
Vent
Verzonden:
Aanr
CC:

Onderwerp:

Ruud,
Bekend bij jou&
Gr,

(BS)
woensdag 15 januari 2020 12:53
Sphtthoff, Ruud (WVL)

(BS)
FW: Concept antwoord vragen zambia
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arws. nl &Vent (WVL) &

Verzonden: woensdag 15 januari 2020 12 3&

Aanr - DGRW& saminienw nl&;

Crrws.nl&

CC: (Bsj &

Onderwerp: RE: Concept antwoord vragen zambia

Hol, In rood renvooi mijn input/reactie. Groet

arws.nl&

(WVL) & arws.nl&; (BS) 'rwt.nl&; (ZN)

Cnrws.nl&

vent -DGRW& (ammrenw.nl&
Verzonden: woensdag 15 januari 2020 12: 14

Aanr (WVL) & yrws.nl&;
erwten(&

CC: (Bs) &

Onderwerp: Concept antwoord vragen zambia

(WVL) & e r wa. nl &; (BS) & erws.nl&; (ZN)

Beste

Zoals jullie inmiddels weten, heeft Zembla — ivm toepassing van granuliet in 'Over de maas' RVVS verzocht om een interview
en de onderstaande vragen gesteld. Een interview zat niet worden gegeven, onderstaande vragen moeten wel worden
beantwoord (zie de onderstaande mailwisseling). Dit moeten wij samen doen. Ik heb voor de beantwoording informatie
ingewonnen bij~ en ~. Onderstaand treffen jullie een eerste concept antwoord aan. Ik heb met~van DCO
afgesproken dat ik een kort algemeen verhaaltje maak waarin alle aspecten zijn verwerkt. Graag jullie commentaar. Kunnen
jullie voor 14:00 uur reageren. Het antwoord moet namelijk 15:00 uur bij dco liggen. Bij voorbaat dank. Mochten jullie meer
tijd nodig hebben (bijvoorbeeld akkoord Michel)e) geef dat dan even aan.

Vragen Zembla
Ter indicatie vast enkele concrete vragen die wij hebben:

Granuliet is geen grond of baggerspecie, waarom heeft Rijkswaterstaat toch ingestemd met de toepassing van dit materiaal
in Over de Maas?

Granuliet wordt onder meer gebruikt als dijkversteviging of afdeklaag. Het heeft immers een lage waterdoorlatendheid, hier
wordt ook mee geadverteerd door het bedrijf dat het granuliet produceert. Is met deze lage waterdoorlatendheid rekening
gehouden bij de grootschalige toepassing in een plas?

Over de Maas staat in open verbinding met de rivier de Maas, is hier rekening mee gehouden? Kan het materiaal zich
verspreiden?

Antwoord

Met vriendelijke groet,

tei. 06-
e-mai lg lglmi nien w. n I

Van: Duin, E.H.S. van (liz) - BSK & aminienw.nl&
Verzonden: dinsdag la januari 2020 16:06
Aanr - DCO &

Cnminienw.nl&;- DGRW &

Onderwerp: RE: Interview

Cnminienw nl&; Duin, E H S. van(liz) - BSK &I Cnminienw nl&;
- DGRW& emmienw.nl&

-BEK& Cnmrnienw.nl&;

Ikhd hnd e &L kb td I ht.

Met vr endelrt ka Zroet



Van: - DCO «
Datum: dwsdag 14yu 2020301PM
Aan: Dwn, ERS van(isz) - BSK&
Ondernvrp: FW Intuswa

Ere ouderstamde . Iztkt bet dem tragen nuriyuuuldag om 15 00 uur beamuuord te hebben& Er speet luer otangcm wig uts op de acbreqpoud dat ik straks aog elim telebmsch saaie toebcla

Gaat dm om deze passage ua ouderstaaude nut)san loumabst

De luzeudmg gaat oivr de toepassmg ian een partj graradut m lmondupxlppmject 'Oivr dc Maas'. Rgksuatetstaat n bet beiuegde Iyzag w deze zaak en nwet pamjrw Ikag goedkeuren mordat deze rmg
imrden toegepast We uslkw Rgksilaterstaat m een tmwsk&v tragen stellen oiw boe dit graaulut is beoordeeH en aaarom n besloteu om de toepassmg wsan toe m staaa

