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In de plas van zandwingebied Over de Maas bij Alphen zou op last van de top van Rijkswaterstaat een half miljoen ton granuliet gesto*zijn, stelt onderzoeksprogranma Zambia in de uitzending
'De afvaldump door Rijkswaterstaat'op donderdag 6 februari 2020 (kijk terug). Verschillende deskundigen spreken van een "groot risico" en noemen de stort een ernstig milieudelictfi

Volg aanvullingen via het Newsroom-dashboard.

Wat valt op&:
Ituime media-aandaihthoudtaan

Artikelen in NRC(Nest), Brabants Dagblad en De Gelderlander
o Terminologie blijft toonzettend: Top RWS drukte storting door', 'Top RW S 'dumpte'ranuliet', 'Ministers op hetmatje'weede

Kamerleden willen tekst en uitleg van milieurr/inister Van Veldhoven en rriinister Van Nieuw enhuizen van infrastructuur en Waterstaat. Er is een meerderheid voor een Kamerdebat,
blijkt uit de berichtgeving.

o Krager (TK GL) dringt aan op een hoorzitting met alle betrokkenen. „Na eerdere problemen bij verondiepingsprojecten wordt er strenger gecontroleerd, maar dat wordt nu
ondermijnd."

o Von Martels (TK CDA) : „We willen alle informatie boven water halen."
Tweede Kamerleden kijken uitzending en twitteren tepelijke*ijd hun corrmentaar

o Van Esch (PvdD): 'Overheid moet zich aan de regels houden. Zo is hetl Top van Rijkswaterstaat houdt zich geenszins aan regels. ¹kanechtniet'
Van Esch: 'Lijkt me zeer terecht om steun te betuigen aan medewerkers van Ilijkswaterstaat die niet mee gingen in deze corruptie.'
Van Brenk (50PLUS): 'De beerput gaat wel helemaal open ¹Zembla. Die is onacceptabel en de onderste steen moet boven komen. Ambtenaren die hun werk goed doen overrulen,sic'an

der Veer, fractievoorzitter PvdD Gelderland, twktert dat zijn partij een debat zal aanvragen over granulietstortingen en handelen Rijkswaterstaat voor PS 12-2.
Woordvoerder gemeente West Maas en Waal voor de uitzending : 'Wij weten niet wat er vanavond wordt uitgezonden, want Zambia heeft ons niet benaderd voor de uitzending, we wisten
er niets

van'emeenteraad West Maas en Waal heeft donderdagavond de raadsvergadering tijdelijk onderbroken om naar de uitzendinp van het tv-programma 'Zambia'e kijken. Volgens Onsoep
Gelderland was de gemeente 'geschokt'na de uitzending:

o wethouder Mob 'wij zijn als mgege geschrokken van de uitzending. Als dit waar is, dan zijn wij zwaar teleurgesteld in Rijkswaterstaat en beraden wij ons op verdere stappen.'
De gemeenteraad riep het college meteen al verder te paan en wil dat de wethouder de minister vraagt om het storten van g ranuliet te laten stoppen tot er meer duidelijkheid is over

de mogelijke milieuschade.
De gemeente West Maas en Waal gaat daags na de uitzending aandringen bij minister Cora van Nieuwenhuizen van Waterstaat op een directe stop van de dumpingen in de plas Over de
Maas bij Alphen en Dreumel

Zambia zet wederhoor RWS/lenW en betrokken bedrijf Bontrup online
Met 425.000 kijkers valt Zambia net buiten de kijkcijfer top-25 va n i(o n derd eg 6 februari.
Forse activiteit op sodale en online media. met name rond uitzendina
Acavswt

4 Veel verbolgen reacties op sodale media, in de trant van
Maffia praktijken
Nederland bananenrepubliek
Einde rechtstaat

'orrupte, onbetrouwbare overheid
o Felle kritiek op top RWS, met name DG Blom, woordvoering RWS en op Halbe Zijlstra:

