende plekken binnen onze organisatie worden de
komende dagen bijeenkomsten en oploopjes georganiseerd. Misschien is dat bij
jou a l  gebeurd en heb je al een gesprek gevoerd. De leden van de Groepsraad,
directieteams en  afdelingshoofden zullen hier op een eigen manier invulling aan
geven. Of hebben dat al  gedaan.

Het Zembla-item zal de komende weken ook in Tweede Kamer besproken worden. Het
zal ons dus nog enige tijd bezig gaan houden. Als Groepsraad hopen we dat het
een aanleiding kan zijn om met elkaar het goede gesprek te voeren.

Meer informatie

De feiten lees j e  hierin een
mformatiedossier dat eerder online is gezet. In dit dossier is ook
een Q&A
opgenomen waarin antwoord wordt gegeven op een aantal vragen die jij mogelijk
ook hebt

Van : (WV L) < @rws . n I >
Ve rzon de n : woe nsdag 12 f e b ru ari 2020 11:02
Aan: WVL-DL Af del I ngshoofde n <wvl-dl-afdelingshoofdenigrws.nl>; WVL-DL Directieteam <wvl-dl-directietearn@>rws.nl>
Onderwerp: Update Zembla - bericht van de Groepsraad
Urgentie: Hoog

Beste mensen,

Ter  in fo:  zojuist is e r  een update over de Zembla van de groepsraad op RWS intranet gepubliceerd.
Zie: http:/ /corporate. intranet.rws.nl /Actueel/Nieuws/Nieuws_Rijkswaterstaat/2020.02.12/Update Zembla bericht van  de Groepsraad.htm



Van: (WVL)

Verzonden: donderdag 13 februari 2020 13:06 1 0 . 2 . G

Aan: (WVL); (WVL >

CC: (WVL)

Onderwerp: RE: Verzoek om inzet WVL

Hot

Ik zou het op punt tan inhoud praktischer maken; overall regie bij bij (met optie op doorlopende nazorg ook na 1 mei rntit bv het Bedrijf VTH keten, nasleep kamer etc. En daarbij inhoudelijke support
van mij (beleid, bestuurlijk) en (inhoud) daarnaast eenieder tijd inruimen in het spel ( , , ) en een tast moment 1 x keer per week; dan ttat mij betreft geen regiodirecteur erbij dan nog
weer in de inhoudelijke regie.

Groet

Van: (WVL) < @rws.n>

Datum: donderdag 13 feb. 2020 11:13 AM

Aan: (W\L) (WVL) < grtvs.ni>

Kopie: (VAL) < @nvs.nt>

Onderwerp: RE: Verzoek om inzet WVL

Ik heb julhe beiden vanochtend gesproken en op basis daartan heb ik de volgende reactie tan richting opgesteld, hoor graag jullie reactie.

Ik heb even m de cc gezet en zp kan jullie opmerkingen terwerken en vervolgens kan het via postbus uit.

Concept reactie mail: verzoek om mzet WVL.

Beste |

Dank voor de het inzicht, hierbij mijn reactie.

1 . Coördinatie tan de Wob verzoeken

Context:

- De juridische Wob kennis en capaciteit is binnen WAT minimaal dit aangezien we zelden een Wob verzoek krijgen

- De Wob terzoeken die nu al zijn bmnengekomen zijn juridisch complex en t ragen om veel juridisch inhoudelijke sturing en aandacht

- WVL beeft de kwaliteit en capaciteit om de Wob terzoeken tak inhoudelijk te toetsen

Voorstel

- De juridische / proces sturing en coördinatie op de Wob terzoeken beleggen we bij de CD, die hebben de inhoudelijke know how om dn in goede banen leiden Ergens anders beleggen heeft een te groot
afbreukrisico.

- WVL terzorgt de beantwoording tan de WVL eigen Wob terzoeken

- WVL adviseert oter de inhoudelijke elementen tan de Wob terzoeken en is inhoudelijke traagibaak voor de CD.

2 .  Inhoudelijke expertise tan WAT



Context:

- bg de inrichting moet een onderscheid gemaakt worden tussen regievoeren en ondersteunen

- het is mij nog met duidelijk wie de overal regie heefi

Voorstek

- De rol van inhoudelijk ondersteuner wü WVL graag nr,iiHen dus het vier ogen principe waar jij om vraagt verzorgen wij. Echter, een dergelijk dossier heefi ook iemand nodig die de inhoudelijke regie voert,
zoals bijvoorbeeld dat doet bij Pias, voor die rol hebben we niemand voorhanden bij WVL. Voorstel is om hiervoor een regiodirecteur te benaderen die direct ondersteund wordt door een inhoudelijk
team van WVL, zoals we dan nu ook bijvoorbeeld doen bij PAS,

- Naast inhoudelijke coördinatie vraagt de situatie mijn inziens ook nog om een overall regievoerder die alle fijntjes (communicatie, inhoud, politieke proces, bestuurlijke overleggen etc.) bij elkaar brengt en
eerste contactpersoon is voor de bewindspersonen, het bestuur, I&W etc. Dit om te voorkomen dat jg geheel opgeslokt worden door deze situatie. Ik zou hiervoor een HiD benaderen

Vriéndelijke groet.

Van: (WVL) < @rws.ni>

Datum: woensdag 12 feb. 2020 7:48 PM

Aan: (W\E) < |@rws.n>, (\WL)

Onderwerp: FW: Verzoek om inzet WVL

Ik heb nu de vraag boven water van . Willen jullie met elkaar afstemmen wrelke reactie we geven aan en wie het gaat trekken. Iedereen denkt dat het wordt maar ik houd die optie open. Ook
ik kan en moet wellicht een rol spelen of een ander persoon

Denk even vrg over de vraag maar svp wel snel afstemmen Let wel ik ken beide Wob verzoeken met inhoudelijk.

Groeten,

Van: (BS) < @rws.nl>

Datum: woensdag 12 feb. 2020 11:01 AM

Aan: (WVL) < @rws.nl>

Kopie : (BS) < M@rws . n>, (BS) < @rvvs.nl>

Onderwierp: Verzoek om inzet WAT

Beste

Zoals we telefonisch al even bespraken vergt het onderwerp Granuhet vanwege de diverse aspecten die aan dat dossier verbonden zijn, m combinatie met de geconcentreerd periode waarin alles moet
plaatsvinden om samenwerking en hulp. Mgn verzoek ik daarvoor vanuit WAT de bijdrage te leveren die nodig is. Gezien de inhoudelijke kennis en betrokkenheid van WAT bg het onderw erp tot nu toe, wil
ik je vragen voor het volgende:

Coördinatie Wob verzoeken

M.b.t  het dossier granuliet verzoek ik je, zoals telefonisch besproken, om de regie te voeren op de WOB verzoeken van zowel BNN/Vara als van de Sportvis serij Nederland, en eventueel toekomstige Wob
verzoeken over dit onderwerp.



Dit betekent dat de eerste stap is om Aamut WVL alle beschikbare informatie tnb.t. Granuhet (mails, apps, nota's etc) te Aerzamelen en dk gecoördineerd uk te vragen aan ZN, ON. WVL (zelf) en BS.

Na het verzamelen van alle releAante stukken door WVL, stelt WVL een imentansatielgst op van alle Aerzamelde stukken en maakt WVL, in samenspraak met de andere betrokken diensten een eerste
waardering Aan de stukken (AAat moet gelakt, m ieder geval de namen).

De rolkan de CD collega’s (Wob juristen) is dat zy helpen bij bet opstellen Aan het formele Wob beskik en kunnen adviseren over de waardering.

Inhoudelijke expertise ÏÏTZ

BS stek de nota’s voor de ministers op. In deze nota’s moet Aaak een duiding worden gegeven Aan beschikbare onderzoeksrapporten en Aerricbte bemonstering.

WVL is dé kennisdienst Aan RWS en daarmee is deze duiding Aan de technische inbond de A-eraniAA Oordelgkbeid Aan WVL. Het is belangryk dat dk zorgvuldig gebeurt, omdat deze duiding de basis Aormt
Aioor de stukken die naar ministers gaan Mijn Aerzoek is om bij de duiding ook bet 4-ogenpnncipe toe te passen

Vriendelijke groet



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(WVL)
donderdag 13 februari  2020 08:10

(WVL)
RE: stukken voorover leg Gemeente West  Maas en  Waal  d.d. 18-2-2020

1610 .  2 .  e
Hoi|

Alten 2 en 4 Avaren bekend bij iny .

Groeten

Van: (WVL)
Datum: donderdag 13 feb. 2020 720 AM
Aan: (WVL)
Onderwerp: FW: stukken voor overleg Gemeente West Maas en Waal d.d. 18-2-2020

Hoi|

Alle deze onderzoeksresultaten over gramiliet ontvang ik Aan RWS-ZN
Eea gaat ook naar de Munster en (indien toegestaan) ook naar de wethouder Aan Gemeente West Maas en Waal

VRAAG: zijn, waren documenten 2 tm 6 bij jou bekend ten tijde Aan gesprekken met - - in Q4 Aan 2019?

PS:  7 en 8 zgn Aenficatiekeunngen door RWS-ZN ihkv handliaAmg en (mijn beeld) gelukkig classificatie a\Ar2000 en zorgphchtparametets < detectie limiet.

Groet

Van: (ZN) < H@nvs.nl>
Datum: woensdag 12 feb. 2020 1:26 PM
Aan: (WVL)
Onderwerp: stukken voor overleg Gemeente West Maas en Waal d.d. 18-2-2020

Hallo ,
heeft mij gevraagd de stukken te verzamelen die wij van tevoren aan West Maas en Waal ter beschikking willen/kunnen stellen.

Ik heb de stukken bijgesloten waarvan denkt deze van tevoren te verstrekken aan de gemeente:

[ l a ]  Melding 504391.0 d.d. 17-09-2019
[ lb ]  melding 504391.1 d.d. 10-10-2019
[lc] melding 504391.2 d.d. 12-11-2019
[ ld ]  melding 504391.3 d.d. 06-12-2019
[2]  BSB Certificaat Granuliet d.d. 2-9-2015
[3]  Royal HaskoningDHV Notitie_Memo "Effecten gebruik flocculant bij productie granuliet" d.d. 29-5-2019
[4] Schreurs Milieuconsult "Granuliet, grond of bouwstof?" d.d. 20-3-2019
[5]  Schreurs Milieuconsult "Aanvullende informatie voor de toepassing van granuliet" d.d. 9-10-2019
[6] SoilConsult "Analyseresultaten acrylamide" d.d. 19-6-2019
[7]  Geonius "Analyseresultaten verificatieonderzoek beunbak "Allegonda", locatie Over de Maas" d.d. 18-12-2019
[8] Geonius "Resultaten verificatieonderzoek beunbak "Daily", locatie Over de Maas" d.d. 11-2-2020

Alle bijlagen zijn reeds
openbaar :
https : //www. tweedekamer.nl/
kamers tukken /br ie ven_rege ring/
detail?id=2020Z04314 &did=2020D0 8
949

Zou jij dit met kunnen bespreken?

Groet,

PM: l a  t/m l d  in een tweede mail, omdat bestanden te groot zijn.
Met  vriendelijke groet.



(WVL)
vrijdag 14 februari 2020 10:30

(WVL)
(ZN);

FW: Fwd: FW: SPOED Kamerbrief granuliet na SG-overleg
20200213 Outline Kamerbrief granuliet na SG-overleg_renvooi

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

1710. 2. e

.docx zie document 3 op inventarislijst WVL
Hoi

Bijgaand de opmerkingen van (en mij) verwerkt in de conceptbrief.

Nb. 1. Aanvullend staand hieronder een paar algemene opmerkingen relevant vd (context Van de) brief.

Nb. 2. heeft gereageerd op de brief gisteren; gaat daar op in waar nodig. Conform verzoek van BS is het handig als de ZN vorstellen zelf stuurt naar BS.

Nb. 3. Ik voeg nog 1 algemene opmerking toe om te checken of de genoemde datum van het 2 e contact van Halbe Zijlstra op 29 oktober klopt.

Voeg jij jouw opmerkingen bij en stuur jij door naar BS ?

Groet

11.1 jo 10. 2. g conceptHoi

Bijgaand mijn opmerkingen op de concept-Kamerbrief in renvooi met verzoek om via door te geleiden naar . Nog enkele specifieke aandachtspunten

Op dit moment loopt nog een adiiestraject binnen WVL richting ZN over de ABM- toets m
relatie tot de beoordeling waterbezwaarlijkheid.

- m bijlage 3 worden 8 onderzoeken meegestuurd. Onderzoek 7 vraagt specifieke aandacht en duiding.

stelt m haar reactie enkel? vragen waarop ik antwoord geef (1) ja het klopt dat granuliet nergens expliciet en bii toenaam genoemd is m het Besluit bodemkwaliteit. we sturen erop en m de brief van
is wel opgenomen dat lenW bij gebgenbeid wel gaat doen m het besluit (2) ja er zijn diverse externe documenten waami ook geconcludeerd wordt dat granuliet beoordeelt moet worden als

‘grond’. Zijn m bezit van BS.

Groet

Van: (BS) < @rws.n>
Datum: donderdag 13 feb. 2020 653 PM

(WVL) < ___________@nvs.ni>(ZN)< @rws.nl>. (WVL)

Kopie : (BS) s .nl>.
Onderwerp: SPOED Kamerbrief granuliet na SG-overleg

Beste mensen.
Bijgaand een concept voor de Kamerbrief over ‘granuliet’.

Graag uiterljjk morgenochtend (vrijdag) 1 l u  jullie reactie input (alleen concrete tekstvoorstellen) aan mij.

Verzoek is om per dienst (WVL en ZN) één gebundelde reactie naar mij te sturen en deze conceptbrief met breder te verspreiden dan de geadresseerden Aun deze mail

Alvast bedankt.

Groeten,

Van: - DBO < @mmienw.n>
Datum: donderdag 13 feb. 2020 629 PM
Aan: -BSK< (gmimenw.nt», -HBJZ< @minienw.ni>, -BSK< @minienw.ni>,

-CEND-DCO< @mtmeuw ni> - DGRW < @ininienw.ni>, -SG< @mmienw ni>,
(BS) < @rws.nt>, (BS) < @nvs.ni>, ~ DBO < @mmienw.nl>, - HBJZ

< @minienw.ni>. - DGRW < @minienw.nt>
Onderwerp: 20200213 Outline Kamerbrief granuliet na SG-overleg

Beste collega ' s  r

Bijgevoegd een nieuwe versie van de brief over de uitzending van Zembla.

Ik heb sinds de vorige versie de aanvullingen van DGWB meegenomen en verschillende passages aangepast naar aanleiding van ons overleg van hedenmiddag.

In de kantlijn heb ik aangegeven van welke personen ik nog tekstbijdragen verwacht.

Graag jullie commentaar uiterlijk vrijdagmiddag 12 uur.

Dan kan ik dat weer meenemen en kunnen we de versie in het SG-overleg bespreken. Daarna kan het in de tas naar de bewindspersonen.

Fijne avond!





(WVL)
vrijdag 14 februari 2020 11:26

(BS)
FW: Fwd: FW: SPOED Kamerbrief granuliet na SG-overleg mail 1 van 2
20200213 Outline Kamerbrief granuliet na SG-overleg_renvooi .docx

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

10 .  2 .  e
18

Kkme AveggeAaHen aairullmg SAp check op de datum 29 oktober contact Habe Zjjktra

Van: (WVL)
Verzonden: vrijdag 14 februari 2020 11:19
Aan: ( BS) < @twsjtI >; ( BS) >; ( BS) < @twsjtI >;

CC: (WVL) < arws. n I >; (WVL) <
Onderwerp: FW: Fwd: FW: SPOED Kamerbrief granuliet na SG-overieg mail 1 van 2

Je krijgt twee mails Aan mg

De l e  is de WVL reactie en de 2e is de ZN reactie.

In deze 1 e mail zie je in de toehchtmg staan wat wij aandragen als aandachtspunten op te nemen verbeteringen. We hebben in de bijlage al wel onze tekstuele aanpassingen verwerkt maar niet de
aandachtspunten. Waar Aan toepassing reageren wjj aam tillend op ZN.

Groeten,

Verzonden met BlackBerry Work
(AAWw.blackberry.coni)

11.1 jo 10. 2. g conceptAandachtspunten Verbeteringen

Op dit moment loopt nog een adAÏestiaject binnen WVL richting ZN
over de ABM-toets in relatie tot de beoordeling waterbezwaarhjkheid.

- in bijlage 3 worden 8 onderzoeken meegestuurd. Onderzoek 7 traagt specifieke aandacht en duiding.

stek m haar reactie enkele ATagen waarop ik antwoord geef (1) ja het klopt dat granuliet nergens expliciet en bij toenaam genoemd is m het Besluit bodemkwaliteit, we sturen
erop en in de bnef Aar is wel opgenomen dat lenW bij gekgenheid wel gaat doen in het besluit (2) ja er zijn dhierse externe documenten waarin ook geconcludeerd
wordt dat granuliet beoordeel moet w orden ak 'grond . Zijn m bezit Aan BS.

Van: (BS) < H@nvs.nt>
Datum:  donderdag 13 feb. 2020 6:53 PM
Aan: (WVL) < @rws.n>, (ZN) < @TAvs.nI>, (WVL) < @rws.ni>,

(WVL) < @rwsni>
Kopie: (BS) < @rws.ni>, (BS)
OnderAAeip: SPOED Kamerbrief granuliet na SG-overleg

Beste mensen.
Bijgaand een concept voor de Kamerbrief OAier granuliet’ .

Graag uiterlijk morgenochtend (Aiijdag) Hu jullie reactie / input (alken concrete tekstAioorstelkn) aan mij.

Verzoek is om per dienst (WVL en ZN) één gebundelde reactie naar mij te sturen en deze conceptbrief met breder te Aierspreiden dan de geadresseerden
Aan deze mail

Ahast bedankt.

Groeten.

Van: - DBO < @minienAv.ni>
Datum: donderdag 13 feb. 2020 6:29 PM
Aan: - BSK< @minienAv.nt>. -HBJZ< @minienxAr ni>, - BSK
< (gimmenw.ni>, -CEND-DCO < @minienw ni>, - DGRW < frmimewv ni>.
( ) -SG< @minienAv.ni>. (BS) < @rws.nt>, (BS) < @nvs.ni>,

) - DBO < @ininienAv.nt>, HBJZ < @minienAv.ni>. - DGRW
< @minienw.n]>
Onderwerp: 20200213 Outlme Kamerbrief granuliet na SG-overkg



Beste collega ' s ,

Bijgevoegd een nieuwe versie van de brief over de uitzending van Zembla.

Ik heb sinds de vorige versie de aanvullingen van DGWB meegenomen en verschillende passages aangepast naar aanleiding van ons overleg van
hedenmiddag.

In de kantlijn heb ik aangegeven van welke personen ik nog tekstbijdragen verwacht.

Graag jullie commentaar uiterlijk vrijdagmiddag 12 uur.

Dan kan ik dat weer meenemen en kunnen we de versie in het SG-overleg bespreken. Daama kan het in de tas naar de bewindspersonen.

Fijne avond!



vrijdag 14 februari 2020 08:47
(WVL)

FW: RWS-bedrijfsinfo mbt  Granul iet

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

10. 2. e
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Nog eens  opged iep t  wa t  ikzelf heb  teruggekoppeld  na  het  overleg met beleid op  21-8-2019.

(WVL)
Verzonden:  woensdag 21 augustus 2019 10:41
Aan: WVL) (WVL) ( WVL) < H@rws.nl>
CC: ( BS) (O N ) rws. n I >
Onderwerp: RWS-bedri j fsinfo mbt Granul iet

Hoi en
(en ter info),
(en cc en )

en | over granulietVanochtend overleg gehad met samen met

Gedeelde lijn:
• we Vnden dat een keuze grond of bouwstof nu moet worden genomen
• we beseffen dat technisch gezien voor beide een redenering is op te hangen
• we delen de mening dat milieu inhoudelijk gezien er geen overtuigende reden is om Granuliet als bouwstof te betitelen en dat een wijziging daarin tov 25 jaar toepassing als grond niette motiveren is op grond van

milieurisico; dus de aanwezigen steunen de keuze van Granuliet als grond en daarmee voor doorzetting van de altijd gevolgde lijn
• we achten het van belang dat de redenering voor grond consistent moet zijn op punt van milieurisico en maatschappelijke toepassing van granuliet als grond en dat de link met de regelgeving navolgbaar en transparant is,

inclusief de vereisten van de zorgplicht ook voor toepassing als grond
• gelet op de escalatie die over dit vraagstuk nu plaats vindt en diverse conceptnotities, is een gezamenlijke definitieve notitie van DGWB en RWS voor die redenering nodig die wordt vastgesteld door de directeuren DGWB en

RWS; daarmee wordt ook een basis gecreëerd voor uniform handelen;
• aan en wordt gevraagd de notitie te coördineren in samenspraak (of afstemming) met Bodem Plus ( ), DGWB( ), BS(  ), ILT, RWS ON ( en HBJZ

• de notitie wordt ter info aan DG RWS (cc DG DGWB) voorgelegd met advies om de Staatssecretaris te informeren
• het gesprek met de firma Bontrup op 26-8 wordt gevoerd door en ik namens lenW gezamenlijk; | laat het vergaderzoek daarop aanpassen;
• de notitie ligt niet op tafel in dat overleg, wel wordt de lijn gedeeld:
• de firma kan irt de casus in ON een nieuwe melding doen die dan door RWS-ON langs de genoemde lijn wordt behandeld

Als afgeleide spreken we af  dat een periodiekoverleg , | en wordt ingericht op het thema bodemkwaliteit, mede gelet op de diversiteit van casuïstiek (diepe plassen, PFAS, TGG, TAG etc) die zich voordoet en die vraagt
om (meer) regie.

Groet



(WVL)
vrijdag 14 februari 2020 07:58

■(WVL)
RE: Korte terugkoppeling extra procedurevergadering inz. rondetafelgesprek en hoorzitting Granuliet bij project 'over de Maas'

10. 2. eVan:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

21

Gaat in feite om drie duigen

1 )  mfo behoefte TK per brief zijn we mee bezig
2) info behoefte TK o er de inhoud per ronde tafel gesprek; wis accent op externe deelname en wrs lamut bodem plus: is niet voor jou mg
3) mfo behoefte TK o er proces; de TK bepaalt zelf wie gehoord moeten worden afwachten dus

Groet

Van: (WVL) < @rws.ni>
Datum: vrijdag 14 feb. 2020 557 AM
Aan: (WVL)
Onderwerp: FW: Korte terugkoppeling extra procediuevergadermg inz. rondetafelgesprek en hoorzitting Granuliet bg project 'over de Maas'

Ik heb deze mail en gezien onze rol in het Wob dossier ATaag ik mg nu af of ik hier moet gaan ofheel bewust iemand moet aanwgzen gaat er blijkbaar ook heen

Herb je een tip voor mg 9

Groeten

Van: (BS)
Datum: woensdag 12 feb. 2020 2:13 PM
Aan: (ZN) (ZN) < @rws.ni>, (WVL) < @rws.ni>. (WVL)
Kopie: (BS) < @rws.nb> (BS) < @rws.n>
Onderwierp: FW: Korte terugkoppeling extra procediuevergadermg inz. rondetafelgesprek en hoorzitting Granuliet bg project 'over de Maas'

Ter info
Gr,

Van: (BS) nl> Namens (BS)
Verzonden: woensdag 12 februari 202011:17
Aa n : ( BS) < @rws.nl>; ( BS) < @ rws . n I >; ( BS) < @rwsjTl >; ( BS) < @rws . n I >
Onderwerp: FW: Korte terugkoppeling extra procedurevergadering inz. rondetafelgesprek en hoorzitting Granuliet bij project 'over de Maas'

Van : - DBO < @minienw.nl>
Verzonden: woensdag 12 februari 202010:12
Aan: - DGMI < @minienw.nl >; - F MC < @minienw. nl>; - DGMo < @minienw.nl>;
( |) - FMC < @minienw.rl>; Bestuursondersteuning - ILT <bestuursondersteuning(ailLenT.nl>; (BS) < jarwsjT[>; - DC
< @deltacommissaris.nl>; - ILT< @i lent. nl>; - DGMo @minienw.nl>; DBO-Adviseurs< @minienw.nl>;
DBO-Fl exteam < mjnienwjiL»; DBO-mi n <DBQ-min(£>minienw.nl>; DBO-stas <DBO-stas(q>minienw.nl>; - HBJZ < @minienw. nl>; |

) -DBO < @mi nienw. nl>; -CEND-DCO < @minienw.nl>; HBJZ postbus wetgeving < @minienw.nl>; -
DGRW< (q)minienw.nl>:| |- DGRW ■@minienw.nl>; ILT < |@ilent.nl>; |
( ) -ILT @1 LenT.nl >; |(KNMI)< @knmi.nl>; |-DGMo< @minienw.nl>; - DGMI

ni enw.nl - DGB @minienwjil>; - BSK < |@deltacommissaris.nl>; |KNMI )
< @knmi.nl>; -SG< @minienw.nl>; Parlementaire Zaken - CEND- DBO < @minienw.nl>; ) -
DGLM< @minienw.nl>; - DGMI < @minienw.nl>; -ILT< @ILenT.nl>;

• DC @deltacommissaris.nl>; - DGMI < |@minienw.nl>; - ILT < (g>ILenT.nl>; Woordvoer! ng
< @frdAshsdirjil>
Onderwerp: Korte terugkoppeling extra procedurevergadering inz. rondetafelgesprek en hoorzitting Granuliet bij project 'over de Maas'

Beste collega's,

Hierbij treft u een korte terugkoppeling van de extra procedurevergadering inz. het voorstel van de leden Kroger (GL), Lacin (SP) en Van Brenk (SOPlus) voor een rondetafelgesprek en hoorzitting
n.a.v. de berichtgeving over het toepassen van granuliet in  het project 'Over de Maas'. Bijgevoegd treft u het voorstel. De leden stellen voor om op maandag 9 maart:

1. Een rondetafelgesprek te organiseren waar a) de aard en impact van granuliet en b) de huidige regelgeving centraal staan;
2. Een hoorzitting te organiseren met betrokken personen.

Tevens verzoeken de initiatiefnemers om in de brief van de ministers van lenW en MenW (die reeds tijdens de RvW van 6 feb. Jl. is aangevraagd) een aantal specifieke punten op te nemen,
waaronder een feitenrelaas/tijdlijn; de rol van het ministerie; de meldingen Besluit bodemkwaliteit (incl aanvraag voor het toepassen van granuliet en beoordeling door bevoegd gezag); en
informatie en documenten waaruit blijkt dat in  2009 en juni 2019 besloten is dat granuliet beschouwd kan worden als grond en het besluitvormingstraject hieromtrent.

De leden van de commissie (o.a. CDA, WD, PW, D66) geven aan zoekende te zijn naar de invulling van zowel een rondetafelgesprek als een hoorzitting en vragen de initiatiefnemers om goed
te kijken naar de exacte invulling van beide bijeenkomsten. Lacin (SP) benadrukt dat een rondetafelgesprek vooral op de inhoud zal gaan (wat zijn de effecten van granuliet, waarom wordt d i t
toegepast), waarna in  de hoorzitting de betrokkenen worden gevraagd naar het besluitvormingsproces. Tevens vragen o.a. van Aalst (PW) en van Eijs (D66) of het rondetafelgesprek niet
eerder dan 9 maart kan plaatsvinden. Dit is i.v.m. het uitnodigen van deelnemers niet mogelijk.

De voorzitter concludeert:
Er is voldoende steun voor het organiseren van een rondetafelgesprek en een hoorzitting op maandag 9 maart. Deelnemende partijen die zich tijdens de procedurevergadering hebben
aangemeld, zijn: SP, PW, WD, CDA, D66, SOPlus, Groen Links, PvdA.
De commissie stemt in  met de voorgestelde scope en opzet. In de besloten vergadering zal de commissie verder spreken over de deelnemende partijen en de exacte invulling van een



rondetafelgesprek en de hoorzitting.
De commissie stemt in het met voorgestelde verzoek om informatie van de minister van l&W en M&W te ontvangen.



(WVL)
10. 2. e

Verzonden: zaterdag 15 februari 2020 11:56

(WVL); (WVL); (WVL); (WVL >

Onderwerp: RE: Draft projectstructuur granuliet

22

Goede aanzet;

Paar opmerkingen en tips

De organisatie moet het geheel van bet dossier afdekken onder regie en net 1 duidelijke bestuurder ah opdravhrgever

Sporen

1 . Inhoud: casus OdMaas en vervolg inhoudelijke analyses en bemonsteringen Afgeleide inhoudelijke duidingen Raakt meerdere afdelingen WVT (loopt).

2. Politiek: Ministers, TK. hoorzitting, ronde tafel debatten AO ( l e  AO Leefomgeving donderdag a.s.)

3. Bestuur / regio: provincies en gemeente (dinsdag a.s. BO)

4. WOB 1 en WOB 2 (start nu)

5 .  Juridisch Mogelijk OM aanpak (pm)

6 .  Communicatie intern en extern (loopt)

7.  Bedrijf (vervolg gesprek met Bontrup)

8.  Interne samenwerking (evaluatie. actualiteit en toekomst ATH keten)

9 .  Beleid nt 1 ,2  en 3 )

Tip ik zou staf laten zijn (samen met ) ipv ; meer ervaring, meer RWS kenms, meer blauw.

2 afetemmomenten wekelijks:

1 )  doen acties (maandagen)

2) besturen ' koers (donderdagen)

nadmk op rolduidelykheid en -vastheid en netwerken niet op mstuties.

Groet

Groet

Van: (WVL) < @rws.n>

Datum: zaterdag 15 feb. 2020 11:28 AM

Aan: (WVL) < @rws.nt>, (WVL) < @rws.nt>, (WVL) < @rws.ni>, (WVL) < @rws.n>



Onderre rp: Draft projectstmctimr granuliet

Ha collega's,

Hierbij de eerste draft van de voorgestelde projectstructuur granuliet.

Hoor graag jullie reactie.

Mij l i jkt het verstandig dat ■dit zsm bespreekt met (p)DG om wat rust en structuur in dit dossierte krijgen, dus ik stel een deadline tot zondag 12 uur voor.

Groeten en nog prettig weekend.

P.s. ik zal even inregelen dat er een aparte kostenplaats voor dit project wordt aangemaakt, zodat boeken en investeren makkelijk en overzichtelijk blijft.



M | (WVL)
maandag  17 februari 2020 09:07 1 U . Z - O

(WVL)

RE: UITNODIGING: In  gesprek overZembla  uitzending,  maandag  17februari van 12:00- 13:00 uur

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

23

Hoi

Als nodig beleggen we (een) extra gesprek(ken) in Lelystad en Rijswijk; nb er volgt sowieso nog een gesprek met direct betrokkenen ( | organiseert)

Van: (WVL)
Verzonden: zondag 16 februari 2020 22:26
Aan: (WVL)
CC: (WVL)
Onderwerp: RE: UITNODIGING: In gesprek over Zembla uitzending, maandag 17 februari van 12:00 - 13:00 uur

Dag | ,

Binnen mijn afdeling hoor ik vooral vanuit de "stoffen "-hoek behoefte om hierover door te praten, ook al omdat er  over stoffen en verontreiniging veel contact is met afdelingen vergunning/veriening
en handhaving, ook die van ZN. Op maandag in Utrecht zijn is lastig. Is een skype/video verbinding met Lelystad morgen nog een optie?

Groet,

(WVL) Namens
Verzonden: woensdag 12 februari 202015:49
Aan: DL- Iedereen (WVL) <DDL0017(grws.nl>
Onderwerp: UITNODIGING: In gesprek overZembla uitzending, maandag 17 februari van 12:00- 13:00 uur

Beste collega's,

Veel collega's hebben de uitzending van Zembla over granuliet van donderdag 6 februari jl. gezien en dit heeft veel emoties opgeroepen.
Op het RWS intranet is vandaag een reactie vanuit de Groepsraad verschenen.

Ook binnen WVL leeft het onderwerp. Medewerkers zijn geraakt en er zijn nog veel vragen over.
We willen graag de gelegenheid bieden hierover met elkaar in gesprek te gaan.
Daarom organiseren we maandag 17 februari van 12:00 - 13:00 uur een bijeenkomst in de koffiecorner van H5 in Westraven.

Wij vinden het belangrijk op deze korte termijn het gesprek te organiseren en realiseren ons tegelijkertijd dat een bijeenkomst a.s. maandag in Utrecht voor veel collega's lastig is.
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn en toch behoefte hebben aan een gesprek hierover, geef dit dan door aan je direct leidinggevende. Bij voldoende belangstelling kunnen we mogelijk aanvullende
bijeenkomsten in Lelystad en Rijswijk organiseren.

Namens het DT,



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(WVL)
maandag 17 februari  2020 09:27

< WVL ( BS>
FW: rapporten om  te de len  met  West  Maas en  Waal

10 .  2 .  e 24

Ter info

Van: Ans Mol Owestmaasenwaal.nl]
Verzonden: maandag 17 februari 2020 9:21
Aan: (ZN)
CC: BSK; |
Onderwerp: RE: rapporten om te delen met West Maas en Waal

Beste

Je had me gewaarschuwd, maar ondanks dat ben ik toch wel teleurgesteld in de documenten die je hebt gezonden. Dit zijn 2 openbare rapporten die al eerder openbaar zijn gemaakt. Ik heb
begrepen dat er 4 rapporten over granuliet zijn.
We hadden gehoopt dat er in ieder geval de bemonsteringsrapportage bij de stukken zouden zitten, waar we al vanaf 4 november 2019 om vragen.

Wij zouden het prettig vinden als die nog vandaag aan ons worden toegezonden.

Met vriendelijke groet,

J.E.M. (Ans) Mol- van de Camp | wethouder | gemeente West Maas en Waal |

Van: (ZN) nl>
Verzonden: donderdag 13 februari 202015:43
Aan: Ans Mol < (5)westmaasenwaal.nl>
CC: (WVL) < rws. n I >; - BSK i n i e n w. n I >
Onderwerp: FW: rapporten om te delen met West Maas en Waal

Beste Ans,

Zoals daarnet telefonisch besproken bij deze de twee rapporten die momenteel openbaar zijn. Naar ik hoop zal er begin volgende week meer informatie beschikbaar zijn nadat de Tweede Kamer is
geïnformeerd.
Op de site van Rijkswaterstaat (rijkswaterstaat.nl) kun je nog wat aanvullende informatie vinden.

Met vriendelijke groeten,



(WVL)
maandag  17 februar i  2020 16:55

(WVL); (WVL)
(BS)

RE: Voortgangsrapportage onderzoek g ranu l i e t  vers ie  3 .3 .

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp :

10. 2. e 25

Wat mg betreft akkoord mbt beantwoording ZN;

Nb. antwoord op de 2 iiaag zal overigens breder om gevraagd gaan worden dan alleen door ZN en het is afgeleid wel van belang om deze mfb beschikbaar te Lebben

Van: (WVL) < @nyvnt>
Datum: maandag 17 feb. 2020 4 25 PM
Aan: (WVL) < (WVL) <
Kopie: (BS) ni>
Onderwerp: FW; Voortgangsrapportage onderzoek granuliet versie 3.3.

[@rws.nt>

Hoi | , (cc H),

Zoals afgesproken leg ik eerst  even aan  jullie voor :
Mijn voorstel  is om onders taande  antwoorden doo r  en  aan  Zuid-Neder iand via te r ichten.

Hoofdstrekking van  ons  WVL/CD-advies:
- De a lgemene beoorde l ingsmethod iek  tav  waterbezwaar i i j khe id  is  juridisch n ie t  van  toepass ing  op  een  meld ing Beslui t  bodemkwal i te i t .  RWS-ZN kan dit dus  n ie t  aanwenden  als gronds lag voo r

een  nega t ie f  bes lu i t  op  de  melding Beslui t  bodemkwal i te i t ;
- WVL-special ist z ie t  obv  s tofkennis  voora lsnog geen enke le  kans  op  toxische effecten doo r  het po lymeer.

Hoo r  graag...
Groet

Van : (CD) n 1 >
Verzonden:  maandag 17 februar i  2020 15:46
Aan: (WVL) < (® rws.nl >; (WVL) < @rws.nl>; (WVL) n l \  (WVL)
i mr~ nj\ (ZN) nl \  (WVL) < |@rws.nl>
CC: ( WVL) < (3 rws. n I >; ( BS) < (3 rws . n I >
Onderwerp:  Re: Voortgangsrapportage onderzoek  granu l ie t  vers ie 3.3.

Ho i |  ,

Het is niet zo dat bij Bbk-meldingen aan de ABM moet worden 'voldaan'. De ABM kan in dit geval niet worden toegepast. Hieronder een toelichting.

De ABM is in de eerste plaats bedoeld voor de beoordeling van vergunningplichtige lozingen door het bevoegd gezag. In regelgeving is bepaald dat het bevoegd gezag met de ABM rekening houdt bij de beoordeling
van aanvragen om lozingsvergunningen uit inrichtingen. De regelgeving wordt in de praktijk zo gelezen dat dit ook geldt >wr lozingen buiten inrichtingen. In de ABM zelf hebben we daarnaast zelf opgeschreven dat het
document ook bedoeld is  om gebruikt te worden bij het stellen van maatwerk voorschriften, maar dat heeft geen juridische consequentie. Dat is ook wat anders dan de ABM gebruiken bij iedere melding, ook als er
geen reden lijkt tot het stellen van maatwerkvoorschriften. In de praktijk doen we dat natuurlijk ook helemaal niet altijd. Dat zou niet te doen zijn bij iedere melding.

Onder de Omgevingswet wordt vastgelegd dat de ABM gebruikt moet worden bij het beoordelen van alle vergunningaanvragen voor lozingsactiviteiten (ook die van buiten inrichtingen) en bij het vaststellen van
maatwerkvoorschriften. Dat betekent dat ook onder de Omgevingswet dus niet bij iedere melding aan de ABM 'voldaan' moet zijn, maar dat - als het bevoegd gezag naveen melding besluit over te gaan tot het
vaststellen van een maatwerk voorschrift - het bevoegd gezag met de ABM rekening moet houden.

Toepassing van de ABM is dus niet bij iedere melding verplicht, maar er is  keuzeruimte voor het bevoegd gezag om de ABM toe te passen. Als het bevoegd gezag een maatwerkvoorschrift wil stellen, dan verdient het
nu aanbeveling om de ABM te gebruiken ter onderbouwing daarvan: onder de Omgevingswet is  dat ook verplicht.

Het Bbk biedt geen mogelijkheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften. Dat betekent dat er dus op geen enkele manier een verplichting is  tot toepassing van de ABM.

Toepassing van de ABM bij Bbk-meldingen slaat bovendien in dit geval de plank mis.  Het gaat erom dat we bij de melding beoordelen of er risico's zi jn voor de kwaliteit van oppervlaktewater, waterbodem en
grondwater, dat i n  het licht van de zorgplicht(en). De ABM gaat daar in principe (op effectniveau) niet op in. Toepassing van de ABM borgt dat de juiste beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast,
afhankelijk van de in de lozing aanwezige stoffen. Bij algemeen geregelde lozingen zoals toepassen van granuliet conform het Bbk, wordt het Bbk zelf geacht een uitdrukking te zi jn van wat BBT  is. E r  is daarmee geen
noodzaak om nog een ABM-toets te doorlopen. Toepassing van de ABM borgt in algemene z in  ook helemaal niet dat milieurisico's zijn uitgesloten, enkel dat de juiste BBT  worden toegepast.

Groet,

From: (WVL)
Sent: Thursday, February 13, 2020 6:56:03 PM
To: (ZN); (WVL); | (CD)
Cc: (WVL); ( BS )
Subject:  RE: Voortgangsrapportage onderzoek  granu l ie t  vers ie 3.3.

Collega's,

Ook voor meldingen moet m.i. voldaan worden aan de ABM.

bevestig jij dat nog even s i?

Dit zal denk ik betrekking hebben op de lokmiddelen die gebruikt worden bij het binden van granulietdeeltjes. In het verleden heb ik  heel veel onderzoek gedaan naar de milieueigenschappen van flocculanten. Ik kan
jullie daar komende maandag zo nodig mee helpen. De regelgevng rond de polymeren in de flocculanten zit raar in elkaar. De industrie roept in de veiligheidsinformatiebladen altijd dat het geen kwaad kan. In feite
hebben ze in de reach regelgeving bedongen dat ze geen milieubeoordeling hoeven te doen. Dat wordt vervolgens vertaald door de leveranciers dat het voldoet aan de regelgeving en dus geen kwaad kan.

Ik heb vorig jaar de echte producenten daarom gevraagd om rapporten op te leveren over de milieuaspecten in brede zin. Dat is gebeurd.

Mijn eerste indruk uit de vei lig heids info bladen vorige week was dat het allemaal wel mee velt. E r  is bij het storten van het granuliet in  oppervlaktewater geen enkele kans op toxische effecten door het polymeer. Dat
komt omdat ze een mdgewicht hebben van een paar miljoen. Stoffen zijn normaliter pas toxisch bij een mdgewicht kleiner dan 1000. De volgens mij anionogene polymeren zijn overigens het minst schadelijke van de
polymeren. In de waterbodem breken ze niet af. De verhalen die ik las van Adviesbureaus in de granulietkwrstie gingen o.m. over sporen acrylamide. Dat gaat nergens over. Dat komt doordat polymerisatieprocessen
nooit honderd procent volledig verlopen. Minimale hoeveelheden breken wel a f i n  het watermilieu.

Maandag verder indien nodig! Dan wil ik die msds en wel toetsen aan de ABM.

Met Eendelijke groet,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van : (WVL) < @rwsnl>



Datum: donderdag 13 feb. 2020 6:06 PM
Aan : (WVL) < @rwsnl>, (WVL) <
< @rws.nl>, (WVL) < @rws.nl>
Kopie: (WVL) < @rws.nl>. (BS) < (®twsjtI>
Onderwerp: RE: Voortgangsrapportage onderzoek granuliet versie 3.3.

@rws.nl>, (ZN)< @rws nl>, (WVL)

Hoi |

De ABM (algemene beoordelingsmethodiek stoffen) is ontwikkeld door 2 mensen uit mijn afdeling ( [) vooral voor beoordeling waterbezwaariijkheid in kader van lozingen/lozings vergunningen. In
regelgeving heeft dit formele status en alle info hierover staat ook op infomil en helpdesk water.

In hoeverre deze methodiek ook status heeft/van toepassing is bij meldingen weet ik niet. Op dit moment kan ik |en  niet bereiken. Ik denk dat hier wellicht ook bij kan helpen.
@ , kunnen jullie reageren als je dit leest?

Het genoemde vei lig heids blad zegt mij niets.

Met eendelijke groet,

Van: (WVL)
Datum: donderdag 13 feb. 2020 3:26 PM
Aan: (WVL)< @rws.nl>,
Kopie: (WVL) < @rws.nl>,
Onderwerp: Voortgangsrapportage onderzoek granuliet versie 3.3.

(ZN) < @rwsnl>(WVL) < rws.nl>,
{BS)<

1. @ : (1) ik moet uitzoeken of  (en zo ja )  waar binnen WVL kennisbasis is over het genoemde veiligheidsblad Ecopure P-1715 en de genoemde ABM2016-toets (Algemene Beoordelings
Methodiek) om de waterbezwaariijkheid te bepalen (2) hierover geïnformeerd?

2. zie bijgaande korte memo waarin sprake is van veiligheidsblad Ecopure P-1715 en een ABM2016-toets. Heeft WVL-hier specialistische kennis over? Zo ja ,  waar  en wie?
Zo nee, is jullie bekend bij welke organisatie dergelijke kennis we l  zit?
Hoor graag met verzoek om  telefonisch a f  te stemmen.

Van: (ZN)
Verzonden: donderdag 13 februari 202009:37
Aan: (WVL)
Onderwerp: FW:
Urgentie: Hoog

Hi

Dank voor je mail. Ik ga je zo graag bellen, omdat wij ook verder de recent toegestuurde stukken hebben bestudeerd en daar nog een observatie uit voortkomt die ik met je wil delen. Inmiddels hebben we een versie
3.3, die stuur ik je al\est, hartelijke groet,



(WVL)Van:

26Verzonden: maandag 17 februari 2020 19:56

Aa n (WVL)

Onderwerp: RE: Zembla

10 .  2 .  e

Dank vooi je feedback. Groet

Aan: (WVL) < @rws.ni>

Datum: maandag 17 feb. 2020 7:43 PM

Aan: (WVL) < @rwsni>

Onderwerp: Zembla

Hoi

Bedankt voor de bijeenkomst over de Zembla uitzending ■'•anmiddag.

Het was heel fijn om Tagen te kunnen stellen hierover.

Mvg



(WVL)
dinsdag 18 februari 2020 15:00

- DG RW; (WVL)
- HBJZ

RE: passage voor granuliet brief

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

10 .  2 .  e 28

Ha

Moet om 3 uur weer in een overleg. Kan je nu in alle snelheid onderstaande passage leveren. Wellicht dat nog een mooiere volzin weet te produceren.

Van: ~ DG RW < (a)minienw.nl>
Verzonden: dinsdag 18 februari 2020 14:09
Aan: (WVL) < @rws.nl>; (WVL) @rws. nl>
Onderwerp: passage voor granuliet brief

Hoi

Afgesproken is om in de granuliet brief het systeem van certificeren en het melden op grond van het Besluit bodemkwaliteit uit
te leggen. De vraag kwam naar aanleiding van een opmerking van de minister dat de onderzoeken in opdracht van het betrokken
bedrijf zijn verricht. Zoals telefonisch verzocht, vraag ik je om hiervoor een stukje aan te leveren. De uitdaging is om het kort te
beschrijven, daar bedoel ik mee maximaal een half A4tje. Zoals gezegd zo spoedig als mogelijk.

Met vriendelijke groet,



(WVL)
woensdag 19 februari 2020 09:45

- DGRW
RE: certificering

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

29
10 .  2 .  e

Hoi

11.1 jo 10. 2. g concept
Moet even via de telefoon.

Van: " - DGRW" < fflnainieinv.n>
Verzonden: 19  feb. 2020 09:17
Aan: "
Onderwerp: certificering

Hoi

Voor certifivcering heb ik er het volgende van gemaakt: 11.1 jo 10. 2. g concept

Zie j i j  nog gekke dingen.

Groet,



(WVL)
woensdag 19 februari 2020 19:10

{WVL); (WVL)
(WVL); (WVL)

RE: medewerkersbijeenkomst Zembla uitzending in Rijswijk en Lelystad

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

10 .  2 .  e
30

Prima; overigens kunnen indr.iduele medewerkers of duo’s ook zich Kplaimenby mij voor duiding

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (WVL)
Datum: woensdag 19 feb. 2020 1:39 PM
Aan: (W\I.) < |@rws.iii>, (WVL)
Kopie : (WVL) | (WVL) <
Onderwerp: FW: medewerkersbijeenkomst Zembla uitzending in Rijswijk en Lelystad

|@rwsnt>

Dag en ,

Er zijn enkele verzoeken bij mij gekomen om ook in Rijswijk en Lelystad een gesprek nav de Zembla uitzending te organiseren (2 van medewerkers uit Rijswijk en 1 van voor
Lelystad).
Om dit op korte termijn in dezelfde setting als afgelopen maandag in Utrecht te doen, is praktisch onhaalbaar:

- Jullie agenda's laten gezamenlijke aanwezigheid niet toe.
- Komende week is schoolvakantie in Midden en Zuid NL.

is volgende week met verlof.

Mijn voorstel is dat we vooralsnog geen aparte bijeenkomsten over de Zembla uitzending organiseren in Rijswijk en Lelystad.
Mocht naar aanleiding van de brede WVL medewerkersbijeenkomst er nog behoefte aan een gesprek blijken te zijn, kunnen we dit alsnog gaan organiseren.
Het zou kunnen dat door het blog van |  haar toelichting tijdens de Mgtconferentie en de nog te verschijnen TK brief er minder behoefte is aan een gesprek.

Graag jullie reactie.

Grtz,

Van: (WVL) < |@rws.nl>
Verzonden: woensdag 19 februari 202008:57
Aa n : (WVL) . n I >; ( WV L) < |@rws . n
Onderwerp: RE: medewerkersbijeenkomst Zembla uitzending in  Rijswijk en Lelystad

Volgende week met zijn tweeën is echt onmogelijk. is na morgen een lang weekend weg.

Ik wacht de reactie van af ;-).

Groetjes,

Van: (WVL) < |@rws.nl>
Verzonden: woensdag 19 februari 202008:44
Aa n : ( WVL) < (grws.nl >; (WVL)
Onderwerp: RE: medewerkersbijeenkomst Zembla uitzending in  Rijswijk en Lelystad

Ja, daar heb ik ook al over nagedacht. Het is een lastige afweging.
Probleem is dat de medewerkersbijeenkomst van 2 maart gaat over diversiteit en inclusie en dat we de focus van die bijeenkomst niet willen 'vervuilen' met andere onderwerpen.
Tegelijkertijd realiseer ik mij ook dat het bijna niet te vermijden is dat de Zembla uitzending ter sprake komt, als daar nog geen gesprek over is geweest.
Alhoewel misschien de kou een beetje uit de lucht is door het intranetbe richt van ? Horen jullie daar iets over?

Als het lukt om volgende week een moment te plannen in Rijswijk en Lelystad (misschien niet beide maar 1 van beide aanwezig?), dan zou dat mijn voorkeur hebben.
Als dat niet lukt, zal ik de afdelingshoofden een mail sturen, hen de situatie toelichten en enkele opties voorleggen.

Grtz,

Van: (WVL)
Verzonden: woensdag 19 februari 202008:33
Aa n : (WVL) . n I >; ( WV L) n
Onderwerp: RE: medewerkersbijeenkomst Zembla uitzending in  Rijswijk en Lelystad

Hoi ,

Is het geen optie om de medewerkersbijeenkomst op 2 maart een half uurtje te verlengen?

Groet,

Van: (WVL) < grwsml>
Verzonden: woensdag 19 februari 202008:12
Aa n : ( WVL) >; (WVL) n I >
Onderwerp: medewerkersbijeenkomst Zembla uitzending in Rijswijk en Lelystad

Dag en ,

Van diverse kanten komen er  verzoekjes voor medewerkers bijeen komsten in Lelystad en Rijswijk over de Zembla uitzending.
Kunnen jullie een moment prikken voor de komende week of de week ema, waarbij en allebei zouden kunnen?
Zal niet eenvoudig zijn...

Grtz, H



(WVL)
donderdag 20 februari 2020 08:34

{ZN)
Advies WVL/CD tav ABM2016-toets
Granuliet- tussenrapportage resultaat 3.3.docx

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

10  . 2  . e 31

Urgentie: Hoog

Beste | ,

Ik heb jullie voorgenomen ABM2016-toets voorgelegd aan enkele specialisten, waaronder
Mijn advies/condusies is da t :

- Een ABM2016-toets niet van toepassing is op een melding Bbk. Er is voor de melder geen verplichting tot een ABM2016-toets.
- De WVL-specialist concludeert da t  geen toxische effecten zijn te verwachten door  d i t  flocculant (die tot op heden niet  in meetbare waarden is aangetroffen in het  granuliet.

Hieronder een nadere toelichten van betreffende specialisten.
Dit antwoord is afgestemd met

Groet

Van: (CD) nl>
Verzonden: maandag 17 februari 2020 15:46
Aa n : (WVL) < rws . n I >; ( WV L)
Onderwerp: Re: Voortgangsrapportage onderzoek granuliet versie 3.3.

Hoi| ,

Het is niet zo dat bij Bbk-meldingen aan de ABM moet worden 'voldaan'. De ABM kan in dit geval niet worden toegepast. Hieronder een toelichting.

De ABM is in de eerste plaats bedoeld voor de beoordeling van vergunningplichtige lozingen door het bevoegd gezag. In regelgeving is bepaald dat het bevoegd gezag met de ABM rekening houdt bij de beoordeling
van aanvragen om lozingsvergunningen uit inrichtingen. De regelgeving wordt in de praktijk zo gelezen dat dit ook geldt >wr lozingen buiten inrichtingen. In de ABM zelf hebben we daarnaast zelf opgeschreven dat het
document ook bedoeld is om gebruikt te wonden bij het stellen van maatwerkvoorschriften, maar dat heeft geen juridische consequentie. Dat is ook wat anders dan de ABM gebruiken bij iedere melding, ook als er
geen reden lijkt tot het stellen van maatwerkvoorschriften. In de praktijk doen we dat natuurlijk ook helemaal niet altijd. Dat zou niet te doen zijn bij iedere melding.

Onder de Omgevingswet wordt vastgelegd dat de ABM gebruikt moet worden bij het beoordelen van alle vergunningaanvragen voor lozingsactiviteiten (ook die van buiten inrichtingen) en bij het vaststellen van
maatwerkvoorschriften. Dat betekent dat ook onder de Omgevingswet dus niet bij iedere melding aan de ABM 'voldaan' moet zijn, maar dat - als het bevoegd gezag naveen melding besluit over te gaan tot het
vaststellen van een maatwerkvoorschrift - het bevoegd gezag met de ABM rekening moet houden.

Toepassing van de ABM is dus niet bij iedere melding verplicht, maar er is keuzeruimte voor het bevoegd gezag om de ABM toe te passen. Als het bevoegd gezag een maatwerkvoorschrift wil stellen, dan verdient het
nu aanbeveling om de ABM te gebruiken ter onderbouwing daarvan: onder de Omgevingswet is dat ook verplicht.

Het Bbk biedt geen mogelijkheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften. Dat betekent dat er dus op geen enkele maniereen verplichting is tot toepassing van de ABM.

Toepassing van de ABM bij Bbk-meldingen slaat bovendien in dit geval de plank mis. Het gaat erom dat we bij de melding beoordelen of er risico's zijn voor de kwaliteit van oppervlaktewater, waterbodem en
grondwater, dat in het licht van de zorgplicht(en). De ABM gaat daar in principe (op effectni\eau) niet op in. Toepassing van de ABM borgt dat de juiste beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast,
afhankelijk van de in de lozing aanwezige stoffen. Bij algemeen geregelde lozingen zoals toepassen van granuliet conform het Bbk, wordt het Bbk zelf geacht een uitdrukking te zijn van wat BBT is. Er is daarmee geen
noodzaak om nog een ABM-toets te doorlopen. Toepassing van de ABM borgt in algemene zin ook helemaal niet dat milieurisico's zijn uitgesloten, enkel dat de juiste BBT worden toegepast.

Van: (WVL) < @rwsjril>
Verzonden: donderdag 13 februari 2020 18:56

Onderwerp: RE: Voortgangsrapportage onderzoek granuliet versie 3.3.

Collega's,

Ook voor meldingen moet mi voldaan worden aan de ABM.
bevestig jij dat nog even sip*7

Dit zal denk ik betrekking hebben op de v lokmiddelen die gebruikt worden bij bet binden van granuhetdeekjes. In het verleden heb ik heel veel onderzoek gedaan naar de nnlieueigenschappeii van
flocculanten Ik kan jullie daar komende maandag zo nodig mee helpen De regelgeving rond de polymeren m de flocculanten zit raar in elkaar. De industrie roept in de veibgheidsinfonnatiebladen altijd dat het
geen kwaad kan In feite hebben ze m de reach regelgeving bedongen dat ze geen miheubeoordeling hoeven te doen Dat wordt vervolgens vertaald door de leveranciers dat het voldoet aan de regelgeving en
dus geen kwaad kan

Ik heb vorig j aar de echte producenten daarom gevraagd om rapporten op te leveren over de milieuaspecten m brede zm Dat is gebeurd.

Mijn eerste induik uit de veiEgheklsinfb bladen vonge week was dat het allemaal wel mee vak. Er is bij het storten van bet granuliet m oppervlaktewater geen enkele kans op toxische effecten door het
pohfireer. Dat komt omdat ze een molgevvicht hebben van een paar miljoen Stoffen zijn normaliter pas toxisch bp een molgevvicht kleiner dan 1000. De volgens mij awonogene polymeren zijn overigens het
mmst schadelijke van de polymeren In de waterbodem breken ze niet af De verhalen die ik las van Adviesbureaus in de granubetkwTstie gingen o.m over sporen acrylamide. Dat gaat nergens over. Dat komt
doordat polymensatieproc essen nooit honderd procent volledig verlopen Minimale hoeveelheden breken wel af m het watermallen.

Maandag verder mdien nodig! Dan wil ik die msds’en w el toetsen aan de ABM.

Met vriéndelijke groet.

Van: (ZN) n]."
Verzonden: donderdag 13 februari 202009:37
Aan: (WVL) < @rws.nl>
Onderwerp: FW:
Urgentie: Hoog

Hil

Dank voor je mail Ik ga je zo graag bellen omdat wij ook verder de recent toegestuurde stukken hebben bestudeerd en daar nog een observatie uit voortkomt die ik met j e  wil delen Inmiddels hebben we
een versie 3.3, die stuur ik je alvast, harteljjke groet.





(WVL)Van:

3210 .  2 .  eVerzonden:

Aan:

Onderwerp:

Bijlagen:

vrijdag 21 februari 2020 09:16

( WVL )

FW: Verzoek om inzage stukken

20200220 Brief aan gemeente.docx

Fyi only. Mogelijk leidt dit tot ATagen Aamut gemeente: graag iom als dan handelen

Van: (ZN) < @rws.nt>

Datum: donderdag 20 feb. 2020 7:50 PM

Aan: (WVL) < @rwsni>, (WVL) < @rws.nt>

Onderwerp: FW: Verzoek om inzage stukken

Een en ander in afstemming met

Van: (ZN) < @r’,vs.nl>

Datum: donderdag 20 feb. 2020 3:29 PM

Aan: Ans Mol< @westmaasenwaaln>

Onderwerp: Verzoek om inzage stukken

Beste Ans,

Zie bijlage.

Graag e en telefonisch contact.

Met iriendelyk groeten



3310 .  2 .  e

Geachte Mevrouw Mol, beste Ans,

Op 18 februari vond een gesprek plaats met vertegenwoordigers van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat. In dat gesprek gaf u aan op zo kort mogelijke termijn te willen
beschikken over alle beschikbare onderzoeksrapporten met betrekking tot de toepassing van
granuliet in Over de Maas.

In onderstaande bijlage treft u een overzicht van de onderzoeken aan.

Bij dit overzicht merk ik het volgende op.
Rapporten 1, 2, 3, 6 en 7 worden u per heden verstrekt. Ik ga ervan uit dat u met de inhoud van
deze rapporten vertrouwelijk omgaat totdat deze aan de Tweede Kamer zijn vertrekt. Rapporten 4
en 5 zijn reeds openbaar gemaakt en kunt op de internetsite van RWS vinden. Volledigheidshalve
stuur ik u deze ook toe.

Rapporten 8 en 9 zijn opgesteld in het kader van handhaving door RWS ZN. Deze rapporten zullen
eveneens als bijlage met een brief naar de TK gestuurd worden. U zult deze rapporten dan
ontvangen. Ik bied u echter de mogelijkheid voorafgaand hieraan deze twee rapporten
vertrouwelijk in te zien. Ik stel voor hier op korte termijn een afspraak over te maken.

Uiteraard ben ik bereid om alle rapporten toe te lichten.

Hoogachtend,



Bijlage 1: Certificering en verrichte onderzoeken naar milieueffecten granuliet

Hieronder een overzicht van de relevante onderzoeken (plus certificaat granuliet).

1. BSB Certificaat Granuliet d.d. 2-9-2015
Dit betreft het productcertificaat voor granuliet dat is afgegeven door SGS INTRON
Certificatie B. V. aan Graniet Import Benelux B. Z en heeft betrekking op de milieu-
hygiënische kwaliteit van dit door Graniet Import Benelux B. V. geproduceerde materiaal
binnen het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit.

2. Schreurs Milieuconsult, "Granuliet, grond of bouwstof?'' d.d. 20-3-2019
Schreurs Milieuconsult geeft in deze notitie haar visie op de vraag of granuliet als grond of
als bouwstof zou moeten worden gezien (vanuit het Besluit bodemkwaliteit).

3.  Schreurs Milieuconsult, Toetsing milieu hygiënische kwaliteit van Granuliet" d.d.
12-04-2019
Dit rapport is opgesteld in opdracht van Graniet Import Benelux B. V. en geeft de resultaten
van de toetsing van de milieu-hygiënische kwaliteit van granuliet. Verschillende variabelen
die van invloed kunnen zijn op deze kwaliteit zijn onderzocht en granuliet is getoetst aan het
Besluit bodemkwaliteit met invulling van de zorgplicht.

4.  Royal Haskoning DHV, "Effecten gebruik flocculant bij productie granuliet" d.d. 29-
5-2019
Deze notitie die is opgesteld in opdracht van Bontrup B.V., gaat in op de vraag of en welk
effect het gebruik van het flocculant bij de productie van granuliet zou kunnen hebben op de
milieu-hygiënische kwaliteit van de omgeving.

5. SoilConsult, "Analyseresultaten acrylamide" d.d. 19-6-2019
In opdracht van Graniet Import Benelux B.V. heeft SoilConsult laboratoriumanalyses laten
uitvoeren naar de aanwezigheid van restanten van de flocculant (acrylamide) in granuliet.

6.  Deltares, 'Specificaties voor het toepassen van Noordse leem in weg en
waterbouwwerken in Nederland' (kenmerk 11201985-002-GEO-0004, 11 juli 2019)
Het rapport is opgesteld in opdracht van Graniet Import Benelux B. V. en betreft een
inventarisatie waarin:
• De relevante eigenschappen van Noordse Leem (granuliet) en de invloeden daarop voor

weg- en waterbouwtoepassingen worden omschreven.
• Randvoorwaarden worden gegeven aangaande regelgeving, verwerken en functioneren

in weg- en waterbouwwerken.
• Enige mogelijkheden worden gegeven voor specialistische toepassingen in de

waterbouw en hergebruik.

7.  Schreurs Milieuconsult, "Aanvullende informatie voor de toepassing van granuliet"
d.d. 9-10-2019
Dit rapport is opgesteld in opdracht van Graniet Import Benelux B. V. en geeft antwoord op
aanvullend gestelde vragen door Rijkswaterstaat over de milieu-hygiënische kwaliteit van
granuliet.

8.  Geonius 'Resultaten verificatieonderzoek beunbak "Allegonda", locatie "Over de
Maas" (Dreumel) d.d. 18-12-2019
Resultaten van een verificatieonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat
om inzicht te krijgen in de milieu-hygiënische kwaliteit van de in het schip aanwezige
granuliet te verkrijgen. Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen van de milieu-
hygiënische kwaliteit van de grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.



9.  Geonius 'Resultaten verificatieonderzoek beunbak "Daily", locatie "Over de Maas"
(Dreumel) d.d. 11-2-2020
Resultaten van een verificatieonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat
om inzicht te krijgen in de milieu-hygiënische kwaliteit van de in het schip aanwezige
g ra nu liet te verkrijgen. Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen van de milieu-
hygiënische kwaliteit van de grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Voor bij lagen, zie https : //www. rij ksoverheid. nl/documenten/
kamers tukken/2020/03/05/uitzending-zembla-over-granuliet



(WVL)
vrijdag 21 februari 2020 15:19

(WVL)
RE: granuliet grond

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

3410 .  2 .  e

Het IT is took betrokken bij de discussie en kon zich binden in de conclusie bouwstof
Terug kijkend denk ik dat bet Bbk zijn grenzen beeft juridisch kunnen we niet alles meer regelen Ik heb hier ook met oner gesproken Helaas was bet toen al te laat. Bontrup was op ramkoers gegaan
met Halbe Zijktra. terecht I&W heeft bet veelste lang laten liggen In 201  8 hebben we al aan aangege ien dat er actie ondernomen moet worden

Van: (WVL) c HWs.nb
Datum: wijdag 21 feb. 2020 153 PM
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: granuliet grond

Mijn beeld overall

- Mening an enkele individuen ipv bredere afweging en goede RWS-ZN / WVL brede standpuntbepaling. Bijv goed voorbeeld: alle betrokkenen waar jij vanaf 201  8 mee omtafelbebt gezeten (mcl en
ILenT) hadden met historische perspectief dat IT Bbk m 2009 en 2013 al als 'zijnde grond' had geduid, toch?

- Kennisachterstand. . .ik boor tot op de dag ’ian tandaag de betreffende handhavers en nog argumenten als (a) komt uit liet buitenland en (b) is bewerkt noemen ...elementen die wel in de definitie van
grond onder het BSB opgenomen waren, maar m de definitie van bet Bbk bewust niet. Kennisachterstand kan mogeljjk ook ‘hang naar het verleden zijn toen je meer kon weigeren Argument Circulaire
Economie stimuleren hoor ik helaas nergens.

- Daardoor wel (mijn beeld) ambtsinstructie .

Van: (WVL)
Datum: vrijdag 21 feb. 2020 127  PM
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: granuliet grond

Tis een heel karwei... wat betreft de flocculant deel ik je opmerking. Ik ben ik op het verkeerde spoor gezet. Zou toch graag weten waarom de handhavers zo zwaar hebben ingezet. Tijdens het
opstellen van de notitie merkt ik al dat RWS handhaving tegen waren: Granuliet mag niet in het oppervlakte water. Overeenkomstig het Bbk is er niets aan de hand, kan het gewoon worden
toegepast (als bouwstof of grond). Zie ik iets over het hoofd?

Van: (WVL) < |@rws.nl>
Verzonden: vrijdag 21 februari 2020 13:04
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: granuliet grond

D r zijn meerdeel cruciale mails.

Is duidelijk en bekend dat standpunten van zovel lenW-ers, ILenT- eis en RWS-ers deels zijn gewijzigd gedurende liet hele proces. Dat kan ook als er nieuwe (of meer oude) gegevens en inzichten op tafel
komen ILenT ook want m brief van lees ik zwart op wit dat afstemming is geweest met ILenT en zij geldigheid van bet bewijsmiddel bevestigen.

Bijv bet issue flocculant. Maandenlang heb ik ter info signalen gekregen xan -jou- handhavers dat dat zeer gevaarlijk zou zijn en serieus aandachtspunt is. Na alle metingen blijken we bet nu met te kunnen
meten boven detecüegrenzen Terug naar de bron zoekend bij kennisexperts WVT- waterkwaliteit verneem ik loodrecht onbekeerde signaal dat geen enkele kans op toxische effecten bestaat.

Succes met WOB-actie. Ik was er gisteren om 20:00 uur ‘wel klaar mee’ ;-)

Van: (WVL)
Datum: vrijdag 21 feb 2020 11:19 AM
Aan: (WVL)
Onderwerp: FW: granuliet grond

Deze mail is toch wel cruciaal!

Van: (WVL)
Verzonden: maandag 15 juli 2019 13:03
Aan: (WVL) < |@rws.nl>
Onderwerp: RE: granuliet grond

Klopt!
In de mail vraagt echter expliciet om antwoord te reageren op zijn voorstel Ik heb daarom gereageerd.

Van: (WVL)
Datum: maandag 15 jul 2019 10:19 AM
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: granuliet grond



Hoi ,

Zoals vrijdag besproken advies om  di t  voorlopig bij/aan lenW te laten.
Je komt overduidelijk in de irritatiezone van

Groet

Van: - DGRW [mailto: ©minienw.nl]
Verzonden: maandag 15 juli 2019 9:48
Aan: (WVL); - ILT; - ILT;
CC: - DGRW; (WVL)
Onderwerp: RE: granuliet grond

- ILT

Hoi ,

Allereerst is het altijd de bedoeling geweest om de uitkomsten van ons onderzoek en de redeneerlijn
met GIB te bespreken, hebben wij immers op 5 februari toegezegd. Alles overwegende zijn wij tot de
conclusie gekomen dat granuliet als grond kan worden gekenmerkt. Dat laat onverlet dat het granuliet
bij toepassing aan alle eisen moet voldoen, inclusief de zorgplicht. Jou kwalificatie 'zeer risicovol' kan ik
dan ook niet goed duiden en is ook niet op zijn plaats. Ook j i j  weet als geen ander dat er meerdere
redeneerlijnen mogelijk zijn. In jou eerste concept ging j i j  ook uit van grond. Wij gaan nu juist een
managers overleg plannen om het gezamenlijk beeld bevestigd te krijgen en voor het vervolg een
duidelijke lijn af te spreken. Dat doen wij met elkaar. Daarna kan er een terugkoppeling plaatsvinden.
Het nu over het onderwerp blijven mailen is niet handig (maakt het onnodig ingewikkeld). Het is nu
belangrijk dat wij het managers overleg eerst afwachten. Ik heb je net proberen te bellen, maar je nam
niet op. Kan jij, zodra je tijd hebt, mij even bellen. Bij voorbaat dank ! Wij hebben in het overleg van
afgelopen vrijdag gekeken naar het totale plaatje, inclusief historie en mogelijke consequenties van een
keuze. Wij zijn niet zo maar tot een keuze gekomen.

Met vriendelijke groet,

Van: (WVL)
Verzonden: maandag 15 jul i  2019 08:28
Aan: - DGRW < @minienw.nl>; - ILT < 9ILerfLnl>;

CC: - DGRW < @minienw.nl>
Onderwerp: RE: granuliet grond

-ILT< @ilent.nl>; - ILT

Beste

De afcelopen periode hebben wij met elkaar een redeneerlijn a(gesproken Hierbij zijn ILT. RWS ( uimoering, bewegd gezag en beleidsondersteuning) en I&W betrokken Wat nu is besproken met bet
bedrijf staat haaks op wat wij met elkaar hebben aigesproken Ik ’.nid de lijn die jullie nu voorstellen zeer risicouol voor de staatsecretaris. De argumenten heb ik al meerdere malen met je gedeeld.

krijgen de mede opsteller "van de notitie ook een terugkoppeling9

Groeten

reeds openbaar, zie besluit lenW granuliet I, document 74
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(WVL)

vrijdag 21  februari 2020 13:31

- DG RW; (WVL)

RE: Implementatieteam Besluit bodemkwaliteit | G ra nul iet

Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

35
10  . 2  . e

Ha /
Forthe record.
Net (oud collega) van SGS aan de lijn gehad. Hij vroeg of ik meer wist van een uitnodiging voor de hoorzitting/ronde tafel over granuliet. Ik heb hem aangegeven dat dit iets is van
de Tweede kamercommissie en dat ik niet weet hoe dat in de praktijk gaat en hem ook aangegeven dat de minister hierover een brief heeft geschreven aan de kamer m.b.t. niet deelnemen van
ambtenaren van RWS.

Voorts heb ik aangegeven dat een antwoord op de mail van komt als de kamerbrief over granuliet er  is (geen mededeling gedaan over inhoud brief) en dat in onze reactie zal staan
dat het implementatieteam adviezen geeft en geen standpunten inneemt.

Gr.

Van: -DGRW< @minienw.nl>
Verzonden: maandag 17 februari 202021:44
Aan: (WVL) rws.nl >; (WVL)
Onderwerp: RE: Implementatieteam Besluit bodemkwaliteit | Granuliet

Ik heb geen idee. Ik heb net voor het eerst een concept gezien. Ik denk dat het zo een beetje een eindversie is. Volgens mij zou het voor het debat uit moeten de brief. Ik verwacht dat de brief
spoedig wordt verzonden, maar morgen ? zodra ik wat hoor, meld ik het.

Van: (WVL) .nl>
Verzonden: maandag 17 februari 2020 18:01
Aan: -DGRW< @minienw.nl>; (WVL) nl>
Onderwerp: RE: Implementatieteam Besluit bodemkwaliteit | Granuliet

11.1 jo 10. 2. g concept

@ : weet jij of kamerbrief mogehjk morgen uitgaat 9 Vraag dit omdat we morgenmiddag m bestuurlijk overleg met wethouder Gemeente Maas en Waal aan tafel zitten

Van: - DGRW < H@minienw.nl>
Datum: maandag 17 feb. 2020 5:38 PM
Aan: (VAT)
Onderwerp: RE: Implementatieteam Besluit bodemkwaliteit Granuliet

Beste en |

Ik kan dat nog wel even telefonisch uitleggen.

11.1 jo 10. 2. g concept

Met vriendelijke groet,

Van : ( WVL)
Verzonden: maandag 17 februari 2020 13:46
Aan: (WVL) - DGRW< @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Implementatieteam Besluit bodemkwaliteit | Granuliet

Kun je even meekijken naar onderstaande vraag van SGS en concept-antwoord? Lijkt mij goed om antwoord te versturen nadat kamerbrief uit is.

Gr.

Van: (WVL) ,nl>
Verzonden: maandag 17 februari 202013:30
Aan: (WVL) < >
Onderwerp: RE: Implementatieteam Besluit bodemkwaliteit | Granuliet

Ja prima. Wel chique/zorgvuldig om vooraf met af te stemmen.

Van : ( WVL) < |@rws.nl>
Verzonden: maandag 17 februari 2020 12:09
Aa n : (WVL) . n
Onderwerp: RE: Implementatieteam Besluit bodemkwaliteit | Granuliet

Ik kom dan tot het volgende concept-antwoord. Nog even afstemmen met /I&W en versturen nadat kamerbrief online staat?

11.1 jo 10. 2. g conceptI



Van: (WVL)
Verzonden: maandag 17 februari 2020 11:36
Aan: (WVL) < nl>
Onderwerp: RE: Implementatieteam Besluit bodemkwaliteit  | Granuliet

...schotje voor de boeg...

Van: ( V.V L) H I ' n K

Verzonden: maandag 17 februari 2020 11:26
Aa n : (WVL) . n
Onderwerp: FW: Implementatieteam Besluit bodemkwaliteit  | Granuliet

Graag afstemmen over beantwoording

Van: < |@sgs.com>
Verzonden: maandag 17 februari 2020 11:25
Aan: (WVL) < |@rws.nl>
CC: < @sgs.com>
Onderwerp: Implementatieteam Besluit bodemkwaliteit  | Granuliet

Geachte heer

In een uitzending van het NPO-televisieprogramma Zembla' van 6 februari 2020 over de toepassing van Granuliet afkomstig van Graniet Import Benelux B.V. in het project Over de Maas werden
documenten getoond die afkomstig zouden zijn van het Implementatieteam Besluit bodemkwaliteit. Wij hebben naar aanleiding daarvan de volgende vragen:

1. Is het correct dat op enig moment in 2018-2019 het Implementatieteam Besluit bodemkwaliteit het standpunt heeft ingenomen dat Granuliet afkomstig van Graniet Import Benelux B.V.
beschouwd zou moeten worden als bouwstof?

| 11.1 jo 11.4 concept
2. Indien ja, wat is de reden dat SGS INTRON Certificatie B.V. daarvan niet op de hoogte werd gesteld?

11.1 jo 10. 2. g concept

3. Wat is het actuele standpunt van het Implementatieteam Besluit bodemkwaliteit rondom het wel of niet vallen van Granuliet afkomstig van Graniet Import Benelux B.V. onder de definitie
van grond zoals opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit?

Graag ontvangen wij z.s.m. een antwoord op deze drie vragen. 11.1 jo 11.4 concept

Met Eendelijke groeten,
kind regards,



(WVL)
maandag 24 februari 2020 12:45

HBJZ; - HBJZ
); - HBJZ; - HBJZ

RE: aanvullingsbesluit bodem - dringend vraagje

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

10 .  2 .  e

Ha

Ik ben geen voorstander van een last-minute wijziging van het begrip grond. Ik denk dat het ook niet goed is om het begrip verder aan te kleden met wensen omtrent wel of niet toepasbaarheid
van materialen. Dat moet m.i. volgen uit de toepassingseisen en zorgplichten die we hebben vastgelegd. Grond is een begrip dat de samenstelling van het materiaal omvat en juist niet een
herkomstelement. Dat is een elementaire keuze geweest die ten grondslag heeft gelegen aan het begrip grond in het Bbk. Het is naar mijn mening onlogisch om materiaal uit Belgie niet als grond
te bestempelen terwijl het een samenstelling en structuur heeft die exact hetzelfde is als materiaal aan de andere kant van de landgrens. Bovendien beslaat het NL grondgebied ook nog de
Caribische gemeenten waar weer andere bodems zijn dan in de delta waar de rest van Nederland zich in bevindt. Het gaat er  uiteindelijk om dat het materiaal als zodanig een natuurlijke functie als
bodem kan vervullen. De toepassingseisen en zorgplichtbepalingen moeten borgen dat op de plek van toepassing geen problemen ontstaan met de bodemen grondwaterkwaliteit.

Voor het beoordelen van 'een verhouding en structuur zoals die van nature in de bodem wordt aangetroffen' wordt in de praktijk overigens via de link met de NEN5104 gekeken naar de indeling
van grondsoorten naar hun voorkomens in de bodem van Nederland.

Gr.

Van: -HBJZ< @minienw.nl>
Verzonden: maandag 24 februari 2020 12:10
Aan: -HBJZ< |@minienw.nl>; (WVL) < @rws.nl>
CC: HBJZ < @minienw.nl>; HBJZ < [@minienw.nl>
Onderwerp: RE: aanvullingsbesluit bodem - dringend vraagje

Ik zie nu nog dat de BRL die van toepassing is kennelijk ook buitenlandse bodem mag. Wij verwijzen in bijlage C bij de Rbk naar die BRL dus daarmee hebben we dit element ook geïntroduceerd.

De BRL 9321 stelt in de toelichting bij de definitie (paragraaf 2.4 Grond):
"Toelichting 1
Bewerkingen als scheiden, wassen en breken zijn onderdeel van het productieproces, maar
worden niet als productie beschouwd in het kader van deze beoordelingsrichtlijn."
Het blijft dus een natuurlijk materiaal ongeacht de genoemde bewerkingen.
"Toelichting 2
In bovenstaande definitie wordt onder bodem ook de niet-Nederiandse bodem verstaan. Dit
betekent dat ook materiaal afkomstig uit buitenlandse winningen kan worden gecertificeerd
op basis van deze beoordelingsrichtlijn."

Dat neemt niet weg dat mijn vraag over het Aanvullingsbesluit bli jft  staan maar dat zou dan evt wel een inhoudelijke wijziiging zijn, dus dat kan tot discussie en vertraging leiden en afwijking van een
normdocument waarnaar wij ook blijven verwijzen.

Van: - HBJZ
Verzonden: maandag 24 februari 2020 12:00
Aan: ) - HBJZ mini enw.nl >; (WVL) < @rws.nl>
CC: ( WV L) < B rwsml >; - H BJZ < B@minjenwml >; - H BJZ n i e nw. nl >
Onderwerp: aanvullingsbesluit bodem - dringend vraagje

Hallo H

Nu de discussie over granuliet zich toespitst is er onduidelijk over de vraag wat er  in de definitie van grond wordt bedoeld. Deze komt e rop  neer dat het materiaal vergelijkbaar is met de
natuurlijke bodem.

De vraag is welke bodem wordt bedoeld: in Nederland, of ook in Schotland en Noorwegen.

Mij lijkt het eerste. Over de hele wereld zijn er  bodems te vinden die sterk afwijken van de NL, bijv, zinkhoudende bodem in Wallonië of sterk kalkhoudende bodems. Die laatste in kalkarme duinen
toepassen lijkt me een slecht idee voor de flora.

Ik stel voor om in de definitie voor de toekomst in elk geval toe te voegen dat het om de Nederlandse bodem gaat.

Het blijft zo dat ook binnen NL veel heen en weer gesleep met grond en bagger plaatsvindt. De omstandigheden verschillen ook in NL al sterk dus dat kan ook onwenselijk zijn. Daar letten we nu
helemaal niet op. Het is om allerlei redenen wenselijk om grond en baggerspecie in de buurt te houden en op de bodem geen afwijkende grond en baggerspecie toe te passen. Daarnaast zijn er
aspecten, zoals bodemleven, waar we nu helemaal geen rekening mee houden, maar of  je dat allemaal maar onbeperkt door elkaar kan husselen vraag ik me al langere tijd over, we verspreiden
massaal ’exoten' over het hele land lijkt mij.. Algemene regels hebben hun beperkingen, dus dit is allemaal niet zo goed in te vullen. We mogen grond en bagger niet discrimineren naar NL of
buitenland. Maar als we uitgangspunt nemen dat de NL bodem de maatstaf is, dan doen we dat niet, zij het dat er natuurlijk in NL altijd plekjes met afwijkende bodem, bijv, krijt, te vinden zijn die
wel overeenkomen met in het algemeen afwijkend buitenlands materiaal.

Wat granuliet betreft, wij hebben hier geen granietrotsen, wel (graniet)zwerfstenen en zand, dat kan ook deels uit graniet zijn gevormd. Het blijft dus altijd een beetje lastig waar je naar moet
kijken. Ik denk dat in dergelijke grensgevallen van belang is dat er geen sterk afwijkende aspecten aan het materiaal zit, ook als dat verder lijkt op de bodem in NL.

De beperking tot NL kan ook helpen om buitenlandse grond en baggerspecie te weren of beperken als deze sterk afwijkende samenstelling heeft.
Er waren eerder al geluiden te horen dat het in het rivierengebied zou moeten gaan om gebiedseigen materiaal, dat lijkt mij de (logische) invalshoek.

Wat vinden jullie? Moeten we in de definitie van grond opnemen dat het op de bodem in Nederland moet lijken?
Zo ja, dan moeten we dat ook doen in de definitie van bagger? Weliswaar staat dat het uit de bodem moet komen (bij grond mag het ook gaan om een product, zoals granuliet), maar er  staat niet
bij welke bodem. Buitenlandse bagger kan sterk lijken op NL bagger dus het lijkt willekeurig om te zeggen dat het alleen NL bagger mag zijn. Dat is discriminerend en 'mag niet van Europa'. We
zouden daar ook kunnen toevoegen dat het gelijkenis moet vertonen met de van nature voorkomende bodem in Nederland, net als bij grond, maar dan zonder er een product van te maken, want
dat zou een inhoudelijke wijziging zijn. Het moet wel uit de bodem komen.



(WVL)
woensdag  26 februar i  2020 20:45

■(WVL)
RE: SPOED REACTIE GEVRAAGD: Kamerbr ie f  g ranu l ie t  Zembla

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

10 .  2 .  e

I k  heb  een  paar checkpunten op  data  en  gebeur ten issen en  verder  i dd  veel  tekst en  soms dubbe l ;  morgen ochtend ff be l l en  voor 1 react ie? Rond  8

Van: (WVL) rws - n

Datum: woensdag 26 feb. 2020 7:26 PM
Aan: (WVL) rws.nl>
Onderwerp: FW: SPOED REACTIE GEVRAAGD: Kamerbrief granuliet Zembla

heeft  a l  op deze br ie f  gereageerd.  I n  m i j n  ogen is  het i nhoude l i j k  deze l fde br ie f  geb leven.

M i jn  enigste grotere punt  tav de  br ie f  is  dat  het legt  te b reed  teveel  u i t .  Domweg wat inkor ten zou erg he lpen ,  zo is  het  stuk ove m i l i eus  kwal i te i t  ee rde r  last ig  dan  da t  het wezen l i j k  b i jdraagt.  Als j e  het
i n  2 z innen  beschreef  zou het we l  goed z i jn .
Verder  komen i n  de br ie f  geen kne lpun ten  voor zoals mij d i e  vroeg vandaag tav de nota van  en  het  certif icaat. Wel  zal deze u i t l eg  een  reactie geven van enke le  mensen  u i t  ON, maar
dat i s  een  ander  verhaal .

Kortom i k  kan geen  n ieuwe  teksten verz innen maar a l leen  adviseren maak he t  korter?

Groeten,

Van: (BS) rws. nl>
Datum: woensdag 26 feb. 2020 5:09 PM
Aan: (WVL) rws.nl>, (ZN) < J@rwsml>, (WVL) < J@rwsml>
Kopie: (®s ) < B@rws.nl>, (BS) rws.nl>. (BS) < J@rws.nl>
Onderwerp: SPOED REACTIE GEVRAAGD: Kamerbrief granuliet Zembla

Beste mensen,

Bijgaand een e indconceptvers ie  van  de  Kamerbrief over 'g ranu l ie t ' .
Graag uiterlijk morgenochtend (donderdag)  9u  jullie react ie / input (a l l een  conc re te  tekstvoorstel len) aan  mij.

Verzoek is om per  d ienst  (WVL en  ZN)  één  gebunde lde react ie naa r  mij t e  sturen en  deze conceptbrief niet breder t e  verspreiden dan  de geadresseerden van  deze mail.

A lvast  bedank t .

