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(ZN)
Herziene handreiking toepassing PFOA houdende grond en bagger Zuid-Hogend-Zuid

40.

Dag~
Aansluitend op onderstaande mad mformee r i k Ie bij deze nader over een vaststegmg die ik op 27 november 2018 heb gedaan.

Op de Baggemet bijeenkomst is een presentatie gegeven door van R»kswaterstaat. Zre o.a. httos //www.baeeemetxnfo/actueel/imoressie-verdiemne-nieuwe-waterwee-27-november-
20M. Aansluitend op deze presentatie heb ik als toehoorder de vraag gesteld of RWS bij het kwalificeren van de vrijkomende onderhoudsbaggerspeae uit de Rotterdamse haven (drca 14 Mm per?aar)
ook nagedacht heeft over de aanwezigheid van PFAS stoffen. Dit naar aanleiding van de door RWS Zuid Nederland in november vastgestelde beleid in zake PFAS stoffen, zoals in onderstaande is
verwoord. De Rotterdamse haven hgt stroomafwaarts van Dordrecht en in de provinae Zuid Holland. En publiek werd geantwoord dat nog geen rekening is gehouden met PFAS stoffen en dat jaarhika de
onderhoudsspecie wel nuttig wordt toegepast m de Noordzee.

later is mij informeel ter o re gekomen dat het Haven badnif als betrokken Rws afdelingen door Bodem'-medewerkers hier eerder op zijn gewezen. Een vreemde gang van zaken die uitgezocht moet
worden denk ik. Zeker als je weet dat al jaren binnen RWS het duidehjk is dat deze PFAS stoffen aanwezig kunnen z»n m de onderhoud sspea e.

Deze week kreeg ik vanuit Amsterdam een zelfde signaal door. Ook bil de aanbcatedmg van D»kverzwanng Zeebrugge Eiland m Amsterdam zijn m de bode m onderzoek die de aanbestedende di enst
heeft laten uitvoeren geen PFAS stoffen meegenomen. Volgens mij is hierdoor fa i te li?k sprake van overtra dmg van Artikel 16 en 18 van het B bk. Ik kan mij voorstellen dat Rijkswaterstaat hier op geen
enkele wijze van beticht zal willen worden en dat zi ch is al voorbee I d opdrachtgever en/of ontdoener van grond en b egge ra pa de wil profileren.

Ik ben benieuwd wat je aan deze misstanden kan doen?

Metvriendelijkegroet,

+31 (0)~
Opat onze overeenkomsten en levenngen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Op verzoek zenden wil u een exemplaar.
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Onderwerp: RE: Overleg Over de Maas

Beste,

Hierb» de weergave van het gebied dat volgens de omgevingsdienat Zuid Hogend Zuid dat wii b» iedere afgekeurde Bbk me ldmg meezenden.

Grond (maar ook baggerspeae) afkomstig uit de provincf m Zuid Holland, IVoord Holland, Iitrecht, Noord 8 abant Zeeland en Gelderfand West worden beschouwd als verdacht op het diffuus voorkomen
van PFOA en P F OS. Dit houdt in dat grond/bagge rapeee, m dien z» wordt toegepast binnen de regio Zuid-Hogend Zuid voorafgaand aan de toepasamg minimaal dient te z» n onderzocht op P FOA en P FOS.

Nadere mformatie:
Herziene handreikmg toepassing PFOA houdende grond Zuid Holland-Zuid
Nader onderzoeksphcht- Herziene handreikmg toepassmg PFOA houdende grond Zuid Holland Zuid
www. expertisecentrumpfas,nl

Onder Gelderland West wordt verstaan 2 gemeenten. Te weten Iingewoof en Geldermaisen.

Metvnendel»kegroet,

R»kswaterstaat Zuid Nederland
Afdeling NOV (verg unningverle ning)

Avenue Ceramr que 125 j 6221 XV Maastncht j~
Postbus 2232, 3500 0E utrecht

F 088-7974150
rws. nl

www.mkswaterstaat.nl

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
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«Bestand: Iur advies over granul iat19 11 2018 docx»
Hierbij zoals toegezegd de uitspraak van RT m b t. granuhet.

Deze uitspraak is voor

Metvnendelilkegroet,


