
Zembla heeft betrokken partijen om wederhoor gevraagd, hieronder is hun volledige reactie te lezen.  
 
Rijkswaterstaat en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
 
Op 12 juli heeft het bedrijf Bontrup een afspraak met ambtenaren van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat. Uitkomst van het gesprek is dat granuliet grond mag zijn. Op basis 
van welke argumenten is dit besloten? 
In de Kamerbrief van 17 april 2020 is een uitgebreid overzicht gegeven van de totstandkoming van de 
herbevestiging van het besluit dat granuliet als grond moet worden gezien. De herbevestiging van 
dat besluit is dus niet de uitkomst van één gesprek met het genoemde bedrijf.  
  
De inhoudelijke argumenten die daaraan ten grondslag lagen zijn uitvoerig beschreven in de brief 
aan de Tweede Kamer van 5 maart 2020.  
 
Rijkswaterstaat directeuren Cees Brandsen en Ruud Splitthoff hebben hun nek uitgestoken voor 
het bedrijf Bontrup. Waarom hebben zij dit gedaan? 
Er speelde indertijd op de werkvloer een discussie over de vraag of granuliet moet worden gezien als 
grond of bouwstof. Deze discussie speelde al geruime tijd onder medewerkers en leidde in de 
praktijk tot onduidelijkheden. Vanuit de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat als bevoegd gezag 
hebben zij zich ingezet om deze discussie tot een besluit te brengen. 
  
DG Water en Bodem Peter Heij schrijft in een memo van 10 oktober 2019 dat is gesproken met 
‘betrokken belanghebbenden’ over de eerdere conclusie dat granuliet een bouwstof is. Vanwege 
‘bredere maatschappelijke gevolgen’ wordt dan besloten dat granuliet toch grond mag zijn. Wie 
zijn deze betrokken belanghebbenden? En wat zijn de bredere maatschappelijke gevolgen? 
Uitgangspunt in dit soort afwegingen is altijd dat van een overheid mag worden verwacht dat in geval 
van een eventuele beleidswijziging naar de maatschappij toe een consistente en zorgvuldige 
afweging wordt gemaakt ook vanwege de rechtszekerheid naar betrokkenen. Bij de 
standpuntbepaling was de belangrijkste factor dat granuliet gedurende vele jaren daarvoor bestendig 
als «grond» was gekwalificeerd. Er waren geen inhoudelijk zwaarwegende argumenten daarvan af te 
wijken. Daarnaast waren er vanuit het oogpunt van de bescherming van het milieu ook geen 
overtuigende redenen om tot een andere kwalificatie over te gaan. Op deze manier heeft de DGWB 
invulling gegeven aan de bredere maatschappelijke gevolgen. Met betrokkenen wordt bedoeld de 
diverse overheidspartijen en het bedrijfsleven. 

  
Waarom wordt in officiële reacties niet vermeld dat de asfaltproductie een rol heeft gespeeld in 
het besluit om granuliet als grond toe te laten passen in Over de Maas? 
Voor de beoordeling van meldingen voor het toepassen van granuliet is het wettelijke toetsingskader 
(Besluit Bodemkwaliteit) relevant, niet de herkomst van het materiaal. Als het materiaal en de 
beoogde gebruik voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit, kan het materiaal op de 
beoogde locatie worden toegepast.    
 
In de brief aan de Tweede Kamer van 5 maart 2020 is het belang van de asfaltproductie vermeld. Dat 
is ook het geval bij het rapport van de heer Kuijken dat op 18 september 2020 naar de Tweede 
Kamer is gestuurd. Zo is op pagina 49 te lezen: 
 
“In interne mails en memo’s van DGWB en RWS werd een direct verband gelegd tussen granuliet en 
de gevolgen voor de asfaltproductie en daarmee het belang van RWS. In diverse gesprekken bij dit 



onderzoek is aangegeven dat dit aspect in de voorbereidende stukken voor het directeurenoverleg 
aan de orde kwam maar geen doorslaggevende rol heeft gespeeld in de besluitvorming. In de 
terugkoppeling van het directeurenoverleg van 21 augustus komt dit aspect niet aan de orde.” 

