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Verduidelijking van hetTijdelijk Handelingskader
PFAS betreft verspreiden van waterbodem

Datum

23 September 2019

Kenmerk

IENW BSK 2019 206113

Bijfage n

NTB

Inleiding

Op Sjuli heeft de Staatssecretaris in afstemming met de Minister het Tijdelijk

handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie
naar de Tiveede Kamer gestuurd Het tijdelijk handelingskader introduceert

voorlopige normen voor het toepassen van PFAS houdende grond en bagger
om op een verantwoorde wijze invulling te geven aan de bestaande zorgplicht
metals doel stagnatie in grond en baggerverzet op te heffen onaanvaardbare

risico s voorde gezondheid van de mens en milieu te voorkomen en het

verspreiden van PFAS in de leefomgeving tegen te gaan Het handelingskader
is de eerste stap in de richting van een definitief handelingskader voor het

omgaan met PFAS houdende grond en baggerspecie Hiervoor is inmiddels al

een flink aantal stappen gezet In genoemde Kamerbrief is reeds aangegeven

dat dit tijdelijke handelingskader niet alle problemen omtrent PFAS houdende

grond en baggerspecie kan wegnemen Pas bij implementatie van het tijdelijk

handelingskader wordt echt duidelijk wat de consequenties zijn voor uitvoering
Mede om die reden is ook gekozen voor een tijdelijk handelingskader zodat

tussentijds aanpassing damwel aanscherping mogelijk is Inmiddels zijn er veel

signalen uit de uitvoeringspraktijk die aanleiding zijn om binnen de

uitgangspunten te zorgen voor aanpassing

Het Kamerlid Van Brenk heeft op 24 September 2019 verzocht om een

Kamerbrief Met bijgevoegde Kamerbrief geeft u hier invulling aan

Kern

Deze nota richt zich op een acuut probleem de verspreiding van baggerspecie
in oppervlaktewater Het knelpunt betreft de passages in het handelingskader
waarin staat dat baggerspecie alleen benedenstrooms in hetzeifde

oppervlaktewaterlichaam zonder toetsing aan de PFAS norm mag worden

toegepast Daardoor mag baggerspecie niet meer benedenstrooms over de
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grens van een oppervlaktewaterlichaam verspreid worden Dit heeft tot gevolg
dat de baggerspecie van bijvoorbeeld havens of projecten zoals de Zeetoegang

IJmond zeesluizen en Nieuwe Sluis Terneuzen niet meer verspreid zou

mogen wforden op de Noordzee De Noordzee is immens een aansluitend maar

ander oppervlaktewaterlichaam Dit zou betekenen dat bijvoorbeeld de havens

niet meer gebaggerd kunnen wforden Deze knelpunten gelden ook voor meer

landimwaarts gelegen oppervlaktewaterlichamen In overleg met RWS DGLM

en HBJZ hebben we gezocht naar een verantwoorde opiossing

Met deze nota wil ik u beiden vragen in te stemmen met onderstaande lijn en

bijgevoegde Kamerbrief met de stand van zaken over het Tijdelijk

handelingskader PFAS In deze brief zal tevens worden ingegaan op genoemd

knelpunt

In de toelichting treft u meer infomnatie over de concrete projecten

Geadviseerd besluit

Ik adviseer u in te stemmen met onderstaande lijn

Verspreiden van baggerspecie is niet alleen toegestaan binnen

hetzelfde oppervlaktewaterlichaam zoals nu in het tijdelijk

handelingskader staat maar ook in stroomafwaarts gelegen

oppervlaktewaterlichamen Dit is in lijn met de oorspronkelijke intentie

van het handelingskader maar is niet op de juiste wijze in het tijdelijk

handelingskader opgenomen
De Tweede Kamer informeren met bijgevoegde brief waarin een stand

van zaken wordt gegeven van het Tijdelijk handelingskader PFAS en de

stappen naar het definitieve handelingskader
In de Kamerbrief geeft u aan dat u in gesprek gaat met de koepels en

de branche organisaties over de door hen gesignaleerde knelpunten bij
de uitvoeringspraktijk Voorgesteld wordt hiervoor het OFL te vragen

Flet voorgesteld besluit maakt dat de uitvoeringspraktijk verder kan maar kent

milieurisico s en juridische risico s en is daarom politiek gevoelig Deze worden

hieronder nadergeduid

Beslistermijn

Spoed Een afweging moet gemaakt worden over de timing van de verzending
van de kamerbrief

• De overgangstermijn van het Tijdelijk handelingskader PFAS voor het

hanteren van eerder uitgevoerde bodemonderzoeken loopt tot 1

oktober Flet is daarmee zeer gewenst voor handhavers en uitvoerders

om voor 1 oktober helderheid te bieden in voorliggende kwestie

• Op dinsdag 1 oktober heeft de Staatssecretaris een gesprek met de

heer Verhagen als voorzitter van Bouwend Nederland

Op 3 oktober heeft de Tweede Kamer een technische briefing over stoffen

problematiek

Argumentatie

Aanleiding van voorfiggend knelpunt
Voor toepassing van baggerspecie is in het tijdelijk handelingskader de

volgende redeneerlijn aangehouden
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Baggerspecie mag benedenstrooms warden toegepast op een plek
waar het sediment van nature zou worden heengevoerd In deze

situatie is geen toetsing aan de norm detectielimiet nodig
Echter dat niet toetsen is in het tijdelijk handelingskader beperkt tot

benedenstroomse toepassing in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam Voor

verspreiding in een ander oppervlaktewaterlichaam geldt de detectielimiet 0 1

microgram per kilogram droge stof als norm

In de praktijk leidt dit er toe dat PFAS houdende baggerspecie waterbodem

uit bijvoorbeeld zeehavens of bijvoorbeeld het project Zeetoegang IJmond niet

meer verspreid mag worden op de Noordzee Immers de baggerspecie komt uit

een ander oppervlaktewaterlichaam Het probleem speelt ook op andere

plaatsen De consequentie dat baggerspecie niet meer verspreid zou kunnen

worden op de Noordzee was nietvoorzien bij het opstellen van het Tijdelijk

Handelingskader PFAS

Voorgestelde ophssingsrichting

Voorgesteld wordt om voor 1 oktober2019 bijgevoegde Kamerbrief te sturen

waarin een stand van zaken wordt gegeven met betrekking tot het Tijdelijk

handelingskader PFAS In het ordedebat van 24 September jongstleden heeft

mevrouw Van Brenk BOplus verzocht om een brief naar aanleiding van

recente nieuwsberichten dat de handel in grond en bagger grotendeels stil ligt
Met deze brief wordt eveneens invulling gegeven aan dit verzoek

In de bijgevoegde Kamerbrief wordt ingegaan op het hierboven beschreven

acute knelpunt Voorgesteld wordt om een nadere duiding te geven aan het

handelingskader waarbij uitgelegd wordt dat geen toetsing aan de norm nodig
is voor verspreiding van baggerspecie binnen hetzelfde

oppervlaktewaterlichaam of in stroomafwaarts gelegen

oppervlaktewaterlichamen Hierbij geldt dezelfde redeneerlijn als beschreven in

het Tijdelijk handelingskader PFAS het enige verschil is de verbreding van de

reikwijdte naar stroomafwaartse oppervlaktewaterlichamen Daarmee wordt

ook toepassing in zoute oppervlaktewaterlichamen mogelijk hetgeen een

opiossing biedt voor de betreffende projecten

De urgentie komt voort uit de in het Tijdelijk handelingskader genoemde

overgangstermijn voor reeds eerder uitgevoerde bodemonderzoeken tot 1

oktober 2019 Zowel de uitvoeringspraktijk als handhavers vragen voor die

datum om duidelijkheid op dit punt Omdat de lijn ook voor uitvoerders

kenbaar moet zijn zal de brief ook verspreid worden aan toezichthouders en

koepels IPO VNG UvW en VNO NCW Daarnaast zal via de website van de

helpdesk bodem gecommuniceerd worden

Milieurisico s

PFAS is een stofgroep waar PFOS maar ook GenX stoffen en PFOA deel van

uitmaken Vanwege de milieubezwaren zijn diverse PFAS onder REACH

aangemerkt als Substance of Very High Concern SVHC waaronder PFOS en

recent ook GenX 16 juli 2019 besluit van ECHA PFOS staat op de prioritaire

lijst van de EU en moet per 1 mei 2020 in heel Europa uitgefaseerd zijn Naast

de SVHC stoffen staan diverse andere PFAS op de Nederlandse lijst met Zeer

Zorgwekkende Stoffen ZZS en met potentiele ZZS pZZS
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Van deze groep stoffen is vooralsnog alleen PFOS genormeerd onderde

Kaderrichtlijn Water KRW Net als voor veel stoffen is de norm in zout water

strenger dan in zoet water doorde hogere gevoeligheid van diersoorten in een

zout miiieu Op grond van eerste metingen biijkt dat ook nu ai veel wateren

niet voidoen aan de norm voor PFOS Er zijn op dit moment geen nomnen voor

PFAS in de waterbodem en daarom wordt uitgegaan van de detectielimiet

Met idee achter het handelingskader is dat PFAS samen met sediment toch ai in

de natuurlijke stroomrichting wordt afgevoerd en er daarom geen

verslechtering van de waterkwaliteit optreedt Daartegen kan worden

ingebracht hoewel er nog diverse onzekerheden zijn dat door het actief

verplaatsen tijdeiijk een achteruitgang kan ontstaan in stroomafwaarts geiegen

opperviaktewateriichamen Dit kan gezien worden ais strijdig met uw ambitie

op waterkwaiiteit

Juridische risico s

Nu we toewerken naar een integrale aanpak van opkomende stoffen in zowel

water als bodem lopen we aan tegen een mogelijke strijdigheid van het

Tijdeiijk handelingskader PFAS en het Besluit Bodemkwaliteit in relatie tot de

KRW Het is nog niet helder hoe toepassen en verspreiden van baggerspecie in

relatie tot kwaliteitseisen van de KRW moet worden gezien De verspreiding
van PFAS houdende baggerspecie in oppervlaktewater kan leiden tot een

achteruitgang van de waterkwaliteit in de zin van de KRW Of dit daadwerkelijk
een risico is moet nog nader worden onderzocht Dit is een van de stappen die

wordt gezet richting het definitieve handelingskader

Er is in de gevallen dat er inderdaad strijd ontstaat met de

waterkwaliteitsdoelstellingen [en het niet mogelijk is dit te mitigeren door een

andere locatiekeuze van de toepassing een reeel risico dat een rechter

oordeelt dat een initiatief geen doorgang kan vinden en of dat de Europese

Commissie laat weten dat Nederland in strijd lijkt te handelen met het

Europese recht [daarna kan een inbreukprocedure volgen Dit risico is echter

ook bij de huidige tekst en interpretatie van het Tijdeiijk handelingskader ai

aanwezig Doordat bagger nu ook toegepast kan worden in zoute wateren is de

kans groter dat de waterkwaliteitsnormen van de KRW overschreden worden

omdat de normen voor zout water strenger zijn

Ook bestaat het risico dat derden handhavingsverzoeken indienen omdat de

betreffende toepassingen in strijd zouden zijn met de zorgplicht van het Besluit

bodemkwaliteit Op dit moment is geen goede inschatting te maken of dit een

reeel risico is

Naast het acute probleem van de verspreiding van baggerspecie in

[stroomafwaarts geiegen opperviaktewateriichamen is er ook het probleem
dat baggerspeciedepots geen baggerspecie die is verontreinigd met PFAS

mogen accepteren uit hoofde van de vergunning Aanpassen van de

vergunning vergt ministens 6 maanden Mogelijk is een gedoogbesluit nodig U

ontvangt hierover nog een separate nota Dit probleem kan niet voor 1 oktober

a s worden opgelost [zie bijiage onder toe cht ng RWS Als niet op korte

termijn kan worden voorzien in gedogen zal dit ook leiden totstagnatie en

extra kosten voorde uitvoeringspraktijk

Overige knelpunten
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Zoals aangegeven in de nota t b v het gesprek van de Staatssecretaris met

