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Opmerkingen bij label

1 De hoeveelheden zijn indicatief en berekend op basis van gemiddelde hoogte van de waterbodem per vak lodingsgegevens I6L 11 november2017]

2 De hoeveelheden zijn in situ kuubs

3 De hoeveelheden ter plaatse van deafschuiving kunnen op basis van de huidige gegevens niet nauwkeurig in beeld worden gebracht en zitten niet in de bovenstaande label
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Algemeen
Inspectie 435329

[
OndertoezichtstaandenStatus

Geannuleerd Foutief aangemaakt Martens en Van Oord Groep B VStatus IMaam

Sinds 12 12 2019 Rol Opdrachtnemer

Bezoekadres Damweg SO 4905 BS Oosterhout

^^^^ectie Postadres Postbus 326 4900 AH Oosterhout

Telefoonnummer

Aanleiding Jaarplan Toezicht Rijkswaterstaat

Korte inhoud Melding Bbk 511319 locatie

markerwadden Markermeer
Betrokkenen

Reference vanuit bron

Behandelaar Rol
Inspectiedatum en tijd 10 12 2019 00 00

IfcWWe l Melder

Meldingen

l^^dhavingspartners 1
Er zijn nog geen meldingen toegevoegd

Er zijn nog geen handhavingspartners toegevoegd

IIhspectielocat i es

Locatiebeschrijving X co6rdinaat 154028 Y

coordinaat 512306

Activiteiten

I
8000000068 Inspectie werken eigen dienst RWS

Behandelaars

Behandelaar Rol

fiiu 4amnt2^

10 2e

Ondersteuner

Hoofd behandelaar

Groep Team eigen
werken RWS

Medebehandelaar

VERTROUWELIJK | Versie 14 februari 2022 Pagina 3 van 8
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Feiten verzamelen alle onderdelen

Inspectie 435329

2015_WWP_HWB_QS_meidingen_Eigen_Werken_RWS

2015_WWP_HWB_QS_meldingen_EW_RWS_01 Aspect n v t

Ja C NeeBetreft het een handeling in rijkswateren

J Ja NeeZo ja betreft het een eigen werk

2015_WWP_HWB_QS_meldinger_EW_RWS_02 Aspect n v t

Van welk project is de melding een

onderdeei 1 antwoord mogelijkj

Indien bij de vorige vraag overig is

ingevuld hier s v p toeiichten

Welke medewerker heeft de intake

gedaan 1 antwoord mogelijk

Wat is de gepiande startdatum van de

activiteit of handeling

Datum

Wat is de gepiande einddatum van de

activiteit of handeling

Datum

Wat is het beoogd aantal

toezichtbezoeken

2015_WWP_HWB_QS_meldinger_EW_RWS_03 Aspect n v t

O Ja O NeeMelding tijdig

VERTROUWELIJK | Versie 14 februari 2022 Pagina 4 van 8
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2015_WWP_HWB_QS_meldinger_EW_RWS_04 Aspect n v t

Wat is het kader van de BBK toepassing
meerdere antwoorden tnogelijk

Bouwstoffen

Grond bagger

Gebiedsspecifiek

Voormalige winplaatsen van delfstoffen

Geen gebiedseigen materiaal en of mogelijk verontreinigd materiaal

Grootschalige toepassing

2015_WWP_HWB_QS_meldingen_EW_RWS_05 Aspect n v t

Wat is de aard van de lozing BLBI

meerdere antwoorden mogelijk
Reinigen Techniek R3 R4 of R5

Reinigen Conserveren C2 of C3

Sloop nieuwbouw renovatie

Lozen t g v uitgraven baggeren Interventiewaarde

Overig

Indien bij de vorige vraag overig is

ingevuid hier graag toelichten

2015_WWP_HWB_QS_meidingen_EW_RWS_06 Aspect n v t

Wat is de aard van de handeiing
Activiteitenbesiuit

2015_WWP_HWB_QS_meidingen_EW_RWS_07 Aspect n v t

C NeeSeiecteren vanwege prioritair project J Ja

2015_WWP_HWB_QS_meidingen_EW_RWS_08 Aspect n v t

Sancties tegen meider uitvoerder bekend Ja Nee

O Ja NeeSancties tegen opsteiier miiieuhyg
verklaring bekend

VERTROUWELIJK | Versie 14 februari 2022 Pagina 5 van 8
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2015_WWP_HWB_QS_meldinger_EW_RWS_09 Aspect n v t

2015_WWP_HWB_QS_meldinger_EW_RWS_10 Aspect n v t

f NeeBetreft het een voor ILT nieuwe melder Ja

Ja O NeeBetreft het een melder die larger dan een

half jaar voor ontvangst van deze melding
niet is bezocht

2015_WWP_HWB_QS_meidingen_EW_RWS_l 1 Aspect n v t

Acht u een dieptecontrole noodzakeiijk
1 antwoord mogelijk

Ja

O Ja maar plannen bij een andere inspecteur

O Nee

VERTROUWELIJK | Versie 14 februari 2022 Pagina 6 van 8
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Documenten

Inspectie 435329

Documenten

Bestandsnaam Type Documentdatum Laatst gewijzigd

Melding_511819 1 pdf Naslag 10 12 2019 10 06 18

Melding_S11819 1 xinl Naslag 10 12 2019 10 06 16

|C T0 2^ |
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Notities

Inspectie 435329

[mieazieii^ op 10 12 2019 Laatst gewijzigd op 10 12 2019

10 12 2019

Beschrijving project

Toegepast materiaal Baggerspecie
Toepassingtype Toepassing op natte bodem volgens generiek
toetsingskader

VERTROUWELIJK | Versie 14 februari 2022 Pagina 8 van 8
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0012I0 2e ] [Plan Proces Advies |l|0X ^planenproces nl]^ 0 24y2e ~||j i0 2e @nnvogroep nl] f
GPO H iQ 2e I@ms nl1

{10 2e | {i^ 10 2e | |LT[| I0 2e |@ILenT nl1
I0 2e | WVL ri I0 2e |@rws nl] | I0 2e l ZN ir iO 2^ l@rws nl] I0 2e

MN [] 10 2e I@rws nl] I TlOK2e | MN |] 10 2e |@rws nl]
10 2e 1 ILT

Sent Wed 1 8 2020 3 57 52 PM

Subject Instemming toepassing partij 511819 Zeeburger eiland RE STOP Meer duidelijkheid toelaatbaar CL gehalte RE

Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 511819 1

Wed 1 8 2020 3 57 00 PM

To

[10 2e ILTIl iQ f2e I@ilent nl1Cc

From

Received

Geachte dames en heren

In navolging op de eerder verzonden mails wil ik alsnog reageren op de onderbouwing van de zorgplicht
In overleg met de waterkwaliteitsbeheerder van het Ijsselmeer gebied 10 2e mede ondersteund door de[|[0] 24
10 2a I

Wil ik aangeven dat de verstrekte onderbouwing van de zorgplicht voor de toepassing van de partij gemeld met het nummer

511819 en bij de ILT bekend onder 404292 toereikend is

Door de

niet zullen leiden tot onaanvaardbare risico s voor de ecologie
Hiermee is erdus geen rede meerom de melding aan te houden en kan de uitvoering plaats vinden

] is een inschatting gemaakt dat de totale vracht en de afzonderlijke concentraties van deze toepassing10 2a

Met vriendelijke groet

1Q 2e

Inspecteur

vakgroep Toezicht aannemers RWS Eigenwerken
Infrastructuurteam

afdeling Publieke Instellingen
portefeuille Veiligheid en Instituties

Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | UTRECKT

Postbus 16191 I 2500 BD | Den Haag

M

E I 10 2e ^@ilent nl

WWW [lent n

https twi tter com InspectieLenT

10 2e ILTVan

Verzonden woensdag 11 december 2019 09 08

Aan [Plan Proces Advies] k0 2 @planenproces nl j 0 24t2e 10 2e] g mvogroep nl 10 2e ^ mN10 2e

J 10 2e l@rws nl ^ 10 2e |@ rws nl 10 2e | GPO ^ 10 2e |@rws nl

CC | 10 26 ^| 10 2e | |LT^ I0 2e |@ILenT nl | 10 2e | ILT^ I0 2e |@||ent nl | 10 26 ~]
|l0 2^ WVLr^ I0 2e n@rws nl | I0 2e NN ^ 10 2e |@ rws nl I0 2e mN

10 2e @rws nl

Onderwerp RE STOP Meer duidelijkheid toelaatbaar CL gehalte RE Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 511819 1

10 2e bedankt voor je analyse en je uitgebreide antwoord

Je redenatie is helderen deze klinkt plausibel
Ik ontbeer echter de inhoudelijke kennis om dit te beoordelen

Van de ILT college s die betrokken zijn bij de afsiuitdijk heb ik begrepen dat daar de zelfde vragen spelen RWS MN in de rol van

bevoegdgezag voor een van de deelprojecten de ontwikkeling van het windmolenpark hanteert 200 mg kg d s Cl materiaal

van buiten Dit is dus veel lager dan wat wij hadden beredeneerd voorde leveringsvoorwaarden van NM En dat terwijl de zout

invioed afkomstig van de Waddenzee hiergroter zou zijn
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0012Ik ben bereid in te stemmen met de onderbouwing van de zorgplicht als de waterkwaliteits beheerder RWS MN kan instemt

met de onderbouwing
Zei zijn eigenaar zei hebben de kennis van het gebied en zei kennen het beste de belangen processen en de activiteiten die

ontplooid worden binnen het Ijsselmeer gebied Het voelt een beetje als het doorgeven van de hete aardappel maar ik wil het

graag near leggen daar waar de kennis zit

AIsje onderbouwing van de zorgplicht klopt zou het goed zijn voorzowel de Markerwadden als de andere projecten binnen het

Ijsselmeer gebied als er een document wordt opgesteld waarin dit wordt vastgesteld en ondenschreven door de

Cwaterkwaliteits beheerder RWS MN

Met vriendelijke groet

10 2e J
Inspecteur

vakgroep Toezicht aannemers RWS Eigenwerken
Infrastructuur

afdeling Publieke Instellingen
portefeuille Veiligheid en Instituties

team

Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | UTRECHT

Postbus 16191 I 2500 BD | Den Haag

10 2eM

E I 10 2e l@ilent nl

WWW [lent n

https twitter com InspectieLenT

[Plan Proces Advies] ^0 2te planenproces nl10 2eVan

Verzonden dinsdag 10 december 2019 18 52

Aan^
CC | 10 2e 10 2e | |LT

ifeMN 1
^

ILT 10 2e @ilent nl i lOKS^Pe 10 2e @nnvogroep nl

10 2e @ILenT nl

10 2e | Srws nl 10 2e | GPO | 10 2e

10 2e | ILT^ 10 2e

@rws nl

10 2e@ilent nl

Onderwerp RE STOP Meer duidelijkheid toelaatbaar CL gehalte RE Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 511819 1

Beste 10 2e

Dank voor je bericht Ik kende dit rapport ook niet ook al is het een oud rapport toen werkte ik zelfs nog voor de Waterdienst Ik

heb het rapport zojuist gescreend Volgens mij is e e a niet tegenstrijdig met onze onderbouwing van de zorgplicht Ik snap dat

jouw collega s in Oost en Zuid gebruik maken van het RIVM rapport omdat ze daar met echt zoete ecosystemen te maken hebben

en met zoet grondwater Daar wil je begrijpelijkerwijs geen besmetting met zout opiopen Niet voor niets stelt het RIVM rapport

ook dat het rapport niet van toepassing is op ecosystemen waar van nature beinvioeding is door zout water Onze onderbouwing

van de zorgplicht bij Marker Wadden gaat juist in op dat laatste feit zowel de afvoer van de IJssel het uitgemalen water van de

Flevopolders als de zandwinning op het hele Markermeer zelf beinvioeden het Markermeer met verhoogde zoutgehaltes van het

water Zoals uit onze onderbouwing blijkt heeft de toepassing van grondstromen van elders geen invioed op de zoutgehaltes van

het Markermeer en Ijsselmeer

Het extra punt dat het rapport maakt is dat ook het zoutgehalte van de nieuwe waterbodem ecologisch van belang is De invioed

op het grondwater is weliswaar bij ons afwezig maar als substraat voor leven is het zoutgehalte natuurlijk wel van enige

betekenis Dit is een heel kortstondig effect {omdat de meerbodem snel verzoet zoals het rapport zelf ook stelt en zoals bekend is

na de afsiuiting van de Zuiderzee Over dit effect hebben wij helemaal in het begin ook gesproken Omdat er bij ons sprake is van

afdekking van de bestaande bodem ongeacht het zoutgehalte hier overleeft het bodemleven het niet als gevolg van de
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0012
afdekkende laag komt nieuw bodemleven tot ontwikkeling parallel aan de verzoeting van de bodem Dit is dus totaal wat andcY^

als waar het rapport naar refereert namelijk een zoet ecosysteem dat te maken krijgt met zoute stress Het is hierbij goed om te

bedenken dat dit proces van verzoeting voor heel Marker Wadden geldt en voor alle andere toekomstige natuurprojecten waar

bodemmateriaal uit het Markermeer wordt gebruikt Al het holoceen en al het zand dat we toepassen komt uit een bodem waar

zeewater in is doorgedrongen Dat in de praktijk dit zout geen nadelige effecten heeft op het ecosysteem bewijst de natuur op

Marker Wadden elke dag Sterker nog het aspect van Verzoeting wordt ook beschreven als belangrijk kenmerk proces van het

natuurdoeltype afgesloten zeearmen waarop het natuurbeleid voor het IJsselmeergebied is gebaseerd

Kortom volgens mij levert dit oude rapport van het RIVM geen nieuwe inzichten op basis waarvan we tot andere afspraken zouden

moeten komen

Ik bel je morgen ook nog even

Met vriendelijke groet

10 2e

Plan Proces Advies

Batter 19 76

8232JH Lelystad
10 2e

www planenproces nl

1|0 2^ pi anenproces nl

10X26 |LT 10X26 Silent nlVan

Verzonden dinsdag 10 december 2019 16 20

Aani 0 2^ 26 iO 2e @mvoEroep nl 10 {2e [Plan Proces Advies] 0 2teplanenproces nl

CC | 10 26 1^ 10 2e | |LT j noi 2e1 |g ILenT nl

1i^ ^MN] | 10X26 |@rws nl

Onderwerp STOP Meer duidelijkheid toelaatbaar CL gehalte RE Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 511819 1

ILt4n0V2e1 nOV2e1

Heren | 10 2e | en |10X2e|

In reactie op de ingediende gewijzigde aangevulde melding 511819 en de onderbouwing van de Zorgplicht voor chloride

Door collega handhavens van RWS ben ik gewezen op het bijgevoegde onderzoek van het RIVM

Dit was mij tot vanmiddag onbekend dit kader wordt bij RWS regie s Oost en Zuid gebruikt in de beoordeling van de

onderzoeken

Hierin staat een maximaal toelaatbaar risico MTR van 340 mg kg Cl d s en een ernstig risico ERj van 2100 mg kg d s voor

sediment

Omdat deze grenswaarden voor Chloride zeer sterk afwijkt van de gehanteerde leveringsvoorwaarde door NM en de

gerapporteerde chloride gehalten
Moet hier eerst duidelijkheid over verkregen worden

De vraag wat toelaatbaar is voor de situatie in het Markermeer lijkt mij primair een vraag aan de waterkwaliteitsbeheerder RWS

MN en de opdrachtgever RWS NM

Ik kan niet beoordelen welke van de twee bijiage hierin gehanteerd moeten worden de onderbouwing van de zorgplicht dan wel

het RIVM rapport

Tot nadere order wil ik de melding dus onhold zetten tot er duidelijkheid is verstrekt

