
Gedetailleerde tijdlijn granulietzaak  
 
Personen:  
Diana Beuting – HID Rijkswaterstaat Zuid-Nederland  
Michèle Blom – Directeur-Generaal (DG) Rijkswaterstaat  
Cees Brandsen – HID Rijkswaterstaat onderdeel Water, Verkeer en 
Leefomgeving (WVL) 
Jan Hendrik Dronkers – Plaatsvervangend Secretaris-Generaal van ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor DG Rijkswaterstaat, voorganger van Blom 
Peter Heij – DG Water en Bodem ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Ruud Splitthoff – directeur Leefomgeving bij Rijkswaterstaat WVL. 
Halbe Zijlstra – CEO van Volkerrail, onderdeel VolkerWessels. 
 
15 augustus 2008 
Mail van SenterNovem. GIB heeft de vraag gesteld in hoeverre het zand dat vrij 
komt bij het breken van graniet (< 2mm) past onder de definitie van grond onder 
het Besluit bodemkwaliteit (Bbk).  
 
25 augustus 2008 
In overleg met het Implemenatieteam Besluit bodemkwaliteit (IT Bbk) bepaalt het 
ministerie van VROM een standpunt over granietzand: het is grond. 
 
20 oktober 2008 
Certificerende instelling Intron krijgt van GIB te horen dat het ministerie 
granietzand als grond heeft betiteld. Dit betekent voor Intron een probleem, 
omdat zij voor de certificering een keuze hadden gemaakt voor een bouwstof 
onder BRL 9324. (Volgens Intron is dat gedaan omdat granietzand de fijne fractie 
van steenslag is, wat ook een bouwstof is).  
 
28 oktober 2008 
Iemand van het ministerie mailt dat ze het bestaan van BRL 9324 over het hoofd 
hadden gezien. Consequentie vanwege het standpunt dat granuliet grond is, is 
dat BRL 9324 waarschijnlijk aangepast moet worden (omdat in die BRL steenslag 
van graniet als bouwstof wordt bestempeld).    
 
7 januari 2009 
Vergadering Implementatieteam Besluit bodemkwaliteit (Senter Novem) over o.a. 
granietzand. Na een toelichting van Intron is de werkgroep van mening dat 
granietzand grond mag zijn. Intron gaat BRL 9324 aanpassen. (NB: uiteindelijk 
proberen ze ook BRL 9321 aan te passen, dus hier tussendoor zal nog iets 
gebeurd zijn. De aanpassing van BRL 9321 strand, omdat de Toetsingscommissie 
Bbk oordeelt dat hiermee impliciet de definitie van een bouwstof zou worden 
aangepast, omdat het niet zo kan zijn dat als je een bouwstof fijn maakt, het 
ineens grond wordt.)  
 
 



20 maart 2013 
Vraagstuk granuliet/granietzand bekeken door Bodem+, conclusie is dat het zand 
(grond) is en dat BRL 9321 juist is. (Opvallend is dat nu de term granuliet nu ook 
wordt gebruikt.) 
 
21 Maart 2013 
Certificeerder Kiwa antwoordt op vraag Ingenieursbureau Oranjewoud over 
granuliet. Volgens Kiwa is granuliet een bouwstof en valt het onder BRL 9324.  
 
5 juni 2013 
Rijkswaterstaat West-Nederland Noord constateert een overtreding bij de Carel 
Reynierszhaven in Amsterdam. Er wordt microzand van GIB toegepast als zijnde 
zand, dit is volgens RWS echter geen zand, maar een bouwstof. Materiaal moet 
daarom terugneembaar worden toegepast en dat is hier niet het geval, op foto’s 
is uitspoeling en verkleuring te zien. 
 
Juni 2013 
Discussie in Implementatieteam Besluit bodemkwaliteit. Er is geen 
overeenstemming over typering granuliet, een van de deelnemers aan het 
overleg vind granuliet geen grond, anderen wel. De discussie wordt geparkeerd.    
 
Juni 2017 
Nieuwe BRL 9344 wordt speciaal voor granuliet ingediend door SGS/GIB. BRL 
komt door eerste stadia, maar in juni constateert Bodem+ een strijdigheid, 
materiaal kan niet bouwstof en grond tegelijk zijn onder Bbk. De discussie over 
grond/bouwstof granuliet laait opnieuw op. 
 
Dinsdag 27 maart 2018 
Melding van 75.000 ton granuliet voor toepassing in Honswijkerplas. Melder is 
tussenpartij Dekker Futera.  
 
Dinsdag 3 April 2018 
Melding door Rijkswaterstaat Oost-Nederland afgewezen, voldoet niet aan Bbk. 
Granuliet mag vanuit zorgplicht niet in oppervlaktewater worden toegepast en is 
geen functionele toepassing.  
 
Woensdag 4 april 2018 
Nieuwe melding granuliet door Dekker Futera voor Honswijkerplas. (NB: Geen .1 
melding, maar een hele nieuwe.) 
 
Zelfde dag meldt Bodem+ in een reactie op een vraag van aannemer Numaga 
dat granuliet zand is. (dit wordt later gecorrigeerd.) 
 
 
 
 



Vrijdag 6 april 2018 
Telefonisch overleg Dekker Futera met RWS Oost-Nederland. RWS vindt de 
melding nog steeds ontoereikend, volgens Dekker Futera omdat er risico is op 
vertroebeling. 
 
Woensdag 11 april 2018 
Officiële afwijzing melding. Tweede afwijzing in Oost-Nederland.  
 
Donderdag 12 april 2018 
Correctie Bodem+ op antwoord van 4 april. Eerdere antwoord was op basis van 
inzichten van 2009, er zijn nu andere inzichten. BRL 9321 is niet geldig.  
 
Woensdag 18 april 2018 
RWS Oost-Nederland stuurt tussenpartij Dekker Futera een toelichting op de 
weigering. RWS heeft uit het verleden ervaringen met granuliet, toen bleek dat 
het geen nuttige toepassing is in oppervlaktewateren. Gaat vooral om zorgen 
vertroebeling en mogelijk negatief effect op de omgeving (met name vissen). Bij 
project Twente kanalen is jaren geleden besloten dat granuliet niet voldoet aan 
zorgplicht, ook al is het ‘schoon’.   
 
Maandag 23 april 2018 
Bontrup vraagt om gesprek met RWS Oost-Nederland, omdat afzet granuliet 
essentieel is voor voortgang bedrijf.  
 