'Zwaktebod dat top/Blom niet op camera reageert'Dit

is binnen de top RWS de gebruikelijke modus operandi'Blom

heeft heel wat uit te leggen'at

betreft Zijlstra, vooral kritiek op zijn uitspraak 'ambtelijke obstructie'Ambtenarendeden gewoon correct hun werk'ietervan vollenhoven. 'Ambtelijke obstrudie...is dat de zinsnede als het je niet uitkoos&'

lujkswaterstaat reageert actief op Twitterreacties, met verwijzing naar het eigen achtererondinformatie

4 Rijkswaterstaat zet die achtergmndinformatie voorde uitzending van Zambia online:

Biets ma (Nieuw suur) : 'Crisiscomnwnicatie a la Rijkswaterstaat: niet op camera willen reageren. Maar voorafgaand aan de uitzending van OZEMBLA op sodal media wel
informatie verspreiden die voo*i)gaat aan de kem van de zaak, namelijk de rol van de eigen ambtelijke top/

Selectie dagbladen:

'Granuliet had nooit aestort mouen worden'Gelderlander, 07-D2 03:35)
Kamer wil dat ministers zich verantwoorden over stort (Brabants Dagblad, 07-02 03:43)
Top Rijkswaterstaat drukte storting ln natuurplas door (NRC Handelsblad, 06-02 13:58)
T~alp'kswaterstaa~t'dum te~ranuget In natuurolas (NRC.NEKT, 07-02 04:05)

Selectie nieuwssites:

West Maas en Waal wil direct einde lozino e ra naliet in Over de Maas (gelderlander nl, 07 02 09 53)
Ministers oo het matie over start afvalstof bii Lith na onder orotest afseaeven veraunnino (ed.nl, 07-02 09:55)
Ministers op het matje over stort afvalstof bij Lith na onder protest afgepeven vergunninp [ad.nl, 07-02 09:56)
Ministers oo het matie over start afvalstof bii Lith na onder orotest afaeoeven versunnino (bd,nl, 07-02 09:36)
Gemeente oeschokt na Zambia-uitzendinu over dumpen aranuliet (omroepgelderland.nl, 07-02 07:48)
Graniet storten met aoedkeurlna van Riikswaterstaat is 'ondermiinina van handhavino'eenvandaag.avrotros.nl, 06-02 21:48)
Gemeenteraad stopt vergadering om naar Zambia te kijken (orwoepgelderiand.nl, Oe Oz 20 51)
Rjikswate rata at maakte 'afvaldumg'n natuurplas Alphen mogeljik (h2owatemetwerk.nl, 06-02 20 :33)
Wederhoor en documenten bij uitzending : 'De afvaldump door Rijkswaterstaat'Zambia, 06 02 18 21)
Afiialdumpkwestie: West Maas en Waal zit 'op vinkentouw'binnenlandsbestuur.nl, 06-02 17:05)
Meerderheid voor Kamerdebat over rol Rijkswaterstaat bjf aaffvvaldump (Zambia,06 02 16:24)
Sooedoverleo overstorten afval in olas bii Lith. Tweede Kamer roept minister ter verant~woordin (ad.nl, 06-02 15:$6)

Seleaie radio en tv:

T~oRi'kswaterstaat betrokken bii afvaldumo (NPO 2, 06-02 20:27)

selectie tweets:
fenW

U Brnijkswaterstaat (Rijkswaterstaat)
Rijkswaterstaat
143968 Volgers

- Oheinrichwinter DZEMBLA We hebben hier wat achtergrondinfo op een rij gezet nav de uitzending, Heinrich https //t co/20ogVrVFs8. "KB (07 02 07 50 / 0 retweets /1 favo rite s)
Landelijke politiek

Brsuzanne GL (Suzanne Kroger)



TK GroenLinks
9201 Volgers

- Bedrijven die via topambtenaren vergunningen doordrukken. Dat is ondermijning van de wetten die onze natuur en gezondheid beschermen, Onthutsende reportape van ¹ZEMBLA. Steun van de
Kamer voor debat, maar wij willen vooraf een hoorz itting met alle betrokkenen. https E/t co/Loer30447X (06 02 21 :27 / 87 retwee te / 196 favontes)