Bouwend Nederland lopen op dit moment bouwbedrijven en baggeraars tegen

belangrijke knelpunten op doordat PFAS diffuus verspreid in Nederland worden

aangetroffen Deze knelpunten zijn verder beschreven in deze nota

Vervoigstappen
Onderstaand een overzicht van de vervoigstappen richting een definitief

normenkader

Landeliik Beeld PFAS in bodem en waterbodem Doordat het Tijdelijk

Flandelingskader op 8 juli 2019 is gepubliceerd wordt er nu breed in het

land gemeten naar PFAS Een eerste landelijk beeld van deze data wordt in

maart 2020 verwacht Daarnaast zal het RIVM de achtergrondwaarden van

PFAS bepalen in Nederland als opmaat naar een definitief kader De

resultaten van dit onderzoek worden begin juli 2020 verwacht Ook wordt

het grondwater onderzocht Dit onderzoek zal tot in het derde kwartaal van

2020 lopen
Onderzoeken stofeiaenschappen Verder doet RIVM onderzoek naar onder

meerde mobiliteit uitlogingskarakteristieken en bio accumulatie van PFAS

De uitkomsten van het eerste onderzoek worden in het derde kwartaal van

2020 verwacht De uitkomsten van de andere onderzoeken worden begin

juli 2020 verwacht

Opstellen definitief kader Op basis van bovenstaande onderzoeken en

meetgegevens zal samen met de decentrale bevoegde gezagen een

definitief kader worden opgesteld Daarbij worden ook de huidige

knelpunten betrokken

Alqemene methodiek Er wordt een algemene methodiek ontwikkeld voor

de omgang met ZZS in de bodem Dit om ervoor te zorgen dat er bij de

vondst van een ZZS zo min mogelijk stagnatie optreedt
Intearale aanpak van water bodem en waterbodem Voor waterkwaliteit is

reeds een ketenaanpak opkomende stoffen ontwikkeld Komende periode
wordt gewerkt aan een geintegreerde aanpak voor bodem en water Op

basis van meetgegevens wordt gekeken naarde relatie tussen

waterkwaliteitsnormen en waterjbodemnormen
Vergeliikinq aanpak overiqe landen In de komende periode zal navraag

worden gedaan bij de landen om ons been hoe zij de PFAS problematiek

aanpakken

Politieke context

In het AO leefomgeving van 12 September is veel aandacht besteed aan het

tijdelijk handelingskader PFAS Enerzijds steun voor het opstellen van het

handelingskader en voor het stellen van een norm anderzijds veel vragen voor

de gevolgen voorde uitvoering van projecten van grondbanken aannemers en

baggeraars

Flet knelpunt rondom de term oppervlaktewaterlichaam in het tijdelijk

handelingskader raakt vooral zeehavens en daarnaast ook projecten die

worden uitgevoerd in aanliggende oppervlaktewateren waareen directe relatie

is metde Noordzee Als baggerspecie niet meer verspreid kan worden op de

Noordzee kan dit zonder alternatieven gevolgen hebben voor onder meer

de toegang tot de havens
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Het risico bestaat dat voorstanders in de Tweede Kamer van strange nomnen

dit aangrijpen om te wijzen op de milieurisico s Partijen kunnen wijzen op de

strange aanpak van GenX waardoor het lijkt alsof we voor PFAS vooral een

opiossing zoeken voor de havenactiviteiten

Op dinsdag 1 oktober heeft de Staatssecretaris een gesprek met de heer

Verhagen als voorzitter van Bouwend Nederland Dhr Verhagen zal vergezeld
worden door

[lQ 2e

van Waterbouwers U ontvangt op zeer korte termijn een gespreksnotitie voor

dit gesprek

10 2e ]van de Vereniging van Waterbouwers

] eveneens van de Vereniging

10 2e

10 2e]TLN en

Kader

Besluit en Regaling Bodemkwaliteit

Tijdelijk Handelingskader PFAS

KRW

Krachtenveld afstemming financiele en juridische implicaties
communicatie

Afstemming Deze nota is samen met RWS opgesteld en met medeparaaf van

DGLM en HBJZ

Communicatie er is veel aandacht in de media voor de gevolgen van PFAS

voor aannemers en baggeraars Recent bent u beiden met een nota

IENW BSK 2019 187861 geinformeerd over recente nieuwsberichten en

signalen uitde uitvoeringspraktijk met betrekking tot het Tijdelijk

Flandelingskader PFAS Deze week hebben onder meer de Volkskrant en het

Finandeel Dagblad hier aandacht aan bestead Over de consequenties voor

projecten van ProRail is de Staatssecretaris met een separate nota

gemformeerd IENW BSK 2019 192734 RWS heeft een eerste inventarisatie

gemaakt van de gevolgen zie de toelichting bij deze nota

10 2e

10 2e
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Toelichting van RWS

Op basis van een brede projectinventarisatie is een voorlopig beeld te schetsen

van de stand van zaken m b t PFAS in RWS projecten Uit 116 respondenten

respons 80 90 blijkt dat PFAS

• in 39 van de gevallen geen issue is omdat er geen

bagger grondverzet plaatsvindt of omdat concentraties onder de norm

liggen
• in 25 van de gevallen bodemonderzoeken naar aan\wezigheid van

PFAS nog lopen
• in 25 van de gevallen onderzoek nog moet worden gestart o a

planstudies projecten en

• in 12 van de gevallen er knelpunten zijn ofv el omdat PFAS boven de

norm is aangetroffen ofwfel omdat het THK leidt tot stagnatie als gevolg
van de definitiekwestie zoals omschreven in paragraaf 1 ref sluizen

Temeuzen en Ilmuiden

De belangrijkste observaties zijn datde gevallen waar stagnatie is of dreigt

voornamelijk in de onderste helft van Nederland liggen dat vaak sprake is van

een combinatie van vervuilde bagger en de aanwezigheid van PFAS en dat de

knelpunten grotendeels gerelateerd zijn aan natte projecten sluizen en

vaarwegen

Enkele droge projecten \wegen en tunnels \worden ook geraakt Hier moet

worden bekeken of een opiossing voor nodig is

De geinventariseerde knelpunten zullen naar verwachting gevolgen hebben

voor de financien en de bevaarbaarheid van de vaarwegen Op basis van de

ontvangen enquetes en komende resultaten uit onderzoeken zal het beeld de

komende tijd worden aangescherpt waarbij ook meer duidelijkheid komt in de

omvang van de gevolgen

Inzet van Rijksbaggerspeciedepots voor PFAS vervuild baggerspecie

Baggerspeciedepots zijn aangelegd met als doel sterk verontreinigde

baggerspecie die niet kan worden hergebruikt of worden gereinigd permanent

te bergen Depots accepteren de verontreinigde baggerspecie met PFAS echter

nog niet omdat dit nog niet geregeld is in de omgevingsvergunning

omgevingsdienst bevoegd gezag en watervergunning ILT bevoegd gezag

Voor RWS is het urgent dat dit wordt geregeld vanwege de noodzakelijke

afzetmogelijkheid in depots van PFAS houdende baggerspecie Naar

verwachting zal aanpassing van de vergunning een traject van minstens 6

maanden zijn De omgevingsdiensten in kwestie en ILT hebben op ambtelijk
niveau wel aangegeven dat zij inhoudelijk gezien geen problemen zien in

aanpassen van de vergunning Op korte temnijn overlegt RWS met de

omgevingsdiensten en ILT over gedoogbesluiten vooruitlopend op een wijziging

van de vergunningen ILT heeft aangegeven dat voor een gedoogbesluit een

brief van de bewindspersoon nodig is

Zeetoeaana I3mond

Voor het project Zeetoegang IJmond moet in totaal nog 3 5 miljoen m^

waterbodem worden afgegraven en afgevoerd Op dit moment zijn er twee
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negatieve gevolgen van het THK voor het project Zeetoegang IJmond

bekend Dit zijn het afvoeren van 2 verschillende grondstromen
1 Grondstroom van waterbodem met PFAS van de bouwlocatie naar de

Noordzee Dit betreft grond \waahn PFAS is aangetoond In de huidige
situatie mag deze grond verspreid worden in de Noordzee zoals

beschreven in deze nota

2 Baggerspeciestroom vervuild met minerale olie en PFAS van

bouwlocatie naar baggerdepot Dit betreft ±60 000 m^ baggerspecie
die naast PFAS tevens vervuild is met o a minerale olie waardoordeze

sowieso niet verspreid mag worden op de Noordzee In de huidige

werkwijze wordtdeze baggerspecie toegepast in diepe plassen of

gestort in baggerdepots Echter diepe plassen of baggerdepots mogen

op dit moment geen baggerspecie accepteren die vervuild is met PFAS

Het THK biedt hiervoor geen oplossing waardoor er voor deze grond

op dit moment geen bestemming beschikbaar is

Consequenties Zeetoegang IJmond

Voor de Zeetoegang IJmond ligt vooral het afvoeren van baggerspeciestroom

richting de Noordzee adl kritisch in de planning waardoor stagnatie dreigt in

het geval er voor 1 oktober a s geen oplossing komt Indien dit niet lukt dan

zal het werk stagneren wat leidt tot omvangrijke consequenties in geld en tijd
voor Zeetoegang IJmond omdat de opdrachtnemer de rekening hiervoor bij
RWS zal leggen Een exacte kosteninschatting is nu niet goed te maken

