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05-02-20 11:47 - Berichten die naar deze groep worden verzonden, zijn nu beveiligd met end-to-
end versleuteling. Tik voor meer informatie.
05-02-20 11:47- BS heeft de groep 'Zembla verondiepen BS/DCO'angemaakt

05-02-20 11i.47- BS heeft u toegevoegd
05-02-20 11:49- BS: Aangezien ik al media vragen krijg over de uitzending
van morgen van Zembla, lijkt me handig om deze app groep met BS, DCO en communicatie regio
te hebben, voor de snelle schakeling.
05-02-20 11:50- BS: Ik ben nu gebeld door NOS en Volkskrant met verzoek
om reactie op de claim van Zembla.
05-02-20 11:51- BS: I-leb aangegeven hier vanmiddag op terug te komen.
05-02-20 13i23- BS: Volgens mij is alles nu rond en kan het bericht op
internet en intranet worden gedeeld, plus in de internettekst een link naar de mailwisselingen met
Zembla als pdf. Akkoord?
05-02-20 13 : 24-
05-02-20 13:25- ~ Fijn als we er nu al naar kunnen verwijzen bij persvragen
05-02-20 13:27- BS: ja zeker
05-02-20 13 : 37- Even de dubbelcheck: DCO definitief binnenboord incl hun interne
afstemming met DGWB?
05-02-20 13 : 38- Ook op internet?
05-02-20 13:40- BS: ja dat is een direct afgeleide. (Zoals net telefonisch
toegelicht)
05-02-20 13:41-
05-02-20 13 : 52- BS: @ : ik heb gesproken, dgwb is
geinformeerd en akkoord begrijp, pdf mailwisseling ook akkoord.
05-02-20 13 : 53 - Nel Aland : Succes straks met de telefoontjes. Fijn dat alles zo strak klaar staat!
05-02-20 13:53 Ok dan gaan we. Mooi.
05-02-20 13:58 -g %Mg: ja
05-02-20 14:18 -„ Wg BS: Intranet staat online
05-02-20 14:18- ~ CBS: Internet volgt zo
05-02-20 14i.22- ~ Gaat social de internet-content ook nog actief verspreiden?
05-02-20 14:24- BS: Daar hadden ~en ik het net over, ik betrek online
erbij, kom ik op terug!
05-02-20 14:49 - Nel Aland: Zembla en RWS of combi term afvaldump komt onze site niet in beeld
nog
05-02-20 14:50- BS: Nee was hick up met pdf bestand, nu opgelost
05-02-20 14:57- Mooi.. ik kreeg van collega's die hier niet bij betrokken zijn
vooral de reactie: is granuliet nu schadelijk of niet voor het milieu, wellicht kan dat nog wat
duidelijker in het internetbericht. Omdat zembla dat lijkt te suggereren..
05-02-20 15 : 10- BS: Dat staat wel ook duidelijk in de reactie naar Zembla,
maar goed om daar morgen naar te kijken na de uitzending of dat explicieter moet
05-02-20 15:10 - ~,BS: Krijg net de bevestiging dat het stuk online staat
05-02-20 15i .io- ~BS: Nos en Volkskrant heb ik er op gewezen
05-02-20 15i'25-
05-02-20 15 i'26
https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2020/02/achtergrondinformatie-bij-zembla-item-over-
granufiet.aspx
05-02-20 15 : 27 : IMG-20200205-WA0001.jpg (bestand bijgevoegd)
05-02-20 15:28 - Nel Aland: Bij zoeken nu direct bovenaan!
05-02-20 15:28 - Nel Aland: 4
05-02-20 16:50- De NOS vraagt door op punt dat Michele Blom aan ZN zou hebben
'verordonneerd'e aanvraag voor toepassing granuliet goed te keuren. heeft met ~en
mij onderstaande woordvoering gemaakt. NOS gebruikt het in item op de radio waar Zembla hun
reportage aankondigt (we luisteren morgenochtend mee uiteraard). @ lees je ajb
mee?
05-02-20 16:50 -, IMG-20200205-WA0002.jpg (bestand bijgevoegd)
05-02-20 17:01- : Thnx
05-02-20 17:01- Goeie wvl zo
05-02-20 17:17- BS: na overleg met )aap iets aangepast:
05-02-20 17 : 18- BS: IMG-20200205-WA0003.jpg (bestand bijgevoegd)
05-02-20 17:18 - Nel Aland : Ok dank
05-02-20 17:18- BS: discussie was nml niet of granuliet veilig is of niet, maar
of het aangemerkt moet worden als grond of bouwstof



05-02-20 17:19-
05-02-20 17.'34-
Mooie interne reactie:
05-02-20 17:35-
05-02-20 17:40 - ~
ochtendjournaals,
journaal, vermoedelijk
05-02-20 17 :44 - K
05-02-20 17:46

-'%ooi
zo

BS: IMG-20200205-WA0004.jpg (bestand bijgevoegd)

Fijn!
~BS: NOS uitzending morgen: Vanaf 6.30 uur in de

Hun verslaggever zit ook in het radio 1
tussen 6 en half zeven.

