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Hooggeachte mevrouw Van Veldhoven,
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Wij hebben kennis genomen van de uitzending van Zembla van 6 februari 2020 met als titel v De
afvaldump door Rijkswaterstaat". Onze gemeenteraad nam naar aanleiding hiervan het bijgaande
besluit.

Wfj verzoeken u om een spoedige reactie.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,

,...''«Et.„t;;." V.M. (Vf
burgemeester
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Onderwerp: Reacbe op Zembla uitzending 6 februari 2020
over de betrokkenheid van Rilkswaterstaal bij het storten van granuliet
in het project Over de Maas

Nr Nr 2020/01.5A

De Raad van de gemeente West Maas en Waal,

Heeft kennis genomen van de tv-uitzending van Zembla op 6 februan 2020 over de betrokkenheid van
Rijkswaterstaat bij het storten van granuliet in het project Over de Maas.

Gehoord hebbende de beraadslagingen tijdens de raadsvergadering,

In de veronderstelling dat de beelden en onderzoeken op waarheid zouden kunnen berusten,

Overweging
De raad is verontwaardigd over het handelen van de mede-overheid en is van mening dat het
vertrouwen in de overheid htermee geweld wordt aangedaan,

BESLUIT:

Dat namens de gemeenten aan de bevoegde overhetdsorganen, die betrokken ziin btl de
toestemming die gegeven is voor de storbngen, de zorg en verontwaardiging over de gang van zaken
over deze stortingen, wordt uitgesproken, en;

Dat namens de gemeente er bij het Ministene van Infrastructuur en Waterstaat op aangedrongen
wordt, in afwachting van verdere onderzoeken naar de gevolgen van het storten van het granuliet en
de toegevoegde chemische stof(fenj, dtrect te stoppen mel deze stortingen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadenng op 6 februan 2020,
I

De raad West Maas en Waal,

J.A. yc n
grtffier

V.M. (Vi
voofzlttef
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