Met vriendelijke groet

10 2e

Inspecteur

vakgroep
team

afdeling Publieke Instellingen
portefeuMIe Veiligheid en Instituties

Toezicht aannemers RWS Eigenwerken
Infrastructuur

Leefomgevmg en Transport
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0012Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | UTRECHT
Postbus 16191 I 2500 BD | Den Haag

m| 00 2e

E I 10 2e ^@ilent nl

www ilent n

https twitter CQm InspectieLenT

Groet tl0 2ej

Vanf 0 2^ 2e i0 2e]@mvogroep nl

Verzonden dinsdag 10 decennber 2019 09 35

Aan 10 2e I ILT | 10 2e |@ilent nl

CC 10 ^ I [Plan Proces Advies] t^0 2feplanen~proces nl | 10 Pe

Onderwerp FW Gewijzigde melding voorgenomen toe passing 511819 1

10 2e @mvogroep nl

Goedemorgen 10 2e

Hierbij conform afspraak ook nog per email de aangepaste melding en de zorgplicht onderbouwing voor chloride

w^^d
Met vriendelijke groet

MartMM «n Vin Dord

0 2fPe I

Specialist Bodem en Milieu

M I www mvogroep nl10 2e

Bezoekadres Damweg 50 4905 BS OOSTERHOUT NB

Postadres Postbus 326 4900 AH OOSTERHOUT NB

Van Mailer Meldsysteem Bodemkwaliteit ^ 10 2e |@meldpuntbodemkwaliteit nl

Verzonden dinsdag 10 decern ber 2019 8 56

Aani 0 2^ 2e i0 2e @nnvogroep nl

Onderwerp Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 511819 1

Riikswaterstaat
Atrrtrsrenf van In rostnrauurpn IVacersual
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Geachte heer mevrouw

Zojuist hebben wij uw melding met nummer 511819 1 doorgestuurd naar het bevoegd gezag ILT Eigen Werken

RWS U heeftaan deze melding het kenmerk 766 02 meegegeven

In de bijiagen treft u alle meldingsinformatie aan U heeft 6 bestand en aan de melding toegevoegd die

vanwege de omvang niet per mail kunnen worden verzonden Deze bestanden kunt u hier inzien

• Hoeveelheden melding 511819 pdf

• 1904193ML WBO Zeeburaereiland Amsterdam VO pdf

• R001 1261911SMB V03 lhl NL pdf

• R001 1269615SMB V02 aao NL pdf

• R001 1269617PAV V02 mva NL PDF

• zorgplicht chloride project Marker Wadden Zeeburaereiland pdF

U dient hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord op te geven

Als u of het bevoegd gezag constateert dat er meldingsinformatie ontbreekt of dat een melding anderszins niet

voldoet aan de vereisten van het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u de melding wiizigen De melder is de enige
die aanvullingen en wijzigingen aan kan brengen op de melding

Voor deze melding heeft het systeem de volgende zaken geconstateerd

Termijnen
De ingevulde datum van toepassing voldoet niet aan de wettelijke vereisten voor het tijdig indienen van een

melding

Met vriendelijke groet

Meidkamer Meldpunt Bodemkwaliteit

Dit bericht is automatisch gegenereerd

Disclaimer

Dit e mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde n en kan vertrouweliike informatie bevatten Rijkswaterstaat is niet

verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid noch voor de tijdige verzending en ontvangst van dit e mailbericht en mogelijke
attachments

This e mail may contain confidential material intended for the addressee only Rijkswaterstaat shall not be liable for the incorrect or

incomplete transmission of this e mail or any attachments nor for any delay in receipt

□it berichl kan infcirmatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain infbnnation that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the

sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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Page 1 of 5 0014

inspectle Leefomgevlngen Transport
Mrnisrer ei an In rascructuur en Watersiaotm

Onderwerp

Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 511819 1

Gegevens contactpersoon

E mailadres j i0 2e ^ mvoaroep nl

Voornaam Geen waarde

Achternaam Geen waarde

Referentienummer vraag 191210 000020

Toegewezen
Gemaakt op 10 12 2019 08 S6

Laatst bijgewerkt op 10 12 2019 10 09

Status Opgelost

Reactie Door e mail Inspectie Leefomgeving en Transport 10 12 2019 10 09

Geachte io 2e

10 2e

Op 10 december 2019 ontvingen wij uw melding Besluit bodemkwaliteit over

Markerwadden Markermeer Uw melding is bij ons geregistreerd onder nummer

435329 Wij verzoeken u om bij vervolgcorrespondentie steeds dit nummer te

vermelden

Uw melding vormt mogelijk aanleiding voor een inspectie waarbij een

veldbezoek tot de mogelijkheden behoort Wij informeren u niet standaard over

de inhoudelijke beoordeling van uw melding

U kunt starten met de uitvoering van de werkzaamheden wanneer de wettelijke

meldingstermijn is verstreken Nadere informatie over de wettelijke termijn kunt

u vinden op www ilent nl onder Eigen Werken RWS

Als u nog informatie wilt nasturen behorend bij deze melding dan kan dat op

twee manieren

door middel van een reply op deze mail met vermelding van het

registratienummer uit de eerste alinea

via www ilent nl contact melden klik op meldformulier rubriek

Rijkswaterstaat soort Eigen Werken RWS en dan kiezen voor Vervolg op

277066
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bestaande melding Wilt u daarbij het registratienummer uit de eerste alinea van

deze mail vermelden

Met vriendelijke groet

Inspectie Leefomgeving en Transport

Postbus 16191 I 2500 BD | Den Haag

T 088 489 0000 lokaal tarief

Www ilent nl

Klant Door CSS e mail Mailer Meldsysteem Bodemkwaliteit 10 12 2019 08 56

Logo Rijkswaterstaat

Geachte heer mevrouw

Bij deze ontvangt u een gewijzigde melding met nummer 511819 1 De melding
is ingediend door

Martens en Van Oord De melder heeft aan deze melding het kenmerk 766 02

meegegeven Het betreft een toepassing van BaggerSpecie op de locatie

markerwadden Markermeer

namens Uitvoeringsorganisatie Markerwadden en ofm

In de bijiagen treft u alle meldingsinformatie aan De melder heeft 6 bestand en

aan de melding toegevoegd die vanwege de omvang niet per mail kunnen

Worden verzonden Deze bestanden kunt u hier inzien

Hoeveelheden melding 511819 pdf

fhttps www meldpuntbodemkwaliteit nl Paaes Common Bestand aspx

bestandid 780458e2 ebc5 405a b69a 7849cebb6af4

1904193ML WBO Zeeburgereiland Amsterdam VO pdf

fhttps www meldpuntbodemkwaliteit nl Paqes Common Bestand aspx

bestandid^0de8f732 25af 4219 9366 6ed842259788

R001 1261911SMB V03 lhl NL pdf

fhttps www me dpuntbodemkwaliteit nl Paaes Common Bestand aspx

bestandid f18ca3db 7ae3 46aa 9eb3 01430e8a4298

R001 1269615SMB V02 aao NL pdf
fhttps www meidpuntbodemkwaliteit nl Paqes Common Bestand aspx

277066
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ibestandid fce07eba e674 4d76 916d 76ae9f59db66

R001 1269617PAV V02 mvg NL PDF

fhttps www meldpuntbodemkwaliteit nl Paaes Common Bestand aspx

bestandid 85ec26b8 2dbd 4ad9 b320 b265e110db1b

zorgplicht chloride project Marker Wadden Zeeburgereiland pdf

fhttpsy www meldpuntbodemkwaliteit nl Pages Common Bestand aspx

bestandid^20390786 2aab 422a bfe7 fa552112da1c

U dient hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord op te geven

Indien u constateert dat de melding niet correct is of dat er meldingsinformatie
ontbreekt of dat een melding anderszins niet voldoet aan de vereisten van het

Besluit bodemkwaliteit dan dient u daarover rechtstreeks met de melder te

communiceren Het meldsysteem ondersteunt deze communicatie niet De

melder is de enige die aanvullingen en wijzigingen aan kan brengen op de

melding WiJ verzoeken u de melder eventuele wijzigingen aanvullingen via het

meldsysteem bij u te laten indienen Voor deze melding heeft het systeem de

volgende zaken geconstateerd

Wettelijk verplichte velden

Niet alle wettelijk verplichte velden zijn ingevuld De inhoudelijke correctheid van

de ingevulde velden is niet gecontroleerd dat is een taak voor het bevoegd

gezag

|TermiJnen
De ingevulde datum van toepassing voldoet niet aan de wettelijke vereisten voor

het tijdig indienen van een melding

I

U kunt ervoor kiezen gebruik te maken van de mogelijkheden die het systeem
biedt om uw beoordeling van deze melding aan deze melding te koppelen
Daarvoor dient u in te loggen

fhttps www meidpuntbodemkwaliteit nl Voorportaal aspxf in het systeem

U kunt verschillende statusvelden aan deze melding koppelen alsmede uw eigen
kenmerk Tevens kunt u in een memoveld uw bevindingen opnemen De

volgende statusvelden staan tot uw beschikking
Indicatie Volledig Ja Nee Onbekend

Indicatie Goedgekeurd Ja Nee Onbekend

Indicatie Ingetrokken door melder Ja Nee Onbekend

Indicatie Party is toegepast Ja Nee Onbekend

Indicatie Administratief afgehandeld Ja Nee Onbekend

Indicatie Toezicht houden in het veld Ja Nee Onbekend

Indicatie Toezicht gehouden in het veld Ja Nee Onbekend
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Indicatie Bruikbaar voor bodemkwaliteitskaart Ja Nee Onbekend

Met vriendelijke groet

Meidkamer Meldpunt Bodemkwaliteit

Dit bericht is automatisch gegenereerd

Disclaimer

Dit e mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde n en kan

vertrouwelijke informatie bevatten Rijkswaterstaat is niet verantwoordelijk voor

de juistheid en volledigheid noch voor de tijdige verzending en ontvangst van

dit e mailbericht en mogelijke attachments

This e mail may contain confidential material intended for the addressee only

Rijkswaterstaat shall not be liable for the incorrect or incomplete transmission of

this e mail or any attachments nor for any delay in receipt

lint

text BestandsbiJIage

Melding_51 l819 1 xml 3534 bytes Toegevoegd aan incident

application BestandsbiJIage

Melding_511819 1 pdf 30719 bytes Toegevoegd aan incident

application BestandsbiJIage
I
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Lint png 945 bytes Toegevoegd aan incident

application Bestandsbijiage

Logo png 2997 bytes Toegevoegd aan incident

Bestandsbijiagen

Omvang Type inhoud

945b application octet stream

2 93k application octet stream

• Melding 511819 1 pdf 30 00k application pdf
• Melding 511819 1 xml 3 45k text xml

Naam

• Lint png

• Loao png
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0016MN ll n0 2e I@rws nl1I0 2eTo

10 2e I ILT

Wed 1 8 2020 2 56 55 PM

From

Sent

Subject RE STOP Meer duidelijkheid toelaatbaar CL gehalte RE Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 511819 1

Received

Gemiddelde zout concentratie Zeeburgereiland toepassing MW xlsx

Hoeveelheden meldina511819 pdf

Wed 1 8 2020 2 56 00 PM

Excel is mijn rekensommeye voor het gemiddelde zout concentratie Berekend uit een overzichtstabel van verschillende bodem

onderzoeken van Martens en van Oord

Hierna ontvang je nog mijn schriftelijke reactie naar MvO en I0 2e over het moge toepassen van de partij gelegen ten zuiden

van Zeeburgereiland

Met vriendelijke groet

10 2e

Inspecteur

vakgroep
team

afdeling Publieke Instellingen

portefeuille VeiJigheid en Instituties

Toezidit aannemers RWS Eigenwerken
Infrastructuur

Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | UTRECHT
Postbus 16191 I 2500 BD | Den Haag

10 2eM

1@ilent nlE I 10 2e

www ilent n

https twitter CQm InspectieLenT

10 2e MN 10 2e @rw3 nlVan

Verzonden woensdag 8 januari 2020 13 48

ILT 1 10 2e |@ilent nl

Onderwerp RE STOP Meer duidelijkheid toelaatbaar CL gehalte RE Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 511819 1

10 2eAan

Hallo Hl0 2e |

Op basis van onderstaande redenering lijkt het eenmalig toepassen van de genoemde kleine partij grond niet heel

problematisch Wei is het zaak om de invulling van de zorgplicht fzowel bij RWS als ILT beter onderbouwd te krijgen voor

toekomstige partijen grond en andere nieuwe projecten
We houden hierover contact

Met groet

t10 2e

Van 10 2e WVL | 10 2e |@rws nl

Verzonden dinsdag 7 januari 2020 10 54

Aan 10 2e MN 10 2e @rws nl

CC I 10 2e | WVL | 10 2e |@7ws nl

Onderwerp RE STOP Meer duidelijkheid toelaatbaar CL gehalte RE Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 511819 1

Dag i0 2e
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Ik heb beide documenten bestudeerd Je had me al eerder gevraagd om naar het zorgplicht document te kijken het andere ker ^ic

ik niet

De onderbouwing van het zorgplicht vind ik nog steeds correct en zuiver De enige nuancering die ik zou maken is dat de maximale

toegestane vracht {in kg s afhankelijk is van de combinatie van chlorideconcentratie in mg L of mg kg ds en de hoeveelheid

gebruikt materiaal in m3 jr Ook met de grenzen die in het document zijn afgeleid zou je in theorie veel grotere vrachten kunnen

hebben in het waarschijnlijk onrealistische geval van enorme hoeveelheden materiaal Het document noemt een maximale

hoeveelheid materiaal van elders 400 000 m3 jr Daarnaast kan materiaal van het meer zelf leiden tot een extra chloridevracht op

het meer Het voorbeeld is de verruiming van de vaarroute Urk Den Oever waaruit blijkt zoals in het MER beschreven dat de

chlorideconcentratie zal toenemen

Het RIVM document is niet toepasbaar op het Markermeer noch op het Ijsselmeer De milieurisicogrenzen zijn afgeleid voor

systemen die helemaal niet onder natuurlijke invioed staan van zout noch brak water noch infiltratie van zout of brak water in de

bodem De milieurisicogrenzen zijn de concentraties die gelden voor soorten die altijd in echt zoetwater hebben geleefd 10

mg L en plotseling in zouter water worden overgezet Het rapport noemt ook dat die zelfde organismen een langzame toename

van het zoutgehalte tot ver daarboven wel kunnen verdragen Zeker in het Ijsselmeer en Markermeer waar concentraties al van

natuur varieren variaties in achtergrond concentratie van de Rijn lozingen van de regionale watersystemen invioed van de schut

en spuisluizen hebben de organismen waarschijnlijk al een tolerantie ontwikkeld Ik zou dit rapport dus buiten beschouwing laten

met het argument dat het Ijsselmeer en Markermeer allebei onder invioed van zout en brak water staan

Wat wel relevant is is een waarneming die aan mij door Delta res mondeling is gerapporteerd dat er grote aantallen vissen in 2018

in de havens van het Ijsselmeer zijn waargenomen De interpretatie is dat ze op zoek gingen naar gebieden maar minder zout

water Het laat wel zien dat de gevoeligheid er daadwerkelijk is maar het gaat wel om veel hogere concentraties dan wat in het

RIVM rapport wordt genoemd Voor vissen was een concentratie van pak en beet 200 mg L blijkbaar aanleiding genoeg om zich

over grote afstanden te verplaatsen

Alles in beschouwing nemend lijkt het me nog steeds belangrijk dat de beheerder eisen stelt aan de chlorideconcentraties van het

gebruikte materiaal van elders maar ook van het meer zelf Ik vind de onderbouwing van het zorgplicht robuust genoeg om erop

voort te bouwen wel aangevuld met de ervaring van de vaargeui Urk Den Oever Ik adviseer dus

• Maximale chlorideconcentratie niet hoger dan 3000 mg kg ds

• Gemiddelde chlorideconcentratie niet hoger dan 1250 mg kg ds

• Als het gebruik van materiaal binnen de beschermingszone van de drinkwaterwinning Andijk valt zou ik hieraan

toevoegen dat bovenstaande grenzen ervan uit gaan van een maximale hoeveelheid materiaal van 1 000 000 m3 jaar Bij

hogere hoeveelheden materiaal moeten de grenzen met de zelfde verhouding worden verkleind bijv max 1500 mg kg ds

en gem 625 mg kg ds bij een hoeveelheid van 2 000 000 m3 jr

Mijn inschatting is dat we hiermee binnen acceptabele grenzen blijven voor chloride op zowel het Markermeer als het Ijsselmeer

maar dat de eisen ook haalbaar zijn Ik hoop dat je hiermee uit de voeten kan Ik ben benieuwd hoe jullie en ILenT daar tegenaan

kijken ikvoel me een beetje onzeker in mijn schattingen maar ik denk wel dat we aan de veilige kant zitten

