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Wat valt oo?

Aandacht in landelijke en regionale media

Enkele honderden reacties op Twitter en Facebookl veelal wordt de bewering van Zambia als feit aangenorrwn

GL-Kanwrlid Kroger verwijst naar eerdere toezeggingen rrinister om strenger te handhaven

RIWA verwijst naar staterrwnt Rijkswaterstaat

Pieter van Vollenhoven: Rijkswaterstaat stond storten afvalstof in natuurplas toe, na berrneienis ex-mnister Halbe Zijlstra. "Over onafhankelijkheid en beinvloeding gesproken..

Selectie dagbladen:

Lozingen bouwbedrijf doorgedrukt (De Volkskrant, 06-02 02:34)
Selectie nieuwssites:

'liiikswaterstaat zette ambtenaren onder druk om afvagozino ooed te keuren'nrc.nl, 06-02 09:41)
'liijkswaterstaat liet bouwbedrijf afvalstoffen dumpen in natuuylas'nu.nl, 06-02 09:03)

Rijkswaterstaat liet afval storten in zandwincebied Over de Maas: 'emstic nilieudelict'gelderiander.nl, O6-02 06:48)
zambia: too Kiikswaterstaat betrokk~en bi'fvaldurrg (nieuws.nl, 06-02 o7:16)
Top Rijkswaterstaat betrokken bij afvaldump'telegraaf.nl, 06-02 07:17)
~To Ri'kswatemtaat betrokken bii durruen half nilioen ton afval in natuumlas'rtlnieuws.nl, 06-02 07:26)
Njkswaterstaat liet afval storen in zandwingebied Over de Maas: 'E~msti rrilieudelict'pzc.nl, 06-02 07:46)
liiikswaterstaat liet afval storten In zandwinoebied Over de Maas: 'Emstio mlieudelict'destentor.nl, 06-02 07:51)
Zemblai too Kiikswaterstaat betrokken bij afvaldurrg (k.nl, 06-02 07i56)
liiikswaterstaat liet afval storten in zandwinoebied Over de Maas; 'Emstio nilieudelict'geklerlander.nl, 06-02 07i57)
l~ii'kswaterstaat liet afval storten in zandwen ebied Over de Maas: 'Emeriti mlieudelict'ad.nl, 06-02 OB:06)
Top Rijkswaterstaat dwono ambtenaren stort vervuild afval ooed te keuren'omoepgelderland.nl, OB-O2 06:45)
T~oRi'kswaterslaat betrokken bii afvaldump (zerriila, oe-oz 06: 14)
Zambia-item over oranuliet (watemieuws.blogspot.com, 06-02 05i48)
Riikswaterstaat stond storten afvalstof in natuurolas toe. na berroeienis Hgl~be Zi'Istra (volkskrant.nl, 06-02 05i08)
Rijkswaterstaat liet bouwbedriif afvalstoffen dumpen in nat uurplas (nu.nl, 06-02 04: 59)

Selectie radio en tv:

Drukte directeur van Rijkswaterstaat aa~no storie~nranuget in Maas~las& (NPO Radio I, 06-02 06:18)

Selectie tweets:

lenW

@bodemplus (Bodems)
initiatief en opdracht van het Ministerie van Infrastructuur
864 Volgers

- Achtergrondinfomatie granuliet - reactie op Zambia en Voikskrant httos //t co/ZOMsnfcovi (06 02 09 10/ 0 retweets / I favorites)
elgjkswaterstaat (mjkswaterstaat)
Rijkswaterstaat
143933 Volgers

— Ofran¹Heuvelrmns GiZEMBIA @NOSRadiol Dag Frans, we hebben wat achtergrondinfomwtie over dit onderwerp op een rij gezet httos //t co/VCRdNBTwaB KB (06 02 09 39/ 0
retweets / I favorites)
— In de uitzending van nwrgenavond besteedt gbZEMBIA aandacht aan het gebruik van ¹granuliet in diepe plassen bij het project 'Over de Maas'. We zetten alvast alle
achtergrondinfonmtie voor je op een rij httos://t.co/oLAHhzMvtz httos://t.co/TRMLbYPoiz (05-02 16:21 / 2 retweets / 10 favorites)