CiEvavanEsch (Eva van Esch)
TK PvdD

( 543 Volgers
- Lijkt me zeer terecht om steun te betuigen aan medewerkers van Rijkswaterstaat die niet mee gingen in deze corruptie. ¹zembla (06 02 21 02/13 retweets /74 favorites)
- Asfalt, asfalt en nop een keer asfalt. Dat is dus belangrijker dan behoud natuur en kwaliteit water en bodem. ¹Zembla (06 02 21 06/ 13 retw sets /47 favorites)
- Belangrijk om hiernaar te ki)ka nl https //t co/u NXESgW g u I (06 02 20 23 / I retweets / 3 favo rite s)
- Ik kom uit het gebied waar uitzending CiZEMBLA over gaat. Mooie natuur die vervuild wordt tegen alle regels in. 0 partijvd Dieren (06 02 20 36 / 0 retweets /3 favorites)
- Zrt thuis naar CSZEMBLA te luiken en mijn man kijkt mae en zegt zojuist 'Er gaan toch wel koppen rollen hiervoor he/ ¹neemverantwoordelijkheid GPartijvd Die re n (06 02 20 42 / I retweets /16
favorites)
- Uiteraard is economisch gewin boven belanp van natuur in uitzending DZEMBLA het crudale punt. Emnomie boven ecologie 1( DPartijvd Dieren (06 02 20 48/2 retw sets / 7 favorites)
- Duidelijk verhaal ditl ¹actie https //t co/xPIDP21b41 (06 02 20 48/0 retweets/2 favorltes)
-Overheid moet zich aan de regels hoii~en. oishet! Top van Rijkswaterstaat houdt zich geenszins aan regels, ¹kanechtniet CiZEMBLA Cipa*ijvdDieren (06-02 20:54/2 retweets/13 favorites)
- Zit nu al met mijn oren te klapperen bij aanvang uitzending @ZEMBLA alles gewoon in de natuur dumpen... diepe diepe zucht. CIPartijvd Dieren (06 02 20 32 / I retweets / 13 favorites)

f GCvanBrenk (Corrie van Brenk)
TK 50PLUS; vm Voorzitter D vakbond Abvakabo FNV
6076 Volgers

- De beerput gaat wel helemaal open ¹Zembla. Die Is onacceptabel en de onderste steen moet boven komen. Ambtenaren die hun werk goed doen overrulen, sic (06 02 21 03/30 retweets /47
favorites)
- Het is toch vreselijk een oud minister die zegt ambtelijke obstructie Terwijl mensen hun werk correct doen. ¹Zembla https //t co/Zunq7Y42qg (06 02 20 $7 /4 retweets /4 favorRes)
- Zit klaar voor de ellende tezien bij GZEMBLA Hoe bestaat het toch, schoon en veilig water (06 02 20 28 /2 retweets / 6 favorites)
Lokale politiek8 CWestMenW CDA (Frans van Ge(der.)

Raadslid gemeente West MenW
321 Volgers

- Zambia live in de Raadszaal. Vergadering geschorst. https //t co/aLKTlugZPS (06 02 21 44/ I retweets /13 favorites)

IK
+ Cpaulvemwst (Paul Vernwst )

8 Fractievoorzitter GroenLinks Dronten
1877 Volgers

- Ik word somber van ¹Zembla. Niet alleen inhoudelijk, maar langzaam aan doemt meeren meer het beeld op dat we een enorm probleem hebben in de top van de Rijksdienst. Denk aan de
0 Belastingdienst met toeslagen. rBM(nlenW over ¹LelystadAirpo* of CiministerieJenV en de bonnetjes. I& (07 02 08:21 /6 retw acts / 11 favorites)
-Over de uitzending van GZEMBLA van gisteravond zou er aangiRe gedaan moeten worden tegen DRijkswaterstaat. Laat de rechter maar een oordel geven. Ik hoop dat de redactie van Zambia
zich ook eens vastbijt in ¹LelystadAirpo* 3& (07 02 08 21/ I retw sets /3 favo rites)