Woensdag 25 april 2018 
RWS Oost-Nederland antwoordt op Bontrup dat ze granuliet niet willen 
ontvangen in hun gebied, op grond van Bbk-artikel 5 en 7. Voor gesprek moet GIB 
naar de ILT, samen met certificeerder SGS Intron. Dit omdat er ook vragen zijn 
gesteld over of de certificering wel klopt. 
 
Woensdag 16 mei 2018  
Bespreking RWS Oost-Nederland Handhaving en GIB in Amsterdam. Ze komen er 
niet uit. RWS blijft bij standpunt en blijft granuliet weigeren. GIB noemt o.a. dat 
niet kunnen afvoeren van granuliet kan leiden tot stilleggen productie en daarbij 
dus ook de productie van asfalt in Nederland.  
 
Maandag 28 mei 2018 
Bbk-melding voor toepassing van 200.000 ton granuliet in Over de Maas. De 
melding is een .3 melding van een melding die als eerst in 2016 is gedaan. Term 
granuliet komt niet in melding voor, materiaal wordt omschreven als grond of 
industriezand.  
 
Woensdag 30 mei 2018 
Afkeuring melding granuliet in Over de Maas. Afkeur lijkt gedaan door RWS Oost-
Nederland, of op advies van Oost-Nederland. 
 



Juni 2018 
Volgens GIB is hun opslagcapaciteit van granuliet bereikt en huurt GIB vanaf juni 
2018 een extra terrein in de Amsterdamse haven. 
 
Woensdag 7 november 2018 
GIB laat advocarenkantoor Hekkelman een brief sturen aan RWS Oost-
Nederland. RWS moet hun besluit terugdraaien en granuliet toestaan. Volgens de 
advocaat zou GIB nu al 1,25 mln. schade hebben geleden vanwege de kosten 
voor opslag, uur opslagterrein en transport. Mocht Oost-Nederland het besluit 
niet terugdraaien, dan wil de advocaat een rechtsoordeel van RWS, zodat er 
bezwaar kan worden aangetekend.  
 
Vrijdag 9 November 2018 
Peter Bontrup stuurt een mail naar Cees Brandsen, HID van Rijkswaterstaat WVL 
en bedankt hem ‘voor het aangename gesprek bij ons op kantoor’.  
 
Maandag 19 november 2018 
De Inspectie Leefomgeving en Transport wordt ingeschakeld. De ILT geeft een 
juridisch advies. De ILT stelt dat granuliet een bouwstof is, daarom is BRL9321 niet 
van toepassing en is GIB in overtreding van het Besluit bodemkwaliteit. SGS 
Intron is ook in overtreding vanwege het verstrekken van het certificaat.  
Erkenning BRL9321 zou volgens de ILT moeten worden ingetrokken, totdat dit 
gebeurt heeft de kwaliteitsverklaring volgens de inspectie in ieder geval zijn 
werking verloren. 
Volgens ILT dient in kader van milieubelang voorkomen te worden dat granuliet 
in voormalige zandwinputten als Honswijkerplas wordt toegepast. 
 
Dinsdag 4 december 2018 
Reactie op Hekkelman, RWS gaat niet aan de eisen voldoen. Geen terugtrekking 
besluit en geen rechtsoordeel.  
 
Maandag 7 januari 2019 
GIB-advocaat Hekkelman stuurt een bezwaarschrift naar RWS Oost-Nederland. 
Ze vragen nog eens om intrekken besluit en om granuliet toe te staan onder 
water.   
 
Dinsdag 29 januari 2019 
Afspraak Bontrup met RWS Oost-Nederland en de ILT, locatie is RWS Oost-
Nederland in Arnhem. Tijdens het gesprek zegt de overheid toe dat ILT/Bodem+ 
duidelijkheid zullen geven over de status van het certificaat. RWS zal motiveren 
of granuliet als grond of als bouwstof moet worden aangemerkt.  
 
Woensdag 30 januari 2019 
GIB laat onderzoeksbureau Schreurs een nieuw rapport over granuliet opstellen. 
Eind januari vraagt Schreurs de eerste keuring aan voor een partij granuliet.  
 



Dinsdag 5 februari 2019 
Gesprek RWS WVL (o.a. specialist Bodem+) en GIB. Afspraak is dat er nader wordt 
uitgezocht wat granuliet nou is. Specialist Jos Vink van Deltares zal worden 
gevraagd om een notitie op te stellen over granuliet.   
 
Woensdag 20 februari 2019 
Eerste keuringsresultaten voor Schreurs zijn binnen. Barium is meegenomen. 
 
Maart 2019 
Vanwege de complexiteit wordt besloten om samen met DGRW, WVL, ILT en 
RWS Oost-Nederland een notitie op te gaan stellen om voor eens en altijd 
duidelijkheid te creëren. Hier worden specialisten betrokken en definities en 
standpunten verkend. 
 
Voorjaar 2019 
Vraag bij expert Jos Vink van Deltares: is granuliet grond? Volgens Vink is het 
geen grond. Granuliet kan worden gebruikt als bouwstof en is anders een 
afvalstof.  
 
20 Maart 2019 
Bontrup stuurt ‘zoals afgesproken’ een mail aan enkele mensen binnen ministerie 
en RWS met onderbouwing dat granuliet grond is. (Cees Brandsen zit of in CC, of 
krijgt de mail op 1 april doorgestuurd.) 
 
Maandag 1 april 2019 
GIB-advocaat Hekkelman vraagt RWS Oost-Nederland om behandeling 
bezwaarschrift van 7 januari. Tussentijds is het bezwaarschrift aangehouden 
vanwege onderling overleg partijen.  
 
Dinsdag 9 april 2019 
Brandsen reageert op mail Bontrup van 20 maart. Volgens Brandsen begint hij te 
horen dat Bontrup vooral redeneerlijnen heeft en geen echte resultaten. Ook 
hoort hij vragen over het flocculant. Brandsen is met de zaak bezig en komt er 
nog completer op terug. 
 
Woensdag 10 april 2019 
Toetsing monstername aan Besluit Bodemkwaliteit voor rapport Scheurs.  
 