Groet

10 2e

MN 10 2e10 2e @rws nlVan

Verzonden vrijdag 13 december 2019 15 53

Aan

Onderwerp FW STOP Meer duidelijkheid toelaatbaar CL gehalte RE Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 511819 1

10 2e WVL ^ 10 Ue g rws nl

Hallo [l^j

Kun jij een beoordeling maken van betreffende rapporten in het licht van de eerder geschetste overweging irt drinkwater

Groet

10 2e I ILT ^ 10 2e

Verzonden dinsdag 10 december 2019 17 02

277069
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Aan | 1Q 2e {MN ^ 10 2e | rws nl | 10 2e | NN 1Q 2e |@rws nl 10 [2e WVL

I0 2e @rws nl 10 2e MN I0 2e |@rws nl I0 2e GPO

10 2e rws nl | 10 2e | [Plan Proces Adviesi fejo ^planenproces nl

10 2e I ILT^ 10 2e |@ilent nl | 10 Ue 1Q 2e | |lt ^ 10 2e |@ILenT nl

Onderwerp FW STOP Meer duidelijkheid toelaatbaar CL gehalte RE lSewijzigde melding voorgenomen toepassing 511819 1

CC

Goede dag collega s

De invioed van zout en de toepassingen in het IJsselmeergebied

Geruime tijd geleden is er contact geweest over de ontbrekende norm het chloride gehalten van grond en baggenspecie
Omdat een norm in het Bbk ontbreekt is er om invulling te geven aan de zorgplicht een onderbouwring geformuleerd zie bijiage
Deze is toen met elkaar ILT en RWS MN gedeeld en hiervan is aangenomen dat dit voor voldoende borging van de

milieukwaliteit zorgde

Nu heb ik van handhavende collega s van RWS Oost en RWS Zuid een RIVM rapport zie bijiage ontvangen waarin risico normen

staan geformuleerd
In deze regio s wordt op basis van deze genoemde gehalten getoetst

Ik wril RWS als opdrachtgever en RWS als beheerder oproepen hierover met elkaar in overleg te gaan en tot een opiossing of een

gedeelde invulling van de zorgplicht te komen

Met mijn beperkte kennis op dit vlak is het voor mijn onmogelijk te bepalen wrelke normen acceptabel zijn voor het Ijsselmeer

gebied

Contact gegevens

Omgevingsmanager namens RWS als opdrachtgever
aanspreekpunt namens Natuurmonumenten

10 2e

10 2e

Waterkwaliteitsbeheerder namen RWS MN

Vergunning verlener en toetser namens RWS MN

Specialist wraterkvi aliteit en zout voor RWS WVL

I0 2e I
10 2e || i0 ^

10 2e

Mijn vriendelijke verzoek contact met elkaar op te nemen

Met vriendelijke groet

10j 2e

Inspecteur

vakgroep
team

afdeling Publieke Instellingen
portefeuille Veiligheid en Instituties

Toezicht aannemers RWS Eigenwerken
Infrastructuur

Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | UTRECHT

Postbus 16191 I 2500 BD | Den Haag

Ml 10 2e

1@ilent hlE I 10 2e

WWW [lent n

https twitter com InsDectieLenT

10 2e |LTVan

Verzonden dinsdag 10 december 2019 16 20

AanijoiP^Pe I 4^0 ^ amvogroep nl | lO Pe | [Plan Proces Advies] ^^Q t planenproces nl

CC J | 10P6 ~T ILT| lOPe |1 I0 2e |@ILenT nl] ^ 10 2e |@ILenT nl I lOPa ILTh° ^~^
10 2e Silent nl 10 2e Silent nl 10 2e MN 10 2e @rws nl 10 2e ^rws nl

Onderwerp STOP Meer duidelijkheid toelaatbaar CL gehalte RE Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 511819 1

l_l

lOK2e lendiTO
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In reactie op de ingediende gewijzigde aangevulde melding 511819 en de onderbouwing van de Zorgplicht voor chloride

Door college handhavers van RWS ben ik gewezen op het bijgevoegde onderzoek van het RIVM

Dit was mij tot vanmiddag onbekend dit kaderwordt bij RWS regio s Oost en Zuid gebruikt in de beoordeling van de

onderzoeken

Hierin staat een maximaal toelaatbaar risico MTR van 340 mg kg Cl d s en een ernstig risico ER] van 2100 mg kg d s voor

sediment

Omdat deze grenswaarden voor Chloride zeer sterk afwijkt van de gehanteerde leveringsvoorwaarde door NM en de

gerapporteerde chloride gehalten
Moet hier eerst duidelijkheid over verkregen worden

De vraag wat toelaatbaar is voor de situatie in het Markermeer lijkt mij primair een vraag aan de waterkwaliteitsbeheerder RWS

MN en de opdrachtgever RWS NM

Ik kan niet beoordelen welke van de twee bijiagie hierin gehanteerd moeten worden de onderbouwing van de zorgplicht dan wel

het RIVM rapport

Tot nadere order wil ik de melding dus onhold zetten tot er duidelijkheid is verstrekt

Met vriendelijke groet

10 2ei

Inspecteur

vakgroep Toezicht aannemers RWS Eigenwerken
team

afdeling
portefeuille Veiligheid en Instituties

Infrastructuur

Publieke Instellingen

Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | UTRECHT

Postbus 16191 I 2500 BD | Den Haag

10 2eM

E I 10 2e ^@ilent nl

www ilent n

https twitter com InspectieLenT

Groet ^10 2ej

Vani 0 2^j2e i0 2e @nivogroep nl

Verzonden dinsdag 10 decernber 2019 09 35

Aan 10 2e | ILT I t10 2e |@ilent nl

CC 10 2e [Plan Proces Advies] k0 2 @planenproces nl 10 2e^^ 10X2e @mvogroep nl

Onderwerp FW Gewijzigde melding voorgenomen toe passing 511819 1

Goedemorgen I0 2e

Hierbij conform afspraak ook nog per email de aangepaste melding en de zorgplicht onderbouwing voor chloride

W^O
Met vriendelijke groet

MartMiB «n Van Dord
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0 2fl2e I

Specialist Bodem en Milieu

■ I www mvogroep nl

Bezoekadres Damweg 50 4905 BS OOSTERHOUT NB

Postadres Postbus 326 4900 AH OOSTERHOUT NB

Van Mailer Meldsysteem Bodemkwaliteit ^tf 2e Smeldpuntbodemkwaliteit nl

Verzonden dinsdag 10 decernber 2019 8 56

Aani 0 2^j2e i0 2e ^nnvogroep nl

Onderwerp Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 511819 1

Rijkswaterstaat
Airnrsrene van J^ rns^rwciuu^^^ IVaterstaat

Geachte heer mevrouw

Zojuist hebben wij uw melding met nummer 511819 1 doorgestuurd naar het bevoegd gezag ILT Eigen Werken

RWS U heeftaan deze melding het kenmerk 766 02 meegegeven

In de bijiagen treft u alle meldingsinformatie aan U heeft 6 bestand en aan de melding toegevoegd die

vanwege de omvang niet per mail kunnen worden verzonden Deze bestanden kunt u hier inzien

• Hoeveelheden melding 511819 pdf

• 1904193ML WBO Zeeburgereiland Amsterdam VO pdf

• R001 1261911SMB V03 lhl NL pdf

• R001 1269615SMB V02 aao NL pdf

• R001 1269617PAV V02 mvg NL PDF

• zorqplicht chloride project Marker Wadden Zeeburgereiland pdF

U dient hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord op te geven

Als u of het bevoegd gezag constateert dat er meldingsinformatie ontbreekt of dat een melding anderszins niet

voldoet aan de vereisten van het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u de melding wUzigen De melder is de enige
die aanvullingen en wijzigingen aan kan brengen op de melding

Voor deze melding heeft het systeem de volgende zaken geconstateerd

Termijnen
De ingevulde datum van toepassing voldoet niet aan de wettelijke vereisten voor het tijdig indienen van een

melding

Met vriendelijke groet

Meidkamer Meldpunt Bodemkwaliteit
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Dit bericht is automatisch gegenereerd

Disclaimer

Dit e mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde n en kan vertrouwelijke informatie bevatten Rijkswaterstaat is niet

verantwoordelljk voor de juistheid en volledigheid noch voor de tijdige verzending en ontvangst van dit e mailbericht en mogelijke
attachments

This e mail may contain confidential material intended for the addressee only Rijkswaterstaat shall not be liable for the incorrect or

incomplete transmission of this e mail or any attachments nor for any delay in receipt

277069
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Chloride mg kg m3

1400 6589

1400 4393

1000 8272

1000 3676

1400

1500

2500

2000

totaal

9224600

6150200

8272000

3676000

4081000

14478000

6032500

5792000

2464770

8280000

1955000

70406070 53698311 14883

m3

6589

4393

8272

3676

2915

9652

2413

2896

2541

9200

1150

53697

2915

9652

2413

2896

970 2541

900 9200

1700 1150

53697

m3

6589

4393

8272

3676

2915

9652

2413

2896

2541

9200

1150

53697
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cl in mg kg mg CL

1400 14759360

1400 9840320

1000 13235200

1000 5881600

1400 6529600

1500 23164800

2500 9652000

2000 9267200

970 3943632

900 13248000

1700 3128000

112649712311 17325

f kg

1 6 10542 4

1 6 7028 8

1 6 13235 2

1 6 5881 6

1 6 4664

1 6 15443 2

1 6 3860 8

1 6 4633 6

1 6 4065 6

1 6 14720

1 6 1840

1 6 85915 2

cl in mg kg mg CL

1400 16604280

1400 11070360

1000 14889600

1000 6616800

1400 7345800

1500 26060400

2500 10858500

2000 10425600

970 4436586

900 14904000

1700 3519000

126730926311 17325

f kg

1 8 11860 2

1 8 7907 4

1 8 14889 6

1 8 6616 8

1 8 5247

1 8 17373 6

1 8 4343 4

1 8 5212 8

1 8 4573 8

1 8 16560

1 8 2070

1 8 96654 6

277152



001910 26 kZN ^ 10 2e I@rws nl1

@rws nll1 I0 2e KWVUf I0 2e I@rws nl1

ILT

OIMllf 10X26I0 2e I0 2eTo @rws nl]
ZN [| 10 26

From

Sent Thur 12 12 2019 12 12 09 PM

Subject TKN memo chloride 11042019 docx

Thur 12 12 2019 12 12 00 PM

10 2e

Received

memo chloride 11042019 docx

FW STOP Meer duideliikheid toelaatbaar CL gehalte RE Gewiizigde melding voorgenomen toepassing 511819 1

Ter uwer informatie

j0 2i nog bedankt voor het toe sturen van het RIVM rapport en de achtergrond van de 340 mg kg MTR Eco

Ik heb aangegeven dat Ik pas kan instemmen met de toepassing van het materiaal ten zuiden van Zeeburger eiland in de

Markerwadden als de waterkvi aliteits beheerder RWS MN een uitspraak heeft gedaan
Ik schaar mijn oordeel gelijk met dat standpunt omdat Ik vind dat de \waterkwaliteits beheerder de meeste specifieke kennis

heeft en bekend is met de overige activiteiten en belangen Mail in bijiagej

De andere bijiage een verzoek tot een beleidsstandpunt zoals dat in april naar DGWB is verzonden

Het blijkteen lastige vraag waarop een eenduidig antwoord lang op zich laat iwachten

Met vriendelijke groet

1Q 2e

Inspecteur

vakgroep
team

afdeling Publieke Instellingen
portefeuille Veiligheid en Instituties

Toezicht aannemers RWS Eigenwerken
Infrastructuur

Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | UTRECHT
Postbus 16191 I 2500 BD | Den Haag

10 2eM

E I 10 2e l@ilent nl

WWW [lent n

https twi tter com InspectieLenT

277071
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Inspecde Leefomgeving en Transport
MimsKrie van In rostructuaren Warmtaat

DGWB

t a vj 10 2e

ILT

Juridische Zaken

Juridische advisering

Velllgheld

Postbus 16191

2500 BD Den Haag

Contactpersoon

l 1Q f28 |

Coordinerend Spedalist

Inspecfeu

T 083 4890000

memo 10 2eM

Ontbreken van chloridenorm I 10 2e |@i LenT nl

Datum

2 apnl2019

Signaal
In het Ijsselmeer en het Markermeer wordt ten behoeve van een aantal

grootschalige projecten nu en in de nabije toekomst veel grondverzet uitgevoerd
Bij de projecten die inmiddels in uitvoering zijn worden gronden gebruikt c q

aangeboden met een hoog chloridegehalte tot 7000 mg m3j Bij de uitvoering

loopt de ILT aan tegen het ontbreken van een norm voor chloride om de

aangeboden grond en bagger op te kunnen toetsen

Chloride kan op twee venschillende manieren nadelige gevolgen veroorzaken

a Effecten op de ecologie
b Effecten op dhnkwater\winning

Gezien het groot aantal projecten dat inmiddels al in uitvoering is en de projecten
wfaar in de komende jaren mee wordt gestart is het zeer wenselijk een

acceptatiegrens chloride vast te stellen voor zowel het Markermeer als het

Ijsselmeer Zover bekend is er geen onderzoek gedaan naar de wenselijke totaal

maximale chloridevracht waarbij al deze projecten zijn betrokken zowel voor wat

betreft de ontgravingen als de toepassingen
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ILT

Toelichting
In het Ijsselmeer en het Markermeer wordt ten behoeve van een aantal

grootschalige projecten nu en in de nabije toekomst veel grondverzet uitgevoerd
Het betreft o a de renovatie van de Afsiuitdijk en de Houtribdijk aanleg van de

Markerwfadden windmolenpark en de Markermeerdijken miljoenen m3J Bij de

projecten die inmiddels in uitvoering zijn wforden gronden gebruikt c q

aangeboden met een hoog chloridegehalte tot 7000 mg m3j Het gaat o a om

de aanleg van de Markerwadden eilanden in het Markermeer en de renovatie

van de Afsiuitdijk De Markerwadden de renovatie van de Afsiuitdijk en

Houtribdijk zijn zogenaamde eigen werken van Rijkswatenstaat en daarbij is de

ILT toezichthouder De vismigratierivier en overige zijn geen eigen werken en is

Rijkswatenstaat zelf toezichthouder Bij de uitvoering loopt de ILT aan tegen het

ontbreken van een norm voor chloride om de aangeboden grond en bagger op te

kunnen toetsen

Juridfsche Zaken

Jurldlsche advisering

Veiligheid

Datum

2 april 2019

Huidig beleidskader^

Voor het hergebruik van grond en baggerspecie zijn binnen het generieke
beleidskader van het Besluit bodemkwaliteit geen nomnwaarden voor chloride

opgenomen Alleen voor het toepassen van zeezand geldt een norm van

maximaal 200 mg kg ds

Bij het toepassen van zeezand op plaatsen waar direct contact is of mogelijk is

met brak oppervlaktewater of zeewater met van nature een chloridegehalte van

meer dan 5000 mg l geldt voor chloride geen maximale waarde Chloride

voetnoot 3 van tabel 1 Bijiage A en voetnoot 5 van tabel 2 Bijiage B Regeling
bodemkwaliteit

