
Van:
Verzonden:
Aanr
Onderwerp:

(85(
vrijdag 7 februari 2020 12 20

- BSK'E:

granul l at

006

Dankjel

Vent - BSK

Verzonden: vn(dag 7 februari 2020 12 07
Aanr (85)
Onderwerp: FVR granuhet

inmimenw.nt&

tgrws.nl&

Vent (tons)- BSK

Verzonden:vriidag7februari 20201205
Rent Lnmmaz,nl &

Onderwerp: granuhet

Van: - DBO
Datum: wgdag 07 feb. 2020 l (55 AM
Aan: - BSK.
Ondernurp: RE voorzet lga li(P - graag rmctn

DBO

Hre M Meteen paar achtergronden.
Groeten~
5 preeklijn granuliet Mpr

11.1

Achtergrond over granuliet:
I

Vanr &r.kloostermaninmmaz.nl&
Verzondem vrijdag 7 februen 2020 08 45
Aan& BSK 'nmmienw.nl&
ondenverp: Rei zambia: top Rgkswaterstaat betrokken bij afvaldump

ia graag~ meer is beter m dit geval, groet!

Vani - 85K[mailto: Cmimenw.nlj
Verzonden: vrndau 7 februari 2020 8:45
Aanr
Onderwerp: RB Zambia: top lblkswaterstaat betrokken bij afiraldump

Hoi~ doe ik Onr oogje m de (oop runde ocbteack

Zal Bc er ook naar eenpaar punteu ab coatem br(gmen dat bet eenbeebe rhnle(gk is boe bet za7

Womdkocnng

Van: n al&

Datum: wphg 07 feb 2020 842 Ahf
Aan: - BSK. @mruenw nb
Onderuvijs FW Zembb: top Rijkswaterstaat betrokken tnj afiukbuup

Ha~ i.v.m. afweztgheid~voorjou! Groet~
Vent
Verso~odeur vn dag 7 februari 2020 8:41
Aanr - 000 i

Onderwerpt ANP: Zambia: top mlkswaterslaat betrokken bj afvaldump

Goedemorgen~ mogen wg hierover een spreekhjn voor MP vanmiddag? Groet~



Zembla: top Rijkswaterstaat betrokken bij afvaldump
DONDERDAG 06 FEBRUARI 2020 f 0502

(
hfedmxt BIN

(
Pnoraei: I f I f

Womd»r 242

ARN HE)f (ANP) — De top ten Rgkstmterstaat ba eg 'erdombeen gednkt'at een balfna)oen ton agal kon umden gestort m nsnsaplas Olm de Maas ia Gelderlsad Da gebeurde tegen het mtdrukkelika
alh»s tan de turautunordebfke ambtenaren Dat n»ldt Zeoglh op basis tan asen» e nails en docua»rren 4» bet m beat 1»eg ent» gesprekken lh. bet ouderzoeksprograrmn beek getoerd n»t bmauen
bsu»n en rond Rilltsuuterstaar
Volgeas Ze»bb blgkt ux de dom»»men dat de Imyaanogt~ anbteosren door de top run Rgksuatersmat lr»»gele keren 'onder druk* n)n ge»t om bet a6al dat eerder uas rdgdreurd, tegen de
retpb m toch goed te keuren Het agal aaarom bet gaat beet gramd»t.
Grarmbet kont ng bs bet bette ken lan grau»t en nudsteen Anhtensren san Rsksuuterstaat Ztal-Nederland muden lsm zorgen hebben g»» otm de eibeten op 1»t rnl»u fan bet storten tzn granubet Er
muden toxische stogbn kots»n lnmtaan Ook toont»bg miieuogki r tanpam» GlataafB»zen ld uste zgn nxt»n tetgs»tm Zeahla 'D» pbs staat m open lmbmdmg n»t de Maas. En ab er
tertumesatpnde stol&n m zitren gaat bet z»h door brt hele uuterslateem tersprekbn"
Ia een re act» stelt Rgkmtatereteat dat gr»»bet ouder tuoruuarden goed en tubg te gebruken is. 'I im aan alle eises mt l»t Beslua bod»d»sult»t en de Wafatum is t uIdaau In bet getal lao bet proleet
(hm de blaas n dat het getzd" Rgksuaterstaat erkma trui dat bet proces fanhet toestaan fan bet santen tau 1»t grauul»t '~end, ttug»ht beter had gehad".
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