CGinaGuldenaar (Gina Guldenaar)
~ 0

Fraaievoorzkter/raads00 GVVDHattem
I. ~ 198 Volgem

- Sprakeloos! De afvaldump door Rijkswatemtaat. Prima onderzoekswerk en uitzending van DZEMBLA ¹kijktip https //t co/30tFWK3Ra3 (07 02 08 29/0 retweets /3 favorites)

g CLuukvanderveer (Luuk van der Veer)
. Fractievoorzitter Partij voorde Dieren Gelderland'78 Volgers

- DPvdD Gld zal debat aanvragen over ¹granulietstortingen en handelen ¹rijkswaterstaat voor PS IZ 2 ¹ZEMBLA ¹granuliet httos //t comwzolctxou (06 02 21:13/0 retweets/4 favorites)
Rijksoverheid

E Grubbie14 (Robert PaBencaoe)
l werknemer staatsbosbeheer

8$3 Volgers
- Wat een schandalige reactie van Cllijkswaterstaat op de uitzending van ¹zembla De regionale handhavers die niet wilden meewerken aan de storting krijgen alsnog een mes in de rug vanuit
hoofdkantoor Utrecht https //t co/IBvNERqvan (06-02 21:13 /0 retweets / 5 favorites)
Pers (journalisten etc.)

, g I
Csiebesietsnw (Siebe Sietsnw)

~~ Verslaggever Nieuwsuur; vm research reporter RTL Nieuws
8153 Volgers

i Orisiscommunicatie a la Rijkswatemtaat: niet op camera willen reageren. Maar voorafgaand aan de uitzending van DZEMBLA op soda( media wel informatie verspreiden die voorbijgaat aan de
kam van de zaak, namelijk de rol van de eigen ambtelijke top. https //t co/ELQ)cxyokg (07 02 10 15 / 14 retweets /9 favorites)

CIU Plaizier (Robbert-3an Plaizier)
journalist I Convnunica tic me d e we rker
374 Volgers

- Bizar De cultuur binnen 0 ltijkswaterstaat en de woorden van Halbe Zijlstra over de granulietkwestie Bontrup. Uitstekende onderzoeksjoumalistiek! ¹zembla ¹npo2 (06 02 21 03/13 retweets /
30 favorites)

hL'Inekeej (Ineke Boersnw)

dj Bestuurslid Cversindepers
876 Volgers

- Kunnen we hieraan gewoonte van makenr Elke ¹zembla (gezamenlijk) bekijken. Het is een voorbeeld voor bestuurders en ambtenaren op het gebied van handhaving. Danken puik werk
Dxoekxf Bosma en team. https //t co/SuPwe3o537 (06 02 21 05/ 5 retweets /28 favorites)

I%T )
Cquinwlypense (Axel Wiewel )
journalist, tekstschrijver, publidst, fotograaf9 1428 Volgers

- Onthutsende documentaire ¹ZEMBLA over storten g ranuliet In (steenslag) in Over de Maas. Gewetensvolle ambtenaren RWS onder druk gezet om vergunning af te geven. Ontoelaatbaar
handelen door autoriteiten en ex politiq. Fraaie rol weer voor VVD er Halbe ¹Zijlstra. Belazerdi (06 02 2110/7 retweets /19 favorites)

CiEdRoodbeen (Ed Roodbeen)
eindredacteur intemetredactie bij De Telegraaf
3385 Volgers

- Nederlandse overheid ziet impo* giftige ¹bagger als verdienmodel. Vervuilde grond uit buitenland massaal gedumpt in Nederlandse plassen httos //t.co/YTCOXoizza ¹gif ¹arseen ¹asbest
http~s: .co kaJWPtPR (06 02 1500/26 retweets/16 favorites)

