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- BSK

(WVL); (WVL);

(WVL); (WVL)

FW: PERSVRAAG; stavaza granuliet "over de Maas"

52

DGRW;

(WVL);

Ho

SIGNAAL:(vemxtedefijk ook al via BS ontvangen, maar liever dubbel dan niet)

ZEnIsla werkt aan een vervolguitzending over Diepe Plassen. Onze DG heeft een interviewverzoek ontvangen. Zie hieronder. We
adviseren negatiefcq dit niet te doen.

Ik begrijp dat ZEMBLA al gefilmd heelt bij GIB Bontrup in Amsterdam

Groe

Datum: woensdag 08 jau. 2020 9:52 AM
Aau: (WVL) rws.nl&

Onderwerp: RE: PERSVRAAG: stavaza granuliet "over de Maas"

i-ia ~,
Dank voor je reactie.

Het is een inteiviewverzoek gericht aan Michele Blom (ook direct aan haar gemaild), zie hieronder.
Ik check ook nog even bij Ruud.

Gitz,

Voor het programma Zembla doen wij onderzoek naar het verondiepen van voormalige
zandwinpunten. Als vervolg op onze uitzending van 26 september 2019. In de korrende uitzending
behandelen we onder meer de locatie 'Over de Maas', waar, zoals wij op dit moment begrijpen,
granuliet is toegepast voor de verondieping.

Rijkswaterstaat is onderdeel van deze zaak door als bevoegd gezag toepassing van granuliet in
Over de Maas toe te staan.

Graag zouden wij u als DG Rijkswaterstaat interviewen over dit onderwerp, zodat ook de kant van
Rijkswaterstaat en uw rol daarin goed aan bod komen in onze uitzending.
We willen u graag interviewen ergens tussen 9 en 17 januari.

We horen graag voor donderdag 9 januari of u met ons verzoek instemt.

Van: (BS) rws. nl &

Verzonden: maandag 11 november 2019 14 00
Aan: (ZN) & rws.nl&
CC: Kerkhof, May van de (ZN) ; Splitthoff, Ruud (WVL)

Onderwerp: FW: stavaza granuliet "over de Maas"

Dag ~,
Dank voor de stavaza. Ik vrees Als een vakje in de tabel~
is, betekent dat dan dat het resultaat van het onderzoek — specifiek voor de betreffende stofgroep(en)—
'goed's en het materiaal o.g.v. het Bbk kan worden toegepast? En de oranje kleur in de vierde nj?
BOTOVA?



Van: (ZN)
Verzonden: maandag ll november 2019 13:33
Aan: (BS)
CC: Kerkhof, May van de (ZN)
Onderwerp: stavaza granuliet "over de Maas"

Hallo H
Bij deze wil ik je even meenemen in de laatste stand van zaken inzake het Granuliet- dossier en het
storten in de plas "Over de Maas":
Zoals reeds eerder gezegd lopen er de onderzoeken van de granuliet- monster, die op 30-10-2019 zijn
genomen. Een deel van de analyse- resultaten zijn binnen, een deel nog niet.
Het granuliet wordt als "grond" beschouwd.

WVL en CD zijn nauw betrokken.

Bij deze de resultaten tot nu toe:
Resultaten onderzoek

Samenoevat (niet elke stof benoemd, maar in oroepen) is opdracht oeoeven om te
Onderzoeksopdracht Resultaat
Standaardpakket 'A'et aanvullende zware metalen 6-11-2019 [1]
Vluchtiqe aromaten 5-11-2019 (21
Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen 5-11-2019 [2]
(alkyl)Fenolen 4-11-2019 [3]
(poly)Acrylamide (Acrylamide (en de afbraakproducten Nog geen
hydrorypropionitiil, isobutyronitril, sorbitan-mono-oleaat)en datum, min. 1

acrylonitril. week

onderzoeken:
BOTOVA
6-11-2019 [1]
5-11-2019 (21
5-11-2019 [2]