Ter axbcaue last erkeb cowxete wagen du «ij hebbes.
Grimdut n iycu grond ofbaigywpec», imarinn beek Rgksiiaterstaat toch mgestetud «ut de toepassing san dn nntwiaal w Chm de hfaas?
Graaulet mlrdt order neer gebruikt ab dlktmswttgug ofaHeHaag Het ha eg iualers een lage liaterdoorlatendiuil, ber «urdt ook «ue geadtvueerd door let b e drafdat bet graradut producemr. Is

uut deze bge aaterdoorlatendbetd rekenatg gebnxlen bij de gmotscbabge toepassmg m een plas?
Gier de Maas staat m open tmbiudxg ru t de mor de blaas, is leer rekmmg rrue iphouden? Kenbat uatenaal z&h i ispiexkm?

Verzonden aut BlackBeuy Wade
iuslw blackbeuv coml

Van: Hbonvara td&

Datum: dusdsg 14 pa. 2020 2 16 PM
Aan: - DCO &

Onderavrp: Re Iututww

Beste

ja, dat lijkt me een goed begin. Op welke termijn ls dit mogelijk? Ik kan me goed voorstegen dat we nog vervolgvra gen hebben.

Vnendelijke groet,

vanl - OCO &

Venonden: dinsdag 14januan 202007 02
aanl Cubnuvara.nl&
CC: (05)'urws.nl&
Onderwerp: RE Interview

Cummienw.nl&

Beste

Omdat de tragen Ix uekkjng hebben op ebcud bek id ea rust op de «inmnag, imusyt RWS mar ml. 'Ivil je de tmgcn schitgehlk beantwoord hebben"

Verzonden uxt BlackBcrry Work
(astw.bhckberrv cam)

Vaa (ubomara nkmalko (ubmtam ub&
Datum izijdag 10 yn. 2020 4ilo PI I
Aan D - DCO & v.ukuurko
Kopu. (BS) & (azws nkmaiko IButv ul»
Onderstop RE Iwwsww

~aaw al»&

Beste

We hebben een tclziuk iugecbmd mor cen iotcttww met de DG iau Rijksiraterstaat Ik boor graag of dr mogekjk»

De tragen uy ter axbcsue imr een eivotueel intetsww.

Vumdelijk» groet,

Van - DCO &

Verzcoden VHIdag 101aauan 2020 1568
Asa (n.Immers id
OlubllVClp RE IIIICrliClv

Hw

Bc dacht daty bl ins op de Isa mu lumen, gekt op de barste mail ian

Wily dat k de wagen schultekb aaa jcu beamwwxiy

(ubmtam id»Van (ubnmara uBuulko
Verzonden tzadag 10ynuari 2020 1566
Aan (BS) &

CC: - DCO &

tgtsvs pl&margo ~as nbo
(Buxnumv nlcmatbocarkpstaudonsehar(gmmenw ul &



OudmlvcIp RE hltcn'Ic«v

Beste

Irauiddeh»jn we u eer een dag «vrder, u er al meer helderbeal over oos «vrzoek?

Van (BS) & (ns«vs.nkma Iko (o»Is np&
Verzonden donderdag 93anuan 2020 1320
Aan. (obamara nl&margo (»kou«am W&
CC: - DCO & gmannv ujcmalko
Oluktwclp RE Inter««clv

Beste

Bedaakt mor de toebchuag Gez»n bet met name ba lasbmatlgc karakter «ante wagen beb ik te «vcmck aan mga collega bo het »nor te»e, (» CC), gestuurd.

Gfla'I

Van (obumura nlcmaiko
Verzoaden donderdag 93aouan 2020 0929

(BS) c Q»r»s.nl&margo
Omknverp Re: I»te»isw

(Bbc»urn nl &

(o»vs np&

Beste

De~ gaat o«m de toepass»g Ian een pamj granul»t ia «ure»d»p»gslxoject 'Olur de Maas*. Rg1awaterstaat n het bemegde gezag ia deze zaak ea moet pard)meehad goedkeuren mordat deze mag
oorden toegepast We &«gen Rgkswaterstaat m een noen»«v wagen slelbn Inm boe da graauli t n beoordeeld en Ivaarom n besloten csn de toepass»g m«an toe te staan.

