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OPEN BRIEF

Nieuwe aflevering van Zembla over verondiepen

uoe afvaldump door Rijkswaterstaat"
In juli 20 l 9 block uri ecn Onderzor k naar de plas "Over de Maas'at or mel alle onderzochte
milieu hygiflnische verklaringen problemen waren. Dit ondorroek kwam op 23 september ook
naar voren in de aflevering 6okken met Bapaer van Zembla.

In een brandb r(cl hebben wij de Staatssecretaris daarom gfvraagd de handhaving sermuzor to

nemen en om orde op zaken le stcflen.

Tijdens het begrotingsdebat van oktober 20)9 deed zij alle bevindingen al als een suggestie en
'het zijn allemaal kwesties van voor die brief". wij vonden dat het woord suggestie'een recht
dccd aan de ernst van de problemen en aan hel onafhankelijke ondeMOck. 00 loze slefling dal
alle kwesbes uiteen brief dateren van voordat de brief is verstuurd, is altijd waar.

Maar nog geen week later diende zich weerden nieuw- en zelfs groter probleem aan met
belrekkinp lol rnflieu hygiflnische verklaringen bij "Over de Maas . En ondanK inbpannin pon en
aansporingen vande Ge te Wesl Maas en Waal aan RWSom optwldering te peven, duurde
hnt drie maanden voordat we (woef) afgewimpeld werden rm t een nietszeggend antwoord van

de afdek ng communi& a lie van RWS.

Zembla heefi zich ook in d fl probleem va rdiepL Het wordt morpen. 6 februari 2020 uileengezet in

een tweede, nffsrwe aflevr ring van lembla over de plas Over de Maas".

Din uitzending bcschriilt wal dc titd bdoolt: "De afvaldump door Ibikswaterstaat .

wij zijn de staatssecretarfsen 2'amerleden erkentelijk voor alle aanddchl. maar uiteindelijk

schieten wo cr niels mcc op zolang orue loc)omgeving wordt verpest en zolang cr geen orde op
zakf n wordt gesteld. Wal ons bctrolt rammelt hct systeem aan alle kanten cn wn maken ons

grote zorpen, zeker mei het oog op een mogelg k 2'erondup ingaproject.

wij hebben de Kamerleden gevraagd om de uitzending kritisch te heks(ken en zich niet meer af te
laten wirnpe ion mel halve looseggingen als zij wagon sloflen.
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