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Ho ~,
Klopt, dat doen we dus bg het aankomende overleg

Gr.~
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Hol~,
Liikt mi) goede afspraak, lk hoopte dat)e een n euw concept zou maken gezien de opmerkingen die e u al ziin. Maar ik denk dat)e dat nu niet gaat doen.. klopt?

Verstuurd vanaf miin iphone

Op 14 okt. 2019 om 14.32 heeft (WVL) rws.nl& het volgende geschreven:

Ha ~,
Wil hebben bil het implementatieteam de afspraak dat we het mncept-verslag bespreken bo een volgende zitting van het implementatieteam en dan het verslag vaststellen. Ik wil
graag aan de afspraak vasthouden. Ik beschouw de reactie van lou en anderen als aanvullende mntext rond de onderwerpen en e moeten met elkaar in het implementatieteam
bepalen wat daarvan in het verslag zelfof naar aanle ding van het verslag in de notulen moet komen. Uiteraard kan het concept verslag wel denen oor de terugkoppeling aan de
achterban en het staat een ieder daarbg vrg om verdere context te geven aan de achterban.

Harteloke groet,

'Bcascade-zandgnnd.nl]Van: "Cascade" [mailto.
Verzonden: maandag 14 okiotwr 2019 12M6Aant(,WVL)
CCi ~Onvpg.nf; "Cascade"
Onderwerp: RE: Reacbe Cascade op verslag implementabeteam 2 oktober 2019

Beste W
Zoab )e weet zkn de onderwerpen zoab genoemd in hat concept verslag voor mgn achterban zeer rebvant, ik zou dit varshg graag aan mgn Mden toesturen.
Ben )) toevalig al toegekomen aan het aanvullen van het verslag mat de opmarkngan dia vm hebben gemaakt?

Hoor graag,
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Beste~ en ~,
Dank voor iugie toevoegingen/opmerkingen bg of n a v. het verslag. Das r gaan we mee aan de slag. Bggaand alvast een verwgzing naar een meuwsbencht op de site van bodemplus
m.b.t. het aanleveren van gegevens. In de link zit een doorverwiiz ng naar RIVM voor nadere informatie.

httos://www bodemolus.nvactueel/nieuwsbenchten/2019/landsdekkend-beeld-ofas-bodem-data-~evraa jd

Met vdendeli)ke groet,

l is g.
Senior adviseur
Rl)kswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
rn



www.boderrwlus.nl

Rljkswatemtaat is de uitvoerlngsorganisatie van het rrlnisterle van Infrastructuur en Migeu en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.
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Goedemorgen allen,

bedankt voor het verslag van ons overleg van 2 oktober jl Ik kan mil vinden in de opmerkmgen/kanttekemngen van~ Daarnaast nog de volgende opmerkingen/aanvulhngen
M lieu HvgWmschTo ts ngskader D epe Plassen. Wo dt r wel rekening mee gehouden dat op het mome t van op erna van h t n euwe toetsingskader, gebasee d opeen z kzu e
e tracue,datdelaboratoriabeschlkk o dejuisteacceditatie?Ik raag p cialeaandachtaanderepoducee ba rhedvandezem thode,wa rbijdus ekeningmoet od n

gehouden bil de opstelling van het toetsingskader e n de wijze van rapportage door het laboratorium.
Blz 2 van 7, boven aan Miln vraag had betrekkmg in hoeverre Granuhet als zelfstandig product civieltechnisch toegepast kan worden.
Blz 3 van 7, Miln vraag over de opname van de wijzigmgen van normen inde Regelmg Op dit moment ziln m Protocol 7510 normen/toetsmgswaarden opgenomen voorde
a ezigheid an zouten In gereinigde gro d. De NVpG lede zijn van ening d t geldende normen/toetsi gs a den niet thuis hors in een Beoo del gsrichtlijn/p otocol voor
het uitvoeren van remigmgs /bewerkingsprocessen. Het onderzoekbureau,voert de partilkeunng uit conform de BRL1000, protocol 1601en de toetsmgconform de Regehng. Wii
pleiten e r dus voor om de normsteg mg voor de aanwezigheid van zouten in grond op te nemen in Rage lmg zodat geen discussie en/of mts rpretati eva rschillen mogelilk ziin. Daag
meenemen bil de overweging
Blz 4 van 7 Ik wil het doo ~ Inge b echte punt over de aanleve ring va n gegevens san het RIVM benadrukken De mogelljkhe d om de gegevens aan te leve en beperkt zich tot
een format waarover de grondbewe kingsbedrijven niet kunnen beschikken (Ekcel, XML, Access, etc). Deze gegevens kunnen alleen door de onderzoeksbureaus worden
aangeleverd. Ik neem aan dat de onderzoeksbureaus dit alleen kunnen doen na mstemmmg van de opdrachtgever. Is het bekend of middels deze weg ook daadwerkeliik gegevens
worden aangeleverd'I
Blz 4/5 van 7. Mogehik ter aanvulhng op het punt van het ontbreken van lozmgsnormen op oppervlakte water Wel degelijk hebben een aantal leden van de NVPG het
Zuiveringsschapverzochtomnormwaarden vastte stalfan voorhetlozenvanafstromendwaterofgere nlgdproc swater.Helaaswordtdoorde Waterschappengeenbeslu t
genomen en wordt venwezen naar Bodem+ of naar het gestelde in het Tildehike Handehngskader. Met andere woorden. in het lozmgswater mogen PFAS verbindingen met m