@Roelof Bosnw (Roelof Bosma)
onderzoeksjoumalist Zambia
1504 Volgers

- 'A trendinp story in the Netherlandst Geinterviewd door rBBBCWorid nav CSZembla van vanavond. I ¹rijkswaterstaat ¹halbezijlstra ¹zembla httos //tzo/A7XBoucluo (06 02 20 12 /4 retw acts /

12 favorites)
- De afgelopen maanden voor 0 Zambia onderzoek gedaan naar De afvaldump door Rijkswaterstaat'. Hier de eerste beelden. ¹milieu ¹ handhaving ¹rijksw etc rstaat ¹halbezijlstra
https //t co/ABh9g Dp 3YR (06 02 16 24 / I retw eets / 11 favo

rite

)
Public Affairs

CneRekeb (NeUeke Hijnwes)
Lobbyist
931 Volgers

- Beste woord voering ooit: "geloof me, ik weet waar ik het over heb" rizembla (06 02 21:02 / 0 retweets /6 favo rites)
- Zo n zw akte bod dat ambtelijke top(in dit geval Crmicheleblom ) niet voor de camera komt. Ouderwets. 3e wordt er ruiterlijk voor betaald. Tuurlijk, je bent niet politiek verantwoordelijk maar je kan
wel gewoon dingen uitleggen. Leg maar uit waarom g ranuliet OK is. ¹zembla (06 Oz 21 IO / 2 retweets /8 favorites)
Actiegroepen

GSchiplw(Watch (Schip(ho(Watch)
actiegroep tegen vliegtuiglawaai
1$71 Volpers

- Het CIMinlenW en DCYN(euwenhuizen zijn opvallend stil in deze affaire. Wa aromr iets te verbergen? https //t co/RcRVIPN2dk (06 02 22 $3 / 4 retweets /14 favorites)
CiLeonAdegeestl (Leon Adegeest)
Stichting HoogOverijssel
1359 Volpe ra

- CIZEMBLA ClDunja2004 Ook in het Dreumels Blaadje groots besproken. Terecht, wat een ¹BeerputNederland wat GZEMBIA hier weer toont. hR Laait co/KPAsmkENY~ (06 02 21 53/3 retweets/
15 favorites)
- DPietervVol Dit gebeurt in Dreumel waar ik ben opgegroeid. Vroeger zwommen we in de Maas en grindgaten. Weet nog steeds niet of ik nu voornamelijk boos ben of bedroefd. Zeker heel
teleurgesteld in de cultuur die blijkt te heersen op ministerie en jij RWS. (06 02 16 14 / 3 retweets /22 favo rites)

CiReddeueluwe (ReddeyeleweTweets)
Tegen lage aanvliegroutes Lelystad Airpo*over Veluwe
1760 Volgers



- Rijkswaterstaat liet bouwbedrijf afvalstofFen dumpen in natuurplas bz{~s: /I co+Au?mbtpOU via ONUnl. Doet me denken aan Eurlings mbt luchtvaart en daarna ceo klm. Ongelooflijk. (06 02 06 01
/ 5 retweets /6 favorites)
Bedrijven en professionals

b~ Cdjdevink (Dirk-Jan de Vink)
Conmunicatieadviseur j woordvoerder
253 Volgers

-'GelooF me, ik weet waar ik het over heb/ De woordvoerder van RWS bluft zi«h in de problemen. Heelt ook zij een oeka ze gekregen om recht te buigen wat krom is? Is Halbe Zijlstra naief of een
fixer zonder principes? Intepriteit op alle niveaus in de uilverkoop. ¹zembla ¹bontrup (06 02 21 23 / 3 retw acts / 5 favorites)8 CPietervvol ( Pieter v Vollenhoven)

Prof.Risicomanagement UT, oud Vz OW/RvTV/RW
39788 Volgers

- Ambtelijke obstructie...is dat de zinsnede als het je niet uitkomt? https //t co/rcVLxrwQOe (06 02 21 40 / 131 retwe ets / 328 favorites)

g
Cheinriclnvinter (Heinrich Winter)
Directeur Pro Facto, juridisch en bestuurskundip onderzoek
551 Volgers

