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Dank)e. Naast Trouw her)chten ook nu.nl, Volkskrant, Non, Gelderlander etc hierover vanochtend,
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cTop Rijkswaterstaat drukte dump van een half miljoen ton afval

erdoor'ort

lhjkzwe )ers(aar njdeus de aanleg vun eea mobrele dg k
bu de Paeplis. Beeld ANP
De top tea Rgksttuteremat beek 'erdoorbeau gedrukt'at een half ex)oen ton afz x( kon oorden gestort st nanaephs O&er de hfaas m Ge)der)sod.
Redached &bruan 2020, 5 44
Dr gebmxde te)pu het tmdutkke)gke adkws tun de tmanrauordelgke subtetaren Dat ueHt Zetubla op been txn mteme e nuils en doctmumeu da het m bent heeR en us gesprekken da (x t

ouferzoeksprogranxta heeR gesuerd nvt brorsun bmoen en rond Rgkstmterstaac
Volgens Zenbb bh)kt wt de docunmxen dat de tmguemug tmbuerde anf&teuuen door de top tao Ruksuutersmat uamdere keren 'oader druk'gn gezet om bet agal dat eerder ttus a)gekeurd, tegrm de
regeb m toch goed te keuren
fhd meester Habe Zgbxa zuu zak net de zaak hebben bmruesk sck 0 de Volkskrorx Hg legde c mes ct tussen de thre cue ten bet hotmsto)kstbedr()fBoutrup en Rgltsuuterataat Daar bad hg goed
cmxact nat topmtbtenaren, akha de kmnc Bontrup had bergen tea het agul hg)pu m de ha en tun Annterdam en omuldoerde ruerse uor opslag
Grauuliet
Het agu( waarom bet gaat, beet gtaou)ar Du kont tzg b() bet bewerken ten grareet en zsodsteen Anbtmmren txn Rgksttuterstaat ZudNederlard zouden lsm mrgen hebben getm over de egge ten op bet
milou run bet santen run gramdac Er zouden toxacbe sto&nlumnen outsmeu Ook voomuhg nslauogkar tunputea OtutaafBazeteld uste zgn zorgen tegemrtm Zenbla Da pbs smet m open
terbxdiog uat de Maas En als er terouuessgeode stoghn m zaten gaat bet zch door bet hele tmtersysteem tmspreden"
In een reect» stelt Rgksautereteat dat grens)ut onder voorwaarden goed en teihg te gebruken is. "h fes aan alle esen ua bet Bethet bodcukuulaes en de Waterwet b vukbau lu bet getal san bet pro)act
Otez de hfaas n dat bet getal" Rgksuutmstaat erkem trui dat lat pmces ruu bet toestaan san het storten san bet graan)et 'terug)o)kraak nu)hebt beter bad )pkuodh