Tcr aabcal» «ast enkele concrete «sagen die »b hebben.
Gramd»t n geen grond of baggerspeca, waarom heeft Riiksnnterstaat toch»gestemd met de toepassiog «un da materiaal in O«vr de blaas?
Granubet Ivordl onder meer gebnukt als dgk«v»te«ltpug of afdeklaag. Het heeft ann@ra een hge waterdoorlatendhcd, b»r lvordl ook mee gead«vrteerd door bet bedrgf dat het dm»«het produceert. Is met

deze lage u aterdcorlaterdbeal rekemag gehouden bg de grootscbabge toepass»g m een plas?
Chur de Maas «tast m open Ivrlumhog met de rn»r dc Maas, is luer rekeruag mee gehouden? Kan het mate»aal z»h Imspreden?

Hcpehjk verl»Herr du een en ander.

Vuendehjke groet,

Van (BS) c (n«lws nklmlko.
Verzonden woeasdag 8 lam»n 2020 1339 12

Aan. (obnmura nHmabo
Oud»«vmp RE loten«l'lv

(oma M&

(nta»Aum W&

Beste

Danby nel Zoute me Vast de Insteek «nn een mogeluk mten»w kunnen maden en»at «sagen 0» jullie hebben b»rmur?

Ahast dank,
Groet

(nnlu nicmalko

Van. (nbumura nkmalko
Vermnden woeasdag 83amnn 2020 I IS?
Aan Y«core (BS) &

Oudcnvcrp RE hits»«ctv

(Abn»urn nP&

(or&u ul»

Beste

Dank«oor uw react». We u achtea bet oog e«un af.

vl»udehke groet,

Researcher Zambia
M 06-
E. Qabumara nlcmaiko

(nr»s nl&margoVan. (BS) &

Verzonden. Ivoensdag 83auuan 2020 1020
Aan (al»mara nl&margo
Oudcnlcfp FW hits»«ctv

(o»vs up &

(Bbrmlam.n(»

Beste



Ouderstaaad bencbt kreeg ik net doorgesnaad ism bet secretanaat We gaan lojken naar bet inrzoelr. Ik n eet rmt of bet au umgen al lukt om uashstsel te gemn, maar dan weet u dat ik er mee bezg bea U hut
rmj als contacgnrsoon aanhouden

Met trieadehjre groet,

bles trnndeb/ke tgmk

Adsneur crnrsimanane/persvoorbchter

Rijksivaterstaat Bestuursstaf
Rgostraat 8
Postbus 20906

2500 EX Den Haag

hl 06

(nu s.w

uugsss njkmuteistaat nbdntp/~vighswaterstaat nl/&

Volg oos op Facebookdntm//ustw facebook ccmRshsnuterstaat&, Tumerchttos//tmtter comRshsuuterstaat&, Lsdmdlochtm//ussst lmkedmcomicomoanv rob&waterstaat&,
ImtagraiwdttgnJ/amm.mrt~a mcam iljkswaterslaat/& eu YouTubechnw//ustansuutuke ccm ighswaterstaal&

Water. Wegen. Werken. Rgksu aterstaat

Van (ubomura nlcmatho
Verzonden dmsdag 7 Fmuan 2020 1133
Aan. Bkrn, hhcbele (BS) nnvs nlcnudto
CC: (0 komma oRuutho
Oodem erp Intenww

(ubrmtam ul»

oaiua td»
(ohtmtma td»

Geachte ontrouw Blmu.

