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Zambia: top Rijkswatemtaat betrokken bij afvaldump
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ARNIGM (AIR) - De top van R»kswaterslaat heelt erdoorheen gedrukt dat een halt

ml)oen ton afval kon vorden gestort in natuurplas Over de Maas in Gelderland. Dt
gebeurde tegen het uitdrukkelijke advws van de verantwoordelijke ambtenaren. Dat
meldt Zambia op basis van interne e-mails en documenten die het in beat heell en uil
gesprekken die het onderzoeksprograrrma heeft gevoerd met bronnen binnen en rond
Riikswaterstaat.

Volgens Zerrbla blijkt uil de documenten dat de vergunning verlenende arrbtenaren
door de top van Rilksvuterstaat meerdere keren 'onder druk'ln gezet om het afval dat
eerder was afgekeurd, tegen de regels in loeb goed te keuren Het afval waarom het
gaat heet granuliet.

Granuliet korrk vni afl het bewerken van granwt en zandsteen Anbtenaren van
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland zouden hun airgen hebben geus over de effecten op
het mlieu van het storten van granuliet Er zouden toasche stoffen kunnen ontstaan
Ook voormalig rnlieuofficrer van lustzie Gustaaf Giezeveld orde bln zorgen tegenover
Zambia : 'Die plas staat in open verbindmg met de Maas. En als er verontreingende
stofren in atten gaat hel ach door het hele vwtersysteem verspreiden

In een reacbe stelt R»kswaterstaat dat granuliet onder voorwaarden goed en veilig te
gebruiken is. Ivtts aan alle eisen uit het Gesluit bodemkwalses en de Waterwet n
voklaan. h het geval van het projed Over de Maas is dat het geval.'ilksvdterstaat
erkent wel dat het proces van hel toestaan van hel storten van het granuliet
terugloikend, vellicht twter had gekundk
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