Stilstand van het project loopt in de miljoenen euro s per maand

Nieuwe Sluis Terneuzen

Voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen moet in totaal nog 8 9 miljoen m^

grond baggerspecie worden afgegraven en afgevoerd Voor het project Nieuwe

sluis Terneuzen zijn dezelfde twee negatieve gevolgen bekend maardeze

lijken minder tijds kritisch

1 Grondstroom met PFAS van de bouwlocatie naar de Westerschelde

Dit betreft een baggerspeciestroom waarin PFAS is aangetoond Op

basis van het THK is het per 1 oktober as niet meer mogelijk om PFAS

houdende baggerspecie te verspreiden in Westerschelde Op dit

moment gaat het om 60 000 m^ baggerspecie Het komende half jaar

wordt er ongeveer nog 80 000 m3 verwacht Vanaf 1 april 2020 tot

einde 2020 betreft het nog eens enkele honderdduizenden m^ s

2 Grondstroom van bouwlocatie naar baggerdepot
Dit betreft een baggerspeciestroom waterbodem waar PFAS is

aangetoond Op basis van de PFAS problematiek is het niet meer

mogelijk dit materiaal met een geschatte omvang van 10 000 m3 af te

voeren naar een diepe plas of baggerspecie depot

Consegivenf es Nieuwe Sluis Terneuzen

Voor de nieuwe Sluis Terneuzen ligt het afvoeren van respectievelijk 60 000

m^ en 80 000 m^ baggerspecie op het kritieke pad van de planning Het

project is bezig met een mogelijke oplossing door het instellen van een

tijdelijke opslaglocatie kosten orde grootteCl min tot april 2020 Als dit lukt

wordt het acute probleem onder 1 en 2 uitgesteld Echter op lange termijn
kan niet de alle baggerspecie hier worden opgeslagen Daarnaast moet de

tijdelijke locatie binnen de duur van het project voor 2024 ontmanteld
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worden Een exacte kosteninschatting is nu niet goed te maken Stilstand van

het project loopt in de miijoenen euro s per maand
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Fri 9 27 2019 12 57 35 PM

Subject Retour S t b v DGMI staf 3 okt

Received

DGWB WOM S Nota ter informatie over brief ProRail nav Tiideliik Handelingskader PFAS pdf

Fri 9 27 2019 12 57 37 PM

Allen

ZIe bijgevoegd reactie S op Infonota ProRall handelingskader PFAS

1 Goed om juristen te laten uitzoeken of het reeel is om kosten door te berekenen Heeft de aannemer vanuit zorgplicht ook

niet zelf {ten dele een verantwoordelijkheld

2 Graag reactie wat reden destijds was om tijdelijk handelingskader niet aan de sector voorte leggen voor uitvoeringstoets

{speelt breder dan alleen ProRail

S wil dit graag bespreken In de eerstvolgende DGMI staf 3 okt

Hartelijke groet

10 2b ^0 2^10 2ej

107823 0095



Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Bestuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr

en Marien

Bodem Ordergrond en

Wadder

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

no ^e I

10 2e

nota terinformatie M 31 0 6 | 10 2e |
I f1D 2e E minienw nl

Gevolgen van het tijdelijk handelingskader PFAS voor

projecten ProRail

Datum

Voordatwe accepteren dat direct projectkosten of

indirect ProRail begroting bij lenW neerslaan goed
om juristen te laten uitzoeken of het aangezien de

eerdere zorgplicht al bestond het we reeel is om al

Op 8 juii heeft u het tijdelijk handelingskader voor idie kosten doorte berekenen Heeft de aannemer

houdende grond of baggerspecie naar de Tweede K hier vanuit de ZOrgplicht zelf OOk niet ten dele een

nota IENW BSK 2019 187307 al gemformeerd

Inleiding

In deze nota informeer ik u over bijgevoegde brief van ProRail met door hen

gemelde uitvoeringsproblemen door het Tijdelijk Handelingskader PFAS

Samenvatting kern boodschap
ProRail heeft ons op grond van verplichtingen uit de Beheersconcessie een

brief gestuurd met gesignaleerde knelpunten in grondverwerking bij projecten
• ProRail constateert dat zij door de directe ingang van het kader geen

rekening heeft kunnen houden met het tijdelijk handelingskader
• ProRail is op voorhand niet geconsulteerd en heeft dus geen

uitvoerbaarheidstoets kunnen uitvoeren

• Uit nader contact met ProRail door directie OVS is duidelijk geworden dat

ProRail de noodzaak van het kader en de toepassingsnormen niet ter

discussie stelt maar wel wijst op de gevolgen voor de uitvoeringspraktijk
te weten vertraging en meerkosten bij projecten

• ProRail hield op verdachte locaties al rekening met PFAS De huidige

knelpunten komen naar voren bij projecten waarbij PFAS voor ingaan van

het handelingskader geen issue leek en waar op korte termijn geen

aanpassingen meer mogelijk waren

• Knelpunten zitten met name bij projecten die nu in de feitelijke realisatie

zitten omdat grondverwerkers grond zonder PFAS analyse niet meer

aannemen zonder risico opslag terwiji lopende en geplande
realisatiewerkzaamheden niet gestaakt kunnen worden

• Dit heeft bij onlangs uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van aanleg
en onderhoud aan het ballastbed bij Naarden Bussum Didam Zevenaar

Weert Roermond e a direct geleid tot aanvullende kosten van enkele

miljoenen euro s
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Ook is aan te voeren grond niet in alle gevallen tijdig te onderwerpen aan

PFAS analyses Hierdoor is het soms nodig om in afwijking van lopende
contracten grond van elders aan te voeren Dit zorgt voor meerkosten

Bijkomend knelpunt was de langere anaiysetijd bij laboratoria Hierdoor

kwamen direct staande planningen van aannemers van

bouwwerkzaamheden onder druk te staan ProRaii verwacht claims te

ontvangen van aannemers voor de meerkosten Prorail werkt op dit

moment aan de onderbouwing van gemaakte en te maken meerkosten

Voor het PHS project opstelterrein Amsterdam Westhaven is de lopende

aanbestedingsprocedure een half jaar stilgelegd in afwachting van PFAS

analyses vanwege geprognosticeerde risico s van €12 min exd BTW

ProRaii heeft maatregelen getroffen als het inrichten van meer tijdelijke
depots in afwachting van analyses en waar dat niet mogelijk was de risico s

op aanwezigheid van PFAS afgekocht tegen een forse meerprijs
ProRaii vraagt in de brief om een landelijke overgangstermijn van 6

maanden in te stellen waarin de toepassingsnormen nog niet van

toepassing zijn Bij werkzaamheden overenkele maanden vanaf nu kan

ProRaii het tijdelijke handelingskader in de planning immers inpassen

Onze overweging bij brief van ProRaii

• Een overgangstermijn instellen zoals ProRaii vraagt is niet mogelijk De

verplichting om grond of baggerspecie te laten onderzoeken op PFAS is op

zichzeif niet nieuw maar voIgt al uit de zorgplichten op grond van

bestaande wet en regelgeving
• Daarnaast is een overgangstermijn voor ProRaii niet perse een opiossing

omdat een deel van de uitvoeringsproblemen al zijn opgetreden en de

gemaakte extra kosten niet ongedaan gemaakt kunnen worden

• De gemaakte extra kosten zullen uiteindelijk neerslaan bij lenW omdat

lenW concessieverlener en ook opdrachtgever is voor ProRaii De precieze
direct aanwijsbare meerkosten worden nog geinventariseerd waarbij het

beeld nu is dat dit in de miljoenen euro s loopt
• De inschatting is dat de direct opgetreden knelpunten van tijdelijk aard zijn

Enerzijds zijn de analysetermijnen bij de laboratoria al afgenomen door een

vergroting van de capaciteit bij de laboratoria Anderzijds omdat de

uitvoeringspraktijk op termijn rekening kan houden met het de gevolgen
van PFAS in hun planningen

• Het risico dat bij projecten van ProRaii grond met hoge concentraties van

PFAS wordt aangetroffen blijft net als bij ieder ander project met

grondverzet bestaan

Vervoigstappen
• OVS stemt af met ProRaii over de daadwerkelijke meerkosten Hierover

wordt u te zijner tijd gemformeerd
\a»

■

^ j j l
■■

j i i
• Daarnaast blijven DGWB en DGMO in gesprek met ProRaii om waar noc^^^ I® ^0 rOOGII dat rl6t tijdalljk

kader niet aan de sector is

voorgelegd voor een

uitvoeringstoets

mee te denken aan opiossingen voor de knelpunten

Afstemming
• Voorliggende nota is gezamenlijk opgesteld door DGMO en DGWB

I 10 2e
T™J 2e
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| BSK[| 10 2e ^@minienw nl1 10 2e \ BSK|| 10 2e |@minienw nl1
I0 2e DGRWII iQ 2e 1@minienw nl1

DGRW

[10 2e 10 2eTo

Cc

From

Sent Fri 9 27 2019 1 26 53 PM

Subject RE Actualisatie Dossier WGO en begrotingsbehandeling
Fri 9 27 2019 1 26 55 PM

RWS QA 2 PFAS gevolaen voor proiecten f002fi^sdocx

10 2e

Received

Hoi I 1D 2e I
Zie bijgevoegd Ik heb een redeneerlijn opgenomen over PFAS voor het dossier WGO en begrotingsbehandeling

Eigenlijk zouden we eenst het gesprek met de Stas moeten afwachtend Dan weten we meer over de timing van de brief en

kunnen we de redeneerlijn daarop aanpassen

Groet l 10 2e L

Van I0 2e f
—

10 2e BSK

Verzonden vrijdag 27 September 2019 10 06

Aan 10 2e BSK 10 2e DGRW

1Q 2e | 10 2e | DGRW

Onderwerp FW Actualisatie Dossier WGO en begrotingsbehandeling

Urgentie Hoog

CC

Hoi

Kunnen jullie deze samen oppakken
Redeneerlijn saneren verhaal en stukje pfas
Groetl 10 [2e |

10 2el 10j^
10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
S 06 1 10K2e I secr | 10 2e 06j 1Q 26XfDTg^1 q|0 f2^i [10 2e

S I 10 2e

Van

J@minienw nl

DGRW
_

Verzonden donderdag 26 September 2019 12 34

Aan I
^

10 2e 10 2e ^minienw nl

10 2e @minienw nlBSK |
10 2e | 10K2e | DGRW 10 2e 10 2e I DGRW

@minienw nl

@minienw nl

@minienw nlCC

10 2e f 2e ^10K2e|] PG RW |
DGRW

Onderwerp FW Actualisatie Dossier WGO en begrotingsbehandeling

Urgentie Hoog

Ha I 10 26 I e a

Redeneerlijn Bodem

Voor het dossier voor de begrotingsbehandeling woensdag 16 oktober wil DBO FMC toch graag een redeneerlijn Q A Bodem

Aanleiding is de actualiteit rond PFAS maar wellicht is het handig om de redeneerlijn wat breder neer te zetten Ik laat dat even

aan jou
Deadline maandag 30 September 12 00 uur

Bijgevoegd
Een leeg format voor redeneerlijn Q A

Een ingevuld voorbeeld

Q A RWS rond PFAS gevolgen projecten moet hier natuurlijk in samenhang mee zijn

Toezeggingen Bodem

Verder voeg ik voor de zekerheid nog even eerder door mi] doorgestuurd verzoek van M S toe m b t openstaande toezeggingen