'Voor bet prograroma Zambia doen us/ onderzoek naar bet imomhepen ian mannahge zaudasopumen Ah tvisulg op onze mtzearbng iaa 26 september 2019 In de komende t azenrhog beharde leo we order
«ner de locaue 'Osvr de Maas', waar, zoab us/ op da moment begapen, granuhet n toegepast tuor de suraxbepmg

Rijkswaterstaat n onderdeel ion deze zaak door ah bemegd gezag toepassiag ton granubet m fhm de blaas toe te staan

Graag zoudeu ivg u als DG Rijkswaterstaat hnmswtven mm dit omlenverp, zodat ook de lmnt tuu Rgksu aterstaat en mv rol dsarm goed aas bod komen m onze umemhng

We «sikn u graag iotenwiven ergeas tussen 9 en 17 jamuri

We boren graag mor donderdag 9/aauan of u rm.t cus mrzoek avtemt.

'Vvnodelijke groet,

Researcher Zembb



M Og-

E. Qakomura nlvrusho

De mformaue iurzoodea met en of m tbt email hembt is mtsluaend bestemd tvcr de geadresseerde(a) Gebruik mu deze mfonuaae daar sederen dan geadresseerde(n) a tvtbodetc behoudens mcbea en tuorzotvt
anders is aaogegeivn. Opetduatunkmg tutmetugsukhgtnh tutspreabng en/of mrstrekkmg iun deze mfonusne aan derden a NIET toegestaan behmtdem nxben en morzmur anders a asngegeivn. BNNVARA
staat axt m tuor de puste en vogedtge overbrenging iun de mboud iun een imzonden e-mail aoch tum ttybge ounuugst daarvan

Ihe mformstxu contaaxd m this e mail » cordideutal aad msy ba k gally pmdeged It is intended solely for the use of the mdatdml or eetay to ivbom a n addressed sud others authonsed to rac eva a Ifyou sre
aot the mterded racpxot you sre bereby notthed that any duchsure, copymg dutributsm or tslnng sny actxm m rehsoce on tbe contente of tlus mfonmtxu is stuc tly probtbaed aud may be uolauEd uoless arri as
far as otbetuise u mixated m the contente BNNVARA a ueaher lable for the proper aor comphte trsasuussam of the iofonmtam coraamed m das ccmtutmxatan nor for any daisy m as reeetpt

De mfinmane tvtzonden met en of m da roailberxbt n uashutcnd bestemd tutu de geadresseerde(n) Gehruk run deze mfonuatx dom anderen dan geadresseerde(n) n turboren, keboudeos mdxn en tnorzotvi
anders a aaugegeivn Openbaartuaktuh tvtmetugsukbgtuR imsprerimg enlof imstreldoag vsn deze mfonusue asu derden a NIET toegestaan beboudmu nxben au iuorzmm anders n aangegeivn. BNNVARA
staat nxt m voor de puste en iugethge oimbrengmg ian de athsud iuu een verzenden e mail aoch tum tiybge tamuugst daarvan

Ils: mfcsmstxm coatsmed m tbis email a cordideutnl arri msy ba k gally prnthged It n mterried solely for the use of tbe todntdml or eetry to wbom a u addressed snd otbers suthorued to reeene it Ifyou sre
aot dx mterded reegnmt you are bereby uotdi d the t any &bschnxe eopymg dutrilnuxm or tskmg any actxn m rebsuce oa the coateuts of tlus mfonuatxm n stnctly prohilnted aod msy ba unlau fid unless aral as
far as otbemme a axbcated m tbe contente BNNVARA a aeaher bahia for tim proper nor comphte trsnsmasmn of the infonmtmn ccatanmd m dus ccotusmxatmu nor for any dehy m ns recegn.

De mfinmatx ivrzonden met en of m da e mail bencbt 'asluaend bestemd ttror de gesdresseerde(n) Gebruik run deze mformane dom anderen dsn geadresseerde(n) n turboren behoutkos mdxn en tvsorztnvi
anders n aangegeivn Openbsattuakmg vttnnrtgt ttkbgtuR tvtsprexbng, en of imstrekkmg iun deze mfonusne asn derden z NIET toegestaan behoudens mben en iuorzmm anders n aangegeivn. BNNVARA
staat ra t m tvcr de pmte en togodtge overbrenging ion de akoud run een iurnmden email, soch mor tgtbge oouuugst dasman.