Groeten,

- DBO < @min ienw .n l>
Verzonden:  woensdag 26 februar i  202016:27
Aan: - BSK < J@min ienw .n l> ;  - HBJZ < @min ienw.n l> ;  - BSK < J@min ienw.n l> ;

HBJZ< @min ienw.n l> ;  -CEND-DCO < @min ienw.n l> ;  | -  DGRW< @min ienw.n l> ;
DGRW< @min ienw.n l> ;  - SG < @min ienw.n l> ;  < |@rws.nl>; (BS) < J@rws.nl>;

- DBO < @min ienw .  nl>; - DBO < J@minienw.nl>; J ) - DCO ■(lïiminimw n l \  (BS)
< @rws.nl> j  ) - DCO < ■@minienw.nl>; - DBO < @min ienw.n l> ;

-DBO< @min ienw.n l> ;  - DGRW < @min ienw .n l>
Onderwerp:  20200227 Kamerbr ief  g ranu l ie t  Zembla

Beste col lega's,

Bi jgevoegd, voor een  f i na le  check, een  aangepaste vers ie van de kamerbr ie f  over granul ie t .
Het i s  de  bedoe l i ng  deze br ie f  morgen i n  de  weekend tas  van de bewindspersonen  te doen .  Daarom ve rneem i k  graag j u l l i e  commentaar  u i te r l i j k  donderochtend om 11 uur .

Met v r iende l i j ke  groet,





(WVL)
woensdag 26 februari 2020 17:31

BSK; - DGRW
(WVL)

RE: werkgroep onder het IT

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

3810 .  2 .  e

Naar mijn info is dat hetzelfde materiaal inderdaad.

Va n : - BSK < J@minienw.nl>
Verzonden: woensdag 26 februari 202017:29
Aan: (WVL) < J@rws.nl>; - DGRW ■ Jinlminirnw nh
CC: (WVL) < H@rwsm[>
Onderwerp: RE: werkgroep onder het IT

Is granietzand het zelfde als granuliet?

Van: (WVL) < J@rws.nl>
Verzonden: woensdag 26 februari 202016:57
Aan: - DGRW < @minienw.nl>; - BSK < J@minienw. nl>
CC: (WVL) < J@rws.nl>
Onderwerp: RE: werkgroep onder het IT

Ha

Bijgaand de documenten uit 2009 die ik tegenkwam bij het opvolgen van het WOB verzoek.

Gr.

Van: - DGRW < @minienw.nl>
Verzonden: woensdag 26 februari 2020 15:13
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: werkgroep onder het IT

Hoi r

Graag ook direct aan zenden.

Van: (WVL) < J@rws.nl>
Verzonden: woensdag 26 februari 202014:58
Aan: -DGRW< @minienw.nl>
Onderwerp: RE: werkgroep onder het IT

Hoi |

Ja r die kwam ik tegen bij uitzoeken voor het wob verzoek. Ik zit nu in overleg .stuur je straks de stukken die ik heb gevonden.

Gr.

Van: *' - DGRW” i7 1 1 lii i ii i iw ut
Verzonden: 26 feb. 2020 1359
Aan: "
Onderwerp: werkgroep onder het IT

Hoi ,

Voor granuliet hebben wij het verslag van het IT van 2009. Daaronder functioneerde ook nog werkgroepen, kwalibo of grond en bagger waarin het is besproken (info H). Is van  één van die
werkgroepen nog een verslag beschikbaar.

Met vriendelijke groet,



38 .210-2 -e

bijlagen behorende bij doe 38, voor zover die binnen de reikwijdte van het verzoek vallen

SenterMwemAgenda
Onderwerp Monitoring implementatie Bbk - Werkgroep Kwalibo

Datum 7 januari 2009

Tijdstip van 13:30 uur Tijdstip tot 16:00 uur

Aan Werkg roepled en en agendaleden

Van

Locatie SenterNovem Utrecht, Catharijnesingel 59, Utrecht, zaal 8

wat gelakt is valt buiten reikwijdte

De agenda

Opening en mededelingen

Knelpunt 163 Granietzand
Voor dit knelpunt is van Intron uitgenodigd om een toelichting te verzorgen.
Definitie van granietzand, fijne fractie van steenslag. Eerste standpunt van VROM is status grond.
Daarmee gaat granietzand onder BRL 9321 Industriezand- en grind vallen en zal het uit de
reikwijdte BRL 9324 voor Steenslag moeten worden geschreven. Dat heeft consequenties voor de
keuringsinspanning.

Pagina 1 van 2



Senter/Voi/em

Bodem+, Kennis v

Implementatieteam 02-2009

i n  opdracht van

VROM



163 Granietzand
• Granietzand (fijne fractie) is grond, dat

betekent dat BRL aangepast moet worden
• Bij de aanpassing kan met beperkte

keuringsinspanning rekening worden
gehouden

• Intron past BRL aan

Behandeling IT: ter kennisname
Besluit IT: kennis genomen



Verslaglegging bespreking knelpunten in de werkgroepen implementatie Besluit bodemkwaliteit d.d. 7 en 8
januari 2009.

Werkgroep Kwalibo
buiten reikwijdte

Knelpunt 163 Granietzand
Voor dit knelpunt is van Intron uitgenodigd om een toelichting te verzorgen. Definitie van
granietzand, fijne fractie van steenslag. Eerste standpunt van VROM is status grond. Daarmee gaat
granietzand onder BRL 9321 Industriezand- en grind vallen en zal het uit de reikwijdte BRL 9324 voor
Steenslag moeten worden geschreven. Dat heeft consequenties voor de keuringsinspanning.

Verslag:
Na een toelichting van van intron is de werkgroep van mening dat het materiaal als grond
gezien moet worden. Intron zal aan de slag gaan met de uitwerking van de certificering van dit materiaal als
grond onder de BRL 9324, waarbij het wordt aanbevolen om het stoffenpakket aan te passen aan de
informatie die beschikbaar is over de herkomst van de materialen (Schotland en Noorwegen). De
verwachting is dat het geen probleem is om met een beperkte keuringsinspanning te werken, gegeven het
feit dat het hier gaat om schoon materiaal van natuurlijke oorsprong.
Acties:

1 . Aanpassing BRL 9324 (Intron)



d insdag 3 maar t  2020 13:01
(BS); (ZN); (WVL); (WVL)

■ (BS); (BS)
RE: I npu t  op  QandA's (003) AANVULLING ER versie 2 maart

Van:
Verzonden:
Aan:
CC
Onderwerp:

10. 2. e 39

Akkoord wat en mij betreft: is ziek en zal niet reageren neem ik aan

Van: (BS) < H@rws.nt>
Datum: maandag 02 mrt. 2020 5:56 PM
Aan: (ZN) (WVL) | (WVL) H (WVL)
Kopie : (BS) nt>, | (BS)
Onderwerp: Input op QandA’s (003) AANVULLING ER versie 2 maart bijlage niet bij gevoegd op grond van 11.1 jo. 10. 2. g concept

Beste mensen,

DBO heeft de lijst bijgevoegde vragen opgesteld (met het oog op verzending van de Kamerbrief (hopelijk morgen) en een eventueel AO in de Tweede Kamer op korte termijn).
Ik heb geprobeerd hier de antwoorden bij te zetten.

Graag s.v.p. jullie input op de antwoorden (alleen concrete tekstvoorstellen). Ik hoor graag morgen uiterlijk 15:0Qu i.v.m. deadline voor aanlevering bij PBO.

NB De aantallen m3 / ton die genoemd zijn in antwoorden op de vragen over Honswijkerplas en Over de Maas zijn afkomstig van RWS ON d ), respectievelijk RWS ZN
).

Groeten,

Met  vriendelijke groet.



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

■(WVL)
woensdag 4 maart  2020 14:06

(WVL)
RE: Ringonderzoek PFAS
11201985-002-GEO-0001-v3-r-Specificaties voor he t  toe passen van Noordse Leem i n  Weg- en  Waterbouwwerken i n  Nederland DEF.pdf

10 .2 . e 40

Hoi

buiten scope

2 rapport toegevoegd. Is ook niet  onafhankelijk, dit rapport is concept ,niet openbaar , later aangepast, schoon eruit etc , maar niet opgevraagd (opdrachtgever Buntrop)

Zaken scheiden:
A- Bij of afbraakproducten oa acrylamide of acrylonitril etc etc
B- Polymeer is iets anders = acrylamide + acrylamide + acrylamide+

Ad a-Acrylamide zelf is prima meetbaar in lage gehalten 2 tot 26 ug/kg in andere depots aangetoond ( niet Buntrop) na toevoeging dit polymeer .

Ad b -Polymeer zelf meten is lastiger is nog niet gedaan , polymeer ""plakt '” '  aan vissen , watervlooien volgens l iteratuur" STOWA,RWS en WUR. Dus met name mechanische werking qua toxiciteit
In de hoofdtekst wordt  verwezen naar bijlage B van di t  document

-Buntrop heeft zover mij bekend zelf geen onderzoek gedaan ,in eigen depots , Deltares ook niet in Buntrop depots .
-wij pas 2 metingen ? l  e mislukt te hoge bepalingsgrenzen , 2e iets beter < 10 ug/kg

Mijn enige en laatste advies in deze is wees voorzichtig ,het  polymeer zit erin dus kan niet ""schoon"" zijn. Bij of afbraak product nog niet aangetoond door ons .
polymeer hebben we  nog niet onderzocht .

buiten scope

Groet

Van: (WVL)
Verzonden: woensdag 4 maart 2020 07:05
Aan: (WVL)
CC: ■(WVL)
Onderwerp: RE: Ringonderzoek PFAS

buiten scope

- Wil je het rapport nog toesturen (niet verwïjzing naar paginanummer) waarin gehalten atui het polymeer m granuliet genoemd zou zijn Gegevens heb ik graag op tafel

Groet

hieronder alles buiten scope

I





Van: 10 .  2 .  e
Verzonden: woensdag 4 maart 2020 22:12
Aan: (WVL); (WVL); (WVL); (WVL); (WVL); (WVL);

(WVL); (WVL)
Onderwerp:
Bijlagen:

Position paper Graniet Import Benelux bv (GIB)
0200303 Position paper GIB.pdf
https://www.tweedekarner.nl/kamerstu kken/detail?id=2020Z04204&did=2020D08763

Beste collega’s.
TER INFO: bijgaand een position paper die GIB bv vandaag op hun site beeft geplaatst en ook aan de Tweede Kamer beeft gestuurd. Beschrijving van hun kant cq bun belevmgswgze Tan bet granubet-
dossier. Ik kan me voorstellen dat lezing de nodige emoties oproept bij sommigen van jullie, bij mij m ieder geval wel (bijv dat initialen van betrokken handhavers wordt genoemd). Voorstel om daar niet via de
onpersoonlijke ongeschikte email op te reageren, maar tete-a-tete met elkaar, bijv morgen m de bijeenkomst met onze DG of volgende week als we bij elkaar zitten. Bvd groet

Van: (BS) < (ftrwsmb»
Datum: dinsdag 03 mrt. 2020 7:10 PM
Aan: (BS) < @rvvs nt>. (BS) <
Onderwerp: FW: Position paper Graniet Import Benelux bv (GIB)

@rws.nt>. (BS) < @rws.n>

Van: < @stupersni>
Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 18:59
Aan: (BS) < @nvs.nl>
Onderwe ip: FW: Position paper Graniet Import Benelux bv (GIB)

Beste Ter mfonnatie: vanaf morgen komt de position paper van GIB op de website te staan en. neem ik aan, op de website van de Tweede Kamer.

Met vriendelijke groet.



(WVL)
woensdag 4 maart 2020 16:43

( WVL)
RE: Verkenning alternatieve invulling rondetafelgesprek/briefing granuliet
handout granuliet presentatie IT Bbk 19 juli 2019 (def).pptx

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

4310 .  2 .  e

Nu niet meer ;-)

Van: (WVL) < |@rws.nl>
Verzonden: woensdag 4 maart 2020 16:17
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: Verkenning alternatieve invulling rondetafelgesprek/briefing granuliet

Ik mis de bijlage!

Van: (WVL)
Verzonden: woensdag 4 maart 2020 12:53
Aan: (WVL) < |@rws.nl>
Onderwerp: RE: Verkenning alternatieve invulling rondetafelgesprek/briefing granuliet

Hoi ,

Bijgaand de presentatie die ik eerder aan het IT heb gegeven. Deze moet wel aangepast worden! Berust nog op oude standpunten: Granuliet is een bouwstof. Wellicht kun je de presentatie
gebruiken als kapstok.

succes

Groeten

Van: (WVL) < |@rws.nl>
Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 17:23
Aan: (WVL) @rws.nl>; (WVL) < |@rws.nl>; (WVL) < |@rws.nl>
CC: ( BS) < |@rws.nl>
Onderwerp: Verkenning alternatieve invulling rondetafelgesprek/briefing granuliet

Beste collega's,

Even een spoedje. Het lijkt erop dat er  maandag een technische briefing gehouden gaat worden over granuliet in Over de Maas (ipv de eerder geplande hoorzitting). Zie hieronder gele markering.
Hebben jullie een presentatie op de plank liggen die dit op hoofdlijn en (voor relatieve) leken verwoord?

Hoor graag.
Groet

Van : ( BS) nl>
Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 15:32
Aan: - DBO < |@minienw.nl>
CC: |(WVL) nh; (BS) < @rws.nl>; ( BS)

-DGRW< @minienw.nl>
Onderwerp: FW: Verkenning alternatieve invulling rondetafelgesprek/briefing granuliet

Dag ,

is in de cc opgenomen.

Ik kan op zich blok B toelichten, waarbij ik er wel vanuit ga dat l kan ondersteunen als de inhoudelijke onderzoeken aan de orde komen. Ik ben een jurist, geen techneut. Kan wel de
juridische werking van het BBK toelichten (in blok A)

Waar ik nog naar zoek is de vorm van zo'n technische briefing. Wat wordt er precies van ons verwacht? Een presentatie? Een inleidende algemene presentatie? Of per blok? Of worden er  alleen
maar vragen door de Kamer gesteld.

Eerder begreep ik dat er een voorbereidingssessie is gepland voor vrijdag a.s. Neem aan dat de details hiervan nog volgen?

Groeten,

Va n : - DBO < |@minienw.nl>
Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 15:09

- DGRW< |@minienw,nl>; BS) < M@rws.nl>; (BS) DGRW
minirmi  r nl

Onderwerp: FW: Verkenning alternatieve invulling rondetafelgesprek/briefing granuliet

Beste en | ,

Onderstaand de afspraken die met de griffier gemaakt zijn.
De technische briefi ng zal op 9 maart om 10 uur beginnen en tot 11: 15 duren. Meteen daarna begint het rondetafelgesprek (waar len W niet bij zit).
Er wordt komende vrijdag een oefensessie gepland.

Zoals je hieronderziet hebben we drie blokken aangeboden.
Ik stel het volgende voor:
Blok a: | en
Blok b: ■ (hier kunnen ook de onderzoeken aan de orde komen)
Blok c: en

Graag jullie reactie!
informeer j i j  | ?

Van: - DBO
Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 13:28
Aan:* f < (Q tweedekamer .n l>
CC: - HBJZ < @minienw.nl>; - SG < [@minienw.nl>
Onderwerp: Verkenning alternatieve invulling rondetafelgesprek/briefing granuliet

Beste |

Zoals we vanochtend bespraken was het ook aan onze kant de wens er ambtelijk uit te komen. We hebben e.a.a. uiteraard wel afgestemd met de bewindspersonen.

We stemmen in met een besloten technische briefing over de granulietproblematiek. In de briefing zal feitelijke informatie worden verstrekt.



Deze feitel i jke informatie zal zich richten op de volgende aspecten:

a. feirelgke mboud (het beleid rond diepe plassen, de werking atui het Beslui Bodemkwaliteit. certificering m het kader van het Bbk, kwaliteit van granuliet);

b. feiten rond de casus O er de Maas (rollen en verantwoordehjkhederL gedane meldingen):

c. feirehjke beschrijving Aan de beshurvonning en verantwoordehjkbeid binnen lenW rond granuliet.

De briefing zal verzorgd worden door inhoudsdeskundige medewerkers van RWS (RWS BS en  RWS WVL), DGWB en DBO. Er zal geen verantwoording worden afgelegd over de gemaakte afwegingen.

De volgende personen zullen van onze kant aan de brief ing deelnemen:
. Directoraat-Generaal Wateren Bodem:
. Rijkswaterstaat, Bestuurstaf
. Rijkswaterstaat Bodemplus:
. Directie Bestuursondersteuning:

We begrijpen dat er  geen hoorzittingen meer  zi jn over granuliet. Deze brief ing komt daarvoor i n  de plaats. Voor het  rondetafelgesprek suggereren we (nu Bodemplus n ie t  komt)
We begrijpen dat de kamer een volle agenda heeft. Het zou f i jn  zijn dat de briefing voorafgaand aan het  rondetafelgesprek zou worden gegeven. We denken dat de feitel i jke informatie van belang is
voor he t  kunnen duiden van standpunten t i jdens he t  rondetafelgesprek.
Daarom is een brief ing om maandag 9 maart om 10 uur  wat ons betreft prima. De briefing wordt om 11:15 afgerond.

Zoals afgesproken zet j i j  e.e.a. procedureel i n  gang en  wordt het  ambteli jk afgedaan.

We hebben ook afgesproken dat i n  het vervolg bi j  uitnodigingen voor rondetafelgesprekken aan ambtenaren n iet  langer gevraagd wordt om een position-paper of een openingsstatement.

Van: - DBO
Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 13:43
Aan:* ‘ <  @tweedekamer.nl>; - DBO < @minienw.nl>

CC: HBJZ< @minienw.nl>
Onderwerp: RE: verkenning alternatieve invull ing rondetafelgesprek/briefing granuliet

Beste |

Ik had gehoopt je deze week uitsluitsel te geven. Door het reces kunnen we e.e.a. n iet  met  de bewindspersonen bespreken. Uiterli jk dinsdagochtend kan i k  je meer  vertellen. Ik heb goede hoop dat we
e r  ambteli jk u i t  kunnen komen.
Ik zal je maandag nog even bellen over de hoorzitt ing over  de vaarroutes.

Van: <| @tweede kamer. n l>
Verzonden: dinsdag 25 februari 2020 15:55
Aa n : - DBO < {aminienwm]?; - DB O < mjnjenwjTb
CC: - HBJZ < @minienw.nl>
Onderwerp: RE: verkenning alternatieve invull ing rondetafelgesprek/briefing granuliet

Ha

Fijn dat  jul l ie je op de opties beraden.

Ik heb  van de commissie het mandaat meegekregen dat i k  i n  de mail van 20 februari heb geformuleerd. Mochten we erb innen  dat mandaat ambteli jk uitkomen, dan zal i k  procedureel als volgt
handelen:

1 Ik zal de commissie per  e-mail terugkoppelen op  welke wijze het  rondetafelgesprek en  de technische briefing zullen plaatsvinden;
2. Ik zal convocaties uitdoen voor beide activiteiten via ons interne softwaresysteem, dat ook gekoppeld is aan de website van de Kamer.

In  dat geval zullen e r  dus zeker geen formele verzoeken aan de bewindspersonen worden gedaan.

Met vriendelijke groeten,

Van: - DBO < {aminienwmj?
Verzonden: dinsdag 25 februari 2020 15:06
Aan: < @tweede ka mer.nl  >; -DBO< @minienw.nl>
CC: -HBJZ< @minienw.nl>
Onderwerp: RE: verkenning alternatieve invull ing rondetafelgesprek/briefing granuliet

Beste |

Nogmaals bedankt voor je mail. We zijn ons in tem nog aan he t  beraden overde  opt iesdie  je hebt  voorgelegd.
Aangezien we proberen er  ambteli jk u i t t e  komen vraag i k  me  af hoe we d i t  procedureel i n  de vork gaan steken.
Als we keuze hebben gemaakt voor één  van de opties, zal i k  je  dat via een mail laten weten. Gaat de kamer dan een formeel verzoek indien bi j  de bewindspersonen? Of regelen we dat samen via een
mail?

Van: < B@tweedekamennl>
Verzonden: donderdag 20 februari 2020 19:39
Aa n : - DBO < |@minienw.nl>;
Onderwerp: verkenning alternatieve invull ing rondetafelgesprek/briefing granuliet

- DBO @minienw.nl>

Dag |en |

Naar aanleiding van de brief van gisteren inzake toestemming deelname hoorzitting en rondetafelgesprek Granuliet Maasplassen heb ik vandaag contact gehad met leden u i t  m i jn  commissie en met
mi jn  commissievoorzitter. Dit  contact was i n  aanvulling op  eerdere afstemming met de commissie i n  een besloten deel van de procedurevergadering van gisterenochtend.



Tijdens die procedurevergadering is besloten een extra ambtenaar toe te  voegen aan de genodigdenlijst. Het betreft de directeur van Rijkswaterstaat Zuid Nederland. Ik heb daarover gisteren vrij
uitgebreid telefonisch contact gehad met . Ik heb ervoor gekozen de uitnodiging aan deze regiodirecteur niet te  versturen
vanwege de latere ontvangst van de brief, waarin eigenlijk al het antwoord op het verzoek om toestemming is opgenomen. En ook om een andere reden: ik ben gisteren en vandaag gevraagd om als
griffier van de commissie ambtelijkte verkennen of er alternatieve mogelijkheden zijn voorde invulling en inrichting van het rondetafelgesprek over granuliet in Maasplassen.

Voordat ik daarvoor twee voorstellen doe lijkt het mij  goed om aan te geven dat de commissie zich ervan bewust is dat hetgeen reguliere praktijk is om ambtenaren u i t te  nodigen voor een hoorzitting.
Zij weet ook dat de ministers toestemming moeten verlenen voor het afvaardigen van ambtenaren, hetgeen gebruikelijk is als geen integriteitskwesties aan de orde zijn.

In het kader van een mogelijke alternatieve invulling zou ik de volgend opties graag met jullie verkennen:
1. De commissie heeft het bureau Bodemplus op voorhand uitgenodigd voor het rondetafelgesprek (niet voor de hoorzitting) met het oog op uitwisseling van inlichtingen van feitelijke aard.

Bodemplus kan de commissie als kennisorganisatie bij  uitstek informeren over wet- en regelgeving. Om die reden zou ik willen verkennen of het mogelijk is hen wel af te vaardigen voor het
rondetafelgesprek waarbij feitelijke inlichtingen worden gewisseld.

2. Wat betreft de uitnodiging aan Rijkswaterstaat zou ik de suggestie willen doen van een besloten technische briefing over de kwestie door Rijkswaterstaat, die in de plaats zou komen van een
openbare hoorzitting. Dit kan de vorm hebben van een reguliere technische briefing waarbij de genodigde instantie de t i jd krijgt voor het houden van een presentatie, waarna leden de
gelegenheid krijgen vragen te stellen. Het staat het ministerie en Rijkswaterstaat vrij om te beslissen welke vertegenwoordiger of vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat daarvoor worden
afgevaardigd.

Het verschil tussen een hoorzitting en een technische briefing is niet semantisch. Bij een hoorzitting is er een aspect van afleggen van verantwoording, waarvan geen sprake is bij  een technische briefing
en een rondetafelgesprek. Die beide vormen van overleg met derden zijn bedoeld voor het uitwisselen van informatie en inzichten. Een dergelijke besloten technische briefing door Rijkswaterstaat zou
mogelijk 9 maart gehouden kunnen worden, maar desgewenst ook op een andere dag in die week kunnen plaatshebben.

Met de bovenstaande oplossing zouden we het idee van het houden van een hoorzitting in  zijn geheel verlaten. Graag hoor ik of ook vanuit het ministerie mogelijkheden worden gezien vooreen
alternatieve invulling. Voor eventuele vragen of overleg ben ik morgen en volgende week beschikbaar.

Met vriendelijke groeten,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u i s  bestemd. Indien u niet de  geadresseerde bent of d i t  bericht abusievelijk aan u i s  toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en  het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. d ie  verband houdt met risico's verbonden aan het eleldronisch verzenden van berichten.
Th is  message may contain information that i sno t  intended for you. If you are not the addressee or  if  th is  message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The  State acceptsno I iability for damage of any kind
resulting from the risks inherent i n  the electronic transmissen of messages.
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Handout Granuliet: Noordse of Rhona Leem

Aanleiding, inhoud handout

Bij de levering en toepassing van granuliet zijn een aantal discussiepunten en vragen
ontstaan bij de beoordeling en het toezicht. In deze handout wordt hierop ingegaan.
Ingegaan wordt op:

• Productieproces van GIB; wat is granuliet?
• Waarom is granuliet een bouwstof en geen grond?
• Toepassen van granuliet en de zorgplicht van art 7. Bbk
• Kwaliteitsverklaring voor Granuliet op grond van de BRL 9321
• Nota bene: advies IT Bbk, eerdere toepassingen van granuliet als bouwstof maar ook als

grond

samenvatting

Granuliet is, analoog aan de granulaten die gemaakt worden bij het breken van kwartsiet- en
graniet rotsen uit Noorwegen en Schotland, een bouwstof van "natuurlijke oorsprong" .
Advies van I&W aan het bevoegd gezag is om in lijn met ILT en RWS granuliet eveneens als
bouwstof te betitelen. Om te voldoen aan de zorgplicht is aanvullend onderzoek nodig. De
BRL 9321 is niet toepasbaar voor de afgifte van een kwaliteitsverklaring.

1



Het productieproces
GIB breekt rots (-stukken) afkomstig van kwartsiet- en
granietmijnen uit Noorwegen en Schotland in verschillende
fracties als o.a. vul- en toeslagmiddel in beton en asfalt. De
granulaatfracties worden als "bouwstof van natuurlijke
oorsprong" verwerkt/toegepast.

Granuliet (Noordse Leem) ontstaat als residu bij het
zuiveren van het spoelwater. Door het toevoegen van een
flocculant aan het spoelwater wordt de fijne fractie granuliet
uit het spoelwater geconcentreerd in grotere aggregaten
(flocs) die vervolgens bezinken en met een filterpers uit het
water worden verwijderd.

Door GIB wordt EcoPure P1715 gebruikt als flocculant.
Rijkwaterstaat heeft zorgen over de afbraakproducten van
EcoPure. Bij afbraak ontstaan polyacrylamide en daarbij
mogelijk ook acrylamide. Acrylamide staat op de lijst van
zeer zorgwekkende stoffen.

2



Waarom is granuliet een bouwstof...?
De korrelgrootte en fysische samenstelling (minerale delen) voldoen aan de definitie van
grond maar de samenstelling en structuur is niet zoals die van nature in de bodem wordt
aangetroffen:

• Het materiaal is "mechanisch" gebroken kwartsiet- en graniet rots en heeft een
afwijkende structuur.

• Granuliet heeft niet de eigenschappen zoals van nature in de bodem aangetroffen
vergelijkbare fracties als klei en leem (o.a. hechting van metalen).

• Het soortelijk gewicht van granuliet wijkt af van nature in de bodem aangetroffen grond.
• Het bevat geen organische stof.
• Het materiaal bevat een flocculant (<0,01%).

Granuliet heeft veel overeenkomsten met (sorteer- en brekers) zeefzand. In de nota van
toelichting bij het Bbk is geconcludeerd dat zeefzand geen grond is.

Granuliet is, analoog aan  de  granulaten d ie  door G IB  gemaakt  worden bij  het
breken van kwartsiet- en  graniet  rotsen, een niet-vormgegeven bouwstof van
"natuurl i jke oorsprong" is.
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■iii

Gevolgen voor de toepassingsmogelijkheden

• Alleen toepassing in 'werken'. Dit zijn functionele, nuttige toepassingen.
• Toepassing mag niet in een grotere (of kleinere) hoeveelheid dan voor de functie

noodzakelijk is. Anders is sprake van het ontdoen van afvalstoffen.
• Een bouwstof moet terugneembaar worden toegepast en worden verwijderd wanneer

een werk zijn functie verliest.
• De kwaliteit ( uitloging en samenstelling) moet voldoen aan de eisen van het Bbk.

Noot
Een werk wordt in het Bbk aangeduid als bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins
functionele toepassing van een bouwstof, uitgezonderd het verondiepen of het dempen van
oppervlaktewater en het ophogen van de bodem ten behoeve van de aanleg van woonwijken en
industrieterreinen.
Hierbij geldt dat bouwstoffen (in principe) tijdelijk worden toegepast en na het wegvallen van de functie van
een werk weer moeten worden verwijderd, tenzij het verwijderen leidt tot een grotere aantasting van de
bodem of het oppervlaktewater dan het niet verwijderen.
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Zorgplicht art 7. Bbk
1. Uit onderzoek (GIB) blijkt dat granuliet geen verontreinigende stoffen bevat die tot

nadelige gevolgen kunnen leiden bij toepassing.
Opvallend is de hoge concentratie Barium. Aangezien deze verhoogde concentratie niet
veroorzaakt wordt door een antropogene bron, is toetsing niet nodig.

2. Aromatische koolwaterstoffen zijn niet onderzocht maar mogelijk wel aanwezig. Het
onder 1 uitgevoerde onderzoek kan daarmee onvoldoende zijn.

3. Rijkswaterstaat vindt dat er -onvoldoende- is gekeken naar (mogelijke) schadelijke
effecten bij de afbraak van de flocculant en vertroebeling van een
oppervlaktewaterlichaam bij toepassing. De bestendigheid van granuliet tegen erosie
door stromend water is beperkt. Granuliet kan zich (mogelijk ) bij toepassing onder
water verplaatsten (uitvloeien).

Aanvullend onderzoek van de punten 2 en 3 is gelet op de zorgplicht nodig

5



■iii

Kwaliteitsverklaring

• Door GIB wordt momenteel op basis van de BRL 9321 :"productcertificaat voor de
milieuhygiënische kwaliteit van industriezand en gebroken industriegrind" een erkende
kwaliteitsverklaring afgegeven. Uit het processchema blijkt dat granuliet ontstaat door
spoelwater te concentreren met behulp van cycloneren, flocculatie en persen. Dit is een
heel ander proces dan in het toepassingsgebied van de BRL 9321 is genoemd. Afgifte van
een erkende kwaliteitsverklaring op basis van de BRL 9321 is daarmee niet mogelijk.

• GIB dient de kwaliteit van granuliet aan te tonen met een partijkeuring, een juiste
erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring.

Noot
GIB heeft op basis van de BRL 9321 een nieuwe beoordelingsrichtlijn opgesteld; de BRL
9344; "De milieuhygiënische kwaliteit van fractie <500 pm vrijkomend bij de bewerking van
primaire steenachtige materialen" Deze richtlijn is bij het Ministerie van I&W aangeboden
voor opname in de Rbk. Als de BRL is opgenomen in de Rbk kan op basis hiervan een
erkende kwaliteitsverklaring worden afgegeven.

6



Nota bene...

• Na bespreking met het Implementatieteam Bbk is door het toenmalig Ministerie van I&M
en Bodem+ bij eerdere vragen granuliet als grond aangemerkt.

• In het verleden zijn meldingen Bbk voor toepassing van granuliet geaccepteerd door
bevoegde overheden. Hierbij is granuliet beoordeeld als bouwstof en/of grond.

• ILT en het bevoegd gezag hebben in het verleden niet handhavend opgetreden tegen
het gebruik van de BRL9321 voor de afgifte van een erkende kwaliteitsverklaring.
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(Lopende) trajecten

• Advies aan bevoegde overheden (IT Bbk).
• Gesprek tussen GIB en RWS over de toepassing in diepe plassen en

andere oppervlakte wateren.
• Mogelijke handhaving door ILT: De afgifte van de erkende

kwaliteitsverklaring op basis van de verkeerde BRL.
• Gesprek tussen GIB en I&W
• Mogelijke toelichting in de Rbk.
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(WVL)
woensdag 4 maart 2020 10:32

| (WVL) ;
(WVL)

RE: Verzoek rond certificeren granuliet

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

4510 .  2 .  e
(CD); ■(CD)(WVL);

Ta v h et ce rtifica a t :
Door ILT is eerdere in een notitie van aangegeven dat Granuliet niet onder de BRL 9321 mag worden geleverd. De scope van de BRL 9321 sluit niet aan. Deze (concept) notitie is
(door ILT) verspreidt en openbaar. Dit staat haaks op de informatie die ik nu lees.
Ik weet niet of ILT eerdere of voor andere bedrijven een uitzondering maakt dat een product kan worden geleverd gebruikmakend van een BRL die niet van toepassing is. Lijkt me niet omdat er
ook andere mogelijkheden zijn om de kwaliteit aan te tonen. Dit doet Bontrup ook. Bontrup gebruikt voor het aantonen van de kwaliteit ook een partijkeuring.
Door Bontrup is specifiek voor granuliet een BRL opgesteld: De BRL 9344. De BRL is onderwerp van discussie bij SBK en I&W omdat er  strijdigheid is met de wetgeving: een product kan namelijk niet
grond en een bouwstof zijn. Het is grond of een bouwstof. Door Bontrup moet de BRL hierop worden aangepast. Deze aangepaste BRL is nog niet aangeboden voor opname in de Rbk. Daarmee
lijkt opname in de RBK op zijn vroegst pas per 2022 mogelijk. Een mogelijk gedogen door ILT lijkt me gezien de commotie, het eerdere standpunt van ILT en de lange periode niet handig.

Groeten

Van: (WVL) < @rws.nl>
Verzonden: woensdag 4 maart 2020 08:55
Aan: (WVL) nj , (CD) nb ;  (CD) < (Orws. nl>: (WVL)

CC: (WVL) < (Srws.nl >
Onderwerp: RE: Verzoek rond certificeren granuliet

Ha

Ik verwacht niet dat er meer bedrijven zijn die overeenkomstig een certificaat produceren en daarvoor erkend zijn en tevens werken aan een nieuwe BRL. Het standpunt van de ILT
lijkt mij alleszins redelijk en  ik neem aan dat ze in  vergelijkbare casussen eenzelfde standpunt innemen. Dat i s  uiteraard een zaak van de ILT.

Wat betreft de status van het materiaal en de  juridische basis. Het gaat hier om een interpretatie van wat onder grond wordt verstaan. Dat gebeurt dagelijks aan de hand van de
begripsomschrijving en toelichting in het Bbk. Dat lijkt mij telkens dus eenzelfde juridische basis, alleen is de uitkomst van de interpretatie bij de ene casus scherper dan bij de
andere. Het i s  natuurlijk prettig als de  toelichting op het begrip grond meer houvast geeft, maar de juridische basis lijkt mij in orde. Sterker er ligt een stevige beleidsmatige
onderbouwing onder het begrip grond zoals dat in  het Bbk en andere regelgeving is opgenomen, daar is de wetgever niet over een nacht ijs gegaan. Er  zijn meer interpretatie
kwesties in  regelgeving, zo i s  ook niet altijd evident of een toepassing functioneel is. Daar worden keuzes in gemaakt en  wat mij betreft is dat een gegeven waar we niet aan
ontkomen met algemene regels, je kunt niet elke casus van tevoren voorzien en daar de regels op finetunen.

Hoop dat je hiermee verder kan.

Gr.

Van: ’f | (WVL)”
Verzonden: 4 nxt. 2020 0720
Naar ’ (CD)” < @rws.n>; | (CD)" <

(WVL)” < @rwsrit>
Cc: " (WVL)" < giws.n>
Onderwerp: RE: Verzoek rond certificeren granuliet

@rws.nl>; ’’@rws.n>; (WVL)”<

Beste collega’s.

Graag julbe reactie . adxies op onderstaande 2 vragen vanuit RWS-ON inzake granuliet- dos sier (iia ).

@ATaag 1 : Mijn inziens is de uitspraak van ILenT over bewijsmiddel generiek en met louter voor casus Bontrup. Rechtsgelijkheid voor allen toch 9

@ATaag 2 :  voldoende juridische status brief DG ? In deze brief doet lenW tevens de toezegging dat de AMVB Beskik bodenicwalireit bij eerstvolgende gelegenheid verduidelijkt wordt tav defimtie
granuliet = grond.

Groet

Van: (WVL) < B@rws.ni>
Datum: zondag 01 mrt. 2020 11:46 AM
Aan: (WVL)
Kopie : (WVL) < @rws.nfc>
Onderwerp: FW: Verzoek rond certificeren granuliet

Nou welkom terug vanje "vakantie.

De vragen zijn met echt weg die je eerder zag maar nu zijn ze beter geformuleerd.

Wil jij met de deskundigen van Bodem* en de CD juristen nagaan vat de correcte antwoordden zijn op deze 2 Aragen Let wel zodra W ene antwoordden hebben moeten we ook nog kijken naar de
kamerbnef vaar nog mee bezig is, althans wanneer beleid hem weer erbij haak.

Het WOB traject intern loopt goed m WAT.

Groeten

Van: (ON) < @rws.nl>
Datum: vrijdag 28 feb. 2020 925 AM



Aan: (ZN) s.n>. (WVL)
Onderwe rp: FW: Verzoek rond certificeren granuliet

Spelen onderstaande zaken bg jullie ook?

Ik heb onderstaande aia gen uit staan bg . Voor TK A"an 4/3 .

Fijne dag.

Van: (ON) < @nvs.ni>
Datum: Arijdag 28 feb. 2020 924 AM
Aan: (WVL)
Onderwerp: Verzoek rond certificeren granuliet Bedoelde brief is reeds gedeeltelijk openbaar gemaakt met het lenW Wob-verzoek

granuliet (doe 23) .

Conform ons gesprek Aan afgelopen maandag met , , jij en ik, heb ik sainut ON 2 Aragen Ik ben benieuwd of ze helder zijn en of jij ze kunt (laten) beantAAoorden

1 . De heeft in een brief aan de laten weten dat de ILT geen bezwaar beeft om granuliet te certificeren o .gw. normdocument BRL 932 1 zo lang er aan een nieuw nonndocument AAordt
geAArerkt. Als er nieuwe bedrijA-en zich melden (of ah er oudere casussen zijn) geldt atoot deze nieuwe (en oude) bedrgA-en dan hetzelfde regime? De A-erwachting binnen ON is dat er meer bedrijA-en binnenkort
onze kant op komen Uitgezócht wordt of we oude casussen hebben Ik check ook bij en zij dezelfde A-erwachting hebben of in eenzelfde situatie zitten Ik ga er Aanun dat het antAAOord ja '  is,
maar check dit eAen expliciet bij jon

2 . Dan aa s er nog een Araag in hoeAerre handhaAmg een ministeriële , dan AArel juridische grondslag nodig heefi om haar AArerk te kunnen Aernchten Er Egt nu een brief A-an de atui met de
aantekening dat de minister nog geinformeerd AArordt. Is dit A oldoende wettelijk, juridisch kader a oot de handhaA-ers omhunAA’erk te Aernchten 9

Hoop dat boAenstaande Aragen zijn, anders hoor ik het graag

A-erwacht dat ik A-oor 3/3 haar nog msem OA-er boAenstaande Aragen aangezien de TK 3/3 met beide munsters besproken wordt.

Hoor graag A-an je.

Fijne dag



(WVL)
donderdag 5 maart 2020 13:58

(WVL)
FW: Advies Bbk-melding 4.0 granuliet Over de Maas

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

46
10 .  2 .  e

Ter info

Van: (WVL)
Verzonden: donderdaq 5 maart 2020 13:55
Aan: (ZN)
CC: (WVL)
Onderwerp: Advies Bbk-melding 4.0 granuliet Over de Maas

Dag | ,
Op 3-3-2020 hebben we een vide o conference gehouden ter gezamenlijke bespreking van de recente melding Bbk voor additionele toepassing van 250.000 ton granuliet in project Over de Maas.
Deelnemers aan deze conference waren , (namens RWS-ZN), (namens RWS-CD)
en | Jfnamens RWS-WVL).
Het gesprek en de discussie heeft zich vooral geconcentreerd rondom de aspecten (1) of in casu van de huidige nieuwe melding al dan niet sprake is van nieuwe inzichten en feiten rondom de
samenstelling van het granuliet en (2) of de vergunningplicht van de Waterwet al dan niet van toepassing is ivm de aanwezigheid van restanten polymeer in het granuliet (omdat dat polymeer niet
onder het Bbk zou vallen).
Samenvattende uitkomst van dit gesprek is dat :
- CD en WVL de denklijn van ZN dat sprake is van een andere melding met nieuwe feiten tov de voorgaande meldingen onvoldoende en niet overtuigend onderbouwd achten en ;
- CD van mening is dat de interpretatie dat de vergunningplicht van de Waterwet van toepassing is op het polymeer weliswaar juridisch verdedigbaar is, maar haaks staat op de wijze waarop in dit
dossier en in alle andere Bbk-dossiers in Nederland sinds 2008 wordt omgegaan met de aanwezigheid van antropogene stoffen in toegepaste grond/baggerspecie. De doorwerking en effecten op het
totale grond- en baggerverzet in Nederland van een dergelijke nieuwe juridische benadering zijn niet in beeld en potentieel zeer impactrijk. Zeker omdat er ook na expert judgement van WVL geen
aanwijzingen zijn dat er een milieuhygiënisch probleem bestaat met het polymeer, en omdat een eventuele gevraagde vergunning voor lozing van het polymeer dus ook verleend zou worden, heeft
het vereisen van een vergunning geen effect anders dan het vertragen van het proces. CD adviseert daarom in deze casus niet de lijn te kiezen dat een vergunning vereist is voor het lozen van het
polymeer.
WVL adviseert om het h a nd h a vin gsverificatieonderzo eken te continueren, om zo milieuhygiënische kwaliteitsgegevens over het toegepaste granuliet te blijven verzamelen vanuit onze eigen bevoegd
gezag rol. Tevens adviseert WVL om de initiatiefnemer te attenderen op de mogelijke hydrologische consequenties van de toepassing van het granuliet met afdichtende eigenschappen in deze grote
volumina.
We spraken af dat jij dit advies vooriegt aan en ik aan /
Met vriendelijke qroet



(WVL)
donderdag 5 maart 2020 08:57

(BS); H (ON)
(BS)

RE: Draaiboek versturen br ief  granul iet  5 maart

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

10. 2. e

Hoi allen,

Ik heb het bedrijf geïnformeerd over de brief aan de TK.

Groet

Van: (ZN)
Verzonden: donderdag 5 maart 2020 8:36
Aan:  (BS); | (BS); (ON); (WVL)
CC: (BS)
Onderwerp: RE: Draaiboek versturen brief granuliet 5 maart

Allen

1 )  ZN beeft al een derde monster genomen. Ik ga nu na wanneer dit monster precies is genomen en wanneer we de analyseresultaten kunnen verwachten.
2) Ik heb de waag uitgezet op het praktisch gezien mogelijk is om voor 9 maart nog een monster te nemen Voor de duidelijkheid: nog geen opdracht voor een daadwerkelijke monstemame (dat kan pas na
overleg maar de Araag of het planningstechnisch en qua aamoer granuliet kan

Rond 9 uur heb ik de antwoorden

Ten aanzien A"an de gesprekken net medewerkers: Aannuddag hebben we de bijeenkomst m WT. en daarnaast was er al een bijeenkomst op 12 maart voor betrokkenen m ZN gepland in verband met 9
maart.

Tot slot weet even dat liet een paar wreken duurt voordat de analyseresultaten Aan de monsters beschikbaar zgn

Van: (BS) < @rws.n>
Datum: donderdag 05 mrt. 2020 7:39 AM
Aan: (BS) (ON) h i ~~ rik , (ZN) < _ _grwsji>, (WVL) < _ _grws 1ni>
Kopie : (BS) < grws. nt>
Onderwerp: RE: Draaiboek versturen brief granuliet 5 maart

Goedemorgen akkoord op intranet bencht is er.

Zorgen dat het klaar staat.

Groet

Van: (BS)
Datum: woensdag 04 mrt. 2020 9 26  PM
Aan: (ON) i w nl , (ZN) < H@rws.nl>, (WVL) < H@rws.nl>, (BS) < @rws.n>
Kopie : (BS) < _ _grws 1ni>
Onderwerp: FW: Draaiboek versturen brief granuliet 5 maart

Beste collega's

Zie onderstaande mail inzake draaiboek granuliet morgen ochtend met actie uit te voeren voor 9:30 uur.
Mijn verzoek aan jullie is dat:

de provincie belt
GIB belt
met mij even afstemt over extra monstemame (mijn voorstel i s  dat RWS dat monster neemt)

- Nel zorgdraagt voor plaatsing intranet bericht.

Van hebben jullie onder embargo de brief ontvangen die verstuurd zal worden zodat jullie op die basis Provincie en GIB kunnen informeren.

Alvast dank en groet,

Van: " - DBO'<  B@minieiiw.n>
Verzonden: 4 mrt. 2020 21  D l
Aan: 11 - PBO "
DCO"< g.minieiiw.nt*;’ -DCO"  <: i§ minienw. n>;
< M@minienw.ni>; ’ - HB JZ" < B@mgrênw.nl>;

- BSK"
- HBJZ”

Onderwerp: Draaiboek versturen brief granuliet 5 maart



Beste collega's

Hierbij een draaiboekje voor morgen mede gebaseerd op  de terugkoppeling van Stientje, na haar gesprek met wethouder Mol.
M in  MenW heeft aangegeven de br ief  rond 10 uur te wi l len  versturen.
Voordat de brief  verstuurd wordt dient  een aantal parti jen geïnformeerd te worden.

1. De provincie als bevoegd gezag. - actie RWS;
2. De gemeente moet over de inhoud van de brief  worden geïnformeerd en  over de voorgenomen review. Vraag die de gemeente had was of e rop  verzoek van de gemeente een aanvullende

monstername kan worden gedaan. De gemeente vroeg of zij dat zelf kon doen of dat RWS dat voor haar w i l  doen. Daar w i l  de gemeente morgen duideli jkheid over.
Mi n MenW  gaf aan dat he t  haar beter  leek dat DGWB (M) ditgesprek voert, - actie DGWB/RWS afstemming over monstername. - actie DGWB

3. GIB wordt geïnformeerd. -ac t ie  RWS;
4. informeert  desgewenst nogmaals Zijlstra.
5. Na af loop van deze acties kan de brief  u i t .  Ik  hoor  graag van de betrokkenen terug, dan kan i k  op de knop drukken en  worden de bewindspersonen op de hoogte gebracht.
6. Vanaf 10 uur  kunnen de media-uitingen starten.

Daarnaast heeft MenW met  de wethouder afgesproken dat zij op  maandag 9 maart, na afloop van de het rondetafelgesprek i n  de TK welkom is op  het  ministerie en  zij haar kort w i l  ontvangen. Dit
rondetafelgesprek eindigt  om  13:30. Rekenend met enige ui t loop laat ik kijken of deze ontvangst om 14:30 mogelijk is.
Ik stel voordat  DGWB en RWS haar vooraf opvangen. Na afloop van het  gesprekje bij de minister kan door DGWB en RWS met mevr. Mol gesproken worden over de review. Deze heeft al aangegeven
deze op zeer korte termi jn  te wi l len  starten.

Tijdstip Actie Uitvoering door:

_T-2 _____________ Informeren + (ILT)
Informeren dhr. Zijlstra

_ Ge re e d ______________________
Gereed

T- l Informeren gemeente West Maas en  Waal
(vooraankondiging): M M&W belt wethouder

Gereed

T: 9:30 uur Informeren provincie (=  bevoegd gezag) RWS
T: 9:30 uur Toelichting op brief geven aan gemeente

West Maas en  Waal
DGWB

T: 9:30 uur Informeren GIB RWS
T: 9:30 uur Informeren Zijlstra ______________________________

T: 10.00 uur Ka me rbrief versturen (+  naar Zembla) DEO + DCO
T: 10:00 uur Informeren Min MenW DBO
T: 10:00 Informeren Min lenW DBO
T: 10.00 uur Bericht op  intranet bestuurskern DCO
T: 10:00 uur Bericht op  intranet Rijkswaterstaat DCO en RWS
T: onbekend Bijeenkomst medewerkers RWS ZN HID RWS ZN
T: 10:00 uur Reactieve woordvoering DCO + RWS

Met vriendelijke groet,



(WVL)

Verzonden: donderdag 5 maart 2020 16:58

Aan:

(wvl); - dgrw
Onderwerp: RE: Impl ementatieteam Besluit bodemkwaliteit | G ra nul iet

48

10 .  2 .  e

Geachte heer ,
Het implementatieteam Bbk neemt geen zelfstandige besluiten maar is een samenwerkingsverband van deelnemers van overheden en bedrijfsleven die kennis hebben van beleid en uitvoering van
het Besluit bodemkwaliteit. In het implementatieteam Bbk worden onderwerpen besproken die van belang zijn voor het hanteren van het Besluit bodemkwaliteit in de uitvoeringspraktijk en worden
voorgenomen wijzigingen van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit besproken. Het implementatieteam Bbk levert daarmee adviezen richting zowel uitvoerende partijen als het ministerie van
I&W. Het antwoord op uw eerste twee vragen is derhalve dat het implementatieteam Bbk geen standpunten inneemt. Standpunten worden door bevoegde gezagen danwel het ministerie van I&W
ingenomen.
Het ministerie van I&W gaat in een recente brief aan de kamer in op de uitzending van Zembla. Ik verwijs u vooreen antwoord op uw derde vraag naar deze bief, zie
https7/www .tweede kam er. n l/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z04314&did=2020D08949

Met vriendelijke groet,

Van: < @sgs.com>
Verzonden: maandag 17 februari 2020 11:25
Aan: | (WVL) < M@rws.nl>

< @s gs >
Onderwerp: Implementatieteam Besluit bodemkwaliteit | Granuliet

Geachte heer

In een uitzending van het NPO-televisieprogramma ‘Zembla' van 6 februari 2020 over de toepassing van Granuliet afkomstig van Graniet Import Benelux B.V. in het project Over de Maas werden
documenten getoond die afkomstig zouden zijn van het Implementatieteam Besluit bodemkwaliteit. Wij hebben naar aanleiding daarvan de volgende vragen:

1. Is het correct dat op enig moment in 2018-2019 het Implementatieteam Besluit bodemkwaliteit het standpunt heeft ingenomen dat Granuliet afkomstig van Graniet Import Benelux B.V.
beschouwd zou moeten worden als bouwstof?

2. Indien ja, wat is de reden dat SGS INTRON Certificatie B.V. daarvan niet op de hoogte werd gesteld?
3. Wat is het actuele standpunt van het Implementatieteam Besluit bodemkwaliteit rondom het wel of niet vallen van Granuliet afkomstig van Graniet Import Benelux B.V. onder de definitie

van grond zoals opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit?

Graag ontvangen wij z.s.m. een antwoord op deze drie vragen.

Met Eendelijke groeten,
kind regards,



(WVL)
donderdag 5 maart 2020 07:14

RE: Position paper Graniet Import Benelux bv (GIB)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

4910 .  2 .  e

Hoe staat het met de 2 antwoorden ZN ?

Van: (WVL)
Datum: donderdag 05 mrt 2020 7:11 AM
Aan: (WVL) < |@rws.nl>
Onderwerp: RE: Position paper Graniet Import Benelux bv (GIB)

Van: (WVL) < |@rws.ni>
Datum: donderdag 05 mrt. 2020 7:10 AM
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: Position paper Graniet Import Benelux bv (GIB)

Daar heb ik gisterendirect op gewezen en dat is aangepast in stuk op de website, maar helaas met meer naar de papieren TK versie:

Van: (WVL)
Datum: woensdag 04 mrt. 2020 10:02 PM
Aan: (WVL) < |@rws.n>
Onderwerp: RE: Position paper Graniet Import Benelux bv (GIB)

Heb j e  het stuk gelezen. GIB 'respecteert’ weliswaar de anonimiteit, pmacy Aan betrokken RWS-handha vers...
. . maar noemt wel hun initialen (bijv Aan RWS- ON of en Aan RWS-ZN) !

Van: (WVL) < |@rws.n>
Datum: woensdag 04 mrt. 2020 3:58 PM
Aan: (WVL)
Onderwerp: FW: Position paper Graniet Import Benelux bv (GIB)

Zoals besproken

Van: H(BS) < B@rws.ni>
Datum: dinsdag 03 mrt. 2020 7:58 PM
Aan: (BS) < | (BS) < H@rws.n>, | (ZN) < H@rws 1ni>. (ON) < |@rws.nl>, (WVL)

(WVL) < |@rws.ni>
Onderwerp: FW: Position paper Graniet Import Benelux bv (GIB)

Allen,

Het is goed om voor het gesprek morgen nav de brief kennis te nemen Aan bij gaand rapport.

is aan de slag met de uitnodiging atoot de bijeenkomst Aan morgen
Die zal plaatsvinden om 15:30 uur m westraven Die uitnodiging zal vanavond nog worden gestuurd. hg komt zo naar je toe.

is druk met de brief aan de Kamer en samen net doet hg de voorbereiding voor de technische briefing a s maandag.

Ik ben echt heel blij met hun bijna eindeloze inzet en hoop dat er snel wat meer balans voor hen konl.

Morgenochtend weten w’e of de bnefecht uitgaat.

Groet



Van: (BS)
Datum: dinsdag 03 mrt. 2020 7:10 PM

j vJU ______ESE ______fekiajj _____ESE KS
Onderwerp: FW: Position paper Graniet Import Benelux bv (GIB)

Van : @stu pers, n
Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 18:59
Aan: (BS) < @twsj t I>
Onderwerp: FW: Position paper Graniet Import Benelux bv (GIB)

Beste Ter informatie: vanaf morgen komt de position paper van GIB op de website te staan en, neem ik aan, op de website van de Tweede Kamer.

Met vriendelijke groet,



donderdag 5 maart 2020 08:32

RE: verplaatsen bijeenkomstgranuliet

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

10 .2 -e 50

Gewoon doen wa t j e  zelf wi l

Van: (WVL)
Verzonden: donderdag 5 maart 2020 7:44
Aan: (WVL)
CC: (WVL)
Onderwerp: FW: verplaatsen bijeenkomstgranuliet

Dag | r

De bijeenkomst valt voor mij ongelukkig.
Ik heb op hetzelfde moment een externe verplichting en  vraag me a f  hoe ik dit tegen elkaar moet wegen.

Van: (BS) Namens (BS)
Verzonden: woensdag 4 maart 2020 12:32
Aan: (WVL) (WVL) < |@rws.nl>; (WVL) (WVL)

(WVL) < rws.nl >; (WVL) (WVL) < @rws. nl>; (WVL)
< @rws.nl>; (WVL) (WVL) (WVL)

@rws.nl>; (ZN) < @rws.nl>;
(ZN) ■@rws.nl>; M(ZN) < |(o*rws.nl>; (ZN) < prws.nl>;

< B@rws.nl>; |(ZN) ■@rws ± nl>; (ZN) < (3 rws .n l> . :  (ON) < @rwsjnl>; (ON) < |@rws.nl>; |
(ON) |@rws 1nl>; (ON) < @rws.nl>; (CD) H@rwsjil>

CC: | |(WVL) < |@rws.nl>; | |(ON) < |@rws.nl>
Onderwerp: verplaatsen bijeenkomst granuliet

Beste collega's,

Vanmorgen heb ik jullie uitgenodigd vooreen  bijeenkomst vanmiddag in Utrecht.
We willen de bijeenkomst graag verplaatsen naar morgen om 14.15 uur, zelfde locatie.
We snappen da t  het vervelend is om  opnieuw je agenda om  te gooien als je van plan was te komen.

Via de secretariaten zullen we  nu  zo snel mogelijk zorgen da t j e  dit bericht te lezen krijgt o f  een belletje/appje ontvangt.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot morgen,

Van: (BSj Namens (BS)
Verzonden: woensdag 4 maart 2020 08:02
Aan: (WVL) < |@rws.nl>; (WVL) <| ■@rws.nl>; (WVL) (WVL)

(WVL) < H@rwsml>; (WVL) < ■@rws.nl>; (WVL) < (3rws. nl>; (WVL)
nl>; (WVL) nb; (WVL) (WVL) n l \

(ZN) < @rws.nl>; (ZN) rws.nl >; (ZN) < @ rws.nl >; | (ZN)  < |@rws.nl>;
ZN ) < @rws . n l>; n I >; ZN ) I >; ( ZN ) < I >;

(ZN) < @rws.nl>; (ZN) < H rwsjM>; (ON) < @rwsml>; (ON) < |(3rws.nl>; |
■ON) nb  .: (ON) < @rws.nl>

Onderwerp: uitnodiging gesprek over Kamerbrief granuliet

Beste collega,

Wanneer je d i t  leest wordt door het ministerie van lenW de laatste hand gelegd aan een brief aan de Tweede Kamer over granuliet. De aanleiding kennen we allemaal: de uitzending van Zembla van 6 februari j l .

Graag wil len we jull ie bijpraten over wat e r i n  die brief staat. En van jull ie horen of en zo ja welke vragen er b i j  jul l ie leven. Dat doe ik  graag samen met

Hiervoor is een bijeenkomst gepland voor vanmiddag 15.30-16.30 uur i n  de eventcomer van het bedrijfsrestaurant van Westraven i n  Utrecht. Ik besef dat de uitnodiging kort dag is. Toch hoop ik  jul l ie vanmiddag te kunnen
begroeten.

Je bent niet  verplichtte komen maarje bent van harte welkom. Aanmelden is nietnodig. Mocht je n ie t i n  de gelegenheid zijn naar Utrecht te komen, de Kamerbrief wordt na verzending direct via intranet verspreid.

was de afgelopen dagen ziek dus mogelijk is i n  zijn plaats aanwezig vanmiddag.

Met vriendelijke groet, ook namens en



donderdag 5 ma ar t  2020 20:36
(WVL); (WVL)

(WVL)
RE: verslag 2 oktober  2019 concept 2

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp: 51

10 .  2 .  eDank vd ufo !

Van: (VAT)
Datum: donderdag 05 mrt. 2020 722 PM
Aan: (WVL) (WVL)
Kopie: (WVL) < @nvs.ni>
Onderwerp: verslag 2 oktober 2019 concept 2

Zie mijn vorige mail, naar aanleiding van het concept-verslag van 20 juni, wordt het volgende opgemerkt (geel gearceerd) in het concept-verslag van de bijeenkomst van 2 oktober:

geeft aan dat zijn achterban verdeeld is over de vraag of Granuliet als grond of als bouwstof moet worden beoordeeld. geeft aan dat binnen het ministerie na afloop van het vorige overleg gesproken
is met de producent van Granuliet naar aanleiding van een melding van voorgenomen toepassing. lenW ziet geen reden om de toepassing van Granuliet als grond te weigeren; mede gezien het materiaal al zeer
lang als grond wordt toegepast. vraagt of het materiaal ook toegepast kan worden. geeft aan dat dit kan, maar dat het matenaal aan de eisen voor grond van het Besluit bodemkwaliteit, inclusief de
zorgplicht (o.a. colloïdaal gedrag bij toepassingin oppervlaktewater), moet voldoen.

Niet heel expliciet benoemd dat de 'beleidsmatige keus' anders is uitgevallen, en (voor mij) alleen in dit verslag teruggekoppeld
In dat opzicht kan ik me ook voorstellen dat handhaving ON/ZN hebben vastgehouden aankeus 'bouwstof.

Groet,



(WVL)
vrijdag 6 maart 2020 10:38

(WVL)
RE: Position Paper GIB

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

52

10  . 2  . e

Goedemorgen ,

Ik zal er  vanmiddag naar kijken. Heb zo eerst Mn laatste pitch voor het  talentenprogramma.

Ik stuur je  vanmiddag ook een update mbt granuliet deze week.

Groeten,

Van: (WVL) < @rws. nl>
Datum: vrijdag 06 mrt. 2020 9:25 AM
Aan: (WVL) < @rws. nl>
Onderwerp: FW: Position Paper GIB

Deze kreeg i k  net. Volgens mij l ig  ik 4 nul achter met  granuliet.

Maandag hoop ik  weer  te starten, dan bel i k  je wel .

Groeten

Van: (BS) < @ rws.nl >
Datum: vrijdag 06 mrt. 2020 8:38 AM
Aan: (ON)< @rws.nl>, | (ZN)  < |@rwsjib>, (WVL)<
Onderwerp: Position Paper GIB

@ rws.nl>, (WVL) rws.nl>

Goedemorgen, hierbi j  de paper zoals die uiteindeli jk  op  de website is gekomen.
Dus geen int i t ialen van medewerkers erin.

Groet



(WVL)
vrijdag 6 maart 2020 09:16

I LT; - I LT; (WVL)
RE: Granuliet

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

5410 .  2 .  e

memo .pdf

Hoi \

Ik had de vraag ook aan jou kunnen stellen.

en ik spraken elkaar een paar dagen geleden over het gebruik van de BRL 9321 al bewijsmiddel voor granuliet. In een memo van | ( zie bijlage) wordt verwoord dat ILT geen
bezwaar ('gedogen') heeft tegen gebruik van huidige BRL 9321. Onduidelijk voor ons is op welk niveau binnen ILT dit besluit is genomen. In de kamerbrief wordt gesteld dat de BRL 9321 het
bewijsmiddel is ( ie ook bijlage 1)

Groeten

ILT< @ILenT.nl>
Verzonden: donderdag 5 maart 2020 11:24
Aan: - ILT < @i Ie nt.nl >; (WVL)
Onderwerp: RE: Granuliet

Hoi s

Ik kreeg onderstaande vraag van doorgestuurd. Kan je me wat meer achtergrond geven bij je vraag. Want er  gaat volgens mij vandaag al een brief over granuliet naarde Kamer.

Groet,

Van: - 1 LT < @ i I e n t . n I >
Verzonden: donderdag 5 maart 2020 10:30
Aan: - ILT < @ILenT.nl>
Onderwerp: FW: Granuliet

Van: (WVL)
Verzonden: donderdag 5 maart 202009:26
Aan: - ILT < @i Ie nt. nl >
Onderwerp: Granuliet

Goedemorgen

Eensraag oser de granuliet en jullie standpunt hterin

Uit diverse notities van I&W blijkt dat JLT kan instemmen met de brl 9322 als bewijsmiddel voor granuliet. Dit tot bet moment dat de brl 9344 in de Rbk is opgenomen Dan dient deze brl gebruikt te worden.
Dit is in tegenstelling tot de conclusie die uit jou notitie volgt: de brl 9322 is niet bruikbaar

Klopt dit? En door ie is dit dan beslist? Ofbeefi I&W dn standpunt eigenstandig mgenomen 9

Ahnst bedankt voor je reactie.

Groeten



(WVL)
dinsdag 10 maart 2020 09:06 5 6

(ZN); (ON); (WVL)
Aanvullende memo's /rapporten granuliet GIB
TU Delft mineralogische samenstelling granuliet 20200227.pdf; Gerard Kruse Advies granuliet grond 20200305.pdf; Van der Kooij evaluatie gebruik flocculant
20190709.pdf

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Beste | , , ,

Via RWS-BS ontving ik 3 nieuwe me mo's/rap porten over granuliet, zie bijlagen.
Memo's TU Delft en Gerard Kruse Advies gaan over de status van granuliet.
Rapport van Van der Kooij Clean Technologies gaat over de beoordeling van effecten van het flocculant op het water.

Deze rapporten zijn niet meegezonden met de kamerbrief van woensdag jl.
Vandaag bespreekt BS met of en zo ja wanneer deze documenten aanvullend naar de TK gestuurd worden (evt samen met de beantwoording van 6 kamervragen van Lacin van
vrijdag)

Met vriéndelijke groet

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 08:40
Aan: (WV L) @ rws . n >; ( BS) nl >
CC: ( WVL) < @rws.nl>
Onderwerp: RE: Flocculant in  granuliet

Ik zit straks met in het "SG-o verleg" granuliet. Wij zullen daar aandringen op snelle versturing van de aanvullende rapporten naar de kamer, inclusief deze.
Groet,

Van: (WVL) < |@rws.nl>
Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 07:46
Aan: ( Bs ) >; ( BS)
CC: ( WVL) < @rws.nl>
Onderwerp: Flocculant in  granuliet

(S)rws.nl>

Hoi Ene,

De granulietdiscussie verschuift zich momenteel naar de vermeende zeer toxische effecten van het flocculant (ook in pers: Omroep Gelderland. Gelderlander, NRC )

Is het met raadzaam om de beschikbare memo Aun Van der Koog cleamng hierover snel naar de TK te sturen?

PS:  ik bespeur dat veel collega s , zelfe binnen mijn eigen WXT-afdeling twijfels krijgen ■vanuit onbekendheid.

Groet



(WVL)
10 .2  . edinsdag 10 maart 202009:41 1 0 . 2 . e

(WVL)
(WVL)

RE: Storten granuliet i n  Brabantse plassen
ties_voor_het_toepassen_van_Noordse_Leem_in_Weg-_en_Waterbouwwerken_in_Nederland._lnventarisatie.pdf

Van:
Verzonden:
Aan:
CC: 60
Onderwerp:
Bijlagen:

Hoi |

Zowel Meldpunt Bodemkwaliteit als LMA-database zijn geen bronnen, omdat granuliet niet als zodanig 'specifiek gelabeld' worden gemeld, maar generiek als grond.

Bijgaand De Ita re s -rapport is woensdag jl naarde Tweede Kamer gestuurd, als bijlage met de Kamerbrief over granuliet.
In hoofdstuk 5 heeft Delta res geïnventariseerd waar granuliet van Granuliet Import Benelux sinds 2011 is toegepast. Dat is momenteel onze best bruikbare bron.
Ik zie 1 toepassing in een diepe plas in Cuijk, gelegen in Noord-Brabant.

Dit rapport is openbare informatie (want aan Tweede Kamer verstuurd), dus mogen we aan de Omgevingsdienst toe mailen.
Koppel jij antwoord terug aan OMWB!

Groet

Van: (WVL) < (®twsjtI>
Verzonden: maandag 9 maart 2020 14:27
Aan: (WVL)
Onderwerp: FW: Storten granuliet in Brabantse plassen

Beste | ,

Ik hoorde van dat jij alle vragen over granuliet coördineert. Bij deze een vraag van mijn contactpersoon betreffende het BSSA bij de Omgevingsdienst OMWB. Kunnen jullie de vraagsteller van
een antwoord voorzien? Als ik een reactie van je krijg, geef ik aan de vraagsteller door dat de vraag door collega's van Bodem+ wordt beantwoord en niet vanuit Afval & Circulair.

Met vriendelijke groet,

@omwb.nl>Van:
Verzonden: maandag 9 maart 2020 13:49
Aan: (WVL) < (®twsjtI>
CC: < (S)omwb.nl>
Onderwerp: Storten granuliet in Brabantse plassen

Kun j i j  ons helpen over informatie of er in Brabant in plassen/oppervlaktewater granuliet is gestort? Dit nav. vragen vanuit GS provincie Noord-Brabant.
Ook informatie waar we het verder kunnen opvragen is welkom.

Bvd.

Met vriendelijke groet,

De in format ie  in d i t  bericht is u i ts lu i tend bes temd  voo r  de  gead ressee rde  en  kan  strikt pe rsoon l i j k  en  vertrouweli jk z i jn .  Wannee r  u n i e t  de  gead ressee rde  ben t  van  d i t  bericht, ve r zoeken  wij u vriendelijk he t  bericht me t
even tue le  b i j l age (n )  terug te s turen naa rde  a f zende r  en  kop ieën  ervan te w issen.  De OMWB is n ie t  aansp rake l i j k  voor  v i russen in dit e-mailbericht o f  b ï j l age (n ) ,  o f  voor  schade  doo r  he t  onju ist  zijn, onvo l l ed ig  zijn of  n iet -
tijdig on t vangen  van  d i t  bericht.



Van: (WVL)

Verzonden: woensdag 11 maart 2020 17:57 1 0 . 2 . e
62

Aan: (wvl); (WVL); ( WVL >

Onderwerp: Granuliet in gesprek M MenW

Gesprek PFAS niet M MenW ging dus vooral oatt Granuhet, mede iav en

Essenties:

- M had graag de sheets wtn de TB vooraf gezien

- er wordt kamer debat verwachf op korte termijn

- er liggen schnftelijke kamer, vagen (25) van Groen Links, SP en 50 plus

- er konl naast beantwoording daarvan een brief

- brief zal al  pratende volgende elementen bevatten

Kamerbrief : https : //open . overheid. nl/repository/ronl-2dbdad4e-c9e5-4ba9-8599-cl3d35b2af22/l/pdf /
schrif teli j ke-vragen-over-granuliet-en-vragen-gesteld-ti j dens-vao . pdf

Er kont een concept van alles deze week regie bij DBO ismRWS BS en DGWB: heb daarna met , ook wat afspraken gemaakt: Aanleveren vooral vanuit BS en DGWB. kan zgn dat beide
op punten nog checken bij WVL.

Er konï overleg beide Ms  maandag over conceptbrief en - antwoorden

Groet



(WVL)
woensdag 11 maart  2020 20:37

(WVL)
RE: monitoringsverslag 2009

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

63
10-2 -e

Nee, we  hebben 3 monitoringsverslagen gemaakt tbv de evaluatie in 2011

(WVL)
Verzonden: woensdag 11 maart 2020 20:01
Aan: WVL) < |@rws.nl>
Onderwerp: RE: monitoringsverslag 2009

Dank, mooi dat dit nog hebben

Hebben we ook een Monitoringsverslag 2013 toen over de banuntoets in granietzand is gesproken' 7

Zo ja, dan onP'ang ik die ook graag.

PS: er moet op korte tentlijn weer een Kamerbnef gramihet komen Ik verzamel even mogelijk relevante documenten waarbg lenW zelf mag afwegen welke stukken ze wel met aan de IK willen toesturen

Aan: (WVL)
Datum: dinsdag 10 mrt. 2020 5:18 PM
Aan: (WAT)
Onderwerp: monitoringsverslag 2009

voor de bijlage zie www.bodemplus.nl



(WVL)
woensdag 11 maart  2020 00:16

(WVL)
RE: monitoringsverslag 2009

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

64
10 .  2 .  e

Volgens mijn informatie is dat hetzelfde materiaal

Aan:  ' (WVL)" ni>
Verzonden: 10 mt. 2020 2335
Aan: ' (WVL)"
Onderwerp: RE: iwiiirorings verslag 2009

Dank .

Is grametzand hetzelfde als granuliet 9

Of is grametzand de iets grovere fractie die ’cnjkonl bij liet cycloneren, terwijl grainihet de allerfijnste fracties is die Aiijkonl bij decanteren Uit de Waterfase en vervolgens kamerfilterpers' 7

Aan: (AVAL)
Datum: dinsdag 10 mrt. 2020 5:18 PM
Aan: (WVL)
Onderwerp: monitoringsverslag 2009



(WVL)
Verzonden: donderdag 12 maar t  2020 18:05
Aan:
Onderwerp: RE: aanze t  an twoorden  kamervragen over granuliet dee l  1
Bijlagen: BS B-ce rti f i ca a t-G ra n u I i e t-l  ZG-O39-2-02-Se p-2015-003. pd  f

10. 2. e

Zie bijlage

Van: - DGRW< @minienw.nl>
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 17:08
Aan: (WVL)
CC: (WVL)
Onderwerp: RE: aanzet antwoorden kamervragen over granuliet deel 1

kan jij het certificaat met het nummer IGZ 39 achterhalen

Van: (WVL)
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 14:48
Aan: - DG RW ■pminirnw nb
CC : (WV L)
Onderwerp: aanzet antwoorden kamervragen over granuliet deel 1

In vervolg op je vragen hierbij de eerste aanzet voor je antwoorden mbt de kamervragen over granuliet.
11.1 jo 10. 2. g concept

Antwoord op Kamervragen: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/
kamervragen/detail?id=2020Z04624&did=2020D12192Een fijne dag,



(WVL)
donderdag 12 maart 2020 11:14

- DGRW
(WVL)

achtergrondinformatie BRL 9344
RE: Aanwijzing BRL 9344?; Kopie van GranulietQry.xIsx

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

67
10 .  2 .  e

Hoi r

Hierbij alvast enige achtergrond informatie tbv he t  beantwoorden van de kamervragen over  de BRL 9344 en  de BRL 9321.

Naast de BRL 9344, BRL 9321 wordt  nog een andere BRL genoemd waar  granuliet onder kan vallen. Dit is de BRL 9324.

Uiteindelijk was het standpunt van de schema beheerder, SBK, GIB da t  de BRL 9344 past.  De BRL is in concept in mei/juni 2017 bij bodem+ aangeboden. Door Bodem+ is vervolgens aangegeven da t
opname in de Rbk niet mogelijk is. De BRL is door  de vrije keuze voor granuliet als grond o f  bouwstof  strijdig met het  Bbk. Het is grond o f  een bouwstof. Het Bbk laat  hierbij geen keuze aan de
leverancier. Door de schema beheerder is hierna geen aangepaste BRL 9344 meer bij ons aangeboden. Dit komt mede omdat I&W verzocht is om  aan te geven o f  granuliet grond danwel een
bouwstof  is. Deze keuze is in augustus 2019 gemaakt.

De BRL 9321 is in 2014 in de Rbk opgenomen. Ik kan niet nagaan of  er  sinds dat  moment een erkende kwaliteitsverklaring voor granuliet onder deze BRL is afgegeven.

Uit he t  bijgevoegde lijst van meldingen Bbk (Exel werkblad) blijkt wel dat  granuliet zowel als bouwstof  als grond is toegepast met verschillende bewijsmiddelen: partijkeuring en onder certificaat.

Hoop da t j e  hiermee alvast vooruit kunt.

Groeten

Van: (WVL)
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 10:03
Aan: (WVL)
Onderwerp: FW: Aanwijzing BRL 9344 ?

Ter info

< (a)bouwkwaliteit.nl>
Verzonden: vrijdag 30juni  2017 10:17

’S.com>; (WVL) <
ort.nl >; (CD)
DGRW ' ■(iDininirnm nb;

&rws.nl>
@rws.nl>;

Aan:
(WVL) @rws.nl>; (WVL)

Van:

Geachte dames en heren.

De voorzitter van de Toetsingscommissie Besluit bodemkwaliteit stelt voor dat de TC als deskundigenpanel betrokken wordt bij deze discussie, gezien de ervaring, o.a. uit de praktijk die zij met zich mee draagt. Dit
kan apart, bijvoorbeeld als voorbereiding op het gezamenlijke gesprek dat tussen SGS Intron en l&M/Bodem+, maar zij kunnen ook aanschuiven bij het gesprek dat nu in de planning ligt.

Dit bericht beva t  vertra uwe l i j ke  in fo rmat ie  d i e  u i t s lu i tend  bes temd is voo rde  gead ressee rde .  I nd ien  d i t  bericht n i e t  voor  u is  bes temd ,  is openbaa rmak ing ,  ve rsp re id ing  en /o f  ve rmen igvu ld i g i ng  van  d i t  bericht, ve rboden .
I nd ien  u d i t  bericht abus ieve l i j k  hee f t  on t vangen ,  wordt u verzocht de  a f zende r  h ie rvan  onm idde l l i j k  pe r  e -ma i l  op  de  hoog te  te b rengen  en  he t  bericht ve r vo lgens  van uw  systeem te verwi jderen.  Ve i l ige  en  foutvrije
ve rzend ing  van  e -ma i l s  kan  n ie t  worden gewaa rbo rgd .  Berichten kunnen  b i jvoorbeeld worden onde rschep t ,  beschad igd ,  vernietigd o f  ve r t raagd ,  ver loren gaan ,  een  dee l  van  hun  i nhoud  veriiezen of  me t  een  virus worden
geïnfecteerd.  De a f zende r  aanvaa rd t  geen  aansp rake l i j khe id  voo r  even tue le  fou ten of  weg la t i ngen  in dit bericht, en ig  dee l  van  d i t  bericht, o f  in de  b i j l agen ,  d ie  he t  gevolg zijn van  de  ve rzend ing .  V raag  ons  i nd ien  nod ig  om
een  a fdruk  van  he t  oorspronke l i j ke  bericht voo r  verificatie van de  i nhoud .

Th i s  message  conta ins  con f iden t ia l  in fo rmat ion  and  is i n tended  on l y  f o r t he  i nd i v i dua l  named .  If you are no t  the named  add ressee  you  shou ld  no t  d i ssem ina te ,  distribute o r  copy th is  e -ma i l .  P l ease  notify the sende r
immed ia te l y  by  e -ma i l  if you  have  received th is  e -ma i l  by  m is take  and  de le te  th is  e -ma i l  from your  sys tem.  E -ma i l  t r ansm iss ion  canno t  be gua ran teed  to be secure o r  error-free as  in format ion cou ld  be  in te rcep ted ,
corrupted,  lost, des t royed,  arrivé la te o r  i ncom p le te ,  o r  conta in v i ruses.  The  sende r  therefore does  no t  accept l iab i l i t y  for any  errors o r  om iss ions  i n  the  contents o f  th is  message ,  vJrich arise as  a resul t  of e -ma i l
t r ansm iss ion .  I f  verification is requ i red  p l ease  reques t  a hard  - copy  vers ion .

Wij w i l len he t  m i l i eu  g raag  on tz ien  doo r  o .a .  de  papiers t room te bepe rken .  Daa rom hebben  wij e r  voor  gekozen  zovee l  moge l i j k  d i g i t aa l  me t  u te commun ice ren  en  u te v ragen  i nd ien  d i t  n i e t  strikt noodzakel i j tc  is h i e r  geen
a fd rukken  van  te maken .

Van: | [maito: B B@sqs.com]
Verzonden: vrijdag 30 juni 2017 9:47
Aan: (WVL)
CC: ; (CD); (WVL); (WVL); - DGRW;
Onderwerp: RE: Aanwijzing BRL 9344 ?

Geachte mevrouw

De datumprikker heb ik ingevuld. In verband met de vakantieperiode is mijn beschikbaarheid beperkt
Mocht er geen gezamenlijke afspraak mogelijk zijn, dan wil ik u vragen om mijn collega toe te voegen aan de genodigden. Wellicht levert dat dan wel een mogelijkheid,

is goed op de hoogte van de materie.

Het is prima als er namens SGS INTRON 1 vertegenwoordiger aanwezig is.

Met vriéndelijke groet,

Dit bericht beva t  vertro uwe l i j ke  in format ie  d i e  u i t s lu i tend  bes temd is voo rde  gead ressee rde .  I nd ien  d i t  bericht n i e t  voor  u is  bes temd ,  is openbaa rmak ing ,  ve rsp re id ing  en /o f  ve rmen igvu ld i g i ng  van  d i t  bericht, ve rboden .
I nd ien  u d i t  bericht abus ieve l i j k  hee f t  on t vangen ,  wordt u verzocht de  a f zende r  h ie rvan  onm idde l l i j k  pe r  e -ma i l  op  de  hoog te  te b rengen  en  he t  bericht ve r vo lgens  van uw  systeem te verwi jderen.  Ve i l ige  en  foutvrije
ve rzend ing  van  e -ma i l s  kan  n ie t  worden gewaa rbo rgd .  Berichten kunnen  b i jvoorbeeld worden onde rschep t ,  beschad igd ,  vernietigd o f  ve r t raagd ,  ver loren gaan ,  een  dee l  van  hun  i nhoud  veriiezen of  me t  een  virus worden
geïnfecteerd.  De a f zende r  aanvaa rd t  geen  aansp rake l i j khe id  voo r  even tue le  fou ten of  weg la t i ngen  in dit bericht, en ig  dee l  van  d i t  bericht, o f  in de  b i j l agen ,  d ie  he t  gevolg zijn van  de  ve rzend ing .  V raag  ons  i nd ien  nod ig  om
een  a fdruk  van  he t  oorspronke l i j ke  bericht voo r  verificatie van de  i nhoud .

Th i s  message  conta ins  conf ident ia l  in fo rmat ion  and  is i n tended  on l y  f o r t he  i nd i v i dua l  named .  If you are no t  the named  add ressee  you  shou ld  no t  d i ssem ina te ,  distribute o r  copy th is  e -ma i l .  P l ease  notify the sende r
immed ia te l y  by  e -ma i l  if you  have  received th is  e -ma i l  by  m is take  and  de le te  th is  e -ma i l  from your  sys tem.  E -ma i l  t r ansm iss ion  canno t  be gua ran teed  to be secure o r  error-free as  in format ion cou ld  be  in te rcep ted ,
corrupted,  lost, des t royed,  arrivé la te o r  i ncom p le te ,  o r conta in v i ruses.  The  sende r  therefore does  no t  accept l iab i l i t y  for any  errors o r  om iss ions  i n  the  contents o f  th is  message ,  vJrich arise as  a resul t  of e -ma i l
t r ansm iss ion .  I f  verification is requ i red  p l ease  reques t  a hard  - copy  vers ion .

Wij w i l len he t  m i l i eu  g raag  on tz ien  doo r  o .a .  de  pap iers t room te bepe rken .  Daa rom hebben  wij e r  voor  gekozen  zovee l  moge l i j k  d i g i t aa l  me t  u te commun ice ren  en  u te v ragen  i nd ien  d i t  n i e t  strikt noodzake l i j k  is h i e r  geen



a fd rukken  van  te maken .

Fronr - DGRW [mailto: M B@minienm.nl]
Sent: Wednesday, June 28, 2017 11:31 AM
To: ■
Cc: (CD); (WVL);
Subject: Aanwijzing BRL 9344 ?

(WVL); (WVL)

Beste heer | en |

Wij hebben gisteren de BRL 9344 besproken en  beoordeeld of deze i n  zijn huidige vorm i n  de Regeling bodemkwaliteit  kan worden opgenomen. Gelet op de defini t ie voor grond en  een bouwstof moet
ik  u helaas meedelen dat de BRLin zijn huidige vorm niet  voldoet en  daarom n ie t  als wettel i jk schema kan worden aangewezen i n  de Regeling. Wij denken wel  dat met een aanpassing i n  de BRLdeze
wel  geschikt kan worden gemaakt Vooreen gesprek overeen mogelijke aanpassing wordt u benaderd door of van Bodemplus.

Gezien de huidige planning voor de actualisatie van de Regeling en  de t i jd die nodig is  voorde aanpassing BRL is het  zeer onwaarschijnlijk dat een aangepaste BRL nog kan worden meegenomen met de
actualisatie.

Ik beveel u aan om het  gesprek over de aanpassing van de BRL met Bodemplus aan te gaan. Zoals hierboven aangegeven wordt u hiervoor benaderd.