- Interessante docu bij OZEMBLA over het storten van granuliet waarvoor Ofiijkswaterstaat een vergunning gaf tegen de zin van experts en vergunningverieners van ¹RWS (06 02 20 51/ 3
retweets/8 favorites)

CAnlje Kingma (Antje Kingnm)
Boerin; Ondernemer boerenlogement "Boerhoes te Dalfsen
1461 Volgers

- Delinitiekwestie. Geen afvalmaar grond. Het lijkt me geen grond die op de bodem van een waterplas hoort 8 vakbladh2o: een link naar t bijbehorend onderzoek? ¹dtv https /A co/sMumropf88
(06-02 17;08 / 5 retweets /6 favo rites)
Maatschappelijke instellingen

Ciroosvonk (Roos Vonk)
W 7 Hoogleraar sociale psychologie, colurmiste

15614 Volgers
-Vanwege PFAS liggen veel baggerprojecten stil, toch wordt erin den plas nog volop gestort. Hoe kan dat7 ¹Zembla gaat op onderzoek en ontdekt dat toezichthouder Rijkswaterstaat een
opmerkelijke rol speelt bij afvalstort in een grote natuurplas. htdt?si~tea ~HevENUP (0602 2027/19 retweets /32 favorites)
Actief betrokkenen

9 Bwger0
~

Inwoner Dalfsen~ r
306 Volgers

-Zambia:top Rijkswaterstaatbetrokken bij afvaldumping/via'JONGS'" ".'@MinfenW""wat komt ernog meerboven water de komende tijd 7 ¹LelystadAirport, ¹Schiphol?
httpsi//t~me80105ueze (06 02 21:19/ I retweets/5 favorites)
Bwgers

Birrgei'urger

9511 Volgers
- Ambtenaren die hun werk deden en niet meegingen in de chemische afval dump spelletjes van Halbe Zijlstra pleegden volgens hem ambtelijke obstructie. https //t m/oFZOXTOi41 (07 02 09 05 /9
retweets/13 favorites)

Burger
W I-

447 Volgers
- Dsuperjan Wat ik me afvraag.. Topvrouw van Rijkswaterstaat drukte de vergunning erdoor... Op eigen initiatieD of is zij op haar beurt onder druk gezet door het ministerie, of zelfs door de
rrinister..? Dit soort ¹WD dingetjes hebben we vaker gezien. httos //t co/wdNz2xMSoX OZEMBLA (07 02 10 27 / 0 retweets / I favorites)

Burger0 RATO Online Marketing en Communicatie
295 Volgers

- OZEMBLA Deze open brief heeft Burgermgertief de Dreumelse Waard Laburgermgectil nav ju gis, ¹Zembla, onderzoek 'De afvaldump door ¹ Rijkswaterstaat'erstuurd. ¹OverdeMaas
¹MaasenWaal¹afval~htt si .co/UbbdbPWRoc(060221:54/3retweets/5favorites)

Bwger~ I-
8$ Volgers

- DZEMBLA Dit is binnen de top RWS de gebruikelijke modus operandi. 2ie casus Brandaris. Bk?m reageert nooit op mails...... Licht Minister ook verkeerd in op Kamervragen. Dames direrxie onder
met onder haar werkt in vereniging onethisch en creeert angst cultuur. (0602 21:04/ I retweets / 10 favorites)

Burger~ I-
168 Volgers

-Onthutsende feiten rondom omgang met goed functionerende ambtenaren in Zuid Nederland door Omicheleblom Goed speurwerk door Zambia over stortingen granuliet en de rol vd top van
RW S. Ages voor meer wegen door de lrVD. Schande ORijkswaterstaat! Ujkt wel Camorra in Zuid Ita lia l (06 02 21 Dd /0 retweets / I favorites)