Vender geldt wel de zorqplicht Het ontbreken van een norm betekent dus niet dat

chloride geen criterium is bij de beoordeling van het toepassen van grond of

baggerspecie echter een toets en handelingskader hiervoor ontbreekt Er moet

namelijk wel rekening worden gehouden met andere wetgeving zoals

bijvoorbeeld de Wet bodembescherming zorgplicht Waterwet zorgplicht Wet

natuurbescherming en de zorgplicht vanuit het Besluit bodemkwaliteit maar ook

hierin is geen chloridenorm opgenomen Daarnaast kunnen er andere

beleidsdoelen in het gebied van toepassing zijn bijvoorbeeld verzilting van een

bepaald gebied ecologisch beheer

Om invulling te geven aan de rol van de ILT als toezichthouder bij deze werken

dient te worden bepaald wanneer wordt voldaan aan de zorgplicht

Wat zijn de nadelige gevolgen van chloride in het oppervlaktewater
Chloride kan op twee verschillende manieren nadelige gevolgen veroorzaken

a Effecten op de ecologie
b Effecten op drinkwaterwinning

Effecten op de ecologie

Uitstudie van RWS Natuurmonumenten initiatiefnemers Markerwadden blijktde
invioed van zout geen ecologische nadelige gevolgen te hebben De natuur van

de Markerwadden is niet zoutgevoelig Zoute grond verzoet heel snel wanneer het

in contact komt met zoet oppervlaktewater of neerslag Toepassing van zoute

grond bagger op de Markerwadden heeft dan ook geen ecologische nadelige
invioeden

^

Bij deze memo isgebruikgemaakt van Rapport Drinkwaterfunctie Markermeeren

verzilting IJsselmeergebied BTO 2009 041{s sept 2009 en Milieueffectrapport Eerste

fase Marker Wadden Rijkswaterstaat 12 december 2014 en de notitie Maximum

chloridegehalte te ontvangen grondstromen Marker Wadden ongedateerd

Pagina 2 van 4

277146



0020

ILT

Effecten op het drinkwater

In tegenstelling tot het Ijsselmeer wordt het Markermeer momenteel niet als bron

voor drinkwater gebruikt Het Markermeer heeft wel een strategische reservering
als bron voor drinkwater Naast een drinkwaterfunctie vervullen Ijsselmeer en het

Markermeer een belangrijke functie als zoetwaterbron voorde landbouw

Verzilting van het oppervlaktewater is dus een belangrijk risico Chloride blijkt
ook een stof te zijn die lastig te verwijderen is bij zuivering voor de

drinkwatervoorziening inlaat Andijk Ijsselmeer en leidt mogelijk tot zoutschade

in de landbouw In een droge periode kan het zoutgehalte opiopen tot 180 mg I

wat boven de norm ligt voor drinkwaterbereiding Door de geisoleerde ligging en

omvang van het Markermeer is het echter de vraag of aanvoer van grond en

bagger met een hoog chloridegehalte tot problemen kan leiden voor de

d ri nkwatervoorziening
Deelpartijen grond afkomstig van de N32 bij Harlingen zijn aangeboden t b v de

renovatie van de Afsiuitdijk Aangezien merendeel van deze grond
milieuhygienisch is gekeurd voor de aanleg van de vismigratierivier is contact

gezocht met RWS NN Daar werd aangegeven dat maximaal chloridegehalte
200mg kg ds is toegestaan of dat anders een emissie immissietoets moet

worden uitgevoerd

Juridfsche Zaken

Jurldlsche advisering

Veiligheid

Datum

2 april 2019

Zoutbronnen Ijsselmeer en Markermeer

De aanvoer van water via de IJssel is voor ca 90 verantwoordelijk voor de

zoutconcentratie van het Ijsselmeer en voor 70 van het Markermeer De

bijdrage van de IJssel aan de chlorideconcentratie van het Markermeer bedraagt
ca 85 mg I Andere beperkte bronnen zijn afwatering uit Flevoland Noord

Holland en het Gooi en Eemmeer Vender wordt het chloridegehalte beinvioed

door verdamping en neerslag

Zoutvracht IJssel

De zoutvracht vanuit de Rijn ligt in de orde van 100 kg per seconde dus ruim 3

miljoen ton per jaar Aangezien ca 10 van de Rijn via het Ijsselmeer naarde

Waddenzee stroomt bedraagt de aanvoer van de IJssel naar het Ijsselmeer ca

300 000 ton per jaar

Invioed Markerwadden op zoutgehalte Markermeer en Ijsselmeer

Erzijn twee publicaties bekend die ingaan op het effect van grootschalige
natuurontwikkeling op het chloridegehalte van het Markermeer

Rapport Drinkwaterfunctie Markermeer op zoutgehalte Markermeer en

verzilting IJsselmeergebied uit 2009

Het rapport concludeert dat herinrichtingsmaatregelen die gepland staan

voor het Markermeer vrijwel qeen effect hebben op de

chlorideconcentratie

Project MER Markerwadden 1^^ fase PP Waterwet

ontgrondingsvergunning en de natuurbeschermingswet uitdecember

2014

In het MER wordt o a ingegaan op de effecten van zandwinning uit de

bodem van de voormalige Zuiderzee op de chloridegehaltes van het

Markermeer Het MER geeft aan dat de zoutvracht die op het Markermeer

komt jaarlijks maximaal 2 700 ton bedraagt wat leidt tot een maximale

verhoging van het chloridegehalte van 2 8 mg I In penspectief de IJssel

voert jaarlijks ca 300 000 ton aan zodat de 2 700 ton overeenkomt met

1 van de zoutvracht vanuit de IJssel

Zoutvracht bij ontvangst grondstromen van buiten plangebied
Alleen al om de Marker Wadden te kunnen realiseren is veel grond en bagger
nodig van buiten het plangebied Een reele inschatting van de jaarlijks te
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ontvangen hoeveelheid materiaal uit projecten van elders waargrond vrijkomt is

gemiddeld 400 000 m3 per jaar Op basis van de nu bekende bodemrapporten
varieert het chloridegehalte van die partijen tussen 100 en 3000 mg I

In 2017 is tussen RWS Natuurmonumenten de initiatiefnemers en de ILT naar

aanleiding van een grondstroom uit de Afrikahaven gesproken over een te

hanteren acceptatiegrens om daamnee te voldoen aan de zorgplicht van het

Besluit bodemk\waliteit Hierbij is aansluiting gezocht bij de in het projectMER
opgenomen gemiddelde concentraties van poriemwater van 2 000 mg I wat

omgerekend een norm is van 1 250 mg kq ds Bij deze norm is er aldus de

projectMER geen sprake van een nadelig effect

ILT

luridfsche Zaken

Jurldlsche advisering

Veiligheid

Datum

2 april 2019

Aanleidingen vaststellen acceptatiegrens
Er blijven vanuit de opdrachtgeverskant van de toepassingen vragen komen om

tot een hogere acceptatiegrens te komen

a hogere gemeten waarden zandw inputten Marker Wadden

b behoefte aan ruimte voor nuttige toepassing van grond en bagger
met hogere chloridegehaltes dan de voor zeezand genoemde 200

mg kg d s

ad a hogere gemeten chloridegehaltes
Uit de meetgegevens die beschikbaar zijn blijkt dat het chloridegehalte van de

ondergrond ter plaatse van de slibgeui die nu aangelegd wordt en die gebruikt
wfordt voor ophoging van de eilanden te varieren tussen de 94 en 3 200 mg kg
d s In eerder uitgevoerd onderzoek^ voor de iwinputten A en B ook gebruikt in

de aanleg zijn gehalten vast gesteld tussen de 120 en 10 000 mg kg d s
^
Dit

wfijkt aanzienlijk af van de aannames uit de project MER

ad b behoefte aan ruimte voor nuttige toepassing van zoute grond of bagger
Doorde kwetsbaarheid van binnenwateren voor chloride komt er steeds minder

ruimte beschikbaar voor nuttige toepassing van gronden met een verhoogd

chloridegehalte Dit betekent dat er gezocht moet worden naar een balans tussen

bescherming van de water en water bodemkwaliteit voor mens en milieu en

gebruik van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen om zo te komen tot

duurzaam bodembeheer

Een nieuwe acceptatiegrens
Vanuit de initiatiefnemers RWS Natuurmonumenten bestaat er sterke behoefte

aan een nieuwe acceptatiegrens die aansluit op de chloridevrachten en niet

zozeer op de chloridegehaltes Voorgesteld wordt om de grens te stellen op 3 000

mg kg ds dit is ca 30 van het maximum dat binnen Markerwadden is

toegepast vanuit de zandwinputten Hierbij is de verwachting dat er geen

nadelige effecten zullen optreden Uit een oogpunt van toezicht is een vracht een

minder bruikbare acceptatiecriterium
Voor het Ijsselmeer zal eveneens een norm moeten worden vastgesteld dit is

immers een drinkwaterbassin en het chloridegehalte in het Ijsselmeer is nu al

een bron van zorg

^
Waterbodem onderzoekten behoeve van Stroomgeul Markerwadden VN 71470 1 13 sep

2018 door Wietsema en Partners i o v van Oord
^

Zandwinput Markerwadden 20151238 V2 21 mrt 2016 door ATKB i o v van Boskalis

Oonderzoek is opgenomen in het vooronderzoek van Wiertsema en partners voor van Oord

titel Stroomgeul Markerwadden rap VN 41470 13sept 2018
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0030I0 2e MN ll 10 2e |@rws nl1 l I0 2e | ZN [| n0 2e |@rws nl1 10 2e

~

WVUll I0 2e I@rws nl1 io 2e 3 1Q 26 |@rwsnl1 l ip 2^ GPO II io 2e |@rws nl1
1Q 2e I [Plan Proces Advies |||0 2te^planenproces nl]

I0 2e I ILTI I0 2e |@ilent nl1 | 10 2e ^[i^| 10 2e | |LT^ I0 2e |@ILenT nl1
I0 2e ILT

Tue 12 10 2019 5 02 16 PM

Subject FW STOP Meer duidelijkheid toelaatbaar CL gehalte RE Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 511819 1

Tue 12 10 2019 5 02 00 PM

191210 zorgplicht chloride project Marker Wadden Zeeburgereiland pdf

191210 RIVM rapport Chloride norm 1893111 pdf

To

Cc

From

Sent

Received

Goede dag collega s

De invioed van zout en de toepassingen in het IJsselmeergebied

Geruime tijd geleden is er contact geweest over de ontbrekende norm het chloride gehalten van grond en baggerspecie
Omdat een norm in het Bbk ontbreekt is er om invulling te geven aan de zorgplicht een onderbouwring geformuleerd zie bijiage
Deze is toen met elkaar ILT en RWS MN gedeeld en hiervan is aangenomen dat dit voor voldoende borging van de

milieukwaliteit zorgde

Nu heb ik van handhavende collega s van RWS Cost en RWS Zuid een RIVM rapport zie bijiage ontvangen \waarin risico normen

staan geformuleerd
In deze regie s wordt op basis van deze genoemde gehalten getoetst

Ik wril RWS als opdrachtgever en RWS als beheerder oproepen hierover met elkaar in overleg te gaan en tot een opiossing of een

gedeelde invulling van de zorgplicht te komen

Met mijn beperkte kennis op dit vlak is het voor mijn onmogelijk te bepalen wrelke normen acceptabel zijn voor het Ijsselmeer

gebied

Contact gegevens

Omgevingsmanager namens RWS als opdrachtgever
aanspreekpunt namens Natuurmonumenten

10 2e

10 2e

10 2e I Waterkwaliteitsbeheerder namen RWS MN

Vergunning verlener en toetser namens RWS MN

Specialist wraterkvi aliteit en zout voor RWS WVL

10 2e {I0 2e

f10 2e

Mijn vriendelijke verzoek contact met elkaar op te nemen

Met vriendelijke groet

10 2e I
Inspecteur

vakgroep Toezicht aannemers RWS Eigenwerken
Infrastructuurteam

afdeling Publieke Instellingen
portefeuille Veiligheid en Institutes

Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | UTRECKT

Postbus 16191 I 2500 BD | Den Haag

10 2eM

E I 10 2e l@ilent nl

WWW [lent n

https twitter COm InspectieLenT

10 2e I ILT

Verzonden dinsdag 10 decernber 2019 16 20

Aani 0 24Pe ^lO 2e @rTivogroep nl lQK2e

Van

[Plan Proces Advies] ^Q 2^planenproces nl
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CC J | [10 2e | ILTfOOX^ | 10 Ue |@ILenT nH 10 2e ^@ILenT nl | 10 2e | ILThO t^e

d I0 2e @ilent nl I0 2e @ilent nl 10 2e MN I0 2e @rws nl I0 2e

Onderwerp STOP Meer duidelijkheid toelaatbaar CL gehalte RE Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 511819 1

@rws nl

Heren | 10 2e | en ^^

In reactie op de ingediende gewijzigde aangevulde melding 511819 en de onderbouwing van de Zorgplicht voor chloride

Door collega handhavers van RWS ben ik gewrezen op het bijgevoegde onderzoek van het RIVM

Dit was mij tot vanmiddag onbekend dit kaderwordt bij RWS regie s Oost en Zuid gebruikt in de beoordeling van de

onderzoeken

Hierin staat een maximaal toelaatbaar risico MTR van 340 mg kg Cl d s en een ernstig risico ER] van 2100 mg kg d s voor

sediment

Omdat deze grenswaarden voor Chloride zeer sterk afwijkt van de gehanteerde leveringsvoorwaarde door NM en de

gerapporteerde chloride gehalten
Moet hier eerst duidelijkheid over verkregen worden

De vraag wat toelaatbaar is voor de situatie in het Markermeer lijkt mij primair een vraag aan de waterkwaliteitsbeheerder RWS

MN en de opdrachtgever RWS NM

Ik kan niet beoordelen welke van de twee bijiage hierin gehanteerd moeten worden de onderbouwing van de zorgplicht dan wel

het RIVM rapport

Tot nadere order wil ik de melding dus onhold zetten tot er duidelijkheid is verstrekt

Met vriendelijke groet

10 2a

Inspecteur

vakgroep Toezicht aannemers RWS Eigenwerken
Infrastructuur

afdeling Publieke Instellingen
portefeuille Veiligheid en Instituties

team

Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | UTRECHT

Postbus 16191 I 2500 BD | Den Haag

10 2eM

E I 1Q 2e l@ilent nl

www ilent nl

https twitter com InspectieLenT

Groet tl0 2ej

Vani 0 2^i2e i0 2el@mvogroep nl

Verzonden dinsdag 10 decernber 2019 09 35

Aan f10 2e | ILT^ 10 2e | ailent nl

CC | 10 2e | [Plan Proces Advies] t^0 2^planenproces nl | lOX2e

Onderwerp FW Gewijzigde melding voorgenomen toe passing 511819 1

10 {2e S mvogroep nl

Goedemorgen 10 2e

Hierbij conform afspraak ook nog per email de aangepaste melding en de zorgplicht onderbouwing voor chloride

277075
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W^O
Met vriendelijke greet

MartMi «n Van Dord

jO 2fX2e

Specialist Bodetn en Milieu

M I www mvograep nlI0 2e

Bezoekadres Damweg 50 4905 BS OOSTERHOUT NB

Postadres Postbus 326 4900 AH OOSTERHOUT NB

Van Maiier Meidsysteem Bodemkwaliteit lQK2e [ ameidpuntbodemkwaiiteit ni

Verzonden dinsdag 10 decernber 2019 8 56

AanijQ 2^i26 14l0 2ej^mvogroep ni

Onderwerp Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 511819 1

Rljkswaterstaat
Atinisrene van In rastnrcluuren IVcrersUdt

Geachte heer nnevrouw

Zojuist hebben wij uw melding met nummer 511819 1 doorgestuurd naar het bevoegd gezag ILT Eigen Werken

RWS U heeftaan deze melding het kenmerk 766 02 meegegeven

In de bijiagen treft u alle meldingsinformatie aan U heeft 6 bestand en aan de melding toegevoegd die

vanwege de omvang niet per mail kunnen worden verzonden Deze bestanden kunt u hier inzien

• Hoeveelheden melding 511819 pdf

• 1904193ML WBO Zeeburaereiland Amsterdam VO pdf

• R001 1261911SMB V03 lhl NL pdf

• R001 1269615SMB V02 aao NL pdf

• R001 1269617PAV V02 mvg NL PDF

• zorgplicht chloride project Marker Wadden Zeeburaereiland pdF

U dient hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord op te geven

Als u of het bevoegd gezag constateert dat er meldingsinformatie ontbreekt of dat een melding anderszins niet

voldoet aan de vereisten van het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u de melding wiizigen De melder is de enige
die aanvullingen en wijzigingen aan kan brengen op de melding