Met vnendelijke groet.
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Naam Toepasser Plaats Toepassei Plaats Toepassingslocatie Omschrijving Toepassingslocatie Materiaaltype tbl Bouwstof. Naam Toepassingstype Toepassingsgebied Volume Hoeveelheid Bevoegd Gezag Opsteller Milieuhygiënische Verklaring
Rijkswaterstaat Haarlem Raasdorp Toepassingslocatie werkvak B Grond Toepassing in grootschalige bodemtoepassing Op de landbodem 10000 Amsterdam RSK-EMN, Diseo, euroteam
Rijkswaterstaat Haarlem Raasdorp Toepassingslocatie werkvak B Grond Toepassing in grootschalige bodemtoepassing Op de landbodem 100000 Amsterdam BK Ingenieurs BV
Rijkswaterstaat Haarlem Amsterdam Toepassingslocatie werkvak E Kluut Grond Toepassing in grootschalige bodemtoepassing Op de landbodem 15000 Amsterdam RSK-EMN, Diseo, euroteam
VopakTerminal Europoort Rotterdam- Rotterdam-Europoort Bodem tankput fase 8 (nieuwbouwlocatie) Grond Toepassing op landbodem volgens generiek toetsingskader 7000 Rotterdam Graniet Import Benelux B.V.
Rijkswaterstaat Haarlem Amsterdam toepassingslocatie werkvak F Grond Toepassing in grootschalige bodemtoepassing Op de landbodem 10000 Amsterdam Graniet Import Benelux B.V.
Waternet Amsterdam De Kwakel De klei wordt toegepast op het project Zuider Legmeer tussen de wegen Dwarsweg en Kalslagerweg te De Kwakel. Grond Toepassing volgens gebiedsspecifiek toetsingskader 3300 Uithoorn Graniet Import Benelux B.V.
Wetterskip Fryslan Leeuwarden Gersloot Grond zal worden toegepast in de kade langs de Hooivaart ter plaatse van de profielen 86 t/m 105 (zie bijgevoegde tekening). Aangegeven Grond Toepassing op landbodem volgens generiek toetsingskader 30000 Heerenveen Graniet Import Benelux B.V.
Wetterskip Fryslan Leeuwarden Gersloot Grond zal worden toegepast in de kade langs de Hooivaart ter plaatse van de profielen 86 t/m 105 (zie bijgevoegde tekening). Aangegeven Grond Toepassing op landbodem volgens generiek toetsingskader 30000 Opsterland Graniet Import Benelux B.V.
Wetterskip Fryslan Leeuwarden Gersloot Grond zal worden toegepast in de kade langs de Hooivaart ter plaatse van de profielen 86 t/m 105 (zie bijgevoegde tekening). Aangegeven Grond Toepassing op landbodem volgens generiek toetsingskader 30000 Wetterskip Fryslan Graniet Import Benelux B.V.
BAM Wegen Noordwest Zaandam Noordbeemster Provincialeweg N509/oosthuizerweg tussen hmp 2.45 tm hmp 5.6 Grond Toepassing volgens gebiedsspecifiek toetsingskader 5000 Beemster Intron Certificatie (NL BSB productcertificaat)
Burggolf Holding B.V. Purmerend Badhoevedorp toepassing betreft het aanleggen van een parkeervoorziening, grondstromen worden toegepast in constructieve ophoging t.b.v. Grond Toepassing in grootschalige bodemtoepassing Op de landbodem 10000 Haarlemmermeer Graniet Import Benelux B.V.
Gemeente Amsterdam Amsterdam Amsterdam Werk is gelegen op de Vredenhofweg en de aansluiting met de Haarlemmerweg en de Zeebergweg Grond Toepassing op landbodem volgens generiek toetsingskader 96 Amsterdam RSK-EMN, Diseo, euroteam
Stichting Waternet Amsterdam Amsterdam Deze grond wordt gebruikt om een afdeklaag te creeren om de verontreinigde bodem na de saneringswerkzaamheden af te dekken. Grond Toepassing op natte bodem volgens generiek toetsingskader 30000 WaterNet Alcontrol Laboratories
Boskalis bv Rotterdam Creil Betreft toepassing van Granuliet als kernmateriaal van de GBT van de Scheepvaartveiligheidvoorziening (Rotterdamse hoek). Grond Toepassing in grootschalige bodemtoepassing In / op de waterbodem in anaëroob milieu 100000 Rijkswaterstaat Midden-Nederland Graniet Import Benelux B.V.
Boskalis bv Rotterdam Creil Betreft toepassing van Granuliet(zanderige fractie natuursteen) als kernmateriaal van de GBT van de Scheepvaartveiligheidvoorziening Grond Toepassing in grootschalige bodemtoepassing In / op de waterbodem in anaëroob milieu 50000 Rijkswaterstaat Midden-Nederland Graniet Import Benelux B.V.
Boskalis bv Rotterdam Creil Betreft toepassing van Granuliet(zanderige fractie natuursteen) als kernmateriaal van de GBT van de Scheepvaartveiligheidvoorziening Grond Toepassing in grootschalige bodemtoepassing In / op de waterbodem in anaëroob milieu 50000 Rijkswaterstaat Midden-Nederland Graniet Import Benelux B.V.
Ten Bos BV Den Haag Nootdorp Nieuwe bedrijvenpark "Heron". Grond Toepassing op landbodem volgens generiek toetsingskader 3000 Pijnacker-Nootdorp Graniet Import Benelux B.V.
Haven Amsterdam Amsterdam Amsterdam Grond Toepassing op landbodem volgens generiek toetsingskader 1500 Amsterdam Alcontrol Laboratories

Stavoren Grond Toepassing op landbodem volgens generiek toetsingskader 22000 Südwest-Fryslan Fugro Geoservices
Rutte Wegenbouw Amsterdam Amsterdam Grond Toepassing op landbodem volgens generiek toetsingskader 6043 Amsterdam Dibec Milieutechnisch Adviesbureau
Gebr. Reimert B.V. Almere Badhoevedorp Aanbrengen fundering van microzand / bodemas. Grond Toepassing op landbodem volgens generiek toetsingskader 2000 Haarlemmermeer Dibec BV Milieutechniek Adviesbureau, Arnhem

Amsterdam Bouwstof Hertoepassing Steenslag in ongebonden toepassing Toepassing bouwstof met gebruik van vrijstelling van informatieplicht bij 4000 Amsterdam
Provincie Utrecht Utrecht Bunnik Zand wordt aangebracht in weglichaam N421 vanaf Parallelweg in Bunnik tot Binnenweg in Houten Grond Toepassing volgens onbekend toetsingskader 6000 Bunnik Dibec Milieutechnisch Adviesbureau
Granietimport Amsterdam Amsterdam Toepassing van het microzand in de rioolsleuven t.b.v. aanleg Containerwisselplaats op het voormalige depot 1 van het Bouwstof Hertoepassing Recyclinggranulaten voor toepassing in Toepassing bouwstof met gebruikvan vrijstelling van informatieplicht bij 600 Provincie Noord-Holland
Provincie Flevoland Lelystad Lelystad Toepassing ophoog materiaal tbv realisatie landhoofd fietsbrug over A6 zijde Lelystad/Almere Grond Toepassing op landbodem volgens generiek toetsingskader 30000 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Intron Certificatie
Provincie Flevoland Lelystad Zeewolde Toepassing ophoog materiaal tbv realisatie landhoofd fietsbrug over A6 zijde Zeewolde Grond Toepassing op landbodem volgens generiek toetsingskader 30000 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Intron Certificatie
Rijkswaterstaat Haarlem Badhoevedorp toepassing in de gbt's gemeld in meldingen Grond Toepassing in grootschalige bodemtoepassing Op de landbodem 72869 Omgevingsdienst Noord zeekanaalgebied Dibec
Rijkswaterstaat Haarlem Badhoevedorp toepassing in de gbt's gemeld in meldingen Grond Toepassing in grootschalige bodemtoepassing Op de landbodem 35000 Omgevingsdienst Noord zeekanaalgebied Graniet Import Benelux B.V.
Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam Amsterdam Amsterdam De vergunning voor de demping is verleend door Rijkswaterstaat. Grond Toepassing op landbodem volgens generiek toetsingskader 2900 Omgevingsdienst Noord zeekanaalgebied Dibec Milieutechnisch Adviesbureau
Boele & van Eesteren RIJSWIJK ZH Alphen ad Rijn t.b.v. 25cm bodemafsluiting. Grond Toepassing volgens gebiedsspecifiek toetsingskader 1450 Alphen aan den Rijn Dibec Milieutechnisch Advies
Over de Maas c.v. Winssen nabij Dreumel Grond Toepassing in grootschalige bodemtoepassing In / op de waterbodem in anaëroob milieu 200000 Rijkswaterstaat Limburg Industriezand en (gebroken) industriegrind
Wetterskip Fryslan Leeuwarden Akkrum Grond zal worden toegepast in werk 'Oever- en kadeproject It Deel Akkrum Fase 2B', zie bijgevoegde overzichtstekening. Grond Toepassing op landbodem volgens generiek toetsingskader 25000 Heerenveen Intron Certificatie
Graniet Import Benelux Amsterdam Amsterdam Grond Toepassing volgens gebiedsspecifiek toetsingskader 8000 Omgevingsdienst Noord zeekanaalgebied Dibec Milieutechnisch Adviesbureau
BPD Amersfoort Kockengen Bouwrijp maken bouwlocatie 4e Kwadrant Kockengen Grond Toepassing volgens onbekend toetsingskader 5500 Stichtse Vecht SGS INTRON
GEM A4 Zone West C.V. Schiphol Hoofddorp Grond Toepassing op landbodem volgens generiek toetsingskader 22000 Omgevingsdienst Noord zeekanaalgebied Dibec Milieutechnisch Adviesbureau
GEM A4 Zone West C.V. Schiphol Hoofddorp Grond Toepassing op landbodem volgens generiek toetsingskader 10000 Omgevingsdienst Noord zeekanaalgebied Dibec Milieutechnisch Adviesbureau
Heuff-Van der Kamp BV Tiel Tuil en 't Waal Toepassing onder Nota bodembeheer ter verondieping Grond Toepassing volgens gebiedsspecifiek toetsingskader 75000 Rijkswaterstaat Oost Nederland Graniet Import Benelux B.V.
Heuff-Van der Kamp BV Tiel Tuil en 't Waal Toepassing onder Nota bodembeheer ter verondieping Grond Toepassing volgens gebiedsspecifiek toetsingskader 75000 Rijkswaterstaat Oost Nederland Graniet Import Benelux B.V.
AEB Amsterdam Amsterdam Amsterdam Grond Toepassing op landbodem volgens generiek toetsingskader 200 Amsterdam Dibec B.V.
Spaansen Groep Winkel Winkel Grond Toepassing volgens gebiedsspecifiek toetsingskader 5000 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord SGS INTRON Certificatie BV
Boskalis Nederland BV Rotterdam Lelystad Materiaal wordt toegepast in de natuurontwikkeling Markerwadden. Grond Toepassing op natte bodem volgens generiek toetsingskader 1500 ILT, Eigen Werken RWS Graniet Import
Over de Maas c.v. Winssen Dreumel Grond Toepassing in grootschalige bodemtoepassing In / op de waterbodem in anaëroob milieu 6000 Rijkswaterstaat Noord-Brabant Dibec B.V.
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Verzonden:
Aan:
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RE: Aanwijzing BRL 9344?

Het advies van ■ om  hetgranietzand als niet-vormgegeven bouwstof te beschouwen en  gewoon onder BRL9324te laten vallen is n iet  handig, omdat het  materiaal meestal geleverd wordt ophoog- en
aanvulmateriaal i nde  wegenbouw, we gfun de ringen en  zand voor zandbed. In de bestekken wordt voorgeschreven dat d i t  materiaal moet voldoen aan de eisen voor grond. Je zou dan meer  moeten
denken aan BRL9321. Alleen vond SGS-Intron d i t  n ie t  passen, omdat de geologische oorsprong van grind en  bouwzand anders is dan van graniet. Daarom is BR L9344 opgesteld.

Het is vreemd dat het ministerie van l&M en Bodem+ d i t  afwijst en  vraag mij af of ze het  product wel  eens gezien hebben.

Ik zou als Tc we l  een informatief  gesprek met  over d i t  onderwerp wil len, mogelijk gecombineerd me teen  bedrijfsbezoek. Graniet Import  Benelux w i l  hier  wel  aan meewerken.

Is dat een opt ie?

Dit bericht beva t  vertro uwe l i jke in format ie  d i e  u i t s lu i tend  bes temd  is voo rde  gead ressee rde .  I nd ien  d i t  bericht n i e t  voor  u is  bes temd ,  is  openbaa rmak ing ,  ve rsp re id ing  en /o f
I nd ien  u d i t  bericht abus ieve l i j k  hee f t  on t vangen ,  wordt u verzocht de  a f zende r  h ie rvan  onm idde l l i j k  pe r  e -ma i l  op  de  hoog te  te b rengen  en  he t  bericht ve r vo lgens  van  uwsys t
ve rzend ing  van  e -ma i l s  kan  n i e t  worden gewaa rbo rgd .  Berichten kunnen  b i jvoorbee ld  worden onde rschep t ,  beschad igd ,  vernietigd o f  ve r t raagd ,  ver loren gaan ,  een  dee l  van  h i
geïnfecteerd.  De a f zende r  aanvaa rd t  geen  aansp rake l i j khe id  voo r  even tue le  fou ten of  weg la t i ngen  in dit bericht, en ig  dee l  van  d i t  bericht, o f  in de  b i j l agen ,  d ie  he t  gevolg zijr
een  a fdruk  van  he t  oorspronke l i j ke  bericht voo r  verificatie van de  i nhoud .

Th i s  message  conta ins  con f iden t ia l  in fo rmat ion  and  is i n tended  on l y  f o r t he  i nd i v i dua l  named .  If you are no t  the named  add ressee  you  shou ld  no t  d i ssem ina te ,  distribute o r  copy th is  e -ma i l .  P l ease  notify the sende r
immed ia te l y  by  e -ma i l  if you  have  received th is  e -ma i l  by  m is take  and  de le te  th is  e -ma i l  from your  sys tem.  E -ma i l  t r ansm iss ion  canno t  be gua ran teed  to be secure o r  error-free as  in format ion cou ld  be  in te rcep ted ,
corrupted,  lost, des t royed,  arrivé la te o r  i ncom p le te ,  o r  conta in  v i ruses.  The  sende r  therefore does  no t  accept  l iab i l i t y  for any  errors o r  om iss ions  i n  the  contents o f  th is  message ,  vJiich arise as  a resul t  of e -ma i l
t r ansm iss ion .  I f  verification is requ i red  p l ease  reques t  a hard  -copy  vers ion .

Wij w i l len he t  m i l i eu  g raag  on tz ien  doo r  o .a .  de  papiers t room te bepe rken .  Daa rom hebben  wij e r  voor  gekozen  zovee l  moge l i j k  d i g i t aa l  me t  u te commun ice ren  en  u te v ragen  i nd ien  d i t  n i e t  strikt noodzakel i j tc  is h i e r  geen
afdrukken van te maken .

Van: [mniltn J(i?iiprma i l nl]
Verzonden: vrijdag 30juni  2017 9:24
Aan: '; '
Onderwerp: RE: Aanwijzing BRL 9344 ?

Beste

Uitgaande van BRL 9324 vallen breuksteen en  steenslag n iet  zijnde zand en  grind overeenkomstig artikel 1 van het  Besluit bodemkwaliteit  onder de defini t ie bouwstof en moet het  product voldoen aan
de eisen voor emissie en samenstelling zoals vastgesteld i n  bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit  en  geldt  voor de toepassing de terugnemingsplicht overeenkomstig artikel 33 van he t  Besluit
bodemkwaliteit.  Afhankelijk van de afgeleverde sortering en de duurzame vormvastheid wordt de emissie als niet-vormgegeven bouwstof getoetst met  de kolomproef dan wel  als duurzaam
vormgegeven bouwstof met  de diffusie proef.

Bouwstof: materiaal waarin de totaalge halten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan lOgewichtsprocent van dat materiaal bedragen, uitgezonderd vlakglas, metallisch aluminium, grond
of baggerspecie, dat is bestemd om te worden toegepast;
Toepassen van bouwstoffen: i n  een werk aanbrengen of houden van bouwstoffen, alsmede het  laten verrichten daarvan. Voorde toepassing van de bi j  of krachtens d i t  besluit gestelde regels wordt
onder «het  toepassen van bouwstoffen i n  een oppervlaktewaterlichaam» mede verstaan het toepassen van bouwstoffen op of i n  de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam;

Uitgaande van BRL 9321 vallen industriezand en  -grind overeenkomstig artikel 1 van he t  Besluit bodemkwaliteit  onder de definit ie grond en moet he t  materiaal voldoen aan de eisen voor de
samenstelling voor het  beoogde toepassingsgebied zoals vastgelegd i n  bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit. Er is daarbij geen toetsing aan de emissie en  voor de toepassing geldt  geen
terugnemingsplicht, maar we l  de meldingsplicht overeenkomstig artikel 42 van het Besluit bodemkwaliteit.

Grond: vast materiaal dat bestaat u i t  minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 mi l l imeteren organische stof i n  een verhouding en  met een structuur zoals deze i n  de bodem van nature
worden aangetroffen, alsmede van nature i n  de bodem voorkomende schelpen en  grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 mi l l imeter,  n iet  zijnde baggerspecie;
Baggerspecie: materiaal dat is vrijgekomen u i t  de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam en  dat bestaat u i t  minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 mi l l imeter  en  organische
stof i n  een verhouding en met een structuur zoals deze i n  de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature i n  de bodem voorkomende schelpen en  grind met een korrelgrootte van 2 tot
63 mil l imeter;
Toepassen van grond of baggerspecie: het  aanbrengen, verspreiden of t i jdel i jk  opslaan van grond of baggerspecie als bedoeld i n  artikel 35, he t  houden van de aangebrachte of t i jdel i jk  opgeslagen grond
of baggerspecie i n  die toepassing, alsmede het laten verrichten daarvan. Voor de toepassing van de bij of krachtens d i t  besluit gestelde regels wordt onder he t  toe passen van grond of baggerspecie i n
een oppervlaktewaterlichaam mede verstaan het  toepassen van grond of baggerspecie op  of i n  de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam;

Op basis van BRL 9344 zou het  granietzand met  de status "schone bouwstof" (zonder terugnemingsplicht) op de markt kunnen worden gebracht en  zich hierbij  commercieel onderscheiden van "niet-
schone bouwstoffen" (met  terugnemingsplicht), maar dat onderscheid staat natuurli jk wel  op  gespannen voet met de uitgangspunten voor de circulaire economie. Mede om  die reden is dat onderscheid
al i n  he t  ontwerp Bouwstoffenbesluit van medio 1991 beleidsmatig komen te vervallen om het gebruik van secundaire bouwstoffen n iet  onnodig i n  gevaarte brengen door ongewenst
opdrachtgeversgedrag. Ook i n  het  Besluit bodemkwaliteit  2007 is het gelijke speelveld voor primaire en  secundaire bouwstoffen gehandhaafd.

Tenslotte:
Bij een beleidsmatig afwijzen van BRL 9344 valt hetgranietzand als niet-vormgegeven bouwstof gewoon onder BRL 9324 en  vervalt daarmee automatisch de noodzaak om BRL 9344 aan te passen en kan
verdere actie achterwege bli jven.

Met vriendelijke groet

Van: [ mailtoJÏWgz ]
Verzonden: donderdag 29 juni 2017 11:12

<B I >; . nl>; <DB@bouwkwaliteit.nl>;@rivm.nl)(Aan:



( @upcmail.nl) < @upcmail.nl>; < @bouwkwaliteit.nl>; ( |@nvlb.nl) < @nvlb.nl>;
( la.com) < @xella.com>
Onderwerp: FW: Aanwijzing BRL9344 ?

Geachte voorzitter en leden van de Toetsingscommissie Bodemkwaliteit,

Het ministerie van l&M en Bodem+ hebben geconstateerd dat de BRL9344 niet geheel voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit. In de mail wisseling hieronder treft u de redenatie om de BRL9344af te
wijzen aan.

Met vriendelijke groet,
Stichting Bouwkwaliteit (SBK)



Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

(WVL)

donderdag 12 maar t  2020 16:19

-DGRW

RE: kamervragen granul ie t  - SPOED

10. 2. e 70

Dat volgt uit het begrip werk in combinatie met artikel 33 Bbk:
Werk: bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof, uitgezonderd het verondiepen of het dempen van een oppervlaktewaterlichaam en het
ophogen van de bodem ten behoeve van woonwijken en industrieterreinen.

Artikel 33

Degene die een bouwstof toepast. draagt er zorg voor dat die bouwstof

a. niet net de bodem wordt vermengd:

b. kan worden verwijderd: en

c. wordt verwijderd m geval het werk of het deel van liet werk waarmn de bouwstof deel uitmaakt niet meer als functionele toepassing kan worden beschouwd, tenzij het verwijderen leidt tot een
grotere aantasting van de bodem of een oppervlaktewater lichaam dan het met verwijderen

Van: - DGRW < B@minienw.nl>
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 16:10
Aan: |( WV L)
Onderwerp: RE: kamervragen granuliet - SPOED

Waar staat dat bouwstoffen niet in een diepe plas mogen worden toegepast?

Van: | (WVL) @rws.nl>
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 15:25
Aan: “ DG R W B@minienw.nl>; OT
Onderwerp: RE: kamervragen granuliet - SPOED

Beantwoording Kamervragen: https : //www. rij ksoverheid.nl/documenten/
Ha | , kamerstukken/2020/03/31/beantwoording-van-vragen-van-de-leden-kroger-

groenlinks-la-in-sp-en-van-brenk-50plus-over-granuliet 11.1 jo 10. 2. g concept

Gr.

Van: |-DGRW< B@'H i n i enw  ' r| l >

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 14:41
Aan: @ rws.nl >; (WVL)
Onderwerp: kamervragen granuliet - SPOED

Kunnen jullie helpen met de beantwoording van onderstaande vragen van de Kamer?

• Uit welke regelgeving of stukken blijkt dat granuliet al "voorafgaand aan de inwerkingtreding van het Bbk" als grond werd beschouwd, zoals beschreven in de Kamerbrief van 5
maart 2020? [Vraag 6]

• Klopt het dat voor grond minder parameters van toepassing zijn om vertonreinigingen te toetsen dan voor afvalstromen of bouwmateriaal? [Vraag 8]

Dank,



(WVL)
vrijdag 13 maart 2020 13:37

- DG RW; ( WVQ
RE: BRL 9344 of BRL 9321

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

10. 2. e

Beste ,

Ik deel de conclusie en redenering niet. De scope van de BRL 9321 is mijn inziens niet van toepassing op granuliet. ILT heeft dit ook in aan haar notitie aan I&W aangeqeven. Mijn
voorstel is dat je  een andere adviseur vraagt die je hiermee kan helpen. Ik denk hier bv aan de Raad voor Accreditatie. Zij zijn kundig en onafhankelijk. heeft aangeboden via om
hier bij te helpen.

Groeten

Van: - DG RW ■ [@ininirnw nl >
Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 12:53
Aan: - ILT J@ilent.nl>; (WVL) < @rwsml>
CC: - DGRW < @minienw.nl>
Onderwerp: BRL 9344 of BRL 9321

Beste en

Kunnen jullie meedenken met de bijgevoegde tekst. Het heeft spoed. Oorspronkelijke tekst roept veel vragen op. Ik heb de tekst met een wijzigings functie gewijzigd.

Met vriendelijke groet,



(WVL)
vrijdag 13 maart 2020 13:50

- DGRW
FW: motie BRL 9321 (granuliet)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

72

10 .  2 .  e
Hoi r

Hieronder de mail/aanbod van

Groeten

Van: (WVL) < j@rws.nl>
Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 11:15
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: motie BRL 9321 (granuliet)

Advies : om dit aan door te sturen
(Ik wil met tussen aBe 200 rafelrandjes van gramihetdossfer zitten :-)

PS: de actiedag abu SP m Zaltbommel woensdag zal wel niet doorgaan
Wat een ferce van Gemeente West Maas en Waal om nu keutel m te trekken om zelf monsters te nemen

Van: (WVL)
Datum: vrijdag 13 mrt 2020 10:11 AM
Aan: (WVL)
Onderwerp: FW: motie BRL 9321 (granuliet)

Hoi ,

Zie onderstaand aanbod van de RvA ( ) . Wat er  staat is dat de RvA aanbiedt om te toetsen of door SGS intron de BRL 9321 gebruikt mag worden voor de afgifte van EKV voor granuliet. Lijkt me
een goed voorstel. RvA is onafhankelijk en deskundig.
Weet niet of l&W hieraan wil meewerken.

Groeten

Van: - DG Ml < J@minienw.nl>
Verzonden: woensdag 11 maart 2020 16:20
Aan: -DGRW< @minienw.nl>
CC : - DGRW < Tnv~ ----- (WVL)
Onderwerp: FW: motie BRL 9321 (granuliet)

@rws.nl>; (WVL)

Hoi ,

Ik weet niet wie dit nu bij jullie volgt maar maar misschien kan je het doorsturen.

Groet

Van:
Verzonden: woensdag 11 maart 2020 16:09
Aan: - DG Ml < J@minienw.nl>
Onderwerp: FW: motie BRL 9321 (granuliet)

Ter informatie

Deze motie is gisteren ingediend. Een deel van de motie zegt:
Verzoekt de regering tevens, te verkennen of de accreditatie van GIB voor BRL 9321 kan worden opgeschort, zodat de huidige toepassing van granuliet met floccuiant in het project Over de
Maas per direct wordt stopgezet.

GIB is niet geaccrediteerd, maar gecertificeerd (door SGS Intron). Als we moeten helpen om een antwoord te formuleren o.i.d. dan kan dat.

Met Eendelijke groet | Kind regards.



vrijdag 13 maart 2020 08:31
- DBO

(BS); (BS)
RE: Concept kamerbrief en beantwoording kamervragen

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

73
10 .  2 .  e

Heb vooral de brief gelezen; geen opmerkingen op de brief; strakke lijn

Wel afgeleid: review deel l e punt is volgens mij gericht op de juiste vraag en dus terecht niet op de definitiekwestie; tegelijkertijd vraag ik me af via wie en hoe een antwoord komt;
qua strekking van het tweede punt, leidt het mi sowieso tot een kwalitatief oordeel op die vraag en daarmee een risico tot licht tussen een kwalitatief oordeel over toepassing irt tot
herinrichtingsplan en de juridische en milieutechnische beoordeling van Granuliet.

de beantwoording van de vragen laat ik aan de specialisten;

Van: - DBO < @minienwml>
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 19:10
Aan: ( BS) < H@rws. nl>; - DBO < @mi n i e n w. n I >; (ZN ) <| nl>; ( WVL)

nb; (WVL) < H@rws.nl>; - BSK @minienw.nl>; H -  HBJZ < @minienw.nl>;
-BSK< @minienw.nl>;J -HBJZ< @minienw.nl>; -CEND-DCO< @minienw.nl>;

- DG RW < @m i n i e nw. n I >; - DGRW < @minienw.nl>; - DBO < P@minienw.nl >;
HBS) - SG 1 ni n i r nw n D , (BS) < B@rwsml>;

r I >: (WV L) < H@rwsml >; - DBO < B@minienw.nl>; - HBJZ < @minienw.nl>;
DGRW< P@minienw.nl>

Onderwerp: Concept kamerbrief en beantwoording kamervragen

Beste collega's,

Bijgevoegd een eerste concept van de kamerbrief zoal afgesproken met Min MenW. Tevens de beantwoording van de kamervragen van 6 maart en 10 maart.

Graag ontvang ik jullie opmerkingen uiterlijk vrijdagochtend 10 uur. Ditteneinde de stukken voor de weekendtas van de bewindspersonen gereed te hebben.
Ik zal morgen vanuit thuis werken, maar ben uiteraard telefonisch en via mail bereikbaar (als dat blijft  werken...).

Met vriendelijke groet,



(WVL)
zondag 15 maart 202023:54

- DGRW
DG RW

RE: Waarom verschillende BRL's

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

10.2-e

Ha en ,

We zijn uit het centrum van de aandacht met PFAS en granuliet, maar werken achter de schermen nog steeds flink door aan de goede zaak. Met maken we inmiddels ook redelijk tempo met
de regeling bodemkwaliteit. Hieronder wat toelichting van mijn kant. Ik raad je aan om ook eens met te sparren, die heeft veel kennis op dit punt.

Ten aanzien van je vraag over verschillende BRL'n, waarom is dat? Deels is dat historisch zo gegroeid omdat een bepaalde sector al een BRL voor haar eigen producten had (of dat in vorige versie
ook verschillen tussen producten in producteigenschappen zoals druksterkte werden vastgelegd - nu staan die in het CE keurmerk vastgelegd) en deels is dat omdat de wijze van
kwaliteitsbewaking van producten verschilt. Wat de product-BRL'n gezamenlijk hebben is dat de wijze waarop de milieu hygiënische kwaliteit van het product in een toelatingsonderzoek moet
worden vastgesteld is vastgelegd in de Rbk en dus overal op dezelfde wijze wordt uitgevoerd (hoewel dat ook wel weer anders is uitgewerkt in sommige BRL'n, voor hier niet zo relevant).

Om het goed uit te leggen is het begrip van wat een product-BRL regelt van belang. Enerzijds regelt een BRL de wijze waarop geborgd wordt dat het product dat wordt geleverd blijft voldoen aan
de kwaliteit die op het certificaat is aangegeven. Anderzijds regelt de BRL op welke wijze die kwaliteit wordt vastgesteld en met welke frequentie verificatie keu ringen moeten worden uitgevoerd.
Die verificatiekeuringen zijn eigenlijk een soort Teality-check' of de kwaliteitsborging inderdaad regelt dat het product van goede kwaliteit blijft. Ondernemers kiezen vooreen productcertificaat in
plaats van partijkeu ringen omdat dit kosten bespaart. Wat ze daarvoor moeten doen is zorgen dat ze een constante goede kwaliteit blijven leveren en steekproefsgewijs ook aantonen dat dit het
geval is. Als uit de steekproef blijkt dat de kwaliteit afneemt of wisselt, gaat de keuringsfrequentie omhoog, tot ultimo een keuring van alle partijen in plaats van een steekproefregime. Bij alle BRL'n
(behalve de BRL9335-1, maar dat heeft zo zijn reden/achtergrond door de relatie met samenvoegen) is sprake van een steekproefregime (anders kun je netzo goed losse partijkeuringen hanteren
en je de kosten en moeite van certificeren besparen)

Wat is dan het verschil tussen de BRL'n: dat zijn de verschillende producten, die vragen om een verschillende manier van kwaliteitsbewaking. De kwaliteit van een dakpan is afhankelijk van de
kwaliteit van ingekochte klei en eventuele toevoegingen en het bakproces, terwijl de kwaliteit van zand uit een statische winning afhankelijk is van de lokale bodemkwaliteit en het voorkomen van
spills op de winningslocatie. Zand wat uit de zee wordt gewonnen dient bijvoorbeeld voldoende ontzilt te worden en dat vraagt weer om een andere kwaliteitsbewaking dan zand uit een
zandwinput op land. Wat je  ziet als je kijkt naar de BRL'n die in categorie 2 van bijlage C zijn aangewezen (product-BRL'n) dan zie je dat die telkens over een ander product gaan. Voor grond zijn 3
BRL'n aangewezen (9313 - zand uit dynamische wingebieden, 9321 - industriezand en 9335 - grond onderverdeelt in 3 protocollen voor grondbanken, grondreinigers/grote projecten en
grondproducten als tuinaarde), voor bouwstoffen zijn 26 verschillende BRL'n aangewezen vooreen groot scala aan producten.

In de scope van de 9321 is de volgende scope aangegeven:

Toepassi ngsgebied
Industriezand en/of (gebroken) industriegrind is bedoeld om te worden toegepast als grond binnen het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit. Om materiaal onder
deze beoordelingsrichtlijn te kunnen certificeren dient het afkomstig te zijn van een industriële 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 enZof (gebroken) industriegrind heeft een natuurlijke
herkomst en komt uit een "ongeroerde" 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. Certificering van
hergebruikt materiaal onder deze beoordelingsrichtlijn is niet toegestaan. Klei, teelaarde, materiaal afkomstig uit deklagen, flugsand en dergelijke kunnen niet op basis van
deze beoordelingsrichtlijn worden gecertificeerd. Dit geldt ook voor steenslag geproduceerd uit gesteente.

Je kunt je afvragen of granuliet nu wel of niet onder dit toepassingsgebied valt, de interpretatie van de laatste zin is daarbij denk ik bepalend. Voor de kwaliteitsborging van granuliet is de BRL9321 m.i.
wel goed bruikbaar. Net als bij een winning van zand uit een put, is de kwaliteit van het product natuurlijk voornamelijk afhankelijk van de geologische kwaliteit van het basismateriaal. Dat is bij
granuliet de kwaliteit van het gesteente dat in  Schotland wordt gewonnen. Ook daar is dus eigenlijk sprake van 1 geologisch bepaalde kwaliteit, niet belast door de mens.

De BRL'n worden aanvaard door de harmonisatie commissie bouw van SBK. Die toetsen of de BRL voldoet aan de wettelijke en procedurele vereisten en of de BRL'n leiden tot een betrouwbare
kwaliteitsverklaring van een product langs het in bijlage D Rbk aangewezen document HCB 2009-200 Bouwsectorspecifieke procedures en eisen voor beoordelingsrichtlijnen en kwaliteitsverklaringen
van de collectieve merken van SBK, februari 2009 . In de praktijk toetst het ministerie voor opname van een BRL in de regeling daarna marginaal, hoewel wij bij sommige BRL'n wel vooraf een reactie
hebben gegeven of in  een begeleidingscie hebben plaatsgenomen.

Bij nadere vragen: bel of mail, thuiswerken gaat prima. Morgenochtend alleen tussen 10-12 een telefonisch overleg.

Groet!

Van: ~ DGRW < @minienw.nl>
Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 18:14
Aan: (WVL) < arwsml>
CC: (WV L) - DG RW < @minienw.
Onderwerp: Waarom verschillende BRL’s

Hoi

Naar aanleiding van ons overleg van vanmiddag zitten wij met het volgende vraagstuk (denk door jou eenvoudig te
beantwoorden).

Voor grond/bouwstoffen zijn er verschillende BRL's. Waarom is dat eigenlijk nodig ? Of je nu granuliet onder de BRL 9321 of de
BRL 9344 produceert. In beide gevallen zal je toch volgens dezelfde systematiek moeten aantonen dat het granuliet aan de eisen
voldoet en met een vaste frequentie het granuliet moeten laten bemonsteren en analyseren (heb je al iets over gezegd). Waarom
zijn dan twee verschillende BRL's nodig ? Wij kunnen ons wel voorstellen dat de procescondities, en de kwaliteit / homogeniteit
van het materiaal, etc., van invloed zijn op de kwaliteit. Als dat zo is, zijn daarom dan verschillende BRL's noodzakelijk en
worden dan in die BRL's het productieproces nauwkeurig omschreven. En wie toetst dan of de BRL voldoet. Dat is dan toch de
toetsingscommissie Besluit bodemkwaliteit van de stichting bouwkwaliteit. Onze toets is daarbij marginaal ?

Dit zijn wat vragen / opmerkingen die bij en mij opkwamen. Kan j i j  wat antwoorden geven of duiding aan het geheel
zodat wij het wat beter begrijpen. Bij voorbaat dank 1

Ook wij in Den Haag dalen steeds dieper af in de spelonken van het Bbk !

Goed weekend !

Met vriendelijke groet,



d insdag 17 maart 2020 08:05

RE: Wat  te doen b i j  integr i tei tskwest ies?

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp: 10. 2. e

Voel j e  vrij om een keer aan te kloppen voor ene lunch gesprek. Hoewel dit bericht mi wel heel ATeemd voelt aangezien we tot mtmmaal 6 april onze reisbewegingen mmnnaEseren. Wordt minimaal na 6 april
dus.

Groeten,

Van: (WVL)
Datum: maandag 09 mrt. 2020 7:59 AM
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: Wat te doen bij integriteitskwesties 9

Goedemorgen

Dank voor je antwoord. Mijn late reactie heeft twee redenen. Ten eerste wilde ik de ka me rbrief afwachten. Het verstrekken van de in de brief gegeven onderbouwing aan Zembla had mogelijk een
andere uitzending opgeleverd. Het oordeel over de inhoud laat ik aan de Tweede Kamer. Over de omgangsregels en eventuele machtscultuur binnen de top van RWS staat in de brief: "In de
uitzending van Zembla werd dit telefoongesprek gekenschetst als zou de top van RWS oneigenlijke druk hebben uitgeoefend op de regionale dienst in Zuid- Nederland. Door geen van de
betrokkenen bij dat gesprek is dat zo ervaren." Dit staat haaks op de anonieme verklaringen die bij Zembla zijn gedaan. Deze tegenstrijdigheid voelt niet goed, maar een oordeel kan ik niet
formuleren aangezien ik er niet bij was.

Ten tweede waardeer ik je aanbod om dit te bespreken tijdens een lunch. Ik heb echter je overvolle agenda gezien en wil je hier niet verder mee belasten. Weet dat je  antwoord voldoende is om -
indien de situatie zich voordoet - ik bij je langs kom als ik integriteitskwesties heb.

Vriendelijke groet,

Van: | (WVL)
Verzonden: zondag 23 februari 2020 15:05
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: Wat te doen bij integriteitskwesties?

Liefst bespreek ik dit tijdens een lunch moment omdat het per mail niet makkelijk antwoord geven is.

Je aanhef is al bijzonder omdat velen van ons te maken hebben met momenten waarop anderen menen RWS als niet integer te duiden. Dat is en blijft buitengewoon lastig voor jezelf en voor mij.
Uit alle zaken die wij nagaan en onze interne bedrijfevoeringstoetsen komt RWS echt wel naar voren als integer in haar handelen.
Dat Zembla een stijl neerzet met beeldvorming dat een beeld geeft wij niet integer zijn is gebeurd maar wij geven helder aan dat niet te herkennen.

De vraag over granuliet ga ik niet op in daar zijn heel vele deskundigen al even mee bezig. Verder verwijs ik naar een brief die komt via de minister hierover.

Juist dat gevoel wat je beschrijft is iets wat per e-mail niet gaat om te beantwoordden. Heel veel groepsraadleden kennen de zaak totaal niet en hebben ook geen mening. Wel is er een collectief
bericht uitgegaan namens de groepsraad waar een ieder op kon reageren, velen deden dat. Dus e ris wel degelijk hoor en wederhoor gaande tussen HID'n. Het wordt in de komende groepsraad
(27 feb) wederom besproken. Verder blijft een handicap dat op vakantie was en pas daarna is gaan reageren, echter zij is persoonlijk aangevallen en dat beschouw ik als niet integer
handelen van Zembla.

Dit is mijn reactie zoals ik vind dat het kan per mail. Hoor graag van je tav even ontmoeten.

Groeten,

Van: | (WVL) < @rws2nl>
Datum: zaterdag 22 feb. 2020 5:13 PM
Aan: | (WVL)
Onderwerp: Wat te doen bij integriteitskwesties?

Beste ,

De granuliet-kwestie blijft mij bezig houden, mede omdat ik in de privé-sfeer aangesproken wordt op de integriteit van RWS.

In dat kader heb ik een vraag aan je. Hoe heb je als lid van de Groepsraad in kunnen stemmen met 'Het bericht van de Groepsraad' op intranet: "We betreuren dat bij een aantal collega's een beeld is
ontstaan dat zij door de hogere managementlaag zijn overruled. Hoewel sommigen dat wel zo ervaren hebben, is daar feitelijk nooit sprake van geweest "7

De grote inhoudelijke vraag is of granuliet grond is. De Q&A op intranet komt niet verder dan "lenW heeft in 2019 herbevestigd dat granuliet kan worden beschouwd als grond volgens de definitie van
het Besluit bodemkwaliteit " ,  zonder bronvermelding naar een mail, rapport, brief of gesprekspartner. Dit in tegenstelling tot het verdedigen van het toestaan van een flocculant; daar wordt
verwezen naar twee inhoudelijke rapporten.

Daarnaast en voor mij nog belangrijken spelen de omgangsvormen een rol. Zembla haalt volgens mij drie (!) RW S-me de werkers aan die van 'overrulen' betichten. De toon van de
nagespeelde gesprekken in de Zembla -uitzending duidt niet op een inhoudelijk gesprek, maar op macht. Zelf ben ik in mijn vorige werk als wetenschappelijk deskundige geïnterviewd door Zembla
en was onder de indruk van hun zorgvuldigheid, dossierkennis en manier van redeneren. Ik was niet bij de gesprekken tussen en medewerkers van ZN, dus kan ik niet oordelen. Maar dat
geldt toch ook voor alle HID's? Welke informatie hebben zij die ik niet heb, dat ze collectief voor de kant van kiezen? Die opstelling (geen feiten, maar wel kiezen voor de hoogste baas)
zorgt des te meer voor een gevoel van onveiligheid. Die paar keer dat ik je heb ontmoet, kwam je eerlijk, direct en onverschrokken over. Bij zo'n HID kom ik uit als ik integriteitskwesties heb (wat
overigens niet het geval is). Bij HID's die ja-knikken naar de hoogste baas hoef ik mijn verhaal niet te doen. Dus stel me gerust dat je  de HID bent, die ik voor ogen heb.

Vriendelijke groet,



(WVL)
woensdag 18 maart 2020 17:32

(WVL)
(WVL);

RE: Update acties dossier Granuliet

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

10 .  2 .  e

(WVL); (WVL)

Hoi

Aanvullend op de onderstaande actielijst het volgende nav overleg met beide M'gisteren ( H en  waren deelnemer in de telcon)
1. De M's verzoeken de IG ILT om een schriftelijke bevestiging van het juiste gebruik van het huidige certificaat
2. Nav een motie TK komt er op verzoek vd M MenW een "review" op de gevolgde besluitvorming qua proces omtrent de definitie kwestie grond of bouwstof door een externe uit te voeren. Let

op is niet hetzelfde als review in de inhoud (punt 3)
3. Met de gemeente wordt vandaag overle gevoerd (BS/DGWB) pver scope review zoals bedoeld in TKbrief naar milieuhygiënische kwaliteit van Granuliet en de toets op het beoogde einddoel

van de verondieping.
4. Mbt de 2 handhavingsverzoeken vd gemeente mn aan RWS ZN wordt een voorlopige beantwoording voorbereid (BS/ZN mogelijk input WVL). NBTK briefen beantwoording moet eerst en

bevat in feite ook de kem van het antwoord, NB er is een mogelijkheid dat gemeente naar de rechter stapt als het antwoord op hun HH verzoek niet snel genoeg komt en dan om een
voorlopige voorziening gaat vragen

5. Vrijdag a.s. is er weer overleg beide M rs over de nieuwe TKbrief en beantwoording TK vragen en dan moeten punten l , 2en  3 er ook liggen.

Groet

Van: (WVL)
Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 09:34
Aan: (WVL) < @rws.nl>
CC: (WV L) . n I >; w L) < ( WV L) >
Onderwerp: Update acties dossier Granuliet

Voor de a -o ledigheid bij deze een actueel beeld Aan de stappen m het dossier Granuhet ter info.

1) Aanmiddag is er een telcon in klem gezelschap met M MenW OA~er conceptbrief IK en concept beantwoording IK a jagen Zij heefi 3 a ragen gesteld over het certificaat en handhaving. is betrokken en
ng zal aansluiten op tekon M lenW heefi de conceptbrief nog met kunnen lezen

2) het 3e monster van HH ZN is beoordeeld en akkoord bevonden (zie mail nav mail ZN). Dit is bekend bij BS.
3) er zijn door de gemeente 2 HH verzoeken gedaan aan ILT en RWS ZN. Over het 2e is vanmiddag afetemming tussen en BS. De inhoud Aoor reactie staat in prmcipe in concept IK brief maar
juridisch zorgvuldig antwoord gaat extra stap vragen Zit tijdsdruk op Aan 7 dagen.

4) donderdag a.s. is er overleg RWS BS en gemeente OA~er de opzet Aan de reAiew.

5) Nb de Gemeente ziet af Aan een extra bemonstering m hun opdracht omdat ze geen lab kunnen Aaiden

6) er is een WOB Aerzoek Aan de gemeente gericht aan het Ministerie; dit naast de 2 WOB Aerzoeken Aan Zembla en sportAisserij; bij mijn AAreten zijn Avij als WVL klaar net alle WOB documenten

Groet



(WVL)
Verzonden: woensdag 18 ma a rt 2020 16:52 1 0.2.6
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: twee vragen
Bijlagen: stcrt-2012- 26258 Wijziging mandaat  RWSl.pdf; Bes lu i t  mandaat  en  macht iging dg Rijkswaterstaat inzake erkenningen bodemkwaliteit20121130.pdf

https://wetten.overheid.nl/BWBR0032328/2013-01-01
Inmiddels met gesproken. Hij heeft het antwoord. Wil jij meer weten...

In het Bbk staat:

Art 1.
Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu;
Onze Ministers: Onze Ministèren Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

In het mandaatbesluit (zie bijlage) is aangegeven dat het afdelingshoofd van Bodem+ bevoegd is tot:
• het verlenen van erkenningen als bedoeld in artikel 9 van het Besluit bodemkwaliteit;
• het wijzigen van een erkenning als bedoeld in artikel 12 van het Besluit bodemkwaliteit;
• het intrekken en schorsen van een erkenning op grond van artikel 23, eerste lid, onder a, c en d, en tweede lid, onder a, van het Besluit bodemkwaliteit;

Van: (VWL) @rws.nl>
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 12:13
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: twee vragen

En graag ook concreter antwoord op ATaag 2:
BekKlsveranhvoordelijklieid lenW Minister lenW of Minister MenW 9

Van: (WVL)
Datum: woensdag 18 mrt. 2020 11:16 AM
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: twee vragen

Hoi ,

Hierbij de erkenningen van GIB (Graniet Import Benelux bv).

Wat betreft de rol van het ministerie van EZ. Dit heeft een historische oorsprong. In het verleden had de minister van EZ juridisch ook een rol in Bbk/kwalibo. Dit was een beleidsmatige rol. Een
paar jaar geleden is aan door Bodem+ aan I&W gevraagd of deze rol nog actueel is. I&W zou dit uitzoeken maar wij hebben hierop nog geen antwoord gekregen. In het mandaat van
Agentschap.nl en Sentemovem had Bodem+ ook namens het ministerie van EZ mandaat voor de afgifte van een Erkenning.

Kwalibo valt onder de beleidsverantwoordelijkheid van I&W.

Groeten

Van: (VWL) @rws.nl>
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 08:24
Aan: (WVL)
Onderwerp: FW: twee vragen
Urgentie: Hoog

Hoi|
Zie onderstaand verzoek + vraag aiui RWS-BS, in liet hebt Aun de concept- Kanierbrief granuliet.
Graag jou reactie hierop:

Ad 1) Doe maar meteen alle erkenningen door Granuliet Import Benelux BV
Ad 2) Korte toehchtmg rol Min EZ en rraag of kwalfco onder M lenW of MenW vak.

Groet

Van: (BS)
Datum: dmsdag 17 mrt. 2020 552 PM
Aan : (WVL) s . ni>
Kopie : (BS)
Onderwerp: twee vragen

Dag , ik heb twee vragen/verzoeken:
10  . 2 . e

- Heb jij de door Bodem+ afgegeven erkenning(en) voor Bontrup c.q. G.I.B. voor mij?
- Wij hebben van jou de mandatering aan DG RWS door de Minister van EZ ontvangen (en vervolgens richting WVL/Bodem+). Bij erkenningen door Bodem+ hebben wij ook gezien dat

tekende namens zowel de M van lenM als die van EZ. Wat is precies de rol van EZ (nu) en wat is de precieze rolverdeling tussen deze beide
Ministers? Gaat het vwb lenM nu om M lenW of M MenW?

Alvast dank!

Groet,



(WVL)
vrijdag 20 maart 2020 10:10

( WVL)
RE: Kamerbrief en kamervragen over granuliet, versie 20200319

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

10. 2. e

Ik kon door lang gesprek met | niet kijken naar de vragen en brief. Bij snelle lezing zie ik dat in de brief wordt gesproken over intrekken certificaat op grond van artikel 23 Bbk, dat klopt niet het
gaat in artikel 23 Bbk over het intrekken van erkenningen.

Van: (WVL) < |@rws. nl>
Verzonden: donderdag 19 maart 2020 18:23
Aan: (WVL) <grws.nl>; (WVL) < |@rws 1 nl>; (WVL) < |@rws 1nl>
Onderwerp: FW: Kamerbrief en kamervragen over granuliet, versie 20200319

Beste collega's
Onder STRIKTE EMBARGO (oa ivm lekgevoeligheid!) stuur ik de concept-kamerbrief en beantwoorden kamervragen granuliet aan jullie door. Als jullie fouten of omissies zien dan svp aan de bel trekken
voor morgenochtend 10 uur, morgenmiddag gaan de stukken naar beide ministers.

We hebben besloten om in de kamerbrief het project Over de Maas ook eens vanuit historisch perspectief (en ieders rol daarin) te beschrijven. Dan blijkt maar weer:
- hoeveel metersdik boterde gemeente op haar eigen hoofd heeften;
- de bewoners al sinds 2006 strijden tegen dit  werk an-sich (tot aan de RvS aan toe), granuliet is de zoveelste aanleiding die ze aangrijpen, en vast niet de laatste.

Groet

Van: | -DBO< ■@minienw.nl>
Datum: donderdag 19 mrt. 2020 2:33 PM
Aan: (BS) < ■@rws.nl>, - @minienw.nl>, (ZN) nl>, (WVL)

rws. nl>, (WVL) rws.nl>, * BSK minienw. nl>, - HBJZ < @minienw.nl>,
)-DBO< @ minienw. nl>, - BSK @ minienw. nl>, |-l-IBJZ< gminienw.nl>,

CEND-DCO < |@minienw.nl>, - DG RW mi nienw.nl>, H-DGRW< @minienw.nl>, ,
< |@minienw Lnl>, < @minienw.nl>, (BS)

rws. nl>, (BS) rws. n l>, (WVL) rws - n - H BJZ < @ mi
Onderwerp: Kamerbrief en kamervragen over granuliet, versie 20200319

Beste collega's,

De afgelopen dagen is wederom hard gewerkt om tot een nieuwe versie van de kamerbrief en kamervragen granuliet te komen.
Deze stukken tref je hierbij aan.

Bij de beantwoording van de kamervragen heb ik enkele antwoorden geel gemarkeerd. Naar mijn idee wordt daar de vraag nog niet helemaal beantwoord. Graag jullie suggesties daarvoor.
Deze set stukken willen we dit weekend i n  de tas voor de bewindspersonen meegegeven.
Daarom graag jullie commentaar uiterlijk morgen (vrijdag) om 10 uur bij mij, in  de vorm van concrete tekstvoorstellen.

Met vriendelijke groet,

https : //www. rijksoverheid. nl/ documenten /kamer stukken/ 2 02 0/03/31/
beantwoording-van-vragen-van-de-leden-kroger-groenlinks-la-in-sp-en-van-
brenk-50plus-over-granuliet

https : //www. rijksoverheid. nl/documenten/kamerstukken/2020/03/31/
schriftelijke-vragen-over-granuliet-en-vragen-gesteld-tijdens-vao



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Hoi|

Zojuist contact gehad. Hij lijkt de juiste man om ons te helpen.

Ivm het verzoek tot handhaving en de kamerbrief die op het punt staat uit te gaan verzoekt hij nog even te wachten met een redeneeriijn. Ze hebben nu dagelijks contact met de M over dit dossier.
Hij snapt dat het goed is om de radiostilte met het bedrijf te doorbreken.

Afspraak is dat ik donderdag weer even contact met hem leg, omdat hij dan ook tijd hiervoor heeft. 'Even wachten' lijkt hiermee maar kort te duren.

Het lijkt mij niet dat dit een belemmering is om alvast e.e.a. op papier te zetten.

Als je wilt ben ik morgen middag bereikbaar, liefst na 14u.

Grt,

(WVL)
maandag  30 maar t  2020 18:07

(WVL)
BS; Granuliet contact met  bedrijf 10 .2 -e
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(WVL)
woensdag 8 april 2020 10:06

RE: Verzoek rond certificeren granuliet

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

80
10 .  2 .  e

Dank je wel helder en snel

Groeten,

Van: (WVL)
Datum: woensdag 08 apr. 2020 9:58 AM
Aan: (WVL) < H@rws.ni>
Onderwerp: RE: Verzoek rond certificeren granuliet

Hoi|

Mail met deze vragen konl me niet bekend voor.
Inhoudelijke reactie:

Ad 1) Ja. De uitspraak van ILenT dat het nomidocumenr BRL9321 geldig is, is generiek van aard. Dus niet sec voor bet certificaat w GIB bv, ook voor andere certificaathouders.

Ad 2) Ja, bovendien heefi Mm lenW toegezegd dat dit aspect concreet verduidelijkt zal worden in de regelgeving (bij eerstvolgende gelegenheid van wijziging van de AMvB).

Groet

Van: (WVL) < @rws.nl>
Datum: woensdag 08 apr. 2020 9:03 AM
Aan: (WVL)
Onderwerp: FW: Verzoek rond certificeren granuliet

Meer dan een maand geleden heb jij een eerste versie van onder staande mail nr egemaakt. Die is toen teruggetrokken maar deze kwam er voor terug.

Is deze mail met bet verzoek van ON ooit aan jou voorgelegd9 Ik heb trouwens liet beeld dat vraag 2 in een brief van de munster aan de 2e kamer beantwoord is

Indien nee, wil je er svp naar kijken en je mening geven?

Het gaat wat straight maar ik heb vrijdag een ingelast gesprekje met en ik vermoed dat dit liet onderwerp is.

Groeten,

Van: (ON) < @rws.ni>
Datum: vrijdag 28 feb. 2020 925 AM
Aan: (ZN) < H@rwsjil>, | (WVL) < H@rws.nl>
Onderwerp: FW: Verzoek rond certificeren granuhet

Spelen onderstaande zaken bij jullie ook?

Ik heb onderstaande vragen uit staan bq . Voor TK van 4/3.

Fgne dag

Van: (ON) < @rvvs.ni>
Datum: vrijdag 28 feb. 2020 924 AM
Aan: (WVL) < H@rws.nl>
Onderwerp: Verzoek rond certificeren granuliet

Conform ons gesprek van afgelopen maandag met -jij en ik, heb ik vanuit ON 2 vragen. Ik ben benieuwd of ze helder zijn en of jg ze kunt (laten) beantwoorden.

1 . beefi m een brief aan laten weten dat de ILT geen bezwaar beefi om granuliet te certificeren o.gv. normdocument BRL 932 1 zo lang er aan een nieuw



normdocument wordt gewerkt. Als er nieuwe bedrijven zich melden (of ah er oudere casussen zijn) geldt voor deze nieuwe (en oude) bedrijven dan hetzelfde regime? De verwachting binnen ON
is dat er meer bedrijven binnenkort onze kant op komen. Uitgezocht wordt of we oude casussen hebben Ik check ook bij en of zg dezelfde verwachting hebben of in eenzelfde
situatie zitten. Ik ga er vanuit dat het antwoord ja is, maar check dit even expliciet bg jou

2.  Dan was er nog een vraag m hoeverre handhaving een ministeriële, dan wel juridische grondslag nodig heeft om haar werk te kunnen vemchten Er Egt nu een brief van
de aantekening dat de minister nog geïnformeerd wordt. Is dit voldoende wette hjk. juridisch kader voor de handhavers om hun werk te vemchten 9

net

Hoop dat bovenstaande vragen zijn, anders hoor ik het graag.

verwacht dat ik voor 3/3 haar nog msem over bovenstaande vragen aangezien de TK 3/3 met beide ministers besproken wordt.

Bedoelde brief is reeds gedeeltelijk openbaar
gemaakt (doe. 23 op de inventarislij st) met het
lenW wob-verzoek granuliet

Hoor graag van je.

Fijne dag



10 .2 . e 81

(VWM)

(ON)
donderdag 16 april 2020 15:53

(ON)
RE: ZEMBLA granuliet

Opvolgen
Met vlag

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Opvolgingsvlag:
Vlagstatus:

Inderdaad.

Met vriendelijke groet,

Van: (ON)
Verzonden: donderdag 16 april 2020 15:53
Aan: (ON); (ON); (ON)
Onderwerp: RE: ZEMBLA granuliet

Ze weten wat ze moeten doen wanneer ze rechtstreeks worden benaderd: doorverwijzen naar communicatie.
Je kunt het niet vaak genoeg herhalen.

Van: (ON)< @rws.nl>
Verzonden: donderdag 16 april 2020 12:50
Aan: (ON)< @rws.nl>; (ON)< @rws.nl>; (ON)
< @rws.nl>
Onderwerp: FW: ZEMBLA granuliet
Urgentie: Hoog

Ter info; journalisten van Zembla benaderen toezichthouders. Ik heb nog niet gehoord dat RWS-ers benaderd
zijn. Mogelijk volgt een nieuwe uitzending, maar het zou zoals zegt ook kunnen gaan om een update voor
hun site.

Met vriendelijke groet,

1



Van: (ON) < @rws.n l>
Verzonden: donderdag 16 apr i l  2020  12:25

(ON)<
(ON)<

(ON) <
@rws.nl>;

@rws.nl>;
@rws.nl>;

@rws.nl>;
@rws.nl>;

@rws.nl>;
(ON) <

(ON)

(ON) <
(ON)

@rws.nl>Aan:
CC: EDE

EDE
HES

@rws.nl>;
(ON) <

@rws.nl>;
l@rws.nl>;

@rws.nl>;
(ON)

(ON)<

@rws.nl>;

’ (ON)(ON)
<
<
<
<

(ON)
(ON)(ON)

EDE@rws.nl>;
@rws.nl>;

(ON)<

(ON) <
@rws.nl>;
@rws.nl>

@rws.nl>;
(ON) @rws.nl>;

Onderwerp: FW: ZEMBLA granul iet
Urgentie: Hoog

Ter in fo ,  en mocht een  van  ju l l ie  medewerkers benaderd worden,  laa t  ons  da t  weten svp.

Van: (BS) < (5)rws.nl>
Verzonden: dinsdag 14 apr i l  2020 12:57
Aan: (ON) < @rws.nl>;  (ZN) < @rws.nl>;  (NN)
< (5) rws.nl>
Onderwerp: FW: ZEMBLA granul iet
Urgentie: Hoog

Van: (WVL) < @rws.n l>
Verzonden: dinsdag 14 apr i l  2020 12:55
Aan: (WVL) < (grws.nl>;
(BS) < @rws.nl>;
Onderwerp: ZEMBLA granul iet

(WVL) <
(BS) < @rws.nl>;

@rws.n l>

Beste collega’s,

TER INFO: ik ben vandaag geïnformeerd door dat hij is benaderd door ZEMBLA voor een
interview over granuliet. is handhaver bij de provincie Noord-Holland,

, hij zit tevens in het Implementatieteam Besluit
bodemkwaliteit. Via de laatste route is hij waarschijnlijk in het vizier van ZEMBLA, omdat in een verslag
van het IT Bbk vermeld stond dat de diverse toezichthouders verdeeld zijn over de definitie van granuliet en
ook diversen van mening zijn dat het een bouwstof zou betreffen. Ik heb met klem op het hart
gedrukt om contact te leggen en afstemming te houden met Min lenW hieromtrent.

Weet dat dit speelt. We weten niet of ZEMBLA bezig is met een nieuwe uitzending, of louter een actueel
nieuwsbericht. Groet

2
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(WVL)
zondag 19 april 2020 15:16

(WVL) ; |
RE: 170420 Beslisnota Wob

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

82(WVL) 10 .  2 .  e

Hol

Dank. De ''.vaag is of de leiding een draai heefi gemaakt in juni jut of  dat een anderhalf jaar durende discussie werd beslecht met dezelfde conclusie als de tien jaar daarvoor.
Groet

Van: (WVL)
Datum: zondag 19 apr. 2020 11:42 AM
Aan: (WVL)
Onderwerp: FW: 170420 Beslisnota Wob

(WVL) |@rws.ui>

We komen m de finale fase 'van de WOB afhandeling sportMssenj NL en BNNVARA.
Deze nota is nog m drafi maar be ut wel de essenties, ook wat ik tut de stukken kan opmaken.

Dan zijn jullie bij en ah er iets is waar ik naar moet gaan kijken is het de draai die we in jum juli 2019 maakte omdat de leiding zich ermee ging bemoeien. Dit terwijl Bodenil- wel betrokken was maar enkele
mensen van ons ook visten van een discussie die al  meer dan een jaar liep. Dat gaat wel blijken in de komende week of daar meer gedoe overkomt.

Groeten.

Van: (ZN) < H@rws.ni>
Datum: itijdag 17 apr. 2020 7:04 PM
Aan: (WVL) < |@rws.n]>
Kopie: (WVL) < @rws.nl>
Onderwerp: FW: 170420 Beshsnota Wob

Dag

Zoals beloofd de concept beshsnota. Deze bespreken wne maandagochtend om 8.30 uur met alle feedback tan eenieder. Maandagmiddag krijg je dan de definitieve versie conform afepraak.Deze bouwt voort
op de tussenversie van afgelopen week zodat deze herkenbaar is voor eenieder.
Hierna stuur ik je nog de 2 concept wob-besluiren die door jou getekend worden nadat daarvoor instemming is gekregen vanuit ministerie. Ook deze krijg je maandagmiddag definitief Voor jou relevant is dat
deze redelijk standaard zijn & vergelijkbaar met hetgeen HJBZ gaat aanleveren
Graag jouw feedback op deze 3 stukken

Watje nog krijgt van mg/ is de aanbiedmail atuijou aan de (p)DG met daarin specifieke RWS -bijzonderheden Graag ook die beoordelen zodra je die onri'angt zodat we ook die maandag definitief naar
je kunnen sturen. is daar nu nog druk mee.

We zijn nu bezig met de logistiek 5an al die honderden documenten zodat jg die tegelijk met de ondertekende wob-beslmten op USB- stick kunt laten versturen naar BNN/VARA en Sporhisserg Nederland
iets voor 1 met Dus een belangrijke datum die wel speciaal gekozen lijkt voor jouw laatste dag ah HJD. Komende week worden al die documenten definitief gelakt door de diensten. Ook relevant voor jou
om te weten is dat de dubbele documenten tussen RWS en HBJZ eruit zijn gehaald.

De eerste ' ontbrekende” documenten un de 3 partijen die ik gisteren heb gebeld inzake uitstel zienswijze heb ik net ontvingen dus ook dat loopt.

Goed weekend

Groet

Van: (ZN) < @rws.nt>
Datum: vrijdag 17 apr. 2020 3:34 PM
Aan: (BS) |
Kopie: (WVL) < @rws.ni>
Onderwerp: 170420 Beslisnota Wob

(ZN)

Collega's

Hierbij de concept beslisnota zoals we  die naar aanleiding van ons gesprek vanmiddag hebben opgesteld.
De nota die we  vorige week opstelden is als basis genomen en aangepast met alle input uit nota van
De conceptmail aan volgt z.s.m.

Dit is het  voor nu!

Grt. en



(WVL)
maandag 20 april 2020 19:39

(WVL)
RE: Brief Tweede Kamer granuliet
RE3O715 17122019031150.pdf

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

84

10 .2 -e

Wel beschikbaar met bijlage

Overigens is die voor acrylamide ook minimaal < 10 ug/kg

Mvg

Van: (WVL)
Verzonden: maandag 20 april 2020 17:55
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: Brief Tweede Kamer granuliet

Detecttegrens voor acrylamide is uderdaad veel te hoog. Maar er is volgens mg geen betere meettechniek beschikbaar. Ofwel?

Van: (WVL)
Datum: maandag 20 apr. 2020 10:04 AM
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: Brief Tweede Kamer granuliet

Thx

Ongevraagd

als ik in een samenvatting een toetsing zie met T3 BoToVa als titel met een Schreurs toets eronder krijg ik de rillingen

in de bijlagen zitten wel BoToVa toetsingen ,echter de verkeerde ( alleen Tl en T3 ), terwijl ik toch meerdere malen heb aangegeven dat dit T4 moet zijn
de meldingen die botova geeft ontbreken hier voor de goede orde .

verder is <0,1 mg/kg ds natuurlijk veel te hoog voor acrylamide >

groet

Van: (WVL) < |@rws. nl>
Verzonden: zondag 19 april 2020 21:06
Aan: WVL-DL LO-afd-Bodem-en-Ondergrond |(WVL) < @rws.n (WVL)
< @rws.nl>; (WVL) < |@rws.nl>; (WVL) < rwsjnl>; (WVL) < @rws.nl>
Onderwerp: Brief Tweede Kamer granuliet

Beste collega's

TER INFO: (voor de liefhebber) weereen kamerbrief in het 'feuilleton granuliet'...
...met extra toelichting op het besluitvormingsproces, omschrijving van het reviewonderzoek en de resultaten van het laatste verificatieonderzoek.

Groet
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Geachte heer

Ingesloten treft u de resultaten aan van het laboratoriumonderzoek, uitgevoerd in het kader van de
door u verstrekte opdracht (ref. SO30715).

De Algemene Leveringsvoorwaarden Intertek Polychemlab B.V. gevestigd te Geleen, Nederland, zijn van
toepassing op en integraal onderdeel van alle verrichte onderzoeken, geleverde diensten en adviezen;
waar van toepassing aangevuld met klant specifieke nadere overeenkomsten.

Resultaten van onderzoek hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters;
meetonzekerheid is op aanvraag beschikbaar.

Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn, verblijf ik,

Hoogachtend,

Application Specialist

Dit beproevingsrapport, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn
geheel worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van Intertek Polychemlab B.V.
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1 MONSTERS

1.1 Omschrijving van de monster(s)
De monsters waren verpakt in een emmer met deksel en omschreven door de klant zoals weergegeven
in tabel 1. De monsters zijn ook beschreven door Intertek met een uniek Intertek LIMS nummer.

Tabel 1 Monsteromschrijving

NR. KLANT
MONSTEROMSCHRIJVING

DATUM
ONTVANGEN

INTERTEK
LIMS NUMMER

1 MM1-A - grondmonster 03-12-2019 22812860

2 MMl-B  - grondmonster 03-12-2019 22812861

2 METHODES

2.1 Voorbewerking grondmonsters:
Een afgewogen hoeveelheid monster wordt in onderzoek genomen en geëxtraheerd met een geschikt
solvent gedurende 30 minuten. Aan monster MM1-A wordt achtereen volgend 3 maal het solvent
toegevoegd, om het extractie rendement te bepalen.

2.2 Analyse Acrylonitril.
Acrylonitril wordt geanalyseerd m.b.v. Purge & trap GC-MS. Het extract wordt vooraf verdund met
water. Het gehalte wordt berekend a.d.h.v. een externe kali bratielijn.

2.3 Analyse Acrylamide.
Acrylamide wordt, na extractie, bepaald m.b.v. LC-MS-MS techniek, en het gehalte wordt berekend
a.d.h.v. van externe kalibratielijn.

2.4 Analyse chloride en sulfaat

Het extract van de grond wordt geanalyseerd met behulp van een Ion- chromatografische techniek. De
resultaten worden berekend op een externe kalibratielijn.

Dit beproevingsrapport, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn
geheel worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van Intertek Polychemlab B.V.
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3 RESULTATEN

De samenvatting van de resultaten wordt weergegeven in tabel 2 t/m 3.

Tabel 2 acrylonitril resultaten

NR. MONSTER OMSCHRIJVING
GEHALTE ACRYLONITRIL IN

MG/KGDS

MM1-A - grondmonster „ ste1 extract < 1
1 2 de extract < 1

3 de extract < 1

2 MM1-B - grondmonster < 1

Tabel 3 acrylamide resultaten

NR. MONSTER OMSCHRIJVING
GEHALTE ACRYLAMIDE IN

piG/KGDS

1 MM1-A - grondmonster
1 rte extract
2 de extract
3 de extract

< 10
< 10
< 10

2 MM1-B - grondmonster < 10

Tabel 4 chloride en sulfaat resultaten

NR. MONSTER OMSCHRIJVING
CHLORIDE
MG/KGDS

SULFAAT
MG/KGDS

1 MM1-A - grondmonster 49 129
2 MM1-B - grondmonster 58 125

Dit beproevingsrapport, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn
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(WVL)
woensdag 22 april 202019:14

RE: Nav van vergadering Implementatieteam 20 juni 2019

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

86

10. 2. e
Is pnna!

Van: (WVL)
Datum: woensdag 22 apr. 2020 6:31 PM
Aan: (WVL) H (WVL) (WVL) <

iTi n inir inv nt
Kopie : (WVL) < @rws2ni>
Onderwerp: RE: Nav van vergadering Implementatieteam 20 juni 2019

|@iws.iii>, - DGRW

Ha

Half negen is  prima. Zal ik  jou bellen? Ik heb ook gevraagd om advies. belde net en zou bij lenW vragen wat te doen met dit verzoek.

Tot morgen

Groet

Van: 'f | (WVL)" < @rws >
Verzonden: 22 apr. 2020 1805
Naar : '  (WVL)" (WVL)" v (WVL)"

- DGRW" i7 1 1 lii i i i nv ijl
Cc: " | (WVL)"
Onderwerp: RE: Navaart Tiergadenng Lnplementatieteani 20 juni 2019

Hoi|

Dank Ad info; goed morgen tet te bespreken hoe hier mee om te gaan. Past half 9 al ?

Ik shit even mee in de cc. ter mfo.

Groet

Van: (WVL) < H@rwsmi>
Datum: woensdag 22 apr. 2020 2:22 PM
Aan: (WVL) (WVL) (WVL) < - DGRW7

Onderwerp: FW: Nav van vergadering Implementatieteam 20 juni 2019

Collegae,

Graag overleg en advies over hoe hier mee om te gaan.

Gr.

Van: < (gstupers.nl>
Verzonden: woensdag 22 april 2020 14:12
Aan: (WVL) < @rws.n]>
Onderwerp: Nav van vergadering Implementatieteam 20juni 2019

Dit verslag is reeds gedeeltelijk openbaar gemaakt bij het
Wob-besluit van RWS van 30 april 2020.
Zie inventarislijst Granuliet WVL 3.4 document 16.

Namens mijn opdrachtgever, Graniet Import Benelux bv (GIB), vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Geachte heer

reeds openbaar bij wob-
besluit RWS 30 april 2020,
Inventarislijst 3,4

cument 14: 2019 06 17 014
L bestand.pdf

Het Implementatieteam Bbk |  heeft op 20 juni 2019 een vergadering gehad met onder meereen memo granuliet {"versie 13 juni 2019 definitief") als bespreekstuk. Ik
stuur het verslag en de bijlage mee. Dit verslag is vastgesteld in de vergadering van 2 oktober. Ook dat verslag stuur ik mee.

Naar aanleiding van beide vergaderingen wil ik u graag een paar punten voorleggen.
https : / /www. rij ksoverheid. nl /documenten/ kamer stukken/2 02 0/04/ 17 /brief -inzake-granuliet

1. U hebt in  de brief van 17 april 2020 van staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer (bijlage) kunnen lezen, dat het op 20 juni 2019 door het Implementatieteam Bbk besproken memo
een "concept" is. Anders dan de titel doet vermoeden, is het geen definitief stuk en het heeft geen status. Dit had mijn inziens ook kunnen worden afgeleid uit het feit  dat het memo een "white
paper" is, zonder logo, vermelding van auteurs of andere kwaliteitswaarborgen. Mijn vraag is: op welke manier is over de status van dit (concept) memo in het Implementatieteam Bbk gesproken?

2. Zoals u kunt zien aan de mail die ik hierna doorstuur, was het de voorzitter van het Implementatieteam Bbk wél bekend dat het om een concept ging. Hij wist ook dat het op 17 juni 2020 naar GIB is
gestuurd om er commentaar op te leveren. Mijn vraag is: Heeft de voorzitter met u, of met de rest van het Implementatieteam Bbk gesproken, over dit  door RWS geïnitieerde "wederhoor'7? Ik lees
er niets over in het verslag, maar het kan natuurlijk toch besproken zijn.

3. Het Implementatieteam Bbk heeft waarschijnlijk geen kennis kunnen nemen van de opmerkingen van GIB. Daarom stuur ik u die toe (pdf bijlage), met het verzoek ze in de komende vergadering
van het Implementatieteam Bbk te bespreken. Van die bespreking ontvang ik graag het verslag.

4. Op 20 juni 2019 heeft de vertegenwoordiger van het IPO gezegd dat "dat zijn achterban hetgeen grond maar een bouwstof vindt en vindt dat het tevens niet onder de scope van de BRL9321 valt".
Op 2 oktober 2019 zegt hij dat zijn achterban "verdeeld" zou zijn. Mij is niet bekend dat het IPO een 'mening' heeft over de status van granuliet. Daarom verzoek ik u in  de volgende vergadering
van het Implementatieteam de IPO-vertegenwoordiging te vragen om een toelichting. Welke experts van het IPO hebben, op basis van welke documenten, hun 'mening' gevormd en met welk
gezag hebben zij de vertegenwoordiger van het IPO gevraagd deze 'mening' bij het Implementatieteam Bbk te verwoorden? Ook de uitkomst van deze informatie zie ik graag terug in het verslag.

5. Tot slot ben ik benieuwd naar uw persoonlijke inbreng. Was u op 20 juni 2019 niet verbaasd over de vergaande conclusie i n  het gepresenteerde (concept)memo dat granuliet geen grond zou zijn,
maar een bouwstof? Ik vraag u dit  omdat u al in  een mail uit 2009 aan GIB hebt bevestigd dat granuliet grond is en ook later nog bij discussies hierover betrokken bent geweest. In het verslag van



20 juni zie ik uw eventuele opmerkingen niet terugkomen.

Ik realiseer me dat ik lastige punten aanstip. Dat is helaas onvermijdelijk. Immers: jegens mijn opdrachtgevers zijn, op basis van het verslag van het Implementatieteam Bbk van 20 juni 2019, ernstige
beschuldigingen geuit in de uitzending van Zembla. Daarbij zijn termen als maffioos, crimineel etc. gevallen. Een ex-officier van Justitie meende, mede op basis van uw verslag, te kunnen vaststellen dat
öjaar gevangenisstraf een serieus vooruitzicht voor mijn opdrachtgevers was.
Mij is niet bekend of u Zembla hebt gewezen op de onjuiste informatie uit  juni 2019. Ik hoor dit graag van u.
Door de uitzending is niet alleen reputatieschade, maar ook andere schade ontstaan. Ik neem aan dat het Implementatieteam Bbk de verantwoordelijkheid hiervoor niet wil dragen. Daarom verwacht ik
dat u de kwestie opnieuw bespreekt in  de komende vergadering van het Implementatieteam Bbk en dat u uw bevindingen met ons deelt.

Mocht u eerst met mij willen overleggen over de hier beschreven kwestie, dan kan dat natuurlijk.

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

PS de genoemde mail van RWS aan GIB volgt hierna.

(S)rws.nl>

CC: " DG RW;
Onderwerp: Concept notitie Granuliet

(WVL)

Beste | ,
zie doe 88

In vervolg op ons telefoongesprek ontvang je hierbij de -concept- notitie over granuliet. Graag zouden wij deze concept notitie met je bespreken op vrijdag 12 juli 2019 bij het Ministerie van I&W in
Den Haag. Kun je laten weten hoe laat je kunt en wie vanuit GIB aanwezig zijn. Onze voorkeur gaat uit tussen 12.30u en 15u.

Groeten,



Verzonden: donderdag 23 april 2020 08:51 ...
- BSK; ~ DG R W; ~ DG R w

(WVL); (WVL); (WVL); ( bs )
Onderwerp: FW: Nav van vergadering Implementatieteam 20 juni  2019
Bijlagen: Verslag IT 20juni  2019 .docx; 5) Bbk-19-18 memo Granuliet versie 13 juni 2019 definitief.docx; Reactie op memo  Granuliet versie 13 juni 2019- response GIB_vL3.pdf;

Reactie_op_verzoek_commissie_over_ontbrekende_documenten_inzake_granuliet ( l ) .docx; Verslag IT2  oktober 2019.docx

Hoi cs

Naar aanleiding van onderstaande vragen vaunir het bedrijf GIB aan heb ik met en betrokkenen ( en ) besproken dat:
1 . wordt is geïnformeerd, met ak hjn dat de beantwoording (welke dan ook qua vorm en mboud) niet kan zonder medeweten an de bewindslieden
2.  Qua beantwoording het zuiver is dat DGWB ak az van het IT ism RWS daar oor zorgt, maar dan onder voorbehoud van punt 1 .

Groet

Van: (WVL)
Datum: woensdag 22 apr. 2020 2:22 PM
Aan: (WVL) (WVL) (WVL) - DGRW

iitï' rrï
Onderwerp: FW: Nav van vergadering Implementatieteam 20 juni 2019

Collegae,

Graag overleg en  advies over hoe hier mee om  te gaan.

Gr.

Van: | <@s tupe rs .n l>
Verzonden: woensdag 22 april 2020 14:12
Aan: (WVL) < B@rwsml>
Onderwerp: Nav van vergadering Implementatieteam 20juni 2019

zie voor bijlagen doe 86

Geachte heer ,

Namens mi jn  opdrachtgever, Graniet Import Benelux bv (GIB), vraag i k  uw aandacht voor het volgende.

Het Implementatieteam Bbk heeft op 20juni 2019 een vergadering gehad met onder meereen memo granuliet ("versie 13 juni 2019 def ini t ief")  als bespreekstuk. Ik
stuur het  verslag en  de bijlage mee. Dit verslag is vastgesteld i n  de vergadering van 2 oktober. Ook dat verslag stuur ik mee.

Naar aanleiding van beide vergaderingen w i l  ik  u graageen paar punten voorleggen.

1. U hebt  i n  de brief  van 17 april 2020 van staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer (bijlage) kunnen lezen, dat het op 20 juni  2019 door het Implementatieteam Bbk besproken memo
een "concept" is. Anders dan de t i tel  doet vermoeden, is het  geen def ini t ief  stuk en  het heeft geen status. Dit  had mi jn  inziens ook kunnen worden afgeleid uit het  fei t  dat het memo een "white
paper" is, zonder logo, vermelding van auteurs of andere kwaliteitswaarborgen. M i jn  vraag is: op welke manier is over de status van d i t  (concept) memo i n  het  Implementatieteam Bbk gesproken?

2. Zoals u kunt zien aan de mail die i k  hierna doorstuur, was het  de voorzitter van het  Implementatieteam Bbk wél  bekend dat he t  om  een concept ging. Hij wist  ook dat het  op  17 juni  2020 naar GIB is
gestuurd om  e r  commentaar op  te leveren. Mi jn  vraag is: Heeft de voorzitter met u, of met de rest van het  Implementatieteam Bbk gesproken, over d i t  door RWS geïnitieerde "wederhoor’7? Ik lees
er niets over i n  het  verslag, maar het  kan natuurlijk toch besproken zijn.

3. Het Implementatieteam Bbk heeft waarschijnlijk geen kennis kunnen nemen van de opmerkingen van GIB. Daarom stuur i k  u d ie  toe (pdf bijlage), met het  verzoek ze i n  de komende vergadering
van het  Implementatieteam Bbk te bespreken. Van die bespreking ontvang ik graag het  verslag.

4. Op 20 juni  2019 heeft  de vertegenwoordiger van het  IPO gezegd dat "dat zijn achterban hetgeen grond maar een bouwstof vindt en  v indt  dat he t  tevens n iet  onder de scope van de BRL9321 valt".
Op 2 oktober 2019 zegt hi j  dat  zijn achterban "verdeeld" zou zijn. Mij is n iet  bekend dat het  IPO een 'mening' heeft over de status van granuliet. Daarom verzoek i k  u i n  de volgende vergadering
van het  Implementatieteam de IPO-vertegenwoordiging te vragen om een toelichting. Welke experts van he t  IPO hebben, op basis van welke documenten, hun 'mening' gevormd en  met welk
gezag hebben zij de vertegenwoordiger van het  IPO gevraagd deze 'mening' bij het  Implementatieteam Bbk te verwoorden? Ook de uitkomst van deze informatie zie i k  graag terug i n  het verslag.

5. Tot slot ben ik  benieuwd naar uw persoonlijke inbreng. Was u op 20 juni  2019 n iet  verbaasd over de vergaande conclusie i n  he t  gepresenteerde (concept)memo dat granuliet geen grond zou zijn,
maar een bouwstof? Ik vraag u d i t  omdat u al i n  een mail uit 2009 aan GIB hebt bevestigd dat granuliet grond is en  ook later nog bi j  discussies hierover betrokken bent  geweest. In het  verslag van
20 juni  zie ik uw eventuele opmerkingen n iet  terugkomen.

Ik realiseer me dat ik lastige punten aanstip. Dat is helaas onvermijdeli jk. Immers: jegens mi jn  opdrachtgevers zijn, op basis van het verslag van het Implementatieteam Bbk van 20 juni 2019, ernstige
beschuldigingen geuit i n  de uitzending van Zembla. Daarbij zijn termen als maffioos, crimineel etc. gevallen. Een ex-officier van Justitie meende, mede op  basis van uw verslag, te kunnen vaststellen dat
öjaar gevangenisstraf een serieus vooruitzicht voor mi jn  opdrachtgevers was.
Mij is n iet  bekend of u Zembla hebt  gewezen op  de onjuiste informatie u i t  juni  2019. Ik hoor  d i t  graag van u.
Door de uitzending is n ie t  alleen reputatieschade, maar ook andere schade ontstaan. Ik  neem aan dat het  Implementatieteam Bbk de verantwoordeli jkheid hiervoor n ie t  w i l  dragen. Daarom verwacht i k
dat u de kwestie opnieuw bespreekt i n  de komende vergadering van het  Implementatieteam Bbk en  dat u uw bevindingen met  ons deelt.

Mocht u eerst met  mij  w i l len  overleggen over de hier  beschreven kwestie, dan kan dat natuurlijk.

Ik dank u bi j  voorbaat voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

PS de genoemde mail van RWS aan GIB volgt hierna.

Van: (WVL)
Verzonden: maandag 17 juni 2019 15:34



Aan:
CC: - DG RW; ( WVL)
Onderwerp: Concept notitie Granuliet

Beste | , zie doe 88
In vervolg op ons telefoongesprek ontvang je hierbij de -concept- notitie over granuliet. Graag zouden wij deze concept notitie met je bespreken op vrijdag 12 juli 2019 bij het Ministerie van I&W in
Den Haag. Kun je laten weten hoe laat je kunt en wie vanuit GIB aanwezig zijn. Onze voorkeur gaat uit tussen 12.30u en 15u.

Groeten,



(WVL)
donderdag 23 april 202008:46

■(WVL)
FW: Navvan vergadering Implementatieteam 20juni 2019

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

92
10 .  2 .  e

Er is een nieuwe conphcatie aan liet groeien A-amiit liet bedrijf GIB.

Neem er SAp notitie A-an en kun jij eens nadenken wat ze ui zoeken en ofjg m de stukken tbr WOB dit ook bent tegengekomen

Verder moeten we dit aan laten weten en die mag ook beleid weer informeren omdat bet bedrijf mi ambtehjke stukken en ovenvegmgen wi gaan uizetten atdot eigen gebruik. Een soort oneigenlgk
gebruik an feiten die besproken worden op ambtelijk informeel nh’eau 'waar bet owrleg met wor is bedoeld om je eigen gelijk uit dit soort afwegingen te balen

Verder is dit een ander inkijk op de memo tav het bedrijf

We gaan geen antwoord gezien De ra geus te Her is ingebuurd door bet bedrijf GIB.

Groeten,

Van: (WVL)
Datum: woensdag 22 apr. 2020 6:31 PM
Aan: (WAL) (WAL)

Kopie : (WVL) < @rws.ni>
Onderwerp: RE: Nav van vergadering Implementatieteam 20 juin 2019

(WVL) - DGRW 7

Ha

Half negen is prima. Zal ik jou bellen' 7 Ik beb ook gevraagd om advies. belde net en zou bij lenW Aiagen wat te doen met dit verzoek.

Tot morgen

Groet

Van: " (WVL)"
Verzonden: 22 apr. 2020 18:05
Naar: ’  |(WVL)";
Cc:"  |(WVL)"
Onderwerp: RE: Nav Aan vergadenng Implementatieteam 20 juni 2019

(WVL)" ; (WVL)" ; - DGRW"

Hol

Dank Ad info; goed morgen tet te bespreken boe bier mee om te gaan Past balf 9 al ?

Ik skut even mee in de cc. ter mfo.

Groet

Van: (WVL)
Datum: woensdag 22 apr. 2020 2:22 PM
Aan: (WVL) @rws.ni>. (WVL) (WVL) < _ _ rws2nl>, - DGRW7

< B@minienw.nl>
Onderwerp: FW: Nav van Arergadering Implementatieteam 20 juni 2019

Collegae,

Graag overleg en advies over hoe hier mee om te gaan.

Gr.

Van:
Verzonden: woensdag 22 april 2020 14:12
Aan: (WVL)
Onderwerp: Navvan vergadering Implementatieteam 20juni 2019 bijlagen zie doe 86

Geachte heer ,

Namens mijn opdrachtgever, Graniet Import Benelux bv (GIB), vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Het Implementatieteam Bbk heeft op 20juni 2019 een vergadering gehad met onder meereen memo granuliet ("versie 13 juni 2019 definitief') als bespreekstuk. Ik
stuur het verslag en de bijlage mee. Dit verslag is vastgesteld in de vergadering van 2 oktober. Ook dat verslag stuur ik mee.



Naar aanleiding van beide vergaderingen wil ik u graag een paar punten voorleggen.

L U hebt in  de brief van 17 april 2020 van staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer (bijlage) kunnen lezen, dat het op 20 juni 2019 door het Implementatieteam Bbk besproken memo
een "concept" is. Anders dan de titel doet vermoeden, is het geen definitief stuk en het heeft geen status. Dit had mijn inziens ook kunnen worden afgeleid uit het feit  dat het memo een "white
paper" is, zonder logo, vermelding van auteurs of andere kwaliteitswaarborgen. Mijn vraag is: op welke manier is over de status van dit (concept) memo in het Implementatieteam Bbk gesproken?

2. Zoals u kunt zien aan de mail die ik hierna doorstuur, was het de voorzitter van het Implementatieteam Bbk wél bekend dat het om een concept ging. Hij wist ook dat het op 17 juni 2020 naar GIB is
gestuurd om er commentaar op te leveren. Mijn vraag is: Heeft de voorzitter met u, of met de rest van het Implementatieteam Bbk gesproken, over dit  door RWS geïnitieerde "wederhoor'7? Ik lees
er niets over in het verslag, maar het kan natuurlijk toch besproken zijn.

3. Het Implementatieteam Bbk heeft waarschijnlijk geen kennis kunnen nemen van de opmerkingen van GIB. Daarom stuur ik u die toe (pdf bijlage), met het verzoek ze in de komende vergadering
van het Implementatieteam Bbk te bespreken. Van die bespreking ontvang ik graag het verslag.