Burger
Burger (Groningen)
1294 Volgers

-Omicheleblom lijkt de dictator van ltijkswaterstaat. Afval, gooi het maar-tegen zin van regel navolgende ambtenaren- in een plas. Weg ermee, klaar, ogen didrt. ¹zembla (Oa O2 21 09/0
rehveets / 2 favorites)

CiRenedeTwit (Rene de Wit)
Kritisch, cynisch en meer wat op isch eindigt
148 Voigers

- Goed bezig Omicheleblom ¹rijkswaterstaat ORijkswaterstaat abo ntrup. Shame on You. Puike journalistiek van @ZEMBLA «tembla. ¹granuliet (06 02 21 10/ I retw acts /4 favorites)~ Cbonzorino (Mi«helangelo)~ Do or do not. There is no try.~~ 376 Volgers
- Omicheleblom heeR heel wat uit te leggen, kamervragen lijkt me. ¹Zembla ¹ rijkswaterstaat ¹zwendel CiHalbeZijlstra CiVolkerWessels (06 02 21 10 / 0 retw acts / 2 favorites)

G Burger
Passie voor onderzoeksjoumalistiek It literaire non-fictie
68 Volgers

- ¹Zembla kijkende vraag ik me af: was dit voorkomen als het Ministerie van VROM niet was opgepas n in het Ministerie van Verkeer en Waterstaat? Dan was zo n discussie politiek peworden, nu
vallen milieuhandhaving 8 asfalt onder zelfde minister. (06-02 21:11/0 retw acts / 2 favo rites)
Nieuwssites en rlv

E CDeGelderlander (De Gelderlander)
s

De Gelderlander
68167 Volgers

- West Maas en Waal wil dire* einde lozing pranuliet in Over de Maas hyatt~s: t co c VKPh59ef (07 02 09 41/2 retweets /3 favorites)
- Ministers op het matje over stort afvalstof In Alphen na onder protest afgegeven vergunning https //t coAXKztulrDi (07 02 07 46 /2 retweets /2 favorites)

CZEMBLA (ZEMBLA)