Minister Van Nieuwenhuizen zegt in de Tweede Kamer dat het geen rol heeft gespeeld dat Bontrup 
een belangrijk ingrediënt voor het asfalt levert. In de verstrekte Wob-documenten lezen we dat 
dat dit wél belangrijk is geweest. Hoe verklaart de minister deze discrepantie?  
Bij die uitspraak in de Tweede Kamer ging het om de beoordeling van meldingen van toepassing van 
granuliet door Rijkswaterstaat. Bij die beoordeling wordt enkel naar het wettelijke toetsingskader 
gekeken, niet naar de herkomst van het materiaal (zie antwoord op vraag 4). 
 
De relatie met de asfaltindustrie was bekend in de organisatie ten tijde van de herbevestiging van het 
besluit dat granuliet als grond moet worden gezien. Het heeft geen doorslaggevende rol gespeeld bij 
dat besluit. Vooral de ongewijzigde omstandigheden met betrekking tot het materiaal granuliet 
gaven voor deze herbevestiging de doorslag. 

  
Voor onze eerste uitzending over granuliet vroegen wij begin dit jaar naar de invloed van Halbe 
Zijlstra op het granulietdossier. Rijkswaterstaat en het ministerie antwoordden toen gezamenlijk: 
“De heer Zijlstra heeft vanuit zijn betrokkenheid bij het bedrijf aandacht gevraagd voor de materie. 
Dit heeft geen invloed gehad op de inhoud van het besluit.” In de Wob-stukken lezen we dat 
Zijlstra wel degelijk invloed heeft gehad. Hoe verhoudt dit zich tot uw eerdere reactie?  
In het rapport van de heer Kuijken is hierover op pagina 49 het volgende te lezen: 

  
“Het gesprek met dhr. Zijlstra op 1 juli 2019 had niet als resultaat dat er een standpunt werd 
ingenomen door DGWB. De interventie van dhr. Zijlstra is effectief geweest in het agenderen van de 
problematiek van GIB en het bespoedigen van een besluit op beleidsniveau.” 
 
Minister van Nieuwenhuizen zegt later in de Tweede Kamer dat dhr. Zijlstra aandacht heeft 
gevraagd voor het dossier, maar dat dit ‘niet heeft geleid tot een andere uitkomst, hooguit tot een 
versnelling.’ Uit de Wob-documenten blijkt dat dat Zijlstra meer gedaan heeft dan alleen maar 
aandacht vragen. Deskundigen, die de Wob-stukken hebben gelezen, stellen dat Zijlstra juist een 
doorslaggevende  rol heeft gespeeld in de granulietdiscussie. Wat is hierop uw reactie? 
Dat oordeel is voor rekening van de personen die Zembla heeft geraadpleegd. Zie verder antwoord 
op vraag 6.  
  
Michele Blom wordt gevraagd een overzicht te geven van haar contacten met Halbe Zijlstra. Ze laat 
whatsappcontact en een persoonlijk afspraak weg uit haar reactie. Waarom heeft zij deze 
contacten niet gemeld? 
De DG van RWS heeft over diverse onderwerpen contacten met bedrijven zoals VolkerWessels waar 
de heer Zijlstra werkzaam is. Zie ook pagina 50 van het onderzoeksrapport van de heer Kuijken, daar 
is het volgende te lezen: 

  
“De DG RWS had geen actieve betrokkenheid bij het vraagstuk over de status van granuliet. Wel werd 
zij hierover geïnformeerd. Op 23 augustus 2019 had zij een kennismakingsgesprek met de CEO van 
Volker Wessels en dhr. Zijlstra. Er zijn geen aanwijzingen dat in dat gesprek over granuliet en GIB is 
gesproken. Op 17 en 18 oktober 2019 was er via Whatsapp kort contact met dhr. Zijlstra over de 
voortgang van de voorgenomen toepassing in Over de Maas.” 
  



Voor onze eerste uitzending over granuliet spraken we met woordvoering over de rol van Michele 
Blom in het granulietdossier. De woordvoerder liet toen weten dat Blom ‘hier niets mee te maken 
heeft’ en dat ‘de beslissing om te storten niet bij haar ligt’. Hoe verhoudt dit statement zich tot de 
actieve rol van Michele Blom die duidelijk blijkt uit de Wob-stukken?  
De uitspraak dat zij ‘hier niets mee te maken heeft’ slaat op de herbevestiging van de kwalificatie van 
granuliet als grond. In het rapport van de heer Kuijken wordt hierover gemeld (p62): ‘Uiteindelijk 
bevestigde in oktober 2019 niet de DG RWS, zoals in de media is gesuggereerd, maar de DG Water en 
Bodem in een interne memo, dat granuliet nog steeds als grond kon worden beschouwd. Deze is 
daarvoor de aangewezen functionaris.’ 
 
