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Karakterisering
Impact & rsikwi/dter Uitzending Zambia via NPO, landelijke uitstraling

~ Dominante hashtagsr azembla «rijkswaterstaat «afval ¹halbezijlstra
~ Bekeken bronnen: online en offline nieuwsbronnen en openbare sodale media.
~ Aantallen berichten: 3.982, waarvan 30 nis u w s ba rirh ten
~ Aantallen berichten Webcarsi Sinds de uitzendinp zijn er zo'n 130 FB-poets/tw sets

geplaatst met ORijkswaterstaat-mention, 20 meldingen bij QSOQ, via webform.

Sarrwnvattino
Media gebruiken hetzelfde frame dat ze voor de uitzending ook gebruikten,
namelijk dat 'Njkswatemtaat granuliet dumpte in een natuurplast Er is in de
berichtgeving aandacht voor politieke reacties op de uitzending.
Stakeholders reageren kritisch/vernietigend richting Rijkswaterstaat n.a.v. de
uitzending

~ %gemeen publiek reageert boos en met verontwaardiging richting Rijkswaterstaat
en Halbe Zijlstra, die het bedrijf Bontrup in contact zou hebben gebracht met de
top van Rijkswaterstaat. Ook zien we veel boosheid richting 'de overheid'en
richting de Vi/D en het kabinet in het bijzonder.
Webcare ziet een verschuiving ten opzichte van gisteren (n.a.v. VK-artikel) van de
aandacht van Halbe naar (ook) MichelefRWS-topt In mindere mate ook zorgen
over waterkwaliteit.

In media wordt het standpunt van Rijkswaterstaat in veel gevallen meegenomen
in berichtgeving.
Onder de publieksreacties en vanuit stakehoklers zijn er vrijwel geen mensen die
de boodschap van Rijkswaterstaat overnemen, onderschrijven of bevestigen.

Mediabeekl
~ Zambia laat in het programma verschillende deskundigen, omwonenden,

betrokken bedrijven en een woordvoerder van RWS aan het woord. In het
programma wordt met onderbouwing van de geinterviewden gesteld dat de top
van Rijkswaterstaat medewerkers dwong om vergunningen voor het storten van
granuliet goed te keuren, terwijl de medewerkers (inspecteurs van zuid-
Nederland) dit niet wilden.

~ NRC Next: 'Top Rijkswaterstaat dumpte granuliet in natuurplas'
De Gelderlander: 'West Maas en Waal wil direct einde lozing granuliet in Over de
Maas'
Omroeo Gelderland: 'Gemeente geschokt na Zambia-uitzending over dumpen
granuliett

~ AD (regionale edities) : 'Ministers op het matje over stort afvalstof in Alphen na
onder protest afgegeven

vergunning'takehoklerbeekl

~ Pieter van Vollenhoven, oud-voorzilter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid,
twittert: 'Ambtelijke obstructie is dat de zinsnede als het je niet uitkomt Y

o onder zijn tweet reageren honderden mensen die hun verontwaardiging en
boosheid uiten over de gang van zaken zoals Zambia die schetst.

~ Renske Leijten, SP-Tweede-Kamerlid, noemt Michele Blom in een tweeti 'Vooral
uw vervuiling, verspilling, klokkenluiders verdrukken, doofpotten en andere foute
zaakjes : Tops mbtenare n die je om een boodschap" kan sturen of vragen...
¹hee lhandig. Ook Blom behoort tot de banencarrousel van deABD'va

van Esch, Tweede Kamergd PvdD, vindt: 'Einde rechtstaat als handhaving
buiten spel wordt gezet. Snel actie op dit dossier vanuit tweede Kameri'
Gemeente West Maas en Waal is geschrokken van de Zambia-uitzending. De
gemeenteraad wil dat de wethouder aan het mnister vraagt om het storten van
granuliet te laten stoppen totdat er meer duidelijkheid is over de mogelijke
milieuschade.

)?ubrieksbeekl
in zo'n 3.SOQ publieksreacties, voornamelijk op twitter, facebook en onder webartikelen
is het sentiment vergelijkbaar vlak voorde uitzending. Mensen reageren boos en met
verontwaardiging richting llijkswaterstaat en Halbe Zijlstra, die het bedrijf Bontrup in
meta*zou hebben gebracht met de top van Rijkswaterstaat. Ook zien we veel boosheid
richting 'de overheid'n richting de WD en het kabinet in het bijzonder. Ve nier zien we
de volgende vragen, emoties en gedrag :

Informatievoorzienino:
o mensen vragen zich o.a, af of?

Halbe Zijlstra nu wel de waarheid sprak;
'HeeR ierrwnd al oppezocht wat g nanuliet is?'KreegMichele Blom instructies van boven?'Wanneergaan er koppen rollen bij Rijkswaterstaatv'etekenisoevinoi

o verbijstering over dat dit kan/mogelijk is ln Nederland ;

boosheid en verontwaardiging over het dumpen van granuliet In een
natuurgebied;

o mensen noemen het'maffiapraktijkenb
o mensen koppelen het aan eerdere integriteitsincidenten bij de WD;

mensen vragen zikk af waar het moraal kompas van Michele Blom is;
mensen gebruiken termen als: 'te bizar voor woorden'.

Schadebeoerldno:
Mensen roepen op tot:

het ter verantwoording roepen van de betrokken personen
actie vanuit de politiek;
strafrechtelijke vervolging;
aangifte bij de politie of het DM.

Advies
~ Focus. Stakeholders 6 Publiek
~ Aixenten:

c Tijdens de Kamervragen is er waarschijnlijk externe radiostilte, terwijl veel
mensen benieuwd zijn naar de mnsenuenties voor betrokken personen
en gevolgen voorde stort van granuliet (wordt dit bijv, tijdelijk
stilgelegd?). Misschien is het mogelijk om hier antwoord op te formuleren.

o Intern kunnen medewerkers met vragen zitten als: hoe is het echt pepaan
cue 'druk van boven'. Mogelijk wijzen op vertrouwenspersonen en via
HIDs medewerkers informeren over de gevolgen zodra die bekend zijn
(eerder dan extern).

Op de achtergrond kan het actualiseren van het online dossier al
plaatsvinden, tegelijk met het formuleren van antwoorden op



Kamervragen.
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