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Zie ondemtaand, was volgens mij al welbekend. Weet jij wat de status van dit expertteam is, wordt normaliter advies overgenomenr
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Beste

Dit expertteam Is het implerrwntatieteam Besluit bodemkwaliteit, in dit team zitten specialisten van verschillende overheidsorganen. Zij hebben zorrwr 2019 vergaderd over onder neer het
vraagstuk granuliet. Het team korrt daar tot de conclusie dat granuliet niet rruet worden gezien als grond.

vriendelijke groet,
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Beste Marm, dank voor je reactie. Ik ben benieuwd over welk e x parttea m ie het hebt. Zijn dit de handhavers waar in de uitzending op wordt gedoeld?

vnendehike groet,

Vani grbnnvara.nl&
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Beste

Vanzelfsprekend heeft de eindredactie een goed beeld van de bij ons aanwezige informatie, inclusief de informatie die door jullie is aangeleverd.

Je vraagt je af wat ons belang is. Wij hebben geen belang. Onze taak isi een op feiten gebaseerd, helder verhaal va*epen. Hiervoor hebben we de afgelopen maanden vele bronnen
geraadpleegd. We nerr»n alle bronnen serieus, waaronder uiteraard ook RWS en het rrinisterie. We citeren in de uitzending bijvoorbeeld uit een verslag van een expertteam van het
rrinisterie, dit team concludeert dat granuliet geen grond is.

vriendelijke groet,

Researcher Zemb?a
M. 06-
E. rgrbnnvara.nl
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Beste

Ie vroeg naar de bedoeling van hetspoedoverleg.

G l B heeft de aankondiging van i ulb e uitzendmg gezi en. Hien n neemt een oud-ovi het woord "afvalstof" m z tin mond en hii heeft het over ze s i aar gevangenisstraf. Daar worden beelden bil getoond van
het Iaden van granuhat bg G l B. Dit is tenmms te suggestief. Onze relaties herkennen direct het beeld dat Zambia toont. Dus brengt Zambia schade toe aan G l 0, nu al met de vooraankondigmg.

Iade door ons aangeleverde informatie bekend bij de hoofdredactie? en pi kennende feiten, maar m de vooraankondigmg wnngen jullie de feiten in het Zemblaformat. Het lgkt erop dat julhe
enkele handhavers we I se neus nemen, en RWS en het mmi sta ris als organisatie niet. Dat roept vooral vragen op: Waarom? Cui bono?

Om het met lugie eigen woorden te zeggen: wat ra daarop jugie reacbe?

Vnendehike groet,