4. Op 20 juni 2019 heeft de vertegenwoordiger van het IPO gezegd dat "dat zijn achterban hetgeen grond maar een bouwstof vindt en vindt dat het tevens niet onder de scope van de BRL9321 valt".
Op 2 oktober 2019 zegt hij dat zijn achterban "verdeeld" zou zijn. Mij is niet bekend dat het IPO een 'mening' heeft over de status van granuliet. Daarom verzoek ik u in  de volgende vergadering
van het Implementatieteam de IPO-vertegenwoordiging te vragen om een toelichting. Welke experts van het IPO hebben, op basis van welke documenten, hun 'mening' gevormd en met welk
gezag hebben zij de vertegenwoordiger van het IPO gevraagd deze 'mening' bij het Implementatieteam Bbk te verwoorden? Ook de uitkomst van deze informatie zie ik graag terug in het verslag.

5. Tot slot ben ik benieuwd naar uw persoonlijke inbreng. Was u op 20 juni 2019 niet verbaasd over de vergaande conclusie i n  het gepresenteerde (concept)memo dat granuliet geen grond zou zijn,
maar een bouwstof? Ik vraag u dit  omdat u al in  een mail uit 2009 aan GIB hebt bevestigd dat granuliet grond is en ook later nog bij discussies hierover betrokken bent geweest. In het verslag van
20 juni zie ik uw eventuele opmerkingen niet terugkomen.

Ik realiseer me dat ik lastige punten aanstip. Dat is helaas onvermijdelijk. Immers: jegens mijn opdrachtgevers zijn, op basis van het verslag van het Implementatieteam Bbk van 20 juni 2019, ernstige
beschuldigingen geuit in de uitzending van Zembla. Daarbij zijn termen als maffioos, crimineel etc. gevallen. Een ex-officier van Justitie meende, mede op basis van uw verslag, te kunnen vaststellen dat
öjaar gevangenisstraf een serieus vooruitzicht voor mijn opdrachtgevers was.
Mij is niet bekend of u Zembla hebt gewezen op de onjuiste informatie uit  juni 2019. Ik hoor dit graag van u.
Door de uitzending is niet alleen reputatieschade, maar ook andere schade ontstaan. Ik neem aan dat het Implementatieteam Bbk de verantwoordelijkheid hiervoor niet wil dragen. Daarom verwacht ik
dat u de kwestie opnieuw bespreekt in  de komende vergadering van het Implementatieteam Bbk en dat u uw bevindingen met ons deelt.

Mocht u eerst met mij willen overleggen over de hier beschreven kwestie, dan kan dat natuurlijk.

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

PS de genoemde mail van RWS aan GIB volgt hierna.

Van: (WVL)
Verzonden: maandag 17 juni 2019 15:34
Aan:
CC: - DG RW; (WVL)
Onderwerp: Concept notitie Granuliet

Beste | ,
zie doe 88

In vervolg op ons telefoongesprek ontvang je hierbij de -concept- notitie over granuliet. Graag zouden wij deze concept notitie met je bespreken op vrijdag 12 juli 2019 bij het Ministerie van l&W in Den
Haag. Kun je laten weten hoe laatje kunt en wie vanuit GIB aanwezig zijn. Onze voorkeur gaat ui t  tussen 12.30u en 15u.

Groeten,



(WVL)
donderdag 23 april 202011:01

(WVL); (WVL)
RE: Bedrijf  GIB tav granuliet vraagt fe i ten  vergadering Implementatieteam 20 juni 2019

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

10.2 .e

Ha en |

Ik heb gisteren aan de telefoon kort gesproken, die zou het  voorleggen aan en  binnen DGWB. Hij gaf  gisteren aan da t  hij t/m dinsdag verlof zou
hebben.

Van: (WVL) < @rws.nl>
Verzonden: donderdag 23 april 2020 10:57
Aan: (WVL) « ■@rwsml>; (WVL) < |@rws. nl>
Onderwerp: FW: Bedrijf GIB tav granuliet vraagt fe i ten  vergadering Implementatieteam 20 juni  2019

Heeft ■hier een punt? Ik zag al dat ju l l ie informeren en  die is vz lees ik  uit wat stuurde.

Kunnen jul l ie mi j  laten weten of reageert en meedenkt? Zo ja  watz i jn  beeld is.

Groeten,

Van: (BS) < jarwsml»
Datum: donderdag 23 apr. 2020 9:06 AM
Aan: (WVL) < @ rws. nl>
Kopie: (WVL) nl>
Onderwerp: RE: Bedrijf GIB tav granuliet vraagt feiten vergadering Implementatieteam 20 juni 2019

Beste | ,
Dank. Ik begrijp inmiddels dat deze vragen zijn gericht aan (de secretaris van) het  implementatieteam. Dan is het  wat mij  betreft meest zuiver als de voorzitter van het implementatieteam als eerste de
afweging maakt overal  dan n iet  beantwoording. Daarbij kan natuurli jk wel een advies gegeven worden. Voor i k  l be l  hoor  ik graag eerst even terug hoe de voorzitter/ DGWB er  mee om  w i l  gaan.
Groet,

Van: (WVL) « ■@rwsml>
Datum: donderdag 23 apr. 2020 8:51 AM
Aan: (BS) « ■@rws.nl>
Kopie: (WVL) < B@rwsjil>
Onderwerp: Bedrijf GIB tav granuliet vraagt feiten vergadering Implementatieteam 20 juni 2019

Dit i n  onze ogen oneigenlijke verzoek is binnengekomen. Zie onderste mail. Wij gaan n ie t  antwoordden. is ook geïnformeerd.
Verzoek is ook of j i j  | wilt informeren dat het  bedri j f  deze vragen stelt  en  dat zij ook n ie t  gaan antwoordden of toelichten.

Een van de stukken waar ze naar vragen is een stuk wat ook i n  een  van de brieven door de minister is genoemd en n iet  meegestuurd is. Het heeft  te maken met  de zgn conceptnota waarin granuliet als
grondstof is bestempeld.

Ik pak het  verder op  met en  betrokkenen.

Groeten,

Van : (WVL) rws. n l>
Datum: woensdag 22 apr. 2020 6:31 PM
Aan : (WVL) rws. nl>, (WVL) < (WVL) - DG RW

■fiDminirnw nl '
Kopie: (WVL) >
Onderwerp: RE: Nav van vergadering Implementatieteam 20 juni 2019

Ha

Half negen is prima. Zal ik  jou bellen? Ik heb ook gevraagd om advies. belde net en zou bij lenW vragen wat te doen met dit verzoek.

Tot morgen

Groet

@stupers.nl>Van:

Verzonden: woensdag 22 april 2020 14:12
Aan: (WVL) < @rws.nl>
Onderwerp: Nav van vergadering Implementatieteam 20 juni  2019

bijlagen: zie doe 86

Geachte heer ,

Namens m i jn  opdrachtgever, Graniet Import  Benelux bv (GIB), vraag i k  uw aandacht voor het  volgende.

Het Implementatieteam Bbk heef top 20 juni  2019 een vergadering gehad met onder meereen  memo granuliet ("versie 13 juni  2019 defini t ief") als
bespreekstuk. Ik stuur het verslag en de bijlage mee. Dit verslag is vastgesteld i n  de vergadering van 2 oktober. Ook dat verslag stuur i k  mee.



Naar aanleiding van beide vergaderingen wil ik u graag een paar punten voorleggen.

1. U hebt in de brief van 17 april 2020 van staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer (bijlage) kunnen lezen, dat het op 20 juni 2019 door het Implementatieteam Bbk
besproken memo een "concept" is. Anders dan de titel doet vermoeden, is het geen definitief stuk en het heeft geen status. Dit had mijn inziens ook kunnen worden afgeleid uit het
feit  dat het memo een "white paper" is, zonder logo, vermelding van auteurs of andere kwaliteitswaarborgen. Mijn vraag is: op welke manier is over de status van dit  (concept) memo
in het Implementatieteam Bbk gesproken?

2. Zoals u kunt zien aan de mail die ik hierna doorstuur, was het de voorzitter van het Implementatieteam Bbk wél bekend dat het om een concept ging. Hij wist ook dat het op 17 juni
2020 naar GIB is gestuurd om er commentaar op te leveren. Mijn vraag is: Heeft de voorzitter met u, of met de rest van het Implementatieteam Bbk gesproken, over dit door RWS
geïnitieerde "wederhoor"? Ik lees er niets over in het verslag, maar het kan natuurlijk toch besproken zijn.

3. Het Implementatieteam Bbk heeft waarschijnlijk geen kennis kunnen nemen van de opmerkingen van GIB. Daarom stuur ik u die toe (pdf bijlage), met het verzoek ze in de komende
vergadering van het Implementatieteam Bbk te bespreken. Van die bespreking ontvang ik graag het verslag.

4. Op 20juni 2019 heeft de vertegenwoordiger van het IPO gezegd dat "dat zijn achterban het geen grond maar een bouwstof vindt en vindt dat het tevens niet onder de scope van de
BRL9321 valt". Op 2 oktober 2019 zegt hi j  dat zijn achterban "verdeeld" zou zijn. Mij is niet bekend dat het IPO een 'mening' heeft over de status van granuliet. Daarom verzoek ik u in
de volgende vergadering van het Implementatieteam de IPO-vertegenwoordigingte vragen om een toelichting. Welke experts van het IPO hebben, op basis van welke documenten,
hun 'mening' gevormd en met welk gezag hebben zij de vertegenwoordiger van het IPO gevraagd deze 'mening' bij het Implementatieteam Bbk te verwoorden? Ook de uitkomst van
deze informatie zie ik graag terug in het verslag.

5. Tot slot ben ik benieuwd naar uw persoonlijke inbreng. Was u op 20 juni 2019 niet verbaasd over de vergaande conclusie in  het gepresenteerde (concept)memo dat granuliet geen
grond zou zijn, maar een bouwstof? Ik vraag u dit  omdat u al in  een mail uit 2009 aan GIB hebt bevestigd dat granuliet grond is en ook later nog bij discussies hierover betrokken bent
geweest. In het verslag van 20 juni zie ik uw eventuele opmerkingen niet terugkomen.

Ik realiseer me dat ik lastige punten aanstip. Dat is helaas onvermijdelijk. Immers: jegens mijn opdrachtgevers zijn, op basis van het verslag van het Implementatieteam Bbk van 20 juni 2019,
ernstige beschuldigingen geuit i n  de uitzending van Zembla. Daarbij zijn termen als maffioos, crimineel etc. gevallen. Een ex-officier van Justitie meende, mede op basis van uw verslag, te
kunnen vaststellen dat 6 jaar gevangenisstraf een serieus vooruitzicht voor mijn opdrachtgevers was.
Mij is niet bekend of u Zembla hebt gewezen op de onjuiste informatie uit  juni 2019. Ik hoor dit graag van u.
Door de uitzending is niet alleen reputatieschade, maar ook andere schade ontstaan. Ik neem aan dat het Implementatieteam Bbk de verantwoordelijkheid hiervoor niet wil dragen. Daarom
verwacht ik dat u de kwestie opnieuw bespreekt in  de komende vergadering van het Implementatieteam Bbk en dat u uw bevindingen met ons deelt.

Mocht u eerst met mij willen overleggen over de hier beschreven kwestie, dan kan dat natuurlijk.

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

PS de genoemde mail van RWS aan GIB volgt hierna.

Van: (WVL)
Verzonden: maandag 17 juni 2019 15:34
Aan:
CC: - DGRW; ( WVL)
Onderwerp: Concept notitie Granuliet

zie doe 88
In vervolg op ons telefoongesprek ontvang je hierbij de -concept- notitie over granuliet. Graag zouden wij deze concept notitie met je bespreken op vrijdag 12 juli 2019 bij het
Ministerie van I&W in Den Haag. Kun je laten weten hoe laat je kunt en wie vanuit GIB aanwezig zijn. Onze voorkeur gaat uit tussen 12.30u en 15u.

Groeten,



Van:
Verzonden:
Aan:
CC
Onderwerp:

(WVL)
donderdag 23 apr i l  202017:21

(BS); (WVL); (ZN (ZN )
(BS); (BS); (BS); (BS); (BS); (ZN)

reactie op  handhavingsverzoek gemeente West  Maas en  Waal

10 .2 .6

94

Dank en 'de Gelderlander’ publiceert er a lom 15:48 uur over. zie:
https tóvw. gekierlander .nl west- maas-en- waal mmister-laat- stort- doorgaan- grarnetbedrijf- wil deskundige- aansprakehjk- steHen-a4cd4c0f

Dit artikel suggereert dat GIB bv m de tegenaanval gaat door:
- een klacht in de dienen tegen ZEBLA bij de Raad tooi de journalistiek:
- een van de experts uit de uitzending gerechtehjk aansprakehjk te stellen voor schade.

Groet

Van: (BS) <
Datum: donderdag 23 apr. 2020 1:23 PM
Aan: (WVL) < @rws.nt> (AXVT) < | (WVL) ■ (ZN) < |@nvs.nl>,

(ZN) < (gnvs.nl>
Kopie: (BS) < (gnvs.ni>, (BS) (BS) r™ nb , (BS)

(BS) < |@rws.iii>, (ZN) < 'f(nvs.ilt>
Onde rwerp: reactie op handhavingsverzoek gemeente West Maas en Waal h t tp s : / /  ww . we s tma as  e nwa a 1 . n 1 / f 1 y s y s t em / me di a /

besluit_handhavingsverzoek_over_de_maas_rws-2020 . pdf
Collega's,

Bijgaand ter info de gezamenlijke reactie van RWS en ILT op het handhavingsverzoek van de gemeente West Maas en Waal m.b.t. de toepassing van granuliet in Over de Maas.
Deze reactie is zojuist verzonden.

Zo meteen wordt ook de Tweede Kamer hierover geïnformeerd middels een (korte) brief.

Groeten,

Met  vriendeliike qroet,



(WVL)
donderdag 30 april 202018:09

(WVL) ; (WVL); (WVL); - DGRW
(WVL)

RE: Nav van vergadering Implementatieteam 20 juni 2019
L0-2 . e

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Dank

95

Van: (WVL)
Datum: dinsdag 28 apr. 2020 3:44 PM

(WVL) (VAL) (WVL) - DGRW
< @miniemvii>
Kopie: (WVL) < H@rwsni>
Onderwerp: RE: Nav van vergadering Implementatieteam 20 juni 2019

Ha en |

Ter informatie. Zojuist gebeld door namens Granuliet Import Benelux. Ik heb hem kort te woord gestaan en aangegeven dat wij vanuit RWS geen reactie geven op zijn verzoek, en
zijn verzoek onder de aandacht van de voorzitter van het IT namens het ministerie van I&W hebben gebracht.

Verder geen mededelingen gedaan.

Gr.

Van: (WVL)
Verzonden: woensdag 22 april 2020 18:06
Aan: ( WV L) < Drwsjil>; ( WV L)
DGRW< @minienw.nl>
cc: (wvl) ni>
Onderwerp: RE: Nav van vergadering Implementatieteam 20 juni 2019

. n I >; (WVL) @rws.nl>;

Hol

Dank Aid info; goed morgen tet te bespreken hoe hier mee om te gaan Past half 9 al ?

Ik sluit e en mee in de cc. ter info.

Groet

Van: (WVL)
Datum: woensdag 22 apr. 2020 2:22 PM
Aan: (WVL) (WVL) (WVL) - DGRW7

i?iininirnw nt
Onderwerp: FW: Nav van vergadering Implementatieteam 20 juni 2019

Collegae,

Graag overleg en advies over hoe hier mee om te gaan.

Gr.

Van: | <@s tupe rs .n l>
Verzonden: woensdag 22 april 2020 14:12
Aan: (WVL) < @rws.nl>
Onderwerp: Nav van vergadering Implementatieteam 20juni 2019

bijlagen: zie doe 86

Geachte heer ,

Namens mijn opdrachtgever, Graniet Import Benelux bv (GIB), vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Het Implementatieteam Bbk , heeft op 20juni 2019 een vergadering gehad met onder meereen memo granuliet ("versie 13 juni 2019 definitief") als bespreekstuk. Ik
stuur het verslag en de bijlage mee. Dit verslag is vastgesteld in de vergadering van 2 oktober. Ook dat verslag stuur ik mee.

Naar aanleiding van beide vergaderingen wil ik u graag een paar punten voorleggen.

1. U hebt in de brief van 17 april 2020 van staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer (bijlage) kunnen lezen, dat het op 20 juni 2019 door het Implementatieteam Bbk besproken memo
een "concept" is. Anders dan de titel doet vermoeden, is het geen definitief stuk en het heeft geen status. Dit had mijn inziens ook kunnen worden afgeleid uit het feit  dat het memo een "white
paper" is, zonder logo, vermelding van auteurs of andere kwaliteitswaarborgen. Mijn vraag is: op welke manier is over de status van dit (concept) memo in het Implementatieteam Bbk gesproken?

2. Zoals u kunt zien aan de mail die ik hierna doorstuur, was het de voorzitter van het Implementatieteam Bbk wél bekend dat het om een concept ging. Hij wist ook dat het op 17 juni 2020 naar GIB is
gestuurd om er commentaar op te leveren. Mijn vraag is: Heeft de voorzitter met u, of met de rest van het Implementatieteam Bbk gesproken, over dit door RWS geïnitieerde "wederhoor’7? Ik lees
er niets over i n  het verslag, maar het kan natuurlijk toch besproken zijn.

3. Het Implementatieteam Bbk heeft waarschijnlijk geen kennis kunnen nemen van de opmerkingen van GIB. Daarom stuur ik u die toe (pdf bijlage), met het verzoek ze in de komende vergadering
van het Implementatieteam Bbk te bespreken. Van die bespreking ontvang ik graag het verslag.

4. Op 20 juni 2019 heeft de vertegenwoordiger van het IPO gezegd dat "dat zijn achterban hetgeen grond maar een bouwstof vindt en vindt dat het tevens niet onder de scope van de BRL9321 valt".
Op 2 oktober 2019 zegt hij dat zijn achterban "verdeeld" zou zijn. Mij is niet bekend dat het IPO een 'mening' heeft over de status van granuliet. Daarom verzoek ik u in de volgende vergadering
van het Implementatieteam de IPO-vertegenwoordiging te vragen om een toelichting. Welke experts van het IPO hebben, op basis van welke documenten, hun 'mening' gevormd en met welk
gezag hebben zij de vertegenwoordiger van het IPO gevraagd deze 'mening' bij het Implementatieteam Bbk te verwoorden? Ook de uitkomst van deze informatie zie ik graag terug in het verslag.

5. Tot slot ben ik benieuwd naar uw persoonlijke inbreng. Was u op 20 juni 2019 niet verbaasd over de vergaande conclusie i n  het gepresenteerde (concept)memo dat granuliet geen grond zou zijn,
maar een bouwstof? Ik vraag u dit  omdat u al in  een mail uit 2009 aan GIB hebt bevestigd dat granuliet grond is en ook later nog bij discussies hierover betrokken bent geweest. In het verslag van
20 juni zie ik uw eventuele opmerkingen niet terugkomen.

Ik realiseer me dat ik lastige punten aanstip. Dat is helaas onvermijdelijk. Immers: jegens mijn opdrachtgevers zijn, op basis van het verslag van het Implementatieteam Bbk van 20 juni 2019, ernstige
beschuldigingen geuit in de uitzending van Zembla. Daarbij zijn termen als maffioos, crimineel etc. gevallen. Een ex-officier van Justitie meende, mede op basis van uw verslag, te kunnen vaststellen dat



6jaar gevangenisstraf een serieus vooruitzicht voor mi jn  opdrachtgevers was.
Mij is n iet  bekend of u Zembla hebt  gewezen op  de onjuiste informatie u i t  juni  2019. Ik hoor  d i t  graag van u.
Door de uitzending is n ie t  alleen reputatieschade, maar ook andere schade ontstaan. Ik  neem aan dat het  Implementatieteam Bbk de verantwoordeli jkheid hiervoor n ie t  w i l  dragen. Daarom verwacht i k
dat u de kwestie opnieuw bespreekt i n  de komende vergadering van het  Implementatieteam Bbk en  dat u uw bevindingen met  ons deelt.

Mocht u eerst met  mij  w i l len  overleggen over de hier  beschreven kwestie, dan kan dat natuurlijk.

Ik dank u bi j  voorbaat voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

PS de genoemde mail van RWS aan GIB volgt hierna.

Van: (WVL)
Verzonden: maandag 17 juni 2019 15:34
Aan:
CC: - DG RW; (WVL)
Onderwerp: Concept notit ie Granuliet

Beste | , zie doe 88
In vervolg op  ons telefoongesprek ontvang je hierbij de -concept- notitie over granuliet. Graag zouden wij  deze concept notitie met je bespreken op vrijdag 12 juli 2019 bij het Ministerie van I&W in
Den Haag. Kun je laten weten hoe laat je kunt en wie vanuit GIB aanwezig zijn. Onze voorkeur gaat  uit tussen 12.30u en  15u.

Groeten,



(WVL)
vrijdag 8 mei 2020 10:00

FW: Nav van vergadering Implementatieteam 20juni 2019

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

10 .  2 .  e 96

Ha

Het wordt nog niet rustiger op het dossier granuliet. Zie hieronder. Ik zal vanmiddag na intern overleg met mijn leidinggevende en , een kort mailtje aan sturen, zoals
hieronder aangegeven. Kan ik in dat mailtje naar jou als contactpersoon verwijzen? Graag reactie.

Gr.

Va n : ( BS) < @rws . n I >
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 21:19
Aan: (WVL) < @rwsml>
Onderwerp: RE: Nav van vergadering Implementatieteam 20 juni 2019

Dag
Lijkt mij logisch om naar beleid/DGWB te verwijzen omdat jij hierin mijn ogen wordt benaderd in de rol van secretaris van het IT. Het IT valt onder de verantwoordelijkheid van beleid (en jouw rol
onder BOA?). Bovendien is
Wel goed om dit even bij aan te kondigen.
Groeten,

Van: (WVL) < @rws.nl>
Verzonden: donderdag 7 mei 202009:36
Aan: < @rws.nl>
CC: ( WVL) < @rws.nl>; (WVL) < H@rws . n I >
Onderwerp: FW: Nav van vergadering Implementatieteam 20 juni 2019

Ha ,

Op advies van | aan  jou de vraag of je je kan vinden in onderstaand korte antwoord (zie gele tekst) en of we daarbij naar of andere contactpersonen binnen het ministerie moeten
verwijzen. Daarnaast blijven wij natuurlijk graag geïnformeerd over de stappen die al dan niet door het ministerie n.a.v. deze mail worden gezet, maar dat spreekt voor zich natuurlijk.

Graag je advies in deze.

Groet,

Van: (WVL) < @rws.nl>
Verzonden: donderdag 7 mei 202009:31
Aan: (WVL) < @rws.nl>; (WVL) @rws. nl>
Onderwerp: RE: Nav van vergadering Implementatieteam 20 juni 2019

Goed om eerst e en af te stemmen met of idd nog steeds de afgesproken contactpersoon is.

(en los daar. Tin wat er nu eigenlijk gebeurd met de vragen) ?

Groet

Van: (WVL)
Datum: donderdag 07 mei 2020 927 AM
Aan: (WVL) (WVL)
Onderwerp: FW: Nav van vergadering Implementatieteam 20 juni 2019

Ha en |

Zal ik een kort mailtje sturen als onderstaand?

Gr.

11.1 jo 10. 2. g concept

definitief: zie doe 97

Van: < J@stu pers, n I >
Verzonden: donderdag 7 mei 202008:01
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: Nav van vergadering Implementatieteam 20 juni 2019

Geachte heer ,
Naar aanleiding van onderstaande mail, heb ik u op 28april gebeld om te bespreken of en wanneer Graniet Import Benelux een antwoord kon verwachten op de vragen die het bedrijf heeft. U l iet mij
toen weten dat de directie waaronder u valt, niet toestond dat u zelf antwoord gaf. Gegeven alle commotie over dit  onderwerp begrijp ik dit wel. Niettemin wil GIB wel graag antwoord op deze vragen.
Kunt u mij  zeggen tot wie ik mij wél kan wenden?
Ik hoor graag van u.
Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: woensdag 22 april 2020 14:12
Aa n : < |@rws. n
Onderwerp: Nav van vergadering Implementatieteam 20juni 2019

bijlagen: zie doe 86

Geachte heer ,

Namens mijn opdrachtgever, Graniet Import Benelux bv (GIB), vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Het Implementatieteam Bbk waarvoor u het secretariaat voert, heeft op 20 juni 2019 een vergadering gehad met onder meereen memo granuliet ("versie 13 juni 2019 definitief") als bespreekstuk. Ik
stuur het verslag en de bijlage mee. Dit verslag is vastgesteld in de vergadering van 2 oktober. Ook dat verslag stuur ik mee.



Naar aanleiding van beide vergaderingen wil ik u graag een paar punten voorleggen.

L U hebt in  de brief van 17 april 2020 van staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer (bijlage) kunnen lezen, dat het op 20 juni 2019 door het Implementatieteam Bbk besproken memo
een "concept" is. Anders dan de titel doet vermoeden, is het geen definitief stuk en het heeft geen status. Dit had mijn inziens ook kunnen worden afgeleid uit het feit  dat het memo een "white
paper" is, zonder logo, vermelding van auteurs of andere kwaliteitswaarborgen. Mijn vraag is: op welke manier is over de status van dit (concept) memo in het Implementatieteam Bbk gesproken?

2. Zoals u kunt zien aan de mail die ik hierna doorstuur, was het de voorzitter van het Implementatieteam Bbk wél bekend dat het om een concept ging. Hij wist ook dat het op 17 juni 2020 naar GIB is
gestuurd om er commentaar op te leveren. Mijn vraag is: Heeft de voorzitter met u, of met de rest van het Implementatieteam Bbk gesproken, over dit  door RWS geïnitieerde "wederhoor'7? Ik lees
er niets over in het verslag, maar het kan natuurlijk toch besproken zijn.

3. Het Implementatieteam Bbk heeft waarschijnlijk geen kennis kunnen nemen van de opmerkingen van GIB. Daarom stuur ik u die toe (pdf bijlage), met het verzoek ze in de komende vergadering
van het Implementatieteam Bbk te bespreken. Van die bespreking ontvang ik graag het verslag.

4. Op 20 juni 2019 heeft de vertegenwoordiger van het IPO gezegd dat "dat zijn achterban hetgeen grond maar een bouwstof vindt en vindt dat het tevens niet onder de scope van de BRL9321 valt".
Op 2 oktober 2019 zegt hij dat zijn achterban "verdeeld" zou zijn. Mij is niet bekend dat het IPO een 'mening' heeft over de status van granuliet. Daarom verzoek ik u in  de volgende vergadering
van het Implementatieteam de IPO-vertegenwoordiging te vragen om een toelichting. Welke experts van het IPO hebben, op basis van welke documenten, hun 'mening' gevormd en met welk
gezag hebben zij de vertegenwoordiger van het IPO gevraagd deze 'mening' bij het Implementatieteam Bbk te verwoorden? Ook de uitkomst van deze informatie zie ik graag terug in het verslag.

5. Tot slot ben ik benieuwd naar uw persoonlijke inbreng. Was u op 20 juni 2019 niet verbaasd over de vergaande conclusie i n  het gepresenteerde (concept)memo dat granuliet geen grond zou zijn,
maar een bouwstof? Ik vraag u dit  omdat u al in  een mail uit 2009 aan GIB hebt bevestigd dat granuliet grond is en ook later nog bij discussies hierover betrokken bent geweest. In het verslag van
20 juni zie ik uw eventuele opmerkingen niet terugkomen.

Ik realiseer me dat ik lastige punten aanstip. Dat is helaas onvermijdelijk. Immers: jegens mijn opdrachtgevers zijn, op basis van het verslag van het Implementatieteam Bbk van 20 juni 2019, ernstige
beschuldigingen geuit in de uitzending van Zembla. Daarbij zijn termen als maffioos, crimineel etc. gevallen. Een ex-officier van Justitie meende, mede op basis van uw verslag, te kunnen vaststellen dat
öjaar gevangenisstraf een serieus vooruitzicht voor mijn opdrachtgevers was.
Mij is niet bekend of u Zembla hebt gewezen op de onjuiste informatie uit  juni 2019. Ik hoor dit graag van u.
Door de uitzending is niet alleen reputatieschade, maar ook andere schade ontstaan. Ik neem aan dat het Implementatieteam Bbk de verantwoordelijkheid hiervoor niet wil dragen. Daarom verwacht ik
dat u de kwestie opnieuw bespreekt in  de komende vergadering van het Implementatieteam Bbk en dat u uw bevindingen met ons deelt.

Mocht u eerst met mij willen overleggen over de hier beschreven kwestie, dan kan dat natuurlijk.

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

PS de genoemde mail van RWS aan GIB volgt hierna.

@rws.nl>
Verzonden: maandag 17 juni 2019 15:34
Aan:
CC: - DG RW;
Onderwerp: Concept notitie Granuliet

(WVL)

Beste ,
zie doe 88

In vervolg op ons telefoongesprek ontvang je hierbij de -concept- notitie over granuliet. Graag zouden wij deze concept notitie met je bespreken op vrijdag 12 juli 2019 bij het Ministerie van I&W in
Den Haag. Kun je laten weten hoe laat je kunt en wie vanuit GIB aanwezig zijn. Onze voorkeur gaat uit tussen 12.30u en 15u.

Groeten,



(WVL)
maandag 11 me i  2020 17:21

RE: Nav van vergadering Implementatieteam 20 juni  2019

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

10 .  2 .  e 97

Geachte | ,

Wi j  hebben uw mail onder de aandacht gebracht bi j  de verantwoordelijke beleidsdirectie bij het  ministerie van I&W, het  Directoraat Generaal Water  en  Bodem (DGWB). U kunt  zich wenden tot de
heer

Met vriendelijke groet,

Van: < @stu pers, n I >
Verzonden: donderdag 7 mei  202008:01
Aan: (WVL) < @rws.nl>
Onderwerp: RE: Nav van vergadering Implementatieteam 20 juni 2019

Geachte heer ,
Naar aanleiding van onderstaande mail, heb ik  u op 28april gebeld om te bespreken of en  wanneer Graniet Import  Benelux een antwoord kon verwachten op de vragen die het  bedri j f  heeft .  U l i e t  mi j
toen weten dat de directie waaronder u valt, n iet  toestond dat u zelf antwoord gaf. Gegeven alle commotie over d i t  onderwerp begrijp ik dit wel .  Niettemin w i l  GIB wel  graag antwoord op deze vragen.
Kunt u mij  zeggen tot w ie  ik mi j  wél  kan wenden?
Ik hoor graag van u.
Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: woensdag 22 april 2020 14:12
Aa n : < |@rws. n
Onderwerp: Nav van vergadering Implementatieteam 20juni 2019

bijlagen: zie doe 86

Geachte heer ,

Namens mi jn  opdrachtgever, Graniet Import Benelux bv (GIB), vraag i k  uw aandacht voor het volgende.

Het Implementatieteam Bbk heeft op 20juni 2019 een vergadering gehad met onder meereen memo granuliet ("versie 13 juni 2019 def in i t ief ' )  als bespreekstuk. Ik
stuur het  verslag en  de bijlage mee. Dit verslag is vastgesteld i n  de vergadering van 2 oktober. Ook dat verslag stuur ik mee.

Naar aanleiding van beide vergaderingen w i l  ik  u graageen paar punten voorleggen.

1. U hebt  i n  de brief  van 17 april 2020 van staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer (bijlage) kunnen lezen, dat het op 20 juni  2019 door het Implementatieteam Bbk besproken memo
een "concept" is. Anders dan de t i tel  doet vermoeden, is het  geen def ini t ief  stuk en  het  heeft geen status. Dit  had mi jn  inziens ook kunnen worden afgeleid uit het  fei t  dat het  memo een "white
paper" is, zonder logo, vermelding van auteurs of andere kwaliteitswaarborgen. M i jn  vraag is: op  welke manier is over de status van d i t  (concept) memo i n  het  Implementatieteam Bbk gesproken?

2. Zoals u kunt zien aan de mail die i k  hierna doorstuur, was het  de voorzitter van het  Implementatieteam Bbk wél  bekend dat het  om  een concept ging. Hij wist  ook dat het  op  17 juni  2020 naar GIB is
gestuurd om  e r  commentaar op  te leveren. Mi jn  vraag is: Heeft de voorzitter met u, of met de rest van het  Implementatieteam Bbk gesproken, over d i t  door RWS geïnitieerde "wederhoor"? Ik lees
er niets over i n  het  verslag, maar het  kan natuurli jk toch besproken zijn.

3. Het Implementatieteam Bbk heeft waarschijnlijk geen kennis kunnen nemen van de opmerkingen van GIB. Daarom stuur i k  u d ie  toe (pdf bijlage), met het  verzoek ze i n  de komende vergadering
van het  Implementatieteam Bbk te bespreken. Van die bespreking ontvang ik graag het  verslag.

4. Op 20 juni  2019 heeft de vertegenwoordiger van het  IPO gezegd dat "dat zijn achterban hetgeen grond maar een bouwstof vindt en  vindt dat he t  tevens n iet  onder de scope van de BRL9321 valt".
Op 2 oktober 2019 zegt hi j  dat  zijn achterban "verdeeld" zou zijn. Mij is n ie t  bekend dat he t  IPO een 'mening' heeft over de status van granuliet. Daarom verzoek i k  u i n  de volgende vergadering
van het  Implementatieteam de IPO-vertegenwoordiging te vragen om een toelichting. Welke experts van het  IPO hebben, op basis van welke documenten, hun 'mening' gevormd en  met welk
gezag hebben zij de vertegenwoordiger van het  IPO gevraagd deze 'mening' bi j  he t  Implementatieteam Bbk te verwoorden? Ook de uitkomst van deze informatie zie i k  graag terug i n  het  verslag.

5. Tot slot ben ik  benieuwd naar uw persoonlijke inbreng. Was u op 20 juni  2019 n iet  verbaasd over  de vergaande conclusie i n  he t  gepresenteerde (concept)memo dat granuliet geen grond zou zijn,
maar een bouwstof? Ik vraag u d i t  omdat u al i n  een mail uit 2009 aan GIB hebt bevestigd dat granuliet grond is en  ook later nog bi j  discussies hierover betrokken bent  geweest. In het  verslag van
20 juni  zie ik uw eventuele opmerkingen n iet  terugkomen.

Ik realiseer me dat ik lastige punten aanstip. Dat is helaas onvermijdeli jk. Immers: jegens mi jn  opdrachtgevers zijn, op basis van het verslag van het Implementatieteam Bbk van 20 juni 2019, ernstige
beschuldigingen geuit i n  de uitzending van Zembla. Daarbij zijn termen als maffioos, crimineel etc. gevallen. Een ex-officier van Justitie meende, mede op  basis van uw verslag, te kunnen vaststellen dat
öjaar gevangenisstraf een serieus vooruitzicht voor mi jn  opdrachtgevers was.
Mij is n iet  bekend of u Zembla hebt  gewezen op  de onjuiste informatie u i t  juni  2019. Ik hoor  d i t  graag van u.
Door de uitzending is n ie t  alleen reputatieschade, maar ook andere schade ontstaan. Ik  neem aan dat het  Implementatieteam Bbk de verantwoordeli jkheid hiervoor n ie t  w i l  dragen. Daarom verwacht i k
dat u de kwestie opnieuw bespreekt i n  de komende vergadering van het  Implementatieteam Bbk en  dat u uw bevindingen met  ons deelt.

Mocht u eerst met  mij  w i l len  overleggen over de hier  beschreven kwestie, dan kan dat natuurlijk.

Ik dank u bi j  voorbaat voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

PS de genoemde mail van RWS aan GIB volgt hierna.

Van: (WVL)
Verzonden: maandag 17 juni 2019 15:34
Aan:
CC: - DG RW; (WVL)
Onderwerp: Concept notit ie Granuliet

Beste | ,
zie doe 88

In vervolg op  ons telefoongesprek ontvang je hierbij de -concept- notitie over granuliet. Graag zouden wij  deze concept notitie met je bespreken op vrijdag 12 juli 2019 bij het Ministerie van I&W in
Den Haag. Kun je laten weten hoe laat je kunt en wie vanuit GIB aanwezig zijn. Onze voorkeur gaat  uit tussen 12.30u en  15u.

Groeten,



Denk ook aan het milieu - is printen van deze mail echt nodig?



(WVL)Van:

Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 07:31

( BS ); (WVL)

Onderwerp: FW: Asfalt en granuliet

98
10 .  2 .  e

Willen jullie deze oppakken rinket overzeilt op geheel Granuliet. Dank ah'ast Ik richt me op PFAS -andaag heb gisteren bijgepraat.

In essentie 'Noordse leem wordt granulaaat tbv asfeit en Granuliet is het overblijvende materiaal’.

Groet

Van: - BSK< @minienw.ni>

Datum: dinsdag 12 mei 2020 7:26 AM

Aan: -DB0<H @minienw.n>, - BSK< (gmmienw.nl>. (BS) < rws.nl>.
(VAT) s. n> 7 | | - BSK< @minienw.n>

Kopie : - DBO < @minienw.ni>

Onderwerp: RE: Asfalt en granuliet

Wi l  j i j  d i t  oppakken ?

Met vri  endel i j  ke groet

Van: - DBO < (giminienw.n>

Datum: maandag 11 mei 2020 9:38 PM

Aan: - BSK< @minienw.ni>, (BS) < (grws.ni>

Kopie : - DBO < @minienw.ni>

Onderwerp: Asfalt en granuliet

Ha

De minister las in het dossier een vraag over asfeit en granuliet. Ze wil geïnformeerd worden wat de reactie tussen die twee is. Willen jullie haar met en mg in de cc over informeren Aiuiavond of
morgenochtend (tijdig voor debat).

Dank en groet.



(WVL)
maandag 18 mei 2020 15:45

(BS)
FW: memo ter voorbereiding op gesprek Bontrup
gesprekslijn tav gesprek met Bontrup. docx

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

99

10.2-e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.bhckbeny. corn)

Van: <| @ziggo.n>
Datum: maandag 18 mei 2020 3:42 PM
Aan: (WVL) <
Onderwerp: memo ter voorbereiding op gesprek Bontrup memo : zie doe

Hierbij het memo wat ik gemaakt heb als voorbereiding op het gesprek met Bontrup, status concept.

Ik hoor dat een gesprek mogelijk plaatsvindt medio juni. Dan kan ruim voor die t i jd een finale versie gemaakt worden.

Ik heb en vooraf nog niet meegenomen. Hun vraag ik om op het concept te reageren.

Groeten,



maandag 18 mei  2020 15:02
(WVL)

gespreksli jn tavgesprek met  Bontrup
gespreksli jn tavgesprek met  Bontrup.dooc

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

10110. 2. e

Ho i | memo: zie doe 110
Bijgaand mijn aantekeningen/opmerkingen.
Ik heb zelfde neiging om de: inleiding / context over granuliet / huidige situatie kopjes en bijbehorende teksten in te korten (evt de rest naarde toelichting te verplaatsen). Dit om de leesbaarheid en
het doel van de nota wat scherper te krijgen.

Groeten, buiten reikwijdte



(WVL)
dinsdag 19 mei 2020 09:28

RE: memo ter voorbereiding op gesprek Bontrup

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

103

10 .  2 .  e
Hoi

snap je vraag over mijn deelname aan het gesprek; het is maar net wat helpt; voor de continuïteit vd relatie en de aanloop naar het heden helpt het als ik er bij ben en in  zekere zin de brug sla
tussen RWS en Bontrup als mn zijn verhaal doet; gaat het meteen vooral over claim ed dan ligt het al weer anders; zoals gezegd zal het zich wel niet in  1 gesprek ontvouwen;

Groet

Van: (WVL) l@rws.nl>
Datum: dinsdag 19 mei 2020 9:16 AM
Aan: < @rws.nl>
Onderwerp: RE: memo ter voorbereiding op gesprek Bontrup

Dank voor de reactie. De punten 1, 2 en 3 worden in  een actie van meegenomen maar komen ook weer bij mij uit en ik geef ze aan |  |. Dus als dat in  beeld komt hoor je van
me.

Nu we deze uitwisseling hebben gedaan nog 1 vraag; ik begin te denken dat het wellicht beter is dat ik naar het gesprek ga met Bontrup op 15 juni? Dan houdt j i j  je  handen vrij omdat jou rol
vooral zat wat je zelf noemt in  je  eerste zin. De andere zaken liggen niet bij jou. Echter ik kan het mis hebben. Dus reageer svp echt zoals je  gemoed ingeeft.

Groeten,

Van: |(WVL) < B@rws.nl>
Datum: maandag 18 mei 2020 7:40 PM
Aan: (WVL) |@rws.nl>
Onderwerp: RE: memo ter voorbereiding op gesprek Bontrup

Hoi

Dank vh memo.

In essentie is het alt i jd gegaan om legitimatie, transparantie, consistentie en navolgbaarheid van overheidshandelen; in  di t  geval heeft Bontrup geen van deze punten ervaren als aanwezig.

Jouw splitsing in  de 6 punten vanuit het memorandum vind ik daarin prima kapstok. Ik begrijp da t je  1 t/m 3 van je kapstok koppelt aan een andere memo/traject. Dat traject ken ik niet, maar
zal voor Bontrup wel zeer relevant zijn. En zelf ben ik ook wel zeer geïnteresseerd over dat vervolg.

De punten 4.5 en 6 zijn ook idd ingewikkeld, maar zakelijk (5 en 6) overzichtelijk.

Punt 4 gaat RWS laten zien actie te ondernemen, is de essentie vh gesprek voor Bontrup vermoed ik.

Ik vermoed dat 1 gesprek eea niet oplost.

Groet

HVan: (WVL) < @rws.nl>
Datum: maandag 18 mei 2020 3:48 PM
Aan: (WVL) < i® rws.nl>
Onderwerp: FW: memo ter voorbereiding op gesprek Bontrup

Dl men» heb ik aan gestuurd omdat ik mg even moet laten gelden

Wil jg er svp ook naar kg ken en kritisch reageren svp. Ik heb nog geen echte gesprekslgn bedacht maar dat komt nog wel Het gesprek zoals dat nu wordt bedacht kende ik met maar had ik in
mijn memo als “ met doen” beschreien

heb ik de mail nog niet gestuurd, leek mg dat ik eerst jou beeld moet hebben



Aan: (VAT)
Onderwerp: memo ter voorbereiding op gesprek Bontnip

Hierbij het memo wat ik gemaakt heb als voorbereiding op het gesprek met Bontrup, status concept.

Ik hoor dat een gesprek mogelijk plaatsvindt medio juni. Dan kan ruim voor die ti jd een finale versie gemaakt worden.

Ik heb en vooraf nog niet meegenomen. Hun vraag ik  om op het concept te reageren.

Groeten,



(WVL)
maandag 25 mei 2020 08:49

RE: memo ter voorbereiding op gesprek Bontrup

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

10. 2. e 104

Hoi|

Ik volg j e  lijn onder de punten 1 en 2 ,  zg liet bij punt 1 dat RWS vertegenwoordigt naast mezelf

We houden elkaar op de hoogte.

Groet

Van: (WVL) < _ _ rws1ni>
Datum: maandag 25 mei 2020 8:03 AM
Aan: (WVL) < |@rAvs.n>
Onderwerp: FW: memo ter voorbereiding op gesprek Bontrup

Ik reeg deze reactie van . Ah ik die optel bg jou reactie denk ik dat de wenselijke Ejn wordt;

1 . Zolang we onder de druk zitten Aan de minister tav berichtgeving en de lopende issue met gemeente West Maas en Waal en zolang DGWB meegaat dan ben jij de continue iactor voor alle partijen en is het
veel beter als jij RWS Aertegenwoordigt.
2. Zodra Bontrup GIB gaat claimen richting RWS kan ik bij stappen Avant dan is het regulier gedoe tussen RWS en Bontrup en kan ik Aia en met jou schakelen

Tot dit beeld kwam ik toen ik jou reactie en die Aan zag Als hij mijn memo als een insteek Aoor het gesprek had gezien Avas er een andere reactie gekomen Wil je er zo eens OAer nadenken

Tot slot; ik ga mij nu zelf maar m liet personele deel Aerdiepen AAant (die zou als neutrale speler dat proberen) heeft AAat prre gedoe. Ik aatI wel graag betrokken bhjven bij de Aoorbereidingen met
Bontrup.

Als jij gereageerd hebt kan ik dat met bespreken

Groeten

Van: (BS)
Datum: woensdag 20 mei 2020 6:59 PM
Aan: (WVL) < |@rws.nl>
Onderwerp: RE: memo ter Aroorbereidmg op gesprek Bontrup

Dag ,
Ik heb jouw memo bekeken. Nemen we mee als bouwsteen bij de voorbereiding van het gesprek met GIB.
Groeten,

I

Van: (WVL) < @rws.nl>
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 10:48
Aan: H (BS)  < @rws.nl>
Onderwerp: FW: memoter voorbereiding op gesprek Bontrup

Ik benader jou als laatste met dit memo. kan zich er in herkennen en heeft AA*at tips meegegeven. Wil jij er SAp ook eAen nakijken

Context: ik zoom m op de positie Aun het bedrijf richting ons en omgekeerd. Feitelijk zou jij eerst hert stukje context granuEet onder toelichting op pag 5 moeten lezen en dan pas het OAenge. De acties om na
te gaan of AAre richting medeAverkers Aerkeerd gehandeld hebben en of AA-aar zichtbaar AA ordt dat medeAAerkers mogehjk onjuist handelde komt in een separate nota.
De Aiaag die ik wel heb aan je is als Aolgt; Avorden Ave juridisch extra kwetsbaar als Ave in gesprek treden net het bedrijf naA* hun klachten aan ons terwijl er diverse procedures nog lopen Zo heeft GIB nu
mensen uitgedaagd naA* de Zeiribla uitzending. Zelf denk ik dat er ook richting ons een claim kan komen (Ook denk ik dat er een claim komt als Ave niet meer gaan reageren)

Hoor graag A*an je, na de reacties tracht ik een emdAiersie te maken die Ave kunnen gebruiken A*oor het gesprek op 15 jum

Groeten.

Van: @ziggo.nl>
Datum: maandag 18 mei 2020 3:42 PM
Aan: (WVL.) < H@rwsml>
Onderwerp: memo ter voorbereiding op gesprek Bontrup memo: zie doe 110

Hierbij het memo wat ik gemaakt heb als voorbereiding op het gesprek met Bontrup, status concept.

Ik hoor dat een gesprek mogelijk plaatsvindt medio juni. Dan kan ruim voor die ti jd een finale versie gemaakt worden.



Ik heb vooraf nog niet meegenomen. Hun vraag ik om op het concept te reageren.en

Groeten,



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

(WVL)
woensdag 27 me i  2020 16:18

(WVL); (WVL ); ■
BBT_rapport_natuursteen_volledig_document.pdf
BBT_rapport_natuursteen_volledig_document.pdf

(WVIJ; (WVL); (WVL); (WVL)
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Collega's,

10 .  2 .  e
Voor insiders een korte update volgende hoofdstukken in het gramilietboek (“soap en drama tegelijk'):

- RWS heeft gereageerd op het formele handliv.ings verzoek door Gemeente West Maas en Waal en afcevezen

- de WOR- verzoeken A-an 7F.MRT ,A en Wsserij vereniging Nederland zijn afgehandeld (1700 gelakte documenten atij gegeven !)

- In notaoverleg bodem in Tweede Kamer Aan 12-5 zijn die moties tan GL SP/50+ (Werk stil leggen) over gramüiet verwoipen, wel heeft de Stas toegezegd dat Wim Kuijken zijn resultaten Aan de lopende
review persoonlijk aan de Kamercommissie zal presenteren en hij direct aanspreekbaar is Aoor Ara gen

- Momenteel hopt de tijdelijke voorziening bij de rechtbank door Gemeente West Maas en Waal daar veiwachten we binnen 2 weken een besluit. . . en RWS-BS/CD houdt er rekening mee dat rechtbank zal
instemmen met tijdelijke voorziening (werk stilleggen) m afwachting Aan reAiew door Wmi Kugken (“...want welke rechter kan durft inhoudelijke uitspraken te doen over deze conplexe materie?’)

- Hieronder nog actuele info oatt pohacrvlanude athi onze Vlaamse ATienden.

Wordt (ongetwijfeld) tervolgd. . .

Groet

Van: (BS) < @iAvs.n.i>
Datum: woensdag 27 mei 2020 12:05 PM
Aan: 1 < (gpelsrijcken.nt» | Pels Rijcken< @pelsrijc ken.nl>
Kopie : (BS) (CD) (WVL) n>. (CD)

Onderwerp: FW: BBT_rapport_natuursteen_voHedig_document.pdf

Dag en  |

In opdracht van het Vlaams Gewest  is in 2004 bijgevoegd onderzoek uitgevoerd met de  titel 'Best beschikbare Technieken (BBT) voor natuursteenverwerkende bedrijven'. Zie paragraaf 4.2 en  in
het bijzonder de  passage  op  pagina 78:

Milieuvriendelijke flocculanten dienen enkel toegevoegd te worden aan de waterzuivering
indien de natuurlijke bezinking niet voldoende is vanwege teveel fijne deeltjes in het slib
(afkomstig van polijstacttviteiten) of ïndien een capacïteitsverhoging nodig is met een
compacte waterzuiveringsinstallatie.
Door het toevoegen vlokmiddelen (flocculanten) aan de waterzuivering kan een snelle en
efficiënte scheiding bekomen worden van vaste en vloeibare deeltjes. Hierdoor zullen er
echter wel flocculantsporen in het  slib en water terechtkomen. Afhankelijk van het soort
flocculant kan dit schadelijke gevolgen hebben (bv. te hoge aluminium concentraties bij het
gebruik van flocculanten gebaseerd op aluminium). Het is daarom aan te raden
milieuvriendelijke flocculanten, zoals polyacrylamides te gebruiken. Van deze flocculanten is
uit studies gebleken dat ze een venraarloosbare invloed hebben op het milieu [ Q 32, 0 34, ° 35]

Dit s tuk is nog steeds actueel. Zie:
https://emis.vito.be/nl/bbt/publicaties/bbtbref-en-andere-publicaties/natuursteen

Misschien helpt dit?

Groeten,

Va n : (BS) >
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 11:28
Aan:
Onderwerp:B  BTra  p po r tna t  u u rste e nvo l  I ed  i g_d ocu ment.pdf

BBT:

Milietr. Tiende lijke flocculanten dienen enkel toegeA'oegd te worden aan de tvaterzuwering
mdien de natuurlijke bezinking met A’oldoende is vanwege teveel fijne deeltjes in het slib
(afkomstig atui postactiviteiten) of mdien een capaciteitsA’erhogmg nodig is met een
compa cte Avaterzufvenngsinstallatie.
Door het toeA’oegen A’lokmiddelen (flocculanten) aan de Avaterzuwering kan een snelle en
efficiënte scheiding bekomen Avorden van A aste en A'loeibare deeltjes. Hierdoor zullen er
echter wel flocculantsporen m het slib en wrater terechtkomen. Afhankelijk A_an het soort
flocculant kan dit schadehjke geArolgen hebben (bv. te hoge aluminium concentraties bij het
gebruik A'an flocculanten gebaseerd op aluminium). He t  is daarom aan te raden
milieuvriendelijke flocculanten, zoals polyacrylamides te gebruiken. Van deze flocculanten is
uit studies gebleken dat ze een  veivaaiioosbare invloed hebben op het milieu [° 32, 0 34, ° 35]



(WVL)Van:

107Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

Bijlagen:

woensdag 3 juni 2020 08:37

(WVL)

Concept nota granuliet

Nota voor JvO.  6.doc x

10 .  2 .  e

Hoi|

Zoals afgesproken m'n concept- nota.

Tijdens ons telefoongesprek gisteren had ik me even met gerealiseerd dat ik deze woensdag met aan het werk ben. Heb dus ii m n resterende tijd gisteren nog zoveel mogeljjk van mijn aantekeningen omgezet
in tekst en stuur je bijgaand deze nog wat ruwe versie.

Het huidige concept betreft een nota ter informatie, echter kan ik me voorstellen dat eeninenn of  mail de voorkeur heeft.

Hoor graag je input. Mocht je er liever zelf mee vierder willen dan vindt ik dat uiteraard ook pnma.

Groeten



(WVL)
woensdag 3 juni 2020 12:00

RE: memo ter voorbereiding op  gesprek Bontrup

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp: 109

10. 2. e
Hoi |

Hoe gaat  het met je i n  deze fase ? Al een beetje afgekickt ?

Dank vj bericht en  i k  wacht  verder af.

Groet

Van: (WVL) l@rws.nl>
Datum: dinsdag 02 jun. 2020 8:37 AM
Aan: (WVL) rws.nl>
Onderwerp: FW: memo ter voorbereiding op gesprek Bontrup

Op  deze mai l  naar heb  ik  nog geen antwoord gehad. In  ieder  geval zie j e  m i jn  idee staan. Ik  ga pas aan het einde van de week bij herhaling vragen om te reageren.

Groeten,

Van: (WVL) < @twsjtI>
Datum: dinsdag 26 mei 2020 8:17 AM
Aan: ( BS )
Ko pie: secreta riaat PLVdg (BS) < @rwsml>, (BS) rws. nl>
Onderwerp: RE: memo ter voorbereiding op gesprek Bontrup

aan  en  . Zij herkennen beide de l i jnen d ie  i k  aangeef en  zien de memo als een medeIk  heb mi jn memo over Bontrup, wa t j e  ook i n  j e  bezit hebt, voorgelegd
bouwsteen voor het  gesprek op 15 juni .

Als i k  nu de reacties op een rijtje zet dan  krijg i k  het  volgende beeld; het gesprek op 15 juni is  e r  terwij l e r  pol i t iek bestuurli jk nog geen rust is en  fe i te l i jk  de minister  de koers bepaalt  zeker
zolang de gemeente West Maas en  waal  voor extra gedoe zorgt. Zo'n gesprek heeft een  meer pol i t iek beeld, zeker met DGWB erbij. Dan is een samenstell ing jezelf, | meer logisch
en beter dan mi jn persoon erbij.

Echter als gaat  bl i jken da t  het bedrijf Bontrup iets w i l  van RWS en daarin specifiek wordt dan zou i k  i n  moeten stappen en  dat traject oppakken, met hulp van en  | uiteraard.

Deel j i j  d i t  beeld?

Groeten,

Van: BS) < @rws.nl>
Datum: maandag 18 mei 2020 3:47 PM
Aan: (WVL) < @rws.nl>
Kopie: secreta riaatPLVdg (BS) <secretariaatPLVdg@rws.nl>, (BS) < @rws.nl>
Onderwerp: RE: memo ter voorbereiding op gesprek Bontrup

Dag | ,

Het gesprek met Bontrup staat gepland op 15 juni, 15.30 uur.

Groeten,

Datum: maandag IS mei 2020 3:42 PM
Aan: (VAT)
Onderwerp: memo ter voorbereiding op gesprek Bontrup

memo: zie doe 110

Hierbij  het memo wat ik  gemaakt heb  als voorbereiding op  het  gesprek met Bontrup, status concept.

Ik hoor da t  een gesprek mogel i jk  plaatsvindt medio juni.  Dan  kan ruim voor die t i jd een f inale versie gemaakt worden.

Ik heb en vooraf nog n ie t  meegenomen. Hun vraag i k  om op het concept te reageren.

Groeten,
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

RWS Bestuursstaf

Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Postbus 20906
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Contactpersoon

nota ter informatie
Gespreksvoorbereiding tussen RWS en firma
Bontrup/GIB Datum

20 mei 2020

Kenmerk
RWS2020/

Bijlage(n)
Inleiding

Context over granuliet
Zie hiervoor de toelichting aan het einde van het memo. Relevant is dat het
product granuliet niet verdwijnt tot wij circulair kunnen werken.

Hoe kwamen we in de huidige discussie terecht?
De huidige discussie gaat over waarnemingen, uitspraken en vragen die in de loop
der jaren zijn gedaan over granuliet. Er zijn waarnemingen gedaan aldus mensen
van handhaving maar of en hoe die onderbouwd zijn is mij niet bekend. In ieder
geval zijn die waarnemingen zoals vertroebeling of wat is flocculant of zit er
mogelijk polyacrymide in granuliet reden geworden om steeds meer aan het
bedrijf om aanvullende onderzoeken te gaan vragen. Tegelijkertijd werd de lijn
ingezet om meteen het materiaal granuliet te weren tot het onderzoek gedaan
was.

Het bedrijf zag dit als nieuwe en aanvullende eisen en wilde eerst wel meewerken.
Daarna ervoeren ze dat ze moesten omdat de waarnemingen en vragen leidde tot
een aanzet om formeel het materiaal granuliet te gaan weren voor hergebruik wat
al jarenlang vergund was.

In die gesprekken en mailwisselingen liepen ze tegen, in hun ogen, onwil van RWS
medewerkers op. Die wel vragen stelde en twijfel uitte over granuliet maar verder
zich verstopte achter formalisering. De rol die een DGWB of ILT hierin spelen is
voor het bedrijf al helemaal niet te volgen en die laten wij ook meestal buiten
beschouwing. Juist dit slepende traject is door de WOB verzoeken in beeld
gekomen.

Die periode van impasse heeft minstens 18 maanden geduurd, ondertussen
groeide de berg granuliet want het is een restproduct van de toeslagmaterialen die
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voor GIB broninkomsten vormen. Dit dilemma duwde het probleem naar een
fysieke oplossing. Zij moesten of escaleren of ophouden met hun broninkomsten.

Een ander probleem waar we met granuliet in terecht kwamen is het storten van
materiaal in diepe plassen. Al enkele jaren een beladen discussie over wat wel en
niet mag worden gestort en waarom er vergunning verleend wordt zonder
zichtbare handhaving. Deze separate discussie is er ook een waar RWS middenin
zit.

De situatie met GIB/Bontrup voor de Zembla uitzending
Op 17 december 2019 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen

en en van RWS. Onderwerp van het
gesprek was de problematiek om een vergunning voor storten van granuliet te
verkrijgen. Dit is in de meest brede zin onderbouwd door de firma GIB/Bontrup.
Zij hebben vooral willen laten zien welke koerswijziging van RWS zij ervoeren en
welk tegenspel daarbij in hun ogen plaatsvond.

De firma Bontrup wilde vooral helder maken met hun eigen werkelijkheid welke
ervaringen ze met RWS hebben meegemaakt en nog steeds in zitten. Hierbij zijn
enkele RWS'rs bij naam genoemd maar GIB was terughoudend in noemen van
namen. RWS is voor GIB in deze meestal bevoegd gezag.

Bijzonder is wel dat deze patstelling met een aantal RWS medewerkers ineens
compleet is veranderd door de Zembla uitzending. Nagenoeg alle discussie items
met RWS zijn nu via de minister behandeld en uiteengezet. Echter er komt een
dag dat het terugkeert naar normale werkwijze en het bedrijf maakte ons helder
dat zij dat moment vrezen.

Na het gesprek hebben en mijzelf een uitgebreid stuk ontvangen op 15
januari 2020 met de vraag van de firma GIB of wij wilde reageren. Echter meteen
na ontvangst van het stuk kwam Zembla nadrukkelijk in beeld en is alles
veranderd. De uitzending op 6 februari leidde tot veel ophef over granuliet, over
hoe RWS intern handelt en veel vragen. Daarover heen kwamen twee WOB
verzoeken op 7 en 11 februari van sportvisserij NL en BNNVARA. Sinds 6 februari
is er geen actie meer gezet op het stuk van GIB/Bontrup.

In het stuk staan naast hun eigen tijdslijn een aantal vragen geformuleerd.
Allereerst benomen zij het "ad hoe gebruik maken van lee mogelijke
(machts)middelen die RWS Handhaving tot haar beschikking heeft" lees;
willekeur! Op pag 5 van de notitie.
Vervolgens zegt de firma GIB dat RWS Handhaving het certificaat ongeldig
verklaart. Lees ambtelijke dwaling if willekeur! Op pag 6 van de notitie GIB.
Daar bovenop komen vanuit RWS Handhaving telkenmale verzoeken om extra
testen of onderzoeken en/of interpretaties op het materiaal waardoor de discussie
ontspoort.
Dan volgt er een integriteitsclaim naar medewerkers van RWS waarbij geen
namen genoemd worden, op pag 6 van de memo.
Gevolgd door een financieel maar niet onderbouwd statement tav geblokkeerde
afzet, opslag kosten en financiële en imago schade.
De slotvraag is aan RWS directie (in deze ) ;  Wat gaat U
doen.

Met deze nota wordt u geïnformeerd over de vragen die de firma GIB heeft gesteld
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aan RWS, een inzicht in financiële implicaties gegeven en ene route voorgesteld
hoe nu in gesprek te gaan met de firma GIB.

N.B. wel goed om te beseffen dat een aantal van de grote nederlandse aannemers
aandeelhouders zijn van GIB.

Samenvatting, kern of boodschap
In het memorandum van 15 januari 2020 van GIB komt naar voren dat;

(1) Zij bewust en opzettelijk gehinderd zijn door RWS Handhaving sinds
april 2018,
(2) Zij vragen stellen bij de integriteit van het proces bij handhaving,
(3) Zij aangeven dat RWS machtsmisbruik inzet om vragen niet te
beantwoordden en deuren sluit voor GIB,
(4) Zij vooral willen ervaren dat RWS met hun klachten aan de gang gaat
en een verandering in gang zet,
(5) Zij onduidelijk zijn of een financiële compensatie gezocht wordt van
RWS,
(6) Zij zullen zoeken naar hulp van RWS om hun imago in de sector te
herstellen.

De items (1,2 en 3) vallen onder de zienswijze waarop we intern terug willen
kijken naar wat er gelekt is en waarom onze medewerkers dit deden. Dit maakt
geen deel uit van dit memo.

Eerdere afstemming intern RWS
De meldingen van GIB zijn eerst mondeling aan voorgelegd, dit is
begonnen in juni 2019. Afspraak is gemaakt dat de pDG het dossier zou trekken
vanwege de regionale implicaties. De van is ook geïnformeerd.

Dilemma in de gevraagde respons van RWS op het GIB memorandum van
15-01-2020.
Intern RWS
Om de aantijgingen onder (1), (2), (3) uit te zoeken is informatie nodig dat
behandelen we in een ander memo.

Aantijging (4) is nu de meest complexe geworden. In de Zembla uitzending is
gebruik gemaakt van stukken die RWS'rs ter beschikking hebben gesteld. Zembla
stelde dat de leiding ingreep. Precies waar ons ook op aanspreekt maar
dan in positieve zin. Hier speelt het dilemma dat zij feitelijk een escalatie
ingangspunt willen hebben bij RWS omdat ervaring uit het verleden leert dat dit er
niet is. De vragen en knelpunten kunnen ze niet uiten aan een onafhankelijk
iemand in RWS.

Het tweede dilemma is; in Zembla is gemeld dat de leiding ingreep en
medewerkers zich overruled voelde. Het escalatiepunt moet zo gevormd worden
dat objectieve besluiten worden genomen zonder dat betrokken medewerkers
meteen buitenspel worden gezet of zich overruled gaan voelen. Je kan de escalatie
vraag van een bedrijf niet als een integriteitsmelding oppakken/behandelen alleen
hoe dan wel. Dat moet nog bedacht worden. Binnen de projecten van RWS speelt
precies hetzelfde dilemma.

Financiële implicaties (5 )
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Het meest onbekende gedeelte tot heden. Voor RWS zijn er geen implicaties tot
heden. Voor GIB zijn er maximaal complicaties tot heden. Aangezien wij
handhaving uitvoeren zullen wij als RWS en DGWB als wettelijke
vertegenwoordiger aangesproken worden indien blijkt dat granuliet schoon is, vrij
toegepast had mogen worden en er geen enkel wettelijk bezwaar tegen de
toepassing is te vinden.

Kosten onderdelen zijn;
Huur extra terrein bij Havenbedrijf Amsterdam voor langere periode
Kosten van storten als verontdiepingsmateriaal iplv hergebruik
Kosten van adviseur en extra onderzoeksrapporten opgesteld ter
verdediging
Het betreft circa 0.5 tot 0,9 miljoen ton materiaal.
Stortkosten zijn incl vervoer makkelijk 15 euro/ton.
GIB kan gaan proberen om de extra terreinhuur en stortkosten voor circa
0,5 mio ton bij ons te claimen

Immateriële zaken (6 )
Door GIB wordt RWS ook aangesproken op imago schade. Imago schade is niet
een meetbaat en tastbaar begrip. Hoogstwaarschijnlijk wil het bedrijf tav dit punt
een brief van RWS over granuliet of willen ze een soort statement die wij maken
via onze internet sites. Hoe dan ook is dit punt niet echt een eenvoudig onderwerp
voor RWS. Wij volgen het ministerie en gaan geen eigen koers of mening
uitdragen over granuliet.

Gezien de wettelijke complicaties die speelde in de ogen van onze mensen van
handhaving en het feit dat GIB ook al het implementatieteam Bbk benadert houdt
in dat voor dit punt ook DGWB in beeld is en komt.

Nieuwe ontwikkelingen
GIB is andere partijen en belanghebbende aan het benaderen om ze ahw ter
verantwoording te roepen over oa gedane kwalitatieve uitspraken in de Zembla
uitzending. Dit is een zeer complicerende factor. Openheid van RWS of excuses
dat de zaak onnodig complex is geworden kan extra aanleiding zijn van het bedrijf
om de gewraakte personen/instanties nog meer aan te spreken.

Het dilemma wordt; kun je gezien bovenstaande nog praten met omdat
zij deze acties naar personen/partijen gestart zijn?

Gesprekslijn tav GIB
Ongeacht welke meningen we intern hebben over deze zaak en welke besluiten er
nog komen; er moet gesproken gaan worden met GIB.

Optie 1; formeel en op afstand. Dit kun je formeel inrichten en onder regie van
DGWB als wettelijke vertegenwoordiger plaatsen. Deze lijn is zeer complex omdat
er dan een nota nodig zal zijn om DGWB te informeren maar ook om uit te leggen
waar we het over moeten hebben. DGWB zal terecht alleen voor wettelijke zaken
gaan en alleen op basis van een voorstel van GIB willen gaan praten. Hier zal dan
al snel een zeer formele werkwijze ontstaan middels brieven naar Bontrup en
intern memo's naar DGWB.

Optie 2; RWS als gesprekspartner voor GIB maar dan vanuit de keten denkend.
Dan gaan we in gesprek met GIB en vanuit de context van restproduct en de
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punten (4,5 en 6). Echter daar zal wel aan vooraf moeten gaan een eerste
gesprekje met GIB om na te gaan waar ze staan in de discussie, zie immateriële
kosten/imago schade.
Op basis van dat voorgesprek kan een echt gesprek opgezet worden.

Conclusie
De situatie met GIB/Bontrup was al complex geworden maar is gezien de politieke
focus en de Zembla interesse momenteel ronduit gecompliceerd.

Een formeel gesprek opstarten zal als stap vanuit RWS de verwarring vergroten.
We weten nog niet de uitkomsten van het traject met de gemeente West Maas en
Waal, Zembla wil mogelijk nog meer uitzendingen maken over deze stortingen of
over granuliet op basis van de door WOB verkregen stukken. De onlangs
gepubliceerde opmerkingen over ILT en hun rol wijst daar wel op. De 2 e kamer
heeft een ronde tafel sessie gehouden en stelt nog vragen. DGWB is al betrokken
geraakt. Formeel kun je nu alleen via een accoord vooraf van de minister
verbinding leggen met GIB maar dat houdt ook in gezien de politieke druk dat je
namens de minister praat met GIB en dat is de zaak overtrekken. Dit wordt
afgeraden.

Een gesprek met GIB vereist voorbereiding maar de basis was het memorandum
van 15 januari 2020 maar sindsdien is er veel gebeurd. Tegelijkertijd is de opdruk
van het bedrijf helder en ons probleem ook dat we toeslagmaterialen nodig
hebben. Wat zou kunnen is een informeel gesprek met GIB voeren en nagaan
waar zij nu staan en wat ze mogelijk willen.

Advies is als RWS alleen een informeel gesprek en opties af te tasten met GIB
omdat het granuliet probleem niet weggaat.

Hoogachtend,

Toelichting

Granuliet is in deze discussie een restproduct dat ontstaat bij het breken van ruw
gewonnen breuksteen uit groeves in Ierland of Noorwegen. Het breken gebeurt in
Amsterdam bij het bedrijf Bontrup, de dochter GIB bv handelt met granuliet, om
de goede fracties te krijgen voor asfalt en betonproducten. Door het breken van
de toeslagmaterialen ontstaat fijne fractie (granuliet) en dat gebeurt vooral bij
productie van ZOAB, dan is extra breking nodig om de toeslagmaterialen op de
juiste afmetingen te krijgen.
Het gaat in deze processen om aanzienlijke getallen op jaarbasis.
In de kern kun je stellen dat onze keten van asfalt en beton toeslagmaterialen
produceren nu eindigt met een restproduct waar een toepassing voor gevonden
moet worden. Het bedrijf moet een oplossing verkrijgen om niet met een
groeiende berg rest product te blijven zitten.
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Rijkswaterstaat is een grote afnemer van asfalt en zeker van ZOAB waarmee we
de vorming van granuliet in stand houden. Exacte getallen kennen we niet maar
aangezien we tegenwoordig veel meer fijn ZOAB voorschrijven blijft dit
restproduct in aanzienlijke hoeveelheden komen. Verder zijn wij de opdrachtgever
waar je grootschalig (rest)materialen kan verwerken bij projecten. De verandering
is dat we als RWS nu ook gezegd hebben circulair te willen zijn in 2030, dan
mogen we geen bergen afval laten ontstaan in de keten en het bestaan ervan
negeren of hergebruik niet mogelijk maken als (circulaire) toepassing.

De discussie gaat als de huidige juridsiche en imago issues beslecht zijn in de bron
terug naar dit probleem. Er blijft granuliet komen. Daar zijn we in terecht
gekomen en komen we ook in brede zin opnieuw in terug omdat RWS de rol van
vergunningverlener heeft en kennis van bodemkwaliteit bewaakt en coördineert
voor alle overheden. Als RWS ja zegt mag je het toepassen.

Ons extra dilemma in deze is dat onze ketens gaan veranderen. We zullen met
partijen in gesprek moeten over de keten van zaadje naar tomaatje zoals ze in
Wageningen zeggen. Granuliet is nu een voorbeeld maar er gaat meer komen.
Niet alleen speelt hoe moeten we circulair worden wat voor RWS al grote
inspanningen zal vragen. Ook onze natuurlijke bronnen drogen op door uitputting.
Uit onze rivieren komt nauwelijks nog toeslamateriaal. We vragen veel producten
zoals fijn ZOAB maar weten niet meer welke gevolgen dat heeft tav restproducten,
lees niet meer bruikbaar voor gebruik in enige industrie. De keten is nu niet
circulair en RWS als afnemer zal gedwongen worden om mee te denken naar
oplossingen.

Documenten
De documenten die beschikbaar zijn betreffen de stukken uit de WOB verzoeken,
het memorandum wat Bontrup/GIB heeft gestuurd met datum 15 Januari 2020,
de kamerbrieven van de Stas van I&W nav de Zembla uitzending en de gem West
Maas en Waal. Verder nog de diverse rapporten en onderzoeken die als bijlagen
bij bovengenoemde stukken zitten.
Het tekstdeel cursief is wat is gebruikt om de Stas te informeren over de uitkomst
WOB documenten granuliet.

In totaal worden hiermee circa 1300 documenten verstrekt en openbaar gemaakt.
Gezien de omvang van het aantal documenten is de inventarislijst niet als bijlage
opgenomen (1700 regels). De (lijst van de) belangrijkste documenten heeft u
eerder ontvangen als bijlage in mijn nota van 14 april jl. (RWS2020/26530).

Onder de documenten bevinden zich ook documenten die behoren tot de zeven
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documenten waar de Kamer recent expliciet om heeft gevraagd (brief vaste
Kamercommissie 1 april 2020), zoals het verslag van het Implementatieteam
Besluit bodemkwaliteit van 20 juni 2019 en de notitie 'granuliet' van medewerkers
van Bodem+ van 22 april 2019. Voor beide documenten geldt dat deze openbaar
worden gemaakt (m.u.v. persoonsgegevens en passages die gaan over andere
onderwerpen dan 'granuliet'). Omdat deze twee documenten ook met externe
partijen (bedrijfsleven) zijn gedeeld kunnen hierin, op grond van de Wob,
persoonlijke beleidsopvattingen (meningen) niet worden gelakt.

Wat blijkt uit de documenten?
Het beeld dat uit de te openbaren stukken naar voren komt, wijkt niet af van
hetgeen al eerder in brieven aan de Kamer is gesteld ('er is veel discussie geweest
en die heeft te lang geduurd'). Evenmin bevatten de stukken wezenlijke nieuwe
feiten. Het is natuurlijk niet uit te sluiten dat er in de openbaar te maken
documenten nog zaken staan die desondanks media-aandacht genereren. Het
beeld, zoals verwoord in de Kamerbrieven, wordt hierdoor echter niet wezenlijk
aangetast.

Het algemene beeld van de documenten is dat er veel discussie is geweest over de
vraag of granuliet grond of een bouwstof is, de argumenten daarvoor en over de
gevolgen van dit verschil. In een aantal gevallen is granuliet ook naar externen
toe niet beschouwd als grond en zijn meldingen voor de toepassing van granuliet
als grond door RWS ontoereikend verklaard (bijvoorbeeld bij de Honswijkerplas in
Oost Nederland) op basis van argumenten die soms niet in lijn zijn met (de nota
van toelichting van) het Besluit bodemkwaliteit of de resultaten van uitgevoerd
onderzoek.
Uit de documenten is ook op te maken dat er bij sommige RWS-ers veel
weerstand is tegen het besluit dat granuliet als grond is gekwalificeerd. Dat er veel
onderlinge overlegstructuren bestaan die zich bezighouden met dit vraagstuk en
dat er contacten met de markt zijn. Ook zien we argumenten terug bij het
standpunt dat granuliet geen grond zou zijn, die geen grondslag vinden in het
Besluit bodemkwaliteit of in het uitgevoerde onderzoek, maar desondanks wel
worden aangevoerd. Bij tijd en wijle is er bij bepaalde RWS-onderdelen onvrede
over de handelswijze van collega's. Dit blijkt uit de stukken.

Uit de stukken blijkt dat er door betrokken bedrijven bij herhaling geprobeerd om
een toereikende melding voor de toepassing van granuliet in Over de Maas van
RWS te verkrijgen. Door de producent van het materiaal (granuliet), Graniet
Import Benelux, is vanwege herhaalde weigeringen van RWS, escalatie gezocht
richting het topmanagement van RWS en DGWB. Dit heeft ertoe geleid dat de
discussie over granuliet meer aandacht en prioriteit kreeg en werd bespoedig.
Op 10 oktober 2019 neemt de beleids-DG zijn standpunt in over de status van
granuliet ( =grond). Daarna is nog eenmaal een melding voor de toepassing van
granuliet door RWS niet-toereikend verklaard (17 oktober 2019). Dit is na intern
overleg op 18 oktober 2019 aangepast en de melding is alsnog toereikend
bevonden, in lijn met het eerder genoemde beleidsstandpunt. Dit is eerder gemeld
in de Kamerbrief van 5 maart jl. (IENW/BSK-2020/44866).

Het meest kwetsbare beeld dat uit de stukken naar voren komt is dat de
inhoudelijke bezwaren van RWS-ers met een veronderstelde status van expert
terzijde zijn geschoven door het hogere management van RWS. Hierbij moet
worden opgemerkt dat de door deze experts van RWS ingebrachte bezwaren vaak
geen basis vinden in de relevante regelgeving (Bbk), dan wel zijn ze op een later
moment door middel van onderzoek ontkracht. Daarnaast worden deze
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argumenten waarom granuliet geen grond zou kunnen zijn in de stukken vaak
herhaald, en de argumenten waarom granuliet wél past binnen (de definitie van
'grond' uit) het Besluit bodemkwaliteit nauwelijks. Hierdoor is er sprake van een
zekere onbalans in de geïnventariseerde stukken. In de Kamerbrieven van 5 maart
en 31 maart jl. is wel uitgebreid toegelicht waarom de toepassing van granuliet
past binnen de kaders van het Besluit bodemkwaliteit.
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(WVL)
vrijdag 5 juni 2020 10:51

(BS)
voorstel over granulietdossier
granuliet en hoe verder03062020.docx

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen: 10 .  2 .  e 111

Ik heb nog eens stil gestaan bij het granuliet dossier als geheel en heb het volgende voorstel voor jou gemaakt. Ik hoor graag je reactie op het voorstel zodat er dan een koers komt.
Het is een memo van mij aan jou maar het is aan jou of je het met anderen deelt. Ik heb het niet vooraf bij collega's neergelegd.

Wat betreft het gesprek met Bontrup op 15 juni daar heb ik  je  een reactie op gemailed op 26 mei om 8.17

Hoor graag van je.

Groeten,



10 .  2 .  e

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Postbus 20906
2500 EX Den Haag
T 088 797 0050
F
www . rij kswaterstaat. n I

Contactpersoon

nota ter informatie
Vraagstelling welke koers gezet kan worden op het
gehele granuliet dossier. Datum

5 juni 2020

Kenmerk
RWS2020/

Bijlage(n)
Inleiding

Context granuliet dossier
Over het onderwerp granuliet lopen er diverse lijnen.

1. Allereerst de WOB verzoeken; die zijn afgehandeld. Status vanuit Zembla
onbekend.

2. Onderzoek Wim Kuijken in opdracht van Stas, status en oplevering
onbekend.

3. Relatie met bedrijf Bontrup/GIB, een gesprek op 15 juni
4. Betrokkenheid medewerkers bij Zembla uitzending van 6 februari, ligt stil
5. Betrokkenheid leiding RWS bij besluiten over granuliet
6. Welke verbeterpunten zijn op te halen

Doelstelling van dit memo is om te bepalen welke stappen wij pro actief intern
RWS willen zetten al of niet los van de lopende lijnen. Op enig moment zal voor
lijn 1,2 en 3 een conclusie of rapport verschijnen waar we gebruik van kunnen
maken. Deze werkwijze kan en moet zeker voor bijv lijn 2 (komt via de Stas naar
ons toe) maar is wel reactief maar ook op een heel laat moment.
RWS kan bijv besluiten tav punt 3 t/m 6 zelf stappen te zetten en deze stappen te
combineren met de bespreekpunten uit het rapport van lijn 2.

De schade voor RWS
De Zembla uitzending heeft het imago van RWS geraakt. De DG is onterecht een
actie verweten en de indruk werd gewekt dat een aantal medewerkers uit nood
documenten lekte naar Zembla. Dit beeld is er nog steeds en zal langzaam aan
een werkelijkheid worden omdat het stil blijft. Het is in mijn ogen noodzakelijk om
deze kwesties die de zaak granuliet losmaakte af te hechten. Liefst met een eigen
RWS aanpak en invulling.
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Regionaal en Landelijk is met de diverse betrokkenen een terugkoppeling geweest
en zijn toelichting, discussie enz gevoerd. Daarna is het stil geworden oa door de
WOB verzoeken.
Deze terugkoppelingen hebben niets veranderd aan het volgende beeld; "RWS
haar reputatie is bestempeld als hierarchisch en de leiding laat zijn oren hangen
naar belangen van een bedrijf. Overrulen werd genoemd als middel hoe we
sturen. RWS doet niet aan handhaving en laat het gebeuren. Enkele interne mails
zijn bewust bij Zembla terecht gekomen". Dat is zo ongeveer de samenvatting
sinds 6 februari 2020. Alsof we intern de zaken niet op orde hebben.

Sindsdien zijn kamerbrieven gestuurd, rapporten vrijgegeven, is er geen enkel
bewijs naar voren gekomen dat RWS oneigenlijke besluiten nam maar RWS zelf
reageert niet en blijft verstopt achter de politiek bestuurlijke lijn, begrijpelijk maar
daardoor blijft de schade hangen.

Het is op zijn minst eind 2020 eer alle conclusies over RWS getrokken (oa rapport
van W.Kuijken) zijn tav granuliet en of het verantwoord gebruikt wordt in de
verontdieping van diepe plassen. Tot aan die tijd loopt externe commuinicatie via
DGWB/Stas over granuliet.

Wachten op dat moment is ambtelijk verstandig maar voor de organisatie te laat.
Reactief gaan handelen zal het beeld wat 6 februari is neergezet versterken, de
leiding acteert alleen als ze aangezet wordt. Sterker nog top down wordt bepaald
wat goed is voor de medewerkers. Dit moeten we niet laten gebeuren.

Welke stappen zal/is RWS aan het zetten.
Conform de OVV aanpak kun je op basis van het voorlopige rapport en de
onderzoeksbevindingen zelf al aan de slag gaan. Er blijkt dan genoeg informatie
beschikbaar om te gaan verbeteren en het is nog actueel bij de medewerkers.

1. De keten van Vergunningverlening en Handhaving; er loopt al een actie
om meer zicht te krijgen op eenduidigheid wie er moet besluiten binnen
RWS als escalatie in de keten van vergunningverlening en handhaving
optreedt. Hoe dit organisatorisch ingericht moet worden en welke
onderdelen wat daarvoor moeten inrichten is nog lang niet gereed. Wel zal
deze inzet de inhoudelijke lijnen beter bijeen brengen en houden in RWS.

2. Betreffende het bedrijf Bontrup/GIB; daar gaat formeel mee gesproken
worden en daar zal mogelijk uitkomen welke klachten het bedrijf heeft tav
de procedure en de WH aspecten. Het is onwaarschijnlijk dat in zo'n
formeel gesprek rechtstreeks een klacht over RWS wordt geuit, dat komt
later. Een eerste opzet gezien vanuit RWS wat het bedrijf RWS verwijt is
geanalyseerd en ligt bij de stukken voor het gesprek tussen de partijen op
15 juni.

3. Leiding van RWS en haar respons; De leiding van RWS betreft in deze
HID'n en de DG. Die waren zich niet van een kwade opzet bewust maar zo
is het wel gepercipieerd met oa de geknipte beelden in de Zembla
uitzending en de begeleidende teksten. Daarop is een blog en mail van de
DG verschenen en hebben we intern bijeenkomsten gehad. Daar stopte
het en in mijn ogen schiet dat tekort hoe wij als leiding hier zelf op
terugkijken en aan willen verbeteren. Of vinden we dat het wel ordentelijk
verlopen is maar dan moeten we dat gaan uiten.
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4. Duale rol van RWS bij WH; een ander aspect is dat RWS in ten minste
een duale rol zit bij WH.  Aan de ene zijde zijn we handhaver en passen de
wet toe maar aan de andere zijde zetten we wetgeving op en discussiëren
met partijen en beleid over opzetten van wet en regelgeving. Er is wel een
zekere scheiding van taken maar het loopt inhoudelijk door elkaar heen.
Het ILT zal hier wel over beginnen en mogelijk ook DGWB zelf. De
inhoudelijke kennis zit momenteel voor een groot deel bij RWS via Infomil
en Bodem+, daar is veel kennis over milieu en bodem bijeengebracht.

Waarom denk ik dat het voorgaande niet volstaat
De discussie die granuliet losmaakte is niet voorbij als we tot een afwikkeling
komen en wellicht wordt vastgesteld dat RWS correct heeft gehandeld. De schade
blijft hangen. Er blijken nog meerdere discussie te lopen over stoffen in bagger,
over zoutgehaltes etc. Onderschat ook niet de afwikkeling van PFAS in deze. Er
liggen meer van dit type problemen klaar voor onze keten van
vergunningverlening en handhaving waar de leiding bij betrokken moet worden.
De actie onder punt 1 en 4 is nodig om intern eenduidigheid te bewerkstelligen tav
escalatie bij WH problematieken en voorkomen dat we "granuliet over gaan
doen".

Door de WOB verzoeken en de fysieke impact ervan op de direct betrokkenen is
intern geen vervolgactie gekomen na de bijeenkomsten, begrijpelijk en terecht.
We moesten ook vermijden dat de leiding de WOB stukken ging benutten om te
achterhalen wat er gelekt is naar Zembla of om na te gaan of er wel ordentelijk
intern gecommuniceerd is.
Wel komt zonder vooroordeel te vellen uit de WOB stukken dat de discussie veel
te lang doorliep en dat er echt heel veel energie in mailen en vragen stellen
gestopt is. Het directe verbeterpunt wat voor het oprapen ligt is; we zijn als
managers (afd hfd'n en directeuren) te lang buiten beeld gehouden maar we
volgen ook niet wat er met voortslepende zaken gebeurt.

Onze werkelijkheid als groot opdrachtgever in de GWW houdt ook in dat wij zeer
grootschalig materialen gebruiken. Zowel voor opvulling, hergebruik enz. die
positie brengt ons in een rol dat we als overheidsuitvoerder vaak de regels moeten
bedenken, beproeven en toepassen maar tegelijkertijd ook als opdrachtgever de
materialen laten toepassen in het kader van hergebruik of omdat er geen wettelijk
bezwaar is. In de wegenbouw en diepe plassen is deze dubbelrol vaker een
probleem voor onze medewerkers.

