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Hallo collega'

Hierbij alvast een eerste omgevingsbeeld over de berkhtgeving van Zambia. Later vandaag sturen we een vollediger beeld rond In de Ietztl.
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Jetzt!
Dmgevingsbeeld 5 feb 15.30 uur — 6 feb 15.30 uur

'Top RWS betrokken bij afvaldump' Tv-programma Zambia stelt dat de top van
Rijkswaterstaat betrokken was bij het moedwillig dumpen van granuliet in een plas.

Zambia meldt het op hun website en verwijzen naar de uitzending van vanavond.
o Volgens Zambia keurde RWS de lozingen goed nadat oud-minister Halbe

Zijlstra contact legde tussen een bouwstolfenbedrijf en de top van RWS.
o RWS-medewerkers zouden volgens Zambia onder druk gezet zijn om tegen

hun wil in vergunningen af te geven.
Landelzike en regionale media nemen de berichtgeving over en kiezen frames als
'emstip milieud eli*'ri RWS zette ambtenaren onder druk'.

~ Suzanne KroSer (GLTweedeKamerlid) noemt het een 'afvaldump door mwboysI En
ie kondigt op twilter aan dat ze een debat gaat aanvragen.
Pieter van Vollenhoven, oud-voorzitter OW, stelt vragen bij de bemvloeding en
onafhankelijkheid van RWS.

~ Voormalig milieuogicier van Iustitie Gustaaf Biezeveld waarsihuwt voor
verontreiniging van het hele watersysteem: 'Die plas staat in open verbinding met
de Maas.'
Forensisch onderzoeker Ton Diepeveen stelt dat het ingrijpen door topvrouw Blom
"in de buur komt van een ambtsmisdrijf', en wil dat de rijks recher«he ernaar kijkt.
Rijkswaterstaat heeft arhtergrondinformatie en een reactie op de berichtgeving van
Zambia op de website gezet.

~ ln zo'n 250 publieke ree«tics, op twitter en facebook is afschuw en boosheid over
het nieuws het dominante sentiment.

o Het nieuws wordt voornamelijk in een politieke context geplaatst en er klinkt
kritiek op handelen van overheid, kabinet, de WD en Halbe Zijlstra.

o ln tientallen reacties ziet men in dit nieuws de bevestiging dat Nederland een
'bananenrepubliek's en spreekt men over mrruptie.

ln zo'n 15 reacties wordt de rol en het handelen van Michele Blom besproken:
'heeft heel wat uit te leggen'n 'kan niet zonder gevolgen blijven'.
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