
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Aland, Nel (BS)
dinsdag 7 januari 2020 1tk55

(BS)

RE: interview
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11.1.

Verzonden met BjackBerry Work
(www.blackberrv.com)

Van: (BS) & Caztv s.nt'atum:dinsdag 07 jan. 2020 4:35 PM
Aan: Aland, Nel(BS)
OudetsvetIt: RE: Interview

Ia ies.

11.1.

Van: Aland, Nel (BS) (Rzws.nt
Datum: dinsdag 07 jan. 2020 4:10 PM
Aan: (BS) Qztvs.nt
Ondenvetp: RE: Interview

11.1.

Verzonden met BlackBerry Work
(wtvw.bjackberrv.com)

Van: (BS) Parw s. nt&

Datum: dinsdag 07j an. 2020 3:41 PM
Aau: Aland, Nel (BS) attws.nl&
OndenvetIt: RE: Interview

Oke

even af wat voor advies er komt.
11. 1

Groet,

Maar ik wacht

Van: Aland, Nel(BS) (Rrws.nt
Datum: dinsdag 07 jan. 2020 3:34 PM
Aan: a vs.nt
OndenvetEmt FW: Interview



Ha maakt een advies in sannnspraak met een aantal van communicatie. Hoop dat ze jou ook even polst..
Als ik advies heb vraag lk jou ook even te kijken.

Groet nel

Verzonden rrz:t BjackBerry Work
(w)vw.bjackberrv.com)

Van: Blom, Michele (BS) rsvs.ni&

Datum: dinsdag 07 jan. 2020 1228 PM
Aan: a rws.n1&, Aland, Nel (BS)
Onder nvrpr FW: Interview

(rtrws.n)&, Blom, Michele (BS) vs nl&

Zie verzoek Zembla.

Van: iabnnvara.nl&
Verzonden: dinsdag 7 januari 2020 11:33
Aan: Blom, Michele (BS) @rws.nl&
CC: (Bbnnvara.nl&
Onderwerp: interview

Geachte mevrouw Blom,

Voor het programma Zembla doen wij onderzoek naar het verondiepen van voormalige zandwinpunten. Als vervolg op onze
uitzending van 26 september 2019. In de komende uitzending behandelen we onder meer de locatie 'Over de Maas', waar,
zoals wij op dit moment begrijpen, granuliet is toegepast voor de verondieping.

Rijkswaterstaat is onderdeel van deze zaak door als bevoegd gezag toepassing van granuliet in Over de Maas toe te staan.

Graag zouden wij u als OG Rijkswaterstaat interviewen over dit onderwerp, zodat ook de kant van Rijkswaterstaat en uw
rol daarin goed aan bod komen in onze uitzending.
We willen u graag interviewen ergens tussen 9 en 17 januari.

We horen graag voor donderdag 9 januari of u met ons verzoek insterrt.

Vriendelijke groet,

Researcher Zemb/a
M.
E. I

De informatie verzonden met en of in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door
anderen dan geadresseerde(n) is verboden, behoudens mdien en voorzover anders is aangegeven. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding, en/of verstrekking van deze informatie aan derden is NIET toegestaan, behoudens indien en voorzover anders is aangegeven.
BNNVARA staat niet m voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The mformation contamed in this e mail is conridential and may be legally pnvileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to
whom it is addressed and others authonsed to receive it. If you are not the intended rerspient, you are hereby notified that any disclosure,
copymg, distnbution or taking any action in reliance on the contente of this information is stnctly prohibited and may be unlawful, unless and as
far as otherwtse is mdicated in the contente. BNNVARA is neither liable for the proper nor complete transmission of the information contamed in
this communication nor for any delay in its receipt.