Concluderend; er blijven twee zaken over die we nu kunnen aanpakken die direct
aan een beter imago en werkwijze bijdragen van RWS, zie 1 en 2.
Verder zijn er twee zaken die aangepakt kunnen worden maar die meer gebaseerd
op willen verbeteren en laten zien dat je leert van ervaringen, dat zijn 3 en 4.

1. De positie en inzet van de leiding in deze specialistische problematiek,
moete er echt iets veranderen?
(neem RIVM waar de DG niet in beeld komt maar de directeuren des te
meer, dat is zo geregeld of zo gegroeid vanuit deskundigheid?).

2. De duale rol inde WH keten en in de escalatie beleid en RWS en in de rol
als overheidsopdrachtgever waarin vele medewerkers ongemerkt
terechtkomen in hun werk. Hoe maken we dit scherper met beleid zonder
onze kennis te verliezen?

3. In de memo van het bedrijf Bontrup staan een aantal bevindingen van het
bedrijf over RWS. Als een bedrijf zo ver gaat om dit aan RWS te melden
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dan verdient dit op zijn minst een antwoord. Zeker als je dit plaatst in het
huidige markt traject waarin we samen met de markt in betere
verstandhouding willen samenwerken en leren.

4. Uit de WOB stukken en de wijze waarop medewerkers bij hebben
gedragen om dit tijdig gereed te hebben blijkt ook veel inzet en
betrokkenheid bij het werk van RWS. Dit biedt ook een grote kans om de
granuliet werkwijze, Zembla uitzendingen en de slepende zaken in de WH
keten aan te pakken.

In mijn ogen een opzet die je NIET moet delen; over de rol van de leiding
Nadat in augustus 2019 de conclusies waren getrokken door DGWB over granuliet
heeft RWS om formele bevestiging gevraagd. Dit is een regulier proces wat
meestal enige tijd kost. De uitkomst zijn brieven en of een wettelijke aanpassing
die met een uniforme methodiek qua post naar RWS wordt verzonden. De RWS
leiding wilde deze bevestiging hebben om er zeker van te zijn dat we beleidsmatig
correct handelde. De interpretatie van meetgegevens en controles op granuliet
blijft een RWS verantwoordelijkheid en moet plaatsvinden tegen de vigerende
kaders. Deze interne (correcte) werkwijze verliep niet vlot en er waren alleen
notulen verspreid voor de medewerkers als houvast hoe om te gaan met granuliet.

Voor medewerkers zijn notulen lastig en die hebben gesteld; eerst een bevestiging
op formele wijze en tot aan die tijd handhaven we. Probleem hierbij was dat beleid
een herbevestiging deed van het eerdere besluit over granuliet is grond maar dat
RWS medewerkers al een andere koers bewandelde met granuliet. De betreffende
managers hadden dit niet in beeld en dat is een zorgelijk punt.

Het bedrijf wist dat er een formele bevestiging was via DGWB, ze hadden
gesprekken bijgewoond en informatielijnen open. Dus zij deden een melding.
Daarop gingen RWS medewerkers volgens haar eigen interpretatie handhaven en
concludeerde afwijzen. Het bedrijf escaleerde direct naar de HID WVL. Die betrok
zijn collega en de DG in de discussie. Daarop werd in de RWS leiding gewogen wat
de juiste informatie was en aldus beslist. Op dat moment overrulde zij de
medewerkers. Een heel normaal proces waar niemand bij beschadigd wordt, wel
soms heel boos of teleurgesteld raakt.
(als we het zo formuleren is het de dood in de pot, ook al klopt het)

Tot slot
, deze memo is in eerste instantie alleen voor jou bedoeld. Mijn verzoek is om

erover te praten om te bepalen welke koers je kiest tav het gehele dossier
granuliet. Ik heb mijn beelden en voorzet gegeven maar de keuze ligt niet bij mij.

Hoogachtend,

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 4 van 6



Datum
20 april 2020

Kenmerk
RWS2020/

Bijlage(n)
4

Toelichting, dit blijft van toepassing

Granuliet is in deze discussie een restproduct dat ontstaat bij het breken van ruw
gewonnen breuksteen uit groeves in Ierland of Noorwegen. Het breken gebeurt in
Amsterdam bij het bedrijf Bontrup, de dochter GIB bv handelt met granuliet, om
de goede fracties te krijgen voor asfalt en betonproducten. Door het breken van
de toeslagmaterialen ontstaat fijne fractie (granuliet) en dat gebeurt vooral bij
productie van ZOAB, dan is extra breking nodig om de toeslagmaterialen op de
juiste afmetingen te krijgen.
Het gaat in deze processen om aanzienlijke getallen op jaarbasis.
In de kern kun je stellen dat onze keten van asfalt en beton toeslagmaterialen
produceren nu eindigt met een restproduct waar een toepassing voor gevonden
moet worden. Het bedrijf moet een oplossing verkrijgen om niet met een
groeiende berg rest product te blijven zitten.

Rijkswaterstaat is een grote afnemer van asfalt en zeker van ZOAB waarmee we
de vorming van granuliet in stand houden. Exacte getallen kennen we niet maar
aangezien we tegenwoordig veel meer fijn ZOAB voorschrijven blijft dit
restproduct in aanzienlijke hoeveelheden komen. Verder zijn wij de opdrachtgever
waar je grootschalig (rest)materialen kan verwerken bij projecten. De verandering
is dat we als RWS nu ook gezegd hebben circulair te willen zijn in 2030, dan
mogen we geen bergen afval laten ontstaan in de keten en het bestaan ervan
negeren of hergebruik niet mogelijk maken als (circulaire) toepassing.

De discussie gaat als de huidige juridsiche en imago issues beslecht zijn in de bron
terug naar dit probleem. Er blijft granuliet komen. Daar zijn we in terecht
gekomen en komen we ook in brede zin opnieuw in terug omdat RWS de rol van
vergunningverlener heeft en kennis van bodemkwaliteit bewaakt en coördineert
voor alle overheden. Als RWS ja zegt mag je het toepassen.

Ons extra dilemma in deze is dat onze ketens gaan veranderen. We zullen met
partijen in gesprek moeten over de keten van zaadje naar tomaatje zoals ze in
Wageningen zeggen. Granuliet is nu een voorbeeld maar er gaat meer komen.
Niet alleen speelt hoe moeten we circulair worden wat voor RWS al grote
inspanningen zal vragen. Ook onze natuurlijke bronnen drogen op door uitputting.
Uit onze rivieren komt nauwelijks nog toeslamateriaal. We vragen veel producten
zoals fijn ZOAB maar weten niet meer welke gevolgen dat heeft tav restproducten,
lees niet meer bruikbaar voor gebruik in enige industrie. De keten is nu niet
circulair en RWS als afnemer zal gedwongen worden om mee te denken naar
oplossingen.
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d insdag 16 jun i  202019:03
(WVL)

RE: Gesprek Bontrup

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

11310 .  2 .  e

Hoi|

Er kont geen verslag. Het gesprek diende vooral om de firma de gelegenheid te geven ombaar kant vh verhaal te doen. Was goed en ook voldoende nunle om hun belening kwijt te kunnen Dat wordt ook
gewaardeerd Voor de rest gesproken o er saz proces rond WOB verzoeken, rerie s). rechtszaken ed; ook de positie van bodem- toegehcht als kenniscentrum binnen RWS voor beleidaadties. RWS
uitvoering en de helpdeskfimctie wor NL.

Groet

Van: (WVL)
Datum: dinsdag 16 jun. 2020 235 PM
Aan: (WVL)
Onderwerp: Gesprek Bontrup

Hoi

Ik begrijp dat gisteren gesprek tussen lenW-RWS en GIB bv was.

Komt daar nog verslag of eigen korte terugkoppeling van? Of bewust niet?
Kan me voorstellen dat betrokken RWS'ers dat zullen waarderen.



(WVL)
dinsdag 16 juni 2020 14:16

(PPO)
RE: Toch weer een vraag van mij

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

114
10 .  2 .  e

Specifiek wor granuliet klopt dat. In een bredere context bedoel ik ook of we focus zetten op de keten Tan toeslaginatenalen Om te ontdekken of we bet verkeerde product specificeren toch afvalbergen
opstarten en dat we nagaan of in de keten met een nieuwe monopolist ontstaat. Als je daar enig acht weer op T-erkiijgt (vroeger hadden we dat bij RWS en Prorail) dan kun je ook beter gaan specificeren en
innoveren

Dus ja het gaat OTTer granuüet maar ook vooral om de Traag erachter.

Groeten,

Van:
Datum: dinsdag lójim. 2020 12:30 PM
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: Toch weer een vraag van mij

Dag

In de ca 70 concrete acties die nu onder liet programma duurzame wegverharding Tallen zit nog geen acne gericht op het Traagstuk dat jij aanroert.
Naast de acties onder de Tiag Tan het programma gebeurt er ook het nodige m het platform Asfalt- Inpuls en binnen onze eigen staande organisatie (afdelingen GPO en WAT).

Ik ga eTen rond bellen om te hoeren of er ergens een concrete actie is belegd.
De Traag die jij aanroert 'vertaal ik als Tiolgt: wordt er al ergens (binnen RWS en'of Asfalt- Impuls) nagegaan hoe we 5 amut circulariteit beter om kunnen gaan met een restproduct Tan ZOAB als granuliet.

Ik kom erop teug!
Gr

Van: (WVL)
Verzonden: dinsdag 16 juni 2020 0936
Aan: (PPO)
Onderwerp: Toch weer een vraag van mij

Ik heb nu een andere Traag aan je. Zit m jou traject wegverharding ook een speurtocht om de keten van toeslagmatenalen te herwaarderen?

In het 'verhaal granuliet wat nog steeds niet "voorbij is speelt m mijn ogen als belangrijkste probleem dat zolang wij fijn ZOAB vragen er weer granuliet Trijkomt als restproduct. Onder circulair krijg je daar een
Terantwoordelgkheid toot  vermoed ik en zul je logischerwijs op pad gaan om andere wagen of producten te krijgen met minder of geen restproducten

Mijn Traag is of jij zo'n traject hebt en wie er bij betrokken zijn. Ik heb eerder met gesproken en dat hielp. Echter nu komt Tanuit granuliet de Traag opnieuw terug over hergebruik. Kortom ik
vilde weer eens sparren Bellen mag ook.

Groeten



(WVL)
woensdag 17 juni 2020 12:57

(WVL)
RE: voorstel over granulietdossier

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp: 11510-2-e

Doe ik

Van: (WVL) @rws. nl>
Datum: woensdag 17jun. 2020 9:22 AM
Aan: (WVL) < @rwsjil>
Onderwerp: FW: voorstel over granulietdossier

xie doe 112
Dit stuk stuurde ik 5 juni naar . Gisteren heb ik daar met hem contact over gehad. Hij gaat nu nadenken over een opdracht aan , en . Dus er gaat beweging komen,
intern.

Wil j i j  hier eens vrij van geest en l i jn naar kijken. Mocht je het met zaken niet eens zijn dan hoor ik het graag. wil eigenlijk de uitspraken van de voorzieningen rechter afwachten en het
rapport Kuijken. Terwijl ik zeg start nu al en benut deze uitspraken als extra onderbouwing. Hij gaat er met over praten.

Groeten,

Van: (WVL) < {arwsjib»
Datum: vrijdag 05 jun. 2020 10:50 AM
Aan: ( BB )
Onderwerp: voorstel over granulietdossier

Ik heb nog eens stil gestaan bij het granuliet dossier als geheel en heb het volgende voorstel voor jou gemaakt. Ik hoor graag je reactie op het voorstel zodat er  dan een koers
komt. Het is een memo van mij aan jou maar het is aan jou of je  het met anderen deelt. Ik heb het niet vooraf bij collega's neergelegd.

Wat betreft het gesprek met Bontrup op 15 juni daar heb ik  je een reactie op gemailed op 26 mei om 8.17

Hoor graag van je.

Groeten,



(WVL)
woensdag 17 juni 2020 23:09

RE: Zorgen over het storten van granuliet in de Kraaijenbergse Plassen | Granulietstort | gelderlander.nl

10 .  2 .  e

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

116

Beste

Het kan zijn dat deze toepassug onlangs is gemeld. Mijn overzicht is A'an eind 2019. Hierbij is gezocht op granuliet. Ik zal morgen aan een collega Aiagen of hg een nieuw overzicht kan maken en kijken of deze
toepassing hierbij staat.

Groeten

Van: - DBO < M J@mimenw.nt>
Datum: woensdag 17 jtin. 2020 10:26 PM
Aan: (WVL) < |@rws.ri>
Onderwerp: Zorgen over het storten van granuliet in de Kraaijenbergse Plassen Granulietstort | gelderlander.nl

Beste |

Ik heb twee artikelen toegevoegd over toepassingen tn de Kraaijenbergse plassen. Daar wordt in eerste instantie gesproken over een toepassing van 'nicrozand'.
Later geeft Van der Linde van Over de Maas aan dat het hier ook om granuliet zou gaan.
In jouw overzicht kan ik de toepassingen in de Kraaijenbergse Plassen niet vinden, of ik kijk erover heen?

Kun je voor mij nagaan of er ook overzichten zijn die resultaten geven op 'nacrozand' en of er dan andere toepassingen naar voren korren 9

Bij voorbaat dank'

Groet

https?' 'v'ww.gelderlander.nl'cuijkzorgen-OTer-het-storten-van-granuliet-in-de-kraaijenbergse-plassen~ad8b4ae7'

https bodenineuws nl'cmB/ 10569-vra?en-d66-cuijk-over-bodenionder3oekhtml



(WVL)
dinsdag 23 juni 2020 18:02

(WVL)
Vraag FW: Intern vervolg Granuliet

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
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zie onderstaand verzoek van aan de drie betrokken organisatieonderdelen.

Een interne vervolgvraag nav he t  WOB-verzoek granuliet. Jij hebt  eerder aangegeven het granuliet dossier te zullen afronden in nauwe samenspraak met en  zijn mensen. is nu  op
vakantie.
Mijn vraag: zie jij een rol voor jezelf  om deze vraag van op  te pakken? En zo ja welke ondersteuning heb je daar  vanuit WVL bij nodig?
En zo nee, bij wie zou je adviseren deze vraag binnen WVL neerteleggen?

Woensdag eind van de ochtend heb ik mijn wekelijkse bila met waarin we  ook zullen bespreken. Het zou fijn zijn om  daarvoor je input vas t te  hebben.

Fijne avond!

Met vriendelijke groet,

Va n : (BS) c drwsml >
Verzonden: dinsdag 23 juni 202010:25
Aan: (ZN) nl>; (ON) < B@rws.nl>; H
CC: ( BS) . n I ( 8$)
Onderwerp: (IN IBABS tbv Bila met |  ) Intern vervolg Granuliet

(WVL) |@rws.nl>

Beste | , en |

Het onderwerp granuliet heeft zoals jullie weten de afgelopen maanden de gemoederen in- en extern flink bezig gehouden en o.a. geleid tot Kamerbrieven en debatten, rechtszaken en veel publiciteit. Het
dossier kan zeker nog niet als gesloten worden beschouwd. We zijn bijvoorbeeld nog in afwachting van de bevindingen van Wim Kuijken. Hij zal in zijn eindrapport waarschijnlijk ook aandacht besteden aan
de manier waarop RWS zich in dit dossier heeft gemanifesteerd.

Het is belangrijk dat we als RWS organisatie niet het rapport van Wim Kuijken afwachten, maar nu  al gaan nadenken over de lessen die we kunnen trekken uit dit dossier. Ik wil jullie daarom als meest
betrokken HID-en vragen om een probleemanalyse op te stellen over de gang van zaken in dit dossier en daarbij in eerste instantie te focussen op de oorzaken ('wat in de organisatie maakt dat dit kon
gebeuren ?').
Hierbij vraag ik jullie nadrukkelijk eerst en vooral aandacht te besteden aan wat er is misgegaan bij jullie eigen organisatieonderdelen (specifiek) en daarna pas binnen RWS als geheel (generiek).
Bij de analyse zouden de volgende elementen in ieder geval moeten worden betrokken:
i) kennis
ü) sturing en escalatie
in) samenwerking diensten
iv) omgang externe partijen

Het gaat daarbij niet om een reconstructie van feiten maar om het benoemen van de oorzaken met het oog op het voorkomen van herhaling.

Het verzoek is om jullie gezamenlijke analyse uiterlijk 20 juli a.s. bij mij aan te leveren.

Graag gaan ik vervolgens met jullie in gesprek over deze analyse en bepalen we samen met jullie de vervolgstappen en maatregelen (generiek en specifiek) die nodig zijn om herhaling te voorkomen
en hoe deze in gang te zetten / te implemen teren.

Groeten,



(WVL)
woensdag 24 juni 2020 23:12

(WVL)
FW: Intern vervolg Granuliet

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
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Graag mij snel laten weten donderdag wat reactie Aan is. Zie maihvis stenig hieronder.

Met ATiendehjke groet.

Van: (WVL) < @rws.nl>
Datum: woensdag 24 jun. 2020 11:11 PM
Aan: (ON) < @rws.n>, (ON) <
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet

@rws.ni>. (ZN) < @rws.nl>

Ik zie dat mgn eerdere mail voor input in deze discussie, bewust of onbewust, niet is meegenomen m deze uitvis sehng.
Zie hieronder nogmaals Daar gaf ik ook aan dat optie 2 me handiger lijkt.

Met Anendelgke groet.

Van: (WVL) < rws.ni>
Datum: woensdag 24 jun. 2020 125 PM
Aan: (ON) i iri nt , (ZN) « ■@rws.nl>
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet

Gezien de expliciet door  gestelde vraag neig ik naar  variant 2 me teen  aanpak in twee stappen: eerst binnen ieder dienstonderdeel zelf  deze vragen stellen en besprekenen daarna bij elkaar
brengen. Maar dan helpt het we l  als we  het  op  zo'n manier doen da t  het  daarna snel bij elkaar is te brengen. Voor da t  laatste helpt het  wel  als er  wa t  centrale regie is.

Gezien al het  voorwerk wat  a l  gedaan is zou ik denken aan workshops onder goede begeleiding om in compacte vorm met aantal relevante spelers rond de tafel tot antwoorden op deze vraag te
komen. Het moet dan niet  zozeer om  de inhoud gaan maar hoe we  zelf onze rollen hebben gespeeld.

Om  beter  beeld te krijgen en  suggesties voor aanpak (en naar  voren te schuiven personen) had ik en benaderd maar l is e r  pas vrijdag weer  en  pas
maandag.

Ik ken mensen als en  niet  dus voor mij ook moeilijk in te schatten wie welke rol kan spelen en wa t  een verstandige aanpak zou zijn.

Met vriendelijke groet,

Van: (ON) i iv~ nt
Datum: woensdag 24 jun. 2020 10:46 PM
Aan: (ON) < @rws.ni>. (ZN) < @nvs.nt>, (VAL) < @rws.ni>
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet

We zoeken nog naar iemand die ons kan ondersteunen op versla egging op het generieke spoor. Iemand die kennis Ann zaken beeft, betrokken is geweest en ‘onafhankelijk’ mee kijkt. en ik hebben de
mdmk dat die binnen ZN en WVL met is te vinden. Ik Amd hier wel uitermate geschikt voor Denk j e  dat zij eenmalig deel wil nemen net de 3 HIDen op 1 0 of 1 7/7 en de aanpassingen verslaglegging
generiek wil doen voor 20/7. Of is dit geen geschikt moment' 7 Hoor t graag

Groet.

Van: |(ON)
Datum: woensdag 24 jun. 2020 10:42 PM
Aan: (ON) < (Srws.nï*. (ZN) < @rws.nt>, (WVL) <
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet

@rws.ni>

Wij volgen het AoorstelA'an Optie 2 .

Groet.

Van: (ON) < @rws.nl>
Datum: woensdag 24 jun. 2020 6:37 PM
Aan: (ON) i nï
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet

Ja; qa ik doen

Vam KON)  < @rws.nl>
Verzonden: woensdag 24 juni 2020 16:59
Aan: (ON) < (G>twsjiI>
Onderwerp: FW: In tem vervolg Granuliet



Akkoord 9 Stem jij af met ?

Hoor t graag.

Groet.

Van: (ZN) s.nt»
Datum: woensdag 24 jun. 2020 2:48 PM
Aan: (ON) < @rws.ni>. (WVL)
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuket

Dat is inderdaad een punt als 2 juk al met vakantie is . 2 juli is al volgende week donderdag Lijkt me moeilijk haalbaar. Dan zitten we bijna als vanzelf bij optie 2 of een variant tussen 2 en 3 .

Ik stel voor:
1 )  dat (met ?) in ieder geval voor zijn vakantie de analyse voor Oost maakt met daarin de voorzet voor de generieke analyse.
2) Ik zal dat hier ook alvast vragen aan (HH) en (W).
3) , zoujjj dit aan willen vragen ?
4) Deadline voor bet aanleveren van de analyses door de directeuren ik stel voor ruterlgk woensdag 8 juli.

5a) Dan zouden we met z’n drieen en met , bv vrijdag 10 juli de generieke analyse kunnen vormgeven
6a) Daarna hebben we nog een week voor het opstellen en afronden van het memo voor dat maandag 20 juk bij moet zijn
7a) We moeten dan nog wel iemand hebben die van alles 1 stuk memo maakt.

Variant tussen 2 en 3:
ltm4 idem
5b) aanwezige directeuren (met ) maken uiterlgk 1 0 juk generieke analyse
6b) Analyse wordt uiterlgk 1 5 juk aan betrokken HID- gestuurd
7b) vrijdag 1 7 juk (zo mogekjk eerder) bespreken HID-en analyse en voeren zelf eventuele aanpassingen door.
8b) maandagochtend 20 juk laatste check en dan memo naar

En hopelijk is alleen met vakantie

Graag julbe mening en of aanvullingen

Van: (ON) < @rws.ni>
Datum: woensdag 24 jun. 2020 12:55 PM
Aan: (ZN) < @rvvs.nl>. (WVL) <
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuket

(grvvs.nt>

Begrijp je overwegingen

Wil wel meegeven dat met verlof is van 2/7 tot 7/8. Dus dan vak optie 1 mogelijk al af?
Tenzij het op deze korte tenngn kan.

Groet.

Van: (ZN) s.nt»
Datum: woensdag 24 jun. 2020 10:42 AM
Aan: (ON) < @rws.ut> (WVL)
Onderwierp: RE: Intern vervolg Granuket

Zie onderstaande mail van . Ons wordt gevraagd een probleemanalyses op te stellen inzake het granuket dossier. Gezien ook de relatief krappe tgd wil ik voorstellen dit zo efficiënt mogeljjk te doen
Hierbij twee voorsteken
1 )  we vragende betrokken directeuren om voor de eigen regio de specifieke analyse te maken De generieke analyse maken zij gezamenlijk. Specifieke en generieke analyse bespreken wij vervolgens. Bg het
opstellen van de generieke analyse wordt ook betrokken ( is een van de enige die m het hele granuket dossier het overzicht heefi (niet alleen inhoudelijk)). kan denk ik ook goed
reflecteren op de specifieke analyses.
2) we vragen de betrokken directeuren om voor de eigen regio de specifieke analyse te maken met een eerste aanzet voor een generieke analyse. We plannen een overleg tussen ons en en
maken dan zelf de uttemdekjke generieke analyse.
3)

Mijn voorkeur gaat uit naar 1 alhoewel ik denk dat 2 sneller kan zijn 1 heefi ah voordeel dat voor de generieke analyse commitmenr vraagt aan deze directeuren ah collectief en daarnaast: de directeuren



hebben vrij goed zicht op dit dossier en wat er allemaal mts is gegaan; specifiek en generiek.

Wat denken jullie ? Of heefi iemand een ander voorstel ?

Van: (BS) <
Datum: dinsdag 23 jun. 2020 10:24 AM
Aan: (ZN) < @nvs.nl>. (ON) < @rws.nt>. (WVL) < @rws.ni>
Kopie: (BS) < B@rws.nt>, (BS) < @r\v§nt>
Onderwerp: Intern vervolg Granuliet

Beste | en |

Het onderwerp granuliet heeft zoals jullie weten de afgelopen maanden de gemoederen in- en extern flink bezig gehouden en o.a. geleid tot Kamerbrieven en debatten, rechtszaken en veel publiciteit. Het
dossier kan zeker nog niet ais gesloten worden beschouwd. We zijn bijvoorbeeld nog in afwachting van de bevindingen van Wim Kuijken. Hij zal in zijn eindrapport waarschijnlijk ook aandacht besteden aan
de manier waarop RWS zich in dit dossier heeft gemanifesteerd.

Het is belangrijk dat we als RWS organisatie niet het rapport van Wim Kuijken afwachten, maar nu  al gaan nadenken over de lessen die we kunnen trekken uit dit dossier. Ik wil jullie daarom als meest
betrokken HID-en vragen om een probleemanalyse op te stellen over de gang van zaken in dit dossier en daarbij in eerste instantie te focussen op de oorzaken ('wat in de organisatie maakt dat dit kon
gebeuren ?').
Hierbij vraag ik jullie nadrukkelijk eerst en vooral aandacht te besteden aan wat er is misgegaan bij jullie eigen organisatieonderdelen (specifiek) en daarna pas binnen RWS als geheel (generiek).
Bij de analyse zouden de volgende elementen in ieder geval moeten worden betrokken:
i) kennis
ii) sturing en escalatie
Ui) samenwerking diensten
iv) omgang externe partijen

Het gaat daarbij niet om een reconstructie van feiten maar om het benoemen van de oorzaken met het oog op het voorkomen van herhaling.

Het verzoek is om jullie gezamenlijke analyse uiterlijk 20 juli a.s. bij mij aan te leveren.

Graag gaan ik vervolgens met jullie in gesprek over deze analyse en bepalen we samen met jullie de vervolgstappen en maatregelen (generiek en specifiek) die nodig zijn om herhaling te voorkomen
en hoe deze in gang te zetten / te implemen teren.

Groeten,



(WVL)
donderdag 25 juni 202015:25

(NOVA)
FW: Uitspraak rechtbank Gelderland vovo graniiliet
20200625 uitspraak.pdf

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:
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Eti de uitleg zelf

Van: (BS) <
Datum: donderdag 25 jun. 2020 3:02 PM

H (BS) < @rws.nt> (BS) <
@rws.nt> ■ -HBJZ<Ü giiiimenw.nl>. - ILT <

@nvs.nt>. (ZN) < @nvs.nt>,
@minienw.ni>. - DCO < @minienw.n1>

@mmienw.nl>. (ON) < @rws.nt> (WVL) <
@nvs.nt>. -BSK< gnnmenw.nl>. (BS) <

@rws.nt>
gILenT.nl>.

-DGRW<
-DBO<

@rws.ni>,
@rws.ni>,

(CD) < @ïwsni>. (CD)
- ILT < gTLenT.nl>.

gniiiiienw nl>. - DBO
gniinieiiw.üi>. - DBO

| (WVL)
(BS) < @iws ,nl>. - DGRW

Onderwerp: RE: Uitspraak rechtbank Gelderland vovo granuliet

En ter info de uitspraak van de rechtbank (bijgevoegd).

Hele korte samenvatting:

• de voorzieningenrechter oordeelt dat RWS zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat granuliet gekwalificeerd kan worden als grond in de zin van het Bbk, en
• dat er  geen aanleiding is te veronderstellen dat het toepassen van granuliet leidt tot onaanvaardbare verontreiniging van de plas Over de Maas.
• RWS heeft terecht niet handhavend opgetreden (wegens vermeende overtreding van de Waterwet).
• er is geen aanleiding voorde rechter om een voorlopige voorziening te treffen (stilleggen toepassing granuliet).

Groeten,

Van: ( BS)
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 13:54
Aan: ( BS ) < (®rwsjlL>; ( BS) >; ( CD) < gdrwsjd >; (CD)

- HBJZ n i e nw. nl >; - ILT < - ILT < @ILenT.nl>;
(ZN) < @rws.nl>; (ZN) < @rws.nl>; -DGRW< (S)minienw.nl>;

DBO < (S>minienw.nl>: - DCO rT; - DBO n ie nw. n I >; - DBO
@minienw.nl>; (ON) < @rws.nl>; (WVL)< @rwsjril>; (WVL) < J@rws.nl>;

(WVL) n l \  - BSK < (5)minienw.nl>; (BS) < @rws.nl>; (BS) nj'
Onderwerp: Uitspraak rechtbank Gelderland vovo granuliet

Collega's,

Net telefonisch bericht gehad van de Landadvocaat.

De rechtbank Gelderland wijst het verzoek om voorlopige voorziening van de gemeente af. Dat is goed nieuws voor RWS / lenW.
Ik heb de daadwerkelijke uitspraak zelf (nog) niet, dus meer details ken ik nog niet.

Het wachten is nu nog op de uitspraak van de Raad van State. Deze komt zeer waarschijnlijk niet meer vandaag. Misschien morgen.

Groeten,

Van: ( BS)
Verzonden: dinsdag 23 juni 202013:54
Aan: ( BS ) < <®twsjtI>; ( BS) ( c D ) < @ rws. n I >; (CD)
< | rwsml>; - HBJZ ILT < - ILT < @ILenT.nl>;

(ZN) < @rws.nl >; (ZN) nU . - DGRW < @minienw.nl>;
DBO < @minienw.nl>; - DCO ■iiïïminirmnr nh; - DBO n ie nw. n I >; - DBO
< jaminjenwjib; (ON) < @ rws.nl >; (WVL) < jarwsjil>; (WVL) < (Srws.nl>;
(WVL) rws.nl>; ‘ BS < @minienw.nl>; (BS) < |@rws.nl>; (BS) < @rws.nl>
Onderwerp: Vandaag geen uitspraak vovo granuliet AbRvS

Collega's,
Ter info. Zojuist bericht van de Landsadvocaat na contact met de griffie van de Raad van State.
Vandaag geen uitspra(a)kfen) meer in de granuliet zaak. Vermoedelijk volgen ze nog wel deze week.

Concreter kunnen we het qua verwachting nu niet maken. Afwachten dus.

Groeten,



(WVL)
donderdag 25 juni 2020 08:45

(ON); ■(ON); (? N )
RE: Intern vervolg Granuliet

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
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, e.a., is net  met vakantie vertrokken.
Afspraak was da t  dit a f  zou ronden maar die is pas morgen weer  bereikbaar. Ik wi l  met hem even overleggen wie dit binnen WVL beste kan overpakken.

Met vriendelijke groet,

Van: (ON) < |@rws.nl>
Verzonden: donderdag 25 juni  2020 08:20
Aan: (ON) < @rws.nl>; (ZN) < @rws.nl >; (WVL) n l>
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet

Willen jullie dat  via Skype doen of  live; da t  zal uitmaken denk ik.
Ik kan he t  vragen; ze zit nog in haar zwangerschap verlof zoals je
Hoe k i jk je tegen aan?

weet.

Van: (ON) < @rwsml>
Verzonden: woensdag 24 juni 2020 22:47
Aan: (ON) < @rwi
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet

We zoeken nog naar iemand die ons kan ondersteunen op verslaglegging op het generieke spoor. Iemand die kennis Aan zaken beefi. betrokken is geweest en ‘onafhankelijk’ mee kijkt. en ik hebben de
mdruk dat die binnen ZN en WVL met is te 5mden Ik mid hier wel uitermate geschikt voor Denk j e  dat zij eenmalig deel wü nemen net de 3 HIDen op 1 0 of 1 7/7 en de aanpassingen verslaglegging
generiek wi doen ioor 20/7. Of is dit geen geschikt moment' 7 Hoor t graag

Groet.

Van: (ON) i r- nt
Datum: woensdag 24 jun. 2020 10:42 PM
Aan: (ON) < H@rws.nt> (ZN) < rws.ni>, (VAL) < @rws.ni>
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet

Wij volgen het voorstel Tin . Optie 2.

Groet.

Van: (ON) < @rws.ni>
Datum: woensdag 24 jun. 2020 6:37 PM
Aan: (ON) i r? nt
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet

Ja; qa ik doen

Van: (ON) < (3iws.nl >
Verzonden: woensdag 24 juni 2020 16:59
Aan: (ON) < (G>twsjtI>
Onderwerp: FW: Intern vervolg Granuliet

Akkoord 9 Stem jij af  met ?

Hoor t graag

Groet.

Van: (ZN) < B@rws.nt>
Datum: woensdag 24 jun. 2020 2:48 PM
Aan: (ON) < @rws.ni>. (WVL)
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet

Dat is inderdaad een punt als 2 juk al met vakantie is . 2 juli is al volgende week donderdag. Lijkt me moeilijk haalbaar. Dan zitten we bijna als vanzelf bij optie 2 of een a ariant tussen 2 en 3 .

Ik stel voor:
1 )  dat (met ?) in ieder ge al voor zijn vakantie de analyse voor Oost maakt met daarin de voorzet voor de generieke analyse.
2) Ik zal dat hier ook alvast ATagen aan (HH) en (W).
3) , zou jjj dit aan wiHen ’.vagen ?



4) Deadline voor bet aanleveren van de analyses door de directeuren ik stel voor ruterlgk woensdag 8 juli.

5a) Dan zouden we met zn  drieen en met , bv vrijdag 10 juli de generieke analyse kunnen vormgeven
6a) Daarna hebben we nog een week voor bet opstellen en afronden van het memo voor dat maandag 20 juk bij moet zijn
7a) We moeten dan nog wel iemand hebben die van alles 1 stuk memo maakt.

Variant tussen 2 en 3:
ltm4 idem
5b) aanwezige directeuren (met ) maken uiterlgk 1 0 juk generieke analyse
6b) Analyse wordt uiterlgk 1 5 juk aan betrokken HID- gestuurd
7b) vrijdag 1 7 juk (zo mogekjk eerder) bespreken HID-en analyse en 'voeren zelf eventuele aanpassingen door.
8b) maandagochtend 20 juk laatste check en dan neme naar

En hopekjk is alleen met vakantie

Graag julke mening en of aairullmgen

Groetjes,

Van: (ON) i w nt
Datum: woensdag 24 jun. 2020 12:55 PM
Aan: (ZN) < @rws.rit> T (WVL) < @rws.nt>
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuhet

Begrijp je overwegingen

Wil wel meegeven dat met verlof is f mi 2/7 tot 7/8. Dus dan "vak optie 1 mogekjk al af?
Tenzij het op deze korte tenngn kan.

Groet.

Van: (ZN) < |@rws.ni>
Datum: woensdag 24 jun. 2020 10:42 AM
Aan: (ON) < @rws.nt>, (WVL) < B@rws.nl>
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuhet

Zie onderstaande mail fan . Ons wordt gevraagd een probleemanalyses op te stellen inzake het granuket dossier. Gezien ook de relatief krappe tgd wil ik voorstellen dit zo efficiënt mogekjk te doen
Hierbij twee voorstellen
1 )  we vragende betrokken directeuren om voor de eigen regio de specifieke analyse te maken De generieke analyse maken zij gezamenlijk. Specifieke en generieke analyse bespreken wij vervolgens. Bg het
opstellen van de generieke analyse wordt ook betrokken (Eric is een van de enige die m het hele granuket dossier het overzicht heefi (niet alleen inhoudelijk)). Eric kan denk ik ook goed
reflecteren op de specifieke analyses.
2) wre vragen de betrokken directeuren om voor de eigen regio de specifieke analyse te maken met een eerste aanzet voor een generieke analyse. We plannen een overleg tussen ons en en
maken dan zelf de uttemdekjke generieke analyse.
3)

Mijn voorkeur gaat uit naar 1 alhoewel ik denk dat 2 sneller kan zijn. 1 heefi ah foordeel dat voor de generieke analyse commitment f raagt aan deze directeuren ah collectief en daarnaast: de directeuren
hebben vrij goed zicht op dit dossier en wat er allemaal mis h gegaan specifiek en generiek.

Wat denken julke ? Of heefi iemand een ander voorstel ?

Groetjes,

Van: (BS) < @rws.n>
Datum: dinsdag 23 jun. 2020 10:24 AM
Aan: (ZN) < H@rws.nl> (ON) 1 1 :v nt , (WVL)
Kopie: (BS) < @rws.ni>, (BS) < @rws.ni>
Onderwerp: Intern vervolg Granuliet

Beste en

Het onderwerp granuliet heeft zoals jullie weten de afgelopen maanden de gemoederen in- en extern flink bezig gehouden en o.a. geleid tot Kamerbrieven en debatten, rechtszaken en veel publiciteit. Het
dossier kan zeker nog niet ais gesloten worden beschouwd. We zijn bijvoorbeeld nog in afwachting van de bevindingen van Wim Kuijken. Hij zal in zijn eindrapport waarschijnlijk ook aandacht besteden aan
de manier waarop RWS zich in dit dossier heeft gemanifesteerd.

Het is belangrijk dat we als RWS organisatie niet het rapport van Wim Kuijken afwachten, maar nu  al gaan nadenken over de lessen die we kunnen trekken uit dit dossier. Ik wil jullie daarom als meest
betrokken HID-en vragen om een probleemanalyse op te stellen over de gang van zaken in dit dossier en daarbij in eerste instantie te focussen op de oorzaken ('wat in de organisatie maakt dat dit kon



gebeuren ?').
Hierbij vraag ik jullie nadrukkelijk eerst en vooral aandacht te besteden aan wat er is misgegaan bij jullie eigen organisatieonderdelen (specifiek) en daarna pas binnen RWS als geheel (generiek).
Bij de analyse zouden de volgende elementen in ieder geval moeten worden betrokken:
i) kennis
ii) sturing en escalatie
iii) samenwerking diensten
iv) omgang externe partijen

Het gaat daarbij niet om een reconstructie van feiten maar om het benoemen van de oorzaken met het oog op het voorkomen van herhaling.

Het verzoek is om jullie gezamenlijke analyse uiterlijk 20 juli a.s. bij mij aan te leveren.

Graag gaan ik vervolgens met jullie in gesprek over deze analyse en bepalen we samen met jullie de vervolgstappen en maatregelen (generiek en specifiek) die nodig zijn om herhaling te voorkomen
en hoe deze in gang te zetten / te implemen teren.

Groeten,



(WVL)
donderdag 25 juni  2020 16:36

(CD)
RE: Uitspraak rechtbank Arnhem inzake granuliet

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

10 .  2 .  e 122

Ja, klopt maar dat is breder dan granuliet, dat is een aandachtspunt dat eigenlijk altijd speelt bij het toepassen van materiaal in een diepe plas

Van: (CD) < @ rws . n I >
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 16:31
Aan: | (WVL) < |@rws.nl>
Onderwerp: RE: Uitspraak rechtbank Arnhem inzake granuliet

Ja zag hem al langskomen, thanx. Redelijk goed resultaat. Puntje afvalstof en nuttige toepassing is nog wel aandachtspunt.

Van: (WVL) < @rws.nl>
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 16:30

- HBJZ < @mjnjenwml>; (CD)
CC:| f w V L)<  H@ rw s.nl>

Onderwerp: Uitspraak rechtbank Arnhem inzake granuliet z - e doe 120

Ha en |

Wellicht al via andere route gehad.

Gr.



Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 25 juni 2020 23:52 1 U . Z . e
(WVL); (WVL); (WVL); (WVL); ( WVL); (WVL); ( WVL);
(WVL)

Uitspraak rechtbank Gelderland vovo granuliet
20200625uitspraak.pdf z i e  ÖOC 120

Beste collega's (direct betrokken bij granulietdossier).

Bijgaand de uitspraak Rechtbank Gelderland, inclusief duidende emails van RWS-BS en lenW-HBJZ.
Uitspraak van de voorzieningenrechter Raad van State volgt (mogelijk) morgen of maandag.

PS:..bij evt eensluidende oordeel door RvS is mijn verwachting/vrees dat gemeente -me t  alle juridische mogelijkheden uitgeput -weer  op 'mediacampagne' gaat. Dus niet te snel de conclusie dat dit
dossier in  de luwte komt. Wim Kuijken gaat zijn review vermoedelijk ergens in  juli 2020 opleveren. Wordt vervolgd...

Groet

Van : - H BJZ < (gminienw.nl >
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 16:39
Onderwerp: RE: Uitspraak rechtbank Gelderland vovo granuliet

Dank ,

In aanvulling misschien goed om nog op te merken dat de voorzieningenrechter van de rechtbank in deze procedure (bestuursrechtelijk kort geding) geen inhoudelijk eindoordeel geeft, maar heeft
gekeken naarde belangen van de gemeente.
In dat kader is het belangrijk dat de rechter oordeelt dat er op voorhand niet is gebleken van onaanvaardbare verontreiniging.
Om die reden wordt de toepassing van granuliet voorlopig niet stilgelegd.

De meer juridisch-inhoudelijke vragen worden soms wel beantwoord: granuliet kan voorhands worden gekwalificeerd als grond (dus niet als bouwstof) en als afvalstof (want GIB ontdoet zich
ervan zonder ervoor betaald te krijgen).
En soms niet: of sprake is van nuttige toepassing van afval (en niet van afvalstort) is te complex om in deze procedure te beoordelen.

Zie hieronder de betreffende passages.

Zie ook (met name voor DCO) het persbericht dat de rechtbank heeft uitgebracht: https://www.rechtspraak.nl/Qrqanisatie-en-contact/Qrqanisatie/Rechtbanken/Rechtbank-
Gelderland/Nieuws/Paginas/Voorzieningenrechter-stort-van-g ra nuliet-mag-voorlopig -doorgaan .aspx

Afwachten hoe de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zal luiden.
Die volgt nog.

Groet

Van: ( Bs ) < @rws. n I >
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 15:02
Aan: ( BS) < @twsjtI>; ( BS) >; ( CD) >; (CD)
< (grws.nl>; - HBJZ < (gminienw.nl>: - ILT < @1 LenT.nl >; - ILT < |@ILenT.nl>;

(ZN) < (grws.nl >; (ZN) < grwsml>; - DGRW < (gminienw.nl>;
DBO < @minienw.nl>; - DCO < @minienw.nl>; - DBO < @minienwml>; - DBO

@minienw.nl>; (ON) < @rws.nl>; (WVL)< (arwsml>; (WVL) < M@rws.nl>;
(WVL) nj~ , - BSK < (5)minienw.nl>; BS) < (grws. nl>; ( BS) nl"; - DGRW

■(ïïiininirnw n|~
Onderwerp: RE: Uitspraak rechtbank Gelderland vovo granuliet

En ter info de uitspraak van de rechtbank (bijgevoegd).

Hele korte samenvatting:

• de voorzieningenrechter oordeelt dat RWS zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat granuliet gekwalificeerd kan worden als grond in de zin van het Bbk, en
• dat er  geen aanleiding is te veronderstellen dat het toepassen van granuliet leidt tot onaanvaardbare verontreiniging van de plas Over de Maas.
• RWS heeft terecht niet handhavend opgetreden (wegens vermeende overtreding van de Waterwet).
• er is geen aanleiding voorde rechter om een voorlopige voorziening te treffen (stilleggen toepassing granuliet).

Groeten,

Van: ( BS)
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 13:54
Aan: ( BS  ) < (grwsml>; ( BS) >; ( CD) n I >; (CD)
< (grws. n l>; - H BJZ n i e nw. nl >; - 1 LT < @1 LenT.nl >; - 1 LT <| @ILe nT.nl

(ZN) >; ( ZN ) >; - DG RW < @mi n i e n w . nl >;
DBO < @minienw.nl>; - DCO < @minienw.nl>; - DBO " DB0

(gminienw.nl>; J (ON)<  rwsjn[>; (WVL)< rwsm ; ■(WVL)< rwsji[>;
(WVL) n l \  - BSK < @minienw.nl>; ( BS) < @twsjtI>; ( BS) < @rws.nl>
Onderwerp: Uitspraak rechtbank Gelderland vovo granuliet

Collega's,

Net telefonisch bericht gehad van de Landadvocaat.

De rechtbank Gelderland wijst het verzoek om voorlopige voorziening van de gemeente af. Dat is goed nieuws voor RWS / lenW.
Ik heb de daadwerkelijke uitspraak zelf (nog) niet, dus meer details ken ik nog niet.

Het wachten is nu nog op de uitspraak van de Raad van State. Deze komt zeer waarschijnlijk niet meer vandaag. Misschien morgen.

Groeten,

Van: ( BS)
Verzonden: dinsdag 23 juni 202013:54
Aan: ( BS) < (grwsjTl>; ( BS) >; ( CD) < @twsjtI >; (CD)
< |@rwsjil>;| -HBJZ< @minienw.nl>; -ILT< @ILenT.nl>; - ILT<| @ILenT.nl>;

1 1) W5 nl"  , (ZN) - DGRW < (gminienw.nl>;
DBO < @minienw.nl>; - DCO < (gminienw.nl>; - DBO n ie nw. n I >; - DBO
< @minienw.nl>; | (ON) < (grws.nl>; (WVL) < M@rws. n I >; (WVL) < (grws.nl>;
(WVL) nl",  - BSK @minienw.nl>; (BS) < @rwsjnl>; (BS) < (grws.nl>
Onderwerp: Vandaag geen uitspraak vovo granuliet AbRvS

Collega's,
Ter info. Zojuist bericht van de Landsadvocaat na contact met de griffie van de Raad van State.
Vandaag geen uitspra(a)kfen) meer in de granuliet zaak. Vermoedelijk volgen ze nog wel deze week.

Concreter kunnen we het qua verwachting nu niet maken. Afwachten dus.

Groeten,■



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(WVL)
donderdag 25 juni  2020 11:41

(NOVA); ( WVL >
Voorstel aanpak granul iet ,  graag je inpu t 12410  . 2  . e

Opvolgingsvlag:
Vlagstatus:

Opvol gen
Vol too id

Je was paar dagen afwezig. Ondertussen ben ik met en tot volgende voorstel voor aanpak gekomen nav verzoek van (zie hieronder). zou je hier vrijdag
over bellen maar gezien de voortgang die ondertussen is genaakt zal ik je zelf vrijdagochtend bellen.

In deze analyse (wat hadden we anders kunnen doen, hoe kunnen we het in de toekomst beter doen) is afspraak nu om alleen directeuren te  vragen om  voor hun eigen, gehele
organisatieonderdeel deze analyse te maken en dat vervolgens samen t e  brengen. En dus niet allerlei afdelingsmanagers en medewerkers betrekken, in het kader van het WOB-verzoek zijn
alle feiten en (verschillen in) inzichten al naar boven gehaald.

Stap 1) analyse per dienstonderdeel aanleveren op woensdag 8 juli.
Voor Oost gaat (met ?) voor zijn vakantie de analyse voor Oost maken met daarin de voorzet voor de generieke analyse.
Voor Zuid zal dit vragen aan (HH) en (W).

Voor WVL ligt het voor de hand dit te vragen aan maar is net met vakantie vertrokken. , is dit iets wat jij kunt en wilt oppakken voor 8 juli? Dat zou wel heel fijn
zijn aangezien jij het overzicht hebt en de hele historie kent. Als jij niet kan dan is mogelijk alternatief om dit aan te vragen. Of heb jij betere suggesties. Gezien het
krappe tijdpad hoop ik snel van je te horen.

Stap 2) Op vrijdag 10 juli gezamenlijk de generieke analyse maken met , , (of vervanger) en . Ik al daar ook bij aanschuiven als meer neutrale
buitenstaander die de inhoud niet kent maar wel met frisse blik vragen kan stellen.

Stap 3) Daarna hebben we nog een week voor het opstellen en afronden van het memo voor dat maandag 20 juli bij moet zijn.
is op zoek naar iemand die de pen kan hanteren..

Met vriendelijke groet,

Van: B (BS)<
Verzonden: dinsdag 23 juni 202010:25

irws.nl>

l@rws.nl>;
CC: ( BS) ■ n ( BS) . n I >
Onderwerp: (IN IBABS tbv Bila met |  ) Intern vervolg Granuliet

(WVL) |@rws.nl>

Beste | , en |

Het onderwerp granuliet heeft zoals jullie weten de afgelopen maanden de gemoederen in- en extern flink bezig gehouden en o.a. geleid tot Kamerbrieven en debatten, rechtszaken en veel publiciteit. Het
dossier kan zeker nog niet ais gesloten worden beschouwd. We zijn bijvoorbeeld nog in afwachting van de bevindingen van Wim Kuijken. Hij zal in zijn eindrapport waarschijnlijk ook aandacht besteden aan
de manier waarop RWS zich in dit dossier heeft gemanifesteerd.

Het is belangrijk dat we als RWS organisatie niet het rapport van Wim Kuijken afwachten, maar nu  al gaan nadenken over de lessen die we kunnen trekken uit dit dossier. Ik wil jullie daarom als meest
betrokken HID-en vragen om een probleemanalyse op te stellen over de gang van zaken in dit dossier en daarbij in eerste instantie te focussen op de oorzaken Cwat in de organisatie maakt dat dit kon
gebeuren ?').
Hierbij vraag ik jullie nadrukkelijk eerst en vooral aandacht te besteden aan wat er is misgegaan bij jullie eigen organisatieonderdelen (specifiek) en daarna pas binnen RWS als geheel (generiek).
Bij de analyse zouden de volgende elementen in ieder geval moeten worden betrokken:
i) kennis
tïj sturing en escalatie
iiï) samenwerking diensten
iv) omgang externe partijen

Het gaat daarbij niet om een reconstructie van feiten maar om het benoemen van de oorzaken met het oog op het voorkomen van herhaling.

Het verzoek is om jullie gezamenlijke analyse uiterlijk 20 juli a.s. bij mij aan te leveren.

Graag gaan ik vervolgens met jullie in gesprek over deze analyse en bepalen we samen met jullie de vervolgstappen en maatregelen (generiek en specifiek) die nodig zijn om herhaling te voorkomen
en hoe deze in gang te zetten / te implemen teren.

Groeten,



(WVL)
vrijdag 26 juni 2020 10:17

(WVL); (WVL)
FW: Intern vervolg Granuliet Kunnen jullie d i t  oppakken?

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

12510 .  2 .  e

, , ivm vakantie en na overleg met |  |, kom ik bij jullie terecht om onderstaande interne analyse op te pakken. was drie dagen afwezig waardoor we helaas wat
tijd zijn verloren.

vraagt om een interne analyse na granuliet dossier(wat hadden we anders kunnen doen, hoe kunnen we het in de toekomst beter doen).
Met en heb ik al wel een aanpak afgestemd (zie beschrijving in mail hieronder). Afspraak nu om alleen directeuren (of hun vervanger) te vragen om voor hun eigen, gehele
organisatieonderdeel deze analyse te maken en dat vanuit de drie betrokken onderdelen vervolgens samen te brengen op 10 juli. En dus niet allerlei afdelingsmanagers en medewerkers
betrekken, in het kader van het WOB-verzoek zijn alle feiten en (verschillen in) inzichten al naar boven gehaald. Het gaat niet om nieuwe feiten naar boven halen maar om achterover
leunen en met enige distantie en zelfreflectie aangeven hoe we met de kennis van nu het achteraf gezien als WVL zelf slimmer en beter hadden kunnen doen. Dus niet wijzen naar anderen
nrear kritische zelfreflectie.) Volgens is dat aan jullie twee wel toevertrouwd.

, kun jij dit oppakken met onderstaande tijdpad?
En kun jij dan kritisch meekijken in eerste fase en als sparring partner voor optreden?
En kun jij dan ook op 10 juli bij het overleg aansluiten? Dat wordt een blok van 2 uur op vrijdag 10 juli, waarschijnlijk in de ochtend maar precieze tijdstip nog niet bekend.

Ik hoor graag van jullie.

Met vriendelijke groet,

Van: (WVL)
Verzonden: vrijdag 26 juni 202010:03
Aan: (ON) < @rws.nl>; (ZN) < @rws.nl>

(ON) < @ rws.nl >
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet gesproken

Zo juist gesproken met verrassende twist. heeft hem gevraagd om ons gezamenlijke voorstel te helpen bekijken en hem daarover te adviseren.
Tegelijkertijd is net op vakantie vertrokken. In lijn met ons uitgewerkte voorstel en mijn telefonisch overleg met ga ik nu vragen om dit te trekken en op
advies van zet ik daar tegenaan als kritische meekijker binnen WVL.

Stap 1) analyse per dienstonderdeel aanleveren op woensdag 8 juli.
Voor Oost gaat (met ?) voor zijn vakantie de analyse voor Oost maken met daarin de voorzet voor de generieke analyse.
Voor Zuid zal dit vragen aan (HH) en (W).
Voor WVL zal dit aan + vragen.

Stap 2) Op vrijdag 10 juli gezamenlijk de generieke analyse maken met , , en . Conform besproken met zal ik daar ook bij aanschuiven als meer
neutrale buitenstaander die de inhoud niet kent maar wel met frisse blik vragen kan stellen.

Stap 3) Daarna hebben we nog een week voor het opstellen en afronden van het memo voor dat maandag 20 juli bij moet zijn.
is op zoek naar iemand die de pen kan hanteren..

Met vriendelijke groet,

Van: (WVL)
Verzonden: donderdag 25 juni 202008:45
Aa n : (ON) < @rwsjiL>; (ON) < rwsml >; (ZN ) n I >
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet

, e.a., is net met vakantie vertrokken.
Afspraak was dat dit af zou ronden maar die is pas morgen weer bereikbaar. Ik wil met hem even overleggen wie dit binnen WVL beste kan overpakken.

Met vriendelijke groet,

Van: (ON) < (G>twsjiI>
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 08:20
Aan: (ON) < @rws. nl>; (ZN) < @rws.nl>; (WVL) n l>
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet

Willen jullie dat via Skype doen of live; dat zal uitmaken denk ik.
Ik kan het vragen; ze zit nog in haar zwangerschap verlof zoals je
Hoe ki jkje tegen aan?

weet.

Van: (ON) < (arws.nl >
Verzonden: woensdag 24 juni 2020 22:47
Aan: (ON) < (Srwsjil?; (ZN) < |@rws.nl>; (WVL) < (arwsjTl>
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet

We zoeken nog naar iemand die ons kan ondersteunen op A'erslagkggmg op het generieke spoor. Iemand die kennis Aan zaken beefi. betrokken is geAAeest en ‘onafhankelijk’ mee kijkt. en ik hebben de
mdnik dat die binnen ZN en WVL met is te Atinden Ik mid hier wel uitermate geschikt a oor. Denk j e  dat zij eenmalig deel aatI nemen net de 3 HIDen op 1 0 of 1 7/7 en de aanpassingen ’.*erslagleggrng
generiek aatI doen aoot 20/7. Of is dit geen geschikt moment' 7 Hoor t graag

Groet.

Van: (BS) <
Datum: dmsdag 23 jun. 2020 10:24 AM
Aan: (ZN) (ON) ÏT i ut nb , (WVL) < (SiAvs.ni>
Kopie: (BS) < @nA s.ni>, (BS) < @rws.nt>
Onderwerp: Intern vervolg Granuliet



Beste en

Het onderwerp granuliet heeft zoals jullie weten de afgelopen maanden de gemoederen in- en extern flink bezig gehouden en o.a. geleid tot Kamerbrieven en debatten, rechtszaken en veel publiciteit. Het
dossier kan zeker nog niet ais gesloten worden beschouwd. We zijn bijvoorbeeld nog in afwachting van de bevindingen van Wim Kuijken. Hij zal in zijn eindrapport waarschijnlijk ook aandacht besteden aan
de manier waarop RWS zich in dit dossier heeft gemanifesteerd.

Het is belangrijk dat we als RWS organisatie niet het rapport van Wim Kuijken afwachten, maar nu  al gaan nadenken over de lessen die we kunnen trekken uit dit dossier. Ik wil jullie daarom als meest
betrokken HID-en vragen om een probleemanalyse op te stellen over de gang van zaken in dit dossier en daarbij in eerste instantie te focussen op de oorzaken Cwat in de organisatie maakt dat dit kon
gebeuren ?').
Hierbij vraag ik jullie nadrukkelijk eerst en vooral aandacht te besteden aan wat er is misgegaan bij jullie eigen organisatieonderdelen (specifiek) en daarna pas binnen RWS als geheel (generiek).
Bij de analyse zouden de volgende elementen in ieder geval moeten worden betrokken:
i) kennis
ii) sturing en escalatie
iii) samenwerking diensten
iv) omgang externe partijen

Het gaat daarbij niet om een reconstructie van feiten maar om het benoemen van de oorzaken met het oog op het voorkomen van herhaling.

Het verzoek is om jullie gezamenlijke analyse uiterlijk 20 juli a.s. bij mij aan te leveren.

Graag gaan ik vervolgens met jullie in gesprek over deze analyse en bepalen we samen met jullie de vervolgstappen en maatregelen (generiek en specifiek) die nodig zijn om herhaling te voorkomen
en hoe deze in gang te zetten / te implemen teren.

Groeten,



(NOVA)
vrijdag 26 juni 2020 10:52

Open vraag aan  je  over materialen en producten

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

12610 .  2 .  e

Weet jij of iemand m jouw afdeling of we in RWS registers of lijsten hebben materialen die toepasbaar zijn m onze w'erken' 7

Ik Aiaag di mede nav gramiliet dat mi ah naam gevoelig hgt. Zowel m RWS ah buiten RWS . Echter als wg een register hebben van toelaatbare matena tn dan kan het helpen om gramiliet daar op te plaatsen mi
er ook van de x'oorzientngenrechrer de uitspraak hgt dat RWS correct handelt.

Tegelijkertijd besef ik dat zo n register ook Aeel risico's kent. Misschien hebben we alleen een register voor materialen of producten die we niet willen hebben

Kortom ik ben aan het zoeken en dacht toen aan jou expertise en jou afdeling. Bellen kan ook als je dat beier doet, dan wel graag op maandag.

Groeten



(NOVA)
vrijdag 26 juni 2020 10:42

RE: aanleiding wat RWS kan doen nav gesprek met Bontrup

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

10 .  2 .  e 127

Originele notitie waar naar verwezen wordt is bijgevoegd

Ik trek mijn notitie van 19 juni in, mede omdat ik lees dat de opzet niet past bij de vraag die je stelt en er onjuistheden in zitten. Ik had niet-bedoeld om op eigenschappen van granuliet t in  te
gaan, daar ligt niet mijn expertise dus point taken.
Ik had met mijn notitie wel bedoeld dat we granuliet niet uniek moeten maken en geen voorkeur kunnen en moeten geven maar dat is niet overgekomen.

Ik ga aan de slag met je vraag en je hoort van mij.

Groeten,

Van: ( BS ) < K®rwsjTl>
Datum: vrijdag 19 jun. 2020 5:44 PM
Aan: (WVL) @rws. nl>
Onderwerp: RE: aanleiding wat RWS kan doen nav gesprek met Bontrup

Beste | ,

Dank voor je notitie. Deze sluit echter niet aan bij de vraagstelling en bevat daarnaast een aantal onjuistheden.

Mi jn vraag is niet anders dan:
Kennen wij binnen RWS een 'loket', 'register7 (of iets vergelijkbaars) waar marktpartijen terecht kunnen met vragen over de toepasbaarheid/ aanvaardbaarheid van materialen zodat aanbieders
van materialen daar naar kunnen verwijzen?

Jouw notitie wekt de indruk dat mijn vraag is te verkennen of iets gecreëerd kan worden, specifieke voor het materiaal granuliet. Dat is niet mijn vraag, sterker nog, daar kan m.i. op geen
enkele wijze sprake van zijn. Evenmin herken ik de indruk dat wij op enige wijze een verantwoordelijkheid hebben voor een rest-stroom van welk geproduceerd materiaal dan ook. En tenslotte
staat er een aantal passages i n  de notitie die niet kloppen (zoals 'bevat geen organisch materiaal', dat is onjuist).

Mi jn  verzoek is vanwege bovenstaande deze notitie terug te nemen en een andere notitie te maken, toegespitst op de vraagstelling zoals bovenstaand verwoord.

Alvast danken groet,

(WVL)<
Datum: vrijdag 19 jun. 2020 1:19 PM
Aan: ( BS ) < ©rwsjlbr (WVL) < @rws. nl>
Onderwerp: FW: aanleiding wat RWS kan doen nav gesprek met Bontrup

Van:

Hierbij mijn voorzet over wat je als RWS kan doen nav de vraag aan mij of we granuliet meer kunnen hergebruiken of anderszins. Uiteraard heb ik het in  bredere zin bekeken omdat
granuliet een incident is maar volgens mij een voorteken is van meerdere van dit  type dilemma's vraagstukken waar RWS mee te maken krijgt.

Het is een concept en ik hoor wel van of en welk vervolg nodig is.

Groeten,



128

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat10 .  2 .  e

Deze notitie is ingetrokken,
zie doe 127 20200626 RE aanleiding wat RWS kan doen nav gesprek met Bontrup.pdf RWS

Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Postbus 20906
2500 EX Den Haag
T 088 797 0050
F
www . rij ks water staat . n I

Contactpersoon

Nota
Op welke wijze kan RWS bijdragen aan opties voor
gebruik van granuliet. Datum

16 juni 2020

Kenmerk
RWS2020/

Bijlage(n)
Inleiding

Context vraagstelling;
Gesteld dat granuliet gekwalificeerd blijft als grond, het milieutechnisch
verantwoord toegepast mag worden en het certificaat geregeld is dan blijft over
wat kun je met product.
Granuliet is een fijne fractie van steenslag met afmetingen van 63mu mm tot 2
mm, het lijkt op klei maar bevat geen organische resten. Deltares heeft er een
fraai rapport over gemaakt in opdracht van Bontrup, dit rapport is recent genoeg
om te benutten en te challengen voor deskundigen van RWS.

Zijn er in het werkdomein van RWS toepassingen denkbaar voor dit product.
Hierbij moet je in acht nemen dat het een restproduct is. Het ontstaat in een
keten waar de RWS vraag aan de top van de keten zit. De vraag heeft daarmee
als basis; hoe kunnen wij voorkomen dat in de keten een restproduct overblijft
wat niet hergebruikt kan worden?
Let wel niet alleen RWS is veroorzaker van dit restproduct. Het gaat om circa
200.000 ton/jr.

De opties binnen RWS
Onderstaand staan 5 opties die van toepassing zijn om granuliet een kans te
geven voor toepassing in het RWS werkdomein. De aanpak staat eerst geduid
gevolgd door het antwoord.

Direct en doortastend acteren door gericht granuliet voor te schrijven; nee, daar
kunnen wij niet aan beginnen. Sinds de markt tenzij is begonnen passen wij
contractvormen toe waarbij alle vrijkomende materialen en te gebruiken
materialen door de marktpartijen zelf ingekocht worden. De marktpartijen letten
zelf op hergebruik, kiezen eigen leveranciers en oplossingen waarbij RWS
incidenteel die verifieert. RWS brengt dus zelf geen producten, oplossingen of
leveranciers in bij een uitvraag dus ook geen granuliet.
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De reguliere methode van RWS om specifieke een materiaal te benutten; dan
gaan we een actie opstarten om uit te zoeken of we bij hergebruik van materialen
voor onderbouw in de wegen, steunbermen en dijklichamen de specificaties zo
kunnen aanpassen dat gebruik van granuliet past. We benutten bijv het Deltares
rapport wat er is hiervoor en vullen zelf aan met eigen ideeen. Duurt heel lang en
de uitkomst verdampt. Er worden opties genoemd, voorstellen tot specificaties
opgesteld en het doel verdampt hiermee. Wat verder dan ook weer een rol gaat
spelen is dat hergebruik ook langs het WH traject verloopt. Het granuliet heeft
een imago gekregen en kan daar maar zo opnieuw struikelen tenzij we strak
blijven bewaken. Dit zou granuliet een zeer bijzondere status in RWS geven!

Vernieuwingen in de productie brengen; met innoveren is er een TRL level en SRL
level. Op het moment dat granuliet op alle fronten groen licht behoudt kun je
stellen dat het materiaal op TRL 9 (is productie geschikt toepasbaar) zit en SRL ..
om zo het materiaal in te voeren in onze standaarden en bij steunpunt wegen en
onderbouw enz binnen RWS. Dan voer je bewust een vernieuwing voor hergebruik
in en vraag je aan marktpartijen om langs deze norm het materiaal in te zetten.
Zeg maar een soort launching customer idee.

Oprichten van een meldpunt materialen RWS; tbv proffesionals/bedrijven die voor
RWS werken; daar kunnen alle bedrijven/leveranciers hun producten en
oplossingen aanmelden en gaan wij richting geven waar opties liggen. In de
huidige werkwijze van RWS zullen alle projectteams een specifiek materiaal of
oplossing afwijzen vanwege onze contractinvulling en methodiek. Met deze
oplossing maak je vraagstelling van de markt zichtbaar. Wordt voor RWS scherper
wat er speelt in de keten van toelevering maar is er geen echte oplossing en val je
terug naar de reguliere RWS methode.

Verontdiepen van diepe plassen; als de rechterlijke uitspraken gedaan zijn kunnen
we Bontrup wel helpen door een direct contactpersoon aan te wijzen die wordt
geïnformeerd als ze weer bij een plas een melding tot storten doen. Dat zal
comfort geven.

Hoe breng je een oplossing op gang in RWS.
De 5 e optie is de makkelijkste en is bijna neutraal.

De gewenste oplossing en ook kansrijk en toch neutraal is de optie Vernieuwingen
in de productie brengen.

Normaliter komt een verandering op gang door wetgeving, innoveren, technische
oplossing etc. In zo'n traject wordt kennis opgebouwd en een aantal RWS'rs raken
bekend met de oplossing en wat er bij speelt.
Een mooi vergelijk is de innovatie van zonnecellen in geluidsschermen. Mooi
bedacht, erg nuttig, veel mogelijkheden om toe te passen lijkt het, kan je niet op
tegen zijn. Toch gebeurt er niets naast dit ene project. Ga maar bij hun vragen
waarom het blijft hangen bij dit ene project.

Zo ligt het ook voor granuliet maar mogelijk nog iets ingewikkelder doordat het nu
zo bekend is in de landelijke WH keten van gemeenten, provincies en overheid.
Er speelde een optie om granuliet in te zetten bij Twentekanalen en voor een
lopende aanbesteding waar aanvulmateriaal nodig is voor de bermen. Bontrup
hoort over dit soort opties via zijn deelnemende bedrijven die specifieke
oplossingen bedenken en optimaliseren voor een aanbesteding.

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 2 van 4



Datum
20 april 2020

Kenmerk
RWS2020/

Bijlage(n)
4

RWS is net gestart om bewuster vernieuwingen te stimuleren, zie
innovatieagenda, datastrategie, BIM/AIR, asfaltimpuls enz. Al die sporen zoeken
nog naar de beste methode maar een verbindend element is data. Zo kun je ook
vrijkomende grondstromen of restproducten via data in zetten als zoekmachine
voor projecten in aanbesteding die aanvulmaterialen nodig hebben. Deze data
lever je dan mee bij een aanbesteding en zo krijg je als RWS feedback wat
partijen er mee doen.
Mijns inziens is alleen dit spoor een echte verbeteroptie om in te zetten. Maar het
is nieuw en moet nog veel obstakels overwinnen.
Voorbeeld van obstakels; toen kwam met de optie om het
materialenpaspoort te gaan beproeven zijn er veel bezwaren bedacht, vooral
bezwaren die niets met de beoogde bedoeling hebben te maken. Zo was oa de
data strategie belangrijker maar ook ontstonden er hobbels omdat er
management vragen kwamen als waarom deze innovatie wel maar die niet enz.
onder dit spoor moet je de insteek dus wel omdraaien en als management
meegeven welke focus je aanbrengt.

De obstakels die je moet overwinnen zijn; behoudt je focus op je oorspronkelijke
doel scherper, stuur bewust op een verandering tav materiaalgebruik bij projecten
(versterking van DuboCalc), stuur op leren welke data wij nodig hebben voor de
materialen om onze kunstwerken te realiseren of ons onderhoud (dit laatste sluit
heel sterk aan bij BIM) uit te voeren.
Zo voeg je meerdere al lopende stromingen samen die spelen rond circulair en
innoveren tav data, duurzaam inkopen en innoveren als launching customer. Er
ontstaat een duidelijke reden waarom deze testen en pilots nodig zijn. RWS moet
de ontwikkelingen in diverse materiaalketens meer in beeld krijgen. Ook
hergebruik van asfalt leidt tot dit type vragen enz. Zo pas je de specifieke
granuliet vraag in een lopende aanpak die toch al nodig is en dan kun je op zoek
gaan met marktpartijen naar specifieke oplossingen.

Let wel; een lange weg en duurt minimaal 2 jaar eer er een resultaat is. Kun je
wel samen met het bedrijf doen, dus daar zit winst.

Onze werkelijkheid als groot opdrachtgever in de GWW houdt ook in dat wij zeer
grootschalig materialen gebruiken. Die rol en functie zet je dan wel weer steviger
aan en zal veel steun ontvangen. Wel moetje zorgen dat je  het doet in
samenspraak met het traject van Maarten Neelis die trekt aan verbeterde
samenwerkingen met de markt.

Concluderend
, er is geen snelle route om een materiaal als granuliet in RWS werken te

integreren. Het is een specifiek product en past in beperkte mate in onze werken.
Wel kun je een route aangeven die helpt voor Bontrup en anderen om dit type
problemen beter in beeld te krijgen als RWS. De oplossing die ik aanreik is dat je
dan als RWS samen met marktpartijen dit type vraagstukken oppakt en tracht tot
duurzame oplossing te brengen met als doel onze data over materialen te
versterken en de keten van toeleveringen niet met rest producten te laten zitten.

Onder zo'n noemer heeft een aanpak zin en is het vrij eenvoudig in te passen bij
lopende activiteiten. Eveneens ben je zo onpartijdig bezig hetgeen mi terecht is.
Want granuliet is omhoog gekomen maar is zeker niet het enigste
materiaal/dilemma die speelt in de materialen en hergebruik toepassingen.
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met vriéndelijke groeten,
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(WVL)
vrijdag 26 juni 2020 10:30

(ZN); (ON)
(ON); ■(BS)

RE: Intern vervolg G ra nul iet  gesproken

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

129
10 .2 .6

Lijkt me prima. En lijkt me ook heel valide reden om het eventueel een week later bij aan te leveren.

Met vriendelijke groet,

Van: (ZN) < @rwsjil>
Verzonden: vrijdag 26 juni 202010:29
Aa n : (WVL) < @rws.nl>; (O N ) < @rws.nl>
CC: (ON) < @rws . n I >; ( BS) < @ rws. n I >
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet gesproken

Beste allemaal,

Helder.

Ik heb met gebeld en hij gaf aan dat hij 10 juli nog met vakantie is. Voorstel is om, nadat wij de generieke analyse hebben opgesteld, hem de week daarna hierover te consulteren.

Akkoord ?

Groetjes,

Van: WVL) nl>
Verzonden: vrijdag 26 juni 202010:03
Aan: (ON) < @rwsmL>; (ZN) < (3n.vs.nl>
CC: (ON) ' ■' 2
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet gesproken

Zo juist gesproken met verrassende twist. heeft hem gevraagd om ons gezamenlijke voorstel te helpen bekijken en hem daarover te adviseren.
Tegelijkertijd is net op vakantie vertrokken. In lijn met ons uitgewerkte voorstel en mijn telefonisch overleg met ga ik nu vragen om dit te trekken en op
advies van zet ik daar tegenaan als kritische meekijker binnen WVL.

Stap 1) analyse per dienstonderdeel aanleveren op woensdag 8 juli.
Voor Oost gaat (met ?) voor zijn vakantie de analyse voor Oost maken met daarin de voorzet voor de generieke analyse.
Voor Zuid zal dit vragen aan (HH) en (W).
Voor WVL zal dit aan + vragen.

Stap 2) Op vrijdag 10 juli gezamenlijk de generieke analyse maken met , , en . Conform besproken met zal ik daar ook bij aanschuiven als meer
neutrale buitenstaander die de inhoud niet kent maar wel met frisse blik vragen kan stellen.

Stap 3) Daarna hebben we nog een week voor het opstellen en afronden van het memo voor dat maandag 20 juli bij moet zijn.
is op zoek naar iemand die de pen kan hanteren..

Met vriendelijke groet,

Van: (WVL)
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 08:45
Aan: (ON) < @twsjtI>; (ON)
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet

(3rws.nl>; (ZN) < @rwsml>

, e.a., |
Afspraak was dat

is net met vakantie vertrokken.
dit af zou ronden maar die is pas morgen weer bereikbaar. Ik wil met hem even overleggen wie dit binnen WVL beste kan overpakken.

Met vriendelijke groet,

Van: (ON) < (G>twsjiI>
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 08:20
Aan: (ON) < @rws. nl>; (ZN) < (3rws.nl>; (WVL) < @rws.nl>
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet

Willen jullie dat via Skype doen of live; dat zal uitmaken denk ik.
Ik kan het H vragen; ze zit nog in haar zwangerschap verlof zoals je weet.
Hoe ki jkje tegen aan?

Van: | (ON)  < (3nws.nl>
Verzonden: woensdag 24 juni 2020 22:47
Aan: (ON) < (G>twsjiI>; (ZN) < @rws.nl >; (WVL) < j3rws.nl >
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet

We zoeken nog naar iemand die ons kan ondersteunen op verslaglegging op het generieke spoor. Iemand die kennis Aan zaken beefi. betrokken is geAAeest en ‘onafhankelijk’ mee kijkt. en ik hebben de
mdnik dat die binnen ZN en WVL met is te Auiden Ik mid hier wel uitermate geschikt aooi  Denk j e  dat zij eenmalig deel wil nemen net de 3 HEDen op 1 0 of 1 7/7 en de aanpassingen ’.*erslagleggrng
generiek aaü doen voor 20/7. Of is dit geen geschikt moment' 7 Hoor t graag

Groet.

Van: (ON) < |@rws.nl>
Datum: woensdag 24 jun. 2020 10:42 PM
Aan: (ON) < (SiAvs.nï*. (ZN) < @rAvs.nt>, (WVL) < @rws.ni>
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet



Wg volgen het AioorstelAan Optie 2 .

Groet.

Van: (ON) < H@rws.nl>
Datum: woensdag 24 jun. 2020 6:37 PM
Aan: (ON) i iw nt
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuket

Ja; ga  i k  doen

Van: (ON) < (arws.nl >
Verzonden: woensdag 24 juni 2020 16:59
Aan: (ON) < @twsjtL>
Onderwerp: FW: Intem vervolg Granuliet

Akkoord 9 Stem jij af met ?

Hoor t graag.

Groet.

Van: (ZN) < @rws.nt>
Datum: woensdag 24 jun. 2020 2:48 PM
Aan: (ON) i w nt . (WVL)
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet

Dat is inderdaad een punt als 2 juk al met vakantie is . 2 juli is al volgende week donderdag. Lijkt me moeilijk haalbaar. Dan zitten we bijna als vanzelf bij optie 2 of een a anani tussen 2 en 3 .

Ik stel voor:
1)  dat (met ?) in ieder geAal voor zijn ’.akantie de analyse voor Oost maakt met daarin de voorzet Aioor de generieke analyse.
2) Ik zal dat hier ook ahast s ragen aan (HH) en (W).
3) , zou jij dit aan willen ’ ragen ?
4) Deadline voor bet aanleverem.an de analyses door de directeuren: ik stel voor ukerlgk woensdag 8 juli.

5a) Dan zouden we met zn  drieen en met bv vrijdag 10  juli de generieke analyse kunnen vormgeven
6a) Daarna hebben we nog een week voor het opstellen en afronden Aan het memo voor dat maandag 20 juk bg moet zijn
7a) We moeten dan nog wel iemand hebben die Aan alles 1 stuk memo maakt.

Variant tussen 2 en 3:
ltm4 idem
5b) aanwezige directeuren (met ) maken ukerkjk 1 0 juk generieke analyse
6b) Analyse wordt uiterlgk 1 5 juk aan betrokken HID- gestuurd
7b) vrijdag 1 7 juk (zo mogekjk eerder) bespreken HID-en analyse en voeren zelf eventuele aanpassingen door.
8b) maandagochtend 20 juk laatste check en dan memo naar

En hopelijk is alleen met ’.akantie

Graag julbe mening en of aairvllmgen

Van: (ON) i nt
Datum: woensdag 24 jun. 2020 12:55 PM
Aan: (ZN) < @nv s.n>, (WVL) <
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuket

@nvs.nt>

Begrijp je OAierwegingen

Wil wel meegeven dat mijn directeur NM met Aierlof is Aan 2/7 tot 7/8. Dus dan Aak optie 1 mogelijk al af?
Tenzij het op deze korte termgn kan.

Groet.



Van: (ZN) < @rvvs.ni>
Datum: woensdag 24 jun. 2020 10:42 AM
Aan: (ON) < @rws.n>, (WVL) <
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet

@rws.nt>

Zie onderstaande mail van . Ons wordt gevraagd een probleemanalyses op te stellen inzake het granuliet dossier. Gezien ook de relatief krappe tijd wil ik voorstellen dit zo efficiënt mogelyk te doen
Hierbij twee voorstellen
1 )  ive vragende betrokken directeuren om voor de eigen regio de specifieke analyse te maken De generieke analyse maken zy gezamenlijk Specifieke en generieke analyse bespreken wij vervolgens. By het
opstellen van de generieke analyse wordt ook betrokken ( is een van de enige die m het hele granuliet dossier het overzicht heefi (niet alleen inhoudelijk)). kan denk ik ook goed
reflecteren op de specifieke analyses.
2) we vragen de betrokken directeuren om voor de eigen regio de specifieke analyse te maken met een eerste aanzet voor een genertke analyse. We plannen een overleg tussen ons en en
maken dan zelf de lutemdelijke generieke analyse.
3)

Mijn voorkeur gaat uit naar 1 alhoewel ik denk dat 2 sneller kan zijn. 1 heefi ah voordeel dat voor de generieke analyse commitment vraagt aan deze directeuren ah collectief en daarnaast: de directeuren
hebben vrij goed zicht op dit dossier en wat er allemaal mts h gegaan specifiek en generiek.

Wat denken jullie ? Of heefi iemand een ander voorstel ?

Groetjes,

Van: (BS) < @rws.n>
Datum: dinsdag 23 jun. 2020 10:24 AM
Aan: (ZN) < J@rwsnt> (ON) ir~ nt , (WVL) < @rwsrii>
Kopie: (BS) < @rws.ni>, (BS) < @rvvs.ni>
Onderwerp: Intern vervolg Granuliet

Beste

Het onderwerp granuliet heeft zoals jullie weten de afgelopen maanden de gemoederen in- en extern flink bezig gehouden en o.a. geleid tot Kamerbrieven en debatten, rechtszaken en veel publiciteit. Het
dossier kan zeker nog niet ais gesloten worden beschouwd. We zijn bijvoorbeeld nog in afwachting van de bevindingen van Wim Kuijken. Hij zal in zijn eindrapport waarschijnlijk ook aandacht besteden aan
de manier waarop RWS zich in dit dossier heeft gemanifesteerd.

Het is belangrijk dat we als RWS organisatie niet het rapport van Wim Kuijken afwachten, maar nu  al gaan nadenken over de lessen die we kunnen trekken uit dit dossier. Ik wil jullie daarom als meest
betrokken HID-en vragen om een probleemanalyse op te stellen over de gang van zaken in dit dossier en daarbij in eerste instantie te focussen op de oorzaken ('wat in de organisatie maakt dat dit kon
gebeuren ?').
Hierbij vraag ik jullie nadrukkelijk eerst en vooral aandacht te besteden aan wat er is misgegaan bij jullie eigen organisatieonderdelen (specifiek) en daarna pas binnen RWS als geheel (generiek).
Bij de analyse zouden de volgende elementen in ieder geval moeten worden betrokken:
i) kennis
ii) sturing en escalatie
Ui) samenwerking diensten
iv) omgang externe partijen

Het gaat daarbij niet om een reconstructie van feiten maar om het benoemen van de oorzaken met het oog op het voorkomen van herhaling.

Het verzoek is om jullie gezamenlijke analyse uiterlijk 20 juli a.s. bij mij aan te leveren.

Graag gaan ik vervolgens met jullie in gesprek over deze analyse en bepalen we samen met jullie de vervolgstappen en maatregelen (generiek en specifiek) die nodig zijn om herhaling te voorkomen
en hoe deze in gang te zetten / te implemen teren.

Groeten,



(WVL)
zondag 28 juni 2020 16:32

(WVL)
RE: Intern vervolg Granuliet

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

130
10 .  2 .  e

Hoi|

Hierbij:

1. Eenzijdige beshutAomung door I&W, AA-aafbij de alle eerdere adviezen van bodenrE RWS handhaAmg enlLT terzijde werden gelegd.

2 .
Doelredenering: Slechts oog voor de opmerkingen van Halbe zglstra. Het is grond, de brl9321 is Aan toepassing. Etc Geen technische discussie en doordachte keuzes om het knelpunt echt op te pakken Stas
loopt hiermee grote risico’s.

3.
Management Aan RWS neemt besluit zonder haar eigen medewerkers te raadplegen . adviseurs worden buiten spel gezet. Dit op verzoek van I&W. Hetzelfde is gebeurd met de betrokken medewerkers run
ILT

Groeten

Van: (WVL) < @rwsnï>
Datum: zondag 28 jun. 2020 1:06 PM
Aan: (WVL) < (tïrAvs.iii>, (WVL) H

(WVL) < @rws.nt>. (WVL) < (ginvs.nl>,
Onderwerp: Intern vervolg Granuliet

@rws.nt>.(WVL) J(WVL) <
(WVL) < @rws.nt>

Beste collega’s

Zie hieronder. Onze CEO en DG komen in actie om analyseplan dossier granuliet te maken mede als voorbereiding op conclusies door Wim Kuijken (BI11 mee) Vanwege vertrek en Aakantie
ben ik ‘de gelukkige om op te pakken

VERZOEK.: wil je de TOP- 3 Aan jouw beeld ran wat mis ging of anders moet binnen WVL (om dit m toekomst te Aoorkomen) aan ne toemailen Kortkort SAp, 3 frases of 3 zmnen is A-oldoende, dus

1
2
3

DEADLINE: dinsdag 3 0 juni (5-10 mm werk Max)

PS
- Ik heb al eigen analyse m hoofd ob\* ons gesprek, rechtzaken en m’n coördinatierol, maar rijk dat beeld graag aan Aia deze route met jullie input
- Let op, gaat om probleemanalyse A-oor sec WVL! Andere RWS- diensten doen dit ook rvaama we centraal opbossen tot 1 analyse en adAies aan

Groet

Van: (BS) < @ivvs.ni>
Datum: dinsdag 23 jun. 2020 1024 AM
Aan: (ZN) < @rAvs.ni>, (ON) < @rsATs.nI>, (WVL) < (grws.ni>
Kopie: (BS) < @rwsmt>, (BS) < (grwsni>
Ondenrerp: Intern vervolg Granuliet

Seste en

Het onderwerp granuliet heeft zoals jullie weten de afgelopen maanden de gemoederen in- en extern flink bezig gehouden en o.a. geleid tot Kamerbrieven en debatten, rechtszaken
en veel publiciteit. Het dossier kan zeker nog niet als gesloten worden beschouwd. We zijn bijvoorbeeld nog in afwachting van de bevindingen van Wim Kuijken. Hij zal in zijn
eindrapport waarschijnlijk ook aandacht besteden aan de manier waarop RWS zich in dit dossier heeft gemanifesteerd.

Het is belangrijk dat we als RWS organisatie niet het rapport van Wim Kuijken afwachten, maar nu al gaan nadenken over de lessen die we kunnen trekken uit dit dossier. Ik wil
jullie daarom als meest betrokken HID-en vragen om een probleemanalyse op te stellen over de gang van zaken in dit dossier en daarbij in eerste instantie te focussen op de
oorzaken ('wat in de organisatie maakt dat dit kon gebeuren?').
Hierbij vraag ik jullie nadrukkelijk eerst en vooral aandacht te besteden aan wat er is misgegaan bij jullie eigen organisatieonderdelen (specifiek) en daarna pas binnen RWS als
geheel (generiek).
Bij de analyse zouden de volgende elementen in ieder geval moeten worden betrokken:
i) kennis
ii) sturing en escalatie
iii) samenwerking diensten
iv) omgang externe partijen

Het gaat daarbij niet om een reconstructie van feiten maar om het benoemen van de oorzaken met het oog op het voorkomen van herhaling.

Het verzoek is om jullie gezamenlijke analyse uiterlijk 20 juli a.s. bij mij aan te leveren.

Graag gaan | | ik vervolgens met jullie in gesprek over deze analyse en bepalen we samen met jullie de vervolgstappen en maatregelen (generiek en specifiek) die nodig zijn om
herhaling te voorkomen en hoe deze in gang te zetten / te implementeren.