16:08 
Lange mail Bontrup aan RWS WVL directeur Cees Brandsen. Volgens Bontrup 
zijn er meerdere resultaten die ondersteunen dat granuliet schone grond is. 
Bontrup voelt zich als crimineel behandeld omdat hij zich steeds moet 
verdedigen tegen onterechte aantijgingen. Na Bontrups reactie komen er steeds 
nieuwe onterechte aannames. De maat is meer dan vol, er is simpelweg geen tijd 
meer. Bontrup vraagt dat er binnen RWS wordt ingegrepen en dat de hetze stopt. 
Gelukkig is er volgens Bontrup een project in de Markerwadden dat de druk even 



van de ketel haalt, zodat ze kunnen blijven leveren aan wegenbouw Nederland. 
“De ironie is dat RWS zelf groot belanghebbende is aangezien wij een 
substantieel producent van steenslag zijn voor de projecten van RWS”.  
Bontrup sluit af met dat de zaak hem persoonlijk raakt.  
 
Vrijdag 12 april 2019 
Eerste versie schreurs rapport voltooid. Rapport gaat o.a. naar Cees Brandsen.  
 
Vrijdag 19 april 2019 
Bontrup stuurt een mailwisseling door met de specialist van Bodem+ en een 
lange begeleidende mail aan Cees Brandsen. Bontrup heeft de indruk dat de 
specialist van Bodem+ er positief instaat en noemt dat het in ieder geval 
belangrijk is dat een andere medewerker (van RWS Oost-Nederland) bij het 
dossier weg blijft, omdat ‘het onomstotelijk is dat hij er niet objectief in staat.’ 
Bontrup schrijft dat het voor hem gissen en afwachten is wat de volgende vraag 
of hypothese is die ze moeten weerleggen of antwoorden. Het doet hem denken 
aan een spreekwoord dat zijn vader wel eens gebruikt: “één gek kan meer vragen 
stellen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden.”  
 
22 april 2019 
Concept notitie granuliet van Bodem+ is voltooid. Stuk wordt naar betrokkenen 
gestuurd. Het stuk stelt onder meer dat het grondstandpunt van 2008/2009 bij 
nadere beschouwing onjuist is.  
 
Dinsdag 7 mei 2019 
15:16 
Tussenpartij Brabob mailt RWS dat ze opnieuw voornemens zijn een partij 
granuliet aan te melden voor Over de Maas.  
 
16:53 
RWS reageert op Brabob: “mocht je willens en wetens deze partij als grond 
melden, wetende dat het in strijd is met de uitspraak van het ILenT, dan wordt dit 
gezien als een economisch delict en zal er ook een bodemsignaal afgegeven 
worden aan ILenT.”  
 
Maandag 20 mei 2019 
Gesprek tussen miniserie, ILT, RWS advies en RWS handhaving over notitie 
granuliet. Een van de deelnemers is een bouwstoffenexpert van WVL. Uitkomst: 
granuliet is een bouwstof, geen grond. En de juiste papieren moeten erbij zitten.  
 
Donderdag 23 mei 2019 
Bezoek RWS onderdeel Grote Projecten en Onderhoud aan GIB in Amsterdam. 
Tijdens gesprek gaat het oa over Twente kanaal en Bontrup begint ook over zaak 
in Oost-Nederland. Bontrup klaagt dat RWS Oost-Nederland en ILT de 
productielocatie niet willen komen bezoeken en geen gesprek willen. Bontrup wil 
een juridische strijd of betrekken media vermijden, maar voelt zich daartoe 



gedwongen wanneer helderheid uitblijft en productieprocessen moeten worden 
stilgelegd. 
 
Maandag 27 mei 2019 
Gemeenschappelijk overleg Bodem+, Oost-Nederland, LONC, ILT, I&W en LOBO. 
Uitkomst: granuliet is een bouwstof en geen grond zoals GIB aangeeft, 
toepassing granuliet in oppervlaktewater is gezien zorgplicht niet gewenst en 
normdocument is niet geldig. 
 
Bontrup belt Cees Brandsen. Bontrup houdt vol dat granuliet een grondstof is en 
ook als recycled spoorballast als grondstof wordt gekeurmerkt. Bontrup zegt dat 
volgens Deltares het flocculant een onschuldig middel is.  
Brandsen vraagt zich in mail af waarom een redeneerlijn is verlaten (..) mede 
omdat het al eerder is gebruikt als grondstof.  
 
Woensdag 29 mei 2019 
Bouwstofexpert van WVL mailt: ‘Kreeg net bericht via BS dat hij inderdaad een 
rechtszaak gaat starten’. [NB: ‘hij’ is ws Bontrup] 
 
Donderdag 6 Juni 2019, ochtend 
Halbe Zijlstra belt en mailt met Loco-SG IenW Jan Hendrik Dronkers. (Later wordt 
Zijlstra als gevolg van dit gesprek doorverwezen naar 4 contactpersonen, iemand 
van ILenT, DGMI, Afval en Recycling van ministerie IenW en Splitthoff van RWS.) 
 
Donderdag 13 juni 2019 
13:20 
Notitie Bodem+ over granuliet is definitief en wordt doorgestuurd binnen RWS. 
Bestandsnaam in bijlage bevat woord ‘definitief’.  
 
Vrijdag 14 juni 2019 
Bbk-melding granuliet bij RWS Oost-Nederland voor Over de Maas, gaat om 
6.000 m3.  
 
Maandag 17 juni 2019 
15:35 
Bodem+ stuurt notitie granuliet aan GIB, met onbekende ontvangers DGRW en 
WVL in CC. De notitie is nu weer een concept. Bodem+ wil de notitie graag 
bespreken op 12 juli, bij IenW en vraagt wie vanuit GIB aanwezig kan zijn.  
 
Dinsdag 18 juni 2019 
14:25 
Medewerker WVL mailt aan o.a. Splitthoff: “Bontrup/GIB is nu hoog in de boom 
aan het lobbyen voor het granulietverhaal. Hij heeft daarbij Halbe Zijlstra 
ingeschakeld en gehoor gevonden.” 
 
 



15:01 
Melding granuliet voor Over de Maas wordt afgewezen, als motivatie wordt o.a. 
de memo van Bodem+ meegestuurd. RWS Zuid-Nederland staat in de CC.  
 
Woensdag 19 juni 2019 
13:47 
GIB reageert op afwijzing Over de Maas. Volgens GIB is het vreemd dat de 
Bodem+ memo wordt gebruikt voor de afwijzing, omdat het stuk vol fouten zou 
staan en een concept is. GIB schrijft “inmiddels komt ons bedrijf tot stilstand, lees 
de wegenbouw”.   
 
18:14 
Loco-SG van het ministerie Jan Hendrik Dronkers reageert op mail Zijlstra van 6 
juni. Zijlstra wordt doorverwezen naar 4 contactpersonen, Frank Diepenbeek van 
ILenT, DGMI, Afval en Recycling van IenW en Ruud Splitthoff van RWS. Volgens 
Dronkers kennen deze personen de problematiek. 
 
