
Van: Brandsen, Cees (WVL) & grws.nl&
Verzonden: maandag 30 december 2019 12:23
Aan: (ZN) & @rws. nl &

Onderwerp: FW: Fwd: Vragen Zembla
)

granuliet Over de Maas (vertrouwelijk)

11.1

Diana,

Deze mailwisseling heeft ook nog plaatsgevonden net voor de kerst.

Groeten,
Cees

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

Van :

bontru .com&

Datum: zaterdag 28 dec. 2019 4:16 PM

Aan: Brandsen, Cees (WVL) & rws.nl&, Splitthoff, Ruud (WVL) &

Onderwerp: Fwd: Vragen Zembla l granuliet Over de Maas
rws.nl&

Cees, Ruud,

Zie onderstaande mail.

Groet,~
Begin doorgestuurd bericht:

Van: Pbontruo.com&
Datum: 24 december 2019 om 18:46&14 CET

Aan: bnnvara.nl&
Onderwerp: RE: Vragen Zembla I granuliet Over de Maas

Beste ~,
Het klopt dat Granuliet wordt toegepast in het project Over de Maas.

Melding hiervan is ingediend bij het meldpunt bodemkwaliteit van Rijkswaterstaat, afdeling Bodem+ in

het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

De melding is als toereikend beoordeeld door de afdeling vergunningverlening van Rijkswaterstaat
Zuid Nederland.



Voor verdere vragen verwijzen wij naar Rijkswaterstaat.

Met vriendelijke groet,

bnnvara.nl]From:
Sent: maandag 23 december 2019 12:53
To:
Cc:
Subject: Re: Vragen Zembla l granuliet Over de Maas

Geachte

We onderzoeken waarom granuliet in Over de Maas wordt gestort. Of er sprake is van een
door u genoemde 'misstand'eten we op dit moment niet.
Dat is ook de reden waarom we enkele vragen voor jullie hebben. Ik hoor graag inhoudelijk
zsm van jullie.

Vriendelijke groet,

Zem b I a ( N P O 2)

M+316
T +318

www.linkedin.com/in/ -/
l www.zembla.tv

BNNVARA

Bezoek: Wim T. Schippersplein 3

Post; Postbus 175 l 1200 AD l Hilversum

gNNVARA

Van: @bontrup.com&
Datum: maandag 23 december 2019 om 11:31
Aan: bnnvara.nl&
Onderwerp: RE: Vragen Zembla I granuliet Over de Maas

Beste~
Kan je aangeven wat de strekking van jullie verhaal is, welke misstand willen jullie aan de kaak
stellen?



Met vriendelijke groeten,

bnnvara.nl]From:
Sent: zondag 22 december 2019 20:30
To:
Cc:
Subject: Vragen Zembla l granuliet Over de Maas

Geachte mevrouw~

Van d begreep ik dat we ons met onze vragen tot u moeten richten.
Vandaar deze mail. Graag zou ik het volgende van u willen weten:

~ Klopt het dat de afgelopen periode granuliet in Over de Maas is gestort en dat dat
nog steeds plaatsvindt?

~ Zo ja, waarom gebeurt dit?
vertelde dat jullie 'hierover anderhalf jaar in discussie zijn'. Met wie

zijn jullie in discussie en wat is het precieze punt van discussie?
~ Om welke hoeveelheid gaat het die inmiddels is gestort in Over de Maas?
~ Waarom is dit toegestaan'? Granuliet is immers geen grond of bagger?
~ Wie heeft de toestemming hiervoor gegeven?
~ Wat was daarbij het doorslaggevende argument?
~ Hoe zijn jullie bij Over de Maas uitgekomen?
~ Waarom deze plas?
~ Is dit de eerste keer dat dit gebeurt of is granuliet ook in andere plassen gestort?
~ Zo ja, welke plassen, wat was de hoeveelheid en in welke periode is dit gebeurd?
~ Waarom wordt granuliet niet op een andere manier verwerkt? En als dat wel

gebeurt, waarom is in dit geval dan voor storten in een plas gekozen?
~ Hoeveel granuliet ligt in totaal op het terrein van Graniet Import?
~ Wat is de consequentie als het granuliet niet van dat terrein verdwijnt?

Graag zouden we bovenstaande vragen en eventueel aanvullende vragen ook stellen in een
interview voor onze camera. We zouden dat interview willen opnemen op het terrein van
Graniet Import. Waarbij het mooi zou zijn als jullie daar ook iets meer over het materiaal en
jullie werkwijze kunnen vertellen en laten zien.
We ontvangen graag voor de kerstdagen een antwoord op die vraag en uiteraard ook op de
andere vragen. Alvast bedankt voor jullie reactie.

Vriendelijke groet,

Zembla (NPO2)

M +31
T +31



www.linkedin.com/in/ -/
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