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Beste~
Zembla heeft verzocht om een interview met de DG over het storten en daarmee verondiepen van Over de Maas
met granuliet. Hun hoofdvraag hierin is waarom is ingestemd met de toepassing van dit materiaal in Over de Maas.
Het besluit granuliet aan te merken als grond en daarmee de toepassing toe te staan, komt van DGWB. Ik heb
daarom DCO gevraagd de vraag van Zembla over te pakken. Ik geef dit bij Zembla aan en breng ze in contact met de
betrokken woordvoerder vanuit het ministerie. Uiteraard kunnen we waar mogelijk DCO helpen met het
beantwoorden van de te verwachten vervolgvragen.

Groet yvonne

Van: Blom, Michele (BS)
Datum: dinsdag 07 jan. 2020 12:28 PM
Aau: ~ (BS)
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Zie verzoek Zembla. Gr. ~
Van: fnbnnvara.nl&
Verzonden: dinsdag 7 januari 2020 11:33
Aan: Blom, Michele (Bs) & rnrws.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 DG 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 instemt.

Vriendelijke groet,

Researcher Zembla
M. 06-
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