Wat verwacht je van t NOS item?
MBS: Ik verwacht 11.1

06-02-20 05 : 52-
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5011876/rijkswaterstaat-afval-dump-
milieuvervuiling-natuurplas-maas
06-02-20 05:56 - : https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rijkswaterstaat-
stond-storten-afvalstof-in-natuurplas-toe-na-bemoeienis-ex-minister-halbe-zijlstra-b216e58a/
06-02-20 05 : 57- : https://www.nu.nl/algemeen/6028774/rijkswaterstaat-liet-
bouwbedrijf-afvalstoffen-dumpen-in-natuurplas.html
06-02-20 06:00- IMG-20200206-WAOOOO.jpg (bestand bijgevoegd)
Het stuk in de Volkskrant
06-02-20 06:01 - Nel Aland: 11.1
06-02-20 06:03 - Voorzichtig eerste beeld:

11.1

06-02-20 06:05 - ~ I I

06-02-20 06 : 06- Ik ga achter laptop zitten nu
06-02-20 06:07 - Nel Aland:
06-02-20 06:07- ja,

06-02-20 06:07 - Nel Aland:

11.1

11.1

11.1

Radio 1 nu
NOS was een soort samenvatting van het Zembla item. ~

06-02-20 06:08 - Nel Aland:
06-02-20 06:09 - Check
06-02-20 06:15 - https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/top-rijkswaterstaat-
betrokken-bij-afvaldump
06-02-20 06: 15- En nieuw bericht Zembla. In laatste
alinea info over Michele en onze eigen woordvoering. 11.1
06-02-20 06: 16- https://www.ad.nl/binnenland/top-rijkswaterstaat-betrokken-bij-
afvaldump-ae843fdb/
06-02-20 06: 19-
06-02-20 06:26-

06-02-20 06: 51-
hebben:
Zat dat chemische bindspul
06-02-20 06:52-
06-02-20 06:52 -g
06-02-20 06.'54-
zijn?
06-02-20 06: 55-

06-02-20 06: 56-
06-02-20 06.'57-
06-02-20 07: 10-
extern onderzoek
06-02-20 07:14-
06-02-20 07:16 -4

denk ik. . Het lijkt ~ 11. 1

Kan je de bronnen van deze laboratorium studies doorsturen?
zoeken we op

BS: @ ik stuur je vast 2 rapporten door v

: Thnx~ Ik zou

11.1
Morning ali, nog wel een vraag waar we antwoord op moeten

nou in het gestortte granuliet of niet?
IMG-20200206-WA0001.jpg (bestand bijgevoegd)H:

: Waar baseert VK op dat die gevolgen voor milieu onduidelijk



06-02-20 07: 16-
06-02-20 07.'16-
06-02-20 07:17-

06-02-20 07.'18 3

06-02-20 07:18 - Nel Aland: ~
06-02-20 07:20-
staat maar. Kan ~
06-02-20 07.'21-
06-02-20 07:22-

06-02-20 07:26 - Nel Aland: ~
06-02-20 07:32 - ~

Nav VK verhaal misschien
11.1

~ BS: Staat in de beantwoording naar Zembla ook, die online

BS: Staat link naar verondiepen algemeen in de tekst
BS:

Kl

11.1

11.1

06-02-20 07:47 - ~ ~ Bingo
06-02-20 08.'07- ~BS: Gib geeft aan dat we de rapporten van haskoning en
soolconsilt openbaar mogen maken.
06-02-20 08:12- Oke go
06-02-20 08'.43 Willen jullie seintje geven als aangepaste RWS lijn erop staat
met de 2 does?
06-02-20 08.'43- BS: ja doe ik
06-02-20 08 :43- En willen jullie toevoegen ajb?
06-02-20 08:44- +BS: Yes
06-02-20 08'.44- BS heeft toegevoegd
06-02-20 08:45 - Deze appgroep is denk ik voor ons (BS/DCO) heel nuttig. jaap halen
we er nu uit aangezien we naar niveau werkafspraken gaan.
06-02-20 08 :45- BS heeft u verwijderd