Landelijke politiek

mij( giCemtacin (Cem Lacin)g II
TK SP
3820 Volgers

— Weer een toparrbtenaar die wetten en regels negeert en toesterming geeft voor afvaldurrp in de natuur. En nu ook een hoofdrol voor oud WD-mnister Halbe Zijlstra waarvan we
allemaal nog weten waarom hij rroest opstappen. ¹achterkanwrtjespolitiek ¹rrilieu httos //t co/4MNBMaDuli (06-02 08 46/ 27 retweets / 38 favorites)

g @suzanne GL(Suzanne Kroger)
T K GroenLinks
9177 Volgers

— Milieubeleid volgens de WD. Asbest als goed voorbeeld geven van waarom je vervuilde grond in een natuurplas kan storten. Alles voor het asfalt. ¹gewoondoen ¹HalbeZijlstra
https //t coyswgyykSQol https Z/t co/h7yntnQIQh (06-02 09 07 / 8 retweets / 7 favorites)
- Al jaren vragen we de mnlster om de stort van vervuilde grond in natuurplassen te stoppen. Minister heeft stengere handhaving toegezegd. Nu lijkt onder druk van ¹I-lalbeZijlstra en
topambtenaren precies deze handhaving opzij te worden geschoven. Debat aangevraagd. En kijken! kt~te //t co/SFKSekLRIS (06 02 09 13/ 15 retweets/ 27 favorites)
— Afvaldurrp door cowboys. Een schirmlge wereld waarin vervuilde grond in natuurplassen wordt gedumpt. Zo vaak de ninister gevraagd om actie. Onacceptabel als nu blijkt dat
rrilieudelicten onder druk van toparrbtenaren en een oud-rrinister zijn vergund. httos //t co/080oBOed5d (06 02 07 54/ 45 retweets / 53 favorites)

Lokale politiek

g @Oonni¹Greve (SDonnie Grave)
Gerr»enteraadslid Fractie Grave, Dordrecht
1704 Volgers

— Welja Na de lozing van 100 duizend ton werd er in december een lozing van ruim 500 duizend ton ¹granuliet in de natuurplas goedgekeurd. ¹Rijkswaterstaat stond storten afvalstof in
natuurplas toe, na berroeienis ex mnister Halbe ¹Zijlstra https //t co/rl07doP7hS via @volkskrant (06 02 08 51 / 4 retweets / 2 favorites)

Pers (journalisten etc.)

~Q 43Tomffregag (Tom Kreling)

R]g) Journalist De Volkskrant
3295 Volgers

— Rijkswaterstaat stond storten afvalstof in natuurplas toe, na benueienis ex ninister Halbe Zijlstra https ~tco dLOrrdOGpgT (06 02 07 04/ 3 retweets / 5 favorites)



DRnelof Bosma (Roelof Bosma)
onderzoeksjoumalist Zambia
leao Volgem

— Vanavond ()ZEMSIA nu al in het nieuws ; top liijkswaterstaat betrokken bij afvaldurrp in natuurplas, https;//t.co/MRPDkWPQQW (06-02 08;09 / 5 retweets / 4 favorites)
— Laatste loodjes in de nuntage voor lgzEMBIA 'De afvaldurrp door Rijkswaterstaat'. Morgenavond 20.25 (I) uur clNP02. ¹mlieu ¹handhaving httos://t.co/ixvrrpYwxAv (05-02 15:43 / 8
retweets / 12 favorites)
- De afgelopen rreanden onderzoek gedaan naar 'De afvaldump door Rijkswaterstaat'. Korrende donderdag lgzenbla, 20.25 (I) uur ciNpo2. ¹ncieu ¹handhavlng httos://t.co/k21rtpRcvl
(03-02 09;07 / 16 retweets / 18 favorites)

Vakbonden

Broei berghuis (Roel Berghuis)
Sectorleider FNV Vervoer; vm FNV Bondgenoten Spoor
t¹SS Volgem

- persvoorlichting van olsjkswaterstaat draait op volle toeren clvolkskrant cizEMBIA I rgkswaterstaat rffnv ~htt s~toe 8LuAxpdY9N (06 02 09 59/ 0 retweets / I favorites)
— Dit gebeu* als je als IBRijkswaterstaat een uitvoeringsorganisatie bent van het IBMinienw en enkel met het gezicht naar 'Den Haag'taat httjrs2/~t.co/jwGIUusFYZ fprricheleblom
¹rijkswaterstaat ¹fnv (06-02 07:54/ 0 retweets / 2 favorites)

