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Berichten en gesprekken in deze chat zijn nu end-to-end[03-02-2020 17:16:41]
versleuteld.
[03-02-2020 17:16:41] : https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/de-afvaldump-
door-rijkswaterstaat
[03-02-2020 17:17:01] : Zie filmpje.
Stuur je je antwoord nog?
[03-02-2020 17: 39 :07] ~: Ja ik had m gezien al, ik stuur je straks een samenvatting
[04-02-2020 10:15:22] ~ ~ : Goedemorgen~, zie kans me te bellen? Dank vast!
[06-02-2020 07:17:41] : &bijgevoegd: 00000006-PHOTO-2020-02-06-07-17-
4i.jpg&
[06-02-2020 07:17:56] : Ik heb alles al gezientei
[06-02-2020 07:23:51] : Ik heb zo overleg met de Bontrups. Kennelijk is een intern
stuk van RWS gelekt. Ik ken daarvan alleen de juni versie (hier staat oktober), die inhoudelijk
stevig is weerlegd. Ik zal je beide sturen. Er is van onze zijde natuurlijk behoefte aan rectificatie
(de Vkr heeft ons niet eens gebeld). Vooral ook over de termen als dumpen en afval. Ik kan me zo
voorstellen dat Bontrup liever heeft dat RWS een poging onderneemt, vanwege een mond en
omdat het om een RWS notitie gaat (concept gebleven overigens). Hoe zie jij dat?
[06-02-2020 07: 25 :33] ~: We zijn nu bezig op basis v alle media ons online verhaal toe te
voegen waar nog onduidelijkheid bestaat, dat is eerste stap, wel of niet rectificatie is als ze niks
met input doen vervolgens
[06-02-2020 07:59:17] ~: Hans zijn die rapporten v haskoning en soilcomsult openbaar?
[06-02-2020 08:06:10] : Nee, maar je mag ze openbaar maken. Graag zelfs.
[06-02-2020 08:08:33] ~: Okay, denk dat dat handig is aangezien de claim nu gaat richting
milieu en vervuiling
[06-02-2020 08:08:55] : Idd
[06-02-2020 08:33:28] : Heb net de concept memo van de "klokkenluiders" gestuurd
en de reactie daarop van GIB. De volkskrant vergist zich als ze het memo dateren op 10 okt. Op 10
okt kwam de toestemming vsn RWS. Het concept is van 19 juni (onder die datum opgeslagen) of
van april 2019 (die datum staat op het stuk zelf). Succes met alles! ~
[06-02-2020 08:35:19] : Naar mij gestuurd bedoel je toch? En dank je, jij ook
[06-02-2020 08:36:01] : jazeker, niet naar de media!
[06-02-2020 09 : 46 : 05] : https://www.nporadiol.nl/nos-radio-1-
journaal/onderwerpen/528187-hoe-ver-reikte-de-invloed-van-rijkswaterstaat-bij-stoiten-vervuilde-
grond
[06-02-2020 09:46:37] : Ie wilde me opvrolijken?; )
[06-02-2020 09:47:28] : Haha, als ik dat kon...
Maaf ik help graag waar mogelijk en gepast
[06-02-2020 15:57:46] F ~ : Wil je me bellen?
[06-02-2020 16:01:59] : Zit met Brabob aan de lijn
[06-02-2020 16:07:42] : Ok daarna danQ
[06-02-2020 18:41:09] : Hi ~, twee puntjes: als de stukken gaan over de
monsters die RWS heeft genomen, zijn wij akkoord. We hebben zelf een deelmonster dat die
uitkomsten bevestigt. De tweede keer was RWS zo snel, zo begrijp ik intern, dat GIB geen
deelmonster kon nemen.

Puntje 2: wij worden door EenVandaag en door Zembla straks milieucriminelen genoemd. Het is
fijn als dit hersteld wordt...g
[06-02-2020 21:15:57] : Sterkte met alles! Zullen we morgen even bellen?
[06-02-2020 21:19:54] : Yes nu aan telefoon
[06-02-2020 21:55:14] : Nog in gesprek
[06-02-2020 21:56:29] RFg: Kan nog tot 2300 uur. Anders morgen.
[07-02-2020 09:26:25] : Hi ~, kun je (als je tijd hebt) nog even laten weten
wat jullie van plan zijn met de stukken waarover je gisteten belde? Vrgr~
[07-02-2020 09:27:33] : Goedemorgen, en op het moment niks, gr
[10-02-2020 20:06:32] : &bijgevoegd: 00000030-PHOTO-2020-02-10-20-06-
32.!pg&
[10-02-2020 20:10:54] : Dag ~, klopt dit? Kon niks vinden op site RWS of
IenW.
Zag ook dat er woensdagochtend een procedurevergadering is ter voorbereiding op de hoorzitting.
Weet jij of procedurevergaderingen openbaar zijn? Dan ga ik er even heen.

Hoop dat je een rustig weekend hebt gehad. De storm van zondag zat vast in een andere
portefeuille... E3



[11-02-2020 09:37:03]
telefoon te negeren;)
[11-02-2020 09 : 37 : 29]
[11-02-2020 14:53:56]
woordvoerder minister?
[11-02-2020 18:28:32]
[11-02-2020 18:29'.12]
Dank!
[11-02-2020 18:29:29]
[12-02-2020 12 : 2 0 : 29]
[12-02-2020 12:24:08]
[12-02-2020 12:24:19]
[19-02-2020 08:47:14]
14.jpg &

[19-02-2020 09 : 48 : 39]

~: Goedemorgen, excuus probeer m'n

: Ik weet alleen dat we in overleg gaan met de gemeente
: Hi ~, kun je mesvp helpen aan conractgegevens

Wil graag verifieren of bericht klopt. Dankjewel!
: Sorry zie het nu pas, nog nodig?

: Nee dank je. Probeer al met in cintact te komen

a :OkO
Wil graag iets met je bespreken. Vrgr~ 10. 2. e

neem anders contact op met 10.2.e
: &bijgevoegd: 00000040- r.vcf&

-: & bijgevoegd : 00000041-PHOTO-2020-02-19-08-47-~: ja gezien, thnx


