
Van:
Verzond en :

Aan:
CC:

Onderwerp:

Dag W,

(Bs)
woensdag 15 januari 2020 12:58

(WVL);
Splitthoff, Ruud (WVL)

RE: Concept antwoord vragen zembla

303

(Frans) — DGRW; (WVL); (BS)i (ZN

~ komt hier niet voor 15 uur aan toe. Het zal dus even moeten wachten. Alvast een algemene opmerking: de gemaakte afwegmg grond versus bouwstof
voor granuliet is een beleidsmatige (verantwoordelijkheid DGWB), zie ook memo Michele aan Peter Heij.

Dank voor uw menu, gedateerd io olooher 2019, iiuarm a ml mforin:ert oi er
het standpunt net hetrekkmg tot de kwahgcstie ven granuhet als grond m de zm
van het Bes hut ho demkusthtes en de as)ze tva erop ds wetens al u ordi
gecentgceerd Riiksauterstast zalm de prsloijk handelen overeenkomstig dit
standpunt. Nuttige toepas smgeu vsn grsmihet sls grond kunnen daarmee nog
steeds worden geaccepteerd, nats auereard aan alle ovenge jundnch-admmntrstieve,
mheu-hygienische en ecolognche ranCh oorwaarden voor een
nunige toepassmg u voldaan

Vanuit die insteek is de beantwoordmg van de vragen van Zembla ook bi) DGWB/DCO neergeleg~d. Mi ns inziens

Groet,~
Van:
Verzonden: woensdag 15 januari 202012:34
Aan: - DGRW&

(ZN) rws.nl&
CC: (BS) &

Onderwerp: RE: Concept antwoord vragen zembla

@rws.nl&

Cmrws.nl&

(WVL) & (BS) & Orws.nl&;

Hoi ~, in rood renvooi mijn input/reactie. Groet~
rws.nl&;

(ZN) Cmrws. nl &

rws.nl&

Van: - DGRW~rmminienw.nl&
Verzonden:woensdag lsjanuari 202012:14
Aan: (WVL)

Cmrws. nl &;

CC: (BS)

Onderwerp: Concept antwoord vragen zembla

(WVL) & rws.nl&; '(BS)

Beste, ~, Q en

Zoals jullie inmiddels weten, heeft Zembla — ivm toepassing van granuliet in 'Over de maas' RWS
verzocht om een interview en de onderstaande vragen gesteld. Een interview zal niet worden gegeven
onderstaande vragen moeten wel worden beantwoord (zie de onderstaande mailwisseling). Dit moetei
wij samen doen. Ik heb voor de beantwoording informatie ingewonnen bij

&

en +gag.
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 Michelle) 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 lagl
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?

Anti/j/oord



11.1

Met vriendelijke groet,

tel.
e-mail:

Van: Duin, E.H.S. van (liz) - BSK &

Verzonden: dinsdag 14januari 2020 16:06
Aan: ) - DCO &

twminienw.nl&;
Onderwerp: RE: Interview

tmminienw.nl&

minienw.nl&; Duin, E.H.S. van (Liz) — BSK &

— DGRW ~gaminienw.nl&;
tnminienw.nl&;

— DGRW &

- BSI

minienw.nl&

Ik heb het doorgezet, ik ben even uit de lucht.

Met vriendeiiike groet
tir ven Duin

Van: - DCO
Daturut dinsdag 14 jan. 2020 3:01 PM
Aan: Dttln, BHS. vau (Liz) - BSK
Onderstut?u FW: Intcrvtevv

rttnlnicntv.nl&

Beste Liz,

Zie onderstaande... Lukt bet deze vragen nzirgenmiddag om 15.00 uur beannvoord te hebben? Er speelt bier overigens nog iets op de achtergrond dat tk straks nog
even te lafo

Gaat dus o

De uitzend

partijmelding
waarom is

Ter indicat
Granulu
Granubc

het bedrijf
Over

Groet,

Verzonden
(www.b)ac rrv

Van :

Datum: din

Aan :

Ondersteur



Beste~
ja, dat lijkt me een goed begin. Op welke termijn is dit mogelijk? Ik kan me goed voorstellen dat we nog vervolgvragen hebben.

Vriendelijke groet,

Van: - DCO &

Verzonden: dinsdag 14januari 202007 02
Aan: Cnbnnvara.nl&
CC: (BS) & Chrws.nl&
Onderwerp: RE: Interview

minienw.nl&

Beste~,
Omdat de vragen betrekking hebben op inhoud beleid en niet op de uitvoering, verwijst RWS naar mij. Wilje de vragen schriftelijk beannvoord hebben?