Voor deze melding heeft het systeem de volgende zaken geconstateerd

Termijnen
De ingevulde datum van toepassing voldoet niet aan de wettelijke vereisten voor het tijdig indienen van een

melding

277075



0030

Met vriendelijke greet

Meidkamer Meldpunt Bodemkwaliteit

Dit bericht is automatisch gegenereerd

Disclaimer

Dit e mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde n en kan vertrouwelijke informatie bevatten Rijkswaterstaat is niet

verantwoordelijk voor de juistheidi en volledigheid noch voor de tijdige verzending en ontvangst van dit e mailbericht en mogelijke
attachments

This e mail may contain confidential material intended for the addressee only Rijkswaterstaat shall not be liable for the incorrect or

incomplete transmission of this e mail or any attachments nor for any delay in receipt
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003310 2e | l0X^^l0 2eti f] 10X2e |@vanoord com1
I0 2e I0 2e | [| 10 2^ |@vanoord com1

I0 2e

Tue 9 24 2019 2 20 51 PM

To

Cc

From

Sent

Subject Dieper lagen onverdacht voor Pfas Uitloop werkzaamheden kade Hoogtij Melding voorgenomen toepassing 489607 0

[registratienummer 348111]
Received

ILT

Tue 9 24 2019 2 20 00 PM

Geachte | [m 2d 10 2e |

Ik heb het rapport bestudeerd en deel de conclusie dat het materiaal uit de diepere bodemlagen onverdacht is voor de

aanwezigheid van Pfas

Met vriendelijke groet

10 2e

Inspecteur

vakgroep Toezicht aannemers RWS Eigenwerken
team

afdeling
portefeuille Veiligheid en Instituties

Infrastructuur

Publieke Instellingen

Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | UTRECITT

Postbus 16191 I 2500 BD | Den Haag

wmM

E I 10 2e 1 aiilerit nl

www ilent n

https twitter com InspectieLenT

Van | 10 2e |~~ io ^10 2^ j 10 2e @vanoord com

Verzonden maandag 23 September 2019 13 30

Aan

CC | 10 2e [[^j 10 2e |

10 2e 10 2eILT @ilent nl

@vanoord com

Onderwerp RE Niet doorwerken zonder aanvullend onderzoek RE Uitloop werkzaamheden kade Hoogtij Melding voorgenomen

toepassing 489607 0 [registratienummer 348111]

10 2e

Beste tl0 26j

Naar aanleiding van ons gesprek zojuist stuur ik je de rapportage van het uitgevoerde onderzoek bij Hoogtij
Hierin staat het volgende vermeld

Doordat de partijkeuringen alleen plaatsvinden op de diepere bodemlagen en omdat er op de GIS viewer van de

Omgevingsdienst NZKG geen bijzonderheden met betrekking tot PFOS en PFOA op de onderzoekslocatie naar voren komen wordt

er vooralsnog geen aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van PFOS en of PFOA uitgevoerd

Zoals besproken zijn wij en an uitgegaan dat de parti] uit een onverdacht deel van de bodem vrijkomt en er is derhalve niet op PFAS onderzocht

Wij zullen dit zoals jij aangaf ook bij onze opdrachtgever aankaarten en gaan er vooralsnog vanuit dat geen stagnatie zal optreden

Ik hoorgraag van je

Met vriendelijke groet

Van Oord Nederland bv

10 2e
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0033Van Oord Grondstoffen

T
10 2e

M

EI 10 2e l@vanoord com

Van Oord
Marine ingenuity

Van Oord Nederland bv

Bezoekadres Postadres

Schaardijk 211 Postbus 44137

3063 NH Rotterdam 3006 HC Rotterdam

T 31 0 88 8265300 F 31 0 88 8265310

I www vanoord com

© @ o ®
SAV

Disclaimer This mail transmission and any attached hies are confidential and are intended for the addressee only If you are not the person or organization to whom it is addressed you
must not copy disclose distribute or take any action in reliance upon it If you have received this message in error please contact the sender by email and delete all copies of this message
and all copies of any attached files

10 2e ILK 10 2e @ilent nlFrom

Sent 23 September 2019 11 55

To 10 2e 7l0 2e j10 2e 10 2e @vanoord conr»

Subject Niet doorwerken zonder aanvullend onderzoek RE Uitloop werkzaamheden kade Hoogtij Melding voorgenomen

toepassing 489607 0 [registratienummer 348111]

Geachte 1P f2e

Nee de aanname dat er na 1 oktober doorgewerkt kan worden zonder aanvullend onderzoek klopt niet

Na 1 oktober moeten de projecten in lijn gebracht zijn met het tijdelijke handelingskader
8 juli tot 1 oktober is in het tijdelijk handelingskader geformuleerd als overgangstermijn

Toepassing in een ander oppervlaktewaterlichaam 0 1 ug kg ds

Met vriendelijke groet

1Q 2e

Inspecteur
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vakgroep Toezicht aannemers RWS Eigenwerken
Infrastructuurteam

afdeling Publieke InstelMngen
portefeuille Veiligheid en Instituties

Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | UTRECHT

Postbus 16191 I 2500 BD | Den Haag

M

E I 1Q 2e Koiilent nl

www ilent n

https twitter com InspectieLenT

Van 10 2e I0 2e 10 2e 10 2e givanoord com

Verzonden maandag 23 septennber 2019 08 12

Aan 10 2e ILT^ 10 2e ilent nl

Onderwerp RE Uitloop werkzaamheden kade Hoogtij Melding voorgenomen toepassing 489607 0 [registratienummer 348111]

Beste | i0 [2e

We zijn wellicht een beetje ongeduldig maar graag horen of we of ons uitgangspunt de juiste is aangaande deze kwestie

Zou je kunnen aangeven wanneer je hierop kan reageren

Met vriendelijke groet

Van Oord Nederiand bv

10 2a

Van Oord Grondstoffen

T
10 2e

El 10 2e lfa5vanoord com

Van Oord
Marine ingenuity

Van Oord Nederland bv

277076



0033Bezoekadres Postadres

Schaardijk 211 Postbus 44137

3063 NH Rotterdam 3006 HC Rotterdam

T 31 0 88 8265300 F 31 0 88 8265310

I www vanoord com

© @ o ®

Disdaimer This mail transmission and any attached files are confidential and are intended for the addressee only If you are not the person or organization to whom it is addressed you
must not copy disclose distribute or take any action in reliance upon it If you have received this message in error please contact the sender by email and delete all copies of this message
and all copies of any attached files

From | 10 2e | I0 [2e |10 2^
Sent 20 September 2019 9 46

10 2e ] ILT | 10 f2eTo @ilentJTl

Subject Uitloop werkzaamheden kade Hoogtij Melding voorgenomen toepassing 489607 0 [registratienummer 348111]

Beste | l0 2e

Momenteel zijn wij bezig met de uitvoering van het project Kade Hoogtij In dit kader voeren wij materiaal af voor toepassing op

Markerwadden melding 489607 0 Wij waren in de veronderstelling dat de werkzaamheden voor 1 oktober 2019 afgerond zouden

zijn echter op basis van een tussenpeiling d d 18 September 2019 blijkt dat er nog ca 53 800 m3 verwijderd dientte worden De

werkzaamheden zullen dus na 1 oktober nog doorlopen naar verwachting tot uiterlijk eind week 42 2019

Het materiaal dat wordt ontgraven is op basis van voor onderzoek door Diseo d d april 2019 en gezien het feit dat het 1 0 m wb

vrijkomt onverdacht op het voorkomen van PFAS en wij hebben ten tijde van de voorbereidingen dan ook geen analytisch
onderzoek naar PFAS uitgevoerd

Hoewel de te ontgraven bodem onverdacht is op het voorkomen van PFAS wilde ik je wel graag op de hoogte stellen van de uitloop
van de werkzaamheden na 1 oktober 2019 Dit aangezien 1 oktober 2019 formeel de datum is waarna aanvullend onderzoek op

PFAS verplicht is gesteld

Wij gaan er momenteel vanuit dat we de werkzaamheden kunnen afronden zonder aanvullend onderzoek op PFAS aangezien de te

ontgraven bodem onverdacht is

Graag hoor ik of ons uitgangspunt correct is

Alvast bedankt voor je reactie

Met vriendelijke greet

Van Oord Nederland bv

10 2e I

Van Oord Grondstoffen

T
10 2e

M

I0 2e l@vanoord comE

277076



0033

Van Oord
Marine ingenuity

Van Oord Nederland bv

Bezoekadres Postadres

Schaardijk 211 Postbus 44137

3063 NH Rotterdam 3006 HC Rotterdam

T 31 0 88 8265300 F 31 {0 88 8265310

I www vanoord com

® ® o ®

Disclaimer This maii transmission and any attached hies are confidential and are intended for the addressee only if you are not the person or organization to whom it is addressed you

must not copy disciose distribute or take any action in reiiance upon it if you have received this message in error piease contact the sender by email and delete all copies of this message

and all copies of any attached files

□it bericht kan infbrmatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan do

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voorschade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain infbnnation that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to infonn the

sender and deiete the message The State accepts no liabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronic transmission of messages

277076



003410 2e 10 [2e |l0 2e^ ^ 10 2e |@yanoord com]
I0 2e | |LT

Mon 9 23 2019 10 55 13 AM

To

From

Sent

Subject Niet doorwerken zonder aanvullend onderzoek RE Uitloop werkzaamheden kade Hoogtij Melding voorgenomen
toepassing 489607 0 [registratienummer 348111]
Received Mon 9 23 2019 10 55 00 AM

Geachtel 10 [2e

Nee de aanname dat er na 1 oktober doorgewerkt kan worden zonder aanvullend onderzoek klopt niet

Na 1 oktober moeten de projecten in lijn gebracht zijn met het tijdelijke handelingskader
8 juli tot 1 oktober is in het tijdelijk handelingskader geformuleerd als overgangstermijn

Toepassing in een ander oppervlaktewaterlichaam 0 1 ug kg ds

Met vriendelijke groet

L 10 2

Inspecteur

vakgroep
team

afdeling Publieke Instellingen
portefeuMIe Veiligheid en Instituties

Toezidit aannemers RWS Eigenwerken
Infrastructuur

Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | UTRECI fT

Postbus 16191 I 2500 BD | Den Haag

10 2eM

E I 10 2e l@ilent nl

www ilent nl

https twitter com InspectieLenT

Van 10 2e 10 2^10 2e 10 2e @vanoord com

Verzonden maandag 23 September 2019 08 12

Aan ILT ^ 10 2e |@ilent nl

Onderwerp RE Uitloop werkzaamheden kade Hoogtij Melding voorgenomen toepassing 489607 0 [registratienummer 348111]

10 2e

Beste | iOK2e [

We zijn wellicht een beetje ongeduldig maar graag horen of we of ons uitgangspunt de juiste is aangaande deze kwestie

Zou je kunnen aangeven wanneer je hierop kan reageren

Met vriendelijke groet

Van Oord Nederland bv

10 2e i

Van Oord Grondstoffen

T
10 2e

M

E| 10 2e l@vanoord com

277077
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Van Oord
Marine ingenuity

Van Oord Nederland bv

Bezoekadres Postadres

Schaardijk 211 Postbus 44137

3063 NH Rotterdam 3006 HC Rotterdam

T 31 0 88 8265300 F 31 {0 88 8265310

I www vanoord com

@ @ o o

Disdaimer This mail transmission and any attached hies are confidential and are Intended for the addressee only If you are not the person or organization to whom it is addressed you

must not copy disclose distribute or take any action in reliance upon it If you have received this message in error please contact the sender by email and delete all copies of this message

and all copies of any attached hies

From 1Q 2e |~ 1^ 2e |p0 2e|
Sent 20 September 2019 9 46

10 2e I ILT 1 10 2e @ilent nlTo

Subject Uitloop werkzaamheden kade Hoogtij Melding voorgenomen toepassing 489607 0 [registratienummer 348111]

Beste

Momenteel zijn wij bezig met de uitvoering van het project Kade Hoogtij In dit kader voeren wij materiaal af voor toepassing op

Markerwadden melding 489607 0 Wij waren in de veronderstelling dat de werkzaamheden voor 1 oktober 2019 afgerond zouden

zijn echter op basis van een tussenpeiling d d 18 September 2019 blijkt dat er nog ca 53 800 m3 verwijderd dientte worden De

werkzaamheden zullen dus na 1 oktober nog doorlopen naar verwachting tot uiterlijk eind week 42 2019

Het materiaal dat wordt ontgraven is op basis van voor onderzoek door Diseo d d april 2019 en gezien het feit dat het 1 0 m wb

vrijkomt onverdacht op het voorkomen van PFAS en wij hebben ten tijde van de voorbereidingen dan ook geen analytisch
onderzoek naar PFAS uitgevoerd

Hoewel de te ontgraven bodem onverdacht is op het voorkomen van PFAS wilde ik je wel graag op de hoogte stellen van de uitloop
van de werkzaamheden na 1 oktober 2019 Dit aangezien 1 oktober 2019 formeel de datum is waarna aanvullend onderzoek op

PFAS verplicht is gesteld

Wij gaan er momenteel vanuit dat we de werkzaamheden kunnen afronden zonder aanvullend onderzoek op PFAS aangezien de te

ontgraven bodem onverdacht is

Graag hoor ik of ons uitgangspunt correct is

Alvast bedankt voor je reactie

277077



0034Met vriendelijke greet

Van Oord Nederland bv

10 2e

Van Oord Grondstoffen

T
10 2e

M

E lQ f2e l@vanoord com

Van Oord wL
Marine ingenuity

Van Oord Nederland bv

Bezoekadres Postadres

Schaardijk 211 Postbus 44137

3063 NH Rotterdam 3006 HC Rotterdam

T 31 0 88 8265300 F 31 0 88 8265310

I www vanoord com

^ ® o ®
ve

Disdaimer This mail transmission and any attached files are confidential and are intended for the addressee only If you are not the person or organization to whom it is addressed you
must not copy disclose distribute or take any action in reliance upon it If you have received this message in error please contact the sender by email and delete all copies of this message
and all copies of any attached files

277077



Page 1 of 5 0036

Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Onderwerp

Nieuwe melding voorgenomen toepassing 510046 0

Gegevens contactpersoon

E mailadres | io 2e | mvoaroep nl

Voornaam Geen waarde

Achternaam Geen waarde

Referentienummer vraag 191107 000158

Toegewezen

Gemaaktop 07 11 2019 15 03

Laatst bijgewerkt op 08 11 2019 12 02

Status Opgelost

Reactie Door e mail Inspectie Leefomgeving en Transport 08 i 1 2019 12 02

Geachte heerl

10 2e

Op 7 november 2019 ontvingen wij uw melding Besluit bodemkwaliteit over een

toepassing van bagerspecie op locatie Markerwadden Uw melding is bij ons

geregistreerd onder nummer 402865 Wij verzoeken u om bij

vervolgcorrespondentie steeds dit nummer te vermelden

Uw melding vormt mogelijk aanleiding voor een inspectie waarbij een

veldbezoek tot de mogelijkheden behoort Wij informeren u niet standaard over

de inhoudelijke beoordeling van uw melding

U kunt starten met de uitvoering van de werkzaamheden wanneer de wettelijke

meldingstermijn is verstreken Nadere informatie over de wettelijke termijn kunt

u vinden op www ilent nl onder Eigen Werken RWS

Als u nog informatie wilt nasturen behorend bij deze melding dan kan dat op

twee manieren

door middel van een reply op deze mail met vermelding van het

registratienummer uit de eerste alinea

via www ilent nl contact melden klik op meldformulier rubriek

Rijkswaterstaat soort Eigen Werken RWS en dan kiezen voor Vervolg op

bestaande melding Wilt u daarbij het registratienummer uit de eerste alinea van

deze mail vermelden

file C User AppData Local Temp 45a3a56c 5be2 441f bd34 013006c7f30 8 11 2019
277079