Belangenorganisaties

IIRIWA koepel (RIWA)
Vereniging van rlvierwaterbedrijven
192 Volgers

— 'Die plas staat in open verbinding rr»t de Maas. En als er verontreinigende stoffen inzitten gaat het zich door het hele watersysteem verspreiden.'kt~te: t co~MIIYITrAPb (06 02 08 54
/ 0 retweets / I favorites)
— RWS: lenW heeft in 2019 herbevestigd dat granuliet kan worden beschouwd als grond volgens de definitie van het Besluit bodemkwaliteiL httos://t.co/tXG17i/Dwuc (06-02 09iot / 0
retweets / I favorites)

Actiegroepen

CISchipholWatch (SchipholWatch)
actiegroep tegen vliegtuiglawaai
ISSS Volgem

— Rijkswaterstaat valt toch ook onder IBMinlenw? Hetzelfde mnisterie dat de rotzooi en herrie van 500.000 vliegtuigen uitstort over onze woonwijken. leder jaar. Niets nieuws dus.
~htt s //t co/Svpgdoutwn (06-02 08 03 / 8 retweets / 8 favorites)

Bedrijven en professionals

CIPietervvol (Pieter v Vollenhoven)
Prof.llisicorrunagenwnt UT, oud Vz Ovv/Rv?V/Rvv
39744 Volgers

— Rijkswaterstaat stond sto*en afvalstof in natuurplas toe, na berrueienis ex-rrinister Halbe Zijlstra. "Over onafhankelijkheid en beinvloeding gesproken...l" httos://t.co/52iiDWK7UL (06-02
07 36/ 68 retweets / 111 favorites)

Burgers

Burger~ )

1239 Volgers
— ¹beerputnederland : De top van ffijkswaterstaat heeft ondanks bezwaren van lagere arrbtenaren een vergunning verleend aan een Amsterdans bedrijf om IDO.OOO ton granuliet te
storten in een natuurplas in Gelderbnd. httpsi//t.co/nsMAkixfo4 (06-02 09136 / I retweets / I favorites)

Burger
~ j

1683 Volgers
— Interessante uitzendig voor iglauraSrorret OTjeerdo66 Clouusseugelink lgwoooelta @waterschappen @VageienVeluwe En vele anderen natuurlijk. Stel je voor dat RWS zelf
verantwoordelijk is voor vervuold water? Naast die 140 ton humane geneesmddehn dan kt~te: t.~co 'h1832swPb (03-02 19:09/ 31 retweets / 32 favorites)

Nieuwssites en rtv

Dvolkskrant (de Volkskrant)V-"
752738 Volgers

— De top van Rijkswaterstaat heeft eind vorig jaar een Arreterdarre bouwstoffenbedrijf toegestaan duizenden tonnen aan afvalstoffen te lozen in een natuurplas in Gelderland
https~i/ttco LLCC31shHOE (06 02 05 03/ 31 retweets / 21 favorites)

Doe Stentor (De Stentor)
Regionieuws Flevoland, Drenthe, Overijssel
18938 Volgers

— "rop Rijkswaterstaat betrokken bij afvaldurrp'ttpsei/I gojWZGpVO8659 (O6-02 0529 / 0 retweets / 0 favorites)
— Rijkswatemtaat liet afval storten in Geklers zandwingebied: 'Ernstig mlieudelict'ttos //t co/DnIALXP8bM (06 02 08 57 / I retweets / 3 favorites)

Ci De Gelderlander (De Gelderlander)
I

De Gelderlander
68152 Volgers

— Rijkswatemtaat liet afval storten in zandwingebied Over de Maas: 'ernstig rrilieudelict'ttos //t co/M5cE6HLTSI (06 02 06 28 / 0 retweets / 0 favorites)

H CioairoepGLD (Omroep Gelderland)
gld Onroep Gelderland

109253 Volgers
— 'Top Rijkswaterstaat dwong ambtenaren stort vervuild afval goed te keuren'ttgseit co SxIQEV7Lrre http~s: t co 45rrshNtwC9 (06 02 06 37/ 2 retweets/ 2 favorites)

0 Drivierengld (RivierenGLD)
I) jd Het laatste nieuws uit isvierengebied van Orrroep Gelderland

546 Volgers
— 'Top Rijkswaterstaat dwong ambtenaren stort vervuild afval goed te keuren'ttos //t co/4eunWAhSnx httos //t co/F3H7Zd2nek (06 02 06 37 / 2 retweets / 0 favorites)