Verzonden met BlackBerry Werk
(www.blackbertv.com)

Aanhteuw.nt&maiko
Arzrws.nt&nrailto: (knvs.nl»

Van: rabnnvara.nt&maiko
Datum vrijdag 10 jan. 2020 400 PM
Aan: (Carlijn) - DCO
Kopie: (B S)
Onderwerp: RE: Interview

xSmhienw.nt»

Beste~
We hebben een verzoek ingediend voor een interview met de DG van Rijkswaterstaat. Ik hoor graag of dit mogelijk is.

De vragen rijn ter indicatie voor een eventueel interview.

Vriendelijke groet,

Van - DCO
Verzonden: vrijdag 10 januari 2020 15:5S
Aan (rzbnnvara.nt&
Onderwerp: RE: Interview

(Rmhteuw.nt&

Ifoi~
Ik dacht dat je bij mij op de lijn zou kotuen, gelet op de hatste mail van~.
Wil je dat ik de vragen schriftelijk aan jou beannvoord?

Qbnnvara.W&Van: (mbnnvara.nt&maiko:.
Vermnden: vrijdag 10 januari 2020 15;56
Aan: (B S) rrsnvs.nl&utailtovvonne.femhoutBzrvs.nl»
CC: - DCO tKmhienw.nt&mailto
Onderwerp: RE: Interview

fmminiemv,nl»

Beste~,
Iruuiddels zijn we weer een dag verder, is er al meer helderheid over ons verzoek?

Vriendelijke groet,

rrstws.nl&ma iltoVan: (BS) Szws.nl»
Verzonden; donderdag 9 januari 2020 13BO

Aan: (mbnnvara.nt&maiko:. Qbnnvara.nl»
CC: - DCO ~ .Rmhienw.ni&maiko irsmintenw.nt &



Beste~
Bedankt voor de toelichting. Gezien het met name beleidsmatige karakter van je vragen heb ik je verzoek aan ruijn collega bij het nt)nlsterie,

CC), gestuurd.

Groet~
n tws.nlctuaiko

Van: trsbnnvara.nicmailto..
Verzonderc donderdag 9 januari 2020 0929
Aan: (BS)
Onderwerp: Re: Interview

fmbnnvara.nl»

rcrws.nl»

Beste~,
De uitzenrhng gaat over de toepassing van een partij granuliet in verondiepingsproject 'Over de Maas'. Rijkswaterstaat is het bevoegde gezag in deze zaak en moet
parttjtuekling goedkeuren voordat deze mag worden toegepast. We willen Rijkswaterstaat in een interview vragen stellen over hoe dit granuliet is beoordeekl en waarom
is besloten om de toepassing ervan toe te staan.

Ter indicatie vast enkele concrete vragen die wij hebben:
Granuliet is geen grond of baggerspecie, waarom heelt Rijkswaterstaat toch ingestenxl met de toepassing van dit nuteriaal in Over de Maas?
Granuliet wordt onder meer gebruikt als dijkversteviging of afdeklaag. Het heeft )mmers een lage waterdoorlatendheid, luer 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".

Hopelijk verheklert da een en ander.

Vriendelijke groet,

Van: (BS) ~ tarwe.nl-tna)lto
Verzonden: woensdag 8 januari 2020 13:59:12
Aars a bnnvara.nicmaiko
Onderwerp: RE: Interview

Ssws.nl»

rs bnnvara.nl»

Beste~

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

Alvast dank,
Groet~
Vara (a,bnnvara.nicmailto'erzonderc

woensdag 8 januari 2020 11:57
Aan:

ew

Rbnnvara.rd»

Beste mevrouw~
Dank voor uw reactie. We wachten het nog even af.

Vriendelijke groet,

Researcher Zembla

M~o
E. n)bnnvara.ulctnailto ,n)bnnvara. nl&



Verzonden; woensdag 8 januari 2020 10 20
Aarc e(a,bnnvara.nKmaiko
Onderwerp; FW: Interview

(Rbnnvara.ni»

Beste d

Onderstaand bericht kreeg tk net doorgestuurd van het secretariaat. We gaan kijken naar het verzoek. Ik weet niet of het me morgen al lukt om uitskutsel te geven, maa
dan weet u dat tk er mee bezig ben. U kunt mij als contactpersoon aanhouden,

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

Adviseur conununicatie/persvoorlichter

Rijkswaterstaat Bestuursstaf
Rijnstraat 8

Postbus 20906

2500 EX Den Haag

www.riikswaterstaat.nichnrrd/www.riikswaterstaat.ni/&
Volg ons op Facebook&httus f/www,facebookcum/Ritkswaterstaat&, Twkterchttusd/twkter.com/Riikswaterstaat&,
Linkedlnchttof/wsvw. Iinkedin com/comoanv/riikswaterstaac&, Instagramchttosd/www.instauramcom/riikswaterstaat/& en
YouTubechttoJAvww.voutube.com/rhkswaterstaat&

Water. Wegen Werken. Rijkswaterstaat.

bnnvara.td»Van: rabnnvara.nKnsailto
Verzonden: dinsdag 7 januari 2020 1193
Aan: BlonZ Michele (BS) Wtws.nKnsaiko. ~s.ni»
CC: Vabnnvara.nKmatlto. /mbnnvara.td»
Onderwerp: Interview



Voor het programnra Zeurbla doen wij onderzoek naar het verondiepen van voomtalige zandwinpunten. Als vervolg op onze uitzending van 26 september 2019. In de
komende uitzending bebandehn 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 ofu met ons verzoek instemt.

