
430.

[05-02-2020 19:31:17] ZN Zembla C&S: Berichten die naar deze groep worden verzonden, zijn nu
end-to-end versleuteld.
[05-02-2020 19:31:17] heeft de groep "ZN Zembla C&S" aangemaakt
[05-02-2020 19.'31 : 18] heeft u toegevoegd
[05-02-2020 19:34:09] Collega', ik heb deze groep even aangemaakt zodat we ook
snel nieuwe informatie met elkaar en eventueel de betrokken afdelingen kunnen delen.

[05-02-2020 19.'36 : 26]
al begint, in ieder geval met een
in de dagjoumaals van TV vanaf
1 journaal, waarschijnlijk tussen
[05-02-2020 19:39:26]

I

11.1
Weet dat aandacht voor de Zembla-uitzending morgenochtend

artikel in de Volkskrant en bij de NOS. Online, wrs een kort stukje
6.30. En de Zembla-redacteur zit met een gesprekje in het Radio
6.00 en 6.30 uur

11.1
https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2020/02/achtergrondinformatie-bij-zembla-item-over-
granuliet.aspx
[05-02-2020 19:42:10] afbeelding weggelaten
[05-02-2020 19 : 44 : 0 1] heeft de groepsafbeelding gewijzigd
[05-02-2020 19.'44 : 38] : Tot zover, morgenochtend waarschijnlijk meer.
[05-02-2020 19:49:59] Diana (ZN) Beuting: We wachten het af.
[05-02-2020 19:50:24] : Dank je wel ~voor defe inf'!

[05-02-2020 23 :46 : 07] : 4
[05-02-2020 23:53:16] Karin Weustink: Prima!
[06-02-2020 05 : 53 : 11] : afbeelding weggelaten
[06-02-2020 06:08:57]
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5011876/rijkswaterstaat-afval-dump-
milieuvervuiling-natuurplas-maas
[06-02-2020 06:08:57] : https://www.volkskrant.nl/nieuws-
achtergrond/rijkswaterstaat-stond-storten-afvalstof-in-natuurplas-toe-na-bemoeienis-ex-minister-
halbe-zijlstra-b216e58a/
[06-02-2020 06 : 0 8 : 57] n : https ://www.nu.nl/algemeen/6028774/rijkswaterstaat-liet-
bouwbedrijf-afvalstoffen-dumpen-in-natuurplas.html
[06-02-2020 06:18:35] : https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/top-rijkswaterstaat-
betrokken-bij-afvaldump
[06-02-2020 06: 35 : 53] : Ter info,

11.1

NOS was een soort samenvatting van het Zembla item. Drie belangrijkste punten:
1. De onderbouwing mist waarom het grond is
2. RWS mensen wordt gedwongen om tegen de wet in te gaan 11.1
3. RWS reageert niet en wijst naar ministerie
[06-02-2020 07 : 58.'23] : Rijkswaterstaat liet bouwbedrijf afvalstoffen dumpen in
natuurplas https://www.nu.nl/algemeen/6028774/rijkswaterstaat-liet-bouwbedrijf-afvalstoffen-
dumpen-in-natuurplas.html (via C&NUnl)
[06-02-2020 08 : 02 : 20] : Ook onze bodemcollegas zijn volop aan het rondsturen,
neutraal
[06-02-2020 09 : 56 : 011 : Zojuist met~gesproken,~heb ik nog niet kunnen



[06-02-2020 11:36:46]

[06-02-2020 12 : 27 : 18]
[06-02-2020 12 : 27 : 34]
[06-02-2020 22 : 31 : 19]

: afbeeldinq weggelaten
: Via~ ontvangen, W

: Ter info, reactie van DCO:

Hoi collega's-
Ter info de strekking van woordvoeringslijn die we onze minister meegeven voor in/uitloop MR
morgen:

11.1

[07-02-2020 08 : 28 : 30] : afbeelding weggelaten
[07-02-2020 08:37:59] : afbeelding weggelaten
[08-02-2020 08.'05 : 03] : Staan vanochtend nog stukjes in de Gelderlander (ook over
gemeente West Maas en Waal die vraagt te stoppen,~ en het Parool.

11.1
[08-02-2020 08:05:38],'~ g: afbeelding weggelaten
[08-02-2020 08:05:38]

~
g: afbeelding weggelaten

[08-02-2020 08:05:38] : afbeelding weggelaten
[08-02-2020 08:05:44] Diana (ZN) Beuting: Dank voor de update!
[08-02-2020 12:59:38] Diana (ZN) Beuting: ~, ik neem aan dat de stortingen gewoon
doorgaan ?
[08-02-2020 13:09:31] : Voor zover ik weet wel, maar dat weet Khet beste. W

11.1
[08-02-2020 13 : 09 : 46]
[08-02-2020 13:10:54] Diana (ZN) Beuting: Oke. Gemeentes hebben minister verzocht het storten
te stoppen. Zie mail.
[08-02-2020 13:17:19] : Ok heb~gevraagd om antwoord, wat gebeurt er nu ter
plekke,
[08-02-2020 13:18:41] : Klopt, heeft BS met DGWB opgepakt begreep ik. Staat ook in
artikel Gelderlander.
[08-02-2020 13:59:57] May Kerkhof, Van De: Lijkt me prima dat

t Fijne zaterdag 4i
[08-02-2020 15 : 31 : 24] : Er wordt nu niet extra gestort, maar nog steeds conform

lanning en transportpatroon van afgelopen weken, over 3 weken dus op ongeveer 500.000 ton,

[09-02-2020 16 : 0 6 : 57] : https://www.nporadio2.nl/gemist/video/12556/cabaret-de-
lozingen-van-halbe-zijlstra