R Ddgmaasenwaal (De Gelderlander)
I

Editie Maas en Waal
tt?8 Volgem

— Rijkswaterstaat Iet afval storten in zandwingebied Overde Maas: 'ernstig rrilieudelict'hyatts: t c~omwlnAMBXT ~htt si t~co x bTksvstD (06 02 06 49/ 3 retweets/2favorites)

1i D parool (Het Parool)
Het officials Twitteraccount van Het Parool
349658 Volgers

— In de plas van zandwingebied Over de Maas bij Alphen is de afgelopen nuanden op last van de top van Rijkswaterstaat een half mljoen ton granuliet gesto*. Verschillende deskundigen
spreken van een groot risico en noerren de stort een ernstig nilieudelict. httosi//t.co/DOeiwrlrRx (06-02 08124/ 6 retweets / 5 favorites)

E CITeletekst (NOS Teletekst)
laatste nieuws I op TV, internet, nubiel
119235 Volgers

— Zambia Rijkswaterstaat dumpt afval htt os //t co/IvPdfuTbDx (06 02 10 02 / 2 retweets / 2 favorites)
Cinrc (NRC)

) NIIC
591615 Volgers

— De top van ajkswaterstaat zou volgens televisleprograrrma Zerrbla hebben afgedwongen dat SOO.OOO ton granuliet In een natuurplas in Geklerland kon worden gestort.
htt oei//t.co/5rcXH2vHi6 (06-02 09:36 / 10 retweets / 8 favorites)

Citnrinu (Troinu)



Dagblad Trouw
134498 Volgers

- De top van Rijkswaterstaat heeft 'erdoorheen gedrukt'at een half rriljoen ton afval kon worden gestort in natuurplas Over de Maas in Geklerland, hyatt ://t.co/IN14G26UHG (06-02
09:41/ 3 retweets / 3 favorites)

8 ISZEMBLA (ZEMBLA)
onderzoeksjoumalistieke pmgransna van de VARA
31349 Volgers

— Lees ook meer op onze site en kijk vanavond om 20.25 uur op NPO2 naar Zembla: hts: t.c~o5Xr3Uop~et rrafval ¹zerrbla ¹rijkswaterstaat ht~tsr t.c~oFL~8f UMmsC (06-02 09:43/ 2
retweets / 4 favorltes)
— De top van ¹Rijkswaterstaat heeft 'erdoorheen gedrukt'at een half mljoen ton afval kon worden gestort in natuurplas Over de Maas in ¹Gelderland. Vanavond rrwer in ¹Zembla:
httpsr//t co/5XmuoxCRT ¹maasenwaal ¹bagger ¹afval (0602 0600 / 78 retweets / 45 favorites)
— Zembla gaat opgefrist het 25e levensjaar in rrwt een nieuwe vormgeving. Kijk rr»rgen om 20.25 uur op NPO2 naar Zerrbla. httyser/~t.co An~TvlOlzv (05-02 16:37/ 5 retweets / 13
favorites)
— We zijn weer terug! Aanstaande donderdag om 20.25 uur de eerste Zerrbla van 2020 op NPO2. We ontdekken dat Rijkswaterstaat een eigenaardige rol speelt bij een grote afvalstort in
een natuurplas. Lees vast rrwer: httosr//t.co/LRFH113WW2 ¹zembla ¹rijkswaterstaat ¹npo2 ¹bnnvara httos://t.co/KO535klfNO (05-02 11:40 / 6 retweets / 9 favorites)

C
DNUnl (NU. ~ I)

Sr Nu.nl
1527853 Volgers

— Rijkswaterstaat liet bouwbedrijf afvalstoffen dumpen in natuurplas: ~htt 8:~t.co F4clVD8695 (06-02 04:46/ 24 retweets / 15 favorites)
Er NOS (NOS)

NOS

1113631 Volgers
- zambia: top Njkswaterstaat betrokken bij afvaldunping httosr//t.co/olv7oGo¹IA (06-02 09:00 / 15 retweets / 28 favorites)

grADnl (AD.nl)
AD Online nieuwssite
359811 Volgers

- Op last van de top van Rijkswaterstaat is er de afgelopen maanden een half mljoen ton van de afvalstof granuliet gestort https //t co/JsscfLAW45 (06 02 08 34/ 3 retweets / 4
favorites)
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