Groeten,



(wvl) 1 0 . 2 . e
maandag 29juni 2020 15:13

jCD)
FW: Uitspraak RVS inzake dossier granuliet

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

131

Ook de RvS komt tot de conclusie dat granuliet terecht als grond is aangemerkt en dat er geen reden is om aan te nemen dat er negatieve milieu effecten zijn.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@121567/202002823-l-rl/#highlight=202002823%2fl%2fRl

Uitspraak 202002823/1/R1 uitspraak is reeds openbaar
Home > Uitspraken > Uitspraak 202002823/1/R1
ECLI

ECLI:NL:RVS:2020i 1506
Datum uitspraak

29  juni 2020
hihouds indicatie

Bij besluit van 22 april 2020 hebben de minister tan Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris tan Infrastructuur en Waterstaat een door de gemeente West Maas en
Waal, de raad tan die gemeente en het college tan burgemeester en wethouders tan die gemeente ingediend verzoek om toepassmg tan bestuurlijke handhavingsnnddelen
wegens termoedelijke otertredmg tan onder meer het Besluit bodemkwaliteit (hierna: het Bbk) ten aanzien tan het storten tan granuliet m het gebied 'Over de Maas”,
afgewezen.

Voorlopige voorziening
Milieu - Bestuursdwang. Dwangsom
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AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak tan de voorzieningenrechter tan de Afdeling bestuursrechtspraak tan de Raad tan State op het verzoek tan de gemeente West Maas en Waal, de raad tan die gemeente en het
college tan burgemeester en wethouders tan die gemeente, om het treffen tan een voorlopige voorziening (artikel 8:81 tan de Algemene vet bestuursrecht (hierna: de Awb)) in het
geding tussen:

de gemeente West Maas en Waal, de raad tan die gemeente en het college tan burgemeester en wethouders tan die gemeente (hierna tezamen en in enkeltoud: de gemeente),

verzoekers,

en

de minister tan Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris tan Infrastructuur en Waterstaat (hierna tezamen en in enkeltoud: de minister en de staatssecretaris),

verweerders.

Procesverloop

Bij besluit van 22 april 2020 hebben de minister en de staatssecretaris een door de gemeente ingediend verzoek om toepassing van bestuurlijke liandhavingsmiddelen wegens
vermoedelijke overtreding vanonder meer het Besluit bodemkwaliteit (hierna: het Bbk) ten aanzien van het storten van granuliet inhet gebied 'Over de Maas”, afgewezen

Tegen dit beshut heeft de gemeente bezwaar gemaakt.

De gemeente heeft de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige toorziening te treffen

De munster en de staatssecretaris hebben een verweerschrift ingediend.

De gemeente, de minister en de staatss ecretaris en de besloten vennootschap Over de Maas B.V. en commanditaire vennootschap Over de Maas C.V. (hierna tezamen en in enkelvoud:
Over de Maas) hebben nadere stukken ingediend.

De voorzieningenrechter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 9 juni 2020, waar de gemeente, vertegenwoordigd door mr. J. Kevelam, advocaat te Almelo, J.E.M. Mol-van de
Camp, AC. van Ooijen en M.G.M. Megens, en de minister en de staatssecretaris, vertegenwoordigd door mr. E.H P.  Brans en mr. K. Winterink, beiden advocaat te Den Haag, M A van
de Leemkule, E. de Beer, R. Overdiujn en H. J.AG. Ravenstijn, zijn verschenen. Voorts is ter zitting Over de Maas, vertegenwoordigd door [gemachtigden], gehoord.

Overwegingen

Inleiding

1 . In het gebied 'Oter de Maas", gelegen in de gemeente West Maas en Waal in de uiterwaarden langs de Maas tussen Alphen en Dreumel, heeft een zandwin- en
natuurontwikkelingsproject plaats. \ anwege het stimuleren van natuurontwikkeling en stabilisatie van de oevers wordt de plas Over de Maas verondiept. Daarbij wordt gebruik gemaakt
van granuliet, een matenaal dat een restproduct tan de weg- en spoorwegbouw vormt bij het breken van graniet. Het granuliet wordt per schip aangevoerd vanaf het bedrijf Graniet
Import Benelux B .V. in Amsterdam, dat ten aanzien van dit product in het kader tan de zogenoemde kwalibo-regehng beschikt over een productcertifïcaat van 4 november 20  1 4 op
grond tan een nationale beoordelingsrichtlijn, namelijk BRL 9321 (hierna: productcertifïcaat).

Het ontzanden en verondiepen van de plas wordt uitgevoerd door Over de Maas. Het project wordt bekostigd door de winning tan zand en klei. Het college van gedeputeerde staten van
Gelderland heeft voor het project op basis van de Ontgrondingenwet een vergunning verleend, die in 20  1 8 met drie jaar is verlengd tot en met 3 1 december 202 1 . De vergunninghouder
en huidige eigenaar van de plas is  Over de Maas. Zij is met de gemeente overeengekomen dat de gemeente als rechtspersoon eigenaar zal worden tan het gebied, nadat het project is
afgerond.

2 .  Bij de gemeente is, mede naai* aanleiding tan berichten in de media en contacten met door haar geraadpleegde deskundigen, ongerustheid ontstaan over de aard van granuliet. Verder
is het productcertifïcaat volgens de gemeente niet rechtsgeldig, zodat het granuliet niet kan worden toegepast. Tot slot heeft de gemeente twijfels over de objectiviteit en de
volledigheid van de overgelegde rapporten ten aanzien van de milieuhygiënische kwaliteit van het granuliet, aangezien met is uitgesloten dat door de aanwezigheid van flocculant m het
granuliet acrylamide kan vrijkomen met ge taai* voor de volksgezondheid.

Gelet op het vorenstaande zijn er volgens de gemeente sterke aanwijzingen dat er sprake is  van overtredmg(en) van wet- en regelgeving. Deze nopen naai* haar mening tot het treffen van
een voorlopige voorziening die ertoe strekt dat de toepassing van granuliet in de plas per direct wordt gestaakt, in ieder geval hangende de bezwaarprocedure tot 6 weken na de
bekendmaking van de beslissing op bezwaar. Voorts zou, nu nog een onderzoek van W.J. Kuijken en een externe 'ïeview 7" naai* de milieukwaliteit van granuliet lopen, in het kader van een
effectieve heroverwegmg op bezwaar met eerder dienen te worden beslist op de ingediende bezwaarschriften dan nadat 4 weken verstreken zijn nadat de resultaten van deze



onderzoeken bekend zullen zijn gemaakt.

Spoedeisendheid

3 . Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat het storten van granuliet met grote snelheid verloopt. Gelet hierop en op de gestelde gezondheidsrisico ’s
alsmede op het onomkeerbare karakter van de werkzaamheden acht de voorzieningenrechter een voldoende spoedeisend belang aanwezig.

Belanghebbendheid

4.  De minister en de staatssecretaris stellen zich op het standpunt dat de gemeente geen belanghebbende is bij het verzoek, voor zover het betreft de handhaving ten aanzien van de
gestelde overtreding van de artikelen 1 6 en 1 8 van het Bbk ten aanzien van de afgifte en het gebruik van het productcertificaat. Als dit standpunt juist zou zijn, betekent dit dat in zoverre
geen sprake is van een aamraag als bedoeld in artikel 1 :3, derde lid, van de Awb Dit heeft tot gevolg dat de afwijzing van het verzoek om handhavend op te treden in zoverre geen besluit
zou vormen en dat in zoverre geen beroep op de bestuursrechter open zou staan.

4.1 De gemeente betoogt dat de raad en het college wel belanghebbenden zijn, omdat op basis van het productcertificaat granuliet geproduceerd kan worden en granuliet blijkens het
productcertificaat binnen het Bbk kan worden toegepast in de plas. Volgens de gemeente is de ruimtelijke ordening in het geding doordat de stort van dit product gevolgen heeft voor de
uitvoerbaarheid van de bestemming die op het gebied rust.

Verder stelt de gemeente dat zij als rechtspersoon na het voltooien van de werkzaamheden eigenaar zal worden van het gebied en om die reden een concreet en economisch belang
heeft.

4.2. De minister en de staatssecretaris stellen dat het al dan niet handhavend optreden ten aanzien van het productcertificaat op basis van de zogenoemde kwalibo -regelgeving geen
gevolgen heeft voor de ruimtelijke ordening op het grondgebied van de gemeente. Ter onderbouwing wijzen de minister en de staatssecretaris erop dat het toepassen van granuliet in de
plas met afhankelijk is van het productcertificaat als zodanig, maai' bepaald wordt door een melding op grond van artikel 42 Bbk.

4.3. Artikel 1 : 2 van de Awb luidt :

”1 . Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een  besluit is betrokken

2. Ten aanzien van bestuursorganen worden de hun toevertrouwde belangen als hun belangen beschouwd.

3 . Ten aanzien van rechtspersonen worden als hun belangen mede beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke
werkzaamheden in het bijzonder behartigen."

Artikel 16 van het Bbk luidt:

"Het is een persoon of  instellmg verboden een resultaat van een  werkzaamheid te gebruiken of  aan een ander ter beschikking te stellen mdien hij weet of  redelijkenvijs had kunnen
vermoeden dat dit resultaat, gelet op het doel waarvoor dit wordt gebruikt, geen betrouwbaar beeld verschaft van de eigenschappen, aard, hoedanigheid of  samenstelling van de bodem,
grond, baggerspecie of  bouwstof.”

Artikel 18 luidt:

"1 . Het is  verboden een werkzaamheid uit te voeren in strijd met het daarvoor geldende normdocument.

2.  Het inhet eerste lid gestelde verbod geldt met voor zover het afwijken van het normdocument bij wettelijk voorschrift is  toegestaan."

4.4. Een belang is aan een bestuursorgaan toevertrouwd als een wettelijk voorschrift aan dit bestuursorgaan een bevoegdheid tot behartiging van dit belang toekent. In onder meer de
Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevmgsrecht en de Wet milieubeheer zijn aan de raad en het college bevoegdheden toegekend op het gebied van de
ruimtelijke ordening en het milieubeheer. Naai' het oordeel van de voorzieningenrechter brengt dit met zich mee dat de raad en de gemeente in het algemeen belanghebbende zijn waar
het gaat om kwesties die de ruimtelijke ordening en het milieubeheer binnen het grondgebied van hun gemeente raken. De minister en de staatssecretaris hebben dit ook niet ontkend.
Volgens hen is het belang van de raad en de gemeente echter met rechtstreeks betrokken bij het enkele feit dat granuliet mag worden geproduceerd en op de markt mag worden
gebracht.

De voorzieningenrechter acht dit laatste standpunt van de minister en de staatssecretaris op zichzelf juist. Dit betekent echter nog niet dat de raad en het college met de mogelijkheid
hebben om, ingeval van toepassing van gecertificeerd materiaal in hun gemeente, bij vermeende overtreding van artikel 1 6 en/of artikel 1 8 van het Bbk een verzoek in te dienen om
handhavend op te treden Naai' het oordeel van de voorzieningenrechter moeten de raad en het college in het licht hiervan als belanghebbenden worden beschouwd. Dit geldt evenzeer
voor de gemeente als rechtspersoon. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de gemeente weliswaar nog geen eigenaar is  van het terrein, maai’ dat, naai' moet worden aangenomen, op
grond van een gesloten overeenkomst wel binnen afzienbare termijn zal worden Verder moet het ervoor worden gehouden dat de gemeente al wel eigenaar is van gronden in de
omgeving.

Gelet op het voorgaande gaat de voorzieningenrechter er voor deze procedure vanuit dat zowel de raad en het college, als de gemeente als rechtspersoon, belanghebbend bij het
voorliggende verzoek zijn, ook voor zover het betrekking heeft op de artikelen 16  en 18  van het Bbk.

Bevoegdheid van de voorzieningenrechter van de Afdelmg

5. hi navolging van wat is overwogen in de uitspraak van 8 april 2020, ECLI:NL:RVSl2020:993, onder 5.1, acht de voorzieningenrechter zich bevoegd om kennis te nemen van het
geschil, voor zover het verzoek is gestoeld op de gestelde overtreding van een of  meer bepalingen van de Wet bodembescherming, de Wet milieubeheer en/of het Bbk.

Oordeel over de aangevoerde gr onden

6. De gemeente betoogt dat haar verzoek om toepassmg van bestuurlijke handhavingsmiddelen ten onrechte is afgewezen. Zij voert hiertoe - kort samengevat - aan dat sprake is van
overtreding van wet- en regelgeving, althans dat zij daarvan een sterk vermoeden heeft. Volgens haar dienen de resultaten van het onderzoek van Ktujken en de externe review met het
oog op een effectieve heroverweging daarom te worden afgewacht.

Ter onderbouwing wijst de gemeente op wat m een concept-notitie van Bodemplus van 22 april 2019, een concept-verslag van een bespreking op 20  juni 2019 van het
Implementatieteam Bbk van 2 1 juni 2019, een rapport van Deltares van 1 1 juli 20 1 9 ,  een ' osition paper" van Biezeveld van 7 maart 2020 en een ’ jiosition paper" van Harmsen van 9
maart 2020 staat vermeld, waaruit aanwijzingen volgen dat granuliet op basis van het Bbk als een bouwstof moet worden aangemerkt en niet als grond. Indien granuliet als bouwstof
moet worden gekwalificeerd, kan het volgens de gemeente op basis van het Bbk niet w orden toegepast ten behoeve van het verondiepen van een opperviaktewaterlichaam als in de plas.

Voorts is  het productcertificaat volgens de gemeente met rechtsgeldig verleend, zodat in zoverre sprake is  van overtredmg van de artikelen 16 en 1 8 van het Bbk

Tot slot heeft de gemeente sterke twijfels over de objectiviteit en de volledigheid van de overgelegde rapporten ten aanzien van de milieuhygiënische kwaliteit van granuliet, en acht zij
niet uitgesloten dat door de aanwezigheid van flocculant in het granuliet acrylamide kan vrijkomen met gevaar voor de volksgezondheid.

6.1 De minister en de staatssecretaris stellen zich op het standpunt dat op basis van diverse onderzoeken die zijn verricht moet worden aangenomen dat granuliet grond is, zodat in
zoverre geen sprake is van overtreding van wet- en regelgeving bij de toepassing van granuliet in de plas. Het gebruik van flocculant werpt geen ander licht op de zaak, aangezien uit de
uitgevoerde onderzoeken is gebleken dat het gehalte acrylamide onder de detectiegrens ligt, aldus de minister en de s taats secretaris.

6.2 . Artikel 1 van het Bbk geeft een definitie van het begrip "grond" en luidt:

'Grond: vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de
bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie;"



Artikel 1 geeft een definitie van 'bouwstof' en luidt:

'Bouwstof: materiaal waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10 gewicht spro cent van dat materiaal bedragen, uitgezonderd viakglas, metallisch
aluminium, grond of  baggerspecie, dat is bestemd om te worden toegepast:"

Artikel 5 luidt:

"1 . Dit besluit is van toepassing op het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie, voor zover:

a. geen grotere hoeveelheid van die bouwstoffen, grond of  baggerspecie wordt toegepast dan volgens gangbare maatstaven nodig is voor het functioneren van de toepassmg,

b. de toepassing volgens gangbare maatstaven nodig is op de plaats waar deze plaatsvindt, of onder de omstandigheden waarin deze plaatsvindt; en

c.  ingeval van het toepassen van afvalstoffen sprake is van nuttige toepassing in de zin van artikel 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer.

2. Het verbod, bedoeld in artikel 6.2, eerste lid. van de Waterwet, geldt niet voor toepassingen van bouwstoffen, grond of  baggerspecie meen opperviaktewaterlichaam die voldoen aan
het bepaalde in het eerste lid

3 . Een toepassing in de zin van hoofdstuk 3 en 4 waarbij wordt afgeweken van de bepalmgen in dit beshut i s  vergunningplichtig als bedoeld in artikel 2.1 , eerste lid, aanhef en onder e,
van de Wet algemene bepalmgen omgevingsrecht. In afwijking van de artikelen 2 en 3 is Onze Minister het bevoegd gezag.”

Artikel 7 luidt:

’Degene die bouwstoffen, grond of baggerspecie toepast en die weet of  redelijkerwijs had kunnen weten dat door zijn handelen of  nalaten nadelige gevolgen voor een
opperviaktewaterlichaam ontstaan o f  kunnen ontstaan, die met o f  onvoldoende worden voorkomen of  beperkt door naleving van de bij o f  krachtens dit besluit gestelde regels, voorkomt
die gevolgen of  beperkt die zoveel mogelijk voor zover voorkomen met mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.”

Artikel 28, vijfde lid, luidt:

"5 . Het is  verboden om bouwstoffen toe te passen in strijd met de artikelen 5, eerste lid en 7 van dit besluit.”

Artikel 37, eerste lid, voor zover van belang, luidt:

"1 . Het is  verboden om grond of  baggerspecie toe te passen in strijd met de artikelen 5 ,  eerste lid, 7, [. . .] van dit besluit."

6.2.1 . Niet in geschil is  dat granuliet een vast materiaal is dat bestaat uit minerale delen met een korrelgrootte van maximaal 2 mm. Voor zover de gemeente zich op het standpunt
heeft gesteld dat granuliet als bouwstof moet worden gezien omdat het geen organische stof bevat, heeft zij zich gebaseerd op het rapport "Specificaties voor het toepassen van Noordse
Leem m Weg- en Waterbouwwerken in Nederland” van Deltares van 1 1 juli 20  1 9. De minister en de s taats secretaris hebben er echter op gewezen dat in dit rapport niet wordt ingegaan
op de vraag of  en in welke mate granuliet voldoet aan de definitie van grond als bedoeld in artikel 1 van het Bbk maar dat daarin de toepassingsmogelijkheden van granuliet worden
onderzocht. Uit het analyserapport van SYNLAB Analytics & Services BV van 6 november 2019 blijkt dat granuliet, hoewel in beperkte mate, organische stof bevat. Dat, zoals de
gemeente stelt, een bepaalde hoeveelheid organische stof is vereist wil voldaan worden aan de definitie van grond, volgt met uit de definitie van grond in het Bbk en ook overigens zijn
daar geen aanknopingspunten voor. De minister en de staatssecretaris hebben voorts de memo "Mineralogische samenstelling van de grondstoffen van Graniet Import Benelux” van TU
Delft van 2 7 februari 2020 en de memo 'Kanttekeningen en bevinding naai' aanleiding van de vraag of  Granuliet, dan wel Noordse Leenr grond is" van Gerard Kruse Advies van 5 maart
2020 overgelegd, waaruit volgt dat granuliet overeenkomsten vertoont met enkele specifieke bodemtypes die in Nederland voorkomen. Op basis van het voorgaande komen de minister
en de staatssecretaris tot de conclusie dat de aard van granuliet aansluit bij de definitie van grond als bedoeld in artikel 1 van het Bbk.

Ter zitting hebben de minister en de staatssecretaris voorts toegelicht dat granuliet reeds sinds 2009 gekwalificeerd is als grond in de zm van het Bbk. In 20  1 8 en 20  1 9 heeft er binnen
het Mmisterie van Infrastructuur en Waterstaat een discussie plaatsgevonden over de vraag of granuliet valt binnen de definitie van "grond" in de zm van het Bbk of  moet worden gezien
als een 'bouwstof' in de zin van het Bbk. Na een uitvoerige inhoudelijke beoordeling van relevante onderzoeken, studies en belangen is door de minister en de staatssecretaris het in
2009 ingenomen standpunt dat het om grond gaat, in 2019 herbevestigd.

Gelet op het voorgaande ziet de voorziemngenrechter onvoldoende aanleiding voor het oordeel dat de minister en de staatssecretaris zichten onrechte op het standpunt hebben gesteld
dat de verhouding en struc tuur van granuliet overeenkomt met enkele specifieke bodemtypes die in Nederland voorkomen Naai’ het oordeel van de voorzieningenrechter komt aan de
door de gemeente overgelegde notities - zoals de conceptnotitie van Bodemplus van 22 april 20  1 9 en het concept-verslag van het Implementatieteam van 2 1 juni 20  1 9 - waarin staat
vermeld dat granuliet geen grond is in de zin van het Bbk niet die betekenis toe die de gemeente daaraan toekent. Het gaat hier, zoals de minister en de staatssecretaris terecht betogen,
om interne notities die persoonlijke gedachten van betrokken ambtenaren bevatten en uitsluitend voor intern overleg en beraad zijn bedoeld. Gebleken is bovendien dat Bodemplus zich
blijkens zijn website www.bodemplus.nl nader op het standpunt stelt dat gr anuliet kan worden beschouwd als grond volgens de definitie van het Bbk De door de gemeente ingebrachte
ambtelijke position papers leiden op voorhand evenmin tot een ander oordeel. Naar' het oordeel van de voorzienmgenrechter kan in de stukken, zoals de memo ’RWV reactie op de
gemaakte opmerkingen kanttekeningen door dhr. Hamisen (Notitie granuliet voor Gemeente West Maas en Waal, 20  apnl 2020)" van Rijkswaterstaat van 29  mei 2020 en het rapport
'Reactie op de notities over granuliet van dhr. J. Harmsen en de Omgevingsdienst Rivierenland” van Schreurs Milieuconsult van 18  mei 2020, en het verhandelde ter zittmg voorshands
onvoldoende aanleiding worden gevonden voor de conclusie dat het standpunt van de mmister en de staatssecretaris dat granuliet als "grond” in de zin van het Bbk aangemerkt dient te
worden, onjuist is.

Gelet op het voorgaande geeft het aangevoerde m zoverre geen basis voor het oordeel dat het met is toegestaan om granuliet toe te passen ten behoeve van het verondiepen van de plas.

6.3 . Voor zover de gemeente twijfels heeft geuit of  in dit geval een productcertificaat had mogen worden verleend, overweegt de voorzieningenrechter dat de aard van deze procedure
zich met leent voor een beoordeling of  dit aan de orde kan komen bij de vraag of  artikel 1 6 en of  artikel 1 8 van het Bbk is ovortreden en zo ja, of aanleidmg bestaat voor de conclusie
dat het certificaat daadwerkelijkniet had mogen worden afgegeven. Mede gelet op het vermelde onder 5.3 over het karakter van granuliet ziet de voorziemngenrechter evenwel geen
grond om te veronderstellen dat het productcertificaat in dit geval niet had mogen worden afgegeven.

6.4. Over het betoog van de gemeente dat zij sterke twijfels heeft over de objectiviteit en de volledigheid van de overgelegde rapporten ten aanzien van de milieuhygiënische kwaliteit
van het granuliet en dat vanwege die kwaliteit mo gelijk sprake is van strijd met wet- en regelgeving, overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

Uit de memo ’Epocure P-  1 71  5 Beoordeling effecten op water en bodem" van Van der Kooij Clean Technologies van 9 juni 2019 komt naai' voren dat het aandeel flocculant in gr anuliet
slechts circa 0,01% bedraagt. A erder staat in de memo "Acrylamide en Over de Maas" van Rijkswaterstaat van 3 juni 2020 dat de concentratie acrylamide ruim onder de zogenoemde
NOEC- waarden ('No Observed Effect Concentration") blijft. Uit voomoemde stukken en het verhandelde ter zittmg kan worden afgeleid dat het onwaarschijnlijk is dat acrylamide
negatieve effecten heeft op organismen in het water en de (water)bodem.

Weliswaar valt op voorhand niet geheel uit te sluiten dat het door Kuijken uit te voeren onderzoek en de externe revievvnaar de milieukwaliteit van granuliet tot andere inzichten leiden,
maai’ gelet op de door de minister en de staatssecretaris ingebrachte memo’s ziet de voorzieningenrechter in hetgeen de gemeente naar voren brengt geen aanleidmg om op voorhand te
twijfelen aan de milieuhygiënische kwaliteit van granuliet.

6.5 . Omdat er in dit geval, gelet op het hiervoor overwogene, onvoldoende aanknopingspunten zijn voor het oordeel dat in dit geval sprake is van een overtreding waartegen door de
minister en de staatssecretaris hangende bezwaar handhavend dient te worden opgetreden, ziet de voorzieningenrechter onvoldoende aanleiding voor het treffen van de gevraagde
voorlopige voorziening. Daar komt bij dat Over de Maas ter zittmg onweersproken heeft gesteld dat zij een aanzienlijk financieel belang heeft bij voorzetting van het verontdiepen van
de plas door middel van granuliet.

Voor zover de gemeente ter zitting heeft gesteld dat zij als toekomstig eigenaar van het gebied kan worden geschaad in haar financiële belangen vanwege de kosten die gepaard gaan met
een mogelijke sanerings opgave, overweegt de voorzienmgenrechter dat de gemeente dit belang niet heeft geconcretiseerd.



Conclusie

7. Gelet op al het vorenstaande ziet de voorzieinngenrechter aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

8. Voor een proceskostenveroordelmg bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter van de Afdelmg bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. P B.M.J. van der Beek-Gillessen, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. C. Sparrebooni griffier.

De voorzieningenrechter is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

w.g. Sparreboom
griffier

Uitgesproken in het openbaai’ op 29 juni 2020
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Dank Aoor de mails en bet zo breed uitzetten \"an de Araag Mede door ons gesprek krijg ik nn een goed beeld van wat aac doen
Nu op naar WVL want daar zit ook nog wat aan kennis maar gaf al aan dat zij alleen adviseren

Groeten,

Van: (GPO)
Datum: maandag 29 jun. 2020 10:41 AM
Aan: (NOVA) < B rwsa>
Onderwerp: FW: . ik heb een paar vragen voor je

Van: (GPO)
Verzonden: vrijdag 26 juni 2020 1220

(GPO) ; H(GPO) ; ■(GPO) ; |(GPO)
CC: (GPO)
Onderwerp: RE: . ik heb een paar vragen voor je

Watje Araag m zijn algemeenheid betreft (die is mi  net even anders dan hem stek:-)

Voor verhardingen hebben we een tweeledige werkwijze.

We sluiten enkele materialen inderdaad uit wegens slechte «waringen m het Aerleden. Bg voorbeeld funderingen nn hoogovens lakken Dat staat dan m de ontwerpspecificaties.

In het algemeen echter gaan we er zo mee omdat we eisen dat de geschiktheid Aan materialen en technieken is aangetoond voordat ze worden toegepast.
Daarvoor is een Aakdatieproces ingericht. Het Steunpunt Wegenbouw ondersteunt ons daarbij, onder meer door bijhouden Aan lijsten Aan geAahdeerde producten - technieken

Voor geotechmek AA'erkt het net eA’en anders, dat gaat (of je denk ik A'ertellen

Groet.

Van: (GPO)
Verzonden: Atijdag 26  juni 2020 1 1 04
Aan: (GPO)

.n>
Onderwerp: FW: . ik heb een paar Aragen Aoor je

|@rws.n>;(GPO)< (GPO)

Ha collega's.

Zie onderstaande Araag Aan
Ahast dank aoot jullie reactie.

Mij is bekend dat er bouw- en grondstoffen en producten zijn die we niet toelaten Is daar een register of OA erzicht Aan?

Van: (NOVA)
Verzonden: Arijdag 26  juni 2020 10:47
Aan: (GPO) < @rws.n>
Oude rwrp: , ik heb een paar Aragen aoot je

Kan ik jou maandag ochtend bellen 7

Ik A\rerk aan het dossier gramihet en aatI nu nagaan of AArj registers, lijsten of anderszins hebben Aan materialen die RWS toelaatbaar acht Amdt enz.
Ik weet dat aat geen producten voorschrijven maar binnen GPO en AergunmngA'erlening komen veel Aragen OAer toepassingen en nu wil ik er achter komen of aat registers hebben Het steurpuut geotechniek
en AAregen lykt bijv zo’n register te hebben

Vanuit ICG zitten jullie Aolgens mij m het centrum en ik dacht dan maar daar starten, accoord?

Groeten,



(WVL)
maandag 29 juni 2020 13:42

(WVL)
RE: Intern vervolg Granuliet

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

133
10 .  2 .  e

Binnen WVL en andere dienstonderdelen van RWS is een interne discussie over de status van het materiaal/interpretaties te lang op een laag ambtelijk niveau gebleven. Een interpretatie
vraagstuk zou via een vast redeneerlijn en een escalatieladder met voldoende steun van I&W-beleid tot een dienstbreed RWS standpunt moeten leiden dat goed wordt gecommuniceerd in
de organisatie en daarbuiten.

De status van het implementatieteam Bbk is onvoldoende bestuurlijk verankerd. Dat is vooral een punt voor I&W-beleid, maar ook voor ons omdat we onder de ministeriele
verantwoordelijkheid vallen. Wij kunnen vanuit onze rol wel aangeven dat overlegstructuren zonder formele instelling of zonder aansturing dooreen erkend gremium (als stuurgroep o.i.d.)
ten onrechte aangezien kunnen worden als gremium dat het standpunt vanuit I&W verkondigd. Na afloop van de evaluatie Bbk en verbetertraject dat daarop volgde was een goed moment
geweest om het implementatieteam qua ophanging te heroverwegen (was bedoeld om monitoring en evaluatie te begeleiden), echter door uitgestelde aanpassing Bbk (tot uiteindelijk aan
Ow) is implementatieteam blijven doorgaan in de bestaande setting. Daardoor is nu de formele positie van het implementatieteam onduidelijk.

Binnen WVL is de aansluiting op CCvD's rond product BRL'n erg beperkt. Dat levert in algemene zin problemen op met de aanwijzing van normdocumenten en het vertrouwen in dat
certificaten de lading dekken (bijvoorbeeld gebruik flocculant). Aanbeveling om gestructureerde toets van normdocumenten onderdeel te laten zijn van proces naar aanwijzing BRL'n, waarbij
dat m.i. betekent dat er ook capaciteit moet zijn om dat werk te doen.

Van: (WVL) ur nj~
Verzonden: zondag 28 juni 202013:06
Aan: (WVL) < @rwsjfl>; (WVL) < @rws.nl>; (WVL) < @rws.nl>; (WVL) < @ rws.nl >;

(WVL) (WVL) < @ rws.nl >; (WVL)
Onderwerp: Intern vervolg Granuliet

Beste collega’s

Zie hieronder. Onze CEO en DG komen in actie om analyseplan dossier granuliet te maken, mede als voorbereiding op conclusies door Wim Kuijken (BI11 mee) Vanwege vertrek en 5 akantie
ben ik ‘de gelukkige WVL-HID om op te pakken.

VERZOEK: wil je de TOP- 3 Aan jouw beeld van wat mis ging of anders moet binnen WVL (om dit m toekomst te voorkomen) aan ar toemailen Kortkort s p, 3 frases of 3 zinnen is voldoende, dus

1:
2:
3:

DEADLINE: dinsdag 3 0 juni (5-10 mei werk Max)

PS:
- Ik heb al eigen analyse m hoofd obv ons gesprek, rechtzaken en m’n coördinatierol, maar rijk dat beeld graag aan Aia deze route met jullie input
- Let op, gaat om probleemanalyse voor sec WVL! Andere RWS- diensten doen dit ook. waarna we centraal opbossen tot 1 analyse en advies aan

Groet

Van: (BS)
Datum: dinsdag 23 jun. 2020 1024 AM
Aan: (ZN) (ON) < @rws.nfc>, (VAT) < (fïrws.ni>
Kopie: (BS) < @rwsni>, (BS) < @rws.ni>
Onderwerp: Intern vervolg Granuliet

Beste en

Het onderwerp granuliet heeft zoals jullie weten de afgelopen maanden de gemoederen in- en extern flink bezig gehouden en o.a. geleid tot Kamerbrieven en debatten, rechtszaken
en veel publiciteit. Het dossier kan zeker nog niet als gesloten worden beschouwd. We zijn bijvoorbeeld nog in afwachting van de bevindingen van Wim Kuijken. Hij zal in zijn
eindrapport waarschijnlijk ook aandacht besteden aan de manier waarop RWS zich in dit dossier heeft gemanifesteerd.

Het is belangrijk dat we als RWS organisatie niet het rapport van Wim Kuijken afwachten, maar nu al gaan nadenken over de lessen die we kunnen trekken uit dit dossier. Ik wil
jullie daarom als meest betrokken HID-en vragen om een probleemanalyse op te stellen over de gang van zaken in dit dossier en daarbij in eerste instantie te focussen op de
oorzaken ('wat in de organisatie maakt dat dit kon gebeuren?').
Hierbij vraag ik jullie nadrukkelijk eerst en vooral aandacht te besteden aan wat er is misgegaan bij jullie eigen organisatieonderdelen (specifiek) en daarna pas binnen RWS als
geheel (generiek).
Bij de analyse zouden de volgende elementen in ieder geval moeten worden betrokken:
i) kennis
ii) sturing en escalatie
iii) samenwerking diensten
iv) omgang externe partijen

Het gaat daarbij niet om een reconstructie van feiten maar om het benoemen van de oorzaken met het oog op het voorkomen van herhaling.

Het verzoek is om jullie gezamenlijke analyse uiterlijk 20 juli a.s. bij mij aan te leveren.

Graag gaan | | ik vervolgens met jullie in gesprek over deze analyse en bepalen we samen met jullie de vervolgstappen en maatregelen (generiek en specifiek) die nodig zijn om
herhaling te voorkomen en hoe deze in gang te zetten / te implementeren.

Groeten,



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(NOVA)
woensdag 1 j u l i  202012:54

(GPO)
RE: Concept Law and  Etfriics opdracht 134

10 .  2 .  e

Ja, mi is bet voor mij lastig om te reageren. Ik heb het doorgelezen en kan je redeneringen enz goed volgen.
Wat betreft de top van RWS wek je nu heel sterk de mdruk dat de bevoegde ambtenaren. overruled zgn door de DG. Dat is met zo.

de naam van heeft gebruikt. Nu is die tussenlaag van management weggelaten mje verhaal
heeft ingegrepen en zijn eigen mensen overruled. Het kan zijn dat

Nog tot slot; de uitzending ran Zembla is ook een aanval geweest met geen overlegde bewijzen op de DG van RWS. Het ging op naam en foto zonder echt bewijs terwijl ze weten bij Zembla dat de
ambtenaar zich met kan verdedigen. Daardoor is de discussie terecht over de top van RWS gegaan en haar rol erbij maar is de DG wel wat maximaal m beeld gekomen Dat blijkt ook wat uit je opdracht.
Echter dit is ook een persoonlijk beeld wm mij.

Tot slot; na de uitzending zijn er in ON, ZN en WVL met medewerkers open gesprekken geweest over wat ons is overkomen en vnt het met de mensen deed. Dus enige nazorg is er geweest. In die
gesprekken is ook naar voren gekomen dat de interne druk die ontstaat bjj dit type processen ingewikkeld is. Al heel snel kwam ook daar naar voren wat jij ook aan haalt over granuliet. Als er bedenkingen
zgn dan gaat een moreel appel aan. Wat moeilijk big ft is of de bedenkingen terechte zgn. tot heden is er nog geen bewijs voor gevonden.

Van mg kun je verder

Groeten.

Van:
Datum: woensdag 01 juL 2020 9:06 AM
Aan: (NOVA)
Onderwerp: Concept Law and Ethics opdracht

Beste | ,

Het is alweer en tijdje geleden dat wij elkaar hebben gesproken over mijn studieopdracht.
In de bijlage staat het concept dat ik aanstaande vrijdag ga inleveren.
We hadden afgesproken dat ik het concept voor indiening met jou zou delen.

Mocht je opmerkingen hebben dan hoor ik die graag.

Met vriendelijke groet,



(NOVA)
vrijdag 3 juli 2020 09:46

(BS)
(WVL)

de vraag nav granuliet of RWS een materialen register heeft
mate ri a I e n reg i s terRWS29062020. docx

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

136
10 .  2 .  e

Ik heb een volledig vernieuwde memo gemaakt nav je vraag over granuliet. Ik heb met mensen vanuit GPO en WVL over de werkwijze gesproken in  de GWW werken. De memo geeft
hier de weerslag van en in  de conclusie is verwoordt wat we volgens mij aan Bontrup kunnen toelichten nav hun vraag.

Groeten,



137

10 .  2 .  e

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

RWS

Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Postbus 20906
2500 EX Den Haag
T 088 797 0050
F
www . rij ks water staat . n I

Contactpersoon

Nota
Is er binnen RWS een loket of register over
toepasbaarheid van materialen tbv de GWW? Datum

3 juli 2020

Kenmerk
RWS2020/

Bijlage(n)
Inleiding

Context vraagstelling;
RWS wordt regelmatig benaderd om toestemming te geven voor het gebruik van
een specifiek materiaal tbv de GWW werken. Een voorbeeld hiervan is granuliet.
Het betrokken bedrijf wil graag helderheid van RWS dat het specifieke materiaal
granuliet objectief beoordeeld wordt voor toepassing. Die objectiviteit kan zijn
middels een register van toegestane materialen. Dat leidt tot de vraag of RWS een
lijst of register heeft met objectieve eisensets.

De werkwijze voor materialengebruik in RWS
Geheel volgens de regels van de aanbestedingswet schrijft RWS geen specifieke
producten voor. Indien er iets voorgeschreven wordt zal altijd gelden of
gelijkwaardig hetgeen inhoudt dat ook al schrijft RWS wat voor indien een ander
materiaal of product voldoet aan de functioneel gestelde eisen/specificaties voor
gebruik dan is dat ook accoord. Wel zal er dan getoetst worden.

Navraag leert dat er binnen RWS een zeer beperkte lijst van gevalideerde
materialen die met een korte toets direct toepasbaar/toegestaan is. Dit geldt
alleen voor droge projecten en dan met name in de wegenbouw.

Algemeen geldt dat alle gebruikseisen voor GWW aanleg zijn gespecificeerd in
materiaal eisen, gradaties, levensduur enz waaraan het voorgestelde materiaal
moet voldoen. Voor aanvullingen of afdekkingen worden vaker voorstellen gedaan
om een materiaal of product te gebruiken wat een marktpartij voorradig heeft.
Hiervoor is een werkwijze opgezet om zo'n materiaal of product te valideren voor
gebruik in RWS Zo zijn er wel zijn een paar (grond en zandachtige)producten
bekend die gevalideerd (traject van circa 1 jaar binnen RWS) zijn en die continue
van samenstelling zijn zodat met een beperkte toets toestemming tot gebruik kan
worden gegeven.
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Datum
20 april 2020

Kenmerk
RWS2020/

Bijlage(n)
4

Tevens is er een zeer korte lijst van enkele producten/materialen die niet
toegepast mogen worden in RWS werken. Die lijst wordt bijgehouden (jaarlijkse
update) door het steunpunt Wegenbouw en Geotechniek wat onderdeel is van de
afd Wegen en Geotechniek bij GPO in samenwerking met deskundigen van WVL.
Voor al deze materialen geldt dat er milieutechnische problemen spelen.

Granuliet heeft op een lijst van bekend/gevalideerd materiaal gestaan maar is er
vanaf gehaald omdat bij toepassing in een werk (A9 Badhoevedorp) bleek dat de
toegepaste partij niet voldeed aan de verwachtte gradering van zand (zoals het
granuliet eerder getoetst en accoord bevonden was). Nu moet weer voor iedere
toepassing van granuliet een materiaalspecifieke toets tav gradering overlegd
worden door de marktpartij. Het product wordt dus niet geweerd. Hier speelt geen
milieutechnische reden maar zuiver de civieltechnische eisenset waar niet aan
voldaan werd.

Reguliere werkwijze
Voor de droge projecten is dit de wijze waarop materialen getoetst worden,
middels de eisen specificaties voor de wegenbouw. De methodiek is grotendeels
gelijk aan de CROW methodiek, ook de gevalideerde materialen betreffen
materialen die onder de CROW methodiek zijn getoetst. De eisen en de lijst wordt
voornamelijk vanuit GPO overzien omdat het hier gaat om vaste eisensets tbv
civieltechnische toepassingen in de onderbouw van rijkswegen. Deze lijst is niet
beschikbaar voor de markt maar wel voor onze projectteams.

Indien nodig worden voor materialen specifieke vragen behandeld, dit betreft
meestal milieu problematische stoffen zoals IBC's, TGG enz. Dan wordt waar nodig
specifieke expertise vanuit WVL erbij gehaald. Dit traject van validering leidt vaak
tot langere doorlooptijden waardoor de markt afhaakt om het in een project aan
te bieden of bij een aanbesteding mee te nemen. Als vast werkpatroon geldt dat
GPO doet de matariaaleisen en WVL doet de milieueisen.

Voor de natte projecten is er niet een soort gelijke werkwijze. Ook daar zijn eisen
specificaties opgesteld en wordt dezelfde lijst van niet toegestane materialen
gebruikt. Voor toepassing van materialen in de natte gelden per toepassing
allereerst diverse waterkwaliteitseisen zoals vanuit de KRW en verder wordt er per
materiaal bepaald welke fysieke eigenschappen vanuit sterkte of levensduur nodig
is. Dus hier wordt per project het te gebruiken materiaal specifiek bekeken,
getoetst en beproefd. Er wordt op gelijke wijze als bij droog contact gelegd met
WVL. Welke link er vooraf is met de vergunningverlening en handhaving voor de
natte werken is niet echt duidelijk geworden. Dit lijkt vooral regionaal te lopen en
niet vanuit de landelijke onderdelen.
Binnen WVL wordt wel gekeken naar een werkwijze hoe met de WH keten beter
op te trekken. Het was vroeger vaak op persoonlijk niveau (lees vanuit het project
naar een bekende in de WH keten) maar nu wordt dus intern gekeken naar een
meer uniforme en reguliere werkwijze en afstemming tussen projecten en experts
met de WH keten over problematische materialen.

Verder geldt dat Bodem+ ingezet kan worden tav geschiktheid van materialen of
dat er voor problematische materialen zoals IBC's en TGG expertise van WVL
gevraagd wordt om te beoordelen of we aan milieutechnische eisen kunnen
voldoen. Bodem+ moet wel benaderd worden met een vraag (mag de markt ook
doen) omdat zij een meld en vraagpunt zijn.

Moet RWS zijn werkwijze aanpassen?
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Datum
20 april 2020

Kenmerk
RWS2020/

Bijlage(n)
4

Duidelijk wordt dat we voor deze natte en droge projecten een ingesleten
werkwijze hanteren. In een project of aanbesteding komen voorstellen naar voren
en die worden zoals bovenstaand beschreven opgepakt. Intern werkt die lijn goed
zolang het over wegenbouw en geotechniek gaat. Wel blijkt al snel dat ook in deze
werkwijze de escalatie blijft hangen bij de betrokken medewerkers en of het
project. De markt vangt dan al snel bot en ervaart geen mogelijkheid tot escalatie.
Een uitzondering is TGG waar een escalatie lijn tot en met de pDG is ingericht.

Er is nog een andere route nl via www.rws.zakelijk.nl en dan naar Innovatie en
Test Centrum (ITC gaan. Bij ITC kunnen markt partijen zich rechtstreeks melden
met een voorstel en dan zal ITC helpen de materiaaleisen te beproeven en de
milieutechnische eisen te toetsen. Deze route is niet erg bekend en duurt ook
lang.

Het traject van beoordelen van materialen is wel in beweging aan het komen door
acties bij wegverharding, hergebruik sloopbeton vergroten en vervangingen voor
cement in beton. Voor al deze trajecten geldt ook dat validatie het lastigste deel is
en veel tijd kost. I n  deze trajecten is bijv het ITC nu wel actief betrokken. Gezien
de komende ontwikkelingen vanuit circulair inkopen en CO2 reductie zal RWS
meer met vraagstukken van hergebruik geconfronteerd gaan worden.

Toch kan deze ontwikkeling en het ITC los gezien worden van het hebben van een
register. Zo'n register opstellen en bijhouden zal zeer bewerkelijk en
arbeidsintensief zijn. Het initiatief of zo'n register waardevol is of noodzakelijk
wordt is gezien de ontwikkelingen bij BIM beter om die pilotresultaten af te
wachten.

Nu een register gaan maken is een onlogische actie. De eisensets zijn er wel en
die zijn objectief.

Specifiek is er vanwege granuliet geen enkele reden de werkwijze droog of nat te
herzien.

Concluderend
, er is geen register in RWS waar GWW materialen in opgebost zijn. Een

snelle route om zo'n register in te voeren raad ik af. Het is heel goed mogelijk om
Bontrup uit te leggen hoe wij werken, dat de optie ITC bestaat of de optie van
validatie (mits dan wel het granuliet wat zij leveren binnen de materiaal
verdelingseisen blijft). Er is voor zowel nat als droog een eisenset beschikbaar
waaraan granuliet getoetst zal worden, dat is zuiver functioneel ingericht.

Wel is duidelijk geworden dat als er milieutechnische perikelen of vraagstukken
spelen de specialisten het moeten oplossen. Alleen voor TGG is er momenteel een
esacaltieroute opgezet. Dit geldt ook voor de civieltechnische eisenset. Omdat
civiel en milieu twee gescheiden sporen zijn is escalatie moeizaam en blijft het
vraagstuk vaak heen en weer gaan tussen de specialisten, projectteam en
marktpartijen.

met vriendelijke groeten,
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(WVL)
dinsdag 7 juli 2020 18:26

(WVL)
RE: Intern vervolg Granuliet Met voorstel komen

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

13810 .  2 .  e

, dank voor bericht over voortgang.

Bij je vragen:
1) Graag jouw aanwezigheid vrijdag bij het overleg. Vrijdag is bijeenkomst met , , en (zie ik er u niet bij staan maar is wel steeds genoemd) plus mijzelf als

relatieve buitenstaander.
2) Verzoek was om analyse van eigen dienstonderdeel op woensdag 8 juli aan te leveren ter voorbereiding op sessie vrijdag.

is degene die uiteindelijk alles aan elkaar gaat schrijven. Lijkt me dat stuk in ieder geval naar haar toe moet en dat zij ook de voorbereiding voor vrijdag doet. Met aan haar
de vraag of zij set verspreid naar alle aanwezigen vrijdag of dat we het zelf tevoren naar iedereen toesturen.

Plan van Aanpak:
Stap 1) analyse per dienstonderdeel aanleveren op woensdag 8 juli.
Voor Oost gaat (met ?) voor zijn vakantie de analyse voor Oost maken met daarin de voorzet voor de generieke analyse.
Voor Zuid zal dit vragen aan (HH) en (VV).
Voor WVL zal dit aan + vragen.

Stap 2) Op vrijdag 10 juli gezamenlijk de generieke analyse maken met , , en . Conform besproken met zal ik daar ook bij aanschuiven als meer
neutrale buitenstaander die de inhoud niet kent maar wel met frisse blik vragen kan stellen.

Stap 3) Daarna hebben we nog een week voor het opstellen en afronden van het memo voor dat maandag 20 juli bij moet zijn.
is op zoek naar iemand die de pen kan hanteren. Dat is geworden.

Met vriendelijke groet,

Van: (WVL) inr nP
Verzonden: dinsdag 7 juli 2020 18:04
Aan: (WVL) nl>
CC: (WVL) < @rwsml>
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet Met voorstel komen

Hoi|

Vanmiddag heb ik met op eerste conceptversie Memo probleemanalyse WVL granuliet gechaüenged.
Morgen of donderdag stuur ik de tweede versie.

Twee praktische r ragen:
1) Vrijdagochtend heb je de eerste bespreking met en . Wil je of my by dat overleg als ondersteuning'7 Op dit moment ben ik uitgenodigd.

2) Hoe ziet de voorbereiding van dat overleg en het versturen ■van de stukken eruit9 Verstuur jy de 2 e versie ran onze WVL-probleemanalyse vooraf toe?

Groet

'San: (WVL)
Datum: zondag 28 jun. 2020 1:47 PM
Aan: (WVL)
Kopie : (WVL) < @rws.ni>
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet Met voorstel komen

Fijn, klinkt als hele pragmatische aanpak. Prima.

Met vriendelijke groet,

Van: (WVL) < @rws.nl>
Verzonden: zondag 28 juni 202011:38
Aan: (WVL) < rwsjal>
CC: (WVL) < rwsml>
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet Met voorstel komen

Dag

> Vrijdag besproken met en ik pak op cq doe een voorzet. Sinds sept 2019 heef: me gerraagd om te coördineren vanuit WVL, onze BS te ondersteunen m kamerhoorzitting. reriew
Wen Kuyken en rechtzaken Dus kikt ve l  om snel tot boofdissues te komen vanuit de orenrew

> Ik betrek omdat ztjn afdeling nadrukkelyk betrokken is geveest in het dossier. (en afdeling raakten pas betrokken NA de Zembla-uitzending en het oplossen van dit dossier
(vat direct 1 analysepunt voor verbetering is).

Hopelijk treffen we elkaar snel he . . . en benieuwd of je me nog herkend mr 2012-2013 (AgentschapNL, RVO-tijd)?

Groet

Van: (WVL)
Datum: vrijdag 26 jun. 2020 233  PM
Aan: (WVL)
Kopie: (WVL) ni>



Onderwerp: RE: Intem vervolg Granuliet Met voorstel komen

, even ter verheldering. Dit verzoek komt niet van maar van mij. Gezien het actuele belang van Gramiliet en het verzoek van dit een belangrijk verzoek.

Goed dat je  aangeeft in wat voor tijdspagaat je terecht komt. Tegelijkertijd verwacht ik wel dat je dan ook meedenkt over alternatieve oplossingen. Normaliter zou dit oppakken maar die is op
vakantie. was ook een optie maar die eheft dus al andere rol gekregen.

, jij bent vervanger van hierin. Er zijn meer afdelingsmanagers vanuit Leefomgeving bij het gehele granuliet-dossier en WOB-verzoek betrokken geweest. Wat we hier voor nodig
hebben is iemand (of combinatie van personen) die het gehele dossier al kent (geen nieuw onderzoek, geen nieuwe interviews) en die vanuit dat beeld met nodige distantie tot kritische
zelfreflectie kan komen over wat we als WVL met de kennis van nu slimmer en beter hadden kunnen doen. Aan de hand van de vragen die heeft geformuleerd. Het kan zijn dat daar
bijvoorbeeld 3 of 5 concrete goede voornemens van WVL uit voortkomen, maar kunnen er  ook meer zijn. En die dan vervolgens met paar betrokken mensen plus te toetsen.

Ik begrijp van dat ook betrokken is geweest en dat belangrijke rol heeft gespeeld.
Om te voorkomen dat ik al die mensen een voor een langs moet vraag ik jou om met (en eventueel ) te kijken hoe jullie dit vorm kunnen geven en met een voorstel te komen.
Wellicht zien jullie nog mensen die dit nog beter kunnen maar gezien de korte tijd dat ik hier ben, weet ik niet wie dat zijn. Misschien was er wel iemand betrokken die nu een heel goede voorzet
kan geven waar jij en op kunnen aanvullen en als sparring partner kan optreden.

Graag even samen met kijken naar creatieve oplossingsmogelijkheden en met een voorstel toesturen.

Vanuit ON wordteen penvoerder geleverd om in eindfase er een geheel van te maken. Dat wordt ■

Van: (WVL) nj '
Verzonden: vrijdag 26 juni 202013:16
Aan: (WVL) (WVL) < @rws.nl>
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet Kunnen jullie di t  oppakken?

Ha

Dank, leuke klus, edoch ik kom in de knel. Deze 2 weken staan naast reguliere werk 33 extra P-voortgangsgesprekken in agenda en komende week lancering van nieuwe verruimde PFAS-beleid,
waar nog veel werk uit volgt en ik vervang richting lenW/Stas. Graag even ruggespraak.

Groet

Van: (WVL) < |@rws 1rd >

Verzonden: vrijdag 26 juni 202011:45
Aan: (WVL) < @rws.nl>; (WVL) nb; (WVL) < j®rwsdTl>
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet Kunnen jullie di t  oppakken?

Hi na ons telefonisch contact zojuist is het mij helder
plan jij op weg naar onderstaande deadlines een paar momenten m met

Dank

Groet’

Van: (WVL) < @rws.ni>
Datum: vrijdag 26 jun. 2020 1121 AM
Aan: (WVL) | (WVL)
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet Kunnen jullie dit oppakken?

Hi ik doe dat graag , wel een uitdaging gezien volle agenda's :-)
Ik ken de ins and outs van het dossier niet in detail daar moet ik op vertrouwen, ik kan zeker de kritische spamngpartner zijn.

Is het beeld dat we een product opleveren? Beschrijving van onze inzet en aanpak? Soort van eigen proces beschrijving?

Lijkt mij goed om vanuit een eerste beschreven beeld van onze rol en inzet een challenge gesprek te houden. kan jij die voorzet maken?

Dank!

groet

Van: (WVL) < j@twsjtL>
Verzonden: vrijdag 26 juni 202010:17
Aan: (WVL) nj , (WVL) < @rws.nl>
Onderwerp: FW: Intem vervolg Granuliet Kunnen jullie dit  oppakken?

, , ivm vakantie en na overleg met |  |, kom ik bij jullie terecht om onderstaande interne analyse op te pakken. |wasdrie dagen afwezig waardoor we helaas wat
tijd zijn verloren.

vraagt om een interne analyse na granuliet dossier(wat hadden we anders kunnen doen, hoe kunnen we het in de toekomst beter doen).
Met en heb ik al wel een aanpak afgestemd (zie beschrijving in mail hieronder). Afspraak nu om alleen directeuren (of hun vervanger) te vragen om voor hun eigen, gehele
organisatieonderdeel deze analyse te maken en dat vanuit de drie betrokken onderdelen vervolgens samen te brengen op 10 juli. En dus niet allerlei afdelingsmanagers en medewerkers
betrekken, in het kader van het WOB-verzoek zijn alle feiten en (verschillen in) inzichten al naar boven gehaald. Het gaat niet om nieuwe feiten naar boven halen maar om achterover
leunen en met enige distantie en zelfreflectie aangeven hoe we met de kennis van nu het achteraf gezien als WVL zelf slimmer en beter hadden kunnen doen. Dus niet wijzen naar anderen
nrear kritische zelfreflectie.) Volgens is dat aan jullie twee wel toevertrouwd.

, kun jij dit oppakken met onderstaande tijdpad?
En kun jij dan kritisch meekijken in eerste fase en als sparring partner voor optreden?
En kun jij dan ook op 10 juli bij het overleg aansluiten? Dat wordt een blok van 2 uur op vrijdag 10 juli, waarschijnlijk in de ochtend maar precieze tijdstip nog niet bekend.

Ik hoor graag van jullie.

Met vriendelijke groet,

Van: (WVL)
Verzonden: vrijdag 26 juni 202010:03
Aan: (ON) < @rws. nl>; (ZN) < @rws.nl>
CC: (ON) < @rws.nl>
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet | gesproken

Zo juist gesproken met verrassende twist. heeft hem gevraagd om ons gezamenlijke voorstel te helpen bekijken en hem daarover te adviseren.
Tegelijkertijd is net op vakantie vertrokken. In lijn met ons uitgewerkte voorstel en mijn telefonisch overleg met ga ik nu vragen om dit te trekken en op
advies van zet ik daar tegenaan als kritische meekijker binnen WVL.



Stap 1) analyse per dienstonderdeel aanleveren op woensdag 8 juli.
Voor Oost gaat (met ?) voor zijn vakantie de analyse voor Oost maken met daarin de voorzet voor de generieke analyse.
Voor Zuid zal dit vragen aan (HH) en (W).
Voor WVL zal dit aan + vragen.

Stap 2) Op vrijdag 10 juli gezamenlijk de generieke analyse maken met , , en . Conform besproken met zal ik daar ook bij aanschuiven als meer
neutrale buitenstaander die de inhoud niet kent maar wel met frisse blik vragen kan stellen.

Stap 3) Daarna hebben we nog een week voor het opstellen en afronden van het memo voor dat maandag 20 juli bij moet zijn.
is op zoek naar iemand die de pen kan hanteren..

Met vriendelijke groet,

Van: (WVL)
Verzonden: donderdag 25 juni 202008:45
Aa n : (ON) < (G>twsjtI>; (ON) < SJtwsjtI >; (ZN ) < @twsjtI >
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet

is net met vakantie vertrokken.
dit af zou ronden maar die is pas morgen weer bereikbaar. Ik wil met hem even overleggen wie dit binnen WVL beste kan overpakken.

, e.a., ■
Afspraak was dat

Met vriendelijke groet,

Van: (ON) < (G>twsjtI>
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 08:20
Aan: (ON) < @rws. nl>; (ZN) < @twsjtI>; (WVL) nl>
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet

Willen jullie dat via Skype doen of live; dat zal uitmaken denk ik.
Ik kan het vragen; ze zit nog in haar zwangerschap verlof zoals je
Hoe ki jkje tegen aan?

weet.

Van: (ON) < @rws.nl>
Verzonden: woensdag 24 juni 2020 22:47
Aan: (ON) < @rwsjiL>; (ZN) < |@rws.nl>; (WVL) < j®rwsjTl>
Onderwerp: RE: Intern vervolg Granuliet

We zoeken nog naar iemand die ons kan ondersteunen op verslaglegging op het generieke spoor. Iemand die kennis Aun zaken beefi. betrokken is geweest en ‘onafhankelijk’ mee kijkt. en ik hebben de
mdruk dat die binnen ZN en WVL met is te Amden Ik mid hier wel uitermate geschikt voor Denk j e  dat zij eenmalig deel wil nemen met de 3 HIDen op 1 0 of 1 7/7 en de aanpassingen verslaglegging
generiek wil doen voor 20/7. Of is dit geen geschikt moment' 7 Hoor t graag,

Groet.

Van: (BS) <
Datum: dinsdag 23 jun. 2020 10:24 AM
Aan: (ZN) (ON) ÏT i ir? nt , (WVL) < @rws.ni>
Kopie: (BS) < @rws.nl> (BS) < @rws.nt>
Onderwerp: Intern vervolg Granuliet

Beste en

Het onderwerp granuliet heeft zoals jullie weten de afgelopen maanden de gemoederen in- en extern flink bezig gehouden en o.a. geleid tot Kamerbrieven en debatten, rechtszaken en veel publiciteit. Het
dossier kan zeker nog niet ais gesloten worden beschouwd. We zijn bijvoorbeeld nog in afwachting van de bevindingen van Wim Kuijken. Hij zal in zijn eindrapport waarschijnlijk ook aandacht besteden aan
de manier waarop RWS zich in dit dossier heeft gemanifesteerd.

Het is belangrijk dat we als RWS organisatie niet het rapport van Wim Kuijken afwachten, maar nu  al gaan nadenken over de lessen die we kunnen trekken uit dit dossier. Ik wil jullie daarom als meest
betrokken HID-en vragen om een probleemanalyse op te stellen over de gang van zaken in dit dossier en daarbij in eerste instantie te focussen op de oorzaken fwat in de organisatie maakt dat dit kon
gebeuren ?').
Hierbij vraag ik jullie nadrukkelijk eerst en vooral aandacht te besteden aan wat er is misgegaan bij jullie eigen organisatieonderdelen (specifiek) en daarna pas binnen RWS als geheel (generiek).
Bij de analyse zouden de volgende elementen in ieder geval moeten worden betrokken:
i) kennis
ii) sturing en escalatie
iii) samenwerking diensten
iv) omgang externe partijen

Het gaat daarbij niet om een reconstructie van feiten maar om het benoemen van de oorzaken met het oog op het voorkomen van herhaling.

Het verzoek is om jullie gezamenlijke analyse uiterlijk 20 juli a.s. bij mij aan te leveren.

Graag gaan ik vervolgens met jullie in gesprek over deze analyse en bepalen we samen met jullie de vervolgstappen en maatregelen (generiek en specifiek) die nodig zijn om herhaling te voorkomen
en hoe deze in gang te zetten / te implemen teren.

Groeten,



tWVL )
donderdag 16 ju l i  2020 20:17

(ON); (WVL)
(ON); (ZN)

RE: Oplegnoti t ie b i j  probleem- en  oorzaakanalyse granul ie t

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp: 10-2-e 139

, ik krijg van de indruk da t je  op mijn input zit te wachten. Heb je wel input van gehad?

Ik kom er vandaag en morgen niet aan toe. Spelen twee verschillende dossiers met steeds overleg met minister.

Lijkt me handiger dat jij opmerkingen die je reeds hebt ontvangen verwerkt en dat ik dan nog een eken naar nieuwe versie kijk. Op inhoudelijke detail en historie kan ik toch niet veel zeggen. Ik kan
nog wel in eindversie naar opbouw nota kijken.

Met vriendelijke groet,

(ON)
Verzonden: maandag 13 juli 2020 15:33

(ON) < J@rws.nl>; (ZN) < |@rws.nl>; (WVL) nl>; (WVL) 1 nh
Onderwerp: Oplegnotitie bij probleem- en oorzaakanalyse granuliet

D definitieve versie: zie doe 20 op IV van RWS ON

Bijgevoegd stuur ik jullie een eerste versie van de probleem- en oorzaakanalyse op het granulietdossier, als oplegger richting
De verschillende tekstblokjes in de feitelijke analyse kunnen nog compacter, maar ik hoor graag jullie mening of dit qua opzet past in wat jullie in gedachte hebben.

Ik zie graag jullie reacties tegemoet.

Groeten,



(WVL)
vri jdag 17 ju l i  2020 18:12 q 4 p

(ON); (ON); (ZN) 10. 2. e
(WVL); (WVL)

RE: complete se t  stukken granul ie t  t.b.v. gesprek | 24 ju l i  d.OC 225 RWS— ZN
Oplegnot i t ie b i j  probleem- en  oorzaakanalyse g ranu l ie t tbv  gesprek pDG 24 ju l i  DB MDu.docx; probleemanalyse ON.docx; Probleemanalyse ZN.docx; Probleemanalyse WVLdooc
doe 20 RWS-ON doe 21 RWS-ON doe 147 RWS-WVL

Van:
Verzonden:
Aan:
CC
Onderwerp:
Bijlagen:

Allen,

Ik ben verdergegaan in de versie van de oplegnotitie waarin al jullie opmerkingen al had verwerkt (dus al  jouw aanpassingen in jouw versie van vrijdagmiddag ook meegenomen).
Aanpassingen zijn als wijzigingen gemarkeerd.

Volgens mij heb ik nog een stevige slag kunnen maken om de rode draad te versterken. Ben benieuwd of  jullie dat ook zo zien en jullie je in deze versie kunnen vinden. Dan kunnen we die
maandag naar sturen.

Bijlagen heb ik niets aan veranderd.

Fijn weekend!

Met vriendelijke groet,

Van: (WVL)
Verzonden: vrijdag 17 jul  i 2020 17:13
Aan: (ON) (ON) < B@rws.nl>; (ZN) < |@rws.nl>
Onderwerp: RE: complete set stukken granuliet t.b.v. gesprek 24 juli

Ik ben nu bezig met de oplegnotitie om nog een slag aan te scherpen. Stuk vanuit WVL laten we zo.

Met vriendelijke groet,

Van: (ON) < |@rws.nl>
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 17:12
Aan: (ON) nl>; (ZN) (WVL) < |@rws.nl>
Onderwerp: complete set stukken granuliet t.b.v. gesprek 24 juli

Dag allemaal,

Bijgevoegd de totale set stukken tav het dossier granuliet om te sturen aan . Hierin zijn de opmerkingen verwerkt die ik deze week ontvangen heb vanuit en
De probleemanalyse voor ON is in concept, deze ligt nog voor bij en

@ : bijgevoeqde versie van de probleemanalyse voor ON is een nog verder aangescherpte versie tov de versie van gisteren. Dus graag deze lezen.
@ heeft aangegeven geen ruimte meer te zien om te reageren voor zijn vakantie.

Groeten en goed weekend,

Met  vriendelijke groet .



10 .  2 .  e
dinsdag 21 juli 2020 09:15

(WVL); ■(WVL)
(WVL)

RE: agenda vrijdag 24/7: FW: Analyse intern RWS RE: Intern vervolg Granuliet + vertegenwoordiging vanuit WVL

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Hoi|

145

Probleemanalyse ZN.docx; Probleemanalyse WVL.docx; 200720 Oplegnotitie bij pro-
bleem- en oorzaakanalyse granuliet tbv gesprek pDG 24 juli.docx; probleemanalyse

ON.docxIs oké

(Kan de tijd zo met zien graag lom qua agenda)

Groet

Van: (WVL)
Datum: dmsdag 21 jul 2020 9:05 AM
Aan: (WVL) | (VAT)
Kopie: n>
Ondenverp: agenda vrijdag 24/7: FW: Analyse intern RWS RE: Intern vervolg Granuliet - vertegenwoordiging vanuit WVL

Zie onderstaande vraag van

Ik zie dat op vakantie is en deze afspraak niet in de agenda heeft staan.

@ : ik stuur het vergaderverzoek naar jou door en meldt aan dat jij aanschuift. Akkoord?

Groet,

Van: WVL) @rws . n I >
Verzonden: maandag 20 juli 2020 17:04
Aan: (WVL) < Drwsml>
Onderwerp: FW: Analyse intern RWS RE: Intern vervolg Granul iet + vertegenwoordiging vanuit WVL

, deze stukken graag in IBABS vooroverleg vrijdag over granuliet.

Ik weet niet of het helemaal goed is gegaan met de uitnodigingen voor die bijeenkomst. Graag voor mij checken of ofwel ofwel (net op vakantie gegaan?) vrijdag
aanschuift. Want ik weet te weinig van achtergronden en historie.

Met vriendelijke groet,

Van: (WVL)
Verzonden: maandag 20 juli 2020 16:59
Aa n : ( BS) < arwsi n[>; (ZN ) (ON) < J@rwsml >
CC: ( BS) >; ( BS) < @rwsjnl >; ( WV L) n l \  ( WV L) rws . n I >;

(ON) < @rws.nl>
Onderwerp: Analyse intern RWS RE: Intern vervolg Granuliet

Hierbij de gezamenlijke interne analyse die we hebben gemaakt in antwoord op je verzoek tav granuliet. Wij denken dat dit een goede basis biedt voor ons gesprek op vrijdag 24 juli.

De set bestaat uiteen gezamenlijk opgestelde oplegnotitie met overkoepelende analyse en als bijlagen drie onderliggende analyses per organisatieonderdeel.
Met dank aan voor ondersteuning bij het opstellen van de oplegnotitie.

Met vriendelijke groet, mede namens

Va n : (BS) < |@rws 1nl>
Verzonden: dinsdag 23 juni 202010:25
Aan: (ZN) nl>; (ON) < H@rws.nl>; (WVL) rws. n l>
CC: ( BS) < @rwsml >; ( BS) < @rwsml >
Onderwerp: (IN IBABS tbv Bila met ) Intern vervolg Granuliet

Beste en

Het onderwerp granuliet heeft zoals jullie weten de afgelopen maanden de gemoederen in- en extern flink bezig gehouden en o.a. geleid tot Kamerbrieven en debatten, rechtszaken en veel publiciteit. Het
dossier kan zeker nog niet ais gesloten worden beschouwd. We zijn bijvoorbeeld nog in afwachting van de bevindingen van Wim Kuijken. Hij zal in zijn eindrapport waarschijnlijk ook aandacht besteden aan
de manier waarop RWS zich in dit dossier heeft gemanifesteerd.

Het is belangrijk dat we als RWS organisatie niet het rapport van Wim Kuijken afwachten, maar nu al gaan nadenken over de lessen die we kunnen trekken uit dit dossier. Ik wil jullie daarom als meest
betrokken HID-en vragen om een probleemanalyse op te stellen over de gang van zaken in dit dossier en daarbij in eerste instantie te focussen op de oorzaken fwat in de organisatie maakt dat dit kon
gebeuren ?').
Hierbij vraag ik jullie nadrukkelijk eerst en vooral aandacht te besteden aan wat er is misgegaan bij jullie eigen organisatieonderdelen (specifiek) en daarna pas binnen RWS als geheel (generiek).
Bij de analyse zouden de volgende elementen in ieder geval moeten worden betrokken:
i) kennis
ii) sturing en escalatie
iii) samenwerking diensten
iv) omgang externe partijen

Het gaat daarbij niet om een reconstructie van feiten maar om het benoemen van de oorzaken met het oog op het voorkomen van herhaling.

Het verzoek is om jullie gezamenlijke analyse uiterlijk 20 juli a.s. bij mij aan te leveren.

Graag gaan ik vervolgens met jullie in gesprek over deze analyse en bepalen we samen met jullie de vervolgstappen en maatregelen (generiek en specifiek) die nodig zijn om herhaling te voorkomen
en hoe deze in gang te zetten / te implemen teren.

Groeten,
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Contactpersoon

nota ter informatie
Probleemanalyse granuliet:
I) probleemanalyse granuliet eigen organisatie dienst WVL;
ii) input voor crossover en gezamenlijke probleemanalyse RWS

Datum
8 juli 2020

Kenmerk

Deze nota schetst de probleemanalyse voor en door dienst WVL, waarbij specifiek
hoofdzakelijk is ingegaan op de rol van het eigen organisatieonderdeel WVL. De
analyse vormt daarmee input voor het vervolgtraject naar een RWS-brede en
diensten-crossover probleemanalyse RWS / lenW (generiek). De probleemanalyse
is bewust kort en zonder beschrijving van mogelijke nuances gehouden om hoofd-
van bijzaken te onderscheiden en te focussen op de belangrijkste kernproblemen.

Belangrijkste input voor deze probleemanalyse is geleverd door
(WVL afdeling Bodem en Ondergrond), sinds oktober 2019 op

verzoek van in het dossier binnen WVL en
richting BS en door (WVL afdeling Natuurlijk
Circulair), waar de bodemadviseurs eigen landelijke taken RWS werkzaam zijn.
Tevens is input geleverd door de 7 betrokken WVL-bodemadviseurs in het dossier.

Voor begrip van de probleemanalyse is het goed om eerst te benoemen dat de
discussie over de status granuliet volgtijdelijk op 3 'gesprekstafels' heeft gelegen
met wisselende samenstelling vanuit WVL:

a) Tijdelijke ambtelijke werkgroep granuliet (begin 2018-sept 2019), onder
voorzitterschap van ) ,  2
bodemadviseurs WVL ( ) ,  1
handhaver ON ( ) en een juridisch medewerker ILenT.
Vanuit BOA-opdracht gestart in 2018 ovv lenW-DGWB;

b) Implementatieteam Besluit bodemkwaliteit (sept-okt 2019): structurele
ambtelijke werkgroep onder voorzitterschap lenW ( ), secretariaat
1 WVL-bodemadviseur ( ), deelname 1 WVL-bodemadviseur
namens RWS deelname andere lokale overheden en
bedrijfsleven. Vanuit BOA-opdracht gestart in 2008 ovv lenW-DGWB.

Akkoord 29/6
(ILT)
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Datum
29 juni 2020

Kenmerk
RWS2020/36264

Bijlage(n)
2

c) Tijdelijke directeurenoverleg lenW (sept-okt 2019): ten behoeve van
definitieve besluitvorming status granuliet. Vanuit WVL deelname

en ad-hoc

De analyse is opgebouwd en gestructureerd volgens onderstaande 4 elementen:

1) problemen tav kennisgebruik

* Interne WVL-kennis onvoldoende benut

Zowel door enkele eigen WVL-adviseurs, als door andere diensten is de
beschikbare kennis over de complexe en gedetailleerde bodemregels en granuliet
bij herhaling onvoldoende benut. Alle benodigde kennis tav de Leefomgeving-
regelgeving voor toepassing van granuliet is binnen WVL aanwezig, maar patroon
in dit dossier is dat die door de werkgroepleden granuliet onvolledig is benut. Deze
werkgroep heeft geen contacten gezocht met externe kennisinstituten en de
voorzitter en 1 medewerker van WVL hebben de contacten met het bedrijf GIB bv
afgehouden. De interne beschikbare en benodigde kennis binnen WVL (bijv over
effecten granuliet op waterkwaliteit, stofeigenschappen van de polymeer) en de
eigen bodemafdelingen is niet benut door de werkgroepleden. Gedachte en
houding van deze werkgroep was dat alle kennis aan boord was via deelname van
specialisten vanuit RWS-WVL, RWS-ON, ILenT en lenW, wat tot tunnelvisie leidde.
Door deze gesloten werkwijze had deze werkgroep tevens onvoldoende beeld van
de betrokken belangen van de producent cq eigen RWS-uitvoering en bleef de
grote voorraad granuliet te Amsterdam lang uit beeld. Hierdoor werd geen
urgentie gevoeld tot snelle(re) besluitvorming. De werkgroep constateerde pas
medio 2019 dat in het verleden (2009 en 2013) eerder uitspraken waren gedaan
over de status van granuliet = grond door het Implementatieteam Bbk, waar
eigen WVL-bodemcollega's zitting in hebben. Doordat de werkgroepleden (stellig)
uitgingen van eigen kennis is nimmer afstemming gezocht met de WVL-collega's
van waterkwaliteit over de vermeende milieurisico's van het polymeer. Alle
deskundigheid bij WVL-waterkwaliteitsadviseurs werd hierdoor pas na de
uitzending van Zembla betrokken via de nieuwe top-down organisatiestructuur.

2 )  problemen tav sturing en escalatie

* Onduidelijk mandaat, organisatie- en escalatiestructuur van werkgroep granuliet

Vanuit de BOA-opdracht is de werkgroep granuliet op verzoek van lenW-DGWB
begin 2018 zonder duidelijk mandaat en organisatiestructuur gestart. Een
zorgvuldige afweging van adequate bemensing van de werkgroep is niet gemaakt.
Afspraken over planning, mandaat van de werkgroep en escalatielijnen ontbraken.
Wel is de afspraak gemaakt dat lenW de werkgroep voorzit en
eindverantwoordelijk is voor de besluitvorming. Mandaat en escalatiestructuur
binnen lenW ontbrak echter ook. Feitelijke aanleiding voor start van deze
werkgroep was het aanbieden van een nieuw normdocument (BRL) voor de
milieuhygiënische kwaliteitsbepaling van granuliet door SGS Intron aan lenW dat
niet in compliance was met bodemwet- en regelgeving. Ovv Min lenW (
is deze werkgroep direct gestart en bemenst zonder omgevingsanalyse of
managementafwegingen. Ovv de 2 WVL-adviseurs is 1 handhaver van RWS-ON
gevraagd aan te sluiten bij deze werkgroep, vanwege de lopende
handhavingskwestie granuliet in ON. Hierdoor kon deze werkgroep meer dan 1
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Datum
29 juni 2020

Kenmerk
RWS2020/36264

Bijlage(n)
2

jaar op een laag ambtelijk niveau werkzaam blijven, buiten het blikveld van
directie, HID en BS. Hierdoor bleven de uitvoeringsconsequenties voor RWS in de
hele keten buiten beeld. Hierdoor is nimmer geescaleerd naar de 2 betrokken
WVL-afdelingshoofden. Tevens is nimmer gesproken over het mandaat van deze
werkgroep, waardoor het kon gebeuren dat Min lenW vanuit een bredere
standpuntbepaling via dezelfde beleidsmedewerker van standpunt veranderde
(granuliet = grond ipv bouwstof), met grote wrevel en frustraties bij alle
werkgroepleden tot gevolg. Door deze onduidelijkheid in mandaat en het
ontbreken van een escalatie-structuur (en tevens cultuur van 'zelf willen
oplossen') kon het gebeuren dat enkele issues niet werden geëscaleerd naar het
lijnmanagement, waar dat wel opportuun was geweest. Voorbeelden hiervan zijn
(1) toen de concept-memo van de werkgroep zonder definitieve
standpuntbepaling al wel werd gebruikt 'als bewijs' in de lopende
handhavingskwestie Melding Bbk granuliet door RWS-ON en (2) toen signalen
besproken werden dat de concept-memo van de werkgroep tegen gemaakte
afspraken in door ILenT extern naar de normdocumentbeheerder werd gestuurd.
Anderzijds hebben de 2 betrokken ■afdelingshoofden niet gereageerd met
interventies op geuitte signalen van werkgroepleden dat de discussie moeizaam
verliep en lang duurde.

* Implementatieteam Bbk niet bestuurlijk verankerd

Het Implementatieteam Bbk is in 2008 opgericht door Min lenW met secretariaat
door (destijds AgentschapNL) Bodem+ als officieel gremium om
uitvoeringsvraagstukken voor het Besluit bodemkwaliteit te bespreken, met
advisering aan lenW. Dit Implementatieteam was tot 2013 ook het officiële
gremium dat de beleidsevaluatie Bbk heeft begeleid. Circa 1000
uitvoeringsvraagstukken, vergelijkbaar met status granuliet, zijn door dit IT Bbk
behandeld, die zonder uitzondering door Min lenW zijn overgenomen. Sinds 2013
is dit Implementatieteam Bbk niet meer bestuurlijk verankerd, maar wel ovv lenW
doorgegaan met bespreking van en advisering over Bbk-uitvoeringsknelpunten.
Verwachting en status dat deelnemers en de uitvoeringspraktijk aan dit overleg
hechten is echter nog conform de situatie < 2013, namelijk dat adviezen van dit
IT Bbk het definitieve standpunt vormt van Min lenW. Zo ook rondom het advies
tav de status van granuliet door dit Implementatieteam Bbk in sept 2019. Het
afwijkende definitieve standpunt door Min lenW is hierdoor ter discussie getrokken
door externen, werkgroepleden granuliet en andere betrokken RWS's als zijnde
een 'besluit door managers ipv deskundigen'. Zowel door in de Zembla-uitzending,
als in de hoorzitting in de Tweede Kamer als in beide rechtzaken werd om deze
reden 'geschermd' met de 'gezagdragende adviezen' van dit Implementatieteam.
Min lenW is afgelopen jaren meermaals op de situatie gewezen dat het
Implementatieteam Bbk hernieuwde bestuurlijke verankering nodig heeft.

* Hiaten in communicatie en onderschatting benodigde sturing vanuit
management

Vanuit mijn coördinatierol granuliet sinds oktober 2019 heb ik geconstateerd
dat communicatie van het hoger management niet goed (of te  laat) bij lager
management en RWS-medewerkers in de uitvoering terecht komt. De definitieve
besluiten en schriftelijke bevestiging van -DGWB zijn door de HID's
gecommuniceerd en doorgestuurd, maar constatering is dat de 'communicatie-
cascade' naar de uitvoering hiaten vertoonde. Ook binnen WVL. Toen het
definitieve besluit op DG-niveau bij lenW was genomen, is onderschat welke
communicatie en sturing nodig zou zijn in de keten van beleid naar
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uitvoering/handhaving. Hierdoor kon het gebeuren dat kort na het officiële DG-
DGWB-besluit dat granuliet = grond, en doorzending van de schriftelijke brief
hierover, medewerkers van RWS-ZN een eerstvolgende melding granuliet toch
weigerde met motivatie bouwstof (met mede-advies door een WVL-adviseur).
HID's en directeuren verklaren dat ze de cruciale DG-brief intern hebben
doorgezet, ik constateerde zelf dat medewerkers in de uitvoering de brief niet
hadden noch kende op het moment dat nodig was. Ander voorbeeld is dat niet of
pas achteraf gecommuniceerd is dat HID- en/of directeur en/of afdelingshoofd
LONC gesprekken voerden met het bedrijf GIB bv en Halbe Zijlstra, (zelf werd ik
daar ook soms door verrast vanuit mijn coördinatierol), wat extra en onnodig veel
wantrouwen heeft gewekt bij de werkgroepleden granuliet en betrokken RWS-
handhavers.

3) samenwerking diensten

* Bodemadvisering via hazenpaadjes achterdeur ipv via centrale voordeur

De bodemadvisering vanuit WVL richting eigen RWS-organisatie (georganiseerd
binnen LONC) kent nog onvoldoende waarborgen voor bredere standpuntbepaling
en collegiale toets op juist- en volledigheid van de adviezen. De casus granuliet is
dan ook aanleiding voor LONC om dit te veranderen. Een klein aantal specialistisch
adviseurs binnen LONC wordt persoonlijk bevraagd door regio's en districten obv
gekende (maar soms ook verouderde) interne relaties. Vervolgens worden
adviezen door LONC-bodemadviseurs (en soms ook Bodem+adviseurs) naar eer
en geweten gegeven, maar in complexe of nieuwe situaties vindt soms geen
bredere impactafweging noch brede RWS-standpuntbepaling plaats. Ook is er
regelmatig geen tijd of aandacht voor collegiale toets van het advies. Hierdoor kon
het in het granuliet-dossier gebeuren dat bij herhaling specifieke WVL-adviezen
aan -ON en -ZD werden verstrekt, die later door WVL-collega's van RWS-Bodem+
werden gecorrigeerd. Bijvoorbeeld tav de toets op barium, de vermeende risico's
van het polymeer en de bruikbaarheid van de milieuhygiënische verklaring. Deze
organisatiestructuur wijkt volledig af van de bodemvraagbeantwoording van WVL
naar decentrale overheden en bedrijven (via Bodemhelpdesk Bodem+) die is
georganiseerd via 1 centraal loket, met centrale traceerbare vraagregistratie, met
collegiale kwaliteitsbewaking van de antwoorden achteraf, en met een
georganiseerde collegiale toets binnen een team van 8 adviseurs.

* Samenwerking 'bevroren' door interventie HID's

De huidige samenwerking in het granuliet-dossier tussen de diensten is nagenoeg
'bevroren'. Dit komt m.i. door een tweetal grote en belangrijke interventies.

De eerste is het stilleggen van de werkgroep granuliet door Min lenW
en toen de standpuntbepaling van de status van
granuliet abrupt en volledig van tafel (a) werkgroep granuliet naar tafel (c)
directeurenoverleg van lenW is gelegd. Dit was een noodzakelijke interventie,
omdat de verantwoordelijkheid daartoe ook bij de beleidskern ligt. Dit had echter
wel tot gevolg dat bij de voltallige werkgroep granuliet en betrokken RWS-
handhavers het gevoel is ontstaan van overruled worden, op een zijspoor gezet
worden en een wij-zij houden jegens het management.

De tweede is de interventie door vanuit een
crisisbenadering kort na de Zembla-uitzending, via de instructie om alle
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communicatie en adviezen nog uitsluitend topdown via
te laten verlopen met cc BS. Deze werkwijze is ook gehanteerd

gedurende de voorbereiding van de hoorzitting in de Tweede Kamer en de 2
rechtzaken met BS als centrale spil. Hoewel op dat moment wenselijk en/of
noodzakelijk is de samenwerking tussen de 3 diensten en tussen uitvoerende
medewerkers en afdelingshoofden op dit granuliet-dossier miniem geworden.
Bovengenoemde instructie is tot op heden nog niet teruggedraaid, wat de
dienstoverstijgende samenwerking belemmerd.

4) omgang externe partijen

* Onvoldoende beleidscapaciteit en -aandacht bij lenW-DGWB

Groot knelpunt / probleem voor WVL in het granulletdossier (maar voor heel het
dossier Besluit bodemkwaliteit in z'n algemeenheid) vormt de beschikbare
capaciteiten deskundigheid binnen de beleidskern DGWB. Gevolg is dat
beleidsadviezen vanuit WVL regelmatig lang blijven liggen of helemaal niet worden
gehoord. De beleidscapaciteit op het dossier Besluit bodemkwaliteit is al jaren fors
onderbezet, waardoor beleidsslagkracht ontbeert. Dit Bbk-dossier is enorm
impactrijk voor RWS, want regelt de landelijk generieke regels voor grondverzet,
baggerspecie en bouwstoffen in heel Nederland. Het Bbk-dossier is in 2016 met
een minimum van 0,5 fte en zonder enige kennisoverdracht overgedragen van
DGMI aan DGWB. Gedurende 2 jaar heeft DGWB geen capaciteit op dit dossier
beschikbaar gehad, sinds 2018 is 1 medewerker beschikbaar. Dit verklaart
waarom veel onderwerpen uit het granuliet-dossier jarenlang zijn blijven liggen,
ondank verzoek tot urgentie / actie door WVL aan DGWB. Reeds in 2013 is door
WVL in de monitoringsrapportage Bbk aangegeven dat het normdocument voor
granuliet aangescherpt moet worden, hier is nooit op geacteerd. Reeds in 2018 is
door de werkgroep granuliet via WVL gevraagd om een sterkere en sturende rol
van DGWB in de ambtelijke discussie, maar daar is pas op gereageerd toen het
bedrijf GIB bv in persoon van Zijlstra bij het ministerie om urgentie vroeg. Reeds
in juli 2019 heb ik persoonlijk geadviseerd om op korte termijn de Stas te
informeren over de dilemma's en risico's in dit dossier, maar daar is pas op
gereageerd toe Zembla-journalisten hoogfrequent vragen begonnen te stellen aan
RWS en bij DGWB duidelijk werd dat een tv-uitzending in voorbereiding was. De
werkverhoudingen op de werkvloer tussen WVL en DGWB zijn goed, maar de
beleidscapaciteit en -slagkracht van DGWB op het dossier Besluit bodemkwaliteit
vormt een majeur probleem.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

(WVL)
d insdag 28 juli  2020 15:55

(ZN )
I npu t  voorgesprek donderdag
270720 Vervolgnotitie probleem-  en  oorzaakanalyse granuliet.docx

15010 .  2 .  e

Nav ons gesprek afgelopen vrijdag heb ik eerste ruwe slag met het stuk gemaakt. Zie nieuwe teksten in blauw. Ook geprobeerd aantal relevante RWS-brede lijnen te beschrijven. Vanuit blik van niet
al te goed ingeveorde buitenstander ;-)Dus corrigeer vooral waar nodig.

