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RE; Interview
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Beste

De DG va n RWB is niet de aangewezen persoon voor dit interviewverzoek. Zoals vrijdag aangegeven is dit een beleidskwestie en dus heb ik je doorverwezen naar het ministerie.

Groet

igtws.nl&

van: 8 bnnvara.nl&
Verzonden: maandag 13 lanuari 202009:10
Aani (85) &

Onderwerp: Re: Interview

Afgejopen tzijdag spraken tse ekaar o&m cms 8 or een mmnwc rn t trouw Blom Bk bkek out rmgekik te zijn.

Je gafaaa dat rgkstcuterstaat geen mb&udekjke beshaen lneg genonxu m onderliggende zaak naar dat rgksccaterstaat het bektd can het «soistene tuigt
Ormlat rgksnaterstaat met a&oude)Ik betrokken n, kan cm&toms Blom dsarena geen xaenww gmen

Heb ik bet nr goed saneogmato

Vrs:odelgke gmet,

Van: (85) 'nnvs.nl&
Verzonden: donderdag 9lanuari 202013 19 &0

Aant gibnnvara.nl&
CC: - DCO &

Onderwerp: RE: Interview
Wmmienw.nl&

Beste

Bedankt voor de toelichting. Gezien het met name beleidsmatige karakter van je vragen heb ik je verzoek aan mijn collega bij het ministerie,

Groet

(in CC), gestuurd.

vani ybnnvara.nl&
Veczondeni donderdag 9 l anus n 202009 29
Aant (85) 'nrws.nl&
Onderwerp: Re: Interview

j)e uazembng gaat otm de toepassmg tan een para) gramdnt m teroudxptogtpmject 'O&ez de Maas'. Rgksuuterstaat is het becuegde ipzag m deze zaak en rmet partgox kbeg goedketxen mordat deze nag
cmrden toegepast We ut?fm Rgksnatereteat m een tmenww &zagen stellen o&m boe cbt gcaeulwt is beoordeeld en un stom u besloten om de toepassmg enen toe m staan

Tez ixbcatie wast erkele corcrete wagen dw «ij hebben.
Gramdnt is (pen grond ofbaigpvspec», ccuannn beeg Rgkstcuterstaat toch atgestetud nxt de toepassmg tam ds notaris

alm 

(hm de blaas?
Gruadut aardt onder nxer gebruikt als dgkcemtmigcog ofagjeldaag Het beeg instem eeo latp uutmioorlatcsxgwxk ber umdt ook rn e macheneerd door tnt bednjfdat het grarahet produceert ls

nxt deze laip uaterdoorhteadbeB rekenatg getmtden bg de gmotschakge toepassing m een phs?
O&vs de Maas staat m opeo cmbkxhog rrat de rnwr de h(sax n teer rekeamg rw e lphouden? Kenbat uutenaal zich cmsprexleo?

Hopelgk rochelden ds een en mder.

Vmudebke groet

Van: (85) 'nnvl.nl&
Verzonden: woensdag 8 januari 202013:59:12
Rent Cobnnvara.nl&
Onderwerp: RE: Interview

Beste

Dank je wel. Zou je me vast de insteek van een mogelijk interview kunnen rruilen en wat vragen die jullie hebben hierover?

Alvast dank.
Gmet

vent
Verzonden: woensdaggjanuari 2020
Aanr (85)&
Onderwerp: RE: Interview

Rtbnnvara.nl&
11:57

Earws.nl&

Beste

Dank voor uw reactie. We wachten het nog even af.

vriendelijke groet,

Researcher Zemb/a
m 06-
E. @bnnvara.nl

Vent (Bs) & Eocws.lil&
Verzonden: woensdag 8 januari 202010 20
Rent gtbnnvara.nl&
Onderwerp: FW: Interview

Beste



Onderstaand bericht kreeg Ik net doorgestuurd van het secretariaat. We gaan kijken naar het verzoek. Ik weet niet of het me morgen a(lukt om uitsluitsel te geven, maar dan weet u dat ik ermee
bezig ben. 0 kunt mj als contactpersoon aanhouden,

Met vriendelijke groet,

Mst

vriendef

ik groet,

Adv seur co municsuelpsrsvoomchter

Ibjk t t to t ti
RII soest 0
Postbus 20906
2300EXD H 9

M 06
Dros.nl

Wt .We .W kn.luik t t t.

Van: Bibnnvara.nl&
Verzonden: dinsdag 7 i anus n 2020 lh33
Aanr Blom, lnchkle (BS) c Iorwis.ril&
CC: ybnnvara.nl&
Onderwerp: Interview

Geachte mevrouw Blom

Voor het prograrmo Zerrhla doen wij onderzoek naar het verondiepen van voomolige zandwinpunten. Als vervolg op onze uitzending van 26 september 2019. In de korrende uitzending
behandelen we onder rruer de kicatie V&ver de Maas', waar, zoals wij op dit rrorrwnt begrijpen, granuliet is toegepast voor de verondieping.

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

Graag zouden wg u als DG Rijkswaterstaat Interviewen over dit onderwerp, zodat ook de kant van Rijkswaterstaat en uw rol daarin goed aan bod korren in onze ukzending.
We willen u graag interviewen ergens tussen 9 en 17 januari.

We horen graag voor donderdag 0 januari of 0 m.t ons verzoek instant.

Vriendelijke groet,

Researcher zembla
M. 06-
E. Brbnnvara.nl