Ookt b v de begrotingsbehandeling

10 2e |@minienw nl

10 2e @minienw nl

10 2e 10 2e BSK

10 2e 10 2e

Deadline maandag 30 September
Beide zaken mogen maandag naar mij Ik zal doorzetten

Groet en dank

10 2e

[

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag | flexplek
Postbus 20906 | 2500 EX | Den Haag

Ml 10 2e

J@minienw nl

www riiksoverheid nl ministeries

10 2e

107822 0097



10 2e 10 2e FMC 10 2e @minienw nlVan

Verzonden donderdag 26 September 2019 11 45

Aan 10 2e J DGRW L
^minienw nl

10 2e DGRW^minienw nl

10X2e | DGRW

minienw nl

10 2S 10 2e ^minienw nl

10 2eCC begrotingszakendbo

Onderwerp Actualisatie Dossier WGO en begrotingsbehandeling
Ha alien

Eerder hebben we besproken dat er vanuit DGWB geen dossiers voorbereid hoeven te worden

Omdat er gesprekken zijn met de Stas over PFAS willen we hiervoor toch een algemene redeneerlijn toevoegen aan het

dossier WGO begrotingsbehandeling
Kunnen jullie deze uitvraag uitzetten

Vanwege verzending van het dossier naar de bewindspersonen ontvang ik deze graag uiterlh k a s maandag voor 12 00 uur

Van RWS heb ik eerder bijgevoegde Q A ontvangen Goed om dit even samen met hun af te stem men

Groet flD^
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[10 2e 10 2e BSK[| 10 29

DGRW

To @minienw nl]
10 2eFrom

Sent Fri 9 27 2019 1 42 04 PM

Subject FW FIFE Records Manager records

Fri 9 27 2019 1 42 05 PM

02 concept kamerbrief aanpassing tiideliik handelingskader PFAS 26 sept versie 15 uur 44 DOCX

Received

01 DGWB WOM M en S beslisnota over tiideliik handelingskader pfas DOCX

Overleg over PFAS problematiek met Bouwend Nederland DOCX

Oorspronkelijk bencht

Van 0 SSO 1CT OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP FYDIBOHF23SPDLT CN RECIPIENTS CN ^ 10 2e

Verzonden donderd^ 26 September 2019 17 17

] BSK 1 10 2e ~| a minienw nlI0 2eAan

Onderwerp HPE Records Manager records

En hierbij de nota en kamerbrief

Groet | 10 26

HPE Records Manager recordgegevens

Recordnirmmer IENW BSK 2019 209103

Titel 02 concept kamerbrief aanpassing tijdelijk handelingskader PFAS 26 sept versie 15 unr 44

HPE Records Manager recordgegevens —

Recordmrmmer IENW BSK 2019 206113

TitekOl DGWB WOM M en S beslisnota over tijdelijk handelingskader pfas

107821 0099



Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Minister en Staatssecretaris Bestuurskern

Dir WaterkwalitEit Ondergr
en Marien

Bodeni Ondergrond en

Wadden

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

I

Deslisnota M 31 0 6 10 2S

Pm ml enw nl

Verduidelijking van hetTijdelijk Handelingskader
PFAS betreft verspreiden van waterbodem

Datum

23 September 2019

Kenmerk

IENW BSK 2019 206113

Bijfage n

1

Inleiding

Op Sjuli heeft de Staatssecretaris in afstemming met de Minister het Tijdelijk

handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie
naar de Tiveede Kamer gestuurd Het tijdelijk handelingskader introduceert

voorlopige normen voor het toepassen van PFAS houdende grond en bagger
om op een verantwoorde wijze invulling te geven aan de bestaande zorgplicht
metals doel stagnatie in grond en baggerverzet op te heffen onaanvaardbare

risico s voorde gezondheid van de mens en milieu te voorkomen en het

verspreiden van PFAS in de leefomgeving tegen te gaan Het handelingskader
is de eerste stap in de richting van een definitief handelingskader voor het

omgaan met PFAS houdende grond en baggerspecie Hiervoor is inmiddels al

een flink aantal stappen gezet In genoemde Kamerbrief is reeds aangegeven

dat dit tijdelijke handelingskader niet alle problemen omtrent PFAS houdende

grond en baggerspecie kan wegnemen Pas bij implementatie van het tijdelijk

handelingskader wordt echt duidelijk wat de consequenties zijn voor uitvoering
Mede om die reden is ook gekozen voor een tijdelijk handelingskader zodat

tussentijds aanpassing damwel aanscherping mogelijk is Inmiddels zijn er veel

signalen uit de uitvoeringspraktijk die aanleiding zijn om binnen de

uitgangspunten te zorgen voor aanpassing

Het Kamerlid Van Brenk heeft op 24 September 2019 verzocht om een

Kamerbrief Met bijgevoegde Kamerbrief geeft u hier invulling aan

Kern

Deze nota richt zich op een acuut probleem de verspreiding van baggerspecie
in oppervlaktewater Het knelpunt betreft de passages in het handelingskader
waarin staat dat baggerspecie alleen benedenstrooms in hetzeifde

oppervlaktewaterlichaam zonder toetsing aan de PFAS norm mag worden

toegepast Daardoor mag baggerspecie niet meer benedenstrooms over de
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grens van een oppervlaktewaterlichaam verspreid worden Dit heeft tot gevolg
dat de baggerspecie van bijvoorbeeld havens of projecten zoals de Zeetoegang

IJmond zeesluizen en Nieuwe Sluis Terneuzen niet meer verspreid zou

mogen wforden op de Noordzee De Noordzee is immens een aansluitend maar

ander oppervlaktewaterlichaam Dit zou betekenen dat bijvoorbeeld de havens

niet meer gebaggerd kunnen wforden Deze knelpunten gelden ook voor meer

landimwaarts gelegen oppervlaktewaterlichamen In overleg met RWS DGLM

en HBJZ hebben we gezocht naar een verantwoorde opiossing

Met deze nota wil ik u beiden vragen in te stemmen met onderstaande lijn en

bijgevoegde Kamerbrief met de stand van zaken over het Tijdelijk

handelingskader PFAS In deze brief zal tevens worden ingegaan op genoemd

knelpunt

In de toelichting treft u meer infomnatie over de concrete projecten

Geadviseerd besluit

Ik adviseer u in te stemmen met onderstaande lijn

Verspreiden van baggerspecie is niet alleen toegestaan binnen

hetzelfde oppervlaktewaterlichaam zoals nu in het tijdelijk

handelingskader staat maar ook in stroomafwaarts gelegen

oppervlaktewaterlichamen Dit is in lijn met de oorspronkelijke intentie

van het handelingskader maar is niet op de juiste wijze in het tijdelijk

handelingskader opgenomen
De Tweede Kamer informeren met bijgevoegde brief waarin een stand

van zaken wordt gegeven van het Tijdelijk handelingskader PFAS en de

stappen naar het definitieve handelingskader
In de Kamerbrief geeft u aan dat u in gesprek gaat met de koepels en

de branche organisaties over de door hen gesignaleerde knelpunten bij
de uitvoeringspraktijk Voorgesteld wordt hiervoor het OFL te vragen

Flet voorgesteld besluit maakt dat de uitvoeringspraktijk verder kan maar kent

milieurisico s en juridische risico s en is daarom politiek gevoelig Deze worden

hieronder nadergeduid

Beslistermijn

Spoed Een afweging moet gemaakt worden over de timing van de verzending
van de kamerbrief

• De overgangstermijn van het Tijdelijk handelingskader PFAS voor het

hanteren van eerder uitgevoerde bodemonderzoeken loopt tot 1

oktober Flet is daarmee zeer gewenst voor handhavers en uitvoerders

om voor 1 oktober helderheid te bieden in voorliggende kwestie

• Op dinsdag 1 oktober heeft de Staatssecretaris een gesprek met de

heer Verhagen als voorzitter van Bouwend Nederland

Op 3 oktober heeft de Tweede Kamer een technische briefing over stoffen

problematiek

Argumentatie

Aanleiding van voorfiggend knelpunt
Voor toepassing van baggerspecie is in het tijdelijk handelingskader de

volgende redeneerlijn aangehouden
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Baggerspecie mag benedenstrooms warden toegepast op een plek
waar het sediment van nature zou worden heengevoerd In deze

situatie is geen toetsing aan de norm detectielimiet nodig
Echter dat niet toetsen is in het tijdelijk handelingskader beperkt tot

benedenstroomse toepassing in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam Voor

verspreiding in een ander oppervlaktewaterlichaam geldt de detectielimiet 0 1

microgram per kilogram droge stof als norm

In de praktijk leidt dit er toe dat PFAS houdende baggerspecie waterbodem

uit bijvoorbeeld zeehavens of bijvoorbeeld het project Zeetoegang IJmond niet

meer verspreid mag worden op de Noordzee Immers de baggerspecie komt uit

een ander oppervlaktewaterlichaam Het probleem speelt ook op andere

plaatsen De consequentie dat baggerspecie niet meer verspreid zou kunnen

worden op de Noordzee was nietvoorzien bij het opstellen van het Tijdelijk

Handelingskader PFAS

Voorgestelde ophssingsrichting

Voorgesteld wordt om voor 1 oktober2019 bijgevoegde Kamerbrief te sturen

waarin een stand van zaken wordt gegeven met betrekking tot het Tijdelijk

handelingskader PFAS In het ordedebat van 24 September jongstleden heeft

mevrouw Van Brenk BOplus verzocht om een brief naar aanleiding van

recente nieuwsberichten dat de handel in grond en bagger grotendeels stil ligt
Met deze brief wordt eveneens invulling gegeven aan dit verzoek

In de bijgevoegde Kamerbrief wordt ingegaan op het hierboven beschreven

acute knelpunt Voorgesteld wordt om een nadere duiding te geven aan het

handelingskader waarbij uitgelegd wordt dat geen toetsing aan de norm nodig
is voor verspreiding van baggerspecie binnen hetzelfde

oppervlaktewaterlichaam of in stroomafwaarts gelegen

oppervlaktewaterlichamen Hierbij geldt dezelfde redeneerlijn als beschreven in

het Tijdelijk handelingskader PFAS het enige verschil is de verbreding van de

reikwijdte naar stroomafwaartse oppervlaktewaterlichamen Daarmee wordt

ook toepassing in zoute oppervlaktewaterlichamen mogelijk hetgeen een

opiossing biedt voor de betreffende projecten

De urgentie komt voort uit de in het Tijdelijk handelingskader genoemde

overgangstermijn voor reeds eerder uitgevoerde bodemonderzoeken tot 1

oktober 2019 Zowel de uitvoeringspraktijk als handhavers vragen voor die

datum om duidelijkheid op dit punt Omdat de lijn ook voor uitvoerders

kenbaar moet zijn zal de brief ook verspreid worden aan toezichthouders en

koepels IPO VNG UvW en VNO NCW Daarnaast zal via de website van de

helpdesk bodem gecommuniceerd worden

Milieurisico s

PFAS is een stofgroep waar PFOS maar ook GenX stoffen en PFOA deel van

uitmaken Vanwege de milieubezwaren zijn diverse PFAS onder REACH

aangemerkt als Substance of Very High Concern SVHC waaronder PFOS en

recent ook GenX 16 juli 2019 besluit van ECHA PFOS staat op de prioritaire

lijst van de EU en moet per 1 mei 2020 in heel Europa uitgefaseerd zijn Naast

de SVHC stoffen staan diverse andere PFAS op de Nederlandse lijst met Zeer

Zorgwekkende Stoffen ZZS en met potentiele ZZS pZZS
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Van deze groep stoffen is vooralsnog alleen PFOS genormeerd onderde