De uitspraak dat ‘de beslissing om te storten niet bij haar ligt’ verwijst naar het feit dat niet RWS, 
maar het bedrijf Over de Maas BV het initiatief heeft genomen om granuliet toe te passen in de plas 
Over de Maas.  

  
Half januari 2020 verklaarde een woordvoerder van het ministerie aan Zembla dat de 
bewindspersoon was geïnformeerd over het besluit om granuliet als grond te kenmerken. Uit de 
Wob-stukken blijkt dat dit toen nog niet gebeurd was. Waarom heeft woordvoering destijds 
onjuiste informatie verstrekt?  
Het lijkt er inderdaad op dat er een vergissing is gemaakt bij het beantwoorden van vragen van 
Zembla op 21 januari. De bewindspersonen zijn op 27 januari via een nota, die ook bij de WOB-
stukken zit, geïnformeerd over genoemde besluit.  
  
Deskundigen hebben de Wob-stukken gelezen en oordelen dat Rijkswaterstaat en het ministerie 
niet integer hebben gehandeld in het granulietdossier. Wat is uw reactie op deze kwalificatie? 
We herkennen ons niet in die kwalificatie en laten dat oordeel voor rekening van de personen die 
Zembla heeft geraadpleegd. Voor een onafhankelijk oordeel verwijzen we naar het eindrapport van 
de heer Kuijken.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Halbe Zijlstra 
 
Waarom heeft u destijds uw betrokkenheid gebagatelliseerd? 
 
We hebben uw inspanningen in het granulietdossier voorgelegd aan enkele deskundigen. Zij 
stellen dat u niet integer heeft gehandeld door als oud-bewindspersoon mensen onder druk te 
zetten en hierover niet de waarheid te spreken. Wat is hierop uw reactie?  
 
Ik verwijs u graag naar het rapport van de heer Kuiken, dat helder aangeeft dat mijn betrokkenheid 
niet meer is geweest dan het leggen van contact tussen betrokken partijen en dat er geen enkele 
sprake van druk is geweest. Ik heb aan dat onafhankelijke rapport verder niets toe te voegen. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Bontrup 
 
In de stukken lezen we dat medewerkers van Bontrup meerdere malen bij ambtenaren van 
Rijkswaterstaat en het ministerie aandacht vragen voor hun granulietprobleem. Hierbij wordt 



genoemd dat er een risico is dat de asfaltproductie stilvalt als Bontrup het granuliet niet kan 
afvoeren. Een deskundige op het gebied van integriteit heeft de Wob-documenten gelezen en 
kwalificeert dit als ‘chantage’. Wat is hierop jullie reactie?  
 
Ik kom terug op je vraag over de stilvallende asfaltproductie.  
Jullie integriteitsdeskundige, zo begrijp ik, is van mening dat er sprake is van chantage door GIB. Een 
opmerkelijke gedachtegang. 
Wij zien het zo. Doordat de handhavers in 2018-2019 de toepassing van granuliet lange tijd hebben 
geblokkeerd, liep de afzet ervan logischerwijze terug. Dit effect werd nog eens versterkt doordat 
deze handhavers een memo (zonder status, maar vol onjuistheden), binnen RWS wisten te 
verspreiden alsof het om formeel RWS-beleid ging.  
Deze RWS-handhavers creëerden dus, in elk geval tijdelijk, afzetproblemen. Daardoor kwam er 
onevenredig veel granuliet op de terminal van GIB te liggen. Een gevolg daar weer van was dat er 
minder ruimte overbleef voor andere producten, die onder andere worden gebruikt als steenslag in 
wegen en snelwegen. Voor de goede orde: GIB produceert zelf geen asfalt. Maar uiteraard was er 
een risico voor de productie door derden. 
Het is dus allesbehalve chantage, wat jullie deskundige over dit onderwerp in de WOB-documenten is 
tegengekomen. Het is een feitelijke vaststelling en de uiting van een (terechte) zorg. 
 