22:22 
Halbe Zijlstra bedankt Dronkers voor het leggen van de contacten. Halbe hoopt 
op een goed gesprek en een snelle en constructieve oplossing, ’zodat we 
voorkomen dat we binnenkort zonder grondstoffen voor asfalt komen te zitten’. 
Zijlstra schrijft over een komend gesprek van 27 juni, dat is opgezet omdat Cees 
Brandsen onlangs in de zaak is gedoken.   
 
Donderdag 20 juni 2019 
Vergadering Implementatie Team Bbk. Op de agenda staat oa vraag of granuliet 
als grond kan worden gezien. De Bodem+ specialist die de granuliet notitie heeft 
geschreven geeft een toelichting en concludeert dat granuliet een bouwstof is.  
 
De vertegenwoordiger van het IPO en de Landelijke Werkgroep Ketentoezicht 
Bodem, Bagger en Bouwstoffen zegt ook dat granuliet een bouwstof is, 
daarnaast vraagt hij aandacht voor de afbraakproducten van het gebruikte 
flocculant.  
 
Het IT geeft aan dat granuliet qua structuur geen natuurlijk bodemmateriaal is. 
Het IT volgt de redeneerlijn van de Bodem+ notitie en adviseert IenW aandacht te 
hebben voor beoordeling van het materiaal als bouwstof.  
 
16:29 
Mail Halbe Zijlstra aan Ruud Splitthoff. Zijlstra en Bontrup willen graag om de tafel 
om het probleem rondom granuliet te bepreken. Bontrup loopt tegen grenzen 
bedrijfsvoering aan, Zijlstra schrijft: ‘deze zaak zal binnenkort ook impact hebben 
op de wegenbouwsector in Nederland, aangezien Bontrup groot deel steenslag 
levert voor het asfalt, met name ZOAB’.  
 
 



Donderdag 27 juni 2019 
Gesprek Bontrup (Bontrup met 2 collega’s) met WVL en RWS bestuusstaf. Tijdens 
gesprek adviseert iemand van RWS aan Bontrup om in de grond/bouwstof 
discussie proportionaliteit/maatschappelijk effect aan te dragen als argument. 
”Binnen zes weken zal er geen asfalt meer geleverd kunnen worden. En Bontrop 
levert materiaal voor 85% deklagen in NL.”  
 
Maandag 1 juli, 14:30 – 16:30 
Gesprek met Zijlstra, Peter Bontrup, adviseur Bontrup, iemand van DGMI, Ruud 
Splitthoff en Frank Diepenbeek van ILT. Gesprek is op verzoek van Dronkers. 
Locatie is kantoor ILT, Rijnstraat 8, Den Haag, vergaderzaal Z5.08. 
 
Dinsdag 2 juli 2019 
Bontrup reageert op Bodem+ nota granuliet. Bontrup benadrukt dat de 
continuiteit van de bedrijfsvoering in gevaar is en daarmee ook de wegenbouw in 
Nederland. Bontrup stuurt een GIB-reactie op de memo mee.  
 
Woensdag 3 juli 2019 
Een ambtenaar van RWS WVL heeft uitgezocht waarom er in het verleden geen 
problemen waren met granuliet. Onder het voormalige Bouwstoffenbesluit en het 
Bbk was granuliet niet gereguleerd, daarom waren er geen problemen met de 
afzet. Onder het Bbk is een grote partij granuliet onder de noemer ‘Noordse leem’ 
in Friesland toegepast, door het bevoegd gezag is toen alleen gekeken of er een 
certificaat toegevoegd was, niet of dat certificaat ook juist was, door de naam 
‘Noordse leem’ is het als grond geaccepteerd. Bij RWS is granuliet ook toegepast 
in ‘Tong Over de Maas’, de ambtenaar schrijft daar over: “Toepassing had in dit 
project niet mogen plaatsvinden. De beoordeling is onder tijdsdruk onvoldoende 
uitgevoerd.” 
 
Door een handhavingszaak in Oost-Nederland, een vraag bij de Bodem+ 
helpdesk en het indienen van een nieuw normdocument is de overheid goed 
naar granuliet gaan kijken. Door die discussie kon GIB in die periode het granuliet 
niet kwijt en kreeg GIB opslagproblemen. De ambtenaar schrijft dat GIB eerder 
heeft gezocht naar andere toepassingsmogelijkheden, hij schrijft “verwerking in 
diepe plassen als “grond” is voor GIB financieel het meest aantrekkelijk. 
Onderzoek naar andere mogelijkheden is door GIB gestopt.”  
 
Woensdag 10 juli 2019 
8:06 
Mail van WVL aan Cees Brandsen met update. Keuze moet gemaakt worden of 
granuliet een bouwstof of grond is, DGWB lijkt dit te moeten doen. Binnenkort (12 
juli) is er een belangrijk gesprek tussen DGWB en GIB. De WVL’er schrijft “In dat 
proces hebben we als uitvoerder (projecten en areaalbeheerder) duidelijk 
gemaakt welke zorgen we ons maken voor de asfaltproductie. Die zorgen zijn 
inmiddels duidelijk aangekomen.” 



WVL schrijft dat ‘de claim van Peter dat GIB 85% van de markt in handen heeft 
niet ver bezijden de waarheid lijkt’. En ‘RWS vraagt dit materiaal feitelijk sinds een 
jaar of 15 om stroefheidsproblemen te voorkomen. Sinds ca 5 jaar wordt er meer 
dubbellaags zoab gelegd, wat mogelijk de oorzaak is dat er meer restproduct 
ontstaat.’  
Als leerpunt noemt de ambtenaar oa ‘gevolgen van beslissingen kunnen overzien 
voor de hele keten.’ 
 
Vrijdag 12 juli 2019 
12:30 
Gesprek GIB met twee medewerkers van Ministerie onderdeel DGWB over 
granuliet. Volgens interne tijdlijn van RWS Bestuurstaf was Halbe Zijlstra ook bij 
dit gesprek aanwezig. Bontrup en een collega zijn er in ieder geval bij.  
NB: aanvankelijk zou de schrijver van de Bodem+ notitie bij dit gesprek aanwezig 
zijn. Een paar dagen van tevoren wordt zijn betrokkenheid teruggedraaid. Dit is in 
ieder geval op 10 juli al besloten, wellicht eerder. 
 