Nog zeker geen samenhangend of afgerond verhaal maar hopelijk wel inspiratie voor gesprek donderdag. Hier en daar ook wat vragen neer gezet waar voor mijn gevoel meer input op nodig is.

Met vriendelijke groet,



donderdag 6 augustus 2020 08:40
(WVL)

FW: granul ie t  - kennisoverdracht/college

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

15210 .  2 .  enar je raag rond de leersessie Granuliet onderstaand reply mail dd 27-7 aan BS
Mi meenemen m totaal vemolg
groet

Van: (WVL)
Datum: maandag 27 jul 2020 6:46 PM
Aan: (BS)
Kopie : (WVL) | (BS) | (VAT)
Onderwierp: RE: granuliet - kennisoverdracht college

Hoi ,

Ik herken het punt, maar onderzoek ook wat passend is binnen de context. Volgens mij gaf in die bedoelde bijeenkomst de voorzet voor een dergelijke bijeenkomst maar doelde hij toen
vooral op het gelijk trekken van de informatie over het gevolgde proces. Verder is natuurlijk de exteme review op het besluitvormingsproces van Wim Kuijken en de exteme review op de
milieuhygiënische beoordeling nog gaande. Tenslotte hebben , , , en afgelopen vrijdag gesproken over vervolgstappen binnen RWS. Goed om vanuit dat totale
beeld te bezien wat er te doen staat.

Groet

Va n : (BS) >
Verzonden: maandag 13 juli 2020 13:02
Aan: (WVL)
CC: (WVL) nl>; (BS) < |@rws.nl>
Onderwerp: granuliet - kennisoverdracht/college

Dag | ,

In de bijeenkomst in Westraven (WVL/ON/ZN) enige tijd terug heeft toegezegd dat er op een passend moment een soort van inhoudelijk 'college' over het dossier granuliet door (externe,
onomstreden) deskundigen voor RWS-ers zou worden gezorgd. Onder het motto "beloofd is beloofd" lijkt het goed dit binnenkort in gang te gaan zetten, zodat dit bijvoorbeeld in de herfet zou
kunnen plaatsvinden. Zou jij/WVL alvast na kunnen denken hoe e.e.a. zou kunnen worden vormgegeven? Voor het juridische deel zou eventueel de Landsadvocaat een optie kunnen zijn (natuurlijk
goed op de hoogte vanwege de procedures met de gemeente).
Ik ben zelf vanaf donderdag 16 juli t/m 12 augustus met vakantie. We zouden het wat mij betreft kort na mijn terugkomst kunnen bespreken.

Groet,



(WVL)
Verzonden: donderdag 6 augustus 2020 11:28
Aan: (WVL) 153
Onderwerp: RE: Nieuwe versie interne analyse Granul ie t  Graag inpu t  10 .  2 .  S

Hoi|

Bg deze een paar feitelgke monturen mijnerzijds periode juli - oktober 2019 irt dossier Granuliet waar ik een rol heb gehad, en daarmee deels antwoord op je checktragen

3 juk overleg op initiatief an Zgktra / (ats ) met aan lenW zijde DGML ILT en RWS (ik zelf)); doel agenderen at langer slepende casus ii ON omtrent Granuliet:
vooral klisteren

12 juk OATtleg Aan met DGW’B met dezelfde strekking: (nb geen RWS bij)

2 1 augustus directeurenoATrleg DGWB en RWS (met BS, ON en WVL ; besluit DGWB over definitie granuliet als grond obv notitie DGWB (nb geen bedrijf aanwezig)

Nb. Ter voorbereiding op dit overleg gesproken met opsteller van de conceptnotitie WVL over granuliet samen met na directeurenoverleg mondeling en per mail teruggekoppeld
over de uitkomst van het directeurenoverleg; die mail is beschikbaar (uiteraard ook meegenomen in de review en WOB stukken)

26 augustus OATrleg met en DGWB en RWS (ik zelf) over besluit: daar is een ATrslag ran gemaakt

Tussen ca  medio septen±>er en 18 oktober m 2 fasen een nieuwe discussie nav de casus granuket in OdMaas

Fase A Afwijzen van ntldmg door ZN; naar aankklmg daanan nader overleg ZN, WVL en bedrijf over de benodigde milieutechnische onderbouiAmg op 4 onderdelen bedrijf heeft die onderbouwing
geleATrd;

Fase B Hernieuwd afrijzen door ZN Aan melding: naar aanleiding daarvan urteindekjk escalatie Aia en naar en overleg hieroA er op 1 8- 10: melding goedgekeurd

Daarna diverse Agrificatie monsters en labrapporten (Algs mg 3 of 4 x); deze fase heeft meer de rol Aan WVL coördinator ingeAuld:

Groet

Van: (WVL)
Datum: woensdag 05 aug. 2020 2:48 PM
Aan: (ZN) (WVL)
Onderwerp: Nieuwe versie interne analyse Granuket Graag input

040820 Vervolgnotitie probleem- en oorzaakanalyse granuliet, doot

Ik heb de verschillende bijdragen en gevoerde discussies verwerkt in bijgaand stuk. Ik heb daarbij ook gepoogd wat meer richting rode draden te komen die vanuit de specifieke casus granuliet
ook doorlopen naar generieke patronen binnen RWS. Tekst komt nu op 10 blz en uitdaging is nu wel om tekst weer in te korten door nog scherper op de hoofdlijnen te focussen. , daar ben jij
behoorlijk goed in dus suggesties zijn welkom.

Ik heb niet alle wijzigingen gemarkeerd (dat werd te veel) maar wel teksten die echt jullie aandacht vragen rood gemarkeerd en soms zelfs geel gehighlight. Gaat vaak om hele feitelijke vragen.
Maar wel handig om toch nog een keerde hele tekst door te lezen.

@ : in ons bila donderdag kunnen we hier ook samen naar kijken. Aantal feitelijke vragen zijn lenen zich ook prima voor input per mail.
Verder goed voor jou om te weten dat ik iedere donderdag een uur met spar om samen tekst verder te brengen. ( is twee weken op vakantie)

@ : input van jou en is verwerkt. Hier en daar enkele nieuwe feitelijke vraag. En dan donderdag sparren over invulling van hoofdstuk 3.

Nieuwe versie moeten we vrijdag 22-8 aanleveren voorgesprek op 25-8.

Met vriendelijke groet,



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

(WvL)
zondag 9 a ugustus 2020 14:13

(ZN)
Nieuwe versie granul iet:  graag wee r i npu t
110820 Vervolgnotitie probleem- en  oorzaakanalyse granuliet.docx

10 .  2 .  e 155

Ik heb jullie input van afgelopen donderdag weer verwerkt (aanpassingen als wijzigingen gemarkeerd). Dat heeft om veel punten tot duidelijker verhaal in het memo geleid. Maar levert toch ook weer
punten op die feitelijke aanvulling vergen. Dus weer aantal vragen voor jullie (maar wel minder). Graag jullie aanvullingen ook als wijzigingen in de tekst markeren.

, graag jouw input schriftelijk uiterlijk woensdagochtend zodat ik het mee kan nemen in overleg met donderdagochtend.

Advies van mij om eerst de beschrijving in bijlage 1 (context-beschrijving) doorte lopen en aanvullingen te geven. En vervolgens met die context naarde hoofdtekst te kijken. Dan kom je er het snelst
doorheen.

Ik heb zoveel mogelijk met comments aangegeven waar van ieder van jullie input wordt gevraagd maar loop aub alle gemarkeerde teksten nog een keer langs.

, zou mooi zijn als we donderdag, naast a ook kunnen sparren over een samenvatting in een paar sheets met bullets. Om onszelf te dwingen echt tot de
hoofdlijn te komen (nadat we hebben vastgesteld dat we gedeeld beeld van de details hebben).

Met vriendelijke groet,



maandag 10 augustus 2020 19:13
(ZN); ■(WVL)

Opmerkingen in  analyse gra nu l ie t  verwerkt
110820 Vervolgnotitie probleem- en oorzaakanalyse g ranu l ie t | 9  augustus 2020.docx

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

10 .2 -e 157

Jullie aanvullingen zijn in bijgaande versie verwerkt. Wat mij betreft sluiten alle feiten nu op elkaar aan en komt het verhaal logisch over. Op enkel punt is nog iets van nodig,

Totaalplaatje voor mij aanleiding omenkei punt in de analyse en algemene patronen bij RWS nog iets aan te scherpen (wijzigingen gemarkeerd).

, jouw input voor hoofdstuk 3 heb ik nog niet verwerkt (of gelezen). Lijkt me mooi om donderdag samen naar te kijken.
Voor het overige is tekst zo goed als schoon.

Met vriendelijke groet,



(WVL)
maandag 10 augustus 2020 14:06

(WVL)
Notitite granuliet
110820 Vervolgnotitie probleem- en oorzaakanalyse granuliet[9731].docx

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

10. 2. e 159

Hoi|

Mijn antwoorden opmerkingen zijn opgenomen m de kantlijn opmerkingen m het stuk.

EA-en samemattend wor de scherpte Aan de 3 diverse stukken over het besluit Aan DGWB inzake grond

1 )  mijn mail dd 2 1 -8  OA’er het besluit 21 -8  m het dir. overleg was intern WVL genekt ak terugkoppeling: AAaar gevraagd wel later beschikbaar gesteld, maar met actief Aierspreid: mijn les: dat had ik beter wel
actiever kunnen doen (Nb. De casus speelde toen in ON en die was actief bij besluit aanwezig).

2) het A'erslag Aan DGWB OA’er het OAerleg DGWB RWS met Bontrup op 26-8 OAier dat besluit is actief gedeeld met ZN, toen de casus daar speelde in september: dat Aderslag AArerd onvoldoende geacht door
ZN als basis aoot goedkeuring melding

3) het memo Aan Aan DGWB is daarom getekend op 1 0- 1 0 en ingébracht op 1 5-  1 0 bij management ZN ; ook deze AAerd onvoldoende geacht Aoorgoedkeunng Aan de melding.

Groet

Van: < @ziggo.nt>
Datum: maandag 10 aug. 2020 1:47 PM
Aan: (W\L) < @rws.n>
Onderwerp:

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10



(WVL)

Verzonden: woensdag 12 augustus 2020 15:59

( BS )

Onderwerp: FW: Zembla

Hoi

Ter info

10 .  2 .  e 161

Groet

Van: (NOVA) < @rws.ni>

Datum: woensdag 12 aug. 2020 3:44 PM

Aan: (WVL) <@rws .n>

Onderwerp: RE: Zembla

Ik had precies hetzelfde en heb geinfonneerd. Ook had aangegeven dat wii niet moeten reageren. Loopt ra woordvoering zoak jij al terecht stelde.

Het dossier is nog met weg.

Groeten.

Van: (WVL) < @rws.n>

Datum: woensdag 12 aug. 2020 3:17 PM

Aan: (NOVA) < @rwsm>

Onderwerp: FW: Zembla

Hoi|

Ter info: mogelgk dat ze jou ook benaderen

Groet



Van: (WVL) < @rws.n>

Datum: woensdag 12 aug. 2020 2:41 PM

Aan: < @rws.ni>, (BS) < (Sjws.nt*. (WVL) < @rws.ni>, (WVL) ir" nt

Onderwerp: Zembla

Hoi

Goed om te weten. Ben gebeld door Zembla met verzoek vragen te stellen: heb verwezen naar communicatieafdeling RW'S. Vraag werd toch gesteld “waarom ik zoveel moeite heb gedaan voor het bedrijf ’.
Niet beantwoord en verder verwezen naar communicatie. Onlangs hebben ze ook Aia een privé relatie mijn nummer te achterhalen.

Groet



(WVL)
donderdag 13 augustus 2020 12:53

RE: Zembla

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp: 10 .  2 .  e 162

Nb iets anders ; ik heb zojwst atui BS traag van gekregen wanneer brief aan over PF AS en rollen RWS (nav casus skus Temeuzen) er is . Heb aangegeten een concept otter 2 weken klaar te
willen hebben Ik wil dat conbi WVL en BS hieraan gaat schrijven en bespreek dat zo meteen m kernteam

Van: (WVL)
Datum: donderdag 13 aiug. 2020 12:48 PM
Aan: (WVL) < |@rws.n>
Onderwerp: RE: Zembla

ik heb dit vanochtend ook met besproken om nog even extra aandacht aan te geven in onze interne analyse e
buiten reikwijdte

Met vriendelijke groet,

Van: (WVL) < |@rws.nl>
Verzonden: woensdag 12 augustus 202020:38
Aan: (WVL) nl>
Onderwerp: RE: Zembla

Hoi|

Is idd wel vervelend. Ook anderen worden benaderd: medewerkers, ; we volgen altijd dezelfde lijn wat betreft verwijzen naar communicatie RWS.

Zembla ziet het uiteraard als trije nieuwsgaring. wat betreft de weg waarlangs en hoe de tragen te stellen

Wel goed om liet steeds tun elkaar te weten

Groet

Van: (WVL)
Datum: woensdag 12 aug. 2020 3:07 PM
Aan: (WVL) < |@rws.nl>
Onderwerp: RE: Zembla

Dat is wel heel vervelend. Dat begint aardig op stalking te lijken. Belangrijk om dat inderdaad vast te leggen en eventueel aan onze integriteit of veiligheidscoördinator te melden. (Ik weet niet
precies hoe RWS dat heeft georganiseerd.)

Met vriendelijke groet,

Van: (WVL)
Verzonden: woensdag 12 augustus 2020 14:42
Aa n : ( WV L) >; ( BS) < Srwsml>; (WVL) >;

. n I >
Onderwerp: Zembla

Hoi

Goed om te weten Ben gebeld door Zembla met verzoek tragen te stellen: heb verwezen naar communicatieafdeling RWS. Vraag werd toch gesteld “waarom ik zoveel moeite heb gedaan voor het bedrijf
Niet beantwoord en verder verwezen naar communicatie. Onlangs hebben ze ook via een privé relatie mijn nummer te achterhalen

Groet



(WVL)
vrijdag 14 augustus 2020 14:42

(ZN)
Interne analyse granuliet versie 14-8-20
140820 Vervolgnotitie probleem- en  oorzaakanalyse granuliet.docx

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

10 .  2 .  e 163

Ha dames,

Ik heb de laatste opmerkingen uit het overleg dat l en ik afgelopen donderdag hadden verwerkt in het stuk. Er staan alleen nog drie punten waar nog kleine input van nodig is. We hebben
afgelopen weken een grote slag gemaakt!

heeft ook al nodige klaar liggen voor hoofdstuk 3 en heeft ook al een samenvatting in de vorm van sheets met de hoofdlijnen gemaakt. Er ligt dus heel veel klaar.

Vanaf woensdag ben ik drie dagen lekker op vakantie (Groningen) dus aan jullie om de laatste loodjes voor elkaarte krijgen. Voorde bespreking ben ik er  dan wel weer bij.

, ik hoop dat je een fijne vakantie hebt gehad. Ben heel benieuwd hoe jij met frisse en uitgeruste blik naar de stukken kijkt.

Met vriendelijke groet,



(WVL)
zondag 30 augustus 2020 17:13 10.2 e 165

(WVL); (WVL)
FW: Navoverleg 25-8 Stand van zaken granuliet
Dossier Gra nuliet presentatie - versie 30082020. pptx; FW: Memo granuliet; Vervolgnotitie Probleem- en oorzaakanalyse casus granuliet - versie 30082020.dooc; Intakeformulier Bestuuren Groepsraad
Granuliet 30082020. doot; Concept nota bestuur gra nuliet.docx; Advies HID-en betreffende lekken van informatie - versie 21082020 definitief.docx

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Bijgaand voor jullie inzicht in de stand van zaken rondom interne analyse granuliet dossier.

Ik ga | en  n °9  wat input vragen over in mail hieronder bij analyse document genoemde punt over status van documenten die wel of niet 'nat'  zijn ondertekend. Niet om allemaal in stukken
te verwerken maar wel om iets meer gevoel te krijgen bij dit onderwerp. Voor de rest is notitie over probleem en oorzaakanalyse gereed.

Bedoeling is om bijgaande presentatie over de interne analyse na de vakantie van in het bestuur te bespreken en dan ook aanbevelingen te bespreken. Eerste aanzet voor die
aanbevelingen zijn te vinden in concept nota voor bestuur.

Mocht inhoud van de stukken of het proces vragen oproepen dan weten jullie mij te vinden. En omgekeerd zijn suggesties altijd welkom. Buitsn SCOpS
Met vriendelijke groet,

Van: (WVL)
Verzonden: zondag 30 augustus 2020 16:59
Aan: (ON) < ftarwsjTl>; (ZN) |@rws.nl>
Onderwerp: Nav overleg 25-8 aangepaste stukken granuliet

Navoverleg op 25-8 heb ik presentatie en analysedocument aangepast en eerste aanzet gedaan voor formulering van aanbevelingen richting bestuur. , ik bespreken deze punten
dinsdag om 16.30 uur. Mocht je zwaarwegende input hebben dan kun je die aan ons meegeven.

- Presentatie:
o Conform verzoek punt over inhoud en proces versus relatie en emotie toegevoegd : zie voorzet in rood op sheet 4.
o Verder alleen opmaak aangepaste en afkortingen minimaal een keer uitgeschreven.

- Analysedocument:
o Op verzoek van in bijlage 1, blz. 10 tekst bij datum 10-10-19 aangepast over documentstatus. Ik heb betreffende mail opgevraagd en ontvangen om feitelijke omschrijving ze

accuraat mogelijk te doen.
o NB: ik heb betreffende mail met memo enkel ter info bijgevoegd. Is nog veel meer over te zeggen (o.a. dat DGRWS binnen enkele dagen heeft gereageerd met verzoek aan DGWB om

ter bekrachtiging voorleggen aan Stas zelf te doen en niet door RWS te laten doen). Maar ik stel voor om niet verder in detail te gaan en het tot hoofdlijnen te beperken.
o Is wel een illustratie van het spanningsveld inhoud en proces versus relatie en emotie.
o Aanpassingen in de tekst zijn als wijzigingen gemarkeerd.

- Aanbieden aan bestuur: bestuursnota als oplegger met presentatie als bijlage.
o Concept intakeformulier ingevuld en bijgevoegd.
o Concept bestuursnota bijgevoegd. Moet nog veel aan gebeuren. O.a. voorbespreken met
o Voor onderzoek en vervolgacties nav delen info extern advies van CD afwachten. Loopt via . Betrokkenen vanuit ZN en WVL starten 31-8 weer.
o Communicatie: werd een contactpersoon genoemd. of zoiets? Ik kon niemand vinden met naam die daarop lijkt. Enig idee?

Met vriendelijke groet,



(WVL)
zondag 30 augustus 2020 16:59 i n  O o

(ZN)
Navoverleg 25-8 aangepaste stukken granuliet
DossierGranuliet presentatie - versie 30082020.pptx; FW: Memo granuliet; Vervolgnotitie Probleem- en oorzaakanalyse casus granuliet- versie 30082020.docx; Intakefomnulier Bestuuren Groepsraad
Granuliet 30082020.docx; Concept nota bestuur granuliet.dooc

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Nav overleg op 25-8 heb ik presentatie en analysedocument aangepast en eerste aanzet gedaan voor formulering van aanbevelingen richting bestuur. , | en ik bespreken deze punten
dinsdag om 16.30 uur. Mocht je zwaarwegende input hebben dan kun je die aan ons meegeven.

- Presentatie:
o Conform verzoek punt over inhoud en proces versus relatie en emotie toegevoegd: zie voorzet in rood op sheet 4.
o Verder alleen opmaak aangepaste en afkortingen minimaal een keer uitgeschreven.

- Analysedocument:
o Op verzoek van in bijlage 1, blz. 10 tekst bij datum 10-10-19 aangepast over documentstatus. Ik heb betreffende mail opgevraagd en ontvangen om feitelijke omschrijving ze

accuraat mogelijk te doen.
o NB: ik heb betreffende mail met memo enkel ter info bijgevoegd. Is nog veel meer over te zeggen (o.a. dat DGRWS binnen enkele dagen heeft gereageerd met verzoek aan DGWB om ter

bekrachtiging voorleggen aan Stas zelf te doen en niet door RWS te laten doen). Maar ik stel voor om niet verder in detail te gaan en het tot hoofdlijnen te beperken.
o Is wel een illustratie van het spanningsveld inhoud en proces versus relatie en emotie.
o Aanpassingen in de tekst zijn als wijzigingen gemarkeerd.

- Aanbieden aan bestuur: bestuursnota als oplegger met presentatie als bijlage.
o Concept intakefomnulier ingevuld en bijgevoegd.
o Concept bestuursnota bijgevoegd. Moet nog veel aan gebeuren. O.a. voorbespreken met
o Vooronderzoek en vervolgacties nav delen info extern advies van CD afwachten. Loopt via Betrokkenen vanuit ZN en WVL starten 31-8 weer.
◦ Communicatie: werd een contactpersoon genoemd. of zoiets? Ik kon niemand vinden met naam die daarop lijkt. Enig idee?

Met vriendelijke groet,



(WVL)
dinsdag 25  augustus  2020 13:44

(WVL)
FW: Memo granuliet
memo granuliet.DOCX

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen: 17510 .  2 .  e

Opvolgingsvlag:
Vlagstatus:

Opvolgen
Met vlag

Van: (WVL) < jarws.nl>
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 12:18
Aan: (ZN) ( ZN ) < @rws. n I >; ( WVL) nb; ( BS
< (SJrwsmb; - DG RW < @ m i n i e nw . n I >
Onderwerp: FW: Memo granuliet

Hoi|

Bijgaande de nnw inzake granuliet zoals eerder besproken Cf gesprek met is bestuurssstafbij betrokken Graag te betrekken bg behandeling melding vanuit Bontrup.

Groet

Van: (BS) < rvys.ni>
Datum: dinsdag 15 okt. 2019 12:04 PM
Aan: (WVL) < @:nvs.n>
Kopie : (BS) < @rws.nl>, (BS) < @r>vs.nt>
Onderwerp: FW: Memo granuliet

Beste . zie bijgaand memo van over standpunt t.a.v. granuliet. Gr.

-----Oorspronkelijk bericht ----
Van: Postbus DGWB [mailio: @mtnienw.nl]
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 1125
Aan: (BS)
CC: B(BS)
Onderwerp: Memo granuliet

Beste mevrouw

Namens stuur ik u bijgaand memo .

met vriéndelijke groet.



Van: (WVL) 10 .2 .6
Verzonden: woensdag 2 september 2020 16:02 in -
Aan: (BS)
Onderwerp: Vooraankondiging vertrouwelijk onderwerp bestuur S.'jn nna i  t F inale  s tukken  voor bes tuu r  219  - BIJLAGE - 34 .1  In t ake fo rmul i e r  Bes tuu r
Bijlagen: Inta keformul i e  r Bestuur en Groepsraad Granuliet 30062020.döoc Granuliet 17092020

, wil graag onze presentatie over probleemanalyse en aanbevelingen granuliet-dossier in 2e helft september vertrouwelijk in bestuur bespreken.

Ik ben samen met | en  | nog bezig met oplegnota. Presentatie is al wel gereed.

Bijgaand vast concept intake formulier. Uiteraard nog zonder akkoord van of medeparaaf van lijkt me dan logisch)

Graag inta keformulier strikt vertrouwelijk behandelen maar dan weet jij vast dat er  iets aan zit te komen.

Met vriendelijke groet,

Groeps raad



(WVL)
woensdag 2 september 2020 10:52 . „ „ „ „ „

(BS) 1 0 . 2 . e 180
Vertrouweli jk - granul ie t
Intakeformul ier  Bestuur en  Groepsraad Granuliet 30082020.docx; Dossier  Granuliet presentat ie - versie 02092020.pptx; Vervolgnotitie Probleem- en  oorzaakanalyse casus granuliet -vers ie 02092020. d o ot;
Conceptnota bestuurgranul iet  Versie 02092020.docx

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Hallo ,

Volgens mij hebben wij elkaar nog niet ontmoet. en gaven aan dat we met jouw kunnen schakelen over interne communicatie rondom het granuliet dossier.

Ik weet niet in hoeverre jij al op de hoogte bent en zal ook een half uurtje laten inplannen om even bij te praten.
Omdat ik zelf pas sinds 1 mei 2020 bij RWS werk, was ik zelf niet betrokken bij het dossier maar ik heb door veel vragen te stellen ondertussen aardig beeld gekregen.

Hierbij alvast hoofdlijn:
- op verzoek van hebben we met Hgeza menlijk interne analyse gedaan om oorzaken van problemen rond granuliet dossier in kaart te brengen een aanbevelingen te doen hoe dit in de
toekomst te voorkomen.
- op basis van deze analyse zullen we op verzoek van eind september naar bestuur gaan met samenvatting van de interne probleemanalyse (zie sheets in bijlage) en oplegnota met
aanbevelingen (zie concept in bijlage)
- een uitgebreidere analyse is gereed (zie bijlage) maar zullen we niet in bestuur bespreken.
- parallel staat nog adviesverzoek uit bij CD

Dit onderwerp vraag zorgvuldige interne communicatie en daarvoor doen we graag een beroep op jou. In de bestuursnota willen we ook graag passage over communicatie opnemen.

Ik heb gerucht gehoord dat het advies van Wim Kuijken ondertussen langs ■ is gegaan. Maar wij weten niet wanneer dat beschikbaar komt. Wellicht weet jij daar meer van?
Ik begreep van dat er sterke indruk bestaat dat er  nog steeds informatie wordt gelekt naar kamerleden. Zembla belt nog diverse RWS-medewerkers en probeert hen tot uitspraken te
verleiden, (wijzen door naar woordvoering)
Vanochtend ben ik geïnformeerd dat Zembla nog steeds actief is en uitzending voorbereidt over "rekenfout die gemaakt zou zijn bij metingen (in opdracht van RWS/ZN) in plas om aanwezigheid van
een zorgwekkende stofte bepalen".

Met vriendelijke groet, mede namens ,



vrijdag 4 september  2020 16:47
(WVL) 1 0 . 2 . e

FW: nota rekenfout  gra nu l i e t
Bijlage 1 - Acryl amide  en  Over de  Maas.pdf ;  Bij lage 2 - Zembla-de-mist-in-met-bericfitgeving-over-rekenfout-RWS.pdf; RWS- 2020 43665 Nota rekenfout  granuliet.DOCX

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

185

Ti

Van: (BS) .n>
Datum: vrijdag 04 sep. 2020 422 PM
Aan: ) - CEND-DBO
Kopie: (WVL)< @rws .nt> (BS)
Onderwerp: nota rekenfout granubet

Dag ,
Bijgaand ter info de nota zoals deze via HPRM naar is gegaan.
Bijlage 2 betreft - vers van de pers - de notitie van GIB/Bontrup van vandaag (op website te vinden).
Groet,



vri jdag 4 september 2020 19:40
[wvy

(WVL)
RE: granul ie t

Van:
Verzonden:
Aan:
CC
Onderwerp:

18910. 2. e

Hoi|

Dank aj mail Ik begrijp je interesse, maar bet rapport Kuijkeii is nog onder enbargo voor verzending naar de IK door Stas en M. Ik -eerwacht dat het rapport komende week openbaar kan worden. Het
gaat oa-engens neer over bet stekel en besluitvormingsproces dan over de (milieutechnische) nilioud.

Xfbt Zembla weet niemand waarover zq precies zullen uitzeilden. als dan. Goed te weten dat je nee kan helpen ah nodig met het duiden van risico’s.

Groet

Van: (WVL)
Datum: vrijdag 04 sep. 2020 5:49 PM
Aan: (WVT.) < |@rws.nl>
Kopie: (WVL)
Onderwerp: granuliet

Dag | ,

Ik begreep van vandaag dat jij over de rapportage beschikt van Wim Kuijken over granuliet. Kan je die met mij delen? Aangezien dit raakt aan mijn aandachtsgebied waterbeheer en
toxicologie, zou ik graag op de hoogte blijven.

Ik heb begrepen dat er op donderdag 24 september weer een aflevering van Zembla komt over granuliet, dat wist je waarschijnlijk al. Uiteraard kan ik meedenken als dat gewenst is. Ik ben vanuit
mijn rol voor landelijke GGD'en al eerder betrokken geweest bij zaken die door Zembla zijn uitgezonden (oa rubbergranulaat). Mijn expertise en ervaring ligt oa op het gebied van communicatie
over risico's van stoffen.

Groeten



Van: (WVL)

Verzonden: maandag 7 september 2020 18:55 10 2 e
190

Aan:

Onderwerp: FW: HPE Records Manager DOCUMENT (BSK) : IENW/BSK-2020/174948 : 1. Beslisnota - Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuijken - concept
03-09-20

Hoi

Kim j e  de 2 defimbev? rapporten kwabbo ook aan BS sturen

Groet

Van: (BS)

Datum: maandag 07 sep 2020 5:35 PM

Aan: (BS) < |@Tws.nl>, (BS) .nt>, (WVL) ni>

Onderwerp: RE: HPE Records Manager DOCUMENT (BSK) : IENWBSK-2020/ 174948 : 1. BesEsnota - Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuijken - concept 03-09-20

HaH

We kennen btj BS zoals besproken de andere twee rapporten mbt kwalibo met Is natuurlijk wel nodig om akkoord te laten gezien

Groet

Van: < @nvs.nl>

Datum: maandag 07 sep. 2020 5:29 PM

Aan: (BS) < @rws.nfc> (WVL) < @rws.ni>, (BS) < (Srwwnl>

Onderre rp: FW: HPE Records Manager DOCUMENT (BSK) : IENWBSK-2020/ 174948 : 1. BesEsnota - Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuijken - concept 03-09-20

Heren collega's hierbij de nota die DGWB heeft doorgezet. Begrijp nu van dat zowel als gebeld zijn door DBO over de nota.
begreep dat een gezamenlijke nota beter is met daarm ook het RWS verhaal

Proces loopt niet heel strak en ook dat werd onderkend.
Groet

----Oorspronkelijk bericht ----
Van: - DGRW < jxmmienw.nl>
Verzonden: maandag 7 september 2020 17:16
Aan : (BS ) < ■@rws _nt>
Onderwerp: HPE Records Manager DOCUMENT (BSK) : IENW/BSK-2020' 174948 : 1. Bes lisnota - Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuijken - concept 03-09-20

Hoi ,
Hierbij de oplegnota zoak die nu is. Zoals afgesproken: jullie doen tekstvoortsel voor aanvullingen, met name een RWS paragraaf Ik ga ervan uit dat brief en nota morgenmiddag weer bij DBO moet zijn.
Groeten,

-----< HPE Records Manager recordgegevens > -----

Recordnummer:IENW BSK-202Q 174948
Titel:!. Beslisnota - Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuijken - concept 03-09-20



(WVL)
maandag 7 september 2020 13:54 10 .  2 .  e

DGRW; ( BS); (BS)
- CEND-DBO

RE: Brief TK - Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuijken - v20200903 19h

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp: 191

Hoi|

Dank Aid nieuwste versie.

De reactie A-anurt RWS in essentie:

Proces:
1 ) we willen een medeparaaf win op de definitief aan de bewindspersonen aan te bieden TK. brief
2) we pleiten ervoor dat de Minister actief meegenomen wordt in het proces van lezen en reageren voordat er een finale versie naar beide bewindslieden gaat.
3) De kamervragen oAier de “rekenfout" zijn uitgezet bij RWS. Deze zullen ook via beide bevmdsheden moeten worden beantwoord.

11.1 jo 10. 2. g conceptInhoud

4)

5 )d

Groet

Van: - DGRW ÏT 1 1 1 in in ~ n~" nf
Datum: maandag 07 sep. 2020 9:08 AM
Aan: - ILT < ÊILenT.nb», | (BS) < @rws.n>. (WVL) < farws.nb>
Onderwerp: RE: Stief TK - Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kw alibo en rapport Kuijken - v20200903 19h

heeft er  gisteren ook al naar gekeken en nog wat aangepast. Hierbij de versie die nu naarde stas gaat. Hij had namelijk beloofd dat er  om lOh al een tekst bij haar zou liggen. Lijkt me goed
dat jullie toch meelezen.
Jullie input op vorige versie hebben we zoveel mogelijk meegenomen. Is me eerlijk gezegd nu niet helder of en hoe we mp paraaf nu doen. Daar hoop ik jullie later op de dag meer over te kunnen
vertellen. Sorry voor wat chaotisch proces, is even niet anders.
Groeten,

Van: - DGRW < |@minienw.nl>
Verzonden: zondag 6 september 2020 20:11
Aan: ILT < @ILenT.nl>; 1 |(BS)'< @rws.nl>; (WVL) < M@rws.nl>
Onderwerp: Brief TK - Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuijken - V20200903 19h

Beste /
Hierbij versie die naar is gegaan zojuist. Graag medeparaaf maandag einde Aan de dag. Als dat niet lukt hoor ik dat graag Idee is dat brief einde deze week uitgaat tegelijkertijd met de bnef met
antwoorden op de Kamen ragen over de rekenfout.
Groeten,



maandag  7 september  2020 11:37
■(wvi); tWVL )

RE: evaluat ie g ranu l i e t -  verbeterpunten b i j  WVL?

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

10  . 2  . e 192

Dat document is van dus ik denk dat BS communicatie moet afetemmen met of en boe hiervan gebruik te maken ik beschik ook met o er de meeste actuele versie ; dit moet echt even
goed afgestemd worden

Van: (WAL) i vr nt
Datum: maandag 07 sep. 2020 11:34 AM
Aan: (WAL) < |@nvs.n>, H (WAL)
Onderwerp: RE: evaluatie granuliet - verbeterpunten bij WVL?

Ok, daar kan ik me iets bij voorstellen. Kun je mij die documenten sturen, dan kan ik de aanbevelingen waar jij naar verwijst erbij zoeken.

Grtz, H

Van: (WVL)
Verzonden: maandag 7 september 2020 11:30
Aan: (WVL) nl>
Onderwerp: RE: evaluatie granuliet - verbeterpunten bij WVL?

Hol

Dat is een brede traag. Ik vraag me af of de (concept) interne evaluatie met de gemeenschappelijke handvaten biedt voor de Aiemolgstappen waarover j e  intern communiceert. Die is daar ook voor opgesteld.

Nb specifiek zit m de aanbevelingen itm Kutjken die ook raken aan WAT de relatie met aanbevelingen 3. 4. 9 ,  11, 12, en generiek onze BOA rol bg veel vd andere aanbevelingen

Groet

Van: (WAL) i r rr nl
Datum: maandag 07 sep. 2020 11:06 AM
Aan: (WVL) (WAL) < |@hvs.il>
Onderwerp: evaluatie granuhet - verbeterpunten bij WAL?

Dag en  |

BS bereidt (interne) communicatie nav de review van Kuijken.
Kunnen jullie aangeven of er  bij WVL concrete aanpassingen, verbeteringen in proces of anderszins zijn die we in de interne berichtgeving zouden kunnen melden?

Alvast bedankt!

Grtz, H



(WVL)Van:

Verzonden: maandag 7 september 2020 18:54 19310 .  2 .  e

(BS); (BS); (BS)Aan:

Onderwerp: RE: HPE Records Manager DOCUMENT (BSK) : IENW/BSK-2020/174948 : 1. Beslisnota - Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuijken - concept
03-09-20

Dank

Begrijp dat er (1 )  een nieuwe TK boef versie kont morgen en daarnaast (2) een nieuwe oplegnota met een optie RWS paragraaf?

2 is afhankelijk van 1 ,  dus ben benieuwd.

(BS) @rws.ni>Van:

Datum: maandag 07 sep. 2020 5:29 PM

(BS) < @r,vs.ni>. (WVL) @rws.ni>.Aan:

Onderwerp: FW: HPE Records Manager DOCUMENT (BSK) : IENWBSK-2020/174948 : 1. Beslisnota - Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kw alibo en rapport Kuijken - concept 03-09-20

Heren collega's hierbij de nota die DGWB heeft doorgezet. Begrijp nu van dat zowel als gebeld zijn door DBO over de nota.
begreep dat een gezamenlijke nota beter is met daarm ook het RWS verhaal

Proces loopt niet heel strak en ook dat werd onderkend.
Groet

----Oorspronkelijk bericht ----
Van : - DGRW < @mtnienwnl>
Verzonden: maandag 7 september 2020 17:16
Aan: (BS) < @rws-nt>
Onderwerp: HPE Records Manager DOCUMENT (BSK) : IENW/BSK-2020' 174948 : 1. Bes lisnota - Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuijken - concept 03-09-20

Hoi ,
Hierbij de oplegnota zoals die nu is. Zoals afgesproken: jullie doen tekstvoortsel voor aanvullingen, met name een RWS paragraaf Ik ga ervan uit dat brief en nota morgenmiddag weerbrj DBO moet zijn.
Groeten,

-----< HPE Records Manager recordgegevens

RecordnummerlENW BSK-2020 174948
Titel:!. Beslisnota - Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuijken - concept 03-09-20



(WVL)
woe nsdag 9 septembe r 2020 07:28

FW: concept aanbiedingsbrief Kwalibo-Kuijken v8sep 13h

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp: 194

10 .  2 .  e

Ti De korte appreciatie Aan de 2 Kwalibo rapporten door

Van: (WVL) < ïrws.nb>
Datum: dinsdag 08 sep. 2020 11:49 PM
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: concept aanbiedingsbrief KwaEbc-Knijken v8 sep 13h

Het laatste. Feitelijke onafhankelijke eAakiatie, RWS beefi Aia collega’s LONC (oa
noten o’ver RWS in

ook ineegedaan en input gelegerd m diverse eAaKiatiesessies. Er staan geen kritische

In de beleidsreactie en uitwerkingen door de Taskfbrce zal wel de discussie gevoerd worden of en hoe de overheid meer regie en sturing op het stelsel moet nemen De opdrachtgeAersrol Aan RWS ah groot
grondverzetters en -baggeraar komt dan ook ter sprake. Da s mijn inziens ''oor later uitwerking.

Van: (WVL) < |@rws.nl>
Datum: dinsdag 08 sep. 2020 639  PM
Aan: (WVL)
Onderwerp: FW: concept aanbiedingsbrief Kwalibo-Kuijken vS sep 13h

Drie bijlagen opgenomen

Hoi|

BS kan de rapporten niet beoordelen Voor mij dan de check of de b gevoegde rapporten atoof ons nog aanleiding geven tot reactie richting DG RWS of dat ze aoof ons geAvoon weergeAen wat de eAakiatie
opleAert.

Groet.

V an :  - DGR
Datum: dinsdag 08 sep. 2020 5:38 PM

Kopie : (WVL) <| H@rws.ni>.
Onderwerp: RE: concept aanbiedingsbrief KwaEbo-Kmjken v8 sep 13h

Hio \
Hierbij de rapporten van de kwalibo -evaluatie.
Wanneer hebben jullie dan wel opmerkingen en suggesties? Het zou mij helpen die zou snel mogelijk te hebben, als jullie veel hebben dan moet ik weer terug de lijn door.
Medeparaaf liefst morgen einde dag, uiterlijk donderdag 12h.
Nota pas ik op paar punten aan. Hebben jullie daar nog input voor? Stuur ik morgen. heeft contact met de minister gehad, die heeft geen behoefte aan brief namens haar. Ze wil dat de stas
het af doet. Ik zal dat in de nota vermelden.
Kamervragen zien er  goed uit. Legt ik met positief advies voor aan voor mp. Enig punt van de drinkwatercollega s was vraag 16; maar die checken jullie al bij de drinkwaterbedrijven begreep
ik.
Groeten,

Van: (®S) < (®rws. nl>
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 17:24
Aan: - DG RW <@min ienw .n l>
CC: (WVL) < (grws.nl>; (BS) (BS)
Onderwerp: RE: concept aanbiedingsbrief Kwalibo-Kuijken v8 sep 13h

Dag heb gezien dat er een goede slag is gemaakt maar het gaat ons niet lukken Aandaag, we hebben echt voldoende tijd nodig om het goed te lezen en te kunnen adviseren aan . Heb j ij voor
ons ook de kwalibo- rapporten die hebben aai) niet en daar zal ook naar gevraagd worden Heb gezien dat er ook iets meer tijd is gelukkig om dit zorgvuldig te doen
Klopt denk ik dat de initiële nota aan de stas nog gebleven is zoals dt Avas?

Groet

V an :  - DGRW < H@mimemv.ni>
Datum: dinsdag 08 sep. 2020 4:46 PM
Aan: (BS) < M@rws.n>
Onderwerp: RE: concept aanbiedingsbrief KwaKbo-Kmjken v8 sep 13h

Hoi,
Zal ik doen! Lukt het vandaag voor 18h een reactie te sturen? Dan kan ik vanavond nieuwe versie maken en kan iedereen morgen weer verder.
Groeten,

(BS) < @rws.nl>Van:



Verzonden: dinsdag 8 september 2020 15:35
Aan: -DGRW< ■@minienw.nl>
Onderwerp: RE: concept aanbiedingsbrief Kwalibo-Kuijken v8sep 13h

Ha wi l  je voor de snelheid ook en en meenemen in mails aan mij.
Nb ik ben vanaf vrijdag met verlof en vervangt.
Dank!

@minienw.nl>Van: - DGRW <■
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 14:57
Aan: " DB0

1 nh .
@minienw.nl>; - BSK

|@minienw.nl>CC: -DBO< @min ienw.n l> ;M
Onderwerp: RE: concept aanbiedingsbrief Kwalibo-Kuijken v8 sep 13h

- DCO

Zou we l  moeten lukken. Van nog geen nieuws.
Gr

Van: - DBO < @mi nienw,  nl>
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 14:44
Aan: - DGRW < |@minienw.nl>; (BS) < (g)rws.nl>: - ILT < @ILeiïLnl>; - BSK

■@minienw.nl>; n , IC i mi n i r n r n 1 CEND-DBO < @minienw.nl>
CC: DBO « ■@mjnienwjnl>; - DCO < @minienw.nl>
Onderwerp: RE: concept aanbiedingsbrief Kwalibo-Kuijken v8sep 13h

Ha

Inderdaad zoals besproken is het nog een optie om de bnef maandag te versturen. Dat is dan wel de uiterste mogelijkheid hm Prinsjesdag en de algemene politieke beschouwingen Dat betekent dat de
definitieve bnef m de weekendtas moet zitten (normale aanlevertermgn is donderdag 12  DO uur).

Gelet op de opmerkingen lijkt het me wel verstandig om morgen een volgende versie aan te bieden Dan heefi de staatssecretaris voor het weekend nog één mogelijkheid om te reageren Als vtj morgen
kunnen meelezen kan dit morgenmiddag 1 6:00 uur in HPRM aangeleverd worden Is dat haalbaar9

Hebben jullie verder nog contact gehad met over de reactie van de Minister?

Groet.

Van : - DGRW < (ftminienw . n>
Datum: dinsdag 08 sep. 2020 2:18 PM
Aan: (BS) < @rws.ni>, - ILT < @ ILenI.nl>, - BSK< gmmiemv.nb*. - BSK
< @mniienw.ni>, - CEND-DBO < iftrmnienw.nt*
Kopie: - DBO < |@minienw.ni>
Onderwerp: RE: concept aanbiedingsbrief Kwalibo-Knijken v8 sep 13h

Net DBO gesproken. We kunnen meet t i jd  nemen voorde  brief. Maandag uit zou ook goed zijn.
Haast van stas was onder meer ingeven vanwege een interview. De Kamervragen over de rekenfout gaan wel  zo snel mogelijk uit zodat dat is afqehandeld voordat deze brief uit gaat.
Er gaat  pas een volgende versie naar de stas als we  e r  ambtelijk helemaal uit zijn. Dus ik zou graag vandaag wel opmerkingen ILT+RWS+ ontvangen. Dan hebben we  hopelijk
morgenochtend een versie voor de medeparaaf ronde. Daarop leest dan ook DBO alvast mee. Dan lijkt me donderdag 12h eindversie bij DBO met alle parafen een mooi streven.
Groeten,

Van: (®S) < (®rws. n l>
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 13:53
Aan: -ILT< @ILenT.nl>; @minienw.nl>;- DGRW
Onderwerp: RE: concept aanbiedingsbrief Kwalibo-Kuijken v8 sep 13h

Ons kikt met in een uur

Van: - ILT rnT nt
Datum: dinsdag 08 sep. 2020 1:31 PM
Aan: - DGRW rï 1 1 1 ii i i i rv nt , - BSK< |@:minienw.ni>, (BS) < @rws.nl>
Onderwerp: RE: concept aanbiedingsbrief Kwalibo-Knijken v8 sep 13h

Dank. Reactie over ca een uur

Van: -DGRW< @mmienw.ni>
Datum: dinsdag 08 sep. 2020 126  PM
Aan: - BSK< B@mmienw.ni>, (BS) < B@rws.ni>. - ILT < @ILenTnl>
Onderwerp: concept aanbiedingsbrief Kwalibo-Kuijken v8 sep 13h

Hierbij een nieuw concept voor  de Kamerbrief waarin de opmerkingen zo goed mogelijk heb verwerkt. Graag jullie opmerkingen als da t  luku. IK stuur deze vanmiddag via de lijn naar H . Hopelijk
wordt  da t  dan de versie waarop jullie mp gaan geven.
Groeten,

definitief : https://www.rijksoverheid.nl/documenten/karnerstukken/2020/09/18/
aanbieding-rapport-over-granuliet-en-het-besluit-bodemkwaliteit-en-de-
beleidsevaluatie-kwaliteitsborging-bodem



(WVL)
d insdag  8 september  2020 18:20 9

(ZN)
RE: Aangepaste stukken granul iet  Bestuursnota bi jgewerkt
Vervolgnotit ie Probleem- en  oorzaakanalyse casus granuliet- versie 08092020.dooc; Concept nota bestuur  granul iet  Versie 08092020.docx

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

198

Eens nav opmerkingen dat het vooral gaat om anders werken. En niet meteen om meer mensen. Dat kan hooguit als conclusie uit het vervolgtraject komen.

Zie nieuwe versie in bijlage.
Toegevoegd : Zowel de meer harde kant; kennen we onze processen, regeh, rollen goed en hebben we daar eenzelfde beeld bij, etc? als de zachte kant; escaleren, emoties benoemen etc
Startgesprek toegevoegd.
Als stuk in combinatie met sheets wordt gelezen dan zijn de aanbevelingen ook helderder.

Zo gauw aangepaste sheets gereed heeft kunnen we nieuwe versie + sheets naar ■ en sturen. Input van (communicatie pa ra graaf) en van CD ontbreekt dan nog maar
hoofd lijn staat.

Lijkt me handig om dan set met concept bestuursnota ook alvast naar te sturen (met cc aan en ) zodat straks snel medeparaaf kan geven op definitieve versie.

Probleemanalyse is helemaal definitief en afgerond. Zie schone versie in bijlage.

Met vriendelijke groet,

Van: (ON)
Verzonden: maandag 7 september 2020 16:28
Aa n : ( WV L) @rws . n I >; ZN ) 2!?
Onderwerp: RE: Aangepaste stukken granuliet

Zojuist gesproken.

Een paar zaken naar aanleiding daaran.

1 . Voor mag helderder m de nota komen wat de reikwijdte lan de actie bij beslispunt 2 en 3 is. Want er speelt ook nog een discussie over de beperkte capaciteit die er op het ATH proces zit. Ik heb
aangegeven dat het met gaat over wat we ‘meer aanwerk moeten doen, maar dat het vooral om ‘anders werken gaat. Zowel de meer harde kant: kennen we onze processen, regels, rollen goed en hebben
we daar eenzelfde beeld bij, etc? als de zachte kant: escaleren, emoties benoemen etc Dat zou aan beslispunt 2 en 3 toegemegd kunnen moeten worden.

2 .  gaat inlichten dat dit hun kant op komt. Ze willen graag nog wel even met de laatste versie Aan de nota meelezen

3. stelt vooi tzt als het bestuur hiertoe besluit om een startgesprek te hebben wat precies de achtergrond en de bedoeling "tan beslispunt 2 en 3 is . De "traag is wel met wie. Gezien het feit dat onze
opdracht er dan op zit, zou het logisch zijn dit met de BS en of te doen Dat ook nog opnemen in de nota? Anders ïs. blijft daar onduidelijkheid over

Tot zover, groet.

Van: (WVL) < rwsni>
Datum: woensdag 02 sep. 2020 3:55 PM
Aan: (ZN) < M@rws.nt>, | (ON) 1 r- nt
Onderwerp: Aangepaste stukken granuliet

In de bijlagen aangepaste stukken ter voorbereiding op maandag:

- Presentatie bijgewerkt. Alleen op laatste sheet zoek ik nog wat hulp om tot twee regels toelichting te komen (als samenvatting van tekst in probleemanalyse) bij punt Aandacht
management. , heb jij nog wat inspiratie?

- Probleemanalyse aangepast.
- Concept bestuursnota met daarin aanbevelingen aangepast

As. vrijdag heb ik afspraak met r over communicatie-aanpak.
Vandaag artikel van Zembla over rekenfout met uitkomsten van flocculantmetingen op watermonsters uit plassen waarin granuliet is gestort. Daar zijn beleid en BS mee bezig.
Begin volgende week krijg ik algemene input van en over mandaten en juridische status van documenten. Ik heb nog niet met hen over actie workshop gesproken,.
Ik begreep dat rapport Kuijken in kleine kring beschikbaar is.

Met vriendelijke groet,



200
10 .  2 .  e

Versie 30 augustus 2020

Vervolgnotitie Probleem- en oorzaakanalyse
casus granuliet

Probleemanalyse over de gang van zaken in het dossier granuliet, met in eerste instantie een focus
op de oorzaken voor de ontwikkelingen in dit dossier ('wat in de organisatie maakt dat dit kon
gebeuren?').
Met eerst en vooral aandacht voor wat er is misgegaan bij onze eigen organisatieonderdelen
(specifiek) en daarna pas binnen RWS als geheel (generiek).

Met, conform verzoek, specifieke aandacht voor de volgende elementen:
i) kennis
ii) sturing en escalatie
iii) samenwerking diensten
iv) omgang externe partijen

Deel 1: probleem- en oorzakenanalyse dossier granuliet
Deel 2: relevante generieke patronen binnen RWS
Deel 3: pm aanbevelingen (conform opdracht)

Bijlage 1: Korte samenvatting van relevante context.

1. Probleem- en oorzakenanalyse dossier granul iet
Onderstaand de rode draden uit de afzonderlijke probleem- en oorzaakanalyses van de drie
betrokken organisatieonderdelen: WVL, ZN en ON.

In  hoofdlijnen gaat het om:
Informele versus formele organisatie
Kennis integraal ontsluiten (kwaliteit borgen tbv Buiten voorop)
Professionaliteit (kwaliteit borgen tbv Buiten voorop)
Professioneel escaleren
Rolvastheid / Verantwoordelijkheden
Aandacht management
Achterstand bij beleid

Kennis

• Beperkte kennis binnen de regio op bodemvraagstukken
Bodemvraagstukken kennen vrij complexe regelgeving.
Medewerker-niveau: In ON is één medewerker gespecialiseerd in bodemvraagstukken; in ZN een
beperkt aantal medewerkers. Beide regio-HID'en erkennen dat na de reorganisatie van 2013 er te
weinig aandacht is gegeven aan de afdelingen Vergunningverlening en Handhaving. In beide regio's
is de capaciteit ontoereikend en de gemiddelde leeftijd hoog.
Management-niveau: Van managers kan niet verwacht worden dat zij over gedetailleerde
specialistische kennis hierover beschikken. Wel mag van managers verwacht worden dat zij de
goede, kritische vragen kunnen stellen om tunnelvisie te voorkomen en zeker te stellen dat
integraal alle aspecten van het bettreffende dossier worden meegenomen. Ondanks inspanningen
blijkt dat in dit geval onvoldoende gelukt. Achteraf gezien is in een te beperkte kring naar kennis
gezocht. Managers dienen tijdig om een 'second opinion' van ter-zake gespecialiseerde collega's (2  e
lijn) te vragen. Waarbij verwacht mag worden dat ze zelf actief naar die kennis binnen RWS op
zoek gaan en daar in ieder geval navraag over doen. Omgekeerd moeten de managers er op
kunnen rekenen dat de 2 e lijn (WVL) de vraag oppakt en een integraal antwoord teruggeeft.

• Samenwerking kennis l e en 2 e lijn onvoldoende
Regio's kunnen als l e lijn een beroep doen op de uitgebreidere kennis die beschikbaar is in de 2 e
lijn (WVL). Dit samenspel is onvoldoende georganiseerd. Alle vragen die langskwamen hadden door
WVL beantwoord kunnen worden. Echter deze kennis is niet op tijd integraal ontsloten, ook niet
binnen WVL. Men blijft te vaak sparren en collegiaal afstemmen binnen het eigen bekende
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kringetje met gevaar van tunnelvisie. Vanaf 21-8-19 is relevant beleidsbesluit (directeuren-niveau)
beschikbaar en wordt dit intern RWS binnen WVL en met direct bij de casus betrokkenen gedeeld,
maar het beleidsbesluit wordt op dat moment niet door WVL actief breder verspreid. In een latere
fase wordt dit verslag alsnog gedeeld en wordt status niet door iedereen geaccepteerd
(directeuren- ipv DG-niveau).
Medewerkers-niveau: Op dit niveau is informatie opgevraagd bij 'oude relaties' die slechts over een
deel van de problematiek kennis hadden.
Management-niveau: In september/oktober '19 vinden verschillende gesprekken tussen
management ZN en management WVL plaats. Daarbij komt men niet tot dezelfde inzichten. Pas in
het kader van toezicht en toen Zembla vragen ging stellen, werd alle relevante kennis integraal
ontsloten.

• Organisatie van expertise binnen WVL te versnipperd
WVL kent één loket, met een systeem van checks & balances en een uniforme werkwijze voor
externe klanten. Voor de interne klant bestaat dit niet. In het dossier granuliet is het mede
daardoor niet gelukt de benodigde expertise binnen WVL integraal te mobiliseren. Het was niet
georganiseerd en niet het bewustzijn bij de werkgroep granuliet (inclusief WVL) dat er meer
aspecten bij betrokken moesten worden. Er is informatie opgevraagd bij 'oude relaties', expertise
die betrokken is werd later overruled door andere WVL-collega's, informatie die in de organisatie
verspreid werd was niet compleet en/of niet vastgesteld/concept. Een centraal punt voor collega-
managers die op zoek zijn naar een 'second opinion' is niet ingeregeld terwijl daar bij managers
wel behoefte aan is omdat zij niet weten welke relevante kennis er allemaal bij WVL beschikbaar is.

• Achterstand bij actualiseren normdocument granuliet en dossier Besluit Bodemkwaliteit
De regels rond de bescherming van bodemkwaliteit zijn complex en impactrijk voor heel RWS; het
raakt onze core business. Beleidsadviezen van RWS aan lenW voor actualisatie zijn sinds 2013
vaak lang blijven liggen of niet opgepakt, ondanks signalering door RWS is het RWS onvoldoende
gelukt hier beweging in te krijgen. Beeld is dat beleid de laatste jaren slechts zeer beperkt
capaciteit op deze complexe dossiers heeft ingezet.

• Taakopvatting van medewerkers handhaving
In  de casus granuliet hebben zowel de medewerkers in ZN als in ON meerdere rollen vervuld. Als
handhaver, maar ook als adviseur en - in Oost-Nederland specifiek - onderzoeker. Het optreden
als adviseur, onder andere in de landelijke werkgroep granuliet, leidde ertoe dat niet langer vanuit
het bestaande wettelijk kader werd gehandhaafd, maar dat de mening (dan wel interpretatie van
het juridisch kader) werd bijgesteld op basis van discussies in de werkgroep en op basis van
concept/nog niet vastgestelde stukken werd gehandeld. Het uiteindelijke besluit van ZN om de
melding niet-toereikend te verklaren was onder meer gebaseerd op interpretatie van het juridisch
kader waarbij niet alle relevante aspecten waren meegenomen (o.a. over toepassen van granuliet
en granuliet aanmerken als grond), terwijl kennis over die relevante aspecten wel binnen RWS
voorhanden was. Ook zijn in de landelijke werkgroep granuliet afwegingen gemaakt die een
beleidsmatig karakter hadden en dus op een beleidstafel thuishoorden.

Medewerkers-niveau: hechten zeer aan hun onafhankelijke,
taak. Met een focus op juridische afwegingen. Het is echter niet zeker dat zij alle

aspecten kunnen overzien en over alle relevante kennis beschikken. Ook is niet zeker dat zij over
een voldoende ontwikkelde antenne voor politiek/bestuurlijke gevoeligheden beschikken en tijdig te
signaleren dat zaken complex zijn dan wel mogelijk ongewenste effecten hebben (zoals het
stagneren van hergebruik van afvalstromen) en een beleidsafweging vergen die dan ook door
beleid gemaakt moet worden.
Management-niveau: Van hun managers mag verwacht worden dat zij steeds
uitdagen om een brede blik te blijven houden, een beroep te doen op kennis van collega's elders in
de organisatie en scherp zijn dat politiek/bestuurlijke gevoeligheden en beleidsmatige afwegingen
tijdig worden gesignaleerd en geëscaleerd en aan beleid worden voorgelegd.

I n  geval van onduidelijk over interpretatie van de regelgeving of afweging van verschillende
(zware) belangen nodig of risico's spelen, wordt een formeel besluit gevraagd van de betrokken
beleidsdirectie. Die directie besluit namens de minister en zal, indien nodig, een wetswijziging in
gang zetten. WVL heeft als taak om als expertisecentrum voor interpretatie van regelgeving binnen
RWS op te treden, af te stemmen met beleid over interpretatie van regelgeving en daarmee als
centraal schakelpunt te fungeren tussen beleid en RWS. Alleen beleid kan afwegingen maken en
besluiten om eventueel risico's te accepteren, RWS heeft alleen een agenderende rol. De schakelrol
die WVL hierin heeft richting beleid over de interpretatie van regelgeving wordt door handhavers
als 'black-box' ervaren.
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• Aandacht voor handhaving
Ook RWS-breed is er langere tijd te weinig aandacht geweest voor de portefeuille handhaving en
de handhavers (was eerst belegd bij directeur in MN, daarna bij ) .  In 2018/19 heeft het
overleg van (regionale) Hoofden Handhaving een nieuwe impuls gekregen en is het RWS
Handhavingsbeleidsplan opgesteld en in zomer 2019 in de Staatscourant gepubliceerd. Hoe dit
RWS beleid door hen is door vertaald naar hun respectievelijke handhavingsteams is niet bekend.
Dit overleg Hoofden Handhaving bestaat nog maar heeft geen rol gespeeld in het granuliet dossier
(denk bijv, aan collegiaal sparren over casus of toetsende rol vanuit kwaliteitsborging als 2 e lijn.)

• Heldere, handhaafbare regelgeving ontbrak
Medewerkers handhaving hebben behoefte aan heldere, handhaafbare regelgeving, met
(interpretatie)ruimte voor de eigen professionaliteit als handhaver. Dit ontbrak in de casus
granuliet. De discussie rond granuliet als bouwstof versus grond beperkte zich tot nu toe tot droog
areaal. Het was een van de eerste keren dat het vraagstuk over oppervlaktewater ging; additioneel
onderzoek was en is nodig en jurisprudentie ontbreekt nog.
Juist als jurisprudentie ontbreekt is het extra belangrijk dat een dubbelcheck wordt gedaan, buiten
de reguliere kanalen op medewerkers-niveau (eigen kringetje van bekenden) om, om zeker te
stellen dat alle binnen RWS beschikbare, relevante kennis wordt benut.

Sturing en Escalatie

• Escalatie van overlegstructuur (zie ook context in Bijlage 1)
Er is sprake geweest van verschillende overleggremia, met elke keer verschillende deelnemers met
weinig betrokkenheid/afstemming tussen de gremia en wantrouwen tav wat in andere gremia is
besloten:

1. Datum onbekend: Start Werkgroep granuliet: medewerkersniveau, lenW, RWS/WVL+ Regio
(niet ZN, wel ON). Onbekend of ILT hier op medewerkersniveau bij betrokken was.

2. 3-7-19: Overleg op initiatief van aanvrager Zijlstra/ H met aan lenW-zijde DGMI, ILT
en RWS/WVL. Doel is agenderen langer slepende casus in ON omtrent granuliet. lenW
vooral luisteren (horen aanvrager).

3. 12-7-19: Vervolgoverleg met DGWB (geen RWS) met zelfde strekking.
4. 21-8-19: Directeurenoverleg DGWB en RWS (BS, ON, WVL). Geen bedrijf aanwezig.

a. Besluit DGWB over definitie granuliet als grond op basis van notitie DGWB.
b. Het advies van de werkgroep granuliet wordt in dit overleg op directeurenniveau

niet overgenomen omdat in de analyse van werkgroep granuliet niet is
meegenomen wat in 2008 en 2013 al geconcludeerd is rond granuliet als grond.

5. 18-10-19: Escalatie via en naar nadat melding van GIB voor storting
granuliet in Over de Maas in ZN nogmaals ontoereikend is verklaard.

• Werkgroep granuliet handelde zonder opdrachtgever, opdracht en mandaat
De werkgroep granuliet is op initiatief van medewerkers ingericht op basis van een al bestaand
informeel netwerk van inhoudelijke specialisten; men was oprecht van mening dat de benodigde
deskundigheid aan boord van de werkgroep was. Er was geen sprake van een opdrachtgever of een
opdracht of een mandaat en er is geen omgevingsanalyse gemaakt van stakeholders en
maatschappelijke impact. Medewerkers vanuit beleid, WVL en regio (ON) namen op gelijkwaardig
niveau deel.

• Deelnemers in gremia vertegenwoordigen deel in plaats van geheel
Medewerkers van RWS veronderstelden dat een vertegenwoordiger vanuit het beleidsdepartement
(in de Werkgroep granuliet) spreekt namens het gehele departement (en alle beleidsaspecten
overziet) en dat via deze ene vertegenwoordiger het gehele beleidsdepartement op alle relevante
aspecten automatisch voldoende was aangehaakt.
RWS-deelnemers schuiven aan als expert op een bepaald deelterrein en betrekken collega's met
kennis op andere relevante deelterreinen onvoldoende waardoor er geen integraal beeld ligt van
alle relevante (uitvoerings)aspecten. (Zie ook versnippering kennis)

• Verschil in informatiepositie
Vanaf 21-8-19 worden de al veel langer betrokken medewerkers uit de Werkgroep granuliet niet
langer geraadpleegd en betrokken. Besluiten genomen op hoger niveau worden niet naar hen
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teruggekoppeld en toegelicht. Zij voelen zich hierdoor buiten spel gezet. Dit versterkte mogelijk
ook gevoelens van argwaan.

WVL had een grote informatievoorsprong ten opzichte van de regio's, dat betrof met name
informatie over discussie en besluiten in 2008 en 2013 om granuliet als grond aan te merken. Dit
leidde over en weer tot verbazing en frustratie toen eerst vanuit ON actie werd gezet op het
dossier granuliet en vervolgens na 21-8-19 een besluit door ZN werd genomen dat niet was
gebaseerd op uitgangspunt dat granuliet grond is, ondanks beleidsbesluit daarover. Dit bracht
emotie in het dossier die niet nader geduid is, en daardoor verder kon escaleren.

De samenwerkingsgremia zijn stil komen te liggen, waardoor op operationeel niveau de
samenwerking momenteel nog steeds geminimaliseerd is.

Eind september en in oktober 2019 vinden verschillende gesprekken tussen management ZN en
management WVL plaats. Daarbij komt men niet tot dezelfde inzichten. Het verslag van 26-8-19
(niet het verslag van het overleg op 21-8-19) wordt in de 2 e helft van september alsnog gedeeld
met ZN, maar wordt door ZN onvoldoende geacht als basis voor goedkeuring melding.

onderkent dat bij afweging op 18-10-19 vanuit ZN het beeld bestond dat alle benodigde
kennis in de eigen regio gemobiliseerd was. Medewerkers van ZN gaven daarnaast aan dat WVL
(Bodem +) ,  ON en ILT waren geraadpleegd en dat er verschillen van inzicht waren. Echter, niet
nader is geduid wie dat dan waren en met welke status zij een standpunt innamen. ZN heeft op
inhoudelijk vlak onvoldoende kritisch vermogen binnen RWS weten te organiseren. En WVL heeft
onvoldoende tijdig alle relevante kennis actief naar geheel RWS gecommuniceerd. Zie context in
bijlage 1 over gesprekken in september.

• Status van besluitvorming / documenten onhelder
Er ontbreekt een helder kwaliteitsproces, inclusief centrale dossiervorming. Er bestond verschil van
inzicht tussen WVL en ZN over de juridische status en onderbouwing van stukken cq duurde het te
lang voordat de regio's konden beschikken over vastgestelde besluitvormingsstukken. Er bestond
verschil van inzicht of de juridisch/inhoudelijke onderbouwing van het door beleid bekrachtigd
besluit om granuliet als grond aan te merkten wel voldoende degelijk was ook gezien de andere
aspecten die in deze casus speelden. Zo stelde in ZN de gemeente West Maas en Waal kritische
vragen over het feit dat veel relevante onderzoeken in opdracht van Bontrup/GIB waren
uitgevoerd. Hoewel het normaal is dat de aanvrager onderzoeken laat doen om de aanvraag te
onderbouwen, vroeg gemeente West Maas en Waal toch om een contra-expertise.
Ondanks de verschillen van inzicht tussen WVL en ZN werd niet gezamenlijk ('we agree to

disagree') geëscaleerd.

Bij Handhavers en bij management ZN bestaat het beeld dat een besluit van een beleidsdirectie
alleen juridische waarde heeft wanneer het 'nat' is ondertekend. Een memo + verslag per mail over
besluit op basis van dat memo wordt in deze interpretatie als onvoldoende juridische basis gezien.
Deze juridische interpretatie (ook ikv eventuele voorwaarden die Bbk stelt) is niet gecheckt bij
juristen van CD.

• Systeem van checks & balances ontbreekt
RWS kent voor handhaving niet het three levels of defense systeem dat in andere
uitvoeringsorganisaties bekend is. Escalatie vindt alleen plaats via de lijn. In de regio kan een
individuele medewerker alleen terecht bij de integriteitscoördinator. Dit betekent in de praktijk dat
als een manager beargumenteerd afwijkt van een handhavingsadvies, de handhaver bij twijfel over
dit besluit geen loket heeft om een signaal af te geven of advies te vragen. Een goed ingericht
systeem van checks and balances leidt tot een heldere rol/taak/verantwoordelijkheidsverdeling wat
ruimte biedt voor professioneel escaleren. Ook is de vraag met welke collega's (of loket)
handhavers kunnen sparren over dilemma's die ze tegenkomen in hun praktijk en hoe de daarbij
opgedane kennis wordt gedeeld met andere handhavers, Ook deze rol van een 2e lijn (ontwikkeling
en kwaliteitsborging) lijkt voor handhaving binnen RWS niet belegd en zo'n rol is niet gespeeld
door

• Management ontzorgen vs professioneel escaleren
In  de casus granuliet wordt de tijdig geïnformeerd, maar met de boodschap 'je hoeft nu
nog niks te doen'. Voor is op dat moment niet helder bij wie ze terecht zou kunnen voor
een second opinion of checkvragen kan stellen. Rol die WVL (ook richting beleid en ILT) en CD of
BS kunnen spelen op zo'n moment is niet bekend. Hierdoor duurt het te lang voordat er echt
geëscaleerd wordt en de in positie wordt gebracht om richting WVL en andere landelijke
spelers te acteren.

4



Versie 30 augustus 2020

In ZN duurt de escalatie van de werkvloer naar directeur en HID te lang; op het moment dat de
directeur geïnformeerd wordt, vindt escalatie naar HID en DG heel snel plaats omdat hier de
pol itiek-bestuurlijke impact direct helder is - dit vanwege de uitzending van Zembla over de
toepassing van plastic-houdend afval die eerder is geweest.
Afdelingshoofd WVL geeft aan dat dit 1 van de 1000 aanvragen is, maar dat de les is dat je altijd
alert moet blijven op elke losse aanvraag. verwijst naar bovenstaand punt; ondanks dat de
organisatie aangaf 'in control' te zijn is het vanuit de politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid van
de HID van belang ook op informatieve signalen scherp te blijven.

Samenwerking diensten

• Coördinatie op granuliet dossier niet voldoende geëxpliciteerd
Vanaf 18 oktober 2019 is een afdelingsmanager van WVL/LO gevraagd om als coördinerend
aanspreekpunt voor WVL in het dossier granuliet op te treden. Vanaf dat moment liep de
coördinatie binnen WVL volgens ZN goed en werden vragen vanuit de regio's door WVL integraal
beantwoord.
Tegelijkertijd kreeg de de opdracht om, vanwege het regio-overstijgende belang, als
coördinator op te treden en intern als centrale en enige lijn richting DG op te treden. Op dat
moment is niet expliciet met elkaar afgestemd wat dat betekende voor lopende contacten van
HID's in hun eigen regio en contacten richting ILT en beleid. Evenmin is expliciet afgestemd wat
beste manier was om DG te informeren over bijvoorbeeld incidentele signalen uit regio's. Er was
sprake van stijlverschil en ongemak werd gevoeld maar er is geen initiatief genomen om de
rolverdeling scherp te krijgen.

• Emotie in dossier
Er zat veel emotie in de onderlinge contacten - zoals eerder al gesteld. Er is echter weinig actie
ondernomen om te onderzoeken waar deze emotie vandaan kwam en door te vragen naar
achterliggende feiten en aannames waarop meningen en gebaseerd waren, waardoor de emotie
verder kon escaleren. Dit heeft de voortgang op het dossier in de weg gezeten.

• Integrale kwaliteitsborging ontbreekt
Het lukt RWS onvoldoende om alle relevante informatie te allen tijde binnen geheel RWS
beschikbaar te hebben om aanvragen eenduidig te behandelen ongeacht in welke regio ze binnen
komen. (Buiten voorop) Vanuit de regio ZN bestond het beeld dat alle benodigde kennis was
gemobiliseerd om te komen tot een gedragen besluit ten aanzien van wel/niet ontoereikend
verklaren van de meldingen. Vanuit de werkgroep granuliet bestond het beeld dat in de werkgroep
voldoende kennis en expertise was samengebracht om tot een goed advies te komen. Experts
benaderden oude bekenden om aanvullende expertise in te winnen. Een integrale
aanpak/sturingslijn en het organiseren van voldoende kritisch vermogen heeft op dit dossier bij alle
betrokken partijen ontbroken. Er was geen kwaliteitsborging op de integraliteit en geen gedeeld
beeld over benodigde kwaliteit van onderbouwing van besluiten,

Omgang externe partijen

• Rolbewustzijn
Er is in het algemeen voldoende bewustzijn bij medewerkers en management met welke pet en
met welk mandaat ze handelen op het moment dat ze ergens acteren als 'vertegenwoordiger van
I&W/RWS'. Echter het is zeer de vraag of het tot de verantwoordelijkheid van

behoort om zelfonderzoek te doen op locatie bij een bedrijf dat een aanvraag tot
storten van granuliet had ingediend. Dat is in dit geval gebeurd en wijst op onvoldoende
rolbewustzijn.

• Integrale advisering extern én intern ten behoeve van extern
De buitenwacht verwacht van ons een volledig integrale aanpak op basis van alle van toepassing
zijnde wet- en regelgeving, waarbij dus ook gekeken wordt naar eerder genomen besluiten tav
andere 'grond' (als granuliet grond is, dan Door de Omgevingswet wordt die integrale aanpak
ook voorgeschreven. Het proces voor droog en nat is verschillend georganiseerd, met verschillende
kwaliteitsniveaus. Vanuit de Omgevingswet is dit niet langer te handhaven.

• Beeldvorming over betrokken bedrijven
Van vergunningverleners en handhavers wordt een toetsende en zakelijk rol verwacht. De
financiële belangen die voor de bedrijven vaak in het geding zijn maken dat een kritisch toetsende
rol nodig is, (blind) vertrouwen in bedrijven is niet passend. Vertrouwen baseren op feiten: eerst
zien en aantonen, gaat voor geloven en vertrouwen.
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Het is niet ongebruikelijk dat handhavers/vergunningverleners van andere handhavende instanties
informatie krijgen over bepaalde bedrijven. In geval van één van de betrokken bedrijven was
bekend dat dit bedrijf eerder in aanraking was geweest met justitie.
Voorinformatie over een bedrijf en het gezonde wantrouwen leiden meestal tot een grotere
oplettendheid, maar kunnen soms tot spanning leiden in de relatie met bedrijven. Dit is deels 'part
of the job' (je maakt nu eenmaal als handhaver geen vrienden), maar het mag niet leiden tot
vooringenomenheid of een absolute verstoring van de relaties. Aanvrager GIB geeft in dit verband
aan dat met RWS-handhaving/vergunningverlening geen constructief gesprek meer was te voeren
en dat steeds om informatie werd gevraagd die zij in hun beleving al eerder aan andere RWS-
onderdelen hadden verstrekt of die niet ter zake doende was.

Leerpunt in de casus granuliet is dat het management meer aandacht moet hebben voor de (soms
zeer uitdagende) relaties met de bedrijven in het kader van VTH. Ook gesprekken met
medewerkers hierover zijn van belang en hebben te weinig plaatsgevonden. Na de uitzending van
Zembla is hier door uitdrukkelijk op gestuurd en hebben gesprekken plaatsgevonden
met de betrokken directeuren, afdelingshoofden en het bedrijf Over de Maas. De relatie met
bedrijven zal in algemene zin een continu aandachtspunt blijven.

2 .  Relevante gener ieke patronen binnen RWS

I n  hoofdlijnen gaat het om:
Informele versus formele organisatie
Kennis integraal ontsluiten (kwaliteit borgen tbv Buiten voorop)
Professionaliteit (kwaliteit borgen tbv Buiten voorop)
Professioneel escaleren
Rolvastheid / verantwoordelijkheden
Aandacht management

Informele versus formele organisatie:
Binnen RWS lopen veel informele lijnen. Deze worden ingezet naast de formele sturingslijnen
omdat men meent dan sneller te kunnen handelen. Procedures en sturingslijnen worden wellicht
meer gezien als bureaucratisch dan als kwaliteitsstandaarden.

Kennis integraal ontsluiten:
Collegiaal sparren gebeurt vooral in kleinere kring van bekenden in het (informele) netwerk. De
check op mogelijk over het hoofd geziene relevante informatie wordt niet altijd gedaan en het is
lastig binnen RWS om een (gegarandeerd) integraal beeld te krijgen. Hiervoor is geen werkwijze
georganiseerd.
Het lukt RWS onvoldoende om alle relevante informatie te allen tijde binnen geheel RWS
beschikbaar te hebben om aanvragen eenduidig te behandelen ongeacht in welke regio ze binnen
komen.

Professionaliteit:
Binnen RWS is men niet gewend om elkaar te helpen door echt kritisch door te vragen. Het 'vier
ogen' principe wordt vooral toegepast met het netwerk van vertrouwde bekenden. Kritische vragen
stellen wordt als wantrouwen gezien in plaats van als professionaliteit. Omgekeerd wordt kennis
van anderen buiten het eigen vertrouwde netwerk niet zomaar geaccepteerd. Een 'second opinion'
vragen wordt eerder gezien als teken van wantrouwen dan als professionele stap om de kwaliteit
en integ raliteit te borgen. Zie ook professioneel escaleren.
Met name op het terrein van vergunningverlening, toetsingen en handhaving vraagt de relatie met
aanvragers veel van de professionaliteit van medewerkers (streng maar wel eerlijk) en dit dient
structureel aandacht te krijgen.

Een 2 e lijn die bij twijfel een zwaarwegend advies kan geven (inkoop, AVG-aspecten, juridisch,
handhaving, kennis van regelgeving) is bij RWS voor sommige onderwerpen ingeregeld maar de
vraag is of die 'loketten' bekend en makkelijk vindbaar en toegankelijk zijn. Deze 2 e lijn wordt niet
door alle organisatie-onderdelen even actief benut. Denk bijvoorbeeld aan een CD voor een
juridische 'second-opinion' of een gecombineerd CD/WVL advies voor interpretatie van regelgeving.
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Voor handhaving is geen 2 e lijn ingeregeld als expertisecentrum tbv kwaliteitsborging en eenduidig
optreden richting de externen. De regionale Hoofden Handhaving bespreken wel onderling
casussen maar lijken dat te beperken tot vrijblijvende uitwisseling en hebben niet onderling
afspraken gemaakt over procedures voor kwaliteitsborging.

Professioneel escaleren en de-escaleren (trapje op, trapje af):
RWS kent veel complexe dossiers waarin verschillende, soms tegenstrijdige, invalshoeken
samenkomen. Dit leidt regelmatig tot dilemma's die niet op laag niveau kunnen worden opgelost.
Omdat bijvoorbeeld moet worden afgeweken van een geldend kader en de betrokken medewerkers
geen mandaat hebben om van zo'n kader af te wijken.
Bij professioneel escaleren hoort dat de verschillende invalshoeken feitelijk in beeld worden
gebracht en men over en weer de verschillende invalshoeken herkent en erkent. Dit vergt
onbevooroordeeld doorvragen om alle aspecten vanuit alle invalshoeken feitelijk en goed in beeld
te krijgen. Niet handelen op basis van meningen, beelden en verwachtingen, vaak blijkt het verhaal
dan toch anders te liggen dan gedacht. Dit vraagt over en weer inlevingsvermogen en respect
voor eikaars specifieke professionaliteit. Om vervolgens een gezamenlijke beschrijving inclusief
dilemma en opties met voor- en nadelen op een hoger niveau voor te leggen.
Van het hogere niveau mag men vervolgens een besluit met heldere onderbouwing verwachten
(ook als nieuwe inzichten tot wijziging tov eerder besluit hebben geleid) dat met toelichting wordt
teruggegeven aan de betrokkenen om weer op lagere niveau mee verder te gaan (trapje weer af).
Dit vraagt dat betrokkenen dan ook vervolgens langs die lijnen acteren en niet opnieuw de
discussie aangaan.
Dit vraagt van managers om eerst onbevooroordeeld door te vragen en door de emoties heen te
prikken om de feiten vanuit alle invalshoeken op tafel te krijgen. Dit vraag ook van managers dat
zij enige kennis van zaken hebben van alle verschillende aspecten die voor RWS relevant kunnen
zijn en kunnen uitdragen naar hun eigen medewerkers dat al die invalshoeken er toe doen

Rolvastheid / Verantwoordelijkheden:
Medewerkers krijgen binnen RWS relatief veel ruimte en verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheid hebben wordt al snel gezien als 'als enige verantwoordelijk zijn en anderen
niet lastigvallen met problemen'. Niet alle medewerkers beseffen dat bij verantwoordelijkheid
dragen ook de verantwoordelijkheid hoort om belanghebbenden (eigen manager, collega's, hogere
echelon, ed) continue te informeren en regelmatig te sparren en de dialoog aan te gaan over
relevante ontwikkelingen zodat anderen waar nodig input kunnen geven, aanvullende invalshoeken
kunnen aangeven en niet verrast worden dóórontwikkelingen.
Omgekeerd mag van managers verwacht worden dat zij actief aandacht geven aan medewerkers
en al hun dossiers en doorvragen om een goed beeld te krijgen van lopende zaken en daarin
spelende dilemma's. Zodat zij zicht hebben op de worstelingen die spelen op de werkvloer.

Vraag is of managers binnen RWS voldoende ruimte voelen om hun verschillende rollen allemaal
goed te kunnen spelen? RWS kent, rijksbreed gezien, een vrij grote span-of-control voor
managers. Rijksbreed geldt 20 a 25 fte als uitgangspunt voor P-verantwoordelijke managers, bij
RWS 20 a 35 fte maar zijn teams regelmatig groter. In ZN gaat het bij zowel Vergunningverlening
als Handhaving om rond de 20 fte maar zijn andere afdelingen veel groter dan 35 fte, bij WVL gaat
het veelal om 35 fte of meer.

Aandacht management:
Veilige werkomgeving: Voelen medewerkers voldoende veiligheid om zorgen aan te kaarten en
voelen ze zich daarin gehoord? Het aspect "gehoord voelen" is een aandachtspunt. Vraag is of
managers in de waan van de dag wel voldoende tijd (kunnen) vrij maken om echt te luisteren naar
wat hun medewerkers te zeggen hebben en ook actief en geïnteresseerd door te vragen naar
problemen en/of dilemma's die door medewerkers worden ervaren.
'Gehoord worden' is wat anders dan 'gelijk krijgen'. Dit vraagt van managers dat ze medewerkers
echt het gevoel kunnen geven dat er serieus naar ze geluisterd is en, indien van toepassing, ook
helder kunnen uitleggen om welke redenen toch een andere keuze is gemaakt. Waarbij managers
richting de medewerkers de gehele organisatie vertegenwoordigen en niet alleen hun eigen
aandachtsveld.
Hulp vragen: RWS kent een cultuur van aanpakken en praktisch oplossen. Medewerkers denken
vaak dat ze problemen zelf moeten oplossen en het management moeten ontzorgen. Managers
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hebben hier een verantwoordelijkheid in. Het piepsysteem (geen nieuws is goed nieuws) is
onvoldoende. Van managers mag verwacht worden dat ze een veilige omgeving scheppen en
medewerkers continue het vertrouwen geven dat tijdig om hulp vragen positief wordt gewaardeerd
en daadwerkelijk tot hulp leidt. De juiste vragen stellen en kritisch doorvragen is daarin een
belangrijke kunst die hoort bij professionaliteit. Voor managers geldt dat zij om hulp moeten
kunnen vragen en met iemand moeten kunnen sparren wanneer zij twijfels hebben of niet zeker
weten of zij wel de goede vragen stellen. Of een 'second opinion' moeten kunnen aanvragen (zie
professionaliteit).

3 .  Aanbevelingen
Aanbevelingen formuleren na bespreken analyse in overleg op 25-8-20.
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Bijlage 1: Korte samenvatting van relevante context

• Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) is complex. De relevante regelgeving biedt ruimte voor
interpretatie in de juridische context. Bodem+ van WVL dient in zo'n geval als vraagbaak
(2  e lijn). Als er daarnaast nog meerdere (zware) belangen spelen dan is het van belang dat
de betrokken de casus snel wordt voorleggen aan een hoger managementniveau. I n  geval
van onduidelijk over interpretatie van de regelgeving of afweging van verschillende (zware)
belangen nodig is, wordt een formeel besluit gevraagd van de betrokken beleidsdirectie.
Die directie besluit namens de minister en zal, indien nodig, een wetswijziging in gang
zetten.

Tot en met augustus 2019:
• 19-11-18: ILT geeft op werkvloerniveau aan dat de Beoordelingsrichtlijn(BRL)9321 1 niet

van toepassing is en dat de zorgplicht van toepassing is. Dit is echter nooit door het
management van de ILT bevestigd. In maart 2020 geeft de ILT aan dat de BRL van
toepassing is in afwachting van de nieuwe BRL.

• In ON is één melding ontoereikend verklaard. Tot daadwerkelijke toepassing van het
materiaal is het nooit gekomen.

• In mei 2019 komen de eerste meldingen bij Zuid binnen. Deze worden als niet toereikend
aangemerkt.

• 3-7-19: Overleg op initiatief van aanvrager Zijlstra/ met aan lenW-zijde DGMI, ILT
en RWS/WVL. Doel is agenderen langer slepende casus in ON omtrent granuliet. lenW
vooral luisteren (horen aanvrager).

• 12-7-19: Overleg met DGWB (geen RWS) met zelfde strekking.
• De werkgroep granuliet (met leden van zowel RWS als lenW) buigt zich over het vraagstuk

of granuliet grond of bouwstof is en komt met het advies om granuliet niet aan te merken
als grond maar als bouwstof. NB: Pas veel later blijkt dat de bijbehorende juridische
analyse niet compleet is.

• 21-8-19: Directeurenoverleg DGWB en RWS (BS, ON, WVL). Geen bedrijf aanwezig.
o Besluit DGWB over definitie granuliet als grond op basis van notitie DGWB.