Page 2 of 5 0036

Met vriendelijke groet

Inspectie Leefomgeving en Transport

iPostbus 16191 I 2500 BD | Den Haag

T 088 489 0000 lokaal tarief

www ilent nl

Opmerking Doortelefoon Inspectie Leefomgeving en Transport 08 11 2019

12 02

Geachte heerl io 2e

Op 7 november 2019 ontvingen wij uw melding Besluit bodemkwaliteit over een

toepassing van bagerspecie op locatie Markerwadden Uw melding is bij ons

geregistreerd onder nummer 402865 Wij verzoeken u om bij

vervolgcorrespondentie steeds dit nummer te vermelden

Uw melding vormt mogelijk aanleiding voor een inspectie waarbij een

veldbezoektot de mogelijkheden behoort Wij informeren u niet standaard over

de inhoudelijke beoordeling van uw melding

U kunt starten met de uitvoering van de werkzaamheden wanneer de wettelijke

meldingstermijn is verstreken Nadere informatie over de wettelijke termijn kunt

u vinden op www ilent nl onder Eigen Werken RWS

Als u nog informatie wilt nasturen behorend bij deze melding dan kan dat op

twee manieren

door middel van een reply op deze mail met vermelding van het

registratienummer uit de eerste alinea

via www ilent nl contact melden klikop meldformulier rubriek

Rijkswaterstaat soort Eigen Werken RWS en dan kiezen voor Vervolg op

bestaande melding Wilt u daarbij het registratienummer uit de eerste alinea van

deze mail vermelden

Met vriendelijke groet

Inspectie Leefomgeving en Transport

IPostbus 16191 I 2500 BD | Den Haag

T 088 489 0000 lokaal tarief

www ilent nl

File C Userj d0 Pe AppData Local Temp 45a3a56c 5be2 441f bd34 013QQ6c7f30 8 11 2019
277079



Page 3 of 5 0036

Klant Door CSS e mail Mailer Meldsysteem Bodemkwaliteit 07 11 2019 15 03

Logo Rijkswaterstaat

Geachte heer mevrouw

Bij deze ontvangt u een nieuwe melding met nummer 510046 0 De melding is

ingediend doQfloP4Pe J namens Uitvoeringsorganisatie Markerwadden en of

Martens en Van Oord De melder heeft aan deze melding het kenmerk 766 01

meegegeven Het betreft een toepassing van BaggerSpecie op de locatie

Markerwadden Markermeer

In de bijiagen treft u alle meldingsinformatie aan De melder heeft 1 bestand en

aan de melding toegevoegd die vanwege de omvang niet per mail kunnen

worden verzonden Deze bestanden kunt u hier inzien

R001 1269615SMB V02 aao NLpdf
f https www meld puntbodemkwaliteit nl Paaes Common Bestand aspx

bestandid^8bbe3c1e e03b 4703 bb92 f70c23690c901

U dient hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord op te geven

Indien u constateert dat de melding niet correct is of dat er meldingsinformatie
ontbreekt of dat een melding anderszins niet voldoet aan de vereisten van het

Besluit bodemkwaliteit dan dient u daarover rechtstreeks met de melder te

communiceren Het meldsysteem ondersteunt deze communicatie niet De

melder is de enige die aanvullingen en wijzigingen aan kan brengen op de

melding Wij verzoeken u de melder eventuele wijzigingen aanvullingen via het

meldsysteem bij u te laten indienen Voor deze melding heeft het systeem de

volgende zaken geconstateerd

Wettelijk verplichte velden

Niet alle wettelijk verplichte velden zijn ingevuld De inhoudelijke correctheid van

de ingevulde velden is niet gecontroleerd dat is een taak voor het bevoegd

gezag

Termijnen
De ingevulde datum van toepassing voldoet wel aan de wettelijke vereisten voor

het tijdig indienen van een melding

U kunt ervoor kiezen gebruik te maken van de mogelijkheden die het systeem
biedt om uw beoordeling van deze melding aan deze melding te koppelen

file C Users[_ j^ ^AppData Local Temp 45a3a56c 5be2 441f bd34 013006c7f30 8 11 2019
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Page 4 of 5 0036

Daatvoor client u in te loggen

fhttp5 www meldpuntbodemkwaliteit nl Voorportaal a5px in het systeem

U kunt verschillende statusvelden aan deze nnelding koppelen alsmede uw eigen
kenmerk Tevens kunt u in een memoveld uw bevindingen opnemen De

volgende statusvelden staan tot uw beschikking
Indicatie Volledig Ja Nee Onbekend

Indicatie Goedgekeurd Ja Nee Onbekend

Indicatie Ingetrokken door melder Ja Nee Onbekend

Indicatie Partij is toegepast Ja Nee Onbekend

Indicatie Administratief afgehandeld Ja Nee Onbekend

Indicatie Toezicht houden in het veld Ja Nee Onbekend

Indicatie Toezicht gehouden in het veld Ja Nee Onbekend

Indicatie Bruikbaar voor bodemkwaliteitskaart Ja Nee Onbekend

Met vriendelijke groet

Meidkamer Meldpunt Bodemkwaliteit

Dit bericht is automatisch gegenereerd

Disclaimer

Dit e mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde n en kan

vertrouwelijke informatie bevatten Rijkswaterstaat is niet verantwoordelijk voor

de juistheid en volledigheid noch voor de tijdige verzending en ontvangst van

dit e mailbericht en mogelijke attachments

This e mail may contain confidential material intended for the addressee only

Rijkswaterstaat shall not be liable for the incorrect or incomplete transmission of

this e mail or any attachments nor for any delay in receipt

lint

File C User^ [AppData Local Temp 45a3a56c 5be2 441f bd34 013QQ6c7f30 8 11 2019
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Page 5 of 5 0036

text Bestandsbijiage

Melding_510046 0 xml 4095 bytes Toegevoegd aan incident

application Bestandsbijiage

Melding_510046 0 pdf 6911 bytes Toegevoegd aan incident

application Bestandsbijiage

iLint png 945 bytes Toegevoegd aan incident

application Bestandsbijiage

Logo png 2997 bytes Toegevoegd aan incident

Bestandsbijiagen

Omvang Type inhoud

945b application octet Stream

2 93k application octet stream

Melding 51Q046 Q pdf 6 75k application pdf
• Melding 510046 Q xml 4 00k text xml

Naam

• Lint png

• Logo png

file C UsersLi ^^AppData Local Temp 45a3a56c 5be2 441f bd34 013006c7f30 8 11 2019
277079
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Opmerklngen bi| tabd

1} De hoeveelheden zijn indicatief en berekend op basis van gemiddelde baogte van de waterbadem per vak {lodingsgegevens IGL 11 november 2017]
2 Oe hoeveelheden zijn in situ kuubs

3} De hoeveelheden ter plaatse van de afschuivine kunnen op basis van de huidige gegevens niet nauwkeurig in beeld warden gebfacht en zitten niet in de bovenstaande label

59890 m
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0039

Melding besluit bodemkwaliteit

Meldingnummer

Melding gedaan op

Melding type

Melding gedaan door

511819 0

26 11 2019

Toepassing partij

Martens en Van Oord

|10 2e^ 2e

10 2e

^ io 2e _^mvogroep nl

VerzondenStatus

277084



0039

1 Algemene gegevens van de toepasser eigenaar

Uitvoeringsorganisatie Markerwadden

Noordereinde 60

1243JJ s Graveland

Naam

Postadres

Telefoonnummer

Faxnummer

10 2e

Plju J^mvogroep nl

Organisatie

E mailadres

Rechtspersoon

KvK nummer

Vestigingsnummer

Contactpersoon

Naam

Telefoonnummer

Mobielnummer

De 10K2e1

E mailadres

2 Algemene gegevens van de toepasser uitvoerder

Martens en Van Oord

Postbus 326

4900AH Oosterhout

no 2e

Naam

Postadres

Telefoonnummer

Faxnummer

io 2e Bmvogroep nl

Organisatie

E mailadres

Rechtspersoon

KvK nummer

Vestigingsnummer

Contactpersoon

Naam

Telefoonnummer

Mobielnummer

De

E mailadres

3 Beoogde toepassing bouwstoffen grond of

277084



0039

baggerspecie

Toegepast materiaal

Toepassingtype

Baggerspecie

Toepassing op natte bodem volgens generiek

toetsingskader

Toepassingsgebied

4 Project details

Naam

Startdatum

Einddatum

Markerwadden

3 12 2019

31 12 2020

5 Toepassing details

Toe te passen partij

Startdatum 03 12 2019

Afrondingsdatum

Materiaal hoeveelheid

31 12 2020

53698 m

6 Adresgegevens van de toepassingslocatie
markerwaddenAdres

Postcode

Plaats

X codrdinaat

Y codrdinaat

Bodemlaag hoogte t o v maaiveld

Omschrijving

Plattegrond

Markermeer

154028

512306

7 Gegevens van de locatie van herkomst

Grondbewerkingsinrichting

Adres

Postcode

Plaats

zeeburgereiland

Amsterdam

277084
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X cobrdinaat 126257

Y cobrdinaat 486643

Bodemlaag hoogte t o v maaiveld

Omschrijving De baggerspecie die toegepast gaat worden is

afkomstig van de locaties binnen bet werk

Zeeburereiiand De betreffende baggerspecie

voldoet aan klasse A of AVV en is vrij van

PFAS

in de bijiage van de meiding is een overzicht

toegevoegd met daarop de herkomstiocatie

onderzoeksvak inci bijbehorend onderzoek

en de hoeveeiheid per vak

De weergegeven hoeveeiheden betreffen in

situ m^ dus in de praktijk zai dit wat meer gaan

zijn ais er gekeken gaat worden naar beunm

of ex situ nf De verhouding tussen los vast

in situ ex situ is momenteel nog niet te

bepaien en zai biijken tijdens de uitvoering

van de werkzaamheden

opegemerkt wordt dat er nog meer

baggerspecie vrij gaat komen binnen hetwerk

kiasse B klasse NT en of PFAS houdend

Voor deze baggerspecie zai een ander

afzetiocatie worden gezocht Met behuip van

GPS in de graafmachines wordt voorkomen

dat baggerspecie uit een verkeerd vak wordt

ontgraven en vervoerd naar markerwadden

Plattegrond

Bijgevoegde plattegronden Hoeveeiheden melding 511819 pdf

8 Wie is bevoegd gezag voor de toepassing

inspectieLeefomgevingEnTransportBevoegd Gezag Type

Bevoegd Gezag

Naam

Afdeling

Adres

Postcode

Plaats

iLT Eigen Werken RWS

Meld en Informatiecentrum

Postbus 16191

2500BD

Den Haag

088 489 00 00Telefoonnummer

Faxnummer

277084



0039

9 Bodemfunctieklasse en bodemkwaliteitsklasse ter

plaatse van de toepassing
Waterbodemfunctieklasse Klasse A

10 Milieuhygienische verklaringen

Milieuhygienische verklaringen

Naam erkende uitvoerende instantie Tauw tritium

Verklaring op basis van bodemonderzoek

Rapportnummer

Milieuhygienische verklaringen

divers

1904193ML WBO Zeeburgereiland

Amsterdam VO pdf

R001 1261911 SMB V03 ihl NL pdf

R001 1269615SMB V02 aao NL pdf

R001 1269617PAV V02 mvg NL PDF

Kwaliteitgegevens bestand

Partijspiitsing

Partij gesplitst

Partijrelatie

Splitsing uitgevoerd

Datum splitsing

nee

11 Status Bevoegd Gezag
Kenmerk Melder 766 02

Opmerking melder

onderhavig melding is voorgesproken met I io 2e n

10 2e

we starten niet met de toepassing voordat we akkoord van ILT hebben

Als ervragen zijn overde meiding onderzoek dan horen we hetgraag

Kenmerk bevoegd gezag

Naam behandelaar

Opmerking bevoegd gezag

Indicatie Volledig

Indicatie Goedgekeurd

Indicatie Ingetrokken door melder

Indicatie Partij is toegepast

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

277084
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Indicatie Administratief afgehandeld’ Onbekend

Indicatie Toezicht houden in het veld Onbekend

Indicatie Toezicht gehouden in het Onbekend

veld

Indicatie Bruikbaar voor

bodemkwaliteitskaart

Onbekend

277084
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Onderwerp

Nieuwe melding voorgenomen toepassing 511819 0

Gegevens contactpersoon

E mailadres | io 2e | mvoaroep nl

Voornaam Geen waarde

Achternaam Geen waarde

Referentienummer vraag 191126 000172

Toegewezen | io 2e

Gemaaktop 26 11 2019 16 25

Laatst bijgewerkt op 26 11 2019 16 43

Status Opgelost

Reactie Door e mail Inspectie Leefomgeving en Transport 26 11 2019 16 43

Geachte I |

Op 26 november 2019 ontvingen wij uw melding Besluit bodemkwaliteit over

een toepassing van bagger specie op locatie Markerwadden Markermeer Uw

melding is bij ons geregistreerd onder nummer 404292 Wij verzoeken u om bij

vervolgcorrespondentie steeds dit nummer te vermelden

Uw melding vormt mogelijk aanleiding voor een inspectie waarbij een

veldbezoek tot de mogelijkheden behoort Wij informeren u niet standaard over

de inhoudelijke beoordeling van uw melding

U kunt starten met de uitvoering van de werkzaamheden wanneer de wettelijke

meldingstermijn is verstreken Nadere informatie over de wettelijke termijn kunt

u vinden op www ilent nl onder Eigen Werken RWS

Als u nog informatie wilt nasturen behorend bij deze melding dan kan dat op

twee manieren

door middel van een reply op deze mail met vermelding van het

registratienummer uit de eerste alinea

via www ilent nl contact melden klik op meldformulier rubriek

Rijkswaterstaat soort Eigen Werken RWS en dan kiezen voor Vervolg op

bestaande melding Wilt u daarbij het registratienummer uit de eerste alinea van

deze mail vermelden

file C Users j io ^AppData Local Temp l 5b7a259 799e 496a b39a 506dcbc95e 26 11 2019
277085
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Met vriendelijke groet

Inspectie Leefomgeving en Transport

iPostbus 16191 I 2500 BD | Den Haag

T 088 489 0000 lokaal tarief

www ilent nl

Klant Door CSS e mail Mailer Meldsysteem Bodemkwaliteit 26 11 2019 16 25

Logo Rijkswaterstaat

Geachte heer mevrouw

Bij deze ontvangt u een nieuwe melding met nummer 511819 0 De melding is

ingediend door lo 24 Pe namens Uitvoeringsorganisatie Markerwadden en of

Martens en Van Oord De melder heeft aan deze melding het kenmerk 766 02

meegegeven Het betreft een toepassing van BaggerSpecie op de locatie

markerwadden Markermeer

In de bijiagen treft u alle meldingsinformatie aan De melder heeft 5 bestand en

aan de melding toegevoegd die vanwege de omvang niet per mail kunnen

worden verzonden Deze bestanden kunt u hier inzien

Hoeveelheden melding 511819 pdf

fhttpsV www meld puntbodemkwaliteit nl Paaes Common Bestand aspx

bestandid 29eb3bbb 4d6b 4642 a33f fae10866242a

1904193ML WBO Zeeburgereiland Amsterdam VO pdf
fhttps www meld puntbodemkwaltteit nl Paaes Common Bestand aspx

bestand d c30458c7 6Q85 4e0f a0f9 65c6b4078c261

R001 1261911SMB V03 lhl NL pdf

fhttps www meldpuntbodemkwaliteit nl Paaes Common Bestand aspx

bestandid 489608c0 915a 49e5 aac5 44e66303df691

R001 1269615SMB V02 aao NL pdf

fhttps www meld puntbodemkwaliteit nl Paaes Common Bestand aspx

bestandid d8a6c8cc 2c5f 45d 1 a7a6 e9c38e6ccac3

R001 1269617PAV V02 mvg NL PDF

fhttps www meld puntbodemkwaliteit nl Paaes Common Bestand aspx

bestandid eace9435 fe67 4b6f 9bb3 9dec626fcf47

U dient hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord op te geven

file C Users AppData Local Temp 15b7a259 799e 496a b39a 506dcbc95e 26 11 2019
277085
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Indien u constateert dat de melding niet correct is of dat er meldingsinformatie
ontbreekt of dat een melding anderszins niet voldoet aan de vereisten van het