15:56 
DGWB stuurt een terugkoppeling naar WVL. Uitkomst: granuliet mag grond zijn, 
‘alles overwegende zijn wij tot de conclusie gekomen dat er voldoende 
argumenten zijn om granuliet als grond te kwalificeren.’ DGWB noemt als 
argument dat granuliet inmiddels in grote hoeveelheden als grond is toegepast. 
Is nog een punt met de nieuwe BRL, zou volgens DGWB mooi zijn als GIB in 
tussentijd onder BRL 9321 kan produceren.  
 
Maandag 15 juli 2019 
8:28 
Reactie specialisten WVL op DGWB. De conclusie van DGWB staat volgens de 
mail haaks op redeneerlijn die WVL heeft afgesproken met ILT, RWS en IenW.  
 
9:48 
DGWB reageert met o.a.: “wij hebben in overleg van afgelopen vrijdag gekeken 
naar het totale plaatje, inclusief historie en mogelijke consequenties van een 
keuze.” 
 
Donderdag 18 juli 2019 
Gesprek ‘om de neuzen binnen het ministerie dezelfde kant op te krijgen’. O.a. 
met DGWB, ILT, WVL, Zuid-Nederland en Oost-Nederland. ‘DGWB heeft in dit 
gesprek de koers stevig neergezet’. Er komt nog een brief, ook voor 
directeurenoverleg later deze maand.  
 
Vrijdag 2 augustus 2019 
Volgens een latere email heeft Cees Brandsen deze dag Michele Blom 
geïnformeerd over de granulietzaak. 
 
 



Maandag 5 augustus 2019 
11:50 
Een medewerker van WVL geeft RWS bestuursstaf een update over granuliet. 
Cees Brandsen zal Michele Blom op hoofdlijnen gaan informeren. Een van de 
twee punten die Cees zal noemen is: “Duiding potentieel van een risico voor de 
asfaltproductie, dat voortkomt uit weigering HH om restmateriaal te accepteren 
in diepe plas;” Tweede punt is dat DGWB voortouw heeft voor een 
richtinggevende uitspraak.  
(Cees Brandsen mailt op 6 augustus dat hij Michele Blom al op vrijdag 2 augustus 
‘al deze zaken en ontwikkelen heeft verteld’.  
 
Woensdag 14 augustus 2019 
Mail van Michele Blom over een aankomend overleg over granuliet, Blom schijft 
“Ik hoor grg wat er uit t overleg komt. En als daar niet uit komt dat t grond is dan 
grg escaleren. Als er uit komt dat t wel grond is dan moet er goede begeleiding 
zijn naar degenen die nu binnen wvl en ON overtuigd zijn dat dat fout is”. 
 
Maandag 19 augustus 2019 
Gesprek tussen IenW en RWS over granuliet. (staat vermeld in tijdlijn van RWS 
Zuid-Nederland, inhoud gesprek onduidelijk) 
 
Woensdag 21 augustus 2019 
Directeurenoverleg granuliet. Gesprek Ruud Splitthoff (WVL) met andere hoge 
medewerkers van RWS. Splitthoff mailt een verslag op hoofdpunten naar enkele 
medewerkers van RWS. In het overleg zou overeenstemming zijn bereikt om 
granuliet als grond te beschouwen. Er wordt een gezamenlijke notitie van DGWB 
en RWS opgesteld, ‘als basis voor uniform handelen’. Die notitie zal aan DG RWS 
worden voorgelegd met advies om dit aan de stas te informeren.  
  
Splitthoff schrijft o.a. dat er op 26-8 een gesprek met Bontrup zal zijn. 
Verder meldt Splitthoff dat de firma Bontrup een nieuwe melding kan gaan doen 
bij RWS Oost-Nederland.  
 
Vrijdag 23 augustus 2019 
Gesprek Michele Blom en Halbe Zijlstra. Er is ook een ambtenaar van de 
bestuursstaf aanwezig. Volgens de bestandsnaam van de voorbereidingsmemo 
is ook VolkerWessels Ceo Jan de Ruiter aanwezig. In de voorbereidingsmemo 
wordt het onderwerp granuliet genoemd.  
 
Maandag 26 augustus 2019 
13:12 
Medewerker van WVL mailt: “IenW en verschillende afdelingshoofden van RWS 
zijn aan het shoppen om hun gelijk te krijgen. Verschillende adviseurs van LONC 
en RWS worden genegeerd. Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt.”  
 
 



14:30 
Gesprek op Westraven (Utrecht) tussen 2 mensen van Bontrup met Ruud 
Splitthoff (WVL) en een medewerker van het ministerie van I&W. Onderwerp is 
granuliet, nav directeurenoverleg 21 augustus.  
 
Dinsdag 17 september 2019 
Eerste melding partij granuliet Over de Maas, onder nr. 504391.0. 
 
Vrijdag 20 september 2019 
RWS Oost-Nederland wijst de collega’s van Zuid-Nederland erop dat de mail van 
het ministerie dat granuliet grond is geen juridische status heeft. Dit kan alleen 
geregeld worden in een ministerieel besluit, Oost-Nederland gaat nog steeds uit 
van een bouwstof.  
 
Maandag 23 september 2019 
RWS Zuid-Nederland wijst de granulietmelding van 17 september af.   
 
Woensdag 25 september 2019 
Mail vergunningverlening RWS Zuid-Nederland aan enkele collega’s van RWS-
Zuid en Ruud Splitthoff (WVL).  
Vergunningverlener schrijft dat hij een groot aantal spelers in het dossier 
geraadpleegd heeft en dat de conclusie is dat granuliet geen grond is. RWS-Zuid 
wijst de partij granuliet af om de volgende redenen: 
- Het is geen grond, maar bouwstof/afvalstof. 
- BRL 9321 is een onjuist certificaat bij granuliet; 
- Zorgplicht en zorgen om effecten op het milieu. (hier noemt ambtenaar 

zorgen om enkele niet-genormeerde stoffen.) 
Vergunningverlener benadrukt dat zelfs als de partij als grond zou worden gezien 
en was voorzien van correct certificaat, dat de partij dan nog zou worden 
afgekeurd vanwege zorgen om milieuhygiënische redenen.  
 
Zelfde dag 
Mail WVL aan vergunningverlener RWS-Zuid. Ambtenaar WVL gaat in op de 
afwijzingsgronden en stelt o.a. dat er geen discussie meer is over granuliet: “we 
beschouwen het als grond”. Verder schrijft hij dat ‘snel handelen essentieel’ is en 
‘spoed vereist’ is en heeft het over een afgesproken werkwijze met Bontrup.   
 