Kaderrichtlijn Water KRW Net als voor veel stoffen is de norm in zout water

strenger dan in zoet water doorde hogere gevoeligheid van diersoorten in een

zout miiieu Op grond van eerste metingen biijkt dat ook nu ai veel wateren

niet voidoen aan de norm voor PFOS Er zijn op dit moment geen nomnen voor

PFAS in de waterbodem en daarom wordt uitgegaan van de detectielimiet

Met idee achter het handelingskader is dat PFAS samen met sediment toch ai in

de natuurlijke stroomrichting wordt afgevoerd en er daarom geen

verslechtering van de waterkwaliteit optreedt Daartegen kan worden

ingebracht hoewel er nog diverse onzekerheden zijn dat door het actief

verplaatsen tijdeiijk een achteruitgang kan ontstaan in stroomafwaarts geiegen

opperviaktewateriichamen Dit kan gezien worden ais strijdig met uw ambitie

op waterkwaiiteit

Juridische risico s

Het tijdeiijk handelingskader wordt zodanig uitgebreid dat ook het

benedenstrooms toepassen in een ander oppervlaktewaterlichaam is

toegestaan In dat andere oppervlaktewaterlichaam kan daardoor de

waterkwaliteit verslechteren Op grond van de KRW moeten maatregelen
worden genomen om achteruitgang van de waterkwaliteit te voorkomen

Echter het gaat om toepassen van sediment dat ai van nature naar dat

oppervlaktewaterlichaam zou worden gevoerd De vraag is dan ook of ten

opzichte van de natuurlijke situatie sprake is van achteruitgang van de

waterkwaliteit

Overigens komt deze vraagstelling ook terug bij de huidige tekst van het

Tijdeiijk handelingskader Het enige verschil is dat bij toepassingen in zoute

wateren hetgeen mogelijk wordt onder de nieuwe verduidelijkende

interpretatie eerdereen kans bestaat dat sprake is van een overschrijding van

de waterkwaliteitsnomn voor PFOS Dit komt omdat de kwaliteitseisen voor

zoute wateren strenger zijn De vraag naar de relatie met de KRW kan aan de

orde komen als er bezwaar wordt gemaakt tegen een activiteit of als de

Europese Commissie hier vragen over gaat stellen

Of er daadwerkelijk een risico bestaat dat verspreiding van PFAS houdende

baggerspecie lokaal kan leiden tot een achteruitgang van de waterkwaliteit in

de zin van de KRW moet nog nader worden uitgezocht Hieroverzal helderheid

moeten bestaan voordat het Handelingskader in regelgeving wordt vastgelegd

Naast het acute probleem van de verspreiding van baggerspecie in

stroomafwaarts gelegenj opperviaktewateriichamen is er ook het probleem
dat baggerspeciedepots geen baggerspecie die is verontreinigd met PFAS

mogen accepteren uit hoofde van de vergunning Aanpassen van de

vergunning vergt ministens 6 maanden Mogelijk is een gedoogbesluit nodig U

ontvangt hierover nog een separate nota Dit probleem kan niet voor 1 oktober

a s worden opgelost zie bijiage onder toelichting RWSy Als niet op korte

termijn kan worden voorzien in gedogen zal dit ook leiden tot stagnatie en

extra kosten voorde uitvoeringspraktijk

Overige knelpunten
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Zoals aangegeven in de nota t b v het gesprek van de Staatssecretaris met

Bouwend Nederland lopen op dit moment bouwbedrijven en baggeraars tegen

belangrijke knelpunten op doordat PFAS diffuus verspreid in Nederland worden

aangetroffen Deze knelpunten zijn verder beschreven in deze nota

Vervoigstappen
Onderstaand een overzicht van de vervoigstappen richting een definitief

normenkader

Landeliik Beeld PFAS in bodem en waterbodem Doordat het Tijdelijk

Flandelingskader op 8 juli 2019 is gepubliceerd wordt er nu breed in het

land gemeten naar PFAS Een eerste landelijk beeld van deze data wordt in

maart 2020 verwacht Daarnaast zal het RIVM de achtergrondwaarden van

PFAS bepalen in Nederland als opmaat naar een definitief kader De

resultaten van dit onderzoek worden begin juli 2020 verwacht Ook wordt

het grondwater onderzocht Dit onderzoek zal tot in het derde kwartaal van

2020 lopen
Onderzoeken stofeiaenschappen Verder doet RIVM onderzoek naar onder

meerde mobiliteit uitlogingskarakteristieken en bio accumulatie van PFAS

De uitkomsten van het eerste onderzoek worden in het derde kwartaal van

2020 verwacht De uitkomsten van de andere onderzoeken worden begin

juli 2020 verwacht

Opstellen definitief kader Op basis van bovenstaande onderzoeken en

meetgegevens zal samen met de decentrale bevoegde gezagen een

definitief kader worden opgesteld Daarbij worden ook de huidige

knelpunten betrokken

Alqemene methodiek Er wordt een algemene methodiek ontwikkeld voor

de omgang met ZZS in de bodem Dit om ervoor te zorgen dat er bij de

vondst van een ZZS zo min mogelijk stagnatie optreedt
Intearale aanpak van water bodem en waterbodem Voor waterkwaliteit is

reeds een ketenaanpak opkomende stoffen ontwikkeld Komende periode
wordt gewerkt aan een geintegreerde aanpak voor bodem en water Op

basis van meetgegevens wordt gekeken naarde relatie tussen

waterkwaliteitsnormen en waterjbodemnormen
Vergeliikinq aanpak overiqe landen In de komende periode zal navraag

worden gedaan bij de landen om ons been hoe zij de PFAS problematiek

aanpakken

Politieke context

In het AO leefomgeving van 12 September is veel aandacht besteed aan het

tijdelijk handelingskader PFAS Enerzijds steun voor het opstellen van het

handelingskader en voor het stellen van een norm anderzijds veel vragen voor

de gevolgen voorde uitvoering van projecten van grondbanken aannemers en

baggeraars

Flet knelpunt rondom de term oppervlaktewaterlichaam in het tijdelijk

handelingskader raakt vooral zeehavens en daarnaast ook projecten die

worden uitgevoerd in aanliggende oppervlaktewateren waareen directe relatie

is metde Noordzee Als baggerspecie niet meer verspreid kan worden op de

Noordzee kan dit zonder alternatieven gevolgen hebben voor onder meer

de toegang tot de havens
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Het risico bestaat dat voorstanders in de Tweede Kamer van strange nomnen

dit aangrijpen om te wijzen op de milieurisico s Partijen kunnen wijzen op de

strange aanpak van GenX waardoor het lijkt alsof we voor PFAS vooral een

opiossing zoeken voor de havenactiviteiten

Op dinsdag 1 oktober heeft de Staatssecretaris een gesprek met de heer

Verhagen als voorzitter van Bouwend Nederland Dhr Verhagen zal vergezeld
worden door| 10 2s | | 10 2e [van de Vereniging van Waterbouwens

[I I0 ^g TtLN en I I0 2e | eveneens van de Vereniging

van Waterbouwers U ontvangt op zeer korte termijn een gespreksnotitie voor

dit gesprek

Kader

Besluit en Regeling Bodemkwaliteit

Tijdelijk Handelingskader PFAS

KRW

Krachtenveld afstemming financiele en juridische implicaties
communicatie

Afstemming Deze nota is samen met RWS opgesteld en met medeparaaf van

DGLM en HBJZ

Communicatie er is veel aandacht in de media voor de gevolgen van PFAS

voor aannemers en baggeraars Recent bent u beiden met een nota

IENW BSK 2019 187861 geinformeerd over recente nieuwsberichten en

signalen uitde uitvoeringspraktijk met betrekking tot het Tijdelijk

Flandelingskader PFAS Deze week hebben onder meer de Volkskrant en het

Finandeel Dagblad hier aandacht aan besteed Over de consequenties voor

projecten van ProRail is de Staatssecretaris met een separate nota

gemformeerd IENW BSK 2019 192734 RWS heeft een eerste inventarisatie

gemaakt van de gevolgen zie de toelichting bij deze nota

10 2e
10 2e
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Toelichting van RWS

Op basis van een brede projectinventarisatie is een voorlopig beeld te schetsen

van de stand van zaken m b t PFAS in RWS projecten Uit 116 respondenten

respons 80 90 blijkt dat PFAS

• in 39 van de gevallen geen issue is omdat er geen

bagger grondverzet plaatsvindt of omdat concentraties onder de norm

liggen
• in 25 van de gevallen bodemonderzoeken naar aan\wezigheid van

PFAS nog lopen
• in 25 van de gevallen onderzoek nog moet worden gestart o a

planstudies projecten en

• in 12 van de gevallen er knelpunten zijn ofv el omdat PFAS boven de

norm is aangetroffen ofwfel omdat het THK leidt tot stagnatie als gevolg
van de definitiekwestie zoals omschreven in paragraaf 1 ref sluizen