aantoonbare hoeveelheden voorkomen. De vraag is, op het verzoek van het Waterschap, ook voorgelegd aan Bodem+. Terecht komt Bodem+ niet met een passend antwoord. Zolang
hierover geen duidehjkhei d bestaat zal geen PFAS houdende grond worden geremgid
Blz 6 n7.Alseerstestaatmijn sectie meld.ikzoudevolgendesa p singwens ~eeftaandathljhetzorgeljkeb eldenvindtend I davit endingdenad ukvoor
het e o d pen d spe pia se veelteveel ordtgelegdopcommercieelge n.

Bovenstaande dus ter aanvulling op het verslag en de reactie van~
Groet,
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Hoi~
Dank wederom voor het pnma verslag. 3 punten:

1.

Tijdens de vergadenng was aan de orde de mogeliikhei d om gegevens over voorkomen PFAS aan te leveren aan het RIVM om zo met elkaar snel een goed Lande dekkend beeld te hebben.
Er zou een protocol komen.

In het verslag staat nu een we beits ver sld. Komt er nog een protocol?:

Dok vindt onderzoek plaats naar de kwalitea vanrwevend sta/in het oppervlaktewater Via f sw I . I kan eenieder gepevens aanleveren aan RIVM voor hetverkrifgen van een beter
londslgk beeld von het voorkomen von PFA5, hetgeen von waarde ken zgn voor h at mafren ven sen de/initisf Ireder

Het lijkt mij dat deze v aag om info dan breed verspreid moet worden en er moet ook lets over vertrouweliikheid afgesp oken worden h)kt me.
Zomaar iets mail en naar een e-mail adres gaat m m at worden denk ik.

Ik zou het lammer vinden als het bednifsleven (weer) onwelwillendheid of iets anders onaardigs in de schoenen geschoven wordt.

2.

Ander balangriik puntla. tiidens het overleg gaf~ah dat het nieuwe MHT wordt ingevoerd. Eerder werd nog aangegeven dat er ook gekeken zou worden naar de uitkomsten van de
be dnjfseffe cte n toets.
Het is van groot belangde resultaten/consequent es ddelsd e bedrijfseffecten toets echtgoed in beeld zijn. Niet onderschatten(zoals ons inziens u het geval, we hebben een zeer
gedetailleerde st d e verricht en de onvolkomenheden en echte fouten uit de Deltares en SI RA studie aan jullie toegezonden). Reden oor deze vraag is dat wij ervan u t gaan dat er



(aldus uitspraken m Zambia uitzending)
Tegelijkertijd heeft dit bureau de opdracht voor een viifi eng onderzoek gekregen om voor en nadelen vsrondie ping te onderzoeken. Mii hjkt dit nu eigenliik zonde van het geld, het
onderzoek zal zeker niet objectief zijn en daarmee waardeloos Daarnaast nogmaals het verzoek ons te laten weten welke plassen m het onderzoek betrokken worden, dit willen wil niet via
Zambia vernemen (de eigenaarvan de inZembla genoemde plas geeft overigens geentoestemm ng).
Ik hoor graag wat jullie hier ee doen. Wil bereiden hierover overigens ook Kamervragen over voor want k vind hetgeen pas geven.

Met vriendeilke groet,

Zr.
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Beste leden van het implementat ets a m Bbk,

Bijgaand het mncept-verslag van ons overleg van vonge week.

Harteloke groet,

Van: (WVL)
Verzonden: 30 2019 9 49
Aa ns

- DGRW'Ci
(WVL);

Onderwerp: RE: Agenda en stukken overleg implementatieteam 2D juni 2019
(WVL);

(WVL); (WVL);

~gnvpg.nj;

Beste leden van het impiementatietea m,

Bijgaand de stukken voor ons overleg van 2 oktober 2019. Nogmaals excuus voor de late toezending

Het overleg vindt plaats op de bekende locatie, Croeselaan 15 te Utrecht, zaal 7A15, aanvang 10.00 uur

Tot woensdag