Ihe mformstam coatamed m this e mei(a ccu6deutnl aad msy ba hgally ptnthged It n ioteaded solely for tbe use of tbe mdauhml or enuty to ivbom a u addressed sad others sudxsued to reeeau it. Ifyou are
not the aaended ree tptem, you sre bereby ncm6ed tint any daclosure, copymg, dntrilnmmi or taloog sny actma m rebaace co the contente of ths ntfortmtrsn is strictly probibaed aud may be unlawM anless and as
fsr as othetutse n mdxated ia the contente BNNVARA a neaber lable for tlx proper nor comphte tranunnsmn of the infonnatmu ccntaaxd m dm cmmrsmxatam nar for anp*by m ns recegn.

De mfonaatx tvrzoudeu met en fm da roailberxbt n uashmend bestemd iucr de geadresseerde(n) Gebruik ruu deze adonmne dmx anderen dan geadresseerde(n) n turboren, behoudens mdxn en imazoim
anders n aangegeven Openbaarmaking v rruerugsukbgtuX tvtspretdmg enrof tvrsueldaog ian deze mfonmue ssn derden z NIET toegestaan behoudens mben en imazmm arders n aangegeivn BNNVARA
staat nxt m tvcr de pmte en togedtge osvtkrengstg ian de mhmtd iun een verzonden email, aoch voor tgdtge onnuugst dssnun.

1be mfcsmstxm coataaxd m tbis email a con6dentnl aad may be hgaky ptntkged. It a ioteaded solely for tbe use of tbe mdnuhml or enmy m wbom a n addressed aad otbers audumsed ro reeene a Ifyou are
not tbe mterded racspant, you are bereby aou6ed that any dnchsure, copymg, dntributam or taloog any actxm m rebaace oa tbe cootmus of thn mfonnatmn n stnctly probibaed aad may be tmlawfu( uuless aad as
far as otbetuzse n axbcated ia tbe contmus BNNVARA a aeaber lable for the proper aor comphte transma erna of the mfonuatmn ceotasxd m Ibis conuuuoxaum nor for any dehy m as recegn.

Ds berxht kan mfommcc bevatten dx m t tum u is bestemd Imben u met de geadresseerde bent of da berxbt abmxtvhk asn u n toegezonden ivordt u ivrzocbt dat aan de afzender te melden en bet berxht te
verusyhreu De Staat aanaardt geen ssasprskehjkheri tuor schade, ian welke aard ook tbe terhand houdt met ma ds verbcnden ssn het ekktrmmch turvenden iun berxhten.
Tlus massage may coatam mfonmtmn tbst a oot mended for you. If you are uot tbe addressec or d ths massage iius sant to you by umtske, you are requested to mfium the serrier sod delete tbe massage Tbe
State accepts oo bsbibty for dsmsge of auy kmd resuhmg &om tbe nsks mbereru m tbe elecuook trsosnm erna of massages.

De mfonaane tvrzonden met en fm da mail bembt n uaslunend bestemdium de geadresseerde(n) Gebruik run deze mfonuata dom anderen dan geadresseerde(n) n tvtboden beboudeus mdxn en tuorzmvr
anders n sangegeivn Opeabaanuakmg, tvtmetugsukhtpnp imsprerimg, en/of imstreldoag iun deze mfouusta aau derden a NIET toegestaan, beboudem nxben au iuorzmm aaders a aaugegeivn. BNNVARA
staat oxt m mor de puste en tugedtge otvihrengtog iun de mhoud iun een verzonden e mail «och tuor tiybge onhuugst daarvan

'Ihe mformstxu coats med m tbis e mail n cordideutnl arri msy ba hgslly prntkged It is mterried solely for the use of dx ktdatdml or eetay to whom a z addressed snd others authorued to rac eau it Ifyou sre
aot the mteoded racgmat you are bereby uotdxd thst arry rbschsure, copyiag duurlnuam or tsloug sny actxu m rebsuce on the conteuts of thu mfonastam n strictly probi)oted aod msy ba «olsu6t( tmhss and as
Eir as otbetusse a axbcated m tbe coateuts BNNVARA a aeaber lable for the proper aor comphte transmasma of tbe iafonmtmu coatssxd m dus conuuunxatxn nor for any dehy m as recegn.