Donderdag 26 september 2019 
9:44 
Mail Splitthoff aan iemand van WVL en Zuid-Nederland. Splitthoff noemt het 
cruciaal dat vandaag helderheid komt over wat handhaving Zuid-Nederland 
nodig heeft om de melding te beoordelen en dat direct duidelijk is wat Bontrup 
dan nog moet leveren en hoe. 
 
 



14:30 
Gesprek tussen RWS en GIB op kantoor RWS Utrecht. Voor RWS is Splitthoff 
(WVL) aanwezig, vanuit GIB Bontrup en een adviseur. Via de telefoon luistert de 
betrokken medewerker van WVL mee en twee medewerkers van RWS-Zuid 
vergunningen. Nav gesprek worden afspraken gemaakt over melding en wordt 
een bijlage toegevoegd.  
 
Zelfde dag 
Netwerkdirecteur RWS-Zuid mailt Splitthoff (WVL) en verwijst naar een eerder 
gesprek. Netwerkdirecteur schrijft dat Splitthoff heeft verzekerd dat de DG op de 
hoogte is van de beleidswijziging en dat deze schriftelijk wordt vastgelegd. 
Netwerkdirecteur vindt een directeurenoverleg onvoldoende basis voor een 
beleidswijziging en ze dringt aan op een spoedige vastlegging van de 
rechtsgeldigheid van de beleidswijziging.  
 
Netwerkdirecteur benoemt dat ze sinds dinsdag (NB: dag na eerste afwijzing) 
druk ervaart op dit dossier en dat medewerkers hier ook last van hebben. 
Daarnaast benadrukt de medewerker dat Bontrup hetzelfde zal worden 
behandeld als elk ander bedrijf.  
 
Vrijdag 27 september 2019 
Aanvraag tweede keuring voor geüpdatete versie van Schreurs rapport.  
 
Maandag 30 september 2019 
Mail bouwstoffenexpert WVL als respons op punten uit implementatieteam. De 
specialist onderschrijft nog eens dat granuliet geen grond is. Noemt enkele 
stoffen voor zorgplicht.  
 
Woensdag 2 oktober 2019? 
Nieuwe vergadering Implementatieteam. De vergadering van juni wordt 
besproken, verslag wordt iets aangepast en definitief gemaakt. De deelnemer 
van het ministerie blijkt een andere mening te hebben over granuliet, binnen 
ministerie is met GIB gesproken over granuliet en IenW heeft besloten een 
toepassing als grond toe te staan. Dit veranderd niets aan de conclusie en het 
advies van het team. 
 
Vrijdag 4 oktober 2019 
Mail netwerkdirecteur RWS-Zuid aan Splitthoff (WVL), RWS-Zuid verzoekt 
opnieuw om schriftelijk bevestiging van de beleidswijziging om granuliet als 
grond te mogen zien.  
 
Dinsdag 8 oktober 2019 
Tweede keuringsresultaten, voor nieuw rapport Schreurs. Ondanks eerdere 
verhoogde waarden uit de resultaten van het voorjaar ontbreekt de stof barium in 
de resultaten.  
 



Woensdag 9 oktober 2019 
Nieuwe versie rapport Schreurs vastgesteld. 
 
Donderdag 10 oktober 2019 
Tweede aanmelding partij granuliet door tussenpartij BraBoB. 
 
Memo van DGBW Peter Heij aan DG RW Michele Blom. Heij ziet granuliet als 
grond. Hij benoemt dat specialisten in eerste instantie granuliet als bouwstof 
hebben gedefinieerd. Dit standpunt is met betrokken belanghebbenden 
besproken. Dan wordt vastgesteld dat de specialisten voorbij gaan aan dat 
granuliet sinds 2008 als grond is beschouwd. De specialisten hebben volgens 
Heij ook de brede maatschappelijke gevolgen van de keuze niet in beeld. Heij 
concludeert dat er geen nieuwe overtuigende argumenten zijn om granuliet als 
grond niet te accepteren.   
Volgens Heij is er bij ILT geen bezwaar tegen het huidige certificaat onder BRL 
9321, in afwachting van de nieuwe BRL 9344.  
 
Heij schrijft ook dat directeur-generaal van RWS het standpunt zal voorleggen 
aan de staatssecretaris.  
 
Donderdag 17 oktober 2019 
Beoordeling melding granuliet door ambtenaar RWS Zuid-Nederland: 
afgewezen. De ambtenaar gebruikt dezelfde argumenten als 
vergunningverlening op 25-09. 
 
19:02 
Whatsapp contact tussen Halbe Zijlstra en Michele Blom. Halbe wil even bellen, 
‘de granulietzaak leek opgelost, maar ettert helaas nog steeds door’.  
 
Vrijdag 18 oktober 2019 
14:15-14:45 
Conference call met onder meer HID Zuid-Nederland Diana Beuting met Cees 
Brandsen en Michele Blom. Beuting krijgt te horen dat de inhoudelijke 
argumenten er niet toe doen en dat de melding moet worden goedgekeurd.  
 
15:13 
Whatsapp Blom naar Halbe: ‘Betrokken partij krijgt vandaag nog te horen dat hij 
vergunning krijgt’.  
 
Vrijdag 18 oktober 2019 
Vergunningen RWS-Zuid keurt partij onder protest alsnog goed. Formeel is de 
goedkeuring vanwege ‘gewijzigde inzichten’. 
 
Maandag 21 oktober 2019 
Afdeling Handhaving RWS Zuid-Nederland krijgt bericht van de goedgekeurde 
Bbk-melding granuliet. ‘zoals gebruikelijk wordt er dan door Handhaving 



inhoudelijk naar de stukken (…) gekeken om te kijken of de geleverde partij grond 
voldoet aan de voorwaarden van het Bbk.  
 
Woensdag 23 oktober 2019 
Mail Directeur-Generaal RWS Michele Blom aan DGWB Peter Heij. Blom verwijst 
naar een memo van Heij van 10-okt en gebruikt de memo als basis voor de 
beleidswijziging. Rijkswaterstaat zal granuliet beoordelen als grond.  
 
Blom schrijft dat zij niet degene is die de beleidswijziging aan de Stas moet 
voorleggen, maar dat Heij dit zelf moet doen.  
 