Besluit bodemkwaliteit dan dient u daarover rechtstreeks met de melder te

communiceren Het meldsysteem ondersteunt deze communicatie niet De

melder is de enige die aanvullingen en wijzigingen aan kan brengen op de

melding Wij verzoeken u de melder eventuele wijzigingen aanvullingen via het

meldsysteem bij u te laten indienen Voor deze melding heeft het systeem de

volgende zaken geconstateerd

Wettelijk verplichte velden

Niet alle wettelijk verplichte velden zijn ingevuld De inhoudelijke correctheid van

de ingevulde velden is niet gecontroleerd dat is een taak voor het bevoegd

gezag

Termijnen
De ingevulde datum van toepassing voldoet wel aan de wettelijke vereisten voor

het tijdig indienen van een melding

U kunt ervoor kiezen gebruik te maken van de mogelijkheden die het systeem
biedt om uw beoordeling van deze melding aan deze melding te koppelen
Daarvoor dient u in te loggen

fhttps www meldpuntbodemkwaliteit ni Voorportaal aspx in het systeem

U kunt verschillende statusvelden aan deze melding koppelen alsmede uw eigen
kenmerk Tevens kunt u in een memoveld uw bevindingen opnemen De

volgende statusvelden staan tot uw beschikking
Indicatie Volledig Ja Nee Onbekend

Indicatie Goedgekeurd Ja Nee Onbekend

Indicatie Ingetrokken door melder Ja Nee Onbekend

Indicatie Parti] is toegepast Ja Nee Onbekend

Indicatie Administratief afgehandeld Ja Nee Onbekend

Indicatie Toezicht houden in het veld Ja Nee Onbekend

Indicatie Toezicht gehouden in het veld Ja Nee Onbekend

Indicatie Bruikbaar voor bodemkwaliteitskaart Ja Nee Onbekend

Met vriendelijke groet

Meidkamer Meldpunt Bodemkwaliteit

file C Usersj i° g^ rAppData Local Temp 15b7a259 799e 496a b39a 5Q6dcbc95e 26 11 2019
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Dit bericht is automatisch gegenereerd

Disclaimer

Dit e mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde n en kan

vertrouwelijke informatie bevatten Rijkswaterstaat is niet verantwoordelijk voor

de juistheid en volledigheid noch voor de tijdige verzending en ontvangst van

dit e mailbericht en mogelijke attachments

This e mail may contain confidential material intended for the addressee only

Rijkswaterstaat shall not be liable for the incorrect or incomplete transmission of

this e mail or any attachments nor for any delay in receipt

lint

text BestandsbiJIage
I

Melding_511819 0 xml 3453 bytes Toegevoegd aan incident

application BestandsbiJIage

Melding_511819 0 pdf 6729 bytes Toegevoegd aan incident

I

application BestandsbiJIage

Lint png 945 bytes Toegevoegd aan incident

application BestandsbiJIage

Logo png 2997 bytes Toegevoegd aan incident

Bestandsbijiagen

Omvang Type inhoud

945b application octet stream

2 93k application octet stream

• Melding 511819 0 pdf 6 57k application pdf
• Melding 511819 0 xmi 3 37k text xml

Naam

• Lint png

• Logo png

file C UsersJ ioK^s [AppData Local Temp 15b7a259 799e 496a b39a 5Q6dcbc95e 26 11 2019
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In pectie LeeForngeving en Transport
jVlinisKrfe van nfrastruauuren Wattrsuiat

Onderwerp

Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 511819 2

Gegevens contactpersoon

E mailadres |10 [2eBnnvoQ roeP nl

Voornaa iM|0 ^p
Achternaa rltil EB2|e

Referentienummer vraag 210625 000042

Toegewezenj
Gemaakt op 25 06 2021 09 58

Laatst bijgewerkt op 25 06 2021 14 27

Status Opgelost

Reactie Door e mail Inspectie Leefomgeving en Transport 25 06 2021 14 27

Geachte heer of mevrouw naam

10 2e

Op 25juni ontvingen wij uw bericht over een wijziging van de melding Besluit bodemkwaliteit over een toepassing van BaggerSpecie op

de locatie markerwadden Markermeer met registratienummer 404292 Wij hebben uw wijziging toegevoegd aan bet dossier en de

behandelaar van bet dossier op de hoogte gebracht van de wijziging

Met vriendelijke groet

Inspectie Leefomgeving en Transport

Postbus 16191 I 2500 BD | Den Haag

T 088 489 0000 lokaal tarief

www ilent nl

I

Klant Door CSS e mail Mailer Meldsysteem Bodemkwaliteit 25 06 2021 09 53

Logo Rijkswaterstaat

Geachte heer mevrouw

Bij deze ontvangt u een gewijzigde melding met nummer 511819 2 De melding is ingediend doi^il

Uitvoeringsorganisatie Markerwadden en of Martens en Van Oord De melder heeft aan deze melding bet kenmerk 766 02

meegegeven Het betreft een toepassing van BaggerSpecie op de locatie markerwadden Markermeer

IUIB B namens

In de bijiagen treft u alle meldingsinformatie aan De melder heeft 6 bestand en aan de melding toegevoegd die vanwege de omvang

niet per mail kunnen worden verzonden Deze bestanden kunt u bier inzien

Hoeveelheden melding 511819 pdf ’https www meldpuntbodemkwaliteit nl Paaes CQmmQn Bestand asp c bestandid 342e9e7e

3037 4210 99d5 41d3ec0833f11

1904193ML WBO Zeeburgereiland Amsterdam VO pdf fhttPs vi ww meldpuntbodemkwaliteitni Paaes Common Bestand asDX

bestandid^17Qe72f6 10d1 4ef8 ab17 722b291d6d271

ROOl 1261911SMB V03 lhl NL pdf ’httPs www meldpuntbodemkwaliteit nl Paaes Common Bestand aspx bestandid 049805c5

ROOl 1269615SMB V02 aao NL pdf thttps www meldpuntbodemkwaliteit nl PaQes Common Bestand aspx bestandid 58001319

23 b6 4f12 95fa f12aet87f7301

ROOl 1269617PAV V02 mvg NLPDF https www meldpuntbodemkwaliteit nl Paaes CommQn Bestand aspx bestandid 9f7aed9d

4ee3 4cdf a3aa 447te2a4cb62

zorgplicht chloride project Marker Wadden Zeeburgereiland pdf
fhttps www m eldpuntbodem kwaliteit nl Paqes Com mon Best3nd aspx bestandid 8561d415 ebc8 4628 85d2 09ddc1c86df2

U dient hiervoor uw gebmikersnaam en wachtwoord op te geven

Indien u constateert dat de melding niet correct is of dat er meldingsinformatie ontbreekt of dat een melding anderszins niet voldoet

aan de vereisten van het Besluit bodemkwaliteit dan dient u daarover rechtstreeks met de melder te communiceren Het meldsysteem
ondersteunt deze communicatie niet De melder isde enige die aanvullingen en wijzigingen aan kan brengen op de melding Wij

10 2efile C User 1 AppData Local Temp NIUFUNIO htm 25 6 2021
277087



Page 2 of 3 0042

verzoeken u de melder eventuele wijzigingen aanvullingen via het meldsysteem bij u te laten indienen Voor deze melding heeft bet

isysteem de volgende zaken geconstateerd

Wettelijk verplichte velden

Niet alle wettelijk verplichte velden zijn ingevuld De inhoudelijke correctheid van de ingevulde velden is niet gecontroleerd dat is een

taak voor het bevoegd gezag

Termijnen
De ingevulde datum van toepassing voldoet niet aan de wettelijke vereisten voor het tijdig indienen van een melding

U kunt ervoor kiezen gebruik te maken van de mogelijkheden die het systeem biedt om uw beoordeling van deze melding aan deze

melding te koppelen Daarvoor dient u in te loggen https www meldpuntbodemkwaliteit nI A oorportaal aspx in het systeem

U kuntverschillende statusvelden aan deze melding koppelen alsmede uw eigen kenmerk Tevens kunt u in een memoveld uw

bevindingen opnemen De volgende statusvelden staan tot uw beschikking
Indicatie Volledig Ja Nee Onbekend

i Indicatie Goedgekeurd Ja Nee Onbekend

Indicatie Ingetrokken door melder Ja Nee Onbekend

Indicatie PartiJ istoegepast Ja Nee Onbekend

Indicatie Administratief afgehandeld Ja Nee Onbekend

Indicatie Toezicht houden in het veld Ja Nee Onbekend

i Indicatie Toezicht gehouden in het veld Ja Nee Onbekend

Indicatie Bruikbaar voor bodemkwaliteitskaart Ja Nee Onbekend

Met vriendelijke greet

iMeIdkamer Meldpunt Bodemkwaliteit

pit bericht is automatisch gegenereerd

Disclaimer

Dit e mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde n en kan vertrouwelijke informatie bevatten Rijkswaterstaat Is niet

verantwoordelijkvoordejuistheid en volledigheid nochvoordetijdigeverzending en ontvangstvan dit e mailbericht en mogelijke
attachments

[this e mail may contain confidential material intended for the addressee only Rijkswaterstaat shall not be liable for the incorrect or

incomplete transmission of this e mail or any attachments nor for any delay in receipt
I

ilint

I
text BestandsbiJIage

|Melding_511819 2 xml 20228 bytes Toegevoegd aan incident

application BestandsbiJIage

Melding_511819 2 pdf 30637 bytes Toegevoegd aan incident

I

I

I
application BestandsbiJIage

iint png 945 bytes Toegevoegd aan incident

application BestandsbiJIage
logo png 2997 bytes Toegevoegd aan incident

BestandsbijIagen

Omvang Type inhoud

945b application octet stream

2 93k application octet stream

• Melding 511819 2 pdf 29 92k application pdf
• Melding 511819 2 xml 19 75k text xml

Naam

• Lintpng
• Logo png
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Melding besluit bodemkwaliteit

Meldingnummer

Melding gedaan op

Melding type

Melding gedaan door

511819 2

25 06 2021

Toepassing partij

Martens en Van Oord

|10 2e^ 2e

10 2e

^mvogroep nlI 10 2e

Status Verzonden

277089
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1 Algemene gegevens van cfe toepasser eigenaar

Uitvoeringsorganisatie Markerwadden

Noordereinde 60

1243JJ s Graveland

Naam

Postadres

Telefoonnummer 10 {2e

Faxnummer

IC 2e Bmvogroep nl

Organisatie

E maiiadres

Rechtspersoon

KvK nummer

Vestigingsnummer

Contactpersoon

Naam

Telefoonnummer

Mobielnummer

De lO 2eV

E mailadres

2 Algemene gegevens van de toepasser uitvoerder

Martens en Van Oord

Postbus 326

4900AH Oosterhout

Naam

Postadres

Telefoonnummer

Faxnummer

E mailadres

Rechtspersoon

KvK nummer

Vestigingsnummer

Contactpersoon

Naam

| 2e

I io 2e Bmvogroep nl

Organisatie

De

Telefoonnummer

Mobielnummer

E mailadres

3 Beoogde toepassing bouwstoffen grond of

277089
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baggerspecie

Toegepast materiaal

Toepassingtype

Baggerspecie

Toepassing op natte bodem volgens generiek

toetsingskader

Toepassingsgebied

4 Project details

Naam

Startdatum

Einddatum

Markerwadden

3 12 2019

31 12 2021

5 Toepassing details

Toe te passen partij

Startdatum 03 12 2019

Afrondingsdatum

Materiaal hoeveelheid

31 12 2021

53698

277089
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6 Adresgegevens van de toepassingslocatie
markerwaddenAdres

Postcode

Plaats

X codrdinaat

Y codrdinaat

Bodemlaag hoogte t o v maaiveld

Omschrijving

Plattegrond

Plattegrond

Markermeer

154028

512306

0 00

•

L 50 I

277089
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7 Gegevens van de locatie van herkomst

Grondbewerkingsinrichting

Adres

Postcode

Plaats

X codrdinaat

Y codrdinaat

Bodemlaag hoogte t o v maaiveld

Omschrijving

zeeburgereiland

Amsterdam

126257

486643

0 00

De baggerspecie die toegepast gaat worden is

afkomstig van de iocaties binnen het werk

Zeeburereiland De betreffende baggerspecie

voldoet aan klasse A of AVV en is vrij van

PFAS

In de bijiage van de melding is een overzicht

toegevoegd met daarop de herkomstlocatie

onderzoeksvak inci bijbehorend onderzoek

en de hoeveelheid pervak

De weergegeven hoeveelheden betreffen in

situ nf dus in de praktijk zal dit wat meer gaan

zijn alsergekeken gaatiworden naarbeunm^

of ex situ m^ De verhouding tussen los vast

in situ ex situ is momenteel nog niette

bepalen en zal blijken tijdens de uitvoering

van de werkzaamheden

opegemerkt wordt dat er nog meer

baggerspecie vrij gaat komen binnen het werk

klasse B kiasse NT en of PFAS houdend

Voordeze baggerspecie zal een ander

afzetlocatie worden gezocht Met behulp van

GPS in de graafmachines wordt voorkomen

dat baggerspecie uit een verkeerd vak wordt

ontgraven en vervoerd naar markerwadden

Plattegrond

Bijgevoegde plattegronden

Plattegrond

Hoeveelheden melding 511819 pdf

277089
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i

I 50 r I

8 Wie is bevoegd gezag voor de toepassing
Bevoegd Gezag Type

Bevoegd Gezag

Naam

Afdeling

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

Faxnummer

InspectieLeefomgevingEnTransport

ILT Eigen Werken RWS

Meld en Informatiecentrum

Postbus 16191

2500BD

Den Haag

088 489 00 00

9 Bodemfunctieklasse en bodemkwaliteitsklasse ter

plaatse van de toepassing
Waterbodemkwaliteitkiasse Klasse A

277089
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10 MMieuhygienische verktaringen
Milieuhygienische verklaringen Verklaring op basis van bodemonderzoek

Naam erkende uitvoerende instantie Tauw tritium

divers

1904193ML WBO Zeeburgereiiand

Amsterdam VO pdf

R001 1261911 SMB V03 lhl NL pdf

R001 1269615SMB V02 aao NL pdf

R001 1269617PAV V02 mvg NL PDF

zorgpiicht chioride project Marker Wadden

Zeeburgereiland pdf

Rapportnummer

Milieuhygienische verklaringen

Kwaliteitgegevens bestand

Partijsplitsing

Partij gesplitst

Partijreiatie

Splitsing uitgevoerd

Datum splitsing

nee

11 Status Bevoegd Gezag
Kenmerk Melder 766 02

Opmerking melder

onderhavig melding is voorgesproken met I i0X2e n

10 2e

we starten niet met de toepassing voordat we akkoord van iLT hebben

Ais er vragen zijn over de meiding onderzoek dan horen we het graag

wijziging 10 12 zorgpiicht Ci Markerwadden Zeeburgereiiand toegevoegd

wijziging 25 06 21 Toepassingdatum veriengd naar 31 12 21 De iaatste hoeveeiheden

zuiien gebaggerd en toegepast worden zodra de Iaatste woonboten arken verplaatst zijn

Hier heeft een vertraging op gezeten vandaar dat de toepassingsdatum veriengd is

Kenmerk bevoegd gezag

Naam behandelaar

Opmerking bevoegd gezag

Indicatie Volledig

Indicatie Goedgekeurd

Onbekend

Onbekend

277089
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Indicatie Ingetrokken door melder

Indicatie ‘Partij is toegepasf

Indicatie Administratief afgehandeld’ Onbekend

Indicatie Toezicht houden in het veld Onbekend

Indicatie Toezicht gehouden in het

veld

Indicatie Bruikbaar voor

bodemkwaliteitskaart

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

277089
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A

Rijkswatersiaar
Mmisrerie van n rastmaaur en Mi iea

Uitgangspunten immissietoets

10 2e

Rijkswaterstaat
Water Verkeer Leefomgeving

3 21 2022

2772231
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Programma 4i

• Handboek immissietoets 2016

• Handreiking beoordeling van lozingen gericht op bescherming
drinkwaterbronnen

• Ontwikkelingen m b t webapplicatie
• Update handboek immissietoets 2019

Rijkswaterstaat
3 21 2022

277223
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Waarom aanpassing immissietoets