Temeuzen en Ilmuiden

De belangrijkste observaties zijn datde gevallen waar stagnatie is of dreigt

voornamelijk in de onderste helft van Nederland liggen dat vaak sprake is van

een combinatie van vervuilde bagger en de aanwezigheid van PFAS en dat de

knelpunten grotendeels gerelateerd zijn aan natte projecten sluizen en

vaarwegen

Enkele droge projecten \wegen en tunnels \worden ook geraakt Hier moet

worden bekeken of een opiossing voor nodig is

De geinventariseerde knelpunten zullen naar verwachting gevolgen hebben

voor de financien en de bevaarbaarheid van de vaarwegen Op basis van de

ontvangen enquetes en komende resultaten uit onderzoeken zal het beeld de

komende tijd worden aangescherpt waarbij ook meer duidelijkheid komt in de

omvang van de gevolgen

Inzet van Rijksbaggerspeciedepots voor PFAS vervuild baggerspecie

Baggerspeciedepots zijn aangelegd met als doel sterk verontreinigde

baggerspecie die niet kan worden hergebruikt of worden gereinigd permanent

te bergen Depots accepteren de verontreinigde baggerspecie met PFAS echter

nog niet omdat dit nog niet geregeld is in de omgevingsvergunning

omgevingsdienst bevoegd gezag en watervergunning ILT bevoegd gezag

Voor RWS is het urgent dat dit wordt geregeld vanwege de noodzakelijke

afzetmogelijkheid in depots van PFAS houdende baggerspecie Naar

verwachting zal aanpassing van de vergunning een traject van minstens 6

maanden zijn De omgevingsdiensten in kwestie en ILT hebben op ambtelijk
niveau wel aangegeven dat zij inhoudelijk gezien geen problemen zien in

aanpassen van de vergunning Op korte temnijn overlegt RWS met de

omgevingsdiensten en ILT over gedoogbesluiten vooruitlopend op een wijziging

van de vergunningen ILT heeft aangegeven dat voor een gedoogbesluit een

brief van de bewindspersoon nodig is

Zeetoeaana I3mond

Voor het project Zeetoegang IJmond moet in totaal nog 3 5 miljoen m^

waterbodem worden afgegraven en afgevoerd Op dit moment zijn er twee
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negatieve gevolgen van het THK voor het project Zeetoegang IJmond

bekend Dit zijn het afvoeren van 2 verschillende grondstromen
1 Grondstroom van waterbodem met PFAS van de bouwlocatie naar de

Noordzee Dit betreft grond \waahn PFAS is aangetoond In de huidige
situatie mag deze grond verspreid worden in de Noordzee zoals

beschreven in deze nota

2 Baggerspeciestroom vervuild met minerale olie en PFAS van

bouwlocatie naar baggerdepot Dit betreft ±60 000 m^ baggerspecie
die naast PFAS tevens vervuild is met o a minerale olie waardoordeze

sowieso niet verspreid mag worden op de Noordzee In de huidige

werkwijze wordtdeze baggerspecie toegepast in diepe plassen of

gestort in baggerdepots Echter diepe plassen of baggerdepots mogen

op dit moment geen baggerspecie accepteren die vervuild is met PFAS

Het THK biedt hiervoor geen oplossing waardoor er voor deze grond

op dit moment geen bestemming beschikbaar is

Consequenties Zeetoegang IJmond

Voor de Zeetoegang IJmond ligt vooral het afvoeren van baggerspeciestroom

richting de Noordzee adl kritisch in de planning waardoor stagnatie dreigt in

het geval er voor 1 oktober a s geen oplossing komt Indien dit niet lukt dan

zal het werk stagneren wat leidt tot omvangrijke consequenties in geld en tijd
voor Zeetoegang IJmond omdat de opdrachtnemer de rekening hiervoor bij
RWS zal leggen Een exacte kosteninschatting is nu niet goed te maken

Stilstand van het project loopt in de miljoenen euro s per maand

Nieuwe Sluis Terneuzen

Voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen moet in totaal nog 8 9 miljoen m^

grond baggerspecie worden afgegraven en afgevoerd Voor het project Nieuwe

sluis Terneuzen zijn dezelfde twee negatieve gevolgen bekend maardeze

lijken minder tijds kritisch

1 Grondstroom met PFAS van de bouwlocatie naar de Westerschelde

Dit betreft een baggerspeciestroom waarin PFAS is aangetoond Op

basis van het THK is het per 1 oktober as niet meer mogelijk om PFAS

houdende baggerspecie te verspreiden in Westerschelde Op dit

moment gaat het om 60 000 m^ baggerspecie Het komende half jaar

wordt er ongeveer nog 80 000 m3 verwacht Vanaf 1 april 2020 tot

einde 2020 betreft het nog eens enkele honderdduizenden m^ s

2 Grondstroom van bouwlocatie naar baggerdepot
Dit betreft een baggerspeciestroom waterbodem waar PFAS is

aangetoond Op basis van de PFAS problematiek is het niet meer

mogelijk dit materiaal met een geschatte omvang van 10 000 m3 af te

voeren naar een diepe plas of baggerspecie depot

Consegivenf es Nieuwe Sluis Terneuzen

Voor de nieuwe Sluis Terneuzen ligt het afvoeren van respectievelijk 60 000

m^ en 80 000 m^ baggerspecie op het kritieke pad van de planning Het

project is bezig met een mogelijke oplossing door het instellen van een

tijdelijke opslaglocatie kosten orde grootteCl min tot april 2020 Als dit lukt

wordt het acute probleem onder 1 en 2 uitgesteld Echter op lange termijn
kan niet de alle baggerspecie hier worden opgeslagen Daarnaast moet de

tijdelijke locatie binnen de duur van het project voor 2024 ontmanteld
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worden Een exacte kosteninschatting is nu niet goed te maken Stilstand van

het project loopt in de miijoenen euro s per maand
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Overleg over PFAS problematiek met Bouwend
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25 September 2019

Kenmerk

IENW BSK 2019 207BB1

Aanleiding en doel

U heeft op dinsdag 1 oktober 2019 van 15 30 tot 16 15 uur een gesprek met

de heer Maxime Verhagen van Bouwend Nederland inzake PFAS

Op Sjuli 2019 heeft u het Tijdelijk handelingskader voor de omgang met PFAS

houdende grond en bagger aan de Tweede Kamer gestuurd om een algehele

stagnatie van grond en baggerverzet te voorkomen Deze stagnatie zou

optreden omdat in het kader van de zorgplicht op PFAS gemeten moet worden

en de verwachting is dat vrijwel in heel Nederland PFAS diffuus verspreid in de

water bodem voorkomt

Doordat PFAS inderdaad wijd verbreid in Nederland voorkomt ondervinden

veel projecten in de grond weg en waterbouw op dit moment hinder Die

hinder varieert van vertraging door het moeten wachten op laboratorium

uitslagen tot het stilleggen of uitstellen van projecten omdat ze de grond of

bagger niet kunnen afvoeren op de manier die gebruikelijk was

U heeft aan de Kamer aangegeven in gesprek te gaan met

brancheorganisaties U kunt de bevindingen uit de gesprekken meenemen bij

aanpassingen aanscherpingen van het tijdelijke handelingskader vanwege

knelpunten uit de praktijk danwel bij het opstellen van het definitieve kader

uiteraard binnen de gehanteerde uitgangspunten

Resultaten

Een belangrijke uitkomst van het gesprek is dat de branche zich

gehoord voelt en zelf ook gaat meedenken over opiossingen anders

dan de normen aanpassen

Een tweede uitkomst is dat de branche handelingsperspectief krijgt
doordat u aangeeft welke acties al lopen die hen direct of indirect

helpen

Pagina 1 van 7

110312 0102



De branche kan helpen een beter inzicht te krijgen in mogelijke

knelpunten

Uw bijdrage
U kunt de branche uitvragen over de knelpunten die zij ervaren de problemen
waarde uitvoeringspraktijk tegen op loopt de concrete opiossingen die zij zien

en de manier waarop u kan bijdragen aan de opiossingen

U kan aangeven waarom het tijdelijk handelingskader is opgesteld
• PFAS is schadelijk voor mens en milieu en wordt diffuus in heel

Nederland aangetroffen
• Dat houdt in dat de zorgplicht geldt voor niet genormeerde stoffen

houdt dat in dat grond en bagger niet meer verzet mogen worden tot

er een beleidskader is als er een niet genormeerde stof in v ordt

gedetecteerd in dit geval 0 1 microgram PFAS per kilogram droge stof

• Dit zou heel Nederland op slot zetten

• Om deze reden en op verzoek van decentrale overheden die

geconfronteerd werden met stagnatie door het handhaven van de

zorgplicht is RIVM gevraagd vanuiteen risicobenadering te kijken
welke normen mogelijk zijn zonder dat een risico voor mens en milieu

optreden
• Op basis van die gegevens is de zorgplicht verantwoord ingevuld
• Uitgangspunt daarbij blijft dat carcinogene toxische stoffen niet vender

in het milieu verspreid iworden

• Het tijdelijk handelingskader geeft veel ruimte ten opzichte van de

detectiegrens zeker omdat de diffuus aangetroffen concentraties PFAS

tot op heden onder de 3 microgram per kilogram droge stof liggen
maar gezien de zorgplicht in de praktijk voor PFAS nog niet werd

nageleefd is het evident dat het tijdelijke handelingskader voor de

sector knelpunten opievert

Belangrijk voor de branche is dat het u\w inschatting is dat het tijdelijke

handelingskader een verantiwoorde invulling van de zorgplicht is Wil

men hetTHK nu niet dan is de terugvaloptie de standaard invulling
van de zorgplicht met 0 1 microgram PFAS per kg droge stof

U kan aangeven wfat de planning is om tot een definitief kader te komen

• RIVM verzamelt alle data van PFAS metingen die in heel Nederland om

tot een landsdekkend beeld te komen ik verwacht een eerste

landsdekkend beeld in maart 2020 met de Kamer te kunnen delen

• RIVM gaatde achtergrondwaarden bepalen die in Nederland

voorkomen Als deze hogerzijn dan de detectiegrens kan de grens van

0 1 microgram per kilogram droge stof bijgesteld iworden

• RIVM onderzoekt de uitloogkarakteristieken en bio accumulatie van

PFAS Deze onderzoeken worden begin juli 2020 opgeleverd
• RIVM onderzoekt de mobiliteit van PFAS Dit onderzoek zal in het derde

kwartaal van 2020 opgeleverd worden

• Op basis van uitkomsten van de onderzoeken en de overleggen met u

en met de koepels kan het tijdelijk handelingskader geevalueerd
worden als opstap naar het definitieve kader In de zomer 2020

kunnen we daadwerkelijk beginnen met het opstellen van de definitieve

kader
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• We zijn in overleg met de VNG om hen te stimuleren zo snel mogelijk
de Bodemkwaliteitskaarten aan te passen op PFAS

Eventueel ook

• Daarnaast zijn we bezig met het opsteiien van een algemene
methodiek bij het aantreffen van een niet genormeerde stof in grond
en bagger zodat minder stagnatie optreedt ais er een stof wordt

aangetroffen in bodem ofwaterbodem

• Tot slot zijn we ook bezig om de systematieken van waternomnen en

de bodemnormen op eikaar aan te sluiten om tot een integraie aanpak
van PFAS te komen

U kan tot slot eventueel ook appelleren aan het vermogen tot innovatie van het

bedrijfsieven om te komen tot opiossingen

Uw counterparts
10 2e I 10 2e |yan deDhr Verhagen zal vergezeld worden door

Vereniging van Waterbouwer^ffiW^ti | 10 2e Transport en Logistiek
Nederland en [ ] beleidsmedewerker Bouwend Nederland