RWS/WVL heeft input geleverd in conceptfase voor notitie DGWB.
o Het advies van de werkgroep granuliet wordt in dit overleg op directeurenniveau

niet overgenomen omdat analyse van werkgroep granuliet niet is meegenomen wat
in 2008 en 2013 al geconcludeerd is rond granuliet als grond.

o I n  het memo wordt niet aangegeven dat de juridische onderbouwing van de
werkgroep granuliet niet juist zou zijn.

o Betreffende memo wordt niet (nat) ondertekend door DGWB.
o Na overleg wordt conclusie wel mondeling en per mail teruggekoppeld binnen WVL

en naar directbetrokkenen (ON). Verslag met conclusie is niet actief breder
gecommuniceerd.

• 26-8-19: Overleg DGWB en RWS/WVK met om besluit toe te lichten. Verslag
beschikbaar.

Vanaf medio september 2019:
• Nieuwe discussie over granuliet nav de casus GIB (Graniet Import Benelux) over storting

granuliet in Over de Maas in ZN.
• In september 2019 wordt de zaak voorgelegd aan van Zuid.

o Afwijzen van melding Over de Maas door ZN.
o Nader overleg tussen ZN en WVL en bedrijf over de benodigde milieutechnische

onderbouwing op vier onderdelen.
o Bedrijf levert aanvullende onderbouwing.

• In september vinden verschillende gesprekken tussen management ZN en management
WVL plaats. Daarbij komt men niet tot dezelfde inzichten. Door het hoger management van
WVL wordt steeds aangegeven dat het materiaal moet worden aangemerkt als grond en
het verslag van 26-8-19 (niet het verslag van 21-8-19) wordt 2 e helft september alsnog
gedeeld met ZN. Verslag van 26-8 wordt door ZN onvoldoende geacht als basis voor
goedkeuring melding.

1 BRL9321 voor Industriezand en/of (gebroken) industriegrind is gericht op zand en grind dat bedoeld is voor
ongebonden toepassing op de bodem, en dat daarom moet voldoen aan de wettelijke eisen van het Besluit
bodemkwaliteit.
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• ZN vraagt om een formeel besluit van de beleidsdirectie dat granuliet moet worden
aangemerkt als grond van de beleidsdirectie en om een juridische- en milieu hygiënische
onderbouwing.

• 10-10-19: Het besluit van de directeuren (lenW en RWS/WVL) van 21-8-19 dat granuliet
als grond moet worden beschouwd, wordt door de betrokken beleidsdirectie voor DGWB
vastgelegd in een memo dat wordt voorgelegd aan DGWB.

• 15-10-19: Memo van de beleidsdirectie wordt op 15-10-19 door MO'er van DGWB namens
DGWB naar DGRWS gestuurd met zijn standpunt tav granuliet. Het bijgevoegde memo sluit
af met naam en titel DGWB maar is niet 'nat' ondertekend. (Achteraf blijkt dat MO'er per
ongeluk de niet ondertekende versie heeft meegestuurd.) Dit memo refereert aan eerdere
conceptnotities, Besluit Bodemkwaliteit 2008, standpunt ILT, certificering van granuliet in
normdocument BRL 9321 en overleggen van 18-7-19 en 27-8-19. Het memo beschrijft
enerzijds dat er geen reden is om Besluit Bodemkwaliteit 2008 (granuliet is grond) te
wijzigen en anderzijds dat dit standpunt aan de Staatssecretaris voorgelegd zal worden
voor bekrachtiging en opname in regelgeving.

• Het memo van de beleidsdirectie is vanaf 15-10-19 in het bezit van ZN. Echter wordt door
ZN als onvoldoende gezien omdat deze niet 'nat' was ondertekend en de juridische en
milieu hygiënische onderbouwing ontbreken.

• 18-10-19: Na overleg met wordt de melding van GIB voor storting granuliet in
Over de Maas nogmaals ontoereikend verklaard met als overwegingen.

o Ontbreken van een juridische en milieu hygiënische onderbouwing in het door RWS
op 15-10-19 ontvangen, niet 'nat' ondertekende besluit van DGWB om granuliet als
grond aan te merken.

o Zorg over de milieu hygiënische effecten van de stortingen (op korte en vooral
langere termijn) vooral omdat die niet terug te draaien zouden zijn en ook omdat
het hier zeer grote hoeveelheden betrof.

o Kamervragen waren gesteld naar aanleiding van een eerdere uitzending van
Zembla over het storten van plastic-houdende slibstromen in Over de Maas
(september 2019).

o Het burgercollectief Dreumelse Waard had gedreigd om ook voor de granuliet-
casus naar Zembla te stappen.

• 18-10-19: Escalatie via en naar DG.
o Overleg op 18-10-19 met besluit dat melding wordt goedgekeurd op basis van

besluit zoals vastgelegd in memo van 10-10-19.
o De melding wordt diezelfde dag nog goedgekeurd door ZN.
o Aanwijzen coördinerend aanspreekpunt bij WVL.

• ZN geeft invulling aan toezicht.
• 25-10-19: Door een medewerker van WVL wordt melding gemaakt van de mogelijke

aanwezigheid van een zeer zorgwekkende stof (acrylamide) ten gevolge van het gebruik
van een flocculant waar polyacrylamide in zit.

• ZN laat monsters nemen en laat die op de genoemde stof analyseren. Verificatie van
diverse laboratorium-rapporten.

• ZN vraagt Over de Maas het materiaal te storten op een plaats waar het wellicht nog
terugneembaar is.

• Februari 2020: Uitzending Zembla over storten granuliet.

10



dinsdag 8 september 2020 13:10

RE: Granul iet

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp: 201

10 .  2 .  e
Ja zou ni? uttuodigeu idd; graag afhielden niet de reden

Van: (WVL)
Datum: dinsdag 08 sep. 2020 102 PM
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: Granuliet

Ho i |

Zie onderstaande vergaderverzoek ontvangen van voora.s. donderdag tijdens (15:30 - 16:30) SG DULO.
Genodigden: ■ (BS); |(BS); (BS); |(CD); | (BS); (WVL)

Kan ik jou afmelden?

Alvast bedankt.

Groet,

----- Oorspronkelijke afspraak -----
Van: |( BS) . nl > Name ns ( BS )
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 12:59

(WVL); (WVL); (WVL)
Onderwerp: Granuliet
Tijd: donderdag 10 september 2020 15:30-16:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Fysiek aan de Rijnstraat 12e etage plekje zoeken

Beste allemaal
Locatie aangepast: Het is geen Skype afspraak, wil graag iedereen ontmoeten in de Rijnstraat.

Op verzoek van | deze afspraak
Groet 4/9



(WVL)
Verzorgden: woensdag 9 september 2020 08:27 1 0 2 e 9A9
Aan: (BS) ZUZ

CC (BS); (BS)
Onderwerp: Voorbereiding bestuur over interne analyse granuliet
Bijlagen: Vervolgnotitie Probleem- en oorzaakanalyse casus granuliet- versie Q8092020.dooc; Dossier Granuliet presentatie - versie 06092020.pptx; Concept nota bestuurgranuliet Versie 06092020.doot;

Inta kefomnulier Bestuuren Groepsraad Granuliet 30062020.docx

Zoals je weet hebben we als op verzoek van | |een interne analyse gedaan naar oorzaken en problemen rondom de casus granuliet. We hebben deze analyse twee keer
besproken met (in aanwezigheid van resp. ). Laatste keer hebben we afgesproken om snel na de vakantie van alleen de samenvatting in sheets plus een oplegnotitie
vertrouwelijk in het bestuur te bespreken.

betrokken voorde communicatieparagraaf. Van hen verwachten
de loop van deze week advies.

Met heb ik afgestemd dat deze interne analyse op 21-9 vertrouwelijk in het bestuur zou kunnen worden behandeld en dat we dan stukken uiterlijk 17-9 (liefst eerder) helemaal
gereed moeten hebben. Met als indiener. Uiteraard moeteen sta fdi re cteur betrokken zo’n bij voorbereiding en lijk me dat jij daar de juiste persoon voor bent.

We weten dat parallel het adviesrapport van Wim Kuijken speelt maar we hebben daar geen informatie over en weten ook niet welk tijdpad daarbij speelt en dus hebben we hier ook geen rekening
mee kunnen houden. Ik ving iets op dat het wellicht op korte termijn naar de Kamer wordt gestuurd (mooi!). Aandachtspunt: in ON en ZN zouden het jammer vinden als ze door verschijning
rapport totaal overvallen zouden worden. Kort tevoren iets van heads-up zou hun gevoel van betrokkenheid kunnen vergroten. Uiteraard aan jou want is delicaat traject.

Omdat tijdpad straks kort wordt, neem ik je graag nu vast mee in de voorbereidingen. Ik stuur je vier stukken toe.
Vervolgnotitie probleem- en oorzaakanalyse casus granuliet. Deze is afgerond en zal niet worden meegestuurd naar bestuur. Wel goed voor jou om te hebben.
Set sheets met samenvatting van deze vervolgnotitie: om wel vertrouwelijk naar bestuur te sturen. (In deze concept versie worden vrijdag nog de opmerkingen in de kantlijn verwerkt.)

- Concept oplegnota voor bestuur (ontbreken dus nog communicatieparagraaf )
- Inta keformu lier voor bestuur buiten reikwijdte

Ik hoop rond dinsdag bij je langs te komen voor pa raaf op definitieve stukken voor bestuur.

Met vriendelijke groet,



woensdag 9 september  2020 19:32
(WVL)

RE: Antwoorden Kamervragen granul ie t

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp: 20710 .  2 .  e

Hoi|

Mijn tip zou zijn om dat los te laten het is mi met verstandig om te poken - ook al is het informeel - naar iets dat ons in feite formeel niet aangaat.

Groet

Van: (WVL)
Datum: woensdag 09 sep. 2020 7:01 PM
Aan: (BS) < H (WVL)
Kopie: (BS)
Onderwerp: RE: Antwoorden Kanienragen granuliet

Oke dank. Je kent de eenvoud van een nieuwe melding Bbk.
Ik zal eens laten raadplegen bij onze contacten Omgevingsdienst NoordzeekanaalGebied...die hebben wel inzicht.

Van: ( BS) >
Verzonden: woensdag 9 september 2020 18:59
Aan: (WVL) (WVL) < J@rwsml>

: ( BS) >
Onderwerp: RE: Antwoorden Kamervragen granuliet

Dag ,
Nee, weten we niet. Wat ik weet is dat als initiatiefnemer Over de Maas doorgaat in het huidige tempo (2 beunbakken per week) het tot ongeveer eind dit jaar duurt voordat de huidige Bbk
melding 'vol' is.
Gr,

Van : (WV L) < J@rws.nl >
Verzonden: woensdag 9 september 2020 18:54
Aan: < B@rws.nl>;  (WVL) < J@twsjt1>
Onderwerp: RE: Antwoorden Kamervragen granuliet

Ha ,

Dank en vraag:

Weten we hoeveel granuliet er  nog in Amsterdam rest en wanneer potentieel laatste aanvoer gaat plaatsvinden?

Ik stel de vraag omdat niets / geen enkele mechanisme in dit dossier de gemoederen nog gaat bedaren...
...behalve wellicht het bericht 'de granulietaanvoer stopt, het werk is klaar. en bye-the-way we monitoren nog steeds geen enkele emissie en effect'

Groet

Van: ( s ) >
Verzonden: woensdag 9 september 2020 16:46
Aan: (WVL) < B@rws.nl>; (WVL) i inn n l \  (ZN) | |(CD)

CC: ( BS ) < J@rws . n I >; ( BS)
Onderwerp: FW: Antwoorden Kamervragen granuliet

Collega's,
Zie bijgaand. Ook dank voor jullie input.
Groeten,

Van: ( BS)
Verzonden: woensdag 9 september 2020 16:45
Aan: - CEND-DBO nw.nl  >; - DGRW <
CC: ( BS ) < J@rws . n I >; ( BS) >
Onderwerp: Antwoorden Kamervragen granuliet

l@minienw.nl>; - HBJZ < J@minienw.nl>

Beste mensen,
Bijgaand de antwoorden op de Kamervragen (plus nota) zoals ik deze net via HPRM aan Jieb gestuurd.
Dank voor jullie input!
Groeten,

Met  vriendelijke groet.



(WVL)
woensdag 9 september 2020 19:55

(BS);
■ (BS)
RE: Brief Kuijken

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

208

10 .  2 .  e

Thnx.

Van: (BS)
Datum: woensdag 09 sep. 2020 7:09 PM
Aan: (WVL) (BS)
Kopie: (BS) < @nvs.iit>
Onderwerp: FW: Brief Kuijken

Zie bijgaand. Deze versie(s) heb ik zojuist met onderstaande begeleidende tekst in HPRM richting
Wordt ongetwijfeld weer vervolgd.
Grr

gestuurd.

Beste

Bijgaand de door DGWB opgestelde concept-kamerbrief (plus aanbiedingsnota voor de stas) waarmee het rapport van Wim Kuijken (heb je eerder ontvangen, maar voor de zekerheid nogmaals bijgevoegd) aan
de Kamer wordt aangeboden. Briefen nota zijn onder grote tijdsdruk tot stand gebracht en de stas wil de stukken z.s.m. ontvangen. De insteek is om deze brief gelijktijdig met de antwoorden op de
Kamervragen over de rekenfout te versturen (deze heb ik eerder vandaag voor jou in HPRM (rondzendmap 2020/11186) gezet)

Met DGWB is, vanwege de eerder genoemde tijdsdruk, afgesproken dat deze versie van de kamerbrief nu reeds aan de stas ter beoordeling wordt voorgelegd en parallel bij o.a. RWS voor medeparaaf wordt
neergelegd. Zojuist hebben | en ik onze RWS (ind. WVL) opmerkingen doorgenomen met DGWB. Hoewel niet alle opmerkingen zijn overgekomen, is de brief m.i. in voldoende mate aangepast om als RWS
akkoord te kunnen gaan. Ben benieuwd of je dit met mij eens bent.

Ik verwacht overigens op basis van ervaring met eerdere brieven nog wel wat opmerkingen van de kant van de staatssecretaris.

Groeten,
mede namens |

@minienw.nl>Van: - DGRW <■
Verzonden: woensdag 9 september 2020 18:37
Aan: - BSK < (g)minienw.nl>; (g>minienw.nl>;- BSK

■@minienw.nl>CC: p DGMI
Onderwerp: Brief Kuijken

Allen,
Hierbij de laatste versie van de brief Kuijken voor vandaag. Hierin zijn alle opmerkingen verwerkt die we vandaag (en gisteren) hebben binnen gekregen. Graag deze versie gebruiken voorde
medeparaaf.

hij staat in HPRM in de rondzendmap 10992 bij DBO.

Groeten



(WVL)
woensdag 9 september 2020 08:28

(BS); (BS)
RE: concept aanbiedingsbrief Kwalibo-Kuijken v8 sep 13h

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

209
10. 2. e

Hoi

Ik heb geen extra aair.nUmgen op je opmerkingen wel een paar opmerkingen bij die van jou.

11.1 jo 10. 2. g concept

Tot 12  dan ook graag even het verdere proces te bespreken

Groet

Van: (BS) < B@rws.ni>
Datum: dinsdag 08 sep. 2020 6:51 PM
Aan: (WVL) H (BS) | (BS)
Onderwerp: RE: concept aanbiedingsbrief KwaBbo-Kuijken v8 sep 13h

Zie hierbij mijn opmerkingen bij de brief Ook bekeken ’-aimit de brilman het debat met de kamer.
Als jullie het er met mee eens zijn, geef aan schrap en vul aan
Groet

NB ik heb mijn opmerkingen nog met gestuurd zodat we een gezamenlijke reactie kunnen sturen

Van: - DGRW rï 1 1 1 ii i i i rv nt
Datum: dinsdag 08 sep. 2020 1:26 PM
Aan: - BSK< H@mmienw.ni>, (BS) . ni>. - ILT < H@ILenTn>
Onderwerp: concept aanbiedingsbrief Kwalibo-Knijken v8 sep 13h

Hierbij een nieuw concept voor de Ka merbrief waarin de opmerkingen zo goed mogelijk heb verwerkt. Graag jullie opmerkingen als dat luku. IK stuur deze vanmiddag via de lijn naar . Hopelijk
wordt dat dan de versie waarop jullie mp gaan geven.
Groeten,



(WVL}
donderdag 10 september  2020 08:50

(ZN)
RE: Aangepaste stukken granul iet  Bestuursnota bi jgewerkt

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

10 .  2 .  e 210

Ik heb | | en BS laatste versie stukken gestuurd en meteen suggestie gedaan dat het goed zou zijn om rapport Kuijken tevoren met ons te delen. Dat heeft ( ook  prompt gedaan plus indicatie
van tijdpad.
Ik zal en aangesloten houden met nieuwe versies. Stuk van CD heb ik binnen maar nog niet naar kunnen kijken (en vandaag heb ik bomvolle dag)
Van nog geen communicatie pa ra graaf ontvangen. Hopelijk vandaag.
Het zal op laatste dagen aankomen om woensdag definitief en afgestemd stuk aan te leveren.

Met vriendelijke groet,

Van: (ON) < B(arws.nl>
Verzonden: woensdag 9 september 2020 16:36
Aa n : ( WV L) . n I >; ZN ) t?"
Onderwerp: RE: Aangepaste stukken granuliet Bestuursnota bijgewerkt

Wel check ik nog het advies van. de bedrgfecontrollers en CD. Daar hebben we nog contact oati.

Van: (WVL)
Datum: dmsdag 08 sep. 2020 6:19 PM
Aan: (ON) i nt (ZN)
Onderwerp: RE: Aangepaste stukken granuliet Bestuursnota bijgewerkt

Eens nav opmerkingen B dat het vooral gaat om anders werken. En niet meteen om meer mensen. Dat kan hooguit als conclusie uit het vervolgtraject komen.

Zie nieuwe versie in bijlage.
Toegevoegd : Zowel de meer harde kant; kennen we onze processen regeh, rollen goed en hebben we daar eenzelfde beeld bij, etc? ak de zachte kant; escaleren emoties benoemen etc
Startgesprek toegevoegd.
Als stuk in combinatie met sheets wordt gelezen dan zijn de aanbevelingen ook helderder.

Zo gauw aangepaste sheets gereed heeft kunnen we nieuwe versie + sheets naar B en sturen. Input van (communicatie pa ra graaf) en van CD ontbreekt dan nog maar
hoofd lijn staat.

Lijkt me handig om dan set met concept bestuursnota ook alvast naar te sturen (met cc aan en ) zodat straks snel medeparaaf kan geven op definitieve versie.

Probleemanalyse is helemaal definitief en afgerond. Zie schone versie in bijlage.

Met vriendelijke groet,

Van: (ON) < B(arws.nl>
Verzonden: maandag 7 september 2020 16:28
Aa n : (WVL) . n I >; t?"
Onderwerp: RE: Aangepaste stukken granuliet

Zojuist gesproken.

1 . Voor mag helderder m de nota komen vat de reikwijdte "tan de actie bij beslispunt 2 en 3 is. Want er speelt ook nog een discussie over de beperkte capaciteit die er op het ATH proces zit. Ik heb
aangegeven dat het met gaat over vat we ‘meer aan werk moeten doen, maar dat het vooral om ‘anders werken gaat. Zowel de meer harde kant: kennen we onze processen, regek. rollen goed en hebben
we daar eenzelfde beeld bij, etc? ak de zachte kant; escaleren, emoties benoemen etc Dat zou aan beslispunt 2 en 3 toegevoegd kunnen moeten voorden.

2. | gaat inlichten dat dit hun kant op kont. Ze willen graag nog wel even met de laatste versie tan de nota meelezen.

3. stelt voor tzt ak het bestuur hiertoe besluit: om een startgesprek te hebben wat precies de achtergrond en de bedoeling tan beslispunt 2 en 3 is . De "traag is wel met wie. Gezien het feit dat onze
opdracht er dan op zit, zou het logisch zijn dit met de BS en of te doen. Dat ook nog opnemen in de nota? Anders is. blijfi daar onduidelijkheid otier.

Tot zover, groet.

Van: (WVL)
Datum: woensdag 02 sep. 2020 3:55 PM
Aan: (ZN) (ON) < J@rv rs .n>
Onderwerp: Aangepaste stukken granuliet

In de bijlagen aangepaste stukken ter voorbereiding op maandag:

- Presentatie bijgewerkt. Alleen op laatste sheet zoek ik nog wat hulp om tot twee regels toelichting te komen (als samenvatting van tekst in probleemanalyse) bij punt Aandacht
management. , heb jij nog wat inspiratie?

- Probleemanalyse aangepast.
- Concept bestuursnota met daarin aanbevelingen aangepast

As. vrijdag heb ik afspraak over communicatie-aanpak.
Vandaag artikel van Zembla over rekenfout met uitkomsten van flocculantmetingen op watermonsters uit plassen waarin granuliet is gestort. Daar zijn beleid en BS mee bezig.
Begin volgende week krijg ik algemene input van en B ove r  mandaten en juridische status van documenten. Ik heb nog niet met hen over actie workshop gesproken,.
Ik begreep dat rapport Kuijken in kleine kring beschikbaar is.

Met vriendelijke groet,





(WVL)
Verzonden: vrijdag 11 september 2020 13:59
Aan: (BS); (ZN )
Onderwerp: Bestuursnota interne analyse granul iet  om aan te vu l len
Bijlagen: Dossier  Granul iet  presentat ie - versie 10092020.pptx; Concept nota bestuurgranul ie t  Versie 11092020.docx

10 .  2 .  e 212

Hierbij de laatste versie waarin ook input van CD is verwerkt.

vult samenvatting nog aan. bui ten reikwijdte
, voor jou ook definitieve versie van sheets bijgevoegd die er bij horen. Voor 17 uur wil ik proberen nieuwe versie naa r |  , , | en  | t e  sturen ( heeft eerdere versie gezien en

is nu met vakantie). Anders wordt het mporgen.
, zie jij kans vanmiddag nog communicatie pa ra graaf te sturen of wordt dat maandag?

Met vriendelijke groet,



(WVL)
Verzonden: maandag 14 september 2020 17:58
Aan: (BS); ( BS)
ca (ZN) 10 .  2 .  e
Onderwerp: Concept voor bes tuu r  interne analyse granul ie t
Bijlagen: Nota bes tuur -  Granul iet  versie 14-09-2020.docx; Dossier  Granul iet  presentat ie -vers ie 14092020.pptx

215

Zoals besproken hierbij concept stuk voor bestuur nav interne analyse granuliet. Zodat jij als indiener er nog naar kunt kijken.
Advies van CD is hierin verwerkt maar zullen we deels alleen mondeling toelichten. (Is het handig dat CD aanschuift?) Vandaag zijn nav afstemmingsrondje de laatste opmerkingen van alle betrokken
zo goed mogelijk in de geest van die opmerkingen verwerkt. Nadat jouw eventuele aanvullingen zijn verwerkt, zal ik de definitieve versie met de betrokkenen delen.
Vanwege afwezigheid zal ■ medeparaaf zetten namens stafdirecteur. Afspraak is dat ik stukken donderdagochtend bij aanlever tbv bestuur op maandag 21-9. Lijkt me dat en ik
zullen aanschuiven in bestuur voor de bespreking. ( helaas niet meer, zij is wel geheel betrokken geweest bij voorbereiding)

, kun jij zorgen dat deze stukken voor l in HPRM worden gezet?

Met vriendelijke groet, mede namens / en ,



maandag 14 september  2020 10:38
(BS); (WVL)

(BS); (ZN);
RE: Afstemming stuk bestuur  Vertrouweli jk

10 .  2 .  eVan:
Verzonden:
Aan:
CC
Onderwerp:

218
(ZN); (WNN); (ON); (MN); (BS); (ON)

Gevoeligheid: Vertro uwe l i j k

Hoi

Eens met eerdere opmerkingen. Mbt de workshop is mi goed als vanuit rol coördinerend directeur WHH iam regio, WVL en BS een workshop wordt voorbereid die aansluit op de behoefte. Zelf ben
ik wel wat beducht voor de werking van een workshop in het totaal van de vervolgstappen. Accent van de vervolgaanpak zal liggen op verbetering proces qua samenwerking en versterking van
stelsel, organisatie en keten (mede gelet op adviezen Kuijken). Een workshop met het karakter "we zullen het nog een keer (laten) uitleggen” is dan minder passend voor mijn gevoel.

Groet

BS) < |@rwsm[>
Verzonden: maandag 14 september 2020 10:22
Aan: (WVL) < J@rws.nl>
CC: (BS) nl>; (ZN) nl>: (ZN) n l \  (WNN) < J@rwsml>;
(ON ) rws.nl >; (MN) (BS) < J@rws.nl>; (ON) < J@twsjt[>;
(WVL) @rws . n I >
Onderwerp: RE: Afstemming stuk bestuur Vertrouwelijk
Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Dag ,

Dank voorde notitie.
Ik ben het eens met de door ■ en gemaakte opmerkingen en ingebrachte tekstvoorstellen.

Nog een punt van mijn kant.
Bij de beslispunten staat:
1.  BS/JZ ( workshop laten organiseren voor Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH)-medewerkers (en evt. andere betrokken RWS-collega's) om duiding te geven
over beleid en regelgeving mbt granuliet. Workshop laten geven door vertegenwoordigers van lenW/HBJZ/Beleidsafdeling en/of Landsadvocaat. WVL/Leefomgeving en Overleg Hoofden Handhaving kunnen
ondersteunen bij organisatie.

en ik zullen geen workshop organiseren. In het laatste gesprek met en de betrokken HID-en ( aanwezig) is dit ook niet zo besproken. Eerder is - op verzoek van
-d i t  actiepunt belegd bij WVL, maar ik kan mij voorstellen dat deze nu wordt gekoppeld aan de actie die wordt belegd bij

Groeten,

Van: (BS) < J@rws.nl>
Verzonden: maandag 14 september 2020 08:12
Aan: (ZN) (ZN J@rws.nl>; ( WN N) nl>; (WVL)
< J@rws.nl>; J (ON) < J@rws.nl>; (MN) (BS) < J@rws.nl>; J (ON)
< J@rws.nl>; BS) < J@rwsjnl>; (WVL)
Onderwerp: RE: Afstemming stuk bestuur Vertrouwelijk
Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Goedemorgen en collega's,

Terechte opmerkingen/vragen. In tracks aanpassingen om eea duidelijker te maken.

Hartelijke groet,

Van: (ZN) | iT it n 1?
Verzonden: zondag 13 september 2020 14:33
Aan: (ZN) < |@rwsmL>; J(WNN)  < J@rwsml>; (WVL) < J@rwsmL>; (ON) < J@rws.nl>; J

( MN) < J@rwsml>; (BS) (ON) < J@rws. nl>; ( BS) < J@rws.nl>; |
( WV L) >; ( BS) < J@rws . n I >

Onderwerp: RE: Afstemming stuk bestuur Vertrouwelijk
Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Hi allemaal,

Ik maak het vast niet makkelijker maar ik heb naast wat typefoutjes en zinsbouw wijzigingen, toch nog een paar inhoudelijke punten:
• De Implementatie paragraaf was niet ingevuld. Ik heb hier geen voorstel voor gedaan, maar gezien de vertrouwelijkheid lijkt me dat we iig 'anders' moeten invullen en dan ?
• Bij communicatie strategie heb ik een opmerking geplaatst bij de laatste zin; lijkt me dat hier nog even naar moet kijken?
• In de Communicatieve kernboodschap heb ik ook een opmerking geplaatst. Hopelijk kan hier ook naar kijken.
• In Bijlage 1 heb ik onder 8. (die er wel stond maar leeg was) een aanbeveling ingevoegd die in mijn ogen invulling zou moeten geven aan het generieke patroon 'management aandacht' dat

in de presentatie is benoemd. Hier zou ik natuurlijk mn benieuwd zijn naar de visie van H, | en | H, aangezien dit uit de interne analyse komt en ik het nu inbed in het advies
van de CD.

Ik stuur dit toch maar even naar alle gemailden van afgelopen vrijdag, want anders gaat iedereen misschien ongeveer dezelfde aanpassingen doen. Fijne zondag, hartelijke groet,

Van: (WVL) < J@rwsml>
Verzonden: vrijdag 11 september 2020 16:53
Aan: (WN N < J@rwsml>; (MN)< J@rws.nl>; |@rws.nl>; ( BS)
< J@rws . nl >
CC: (ON ) < J@rws. nl>: (ZN) (ZN) < J@rws.nl>; (BS) < J@rwsml>;
< J@rws.nl>; J(WVL) < |@rws.nl>
Onderwerp: Afstemming stuk bestuur Vertrouwelijk definitief doe: 221

(ON)

Hierbij vertrouwelijk stuk aan bestuur over interne analyse casus granuliet en daaruit voortvloeiende aanbevelingen. Zoals afgesproken nog een kans om op (wat ons betreft) finale versie mee te
kijken.

Gaat om oplegnota voor bestuur van 21-9 plus bijbehorende set sheets. Input vanuit CD en vanuit BS/communicatie is hierin verwerkt.

Graag jullie laatste blik hierop. Eventuele opmerkingen of aanvullingen of volledige instemming graag uiterlijk maandag eind van de dag doorgeven. Dan kan ik dinsdag finale versie aan (als
vervanger van H ) voorleggen voor ondertekening en kan stuk via bij bestuur worden ingediend.

en / ,Met vriendelijke groet, mede namens



Van: (WVL) 10 .2  e
Verzonden: woensdag 16 september 2020 09:11 2 1 9

(WNN); (MN); (BS); (BS)
CC (ON); H(ZN);  (ZN); (BS); (ON); (WVL)
Onderwerp: Met besproken RE: Finale versie stuk bestuur Vertrouwelijk
Bijlagen: Nota bestuur- met revisies Granul iet  versie 16-09-2020.doo(; Nota bestuur -Granuliet versie 16-09-2020.dooc; I nta kefo rmu HerBestuurenGroepsraadGranuliet 30082020.docx; DossierGranuliet

presentatie - versie 14092020.pptx

Dank voor jullie opmerkingen. Die zijn in geest van jullie opmerkingen (niet altijd letterlijk) verwerkt. Die versie heb ik vanochtend met besproken, als indiener in het bestuur, en dat heeft nog
tot een paar aanscherpingen geleid. In bijlage zien jullie zowel schone versie als versie met revisies.

, graag jouw medeparaaf namens

laat twee gesprekken organiseren:
, : op opdracht aan ons als actiehouders te bespreken.
, M en opvolger/waamemer J over CD advies.

Met vriendelijke groet,

(WVL)
Verzonden: vrijdag 11 september 2020 16:53
Aan: (WNN) < |@rws.nl>; (MN) < |@rws.nl>;

CC: (ON) < J@rws.nl>; (ZN) < @rws.nl>; (ZN) < |@rws.nl>: (BS) < |(8>rws.nl>; (ON)
< ftarwsml>; (WVL) < H@rwsml>
Onderwerp: Afstemming stuk bestuur Vertrouwelijk

Hierbij vertrouwelijk stuk aan bestuur over interne analyse casus granuliet en daaruit voortvloeiende aanbevelingen. Zoals afgesproken nog een kans om op (wat ons betreft) finale versie mee te
kijken.

Gaat om oplegnota voor bestuur van 21-9 plus bijbehorende set sheets. Input vanuit CD en vanuit BS/communicatie is hierin verwerkt.

Graag jullie laatste blik hierop. Eventuele opmerkingen of aanvullingen of volledige instemming graag uiteriijk maandag eind van de dag doorgeven. Dan kan ik dinsdag finale versie aan (als
vervanger van ) voorleggen voor ondertekening en kan stuk via bij bestuur worden ingediend.

Met vriendelijke groet, mede namens en / ,
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10 .  2 .  e

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bestuur RWS Rijkswaterstaat Water,
Verkeer en Leefomgeving

Zuiderwagenplein 2
8224 AD LELYSTAD
Postbus 2232
3500 GE UTRECHT
T 088 7973701
F
www . rij kswater staat . n I

Con tactpersoo n

nota bestuur
Granuliet

Datum
11 september 2020

Geachte bestuursleden,

1. Doel nota
□ Meningvormend
□ Koersbepalend
□ Besluitvormend
□ Anders:

2. Samenvatting
Al lange tijd is er een discussie omtrent de toepassing van het product granuliet.
I n  2018 en 2019 ontstonden er problemen rond meldingen voor het toepassen van
granuliet in diepe plassen bij RWS Oost- en Zuid Nederland. De discussie liep hoog
op binnen de diverse organisatieonderdelen van RWS. Ook werd binnen het
ministerie van lenW een discussie gevoerd over het product granuliet. Deze
discussie is vanaf februari 2020 ook in de media en de politiek gevoerd.

Op verzoek van is er een interne probleemanalyse gemaakt over de gang
van zaken in het dossier granuliet, met eerst een analyse van de oorzaken voor de
ontwikkelingen bij de betrokken organisatieonderdelen (specifiek) en vervolgens
binnen RWS als geheel (generiek). Deze interne analyse is samengevat in
bijgevoegde sheets. Op hoofdlijnen betreft het:

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) proces verbeteren
(sturing, escalatie en samenwerking) op helderheid, verantwoordelijkheids-
verdeling en rolopvatting.
Kennis integraal beschikbaar maken en RWS breed goed ontsluiten.
Rol van het management (aandacht, emoties duiden, rolverdeling) versterken
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Datum
11 september 2020

De leerpunten uit de interne analyse zijn omgezet naar te nemen acties binnen
RWS als geheel en binnen het VTH-proces in het bijzonder. Hierin zijn de
bevindingen van rapport Kuijken nog niet mee genomen.

Gezien de actuele status van het dossier, met de uitkomsten van het rapport
Kuijken en een mogelijk nieuwe uitzending van Zembla hieromtrent, is de
communicatie, zowel in- als extern, zeer relevant en is hierover advies
toegevoegd van BS Communicatie.

Met ondersteuning vanuit de CD zijn vervolgens ook nog concrete acties in kaart
gebracht (bijlage 1) om soortgelijke situaties, waarbij ook informatie naar de pers
wordt gelekt, in de toekomst te voorkomen. Voor deze acties zijn nog geen
actiehouders aangewezen. Deze acties sluiten deels aan op lopende initiatieven.

Doel behandeling in bestuur van 21 september 2020
Instemmen met aanbevelingen.

3. Afstemming
Bijgaande is afgestemd met ON, ZN, WVL, BS, CD en plus de genoemde
actiehouders.

4.  Actiehouder
Actiehouder:

5. Relatie met eerdere besluiten/dossiers
NVT
Extern advies van Wim Kuijken wordt mid september verwacht en wordt eerst aan
bewindslieden voorgelegd.

6. Beslis- en bespreekpunten
Bespreekpunt:

1. Herkent het bestuur de in de sheets beschreven analyse?

Beslispunt:
1. I n  zijn rol van proceseigenaar van het Omgevings en Assetmanagement

proces (OAM) verzoeken om:
o extra aandacht te hebben voor vergunningverleners,

toezichthouders en handhavers.
o deze interne analyse en het rapport van Win Kuijken te gebruiken

om binnen 1,5 maand met een voorstel te komen om het VTH-
proces te verbeteren, in ieder geval in werking in de praktijk en
waar nodig ook in opzet.

o te zorgen dat het RWS VTH-beleid door betrokkenen op alle
niveaus (medewerkers, afdelingsmanagers, directeuren en HID's)
wordt gekend, is doorleefd en in de praktijk wordt toegepast.

o hiertoe in ieder geval opdracht te geven aan coördinerend
zoals hieronder bij 3 beschreven.

2. Samen met het bestaande overleg van regio Hoofden Handhaving (en
Vergunningverlening) en voorstel te maken om zorg te dragen voor:
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Datum
11 september 2020

o Innchten van een lerende organisatie om VTH-proces binnen RWS
verder te ontwikkelen en daarin de rol van WVL als schakelpunt
met beleid (zie ook punt 5) goed in te bedden.

o Hierbij aandacht te besteden aan zowel harde kant (processen,
regels, rollen) als zachte kant (escaleren, emoties benoemen etc)

o Rol van het overleg Hoofden Handhaving en Vergunningverlening
te versterken tbv de borging van de kwaliteit van het VTH-proces
binnen RWS.

o Trainingen te organiseren voor betrokken managers, directeuren
en HID's hoe zij tunnelvisie in het VTH-proces kunnen voorkomen,
professioneel om kunnen gaan met inhoudelijke
meningsverschillen en daarbij optredende emoties en
medewerkers die zich klem voelen zitten adequaat te helpen.

3. Vanuit bestuur startgesprek met organiseren om
aanleiding en bedoeling nader toe te lichten.

4. opdracht geven om bestaande infopunt WVL
binnen RWS breder bekend te maken. En deze loketfunctie te versterken
als centraal informatiepunt om te borgen dat geheel RWS integraal
toegang heeft tot binnen WVL beschikbare kennis over onder meer
interpretatie regelgeving.

5. Uitvoering van de hieronder in bijlage 1 beschreven acties beleggen bij
specifieke actiehouders om te zorgen dat medewerkers intern hun zorgen
kwijt kunnen en hiermee niet de media op zoeken.

6. Na verschijnen van het rapport Kuijken wordt in de verschillende
organisatieonderdelen (ON, ZN en WVL) actief aandacht besteed aan het
'doorleven' van de uitkomsten van de commissie Kuijken en de
verbeteracties die daaruit voortkomen. Voor deze interne analyse was dit
rapport nog niet beschikbaar en zijn de implicaties nog niet meegenomen.
De manier waarop kan per onderdeel verschillen, kern is wel dat die
interne communicatie persoonlijk is (met hulp van bijvoorbeeld digitale
bijeenkomsten/oploopjes) en een langere periode beslaat (dus niet alleen
een intranetbericht na afloop bespreking bestuur). Deze
communicatieplannen worden onder regie van BS/Communicatie
opgesteld. Ook zal er 'corporate' voor heel RWS aandacht aan dit
onderwerp worden besteed (zie hieronder bij punt 9).

7. ) een interactieve workshop laten organiseren voor
Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH)-medewerkers (en evt. andere
betrokken RWS-collega's) om antwoord te geven op vragen die leven bij
medewerkers over beleid en regelgeving mbt granuliet. Workshop laten
geven door vertegenwoordigers van lenW/HBJZ/Beleidsafdeling en/of
Landsadvocaat. WVL/Leefomgeving en Overleg Hoofden Handhaving
kunnen ondersteunen bij organisatie.

7 .  Implementatie
Wat dient er nadat het bestuur besloten heeft over de voorgelegde beslispunten
aan vervolgacties uitgezet te worden:
□ groepsraad (slechts één optie mogelijk):

□ ter implementatie
□ ter informatie
□ ter meningsvorming
□ ter toelichting

□ Doorsturen naar de GOR
□ Gele brief (nadere informatie op intranet onder "organisatie/bestuur")
□ Anders: zal opdrachtverlening aan actiehouders op zich nemen.
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Datum
11 september 2020

8. Toelichting

Financiële consequenties
Financiële consequenties: NVT

Personele consequenties
Personele consequenties: NVT

Belasting voor organisatie

Geef onderstaand aan wat de voorgenomen besluitvorming voor belasting oplevert
voor de organisatie.
□ geringe belasting
□ middelmatige belasting
□ zware belasting

Juridische consequenties
Vooralsnog niet van toepassing.

9. Communicatie
Zijn de consequenties voor de in- en externe communicatie van dit bestuursbesluit
geïnventariseerd?
□ Ja
□ Nee

Toelichting communicatieve consequenties
De bespreking in het bestuur valt qua timing mogelijk samen met een vervolg van
de uitzending van Zembla (mogelijk eind september). Ook de Kamerbrief met het
rapport van de commissie Kuijken en de antwoorden op Kamervragen over de
rekenfout vallen in dezelfde periode. Oftewel: het onderwerp wordt - ook los van
de bespreking in het bestuur - zowel intern als extern weer actueel.

Communicatiestrategie
We zorgen ervoor dat het tempo van de interne communicatie gelijk loopt met wat
er buiten gebeurt. Oftewel: als het onderwerp speelt (tv-uitzending, Kamerbrief),
dan besteden we daar op hetzelfde moment ook intern aandacht aan. In eerste
instantie (voor bespreking in bestuur) kan dat met corporate berichten op intranet
waarin nog niet wordt ingegaan op welke verbeterstappen we zetten.

Na bespreking in bestuur kan het doel van de interne communicatie zijn om te
zorgen voor interactie en doorleven van de uitkomsten van de commissie Kuijken
en de verbeteracties vanuit het bestuur. De te verwachten uitzending van Zembla
eind september kan een actuele aanleiding geven in een centrale (digitale)
bijeenkomst hier een begin mee te maken. De corona beperkingen maken dit niet
gemakkelijk, naar de precieze vorm moeten we goed kijken. Het is wel goed als
bestuur en HID's een voor iedereen zichtbaar 'vervolg' geven aan de gesprekken
die in februari zijn begonnen.
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Datum
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Deze centrale start kan dan worden opgevolgd door een communicatieaanpak die
voor ON, ZN en WVL op maat gemaakt kan worden.

Communicatieve kernboodschap _________________________________________
Het bestuur heeft gereflecteerd op alle ontwikkelingen in het granuliet dossier..
De items van Zembla hebben intern veel losgemaakt en dat zal nog wel even
aanhouden. Van ons als RWS mag verwacht worden dat we er de goede lessen uit
trekken. Het rapport van Kuijken is daarbij heel behulpzaam.

De komende tijd gaan we verder met elkaar in gesprek over de verbeterpunten
die we door kunnen voeren. De reportage van Zembla laat zien dat er collega's
zijn die zich binnen RWS onvoldoende gehoord voelen. En daar moeten we iets
mee. Niet alleen omdat het zonder toestemming delen van vertrouwelijke stukken
met derden niet geaccepteerd wordt in een professionele organisatie waar ook
andere wegen zijn om je zorgen te uiten. We willen een organisatie zijn waar je
met elkaar een oplossing vindt voor verschillen van inzicht.

We moeten met elkaar het gesprek aan of voldoende bekend is welke wegen je
binnen je eigen dienstonderdeel kunt bewandelen wanneer je buikpijn krijgt van
beslissingen die worden genomen. Of dat nu gaat om een beleidsbeslissing van
het ministerie over de toepassing van granuliet of over hoe je met elkaar als
collega's omgaat. Dat gesprek verdient aandacht.

Kan deze nota inclusief bijlagen op het intranet geplaatst worden:
□ Ja
□ Nee

Met vriendelijke groet,

Bijlage 1:
Activiteiten om soortgelijke situaties te voorkomen waarin RWS medewerkers zich
niet langer veilig voelen, en waar zij geen mogelijkheden meer zien om hun
verhaal kwijt te kunnen binnen de organisatie.

Op het gebied van de mens benadering kunnen de volgende mogelijkheden
toegepast worden:

1. Een goed bericht van persoonlijk aan alle medewerkers waarin de
norm binnen RWS nogmaals op een positieve manier onder de aandacht
gebracht wordt.

2. RWS-managers trainen in het opvangen van signalen die wijzen op
medewerkers "in gewetensnood".

3. RWS-managers expliciet wijzen op, en te laten spreken over, de rol van
integriteitcoördinatoren (per organisatieonderdeel) en de rol van
vertrouwenspersonen, waar je je verhaal ook anoniem kwijt kan.

4. Meer aandacht besteden aan het opvoeden" van mensen om elkaar aan te
spreken en collega's te helpen bij signalen die je opvangt. Dus het
'signaleren' niet alleen bij afdelingshoofden neer leggen maar dit breder in
de organisatie inzetten

5. Cultuuronderzoek naar deze elementen.
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6. Aansluiten bij lopende trajecten op het gebied van integriteit door op basis
van het granulietdossier een casus uit te werken die gebruikt kan worden
in workshops integriteit

7. De klokkenluidersprocedure nogmaals verduidelijken
8. Om benoemde generiek patroon van management aandacht te versterken,

managers daadwerkelijk meer tijd laten besteden aan de medewerkers.
Dit met aandacht bespreken in het RKW-gesprek van alle managers .

Voorbeelden van mogelijke organisatorische of procedurele aanpassingen zijn:

1. Vermelden dat er een verbeterslag in integraal werken/ meer
samenwerken in gang wordt gezet om dit soort incidenten te voorkomen.

2. Beter kennis ontsluiten en statussen van documenten verduidelijken (nu is
vaak niet duidelijk wat de status van een document is waardoor het risico
op verkeerd genomen besluiten groot is).

3. Meer toepassen van vier ogen principe. Medewerkers minder lang op
hetzelfde account laten werken, maar meer rouleren om iedere vorm van
schijnverbondenheid te voorkomen.

4. Meer procesgerichte controles door de regionale of landelijke auditdiensten
op cruciale processen binnen organisaties.
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(WVL)
Verzonden: donderdag 17 september  202009:26 oo / i
Aan: ■ ■(BS) 10 .  2 .  e 224

ca (ZN>; <0N >
Onderwerp: F inale stukken voor bestuur  21-9
Bijlagen: Intakeformul ier  Bestuur en  Groepsraad Granul iet  17092020.docx; Nota bestuur  - Gra nu l  i e t  versie 16-09-2020.docx; Dossier  Granul i e t  presentat ie - versie 14092020.pptx;

Stefan,

Hierbij de definitieve set stukken voor bestuur as. maandag. Gaat om vertrouwelijke stukken over interne analyse casus granuliet.
heeft namens akkoord gegeven. Zie mail in bijlage.

en ik schuiven graag maandag aan bij dit agendaonderwerp. (Intakeformulier hier op aangepast) Klopt het dat wij op de agenda staan van 14.30 - 15.00 uur?

Ik blijf zelf daarna graag nog even 'hangen' voor het (korte) agendapunt Certificering Rijkswaterstaat op Veiligheidscultuuriadder (15:00 - 15:15 uur).

Met vriendelijke groet,



In takeformul ier  Bestuur & Groepsraad RWS

Titel:
Ter behandeling d.d.:

Interne analyse dossier granuliet
2 e helft september conform verzoek van DGRWS.
Hangt samen met advies Kuijken dat rond zelfde tijd
verschijnt.

Groepsraad, bestuur of beide? Bestuur

Behandeltijd (min.): 15 a 20 minuten

Reden tot agendering: Op verzoek van is een interne probleemanalyse gemaakt
over de gang van zaken in het dossier granuliet, met een
eerst een analyse van de oorzaken voor de ontwikkelingen bij
de betrokken organisatieonderdelen (specifiek) en vervolgens
binnen RWS als geheel (generiek).

Doel van de bespreking: Besluitvormend

Beslispunt(en) of
bespreekpu nten :

Analyse bespreken en vervolgens beslissen over
aanbevelingen.

Toelichting (max. 150 woorden): Aanbevelingen over:
- VTH proces verbeteren (sturing, escalatie en
samenwerking) op helderheid, verantwoordelijkheids-
verdeling en rolopvatting.
- Kennis integraal beschikbaar maken en RWS breed goed
ontsluiten.

Rol van het management (aandacht, emoties duiden,
rolverdeling) versterken

Vertrouwelijk (indien vertrouwelijk
wordt het stuk alleen gedeeld met
GR-leden)

Ja

Contactpersonen Naam: Telnr. 06-

Is er iemand aanwezig bij de
bespreking?

Naam: Telnr. : 06-
, 06-

Betrokken BS collega:

Akkoord indienend Groepsraadlid
en/of  Bestuurslid (digitaal
akkoord)

Datum: 21-9-20

Mag het stuk na bespreking op
Intranet

Nee
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Dossier Granuliet
Analyse oorzaken



Opdracht aan HID-en
(...) Het is belangrijk dat we als RWS organisatie niet het rapport van Wim
Kuijken afwachten, maar nu al gaan nadenken over de lessen die we kunnen
trekken uit dit dossier. Ik wil jullie daarom als meest betrokken HID-en vragen
om een probleemanalyse op te stellen over de gang van zaken in dit dossier
en daarbij in eerste instantie te focussen op de oorzaken (‘wat in de
organisatie maakt dat dit kon gebeuren?’).
Hierbij vraag ik jullie nadrukkelijk eerst en vooral aandacht te besteden aan
wat er is misgegaan bij jullie eigen organisatieonderdelen (specifiek) en
daarna pas binnen RWS als geheel (generiek).
Bij de analyse zouden de volgende elementen in ieder geval moeten worden
betrokken:
i) kennis , ii) sturing en escalatie , Ui) samenwerking diensten, iv) omgang
externe partijen

Het gaat daarbij niet om een reconstructie van feiten maar om het
benoemen van de oorzaken met het oog op het voorkomen van herhaling.



nnis (milieuhygiënisch & juridisch)
Binnen RWS was al le kennis aanwezig, maar :

• Kennis was versnipperd.
• Kennis werd onvoldoende ontsloten (b.v. putten uit e igen netwerk, CD niet geraadp leegd

waar da t  wel  had  gekund).
• Kennisuitwisseling was onvoldoende.

Versterkende factoren
• Complexe wet- en  regelgeving; vaak  voor meerdere interpretaties vatbaar.
* /  Achterstanden bij be le id  (actualiseren normdocument,  vast leggen besluitvorming).
• Onvoldoende aandach t  voor Vergunningen, Toezicht en  Handhaving (VTH) na

reorganisatie 2013.
/ • Relatie VTH met bedri jven.

Taakopvatt ing VTH (verregaande autonomie, pb-gevoel igheid,  rol  als (beleids)adviseur).
• Integrale kwaliteitsboring ontbreekt.

Gevolgen
• Verschillen informatie n iveau met  als gevolg:  argwaan,  verbazing, onbegr ip en  te vee l

scherpte in  de  communicat ie .
Eigen inhoudel i jke standpunt werd gezien als het en ige juiste standpunt.



Sturing, Escalatie en Samenwerking
Een veelheid aan  gremia waarvan de  opdracht  en  mandaat  niet helder is; niet van
het gremium en ook niet van  de  afzonderli jke deelnemers.
Gremia verschillen van mening over de  status en  de  toepassing van granuliet.
Geen opdrachtgever (eindverantwoordeli jke) -> rollen, taken en
verantwoordeli jkheden in de  besluitvorming waren/zijn niet helder. Er was geen
verbinding op het dossier.
Wie precies over wat gaat  was voor de  regio-HID-en ook  niet helder. Dit go ld  ook
voor de rol van WVL (al leen adviseur ?) in het  besluitvormingsproces.
Stekken (verslagen van over leggen en  memo’s) waarvan de  status (formeel besluit of
niet? gremium bevoegd ?) niet helder was/is.
Er werd/wordt onvoldoende doorgevraagd en  gecheckt  op  rollen,
verantwoordli jkheden, mandaa t  en  status van stukken.
Systeem van checks and  balances ontbreekt.
Moeizaam omgaan met inhoudeli jke verschillen van inzicht waarbij inhoudeli jke
discussies ook  persoonli jke relaties beïnvloeden: Inhoud en Procedure versus Relatie
en  Emotie.
Professioneel escaleren is geen  vanzelfsprekendheid.



Versterkende factoren
Opschalen wordt vaak  gezien als brevet van onvermogen en  aantasting
autonomie.

* Taakopvatting VTH (verregaande autonomie, poli t iek/bestuurl i jke-gevoeligheid,
rol  als (beleids)adviseur.

* Management  had geen overzicht en/of wist niet van bestaande gremia en
overleggen.

Gevolgen
Dossier komt veel te laa t  op  het n iveau van de regionale HID en  de  . Pas als
het dossier a l  geruime suddert en  broeit  wordt opgeschaald.

/* Gremia verbinden onderling niet maar  polariseren.
/ * DT/HID-ZN is verantwoordeli jk voor het a l  dan  niet goedkeuren van de  melding.

Er ontstaat wrijving tussen de  DT WVL en  DT ZN vanwege rol WVL.
Eerdere besluitvorming (voor zover bekend)  wordt gezien als ontoereikend
vanwege twijfels aan  bevoegdheid en  status van stukken.

* Er wordt opgeschaald naar de DG.
* Samenwerking tussen WVL en regio komt pas echt  tot stand na het opschalen

naar en  door inzet van coördinerend afdelingshoofd vanuit WVL.



Rol van het management
Waar ontbrak het  aan  ?

Vóór 18-10-2019

Kennis en  relevante informatie breed ontsluiten (buiten de  eigen kring).

* Checken op  mandaat  status van stukken en  besluitvorming.

* Helderheid creëren in rol len en  verantwoordeli jkheden.

* Aandacht  voor VTH.

Medewerkers leren escaleren in een veilige omgeving.

* Emoties duiden.

* Aandacht  voor relatie tussen medewerkers en  bedri jven.

Impact  dossier op  medewerkers onderschat.



Omgang met externe partijen
Houding van VTH t.o.v. betrokken bedrijven gaat niet uit van vertrouwen.
Veel aandacht voor het dossier vanuit VTH.
Aanvrager GIB benadert actief betrokkenen binnen lenW en RWS op diverse niveaus.
Gemeente West Maas en Waal werd te laat geïnformeerd (analyses en Zembla).
Contacten met derden (waaronder burgercollectief Dreumelse Waard) verlopen eerst
via ZN/HH en later via ZN/afd. Communicatie en Strategie.



Versterkende factoren
• Houding VTH is zakelijk en verlangt harde bewijzen van alle partijen.

Bij acceptant over de Maas was al sprake van ‘verscherpt toezicht’ vanwege eerdere
uitzending van Zembla.
Strafrechtelijk verleden van één van de bedrijven.

•• ZN beschikte niet over alle informatie/kennis (milieuhygiënisch en juridisch).
Gemeente was/is zeer argwanend .
Burgercollectief Dreumelse Waard dreigt met Wob- en handhavingsverzoeken en
Zembla.

»• Lekken: informatie wordt doorgespeeld aan media en die stellen vragen.

Gevolgen
• Er was sprake van een niet-constructieve relatie met de bedrijven.
» Relatie met gemeente op dit dossier is moeizaam evenals met burgercollectief.
• Uitzending Zembla.



Relevante generieke Patronen (1)
I n  hoofdl i jnen gaa t  het  om:

* In formele versus formele organisat ie.  Informele netwerken met  ‘oude’  bekenden
zijn vaak  sterker binnen RWS dan  de  formele sturingslijnen.

* Kennis in tegraal  ontslui ten (kwal i tei t  borgen tbv Buiten voorop) .  Lukt binnen
RWS niet om al le relevante informatie (interpretatie regelgeving, ed )  altijd b innen
geheel  RWS beschikbaar te hebben  om aanvragen in alle regio’s op  basis van zelfde

/ informatie te behandelen.

Professionaliteit (kwali tei t  borgen tbv Buiten voorop).  Moeizaam omgaan  met
inhoudel i jke verschillen van  inzicht en  emoties onvoldoende duiden. Interne checks
and  balances onvoldoende ingericht.



Relevante generieke Patronen (2)
I n  hoofdl i jnen gaa t  het  om:

• Professioneel esca leren:  Verschillende invalshoeken van  d i lemma complee t  in
beeld  brengen en  eerder op  hoger niveau voorleggen. Niet alles zelf op  l aag  niveau
willen oplossen, binnen ‘mandaat '  handelen.

• Rolvastheid/verantwoordeli jkheden. Verantwoordeli jkheid kri jgen betekent ook
verantwoordeli jkheid nemen om anderen goed  te betrekken

• /Aandach t  management .  Het management  moet  vo ldoende tijd besteden om
/ medewerkers ech t  te horen en  keuzes uit te leggen en  tevens moet  het  management

vo ldoende vei l igheid aan  medewerkers b ieden,  da t  om hulp vragen positief wordt
gewaardeerd,  waarbi j  ook  de  managers t i jdig hulp moeten vragen.

• Achterstand bij bele id.  Waardoor eenduidige,  handhaafbare regelgeving ontbreekt.



(WVL)
zaterdag 19 september  2020 09:25
WVL-DL LO-afd-Bodem-en -Ondergrond

(WVL)
Kamerbrieven kwa l i bo  en  granul ie t

Van:
Verzonden:
Aan:
CC
Onderwerp:

10 .2 .6 228

Beste collega’s.

TER INFO: gisteravond zijn de volgende stukken naar de Tweede Kamer verstuurd (tuks hieronder):
1 )  Kamerbriefmet aanbieding 2-tal  beleidsevaluatierapporten kwalibo
2) AanbiedingsbnefWirnKuijkenmet reviewrapport granuliet enreviewop beleidsevaluatie kwalibo
3) Beantwoording 6 + 19 kamervragen ‘rekenfout RWS'

Een mooie tussenmijlpaaL met name op (1) heeft Bodenrt een stevige inhoudelijke bijdrage gekv erd, complimenten. Maar vooral . . .tevens het STARTSCHOT voor flmk wat werk de komende jaren om de
adviezen tot verbetering te verzilveren. Er zal zsm een Taskforce ingericht w orden.

Maandag publiceren we eea op onze website. Onze RWS-top is geïnformeerd (en BS nauw betrokken).

Groet

Van: (BS) < B@rws.nl>
Datum: vrijdag 18 sep. 2020 5:45 PM
Aan: (WVL) < J(7ïrvvs.nb>, (BS) (WVL) (WVL)

(ZN) < @rw$.iü>, (ON)< @rws.nt>, (ZN) < @rws.ni>
Kopie: (BS) < H@rvvs.n>, (BS) < M@rvv s . ni>, (BS) < |@rws .nt>
Onderwerp: Kamerbrieven granuliet

Beste mensen,
Ter info.
Bijgaand de links naar de zojuist verzonden Kamerbrieven (plus o.a. het rapport van Wim Kuijken).
Groeten,

https://www.rijksovertieid.nl/binaries/rijksoverheid/docu menten/kamerstukken/2020/09/18/beantwoording-van-vragen-van-het-lid-von-ma rtels-cda-over-granuliet/beantwoording-van-vragen-van-
het-lid-von-martels-cda-over-granuliet.pdf

https://www.rijksovertieid.nl/binaries/rijksoverheid/docu menten/kamerstukken/2020/09/18/beantwoording-van-vragen-van-de-leden-van-esch-pvdd-kroger-gl-la-in-sp-gijs-van-dijk-pvda-en-van-
brenk-50plus-over-qranuliet/beantwoordinq-va n-vraqen-van-de-leden-van-esch-pvdd-kroqer-ql-la-in-sp-qijs-van-dijk-pvda-en-van-brenk-50plus-over-granuliet.pdf

Met  vriendelijke groet.



(WVL)
maandag 21 september 2020 17:24

(WVL); (WVL)
RE: Granuliet -reacties LOBOcollega's

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
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Thnx

Van: (WVL)
Datum: maandag 21 sep. 2020 5:19 PM
Aan: (WVL) < |@rws.nl>, H (VAL) < |@rws.nl>
Onderwerp: RE: Granuliet -reacties LOBOcollega’s

Ik heb de LONC collega's met de nauwste betrokkenheid ( en ) de links naaro.a. het Kuijken rapport toegestuurd

Ik heb ze nog niet kunnen bereiken vooreen reactie.
Ik heb ze uitgenodigd dat anders morgen te doen.

Van: (WVL)
Verzonden: maandag 21 september 2020 15:49
Aan: (WVL) rws.nl>
CC: (WVL) < H@rws 1 nl>
Onderwerp: RE: Granuliet -reacties LOBOcollega’s

Dank Aid uigebreide check; die hg ook nog een check bij de meest betrokkenen ?

Van: (WVL)
Datum: maandag 21 sep. 2020 3:40 PM
Aan: (WVL)
Kopie : (WVL) < gnvs.nt»
Onderwerp: Granuliet -reacties LOBOcollega's

Hoi |

TER INFO en vertrouwelijk.
Ik heb de betrokken LOBO-collega's gesproken, hieronder hun reacties (samengevat):

zijdelingse rol): rapport nog niet gelezen. Betreurt het vooral dat alle betrokkenen niet vanaf het begin in een open en transparant proces zijn betrokken (ala Commissie
Lambert-Verheijen in 2012-2013).

(kleine rol): heeft vooral buikpijn gehad tijdens / na vorige Zembla-uitzending, inmiddels niet meeren gefocust op verbeteracties. Noemt enkele detailfoutjes in rapport Wim Kuijken,
is vooral ongeduldig op de uitvoering van de verbeteracties. Vindt het een goed en grondig rapport. Vind het geschetste interne beeld van RWS niet fraai, maar het is wat het is.

(grote rol): noemt het een goed rapport, goede adviezen en stipt de juiste problemen in het stelsel aan. Ook beschrijving van lenW/RWS-interne processen doen recht aan hoe eea
is verlopen. Is tevens content dat eerdere inhoudelijke uitspraken van het TT Bbk herbevestigd worden door l nl dat granuliet als grond beschouwd moet worden. Heeft eigenlijk meeste last
gehad (en nog?) en situatie van onveiligheid gevoeld dat er gelekt wordt uit onze organisatie naar de pers. ..wat beducht maakt wat je nog wel/niet tegen collega's communiceert.

(hoofdrol): noemt het een goed rapport, goede adviezen. Hij geeft inmiddels aan veel lessen te trekken uit deze casus tav rolzuiverheid, governance projectteams scherp
inrichten, eerder escaleren naar RWS-management EN lenW. Tevens eerder en na drukke lijker RW S-BS betrekken. Hij geeft aan dat het rapport Kuijken nieuwe en andere perspectieven geeft die hij
niet kende, dus puik rapport, en in z'n inhoudelijke mening is gedraaid.

: goed rapport en bruikbare adviezen, diverse van mijn genoemde adviezen zie ik nadrukkelijk terug dus daar blij mee. Leert nogmaals om door te vragen naar issues bij
adviseurs en tijdig RWS-BS te betrekken. Voel wel frustratie dat het RWS niet lukt vertrouwen te kweken bij gemeente West Maas en Waal, en betreurenswaardig dat we nog meer
tijd/geld/capaciteit van BV Nederland aan rechtzaken, WOB-verzoeken ed gaan besteden ipv 'alle energie' op de gezamenlijke verbeteracties. Ook irritatie dat mogelijk nog steeds gelekt wordt
naarZembla en de Stentor.

TER INFO: aanstaande donderdag heb ik een fysiek afdelingsoverleg LOBO gepland staan in DOMStad Utrecht, waarde kwalibo-beleidsevaluatie 1,5 uur als hoofdonderwerp geagendeerd staat.
Daar sta ik dus stil bij afdelingsbrede discussie review Kuijken en Zembla-uitzending 's avonds.



woensdag 23 september 2020 12:52
(WVL)

FW: Uitzending Zembla

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
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Van: < @bniivara.n>
Datum: woensdag 23 sep. 2020 9:01 AM
Aan: (WVL)
Onderwerp: Uitzendmg Zembla

Geachte

Afgelopen zomer heeft u telefonisch contact gehad met mijn collega over het onderwerp granuliet.

Komende donderdag 24 septerrber zenden wij een programma uit over granuliet, het is een vervolg op onze eerdere uitzending van 6 februari dit jaar.
In de uitzending zal onder andere uw rol in het granulietdossier aan bod komen, we zullen daarbij een kort fragment uitzenden van het telefoongesprek dat u had met

Indien u een verdere toelichting wenst ben ik daarvoor beschikbaar.

Vriendelijke groet,

De informat ie verzonden me ten  of  in d i t  e -ma i l  bericht is u i ts lu i tend bes temd  voo rde  gead ressee rde (n ) .  Gebru ik  van  deze  in format ie  doo r  ande ren  dan  gead ressee rde (n )  is ve rboden ,  behoudens  i nd ien  en  voorzover  ande rs
is  aangegeven .  Openbaa rmak ing ,  ve rmen igvu ld i g i ng ,  ve rspre id ing ,  en/of  verst rekk ing van  deze  in format ie  aan  de rden  is  NIET t oeges taan ,  behoudens  i nd ien  en  voorzover  ande rs  is  aangegeven .  BNNVARA staat n ie t  i n  voo rde
juiste en  vo l led ige  overb reng ing  van de i nhoud  van  een  ve rzonden  e -ma i l ,  noch  voor t i j d ige  on tvangs t  daa rvan .

The  in fo rmat ion  con ta ined  i n  th i s  e -ma i l  is  conf ident ia l  and  may  be  l ega l l y  privileged. It i s  i n t ended  so le l y  for the use  of  the i nd i v i dua l  o r  entity to whom it is add ressed  and  others authorised to receive it. If you  are  not the
in tended  recipiënt, you  are he reby  not i f ied that  any  d i sdosu re ,  copy ing ,  distribution o r t ak i ng  any  act ion in re l iance on  the contents of  this information is  strictly p roh ib i ted  and  may  be un law fu l ,  un less  and  as  f a ras  otherwse is
i nd i ca ted  i n  the contents.  BNNVARA is  ne i ther  l i ab le  for the p rope r  no r  co m p le te  t r ansm iss ion  of  the informat ion conta ined in th is  commun ica t ion  no r  for any  de lay  in its receipt.



(WVL)
donderdag 24 september 2020 18:05 1 0 .2 .6  231
WVL-DL D i re cti etea m
Granuliet overzicht Vertrouwelijk
Nota bestuur- Granuliet versie 16-09-2020.doot; DossierGranulietpresentatie - versie 14092020.pptx; 20200901Aanbiedingsbrief.pdf; 20200901 Procesevaluatie granuliet.pdf; aanbieding-rapport-over-
granuliet-en-het-besluit-bodemkwaliteit-en-de-beleidsevaluatie-kwaliteitsborging-bodem (l).pdf; Vervolgnotitie Probleem- en oorzaakanalyse casus granuliet - versie 08092020.docx

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Zoals beloofd hierbij set met stukken mbt granuliet. Gaat om stukken die afgelopen maandag in bestuurzijn besproken, de onderliggende analyse plus het publiek beschikbare rapport van Wim
Kuijken met aanbiedingsbrief aan de Kamer. Ik zat nog te wachten op bestuursverslag maar dat duurt wat langer. Stukken zijn bedoeld om jullie te informeren, niet om breed te verspreiden,
(openbare stukken uiteraard wel)

We zijn deze zomer gestart met een drietal interne analyses waarin kritisch aan zelfreflectie is gedaan door groot aantal betrokkenen uit de drie betrokken dienstonderdelen. Die analyses per
dienstonderdeel heb ik niet bijgevoegd en zijn wel met besproken. Die drie analyses hebben we daarna samengevoegd en verder opgewerkt tot een overkoepelende interne analyse, die heb
ik bijgevoegd. In die overkoepelende interne analyse hebben we ook gekeken naar RWS-breed spelende patronen die een rol kunnen hebben gespeeld.

De overkoepelende interne analyse hebben we samengevat in een set sheets, alleen die samenvatting is met het gehele bestuur besproken.

Terugkoppeling bestuur op hoofdlijnen (verslag volgt nog):
Herkenning van analyse en eens met aanbevelingen. Vanmiddag hebben we soort van kick-off gehad met de drie belangrijkste actiehouders: en ondergetekende.

Voortouw ligt bij als proceseiqenaar voor Vergunningen, Handhaving en Toezicht-proces. zal over voortgang over de drie acties in samenhang richting bestuur rapporteren,
zal versterken VTH-proces voor oppakken. Bij WVL ondersteunende rol om te zorgen dat juiste kennis op juiste moment op juiste plek in VTH-proces beschikbaar is. En ook kritisch te zijn als
kennis niet wordt benut. Aan ons als WVL om onze ondersteunende rol te versterken.

, noemde de goede relatie op dit punt met WVL voor kennis tbv VTH-proces. Ze zou het prettig vinden om aanspreekpunt te hebben bij WVL om hierin samen op te trekken. Kun
jij daar suggestie voor doen?

Zoals in DT gesproken: raakt gehele VTH-proces niet alleen de specifieke granuliet-casus dus graag bezien welk soort follow-up we navdeze rapporten binnen WVL behoefte aan hebben.

NB Aan Zembla-uitzending zal ik verder geen woorden vuil maken. Berichten hierover hebben jullie gezien. Gelukkig ligt ondertussen rapport Wim Kuijken er maar Zembla heeft daar vast een eigen
beeld bij hebben.

Met vriendelijke groet,
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Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 1 september 2020
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Geachte Staatssecretaris,

De afgelopen maanden heb ik mij op Uw verzoek gebogen over de 'casus
granuliet' in relatie tot  het Besluit bodemkwaliteit 2008. Naast de casus heb ik
ook gekeken naar, voor zover relevant, het Kwalibo-stelsel en de evaluatie die
uitgevoerd is.

Mijn bevindingen, conclusies en aanbevelingen treft u aan in  het bijgevoegde
rapport 'Kleine korrels, grote discussie'.

Hoogachte

Wim Kuijken



(WVL}
maandag 28 september  2020 14:05

RE: Conceptverslag Bestuur21september  | Granul ie t

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

23710 .  2 .  e

, |, zie mijn suggesties hieronder.

vindt rol managers belangrijk, daarom punt hierover toegevoegd (verwoording kan wellicht nog beter)

Met vriendelijke groet,

Van: (BS) < |@rws.nl>
Verzonden: maandag 28 september 2020 11:50
Aan: (WVL) (ZN) nl>
Onderwerp: Conceptverslag Bestuur 21 september | Granuliet

Hoi en ,

11.1 jo 10. 2. g conceptGraag leg ik een deel van het verslag uit het bestuur van 21 september voor, alvorens ik dit aan voor leg.

Groet,



(WVL)
Verzonden: maandag  28 sep tember  2020 09:42
Aan: <WVL )
Onderwerp: RE: 10 .2 .6  238

Dank voor je reactie

In mijn eerdere mail stonden nog een paar vragen deze waren toch niet inhoudelijk?

Zie hieronder de eerdere vragen verzonden op vrijdag

Mvg

Hoi

Waarom staat e rop  intranet zembla terugmelding dat alle betrokkenen , ...meerdere malen zijn geïnterviewd ??.
Lijkt mij niet juist .Ik heb nooit iets vernomen
Waarom staat er dat er geen druk is uitgeoefend . Lijkt mij ook niet juist handhaving moest weldegelijk onder druk de meldingen goedkeuren

Mvg

Van: (WVL)
Verzonden: zondag 27 september 2020 19:18
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE:

Dag | r

Bedankt voor je vragen. Jouw vragen zijn heel erg inhoudelijk en specialistisch.
Het vragenuur is bedoeld om gelegenheid te geven aan vragen en zorgen van alle WVL-ers. Daarom willen we in l e instantie ingaan op de meer de algemene vragen en gevoelens van mensen.

Ik kan daarmee dus niet garanderen dat jouw vragen aan bod komen. Sowieso zal ik wel alle binnenkomende vragen verzamelen en zal met en bespreken hoe we op een andere
manier of ander moment daar nog op kunnen reageren.

Grtz,

Van: (WVL) < J@rws.nl>
Verzonden: vrijdag 25 september 2020 20:41
Aan: (WVL) < |@rws.nl>
Onderwerp:

Beste

ik heb aanvullend op eerdere mail nog een paar vragen

Het rapport van Wim Kuijken geeft met name het proces aan. Mogelijke oorzaak is dat Wim Kuijken aangeeft aan het einde van het rapport, dat hij inhoudelijk geen kennis heeft dus
verklaarbaar , maar echter cruciale zaken die ten grondslag liggen aan bijvoorbeeld afkeuringen en onderzoek missen dus ook in deze rapportage. Deze feiten hadden uit de Wob
documenten en interviews zeker naar voren moeten komen en hadden moeten wonden meegenomen

Als voorbeeld
1. is de BRL 9321 afgekeund omdat deze niet geschikt is voor g ra nu liet .

Klei, teelaarde, materiaal afkomstig uit deklagen, flugsand en dergelijke kunnen niet op basis van deze beoordelingsrichtlijn worden gecertificeerd. Dit geldt ook voor steenslag
geproduceerd uit gesteente Dit laatste geldt dus voor granuliet , microzand etc .  Dus handhaven op een niet geldig bewijsmiddel is volkomen terecht ,nrBar als de inhoud en het
waarom wordt weggelaten wordt dit uit verband getrokken en dat is niet correct .

2. Er wordt niet vermeld dat een reden was dat bij de meldingen geheel niet werd vermeld dat polyacrylarride was toegevoegd . Dit had wel aangegeven moeten worden Dus nadere
info vragen en niet akkoord gaan zonder volledige info is volkomen terecht .

3. Rhona leverancier wordt ook gesproken in rapport Wim K over aanwezigheid PAK's , nrear dit klopt niet dit was gericht op aromaten volgens de site van dit bedrijf . Door de inhoud
te verwarren wonden de argumenten niet goed verwoord en waren weldegelijk terecht. Hoe kan dit ??is dit niet geverifieerd met de gene die dit hebben aangegeven?

4. Onderzoek acrylamide(en/ of andere afbraakproducten) van polyacrylamide : Beide worden continue verward, risico's zijn van beide anders (naast andere afbraakproducten die ook
nog voor kunnen komen, maar niet worden vermeld) . Er niet wordt aangegeven in welke compartiment (water  of waterbodem ) is gemeten. Zelfs de firma Buntrop zelfs en hun
experts in hun rapporten geven aan ,incl factsheets van deze stof zelf , dat dit goed oplost in oppervlaktewater. Maar daar heb ik nog geen enkel onderzoek van gezien . Hoe kan
dit ? Waar is dit nadere onderzoek en waar zijn de uitspraken nu op gebaseerd dat het er  niet in zou zitten? .Informatie is nergens te vinden van dit onderzoek of gepubliceerd.
Nadere info over feiten zou dit wel helder maken.

Mvg



(WVL)
maandag 28 september 2020 14:40

(WVL); (WVL);
RE: Vragen chatbox vragenuur granuliet

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

23910 .2 . e

Super dank Ah oppakken. 5tui deze vragen!

Van: (WVL)
Datum: maandag 28 sep. 2020 11:38 AM
Aan: (WVL) < H@nvs.nl>, | (VAL) < |@rws.ni>, (VAL)
Onderwerp: Vragen chatbox ïagenuur granuhet

Hoi , ,

Complimenten voorde tra ns pa ra nte/o pen hartige toelichtingen en duidelijke uitleg (in complexe materie).

Bijgaand alle vragen/opmerkingen die in de chatbox langskwamen.



10 .2 . e
240

Waarom heeft onze DG ervoor gekozen om niet voor de camera te reageren? ondanks de korte termijn waarop
het verzoek tot een interview is gedaan, had dat mogelijk toch voor RWS gepleit?

Gaan we iets doen aan de imago schade?

Als j e  nou elke schijn wil t  voorkomen, waarom kies j e  dan voor Wim Kuijken als onafhankelijk
onderzoeker? Hi j  is  SG geweest en Deltacommissaris, hi j  kent alle betrokkenen persoonlijk; is dat
nou slim? Als RWS'er vind ik dit een gemiste kans

Als het allemaal zo duidelijk is dat granuliet als grond moet worden beschouwd, waarom is het dan
nodig geweest dat het werk van de daartoe gemandateerde vergunningverlener heeft
overruled?

Waarom is de Stas pas achteraf op  de hoogte gesteld?

Gaat RWS in  gewone mensentaal, op  sociale media, toelichten waarom het  granuliet niet schadelijk
is, dat de beoordeling grond klopte en dat het  onderdeel is van algemeen plan voor natuurherstel?
Dat is geen verdedigen. Feiten spreken niet voor zich, zoals stelt.

Opgavegericht werken: hoe is de relatie WVL met  de uitvoering, dus naar regio,
vergunningverleners, handhavers, maar  ook beleid?

van het  RIVM durft wel de media arena in te gaan, waarom kan durft hij di t  wel?

In hoeverre klopt de beeldvorming over de contacten met Halbe Zijlstra in de hele organisatie? Het
verschil tussen het  beeld van RWS (bijna niet) en het  beeld van Zembla is vrij groot. In m i jn
mening ondermijnt d i t  de afwegingen en processen i n  he t  dossier.

Positie van RIVM, maar  ook KNMI en planbureaus is  in de prakt i jk toch anders dan van RWS als
uitvoeringsorganisatie?

Waarom is er  geen uitleg gegeven aan de gemeente West Maas en  Waal?

Wat is eigenlijk de rol van WVL in d i t  dossier? Adviseren? Aan wie?

Vinden jullie het  zelf wenselijk dat een oud-bewindspersoon de ambtelijke top benadert vanuit  een
nieuwe rol en nieuw belang als hij/zij problemen ervaart?

Dat is toch van alle dag, contacten leggen? Relevant is hoe de overheid daar op reageert.

Is dan de les dat snellere besluitvorming vanuit beleid en verankering in de werkwijze uitvoering,
had geholpen?

Het is nog steeds erg ondoorzichtig hoe de besluitvorming dat  granuliet als grond moet worden
beschouwd is gegaan. Zeker nu het versneld is, heeft het de schijn dat  niet alles is meegewogen.
Als jullie transparant willen zijn, dan moet  daar ook meer openheid over zijn.

in de uitzending stuurde Zijlstra een boos bericht dat er  na toestemming wel monsters zi jn
genomen door handhavers over de aanwezige stoffen in het granuliet. zembla liet volgens mi j  open
hoe RWS hierop reageerde. Hoe ging RWS met zi jn bericht om? bleef RWS handhaven door
monsteren?

Is d i t  ook een gevolg van een overheid die regelarm wil werken?

Side note: waarom staat e r  i n  de kast eigenlijk een foto van ?

Ja, vanaf begin toepassing granuliet is een handhavingsplan opgesteld en RWS-ZN neemt nog alt i jd
periodiek controlemonsters.

Wat kunnen wij hier van leren?

Hoe transparant is RWS geweest voor het bedrijf dat de vergunning aanvroeg?



Is het niet handiger om vergunningverlening rond milieu enerzijds en bouwen van wegen
anderzijds NIET in 1 uitvoeringsorganisaite (RWS) te organiseren?

Wat betekent de term dienend leiderschap in het geval de expert / handhaver op de werkvloer
wordt overruled?

Interessante vraag . Tot 2016 voerde RWS zelfs nog toezicht op de uitvoering van eigen
werken. Daar is toen politiek op gereageerd door het toezicht van eigen werken van RWS bij de
ILenT te beleggen.

Hoe belangrijk is de pijler Leefomgeving in onze organisatie als we toestaan om door te gaan met
storten als er nog geen duidelijkheid is over milieu -effecten?

De plakker 'integriteit' wordt ook gekoppeld aan de uitzending. Daar is een gevoel beleving aan
gekoppeld, waar ik merk dat (oud) collega's verwarrend ervaren. Dit gesprek helpt. Wat gaan we
de komende periode nog doen om dat gevoel een plek te geven?

Is het terecht om de beoordeling van granuliet door een ’procesevaluatie' te laten bevestigen?

Zijn jullie naast Bontrup en Zijlstra zelf ook in gesprek geweest met de actiegroep Stop
Granulietstort Over de Maas?

Kan er worden gegarandeerd dat het flocculant in het granuliet niet kankerverwekkend is?

@ : de beslissing granuliet=grond is getoetst door zowel de Rechtbank Arnhem als de Raad
van Staten... en bevestigd.

Als het grond is, waarom is het dan zo lastig om uit te leggen dat het grond is?!?

Worden bovenstaande, onbeantwoorde vragen nog schriftelijk beantwoord?

Dank en voorde openhartige, eerlijke reflecties!

We komen nog terug op de vragen, want niet alle vragen zijn beantwoord in dit gesprek.
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FW: Concept aanbiedingsbrief en beslisnota inzake rapport Kuijken en de rapporten beleidsevaluatie Kwalibo
Brief TK - Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport Kuijken - concept 03-09-20- v3.docx; Beslisnota - Aanbieding rapporten Beleidsevaluatie Kwalibo en
rapport Kuijken - concept 03-09-20.docx

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

En mail 2 dat is totale setje dan

Van: (WVL) < @ rws.nl >
Verzonden: donderdag 3 september 2020 17:48
Aa n : ( BS) rrk; ( BS) @ rws. n
Onderwerp: FW: Concept aanbiedingsbrief en beslisnota inzake rapport Kuijken en de rapporten beleidsevaluatie Kwalibo

Hoi

bijgaand de concept versie van IK brief review Kuijken mbt Gamuliet

Nog niet bq de Stas: Wordt nog besproken tussen en

Inzet is in de wknd tas morgen

Desgevraagd ook naar Minster en beide ondertekenen

De “rekenfout” komt niet m deze bnefaan de orde, maar m beantwoording kanen ragen; deze zijn er blijkbaar ng inmiddels van het cda;

Heb verder aangegeven dat M en Stas nav overleg nog nota krijgen. over het hoe vd rekenfout: de relatie net de rechterlijke uitspraak en hoe evt de burgers te benaderen Kan mede basis zijn voor
beantwoording kamervragen:

Inhoudelijk de toon bij de Stas om alk aanbevelingen Van Kuijken positief te bejegenen Ambtelijk aangegeven dat eea vvelop consequenties echt moet worden uitgewerkt.

Groet

Van: - DGRW < (Smimenw.nl>
Datum: donderdag 03 sep. 2020 427 PM
Aan: (WVk) < |@rws.nl>, | (WVL)
Kopie: - DGRW rï i i i i i i ii n"~ nt
Onderwerp: Concept aanbiedingsbrief en bes lisnota inzake rapport Kuijken en de rapporten beleidsevaluatie Kwalibo

Dag en |

Zie bijgaand de huidige concepten van de aanbiedingsbrief en de concept beslisnota.

Deze concept brief ligt nu momenteel bij H en | |. De beslisnota nog niet.

Van: - DGRW
Verzonden: donderdag 3 september 2020 16:00
Aan: - BSK < B@mjnjenwm]>; (BS) <
CC: - BSK < @minienw.nl>; - DGRW < @minienw.nl>
Onderwerp: Concept aanbiedingsbrief inzake rapport Kuijken en de rapporten beleidsevaluatie Kwalibo

Dag | en

Bijgaand zend ik jullie op verzoek van de concept brief aan de Kamer.

Met Eendelijke groet,



(WVL)
dinsdag 29 september 2020 12:22

(CD}
RE: Verzoek naar aanleiding van Wob verzoek

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

246

10 .2 -e
Hoi|

Dan komen ze in aparte mails omdat ik niet de handigheid heb ze te bundelen in 1 .

Groet

Van: (I I Ij 1 iyfï nt
Datum: maandag 28 sep. 2020 11:16 PM
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: Verzoek naar aanleiding van Wob verzoek

Dag ,

Onderstaande mail ontving ik via , waarvoor dank! Zou je mij de documenten van WVL willen sturen waar je naar verwijst?

Groet en dank alvast,

Met vriendelijke groet,

Van: (WVL)
Verzonden: vrijdag 11 september 2020 09:01
Aa n : ( BS) < arwsml >; ( WV L) <( (WV L) nb
CC : ( BS) nl >
Onderwerp: RE: Verzoek naar aanleiding van Wob verzoek

Hoi| .

Gelet op het geringe aantal doe ikzelf maar e en de WOB- coördinatie

bij deze de WVL inventarisatie ( 0. 0)

Van mg :

Mail

1) mail aan mg dd 3/9 15.28 met de woordvoenngslgn

2) mail ■van mg aan dd 3/9 1 7.47 met terugkoppeling overleg met Stas.

App

3) App wisseling van met mg mcl reactie Aan (ZN) aan op 2/9

4) App Aan op 3/9 oatt uitnodiging tbA’ Staf Stas

5) App Aan mg aan op 3/9 OAer hetzelfde.

Nb ik meende ook een mail app te hebben Aan op 2/9 met de initiële melding maar die kan ik niet terug Amden

Als nodig uiteraard A’erder afstemmen

Groet

Van: (BS) < 3
Datum: donderdag 10 sep. 2020 5:19 PM
Aan:
(ON)<
< B@rws.n>,
Kopie: ('

(ZN) < (ZN)4 @rws.nt>
|@nvs.iii>. (WVL) <

(BS) < ■|@rAvs.nl>(BS)

Onderwerp: Verzoek naar aanleiding A an Wob Arerzoek



Beste mensen,

ons binnengekomen. Het gaat over het RWS-memo Acrylamide en Over de Maas, dat vorige week in de pers is gekomen in

Zembla vraagt onder andere om alle communicatie binnen lenW tot en met 3 sept jl. naar aanleiding van de media-aandacht.

Wellicht hebben jullie hierover gecorrespondeerd (per e-mail en/of WhatsApp/Signal, zowel met lenW-collega's als personen daarbuiten). Zouden jullie dit willen nagaan en, indien dit het geval is,
de betreffende correspondentie zo spoedig mogelijk willen aanleveren bij de Wob-coördinator van jullie dienstonderdeel? Die kan de documenten beoordelen en 'lakken', indien er
weigeringsgronden aan de orde zijn.

Gelet op de gevoeligheid van dit onderwerp en de korte termijnen van de Wob willen we jullie vragen om deze kwestie met prioriteit te behandelen, zodat jullie Wob-coördinatoren uiterlijk op 17
september a.s. een inventarislijst bij mij kunnen aanleveren.
@ rkünnen we hier even over bellen voor wat betreft BS?

Alvast bedankt.

Zoals wellicht al bekend, is bijgaand Wob-verzoek op 3 september jl. bij
verband met een rekenfout.