NRC

Het Amerikaaiise Chemieconcem DuPont in

Dordrecht is weer in opspraak

NEWS Zeker dertig oud mede werkers in de voormalige

Lycrafabriek zouden emstige

zwangerschapsproblemen hebben gekregen door

het giftige oplosmiddel DMAc Dat meldde

EenVandaag afgelopen weekend op basis van

onderzoek

Momenteel speelt discussie rond GENX

■ II

NRC

Inwoners Dordrecht jaren blootgesteld aan stof

PFOA’

Bij een dergelijke chronische blootstelling zijn

gezondheidseffecten niet uit te sluiten aldus

hetRIVM

Inzicht in relatie tussen lozing
en waterkwaliteit is

Cruciaal Zorg voor goede
drinkwaterkwaliteit heeft

grote politieke aandacht

\
\

\
I 1
l

\

✓

Limburgs dagblad
Lozing fabriek maakt Maaswater ongeschikt voor

drinkwater pyrazool en melamine

Rijkswaterstaat
3 21 2022

277223
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Handreiking ABM en immissietoets

• Naar aanleiding van motie Lacin d d 27 juni 20 17 in Tweede Kamer

is toegezegd een aanvullende handreiking te schrijven m b t ABM en

handboek immissietoets met als invalshoek de bescherming van

drinkwaterbronnen

• Er is een alert ingebouwd in ABM voor PM Persistente Mobiele

Stoffen en potentiele ZZS Gebruiker wordt geattendeerd op

mogelijke negatieve effecten voor de drinkwaterbereiding

Rijkswaterstaat
3 21 2022

277223
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Beoordeling van lozing 1
4i

Beoordeling van stoffen die aanwezig
kunnen zijn in het geloosde water

Beoordeling van lozing m b t

waterkwaliteitsaspecten

ABM

BBT
BBT

O
Evt verdergaande maatregalen

Bronaanpak
substitutie hergebruik geen

contact met afvalwater }

ImmissietoOMinimalisatie

[zuivering
VoorwaardenAanvraag

T IT

o
—

Wat zijn

redelijke
kosten \

Waterbezwaarlijkheid en
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Beoordeling van lozing ABM beoordeling 1

Invoerdata

Samenstelling of stofnaam

afbreekbaarheid

Toxiciteit

Partitie log Kow

oplosbaarheid

4
ABM

beoordeling

4
Classificatie van stof mengsel o b v waterbezwaarlijkheid en specifieke informatie

over stofeigenschappen nodig voor selectie van de juiste verwijderingstechniek voor

stof mengsel
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Beoordeling van lozing ABM beoordeling 2

Systematiek voor de classificatie van stoffen en mengsels o b v

waterbezwaarlijkheid ABM moet worden toegepast voor alle

stoffen inclusief bijproducten die in de het water kunnen ger^en
dat wordt geloosd

ABM beoordeling

i
classificatie

Onderverdeeld in twee Massen niet afbreekbaar Z1 en afbreekbaar Z2

voor de lozing van deze stoffen geldt een minimalisatieverplichting
Z ZZS

TO

5
TO

Si
TO

Niet afbreekbare stoffen of stoffen met log Kow 4 onder-

verdeeld in 4 toxiciteitsklassen en 1 rest klasse van lagere toxiciteit
A stoffen

O

Afbreekbare stoffen onderverdeeld in 3 toxiciteitsklassen en 1 rest

klasse van lagere toxiciteit
B stoffen

O
TO

Si Stoffen van natuurlijke oorsprong met een erg lage toxiciteit

onderverdeeld in 2 klassen afbreekbaar en niet afbreekbaar
stoffen

Rijkswaterstaat
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Beoordeling van lozing A

1 Beoordeling BBT

T

Voldoet lozing
aan BBT

Neem aanvullende

maatregelen

nee

ja
2 Impact waterkwallteit

Aanpassingen
immissietoets o b v

handreiking drinkwaterVoldoet lozing aan c O O
immissietoets 4

Lozing
vergunbaar

nee

Wat is in rede te

verlangen

Neem aanvullende

maatregelen BBT
Q Q

i
Kosteneffectiviteit KE
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Wat is immissietoets A
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Immissietoets mengzone4i

111

Vanwege het ecologische belang van

^
oever wordt bij de toetsing uitgegaan
van de oeverconcentratie

w

A

ClI Cxmac

Q afv

MKE mengzone

chronische effecten

Toetsafstand L 10 B max 1000 m

MAC mengzone

acute effecten

0 25 B max 25 m
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Voorbeeld van mengzoneA
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Beslisboom immissietoets

Per 1 7 2016

Lozing

I Eisen opgenomen in

• Besluit kwaliteitseisen en

monitoring water

• Zwemwaterrichtlijn
• Instandhoudings

doelstellingen N2000

• eisen voorschelpdierwater
^

• strengere eisen

benedenstrooms

Stap 1 effluenttxiets Ce JG OK

nee

ja
OKACt triviaalstap 2 triviaaltoets

nee

Stap 3 significantietoets

Aanvullende eisen

en hertoetsing

nee

\ACl 0 1 JG♦

ja

Stap 4 normtoets

ACl JG

AC^p C JG^

nee ja
Aanvullende eisen

en hertoetsing
4 OK

nee

Stap 5 KRW toets^

ojanee

C„ JG ACp p C„ JG MN

C„ JG AC

Aanvullende eisen

en hertoetsing
4 Beoordeling vindt plaats

o b v maatgevende lage
afvoer en meestal volledige
menging

OK
MN

m p

I nee

I oToetsing beschermde gebieden

nee jaAanvullende eisen

en hertoetsing
^Gt]egch geb t 0^^— MKE_besch geb OK

Probleem

vaakgeen normen beschikbaar

nee

r
stap 6 plantoets

janee

Aanvullende eisen
^

en hertoetsing
OKPrognose OK

j

r Rijkswaterstaat
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waterwaliteitsdoelstellingen
• Drinkwaterinnamepunten oeverinfiltratiepunten

KRW

waterlichaamniveau
lokaal

t

Ca i

i

▼ wmmm\
smmimmmsimms

Toetsing

• Niet genormeerde stoffen

Cinname 1 ug l raadpleeg RIVM

m b t aanvullende normafleiding

• Eis Cinname DW

• Toetsing vindt plaats o b v

volledige menging en maat

gevende lage afvoer

Ca 0

I

Beoordeling op de rand van mengzone
• ACl ^ 10 van MKEopperlaktewater
• Cl ^ MKEopperlaktewater

beoordeling o b v maatgevende lage
afvoer en doorgaans onvolledige menging

• CmOn MKEoppervlaktewater
• ACmon meetnauwkeurigheid

Ca MKE beoordeling vindt

plaats o b v volledige menging
en jaargemiddelde afvoer

Ca 0 Cachtergrond bij lozing
Ca i Cachtergrond bij innamepunt
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Wat betekent dit
4i

ratio Fvoll FL Voor de meeste wateren

waar oppervlakte wordt

onttrokken voor drinkwater

bereiding ligt de ratio

Fvoll FL tussen 4 10

14

12

10r
I

Ia

1
8

I
It

6«

I I ♦—ratio Fvoll FL
I4o

2 ACjnname ■

0
0 01 0 025 MKE

0 200 400 600

afvoer m3 s]

Doorgaans is MKE drinkwaternorm maar dit is niet aitijd zo Om deze reden wordt dus

aanvullend getoetst ter hoogte van het drinkwaterinnamepunt aan de drinkwaternorm of

drinkwaterrichtwaarde

r Rijkswaterstaat
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4i

Probleem bij toepassing immissietoets

• Hoe ga je om met niet genormeerde stoffen

• Bij opkomende stoffen is vaak sprake van niet genormeerde stoffen

Rijkswaterstaat
3 21 2022
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Moet voor elke stof een norm worden afgeleid

1 In het handboek immissietoets 2016 wordt aangegeven dat de

innnnissietoets nnoet worden uitgevoerd voor stoffen waarvan

aannemelijk is dat ze negatieve effecten hebben op de chemische of

ecologische waterkwaliteit of op de maatschappelijke functies van de

betrokken watersystemen Onder negatieve effecten op de

maatschappelijke functies wordt ook verstaan negatieve effecten op

de drinkwaterfunctie

2 Een quick scan filter door RIVM zou dit onderscheid kunnen maken

3 Lozing zal altijd moeten voldoen aan randvoorwaarden op de rand

van de mengzone Daarom moet bij de drinkwatertoets worden

beoordeeld of onder deze condities kan worden voldaan aan

randvoorwaarden ter hoogte van het drinkwater innamepunt

Rijkswaterstaat
ifi 3 21 2022
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Prioritering van de te normerenB stoffen voor drinkwater bij
directe lozingen

X
samenstelling en

omvang van de lozing

t

Ca bij innamepunt Ca bij innamepuntV

3
Is voorde te beoordelen stof indicatieve

drinkwaterrichtwaarde afgeleid nodig voorde

beoordelinq met de immissietoets

nee

I

■v y

Bereken C nname m b v

immissietoets
\

i
—

Beoordeel

lozing m b v

immissietoets

Cinname 1 Ug I Raadpleeg RIVM voor afleiding indicatieve

richtwaarde voor drinkwater DW
nee

t
Afleiding indicatieve richtwaarde

voor drinkwater vooralsnog niet

nodig

RIVM adviseert BG of normafleiding o b v beschikbare info over stoffen nodig is BG beslist en geeft indien nodig opdracht aan RIVM tot normafleiding

Rijkswaterstaat
17 3 21 2022
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Prioritering van de te normerenB stoffen voor drinkwater bij
indirecte lozingen

f
samenstelling en

omvang van de lozing

I

x

ja 7^Is voor de te beoordelen stof een

drinkwaterrichtwaarde DW afgeleid

•

X

verdunning
riole rinq

verdunning \

riole rinq
► T

\
V

s \f
I
J

verwijdering
in zuiverinq

verwijdering
in zuiverinq\

t\\
1\

\y
\

bepaal Ceffluent be paa I Ceffluent

\
\
s

▼
N
\

Cachtergrond biJ

innamepunt

Be re ke n C m b v
inname

immissietoets
V I

IX

Beoordeel lozing
uit RWZI m b v

immissietoets

‘ja Raadpieeg RIVM voor afieiding indicatieve

drinkwaterrichtwaarde DW

Cinname 1 Ug I

nee

T

Normafleiding voor drinkwater

vooralsnoq niet nodiq

RIVM adviseert BG of normafleiding o b v beschikbare info over stoffen nodig is BG beslisten geeft indien nodig opdrachtaan RIVM tot normafleiding

r Rijkswaterstaat
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stoffen in immissietoets 1Handelwijze niet genormeerde

gebruik

MKEoppervlaktewater a Is

invoer voor beoordeling
met immissietoets

Is voor de stof een norm voor

oppervla ktewater afoeleid

nee

▼

[
quick scan

filter

Overleg met RIVM

Is gegeven de beschikbare info over

een stof en omvang van de lozing het

noodzakelijk om een norm voor

oppervlaktewater af te leiden
^

normafleiding en uitvoering immissietoets

o b v MKE oppervlaktewater is niet nodig

nee
1

ja

X
Is extra info benodigd voor

normafleiding

BG benadert aanvrager met

verzoek om extra info

RIVM leidt i o v BG indicatieve MKN

oppervlaktewater af

T
Ga naardrink

watertoets

gebruik afgeleide norm voor

beoordelina^zing
met immissietoets

immissietoets

T
Bereken Cinname uitgaande van

randvoorwaarden voor immissietoets
^

Rijkswaterstaat
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stoffen in immissietoets 2Handelwijze niet genormeerde A

dtinkwatertoets
V

START DRINKWATERTOETS

Immissie-

toets i
I

Is voor de stof een

drinkwaterrichtwaarde DW afgeleid

ja ^ gebruikdrinkwaterrichtwaarde DW als
^

invoer voor beoordeling met immissietoets

nee

afleiding indicatieve drinkwaterricht-

waarde DW vooralsnog niet nodig
nee

► Is Cinname 1 Ug I

I
ja

Overleg met RIVM

Is gegeven de beschikbare info over

een stof het noodzakelijk en om een

drinkwaternorm af te leiden
^

quick scan

filter

afleiding indicatieve drinkwater-

richtwaarde DW niet nodig

nee

4

Is extra info benodigd voor

no rmafleid ino

BG benadert aanvrager met

verzoek onn extra info

ne

RIVM leidt i o v BG indicatieve

drinkwaternorm DW af

t\

\

gebruik indicatieve drinkwater-

richtwaarde DW voor immissietoets
\

Rijkswaterstaat
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Aanpassingen immissietoets 4i

• Beschemnde gebieden zijn op kaart aan te klikken

• Watersystemen worden op basis van LSM SOBEK in kaart gebracht
data van veel groter aantal watersystemen beschikbaar ook

kleinere wateren

• Drinkwatertoets wordt ingebouwd versie wordt in mei opgeleverd

Rijkswaterstaat
3 21 2022

277223



0049

opname in immissietoets 4i
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Meer watersystemen
in immissietoets 1

Locatie van de lozinQ
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Meer watersystemen
in immissietoets 2

0049
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drinkwaterinnamepunten 4i

Locatie van de lozing

i kfnthf
■

EmmenA

PP
■

iv 41

• • ■

Woortf rto and

Qioz 0 05 m3 s

Cioz 50 ug l

Maatgevende
afvoer 33 2 m3 s

\

Jt

■r
bllft

h■
^

Owf sse
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4
^ \Y

Apeldodrri

Amcnf^nL^itlen
\

4 jfcccftr

m\ Haag Geld^Oi}dEdi^

4

I
1

Nljrfflae

m
c

■s Heriogjenbosch
I

RfrCkh
L

INoord Brabon
\

ottrpp^S
Esseff

Eestaande beschermingszone
ACinname

Qloz Qloz Qafv ^CIoz

r□ Eindtioven

Nieuwe beschermingszone

□

^Dussel dor

I

Oevergrondwaterwinningen

0 05 0 05 33 2 50

0 07518 ug l

V r

Llmburi
j Reri

Noociinnamepunt

l Jao irfcren I

Innamepunt
r
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drinkwatertoets 4i

Lozing op maas Qioz 0 05 m3 s Cioz 50 ug l

♦
Drinkwater uitslag

MengFactorInamepunt Concentratia

0 075137969924812 ug lRoostaran 1

SchkeeFboek 0 004D439584117154 yg 1

0 0040439584117154 ug l

0 0537S4646875S15

Middalhamis 0 053784646875815

Bie^bo ch 0 075137969924812 ug l1

Noodinlaat Berenplaat 0 003045939053994 ug l0 040510989418121

Lataraalkanaal Heel 0 075137969924812 ug l1

Toetsing

1 ug l in geval geen norm beschikbaar

drinkwaternorm of richtwaarde

1 norm

afleiding DW niet

nodig

Ci
Ci

inname

inname

Ciinname

F Rijkswaterstaat
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Consequenties voor

vergunningverlening

Indentiflcatie van samenstelling van de

lozing en benodigde informatie nodig voor

de beoordeling van een lozing en het

indienen van een volledige aanvraag

klasse indeling o b v

ABM per stof
VOOROVERLEG TUSSEN BG EN BEDRUF ABM

I
Bepaling van niet genormeerde stoffen

waarvoor een indicatieve norm moet

worden afgeleid

BG benaderd RIVM met verzoek

om afleiding indicatieve norm

Bedrijf genereert informatie

m b t stofeigenschappen
RIVM leidt indicatieve norm af

I
set van indicatieve normen nodig voor de

beoordeling van de lozing
genormeerde stoffen

I
beoordeling lozing m b v immissietoets

I
DEFINITIEVE AANVRAAG

♦Definitieve aanvraag ter beoordeling
door BG

Zie figuur 6

Rijkswaterstaat
97 3 21 2022

277223



0049

Update handboek immissietoets 2019

• Handreiking wordt in handboek opgenomen

• Uitwerking handelwijze complexe normen bijv melamine die

afhangt van cyanylzuur
• Handelwijze fysische biologie ondersteunende parameters
• pH zouten

• aanpassingen drinkwaterregeling
• Informatievoorziening hoe wordt drinkwaterbedrijven betrokken bij

vergunningverleningsproces

Rijkswaterstaat
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4i

9Vragen
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