] is degene die in de media steeds zijn onvrede uit over het

handelingskader hij wordt in vrijwel alle artikelen en berichten geciteerd en

het getal van bijna 1 miljard overal laat terugkomen Dit getal lijkt niet

gefundeerd te zijn maar gaat wel een eigen leven leiden

heeft in een eerder overleg met ons bij VNO NCW aangegeven met name het

niet mogen toepassen van grond in diepe plassen onaanvaardbaar te vinden

I0 ge

10 Pe

Specifiek met betrekking tot de knelpunten van de branches kan u het

volgende aangeven

• Ik ben al met uw knelpunten aan de slag gegaan

• De wachttijden van de laboratoria zijn al teruggelopen tot 1 3 weken

en in oktober voIgt een verdere uitbreiding van de capaciteit
• Het ministerie heeft al gesproken met de grondbanken over het

innamebeleid en de knelpunten die zij ondervinden

• We kijken wat we kunnen doen om bij te dragen aan een opiossing
voor deze knelpunten zoals in overleg gaan met de

vergunningverlenende bevoegde gezagen overde vergunningen kijken
welke mogelijkheden er zijn om het zuiveringsslib af te voeren en

verduidelijking van het kader met betrekking tot kleine partijen grond
• Voor met name kleinere projecten die nu problemen hebben zou het

een opiossing bieden als grondbanken weer kleinere partijen

aannemen

• We zijn in overleg met de VNG om te zorgen dat gemeenten

gestimuleerd worden zo snel mogelijk de Bodemkwaliteitskaarten aan

te passen op PFAS Als de kaarten zijn aangepast kan de grondbranche
weer toepassen zonder de ontvangende grond te hoeven meten

Zolang de kaarten nog niet zijn aangepast kunnen initiatiefnemers zelf

meten in de ontvangende bodem waarbij grond kan worden toegepast

uitgaande van het stand stil principe dus de grond niet viezer maken

dan deze al is

• We kijken samen met de koepels ook of en hoe we tijdelijke opslag
van materiaal kunnen faciliteren
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• Ik schakel het OFL overlegorgaan fysieke leefomgeving^ in om op

korte termijn de knelpunten die u en de koepeis ervaren in kaart te

brengen zodat we de knelpunten gezamenlijk kunnen aanpakken
• Wij zijn tevens in overleg met de koepeis om het probleem van het

storten van vervuilde grond waarin ook een deel PFAS zit weer

mogelijk te maken

Zowe\ bouwbedrijven als baggeraars lopen op dit moment tegen belangrijke

knelpunten op doordat PFAS diffuus verspreid in Nederland worden

aangetroffen Zij geven zelf aan dat zij PFAS in 80 van hun metingen vinden

NB Deze 80 zijn hele lage v^aarden ruim onder de 3 microgram per

kilogram droge stof dat betekent juist dat met het handelingskader de grond

gewoon toegepast kan worden en dat bagger gewoon op de kant gelegd kan

worden Voor de toepassing op landbouwgebied moet de achtergrondwaarde
de waarde van de ontvangende grond bekend zijn of doordat PFAS is

opgenomen in bodemkwaliteitskaarten ofomdateen initiatiefnemer zelf de

ontvangende grond meet In die zin hebben de branche organisaties gelijk dat

de grond niet vrii toepasbaar is men moet eerst meten om zo zeker te zijn dat

het stand stil principe gehandhaafd wordt De grond is dus toepasbaar het

vraagt alleen een extra stap namelijk het meten van de ontvangende bodem

Met name kleine baggeraars hebben problemen omdat waterschappen een

deel van hun baggerwerkzaamheden uitstellen Dat betekent dat zij per direct

geen werk hebben Dit hangt samen met het feit dat het storten van grond en

bagger in diepe plassen niet en slechts beperkt worden toegestaan De reden is

dat diepe plassen in contact staan met de diepere grondwaterlagen

Verspreiding in de diepere grondwaterlagen moet voorkomen worden Wei

biedt het handelingskader de mogelijkheid om locatiespecifiek een afweging te

maken voor een diepe plas indien aangetoond kan worden dat de uitwisseling
met het grondwater minimaal is RWS heeft hiervoor een team van

onafhankelijke experts die dit kunnen vaststellen

Het financieel dagblad van dinsdag 24 September spreekt op gezag van | 10 2e |

I 10 2e ^ ook aanwezig bij het gesprek van een verlies van € 800 tot € 900

miljoen aan omzet voor grond weg en waterbouw doordat opdrachten
worden vertraagd ingetrokken of uitgesteld Deze cijfers worden niet gestaafd
door de cijfers die wij via RWS en Waterschappen krijgen zie toelichting

Bouwbedrijven hebben verschillende problemen Projecten in uitvoering lopen
een vertraging op van enkele weken omdat er op PFAS gemeten moet worden

en hand havers vanaf 1 okt ook gaan handhaven op de metingen Er zijn
slechts enkele stortplaatsen en grondbanken die grond met PFAS aannemen tot

de waarden 3 7 3 De anderen sluiten hun poort voor grond met PFAS tot de

detectiegrens van 0 1 microgram per kilogram droge stof mag het in de grond
zitten Zie de toelichting Daarnaast worden kleine partijen door veel

grondbanken niet meer ingenomen Dat levert heel direct problemen op voor

de uitvoering Die problemen worden op dit moment opgelost door grond

tijdelijk op te slaan bijvoorbeeld in containers

De sector wil liefst een aanpassing van de normen van het handelingskader
zodat grond weer overal toegepast kan worden en met name ook weer richting
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de diepe plassen afgevoerd kan worden Daarnaast wil men dat genoemde

problemen metspoed worden opgelost

Politieke context

Het belang van het opstellen van een tijdelijk handelingskader voor PFAS wordt

door de meeste partijen onderschreven Onder andere WD CDA en BOplus
stellen vragen over de gevolgen die dit heeft voor de uitvoeringspraktijk De

hoogte van de norm zelf is geen onderwerp van debat geweest in de Tweede

Kamer

Kernpunten dossier

• Het Tijdelijk handelingskader is een nadere invulling van de zorgplicht en

behelst een verruiming van de zorgplicht op basis van een

risicobenadering Zonder het tijdelijke handelingskader zou vanuit de

zorgplicht geen grond en bagger meer toegepast mogen worden op het

moment dat dit gedetecteerd wordt in het materiaal tot er lokaal beleid is

gemaakt

• In de gebieden waar men al bekend was met het PFAS probleem is het

grondverzet door het tijdelijk handelingskader weer op gang gekomen In

de gebieden die het PFAS probleem nog niet kenden treedt juist stagnatie

op

• De doorlooptijden bij de laboratoria zijn inmiddels al flink teruggelopen
laboratoria hebben nu een doorlooptijd van 1 tot 3 weken In oktober voIgt
er nog een verdere uitbreiding van de laboratoriumcapaciteit De

verwachting is dat de doorlooptijden daarmee normaliseren

10 2e• De getallen die noemt kunnen niet

geverifieerd worden door RWS en de Waterschappen Wei is duidelijk dat

de impact van PFAS groot is

10K2e
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Toelichting

Grondbanken

• Grand mag worden toegepast voor de functies wonen en Industrie tot een

gehalte van 3 microgram per kilogram droge stof per kg d s Voor

landbouw geldt de detectiegrens van 0 1 microgram per kg d s tenzij de

achtergrondwaarde bekend is ofgemeten wordtdoorde initiatiefnemer

In dat geval mag tot de achtergrondwaarde worden toegepast tot een

maximum van 3 7 3

• Veel grondbanken nemen op dit moment geen grond aan waarin PFAS

wordt aangetroffen boven de detectiegrens 0 1 microgram per kilogram

droge stof Er zijn uitzonderingen die wel grond tot 3 7 3 aannemen

• Kleine hoeveelheden grond mogen doorde grondbanken zonder PFAS toets

worden aangenomen en gebuikt worden tot 100 ton en dan gemeten

worden Dit doen de grondbanken voor grond met andere stoffen wel maar

voor grond met mogelijk PFAS niet

• De oorzaak hiervan is vrees dat men de grond niet meer kwijt kan maar

ook vrees dat men niet voldoende ruimte heeft omdat men verschillende

stapels met grond moet gaan maken van 0 1 microgram 0 2 etcetera

• Daarnaast speelt bij verschillende instellingen dat men bang is dat

waterschappen gaan handhaven op de hoeveelheid PFAS die in het effluent

zit dat nu op het riool of op het oppervlaktewater geloosd wordt of dat de

waterschappen al zijn gaan handhaven Het is zeer waarschijnlijk dat er al

jaren PFAS in het effluent van de instellingen zit zowel grondbanken als

stortplaatsen als reinigers Dit leidt mogelijk tot een conflict met de

normen van de KRW Om datprobleem voorte zijn wil men geen grond met

PFAS meer aannemen

• We zitten om de tafel met de bevoegde gezagen om dit probleem op te

lossen maar er is hier geen eenvoudige opiossing voor Het zal tijd vragen

om tot een opiossing te komen

• Tot die tijd is tijdelijke opslag de opiossing

Diepe plassen
• De norm van 0 1 microgram per kilogram droge stof geldt alleen voor

toepassing van bagger in andere oppervlaktewaterlichamen en in diepe

plassen
• Dit is streng om verspreiding naar grondwater en andere wateren te

voorkomen

• Voor overige toepassingen van bagger is meer ruimte geboden met het

Tijdelijk Handelingskader
• Zo mag bagger op de kant worden toegepast en mag het benedenstrooms

in het eigen oppervlaktewater toegepast worden zonder toetsing aan de

norm

FD Waterbouw mist bijna 1 miljard aan omzet

• Met betrekking tot de getallen die |
noemt deze kunnen wij niet verifieren

artikel in het FD dat RWS € 200 tot € 300 miljoen minder in de markt zet

Met waterschappen en groot grondverzet erbij loop het volgens hem op tot

€ 800 a € 900 miljoen
RWS geeft aan dat

10 Ss I overal in de media

I 10 2e I stelt in het
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• RWS momenteel werkt aan een projectinventarisatie om de stand van zaken

random PFAS in zijn projecten in beeld te brengen
• Een eerste inventarisatie treft u in de separate beslisnota met kenmerk

kenmerk IENW BSK 2019 206113 Verduidelijking van hetTijdelijk

Handelingskader PFAS betreft verspreiden van waterbodem

• Voorde meeste projecten worden nog de resultaten van de

bodemonderzoeken afgewacht
De Unie van Waterschappen geeft aan dat

• van de 21 waterschappen er 4 zijn die baggerwerkzaamheden hebben

stilgelegd Het gaat dan meestal om 1 tot 3 werken

• Bij de meerderheid van de waterschappen zijn wel werkzaamheden

vooruitgeschoven bij tenminste 15 waterschappen
• vier waterschappen hebben tot nu nog geen werk stilgelegd of vooruit

geschoven
De waterschappen geven aan dat de verwachting is dat ook deze

waterschappen werk stil leggen of opschorten als er op korte termijn geen

duidelijkheid komt over de afzet van bagger in diepe plassen

Landsdekkend beeld PFAS metingen RIVM

• RIVM verzamelt alle data van PFAS metingen die in heel Nederland om tot

een landsdekkend beeld te komen een eerste landsdekkend beeld op

kaart kan in maart 2020 opgeleverd worden Dit kan niet eerder omdat er

van de gebieden die nog niet met de PFAS problematiek te maken hebben

gehad nog te weinig meetdata zijn Van Noord Holland Zuid Holland en

mogelijk Brabant kan eerder een beeld gegeven worden
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DGWB WOM S Nota ter infornnatie over brief ProRail nav Tiideliik Handelingskader PFAS pdf

