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Vanr nos.nl&
Venonden: donderdag 6februari 202015:04
Aanr (BS) kbrws.nl&
Onderwerp: RE: informatie bii uitzending Zambia donderdag 6 feb

Dag~,
Dank je wel.
Toch handhaaf rk de tekst zoals h» er nu staat. De 500 010 ton klapt en feit is ook dat Zambia meldt dat de ambtenaren m Maastricht geweigerd hebben het te ondertekenen. Vervolgens is mderdaad de
te rmi/n van v»f dagen gaan I open. Toen dra was verstreken is de varhogmg automatisch goedgekeurd. Ik beschouw dit nr at ais een feiteli/ke onjuistheid, hoogurt als een andere kijk op de zaak.

Metvnendeliikegroet,

Research-redacteur N OS Nieuws
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nvs.nl&Van: (BS)
Verzonden: donderdag 6februan 202014:02
Aan: (anos.nl&
Onderwerp: RE: informatre bi/ urtzendrng Zambia donderdag 6 feb

Fijn dank je. In jugie online bericht staat een alinea over 500.000 ton, de tekst daarbij is niet correch Hier de juiste informatie:

Er is een melding door het bedn//gedaan om tol 500 durzend ton granu/ret te mogen pebrurken. Het Besluit hx/emkwa/eelt bestaat urt zogeheten a/pemerre mpe/s. Dat houdt in dat een deroek/k melding
a/leen kan wonbn afgekeurd als RW5 een Oeros/Pke me/rfng Nnnen 5 werkdagen a/s on/oerwkend bestempe/t.

RWS hae/t geen raden gezren bovenstaande me/drng a/s on/oererkend fezzen, omdat aan a/le we/te/fka voorwaarden is vo/dmn. Dst houdt rn cht het pebrurk van pranu/ret tot deze 50O durzend ton rs
toegestaan.

Hier nog de complete QA die we hebben toegevoegd nav de berichtgeving vandaag: httos //bit Iv/2uwBPtm

En ook de tekst van het dossier is aangevuld. ~htt s: wwwrijMswatersfaa~tnl nieuws/202~0032a&tertrondinformatlebii zembla ltemove~rrahuliet~as x

Groet~
nos.nl&Vanr

Verzonden: donderdag 6februari 202013:$3
Aanr (BS) Orws.nl&
Onderwerp; RE: informatre bri urtzendrngZembla donderdag 6 feb

Stuur maar naar mri. Ik ben op de redactre.

van: (BS) yrws.nl&
Verzonden: donderdag Bfebruari 2OZO12:52

Aanr ynos.nl&
Onderwerp: RE: informatre bri urtzendrng Zambia donderdag 6 feb

Beste %,
Graag wil ik jullie zo een update sturen, mede omdat eraan feitelijke onjuistheid staat in deze tekst: https://nos.nl/artikel/2321614-zambia-top-rijkswaterstaat-betrokken-bij-afvaldumpino.html

Xan ik die aan jou sturen of is er iemand anders met wie ik contact kan opnemen?

Dank vastl

Gmet~
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2500 EX Den Haag

NL
www.n/kswatsrstaat.el
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vanr konos.nl&
Venonden: woensdag 5 februan 202015 24
Aanr (BS) Lbrws.nl&

Onderwerp: RE: informatie bii urt zendt ng Zambia donderdag 6 feb

Da~
Dank/e wel. Is een helder standpunt.

Nog een aanvugendevraag n a v. Zambia: klopt het dat mevr. Blom persoonlijk heeft verordonneert aan RV/5 Z uidN E om de aanvraag van Bont ru p goed te keuren, zoals Zambia meldt in haar reportage?



Dit zou kort na 17 oktober zijn gebeurd.

Metvriendefijkegroet,

Research-redacteur N OS Nieuws
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Van: (BS) Lprws.nl&

Verzonden:woensdagSfebruari 20201507
Aani fipnos.nl&
Onderwerp:informatie bijuitzendingZembladonderdag6feb

Beste ~,
Excuus datje iets langer moest wachten, maar hier de Informatie die we kunnen geven voorafgaand aan de uitzending van Zembla morgen:

Zembla uitzending donderdag 6 februari a.s.

Donderdag aanstaande besteedt televisieprogramma Zambia aandacht aan het pebruik van granuliet in diepe plassen. Het gaat om het project Over de Maas. De uitzending begint om 20 30u en is
te zien op NPO2 (BNNVARA).

Wat is granulietf
Bij het breken van grote stukken graniet (bijvoorbeeld voor het maken van steenslag dat wordt gebruikt in asfalt) blijlt een lijn materiaal over. De fijnste delen vormen een vaste substantie in klei-
ofleemvorm. Dit materiaal wordt Noordse klei of granuliet penoemd.

Het granuliet gebruikt in het project Over de Maas blijft over na het breken, wassen en zeven van pranietblokken die afkomstig zijn van steengroeves in Noorwegen (Bremanger) en Schotland
(Glensanda). frs nuliet wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het minder diep maken van (diepe) plassen (dat wordt ook wel vfimndi~e~nenoem~d. Uit diverse laboratorium studies blijkt dat granuliet
veilig gebruikt kan worden.

Grond of bmnvstoW
Rijkswaterstaat is als waterbeheerder bij het project Over de Maas bevoegd gezag voor onder andere het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Dit besluit bevat regels voor het gebruik van materiaal,
zoals granuliet, en kent drie basiscategorieen materiaal, namelijk grond; 'baggerspecie of bouwstoP. Sinds 2D09 is granuliet of Noordse klei gekwalificeerd als 'grond'.

In 2018 ontstond discussie of granuliet valt binnen de definitie van 'grond'f moet worden gezien als een 'bouwstol'p basis van dit Bbk. Om deze discussie te beslechten is het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om een oordeel. Ienw heelt in 2019 herbevestigd dat granuliet kan worden beschouwd als grond volgens de definitie van het Besluit bodemkwaliteit.

Wat is lmt Project Over de Maas.
Over de Maas is een privaat zandwin- en natuurontwikkelingsproject in de uiterwaarden van de Maas tussen Alphen en Dreumel in de gemeente West Maas en Waal. Het project wordt bekostigd
door de winning van zand en klei. Rijkswaterstaat is in dit project het bevoegd gezag voorde Waterwet en het Besluit bodemkwaliteit.

Zembla
De uitzending van zambia wordt aangekondigd als'de afvaldump van Rijkswaterstaatt Gmnuget is echter — onder voorwaarden — goed en veilig te gebruiken. Mits aan alle eisen uit het Besluit
bodemkwaliteit en de Waterwet is voldaan. In het geval van het project 'Over de Maas's dat het peval. Als bevoegd gezag kijkt RWS altijd goed naar de gevolgen voor mens en milieu. Ook tijdens
de uilvoering van het project houdt RWS toezicht op de naleving van de regels en ingeval van overtreding van die regels gaat Ilijkswaterstaat over tot handhaving.

Het beeld dat in de aankondiging van Zambia wordt geschetst doet dan ook geen recht aan de inhoudegjke afwegingen die ten grondslag liggen aan het geven van toestemmng door RWS voor
het gebruik van granuliet in 'Over de Maast Dat laat onverlet dat het proces -terugkijkend — wellicht beter had gekund.

Online dossier
Het ministerie van ienW en RWS hebben diverse vragen van Zambia beantwoord. Deze antwoorden zijn te lezen in bijgaande pdf. Dit bericht wordt mogelijk na de uitzending van Zambia nog
aangevuld.
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