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februari, RWS Den Bosch

Aanwezig:

Status Over de Maas:

~ Op 31-12-2018 is er 2.350.000 m'eleverd.
~ Er moet nog circa 3.000.000 m'n. + De winning van zand voor ophoging werkt als een

communicerend vat met de aanvoer van materiaal.
~ Voorheen werd er 1 x/ half jaar gepeild
~ Vanaf 1 januari wordt er 1x/kwartaal gepeild
~ Het gat van Van Deursen is klaar dus kan worden opgeleverd aan RWS geeft~ aan.
~ Moleneindsewaard is al opgeleverd aan Provincie.

o Actie : is dit ook al opgeleverd aan RWS?

~ Alles wat al klaar is kan worden opgeleverd geeft aan. Na oplevering kunnen de
controlebezoeken worden ingepland, en akkoord bevinding wordt opgenomen in het
bezoekverstag.

Plastic:

~ De fuik ligt er. Het scherm bij de baggerstort was gescheurd bij het hoog water van begin
februari. Inmiddels is het scherm weer gerepareerd.

~ geeft aan dat door de nieuwe wetswijziging het probleem bij de ontdoener is komen te
liggen, waar het ook hoort. Verwijder het plastic al bij de ontgraving + Klopt, wij zijn het
hiermee eens.

~ Het probleem met de aanwezigheid van piepschuim en plastic is niet alleen te relateren aan
materiaal uit het buitenland. Ook in binnenlands materiaal is piepschuim en plastic
aangetroffen.

geeft aan dat er sprake is van een verbetering na de wetswijziging. Ondanks de
verbetering blijft de stortkoker liggen.

geeft verder nog aan dat de acceptatiecontrole streng is: indien nodig worden
schepen teruggestuurd.

o Actie ~/BraBob: indien schepen worden teruggestuurd, RWS hierover
informeren.

Chloride:

~ De vraag wordt gesteld wat de status is van het al dan niet accepteren van materiaal met
chloride.

~ ~ geeft aan dat RIVM vorig jaar normen heeft gesteld voor zoet water en dat RWS zich

strikt aan deze normen houdt. De norm die door RWS als geheel wordt gehanteerd is 340 mg
chloride/kg ds.

o Actie~ nagaan uit welk rapport de norm van 340 mg chloride/kg droge stof
vandaan komt (2018VJ
geeft aan dat de normen echter niet voor iedereen gelden. Er zijn projecten bekend

waar materiaal met chloride concentraties hoger dan de norm wordt toegepast (bv.

Markerwadden, Ingensche waard -& geen Bbk put, maar wel zoet water).



o Actie~i bekijken of en waarom er voor (o.aj het project Markerwadden
specifiek beleid wordt gehanteerd.

Sulfaat:

~ ~ geeft aan dat hij wacht op een nieuwe norm en dat het tot die tijd niet toegestaan
wordt om grond met uitloogbaar sulfaat toe te passen in Over de Maas

PFOS/PFOA:

~ Waterbodem:~ geeft aan dat de nalevering van vracht in een aquatisch milieu
exponentieel toeneemt. Momenteel is men bezig meer informatie te vergaren. Het zal helaas

nog wel een hele tijd duren voordat de norm voor waterbodem er is.

~ Landbodem: Voor landbodem zal er snel een norm komen is de verwachting.
~ Onduidelijkheid over waar de grens van PFOS/PFOA-verdacht/ onverdacht gebied ligt in West

Gelderland. ~geeft aan een mailtje ter verduidelijking te versturen + dit is inmiddels
gebeurd zie hier de reactie:
"Onder Gelderland West wordt verstaan 2 gemeenten. Te weten Lingewaal en
Geldermalsen. Laat onverlet dat indien je buiten dit gebied zit — onverdacht — dat je via een
vooronderzoek naar mogelijke bronnen kijkt en deze beschrijft cq je parameterpakket
aanpast." Deze gemeente heet inmiddels vanwege de herindeling West Betuwe
Deze gebiedsgrens geldt voor land- en waterbodem welke wordt toegepast in waterbodem.

Meldingen:

~ geeft aan:
~ Vanaf 1 juli 2018, 216 meldingen zijn gedaan waarvan er 89 zijn afgekeurd (41%). + dat is

best fors
~ Vanaf 1 januari 2019, 29 meldingen waarvan er 52% is afgekeurd -+ veel -& een aantal van

die afkeur hebben te maken met PFOS/PFOA.

~ De afkeuring heeft diverse redenen
~ Voor RWS is het duidelijk dat er een aantal onderzoeksbureaus zijn die de keuringen en

rapportages goed doen.
o Actie~: lijstje doorsturen met goede onderzoeksbureaus

~ ~ laat nog weten dat RWS er over aan het denken is om een Last Onder Dwangsom af
te geven wanneer willens en wetens melding is gedaan voor partijen waar iets niet aan
deugd.

Toezicht/Planning per as:

~ ~ geeft aan dat RWS meer inzicht wil in de aanvoer van materiaal per as. Dit is nu

helemaal niet duidelijk aangezien deze vorm van transport vaak niet wordt meegenomen in

de planning. RWS wil graag bij aanvang baggerwerkzaamheden aanwezig zijn.

o Actie : Inventariseren wat er voor nodig is om de leveringen per asinzichtelijk
te krijgen.

Granuliet: 11.1

geven aan dat granuliet, volgens hun,
Zij beschouwen



merkt nog op dat er al circa 150.000 ton van dit materiaal zonder problemen is

toegepast in OdM. Het is voor hem onbegrijpelijk

heeft het juridisch advies met betrekking tot granuliet aan de deelnemers van dit

overleg doorgestuurd.