Vriendelijke groet,

Researcher Zembla
Ivi~06-~
E. Kbnnvara.nictuailto .n/bnnvara.nl&

De tnforutat)e verzonden met en of in dit e-utail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze inforuutie door anderen dan geadresseerde(n
is verboden, behoudens indien en voorzover anders is aangegeven. Openbaarntaking, vemte~g, verspreiding, en/of verstrekking van deze infonuatie aan derden
is NIET toegestaan, behoudens indien en voorzover anders is aangegeven. BNNVARA staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een
vermnden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The htfomtatton contaiued in tlds e-mail is coniidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whotu it is addressed an
others authorised to receive it. Ifyou are not the intended recipient, you are hereby notified tltat any disclosure, copying, d)stribution or taking any action in reliance on th
contents of this infonuation is strictly protubited and may be unlawful, unless and as far as otberwise is iudicated in the contente. BNNVARA is neither liable for the
proper nor complete transmission of the information c ontained in this communication nor for any delay m its reeeipt.

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 indien en voorzover anders is aangegeven Openbaarntaking, vemte lgldiging, versprekthtg, en/of verstrekking van deze inforntatie aan derden
is NIET toegestaan, behoudens incben en voorzover anders is aangegeven. BNNVARA staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een
verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The tnforntat)on contahted in ttus e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whotu it is addressed an
others authorised to receive it. Ifyou are not the intended recipient, you are hereby notifted that any disclosure, copying, distribution or takiug any action in reliance on th
contents of this iuformation is strictly prolubited and may be unlawful, unless and as far as othetw)se is indicated in the contents. BNNVARA is neitlter liabh for the
proper nor complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.

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

The tnfomtat)on contained in ttus e-mail is confidential and may be legally privilege&i It is intended solely for the use of the individual or entity to whotu it is addressed an



contents of this information is strictly prohibited and may be unjaccgbl, unless and as far as otherwise is indicated in the contents. BNNVARA is neither liable for the
proper nor complete transmission of the informatica contained in this communication nor for any delay in its receipt.

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(l)
is verboden, behoudens indien en voorzover anders is aangegeven. Openbaarmaking, verme 'gkliging, verspreiding, en/of verstrekking van deze informatie aan derde
is NIET toegestaan, behoudens indien en voorzover anders is aangegeven. BNNVARA staat niet iu voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een
vermnden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The information contained in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the jnd(viel or entity to whom it is addressed an
others authorised to receive it. Ifyou are not the intended recipient, you are hereby notSed tbat any disclosure, copying, distribution or taking any action m reliance on th
contents of this information is strictly prohibited and may be unlawfu( unless and as far as otherwise is indicated in the contents. BNNVARA is neither liable for the
proper nor complete transmission of the informatica c ontained in this communication nor for any delay m its reeeipt.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te meklen en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met rtsjco's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the eender and delete the message. The State acc epts no liabiTity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
massages.

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 indien en voorzover anders is aangegeven. Openbaarmaking, vermenigvukliging, verspreiding, en/of verstrekking van deze informatie aan derden
is NIET toegestaan, behoudens indien en voorzover anders is aangegeven. BNNVARA staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een
vermnden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The informatica contained in this email is confalential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the 'ndividual or entity to whom it is addressed an
others authorised to reeeive it. Ifyou are not the intended recipient, you are hereby notified thet any disc losure, copying, distribution or taking any action in re lia nee on th
contents of this information is strktly prohibited and may be unlawfui, unless and as far as otherwise is indicated in the contente. BNNVARA is neitber liabh for the
proper nor complete transmission of the information c ontained in this communication nor for any delay m its reeeipt.

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

yhe information mntained in this e-mail is confrdentiai and may be legaay privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and
ethers authorlsed to receive it. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disdosure, mpying, distribution or taking any action In reliance on the
contente of this information is stricuy prohibited and may be unlavful, unless and as far as otherwise is indicated in the contente. BNNVARA is neither liable for the proper nor
mm plets transmission of the information mntained in this mmmunication nor for any daisy in its rerwipt.


