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Korte relaas
In 2018 zijn door het Burgercollectief vragen gesteld over het project Over de
Maas een de gemeente en Rijkswaterstaat. Hier is op gereageerd, is mede op
deze vragen het Rbk (Regeling bodemkwaliteit) aangepast op 29 november 2018.

Echter het Burgercolfectief blijft vinden dat er 'zooi'ordt gestort in Over de
Maas. Om dit te kunnen vaststellen is door de gemeente het bureau RPS in de
hand genomen om een steekprof uit te voeren.

Hiervoor is door Rijkswaterstaat op 13 december 2018 een lijst aangeleverd en is
er mondeling toegelicht dat er meer gegevens zijn en dat deze op het kantoor in
te zien zijn. Hier is geen vervolg aan gegevens.

Echter naar aanleiding van een presentatie van het Burgercollectief gegeven aan
DGRW op 25 februari 2019, is door mij en (beleidsmedewerker DGRW)
dat er conclusies zijn getrokken op basis van het onderzoek van RPS. In
samenspraak me door mij gereageerd op de in die presentatie
gepresenteerde conclusies.

RWS BEORLIFSVERTROUWELIIK — PERSOONSVERTROUWELLIK Pagina I van 8



Echter het conceptrapport van RPS zou begin maart geleverd worden door de
gemeente, met de bevestiging van de eerdere afspraken dat wij (gemeente en
RWS) voor publicatie het document te bespreken.
Echter wederom, voordat er een definitieve rapportage is opgeleverd, is door het
burgercollectief vorige week het rapport besproken in de raadsvergadering van
gemeente West Maas en Waal van 27 maart 2019. Dit hebben ze ook op hun
facebookpagina vermeld.

rdjkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Wat moet er gebeuren voordat de definitieve versie verspreid wordt?
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Belangrijkste mails

Omschrijving
«Verzoek van RPS om lijst met 'Bbk-
meldingen te leveren'. Niet is er gevraag
wat er in deze lijst moest komen staan.
«Aanvullend verzoek van RPS om
gegevens schepen te leveren, Inclusief
herhaling eerdere vraag» RWS houdt geen lijst bij met schepen
die in de plas komen lossen

» RWS levert lijst met meldingen vanaf
2015 aan

«DGRW stuurt mail met presentatie over
Vonkerplas, waarin veel gegevens uit OdM
zijn verwerkt. Vragen aan RWS over deze
presentatie» RWS antwoord op vragen en verzoek
om alle documenten

» RWS geeft aanvullend antwoord op
geleverde gegevens

Vastgelegd
Mail

9-11-2018 11:35
Mail

7-12-2018 16:39
Mail

10-12-2018 9:05
Mail

13-12-2018 12i.49
Mail ~

28-2-2019 14:19

Mail

28-2-2019 15:43
Mail

rws.nl

rws.nl

rdjkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

» RWS stuurt in samenspraak met DGRW
een mail naar RPS het burgercollectief en
een CC naar de gemeente. Hierin is
aangegeven dat

In deze mail heb ik
aangegeven dat volgens mij dat RPS ook
nog bij RWS zou komen kijken. Wederom
uitgenodigd
«Burgercollectief geeft aan dat deze
presentatie niets met OdM te maken heeft
of het onderzoek van RPS

28-2-2019 16:53
Mail

en
dreumel(aburoercollectief.info
5-3-2019 14:06

Mail dreumel(Rburoercollectief.info
rws.nl

5-3-20 19 15 : 01

» RWS. Re waarin aangeven wordt dat
logo RPS in de presentatie zit evenals, een
overzichtlijst van meldingen en een mail
van (RWS) m.b.t. vragen
over OdM« Gemeente West maas en Waal.
Levering eerste concept-rapportage RPS

«Gemeente West maas en Waal.
Levering eindconcept rapportage RPS en
een bevestiging van overleg» interne mail commentaar op stuk aan
communicatie

Mail (5rws.nl -&

dreumel(Rburoercollectief.info
6-3-2019 7:46

Mail ~(@westmaasenwaal.nl -&

rws.nl -&

11-03-2019 9:53
Mail ~(@westmaasenwaal.nl -&

rws. nl
2-04-2019 13:07
Mail g ~@rws.nl -&

rws.nl
5-4-2019 12:43
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Commentaar
lajkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Dan de rapportage en de overige conclusies.

Wat ik mis

tng

g Ig
~ Bladzijde 16-17; Partijkeuring,

~ - De conclusies

~ Uit de conclusies wordt volgen 3 punten.

Conclusies die niet zijn geverifieerd bij RWS en door mij (als zijnde RWS) niet te
verifieren :

11.1
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rdjkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland
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Commentaar

algemeen
Ik mis in het rapport dat het Bbk gestoeld is op algemene regels en kwalibo.

lajkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

over de Maas handelt op basis van het 'oude'enerieke kader.

Rapport stelt tekortkomingen aan de orde.

I

I

Paragraaf 2.2.
Toevoeging 1'linea

11.1

11.1
2 alinea:
Het standstill beginsel voor GBT obv Bbk van 2008 is met betrekking tot GBT
afwijkend van het generieke kader van het Bbk.
Voor GBT is een specifiek kader ontwikkeld. Sprake mag zijn van een tijdelijke
verslechtering en na opvullen dient de GBT te worden afgedekt met een schonere
leeflaag (gebiedskwaliteit).

4'linea

Een heldere kijk op diepe 11.1
plassen: link
httos://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PIIBLICATIES/Publicatiese/e202010
/STOWA%202010-38.odf

Hst 4, Par 4.1, Punt 1. :

11.1

1 na laatste alinea par 4.1
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Waarom moet er een overzicht zijn bij de omgeving (wie is die omgeving?) van
de omvang en diversiteit van de grondstromen.
Dit overzicht is toch bekend hij OvdM en bij RWS handhaving.

rdjkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Par 5.1
Hmm lijkt

Eind par 5.1:
(nog) niet zijn toegepast? Of zijn afgekeurd??

11.1

Tweede alinea blz 17

Par 5.2.3
Bbk is gebaseerd op algemene regels
Niet op een vergunningplicht

11.1

Blz 24
Punt 1 het systeem van toepassingsmeldingen is beperkt en dient niet als
administratiesysteem voor toepassingen maar een administratiesysteem voor
beoordeling melding
Punt 2
Eea wordt weer in perspectief gezet. Blijf bij het feit dat het hier gaat om
algemene regels van het Bbk geen vergunning.

Punt 3

Het maatschappelijke aspect is een aspect waar handhaving en RWS niet over
gaat. De
europese regels maken dit mogelijk. Dit kan Nederland niet zo maar naast zich
neerleggen. Dit is meegenomen in de evaluatie diepe plassen 2018

Par 6.2
We hebben weinig bevoegd heden in buitenland als handhaving.

11.1
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Punt 5.
Dit is een punt dat de initiatiefnemer moet verzorgen naar omgeving. Staan wij
mee op afstand.

rdjkswaterstaat Zuid-
Nederland
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland
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