onderzoeksjoumalistieke programma van de VARA
31596 Volgers

- Bontrup verwerkt graniet voorde aanleg van asfaltwegen. De reststof granuliet stapelt zich op. Bontrup moet er snel vanaf orrdat de opslag vol raakt en stort het in de natuurplas. Het bedriijf wil
ons eerst niet te woord staan, maar schakelt dan een mnsultancybureau in. ¹Zembla httzrs~t.m dCWazFhr (06-02 20;47/101 retweets /97 favorites)
- In de vorige uitzending bleek dat vervuilde grond en bagger in Over de Maas terechtkwam. Alle baggerwerkzaamheden werden stilgelegd door de PFAS aisis. Maar In Over de Maas ging het
storten door. ¹Rijkswaterstaat ¹zembla ¹afval ¹HalbeZijlstra ¹OverdeMaas https //t co/HaAgUWWifK (0602 2036/31 retweets/29 favorites)
- Bedankt voorbat kijkenl Uitzending 'De afvaldump door Rijkswaterstaat geiWst7 Kil)r mhiertemmg: tns //t cofi RFHI13WW2 ¹Rilkswaterstaat ¹zembla ¹afval ¹HalbeZijlstra ¹OverdeMaas (06-
02 21:15 / 141 retweets /203 favorites)
- Oud minister Halbe Zijlstra heeh het bedrijf Bontrup in contact gebracht met de top van ¹Wjkswaterstaat, ontdekte ¹Zembla. Zijlstra zegt dat hij dat heeft gedaan 'omdat er op uitvoerend
ambtelijk niveau sprake was van ambtelijke obstructie.'HalbeZijlstra ¹afval ¹Bontrup https //t co/UdusmseEqa (06 02 20 58/ 222 retweets/ 197 favontes)
- Lees het wederhoor van Rijkswaterstaat, het ministerie en het bedrijf Bontrup: https://t.m/tUZarXHSXM ¹RiITcswaterstaat ¹zembla ¹afval ¹HalbeZijlstra ¹OverdeMaas (06-02 21:06/31 retweets
/22 favorites)
- Heelt u tips over afval, vervuilde grond en bagger in natuurp lease n? Mail ze naar roelof bosma Obnnvara nl httos //Lco/H9UJKNrwSB ¹ Rijkswaterstaat ¹ zambia ¹afval ¹HalbeZijlstra IiOverdeMaas
(06 02 21;09 / 63 rehveets /44 favorites)
-Als IUjkswaterstaat Zuid-Nederland voorde tweede keerde aanvraag voor het storten van granuliet afwijst, wordt het afdelingshoofd van Zuid-Nederland op het matje geroepen door directeur-
generaal Mkhela Blom. ¹Rijkswaterstaat ¹zembla ¹afval ¹HalbeZijlstra ¹Overde Mae s https //t m/BOzjqX3Llv (0602 2102/ 161 retw acts /152 favorites)
- De bevriende omwonenden van de natuurplas reageren op onze bevindingen: 'Dat is het einde van de rechtstaat, als je je handhavers buitenspel zet/ ¹afval ¹rijkswaterstaat ¹OverdeMaas
¹Halbe Zijlstra «Zambia https //Lco/LI4fzTxLjl (06 02 21:07 / 218 retweets / 257 favorites)
- Een half nalloen ton van de afvalstof granuliet is gestort in natuurplas Over de Maas. Dat kan, zeggen betrokkenen, want het spul la gekwalificeerd als 'grond'. Miliwudtemlcus Joop Harmsen Is
duidelijk: Nee, dit is geen grond." ¹afval i?Zambia ¹Rijkswaterstaat ¹OverdeMaas https //t co/yXpdvbsgkD (06 02 20 41/129 retweets /124 favoriites)
- In de vorige uitzending bleek dat vervuilde grond en bagger in Over de Maas terechtkwam. Alle baggerwerkzaamheden werden stilgelegd door de PFAS-aisis. Maar in Over de Maas ging het
storten door. Kijk om 20 25 uur naar Zambia op NP02 ¹zembla ¹afval «HalbeZijlstra ¹OverdeMaas https //t co/IZuHcoltp3e (06 02 19 00 / 32 retweets /44 favorkes)
- Zambia onderzoeksjoumalist Roelof Bosma werd peinterviewd door de mgega s van CrBBCSounds over de uitzending van vanavond (vanaf 13 18). Beluister het hier: https //t m/iDr4j9YBK3 ¹BBC
¹ltijkswaterstaat ¹zembla ¹HalbeZijlstra ¹OverdeMa as (06 02 20 05 /9 retw acts / 7 favorites)



OOmroepGLO (Omroep Gelderland)
sld Omroep Gelderland

109256 Volgers
- Gemeente geschokt na Zambia-uitzending over dumpen granuliet https //t co/EhglNKAhgt (07 02 07:34/0 retweets /3 favorites)
-Gemeenteraad stopt vergadering om naar Zambia te kijken httos 7/t m/EhorNKRSF3 (06 02 20 40/15 retweets /31 favorites)8 OEenvandaag(Eenuandaag)

Nieuws-en astuagtekenprogramma van AVROTROS
120049 Volgers

- Rijkswaterstaat blijkt volgens een Zambia-uitzending betrokken bij het storten van graniet in een Gelderse natuurplas. ¹NieuwsTrend ¹Rijkswaterstaat ORob Hadders httos;/R.co/Zw~oGrlo Fz
(06 02 18 38 / 13 retweets / 15 favorites)

Ovakbladh2o (Vakblad H20)
Vakblad H20
2709 Volgers

- Itilkswaterstaat betwist de aantijging van televisieprogramma Zambia dat er illegaal afval gedumpt zou zijn in een natuurplas : g ranuliet is geen afval, zegt de top httus //t co/INivH2Gk09
httos :IR m/MwvxxFhbM9 (06 02 16 41/ 1 retw sets /1 favorites)
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