Donderdag 24 oktober 2019 
13:44 
HID Zuid-Nederland Diana Beuting stuurt een mail aan HID WVL Cees Brandsen. 
Beuting schrijft ‘vorige week hebben we in ons overleg met Michele afgesproken 
dat WVL een brief zou opstellen voor alle HID-en inzake de toepassing van 
granuliet onder de noemer grond. Kun jij aangeven wanneer ik deze brief mag 
verwachten? (…) Graag in de brief opnemen welk granuliet precies als grond 
wordt bestempeld (productieproces (granuliet afkomstig van…) inclusief de 
bijbehorende certificering).’ 
 
Vrijdag 25 oktober 2019 
Mail bouwstoffenexpert WVL aan Handhaving RWS-zuid. Handhaving heeft 
verzocht op welke extra stoffen moet/kan worden onderzocht. De specialist 
komt met suggesties,  
 
De specialist noemt dat partij afkeurenswaardig is als je meeneemt dat barium 
van antropogene bron is. Volgens de ambtenaar is dit een tekortkoming van het 
Schreurs rapport.  
 
Maandag 28 oktober 2019 
Eerste storting granuliet Over de Maas. Dagen erna volgen meerdere partijen.  
 
17:27 
Mail RWS Zuid-Nederland aan Bontrup/Over de Maas. Meteen op dag 1 neemt 
RWS handhaving Zuid-Nederland een monster ter controle. Gedurende het 
handhavingstraject adviseert de netwerkdirecteur van Zuid-Nederland aan 
Bontrup om granuliet terugneembaar toe te passen in een ondieper stuk dicht bij 
de kade.  
 
20:13 
Cees Brandsen reageert op de vraag van Diana Beuting van 24 oktober: 
“ANTWOORD: de liggende redeneerlijn voor granuliet gaat uitsluitend op voor het 
productieproces van Bontrup en het granuliet dat zij op de markt afzetten. (…) 
Indien een andere aanbieder in de toekomst granuliet wil toepassen in 



Nederland, dan zal met dezelfde uitgangspunten, een eigen afweging moeten 
worden gemaakt over de status grond/bouwstof van dat materiaal.”  
Het antwoord is afgestemd met de verantwoordelijk beleidscoördinator van IenW 
 
22:31 
Mail netwerkdirecteur van RWS Zuid-Nederland aan Beuting en andere collega’s 
van ZN. De milieu hygiënische toets van granuliet is naar WVL gestuurd, volgens 
WVL zijn de resultaten van dit onderzoek onvoldoende en moet er nader 
onderzoek gedaan worden, “aangezien er andere (ongewenste/niet-toegestane) 
stoffen in het granuliet kunnen zitten.”  
 
Dinsdag 29 oktober 2019 
12:03 
Bontrup stuurt de mail over het handhavingsonderzoek van Zuid-Nederland van 
28-10 door aan Halbe Zijlstra en schrijft: “Ongelofelijk! Het is en blijft overduidelijk 
dat bepaalde personen binnen RWS Handhaving ver buiten hun boekje gaan.” 
(Bontrup stuurt mail Zuid-Nederland van ook door aan Ruud Splitthoff van WVL 
en schrijft: ‘ze gaan gewoon door.’) 
 
12:17 
Halbe stuurt meteen een mail aan Michele Blom:  
“Beste Michele,  
 
De soap rond granuliet blijkt nog steeds niet afgerond. Zie onderstaande mail van 
een handhaver van RWS Zuid-NL. Ik heb de mail maar direct naar je 
doorgestuurd, want een subtiele benadering lijkt bij deze handhaver(s) niet te 
werken. Ik hoop dat je hier wat aan kan doen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Halbe”   
 
14:12 
Michele Blom stuurt een mail over de granulietzaak aan de hoofdrolspelers. “Het 
bedrijf weet mij ook te vinden en staat nu wederom alarm. Het zijn mij en 
daarmee ons enorm helpen als ik even een let stukje krijg waarin uitgelegd wordt 
welke processtappen genomen moeten worden om te beoordelen of het 
grsnuliet ook idd gestort kan worden. Van Diana begrijp ik dat alhoewel granuliet 
dus gewoon grond is, het nog steeds geanalyseerd moet worden. Graag even 
helder beschrijven waarom dat zo is en welke stappen dan genomen moeten 
worden. Ook graag jullie voorstel op welk niveau en die wie met dit bedrijf 
gesproken gaat worden. Ik hoor graas asap.” 
 
Paar uur later mailt Cees Brandsen dat hij en Ruud Splitthoff contactpersonen 
blijven. 
 



Woensdag 30 oktober 2019 
Zuid-Nederland werkt samen met onderzoeksbureau Geonius voor 
verificatieonderzoek. Geonius heeft bij lab navraag gedaan over polyacrylamide. 
Lab meldt dat dit sinds 2017 niet aangevraagd en opnieuw moet worden opgezet, 
ook is de analysemethode niet gevalideerd. “Kortom, vraag is of analyses wel 
uitgevoerd moeten worden, omdat de resultaten waarschijnlijk niet erg 
betrouwbaar gaan zijn en ook relatief duur gaan worden.”  
 
Vrijdag 1 november 2019 
Mail bouwstoffenexpert aan Handhaving RWS-Zuid. De specialist komt met nog 
enkele stoffen waarvan ze hoopt dat die worden meegenomen in het onderzoek.  
 
Dinsdag 12 november 2019 
Brabob wijzigt de melding. Ipv 100.000 ton gaan ze 250.000 ton toepassen. RWS 
Zuid-Nederland reageert bewust niet op de nieuwe melding, waardoor deze na 5 
werkdagen automatisch van rechtswege is goedgekeurd. 
 
Vrijdag 6 december 2019 
Brabob wijzigt de melding nog eens, ze gaan 500.000 ton toepassen.  
RWS-Zuid reageert nogmaals bewust niet op de nieuwe melding, waardoor deze 
na 5 werkdagen opnieuw automatisch van rechtswege is goedgekeurd.  
 
Dinsdag 17 december 2019 
Gesprek Ruud Splitthoff en Cees Brandsen met Bontrup in Rijswijk.  
 
Dinsdag 7 januari 2020 
Zembla verzoekt Michèle Blom om een interview over de toepassing van 
granuliet.  
 
19:32 
Bontrup mailt een nieuw projectvoorstel met granuliet aan Cees Brandsen en 
Ruud Splitthoff. 
 
Woensdag 8 januari 2020 
Een medewerker van WVL mailt aan een afdeling van Rijkswaterstaat dat ze nooit 
(zoals afgesproken)( een ondertekende versie van de memo van Peter Heij van 10 
oktober hebben ontvangen. De medewerker vraagt om hulp om een 
ondertekende versie te laten versturen. 
 
Zaterdag 11 januari 2020 
11:22 
Brandsen reageert op nieuw projectvoorstel met granuliet van Bontrup. Brandsen 
heeft er ‘moeite mee’. Hij schrijft: ‘Project voorstellen en proposities moeten via 
de geeigende kanalen. Op deze voorstellen gaan wij en kunnen wij niet 
reageren”.  
 



Maandag 13 januari 2020 
Bontrup reageert op Brandsen dat ze nu geen loket bij RWS hebben waar 
granuliet een eerlijke kans krijgt, gezien de negatieve beeldvorming. Hij hoort 
graag waar ze terecht kunnen. 
 
Vrijdag 17 januari 2020 (concept, DEF versie is van later) 
Eerste concept brief aan ministers Cora van Nieuwenhuizen en Stientje van 
Veldhoven. Concept gaat nog langs vele schijven.  
 
Donderdag 23 januari 2020 
Een ambtenaar van IenW mailt betrokken ambtenaren over het informeren van 
de ministers: “Ik wil graag aandringen op spoed gezien de vragen van Zembla die 
blijven binnenkomen. De ministers moeten spoedig worden geïnformeerd.”   
 
Vrijdag 24 januari 2020 
Brief over granuliet aan ministers Cora van Nieuwenhuizen en Stientje van 
Veldhoven.  
 
Uit mail van 29 januari blijkt dat beide ministers boos zijn en eerder geïnformeerd 
hadden willen worden. Beiden stellen aanvullende vragen.  
 
Maandag 3 februari 2020 
Een medewerker van RWS bestuursstaf heeft eea uitgezocht: de brief van Blom 
van 23 oktober aan de diensten van RWS waarin het beleidsstandpunt van DGWB 
over granuliet zou worden meegedeeld is niet verzonden.  
 
Donderdag 6 februari 2020 
Uitzending Zembla. Meteen op de dag van de uitzending vraagt de Kamer om 
een brief van de minister. 
 
Dinsdag 11 februari 2020  
SG-overleg granuliet 
 
Woensdag 12 februari 2020 
De Kamer voegt enkele aanvullende vragen toe aan de het verzoek om een brief. 
De kamer vraagt om: 

• Een feitenrelaas/tijdlijn met betrekking tot de certificering en 
vergunningverlening ten behoeve van granuliet in Maasplassen; 

• De rol van het ministerie in dezen; 
• De Meldingen Besluit bodemkwaliteit (Bbk) met de aanvraag voor het 

storten van granuliet in de uiterwaarden van de Maas bij Alphen, inclusief 
achterliggende informatie en de beoordeling door het bevoegd gezag van 
de Meldingen; 



• Informatie en document(en) waaruit blijkt dat in 2009 en juni 2019 besloten 
is dat granuliet beschouwd kan worden als grond en het 
besluitvormingstraject hieromtrent. 

 
Donderdag 13 februari 2020 
Blom spreekt met SG over granuliet.  
 
Donderdag 5 maart 2020 
Eerste Kamerbrief granuliet.  
 
Vrijdag 6 maart 2020? 
Opnieuw wijziging melding granuliet, totaal is opgehoogd naar 750.000 ton.  
 
Maandag 9 maart 2020 
10:00-11:15 
Technische briefing. De briefing is niet toegankelijk voor pers en toeschouwers, 
Kamerleden mogen geen mededelingen doen over de inhoud.  
 
11:15-13:30 
Rondetafelgesprek granuliet.  
 
Dinsdag 10 maart 2020 
VAO Leefomgeving in de Tweede Kamer. Meerdere moties over granuliet, o.a. 
een motie van Moorlag, Lacin en Kröger, waarin staat: “verzoekt de regering een 
gezaghebbende, onafhankelijke en deskundige persoon, die ook het vertrouwen 
geniet van het gemeentebestuur van West Maas en Waal, onderzoek te laten 
verrichten naar de kwaliteit van het besluit en de totstandkoming van het besluit,” 
Minister van Veldhoven reageert dat ze hier al mee bezig is, in overleg met de 
gemeente. De minister vraagt of de motie kan worden aangehouden totdat ze 
met een brief komt over dit onderzoek. Hier gaat Moorlag niet in mee, de minister 
komt later schriftelijk met een advies voor de motie.   
(Uiteindelijk houdt Moorlag de motie aan) 
 
Dinsdag 31 maart 2020 
In reactie op het rondetafelgesprek en een lijst Kamervragen komt de minister 
met een tweede brief. Hierin staat o.a. dat Wim Kuijken het aangekondigde 
onderzoek naar besluitvorming/stelsel gaat uitvoeren. Het onderzoek moet voor 
het zomerreces (3 juli) klaar zijn.  
 
Woensdag 1 april 2020 
De Kamer merkt op dat ondanks meerdere brieven, een technische briefing en 
een rondetafelgesprek, de Kamer niet over alle documenten beschikt. Daarom 
verzoekt de Kamer om 7 specifieke documenten, waaronder de Bodem+ nota, 
verslag van het IT juni 2019 en de memo van DGWB van 10 oktober 2019. 
 
Vrijdag 17 april 2020 



Reactie minister op het verzoek om documenten van 1 april. De minister verstrekt 
informatie, maar geen documenten. De minister noemt de moties Omtzigt, maar 
merkt op dat het Kabinet deze moties in beraad heeft. Daarnaast verwijst de 
minister naar een lopend Wob-verzoek, waar binnenkort de eerste set 
documenten zal worden vrijgegeven.   
 
Vrijdag 1 mei 2020 
Verstrekking Wob-documenten RWS, inclusief enkele documenten waar de 
Kamer om heeft gevraagd, zoals de Bodem+ nota, verslag van het IT juni 2019 en 
een versie van de memo van DGWB van 10 oktober 2019, zonder enkele cruciale 
passages.   
 
Dinsdag 12 mei 2020 
Kamerdebat granuliet.  
 
Vrijdag 18 september 2020 
Publicatie onderzoek Wim Kuijken. Dit onderzoek zou aanvankelijk vóór 3 juli aan 
de Kamer worden verzonden, maar uitgesteld en begin september aan het 
ministerie aangeboden.  
 
Donderdag 24 september 2020 
Tweede uitzending van Zembla over granuliet.  
 