Fri 9 27 2019 2 22 22 PM
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Zie eerdere mail pakken we op dus met OVS

10 2el 10 2e
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Ministerie van Intrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag ^
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Verzonden vrijdag 27 September 2019 13 58
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Onderwerp Retour S t b v DGMI staf 3 okt

Allen

Zie bijgevoegd reactie S op infonota ProRail handelingskader PFAS

1 Goed om juristen te laten uitzoeken of het reeel is om kosten door te berekenen Heeft de aannemer vanuit zorgplicht ook

niet zelf ten dele een verantwoordelijkheid

2 Graag reactie wat reden destijds was om tijdelijk handelingskader niet aan de sector voor te leggen voor uitvoeringstoets

speelt breder dan alleen ProRail

S wil dit graag bespreken in de eerstvolgende DGMI staf 3 okt

Harteliikeimiet

10 2e 10 2e DGRW 10 2e DGMI 10 2e DGMoCC

10 2e DBO
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Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Bestuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr

en Marien

Bodem Ordergrond en

Wadder

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

no ^e I

iluiixei

nota terinformatie M 31 0 6j 10 ge

I f1D 2e E minienw nl

Gevolgen van het tijdelijk handelingskader PFAS voor

projecten ProRail

Datum

Voordatwe accepteren dat direct projectkosten of

indirect ProRail begroting bij lenW neerslaan goed
om juristen te laten uitzoeken of het aangezien de

eerdere zorgplicht al bestond het we reeel is om al

Op 8 juii heeft u het tijdelijk handelingskader voor idie kosten doorte berekenen Heeft de aannemer

houdende grond of baggerspecie naar de Tweede K hier vanuit de ZOrgplicht zelf OOk niet ten dele een

nota IENW BSK 2019 187307 al gemformeerd

Inleiding

In deze nota informeer ik u over bijgevoegde brief van ProRail met door hen

gemelde uitvoeringsproblemen door het Tijdelijk Handelingskader PFAS

Samenvatting kern boodschap
ProRail heeft ons op grond van verplichtingen uit de Beheersconcessie een

brief gestuurd met gesignaleerde knelpunten in grondverwerking bij projecten
• ProRail constateert dat zij door de directe ingang van het kader geen

rekening heeft kunnen houden met het tijdelijk handelingskader
• ProRail is op voorhand niet geconsulteerd en heeft dus geen

uitvoerbaarheidstoets kunnen uitvoeren

• Uit nader contact met ProRail door directie OVS is duidelijk geworden dat

ProRail de noodzaak van het kader en de toepassingsnormen niet ter

discussie stelt maar wel wijst op de gevolgen voor de uitvoeringspraktijk
te weten vertraging en meerkosten bij projecten

• ProRail hield op verdachte locaties al rekening met PFAS De huidige

knelpunten komen naar voren bij projecten waarbij PFAS voor ingaan van

het handelingskader geen issue leek en waar op korte termijn geen

aanpassingen meer mogelijk waren

• Knelpunten zitten met name bij projecten die nu in de feitelijke realisatie

zitten omdat grondverwerkers grond zonder PFAS analyse niet meer

aannemen zonder risico opslag terwiji lopende en geplande
realisatiewerkzaamheden niet gestaakt kunnen worden

• Dit heeft bij onlangs uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van aanleg
en onderhoud aan het ballastbed bij Naarden Bussum Didam Zevenaar

Weert Roermond e a direct geleid tot aanvullende kosten van enkele

miljoenen euro s
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Ook is aan te voeren grond niet in alle gevallen tijdig te onderwerpen aan

PFAS analyses Hierdoor is het soms nodig om in afwijking van lopende
contracten grond van elders aan te voeren Dit zorgt voor meerkosten

Bijkomend knelpunt was de langere anaiysetijd bij laboratoria Hierdoor

kwamen direct staande planningen van aannemers van

bouwwerkzaamheden onder druk te staan ProRaii verwacht claims te

ontvangen van aannemers voor de meerkosten Prorail werkt op dit

moment aan de onderbouwing van gemaakte en te maken meerkosten

Voor het PHS project opstelterrein Amsterdam Westhaven is de lopende

aanbestedingsprocedure een half jaar stilgelegd in afwachting van PFAS

analyses vanwege geprognosticeerde risico s van €12 min exd BTW

ProRaii heeft maatregelen getroffen als het inrichten van meer tijdelijke
depots in afwachting van analyses en waar dat niet mogelijk was de risico s

op aanwezigheid van PFAS afgekocht tegen een forse meerprijs
ProRaii vraagt in de brief om een landelijke overgangstermijn van 6

maanden in te stellen waarin de toepassingsnormen nog niet van

toepassing zijn Bij werkzaamheden overenkele maanden vanaf nu kan

ProRaii het tijdelijke handelingskader in de planning immers inpassen

Onze overweging bij brief van ProRaii

• Een overgangstermijn instellen zoals ProRaii vraagt is niet mogelijk De

verplichting om grond of baggerspecie te laten onderzoeken op PFAS is op

zichzeif niet nieuw maar voIgt al uit de zorgplichten op grond van

bestaande wet en regelgeving
• Daarnaast is een overgangstermijn voor ProRaii niet perse een opiossing

omdat een deel van de uitvoeringsproblemen al zijn opgetreden en de

gemaakte extra kosten niet ongedaan gemaakt kunnen worden

• De gemaakte extra kosten zullen uiteindelijk neerslaan bij lenW omdat

lenW concessieverlener en ook opdrachtgever is voor ProRaii De precieze
direct aanwijsbare meerkosten worden nog geinventariseerd waarbij het

beeld nu is dat dit in de miljoenen euro s loopt
• De inschatting is dat de direct opgetreden knelpunten van tijdelijk aard zijn

Enerzijds zijn de analysetermijnen bij de laboratoria al afgenomen door een

vergroting van de capaciteit bij de laboratoria Anderzijds omdat de

uitvoeringspraktijk op termijn rekening kan houden met het de gevolgen
van PFAS in hun planningen

• Het risico dat bij projecten van ProRaii grond met hoge concentraties van

PFAS wordt aangetroffen blijft net als bij ieder ander project met

grondverzet bestaan

Vervoigstappen
• OVS stemt af met ProRaii over de daadwerkelijke meerkosten Hierover

wordt u te zijner tijd gemformeerd
\a»

■

^ j j l
■■

j i i
• Daarnaast blijven DGWB en DGMO in gesprek met ProRaii om waar noc^^^ I® ^0 rOOGII dat rl6t tijdalljk

kader niet aan de sector is

voorgelegd voor een

uitvoeringstoets

mee te denken aan opiossingen voor de knelpunten

Afstemming
• Voorliggende nota is gezamenlijk opgesteld door DGMO en DGWB

I 10 2e

1Q 2e
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10 2eVan

Aan

Onderwerp

Datum

^BSK
■ BSK

RE Presentatie TB PFAS 3 okt 2019 002 pptx

zondag 29 September 2019 20 34 52

BSK [ 10 2e fin]Tr2B l DGRWriun2eil0 2ei 1 u i 2eT

H 10K2e

Dat is vervelend had gedacht dat de mensen wel doorhadden dat dit een spannend weekend was

Ook van RWS nog niks gehoord Morgen om 9 00 uur even samen komen dan kijken wat we hebben

Met vriendelijke groet

no 2e

ffminienw nl] BSK H 1Q 2eVan 1Q 2e n0X2^
Datum zondag 29 sep 2019 6 07 PM

Aan b BSK ] 10 2el [Sminienw nl

^mmienw nl

m DGRW10 2e 10 2e

10 2e

Onderwerp RE Presentatie TB PFAS 3 okt 2019 002 pptx

Ha 03

Nog een punt ten aanzien van opmerkingen stas tav TB is niet het kader van RIVM is kader

van ons waar we grenswaarden van RIVM voor hebben gebruikt
Is breder dan alleen THK bodem betreft ook water en stoffen algemeen dus in die zin helemaal

niet zo veel mensen Heb overigens nog niemand kunnen bereiken heb ze toch echt nodig om
deze technische vragen van de stas te kunnen beantwoorden Ook vragen naat1lo]3 lio 2e |
gestuurd Blijf mijn best doen

Groet lio 2e l

10 2

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

@ 06 1 t10 2e Aflcr I 10l 2e I np | 10 2e |H
E3 [

□

S minienw nl10 2e

BSK | i0 2e nS minienw nlVan

Verzonden zondag 29 September 2019 16 27

10 2e

] BSK 1 10 2eT

^minienw nl

E minienw nl l 10X2e |Aan I 10 2e n0 2e

DGRW [

Onderwerp FW Presentatie TB PFAS 3 okt 2019 002 pptx

Urgentie Hoog

10 2e

10 2e

H I 10K2e I

Natuurlijk druk bezig en we hebben ook afgeproken dat we voor sommige zaken even korte

kiappen maken maar iigt het aan mij dat ik niets van dit gezien heb of heb kunnen

beoordelen Ook de samensteliing van de delegatie zie ik nu voor het eerste denk ik Betekent

dat jij hier bij bent en ik het bestuurlijk overieg doe met |io 2e|

De presentatie waar steeds over gesproken wordt heb ik niet gezien Kun je me die nog
toesturen dan kan ik zien waar de discussie over gaat

Met vriendelijke groet
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10K2e I

Van I0 2e \\ I0 2e Erivm nl

Verzonden vrijdag 27 September 2019 16 07

Aan I0 2e ^xze hOK^e] DGRW [

[1Q 2e] DBO 4

Bminienw nl I 1Q 2er

10 2e [| 10 2e | DBO

l0 2» iiitelilve ^®GMI ] | I0 2e Bminienw nl

Bminienw nl ti0 2e [

] DGRW

10 2e

10 2e ]

l5 minienw nl Q
10K2e | 10 2ea DGRW [

10 2e

CC 10 2e

I 10 2e I BSK [ ]Sminienw nl [

^^00X26 715111^ BSK 1 1Q 2e minienw nl I 10 2e I

tl0 2e
^

I BSK l 10 2e 5 minienw nl

~5 minipnw nl

I0 2e 10 2e

10minienw nl [

DGWB 1 I0 2e @minienw nl

] DCO l

Onderwerp RE Presentatie TB PEAS 3 okt 2019 002 pptx

no 2e

10 2e1Q 2e

Er is pnderzoek gedaan naar de aanwezigheid van PFAS in gebrurksartikelen
RIVM rapport
Per and polyfluoroalkyl substances PFASs in food contact materials Per en

polyfluoroaikyl verbindingen PFAS en in voedselcontactmaterialen

Auteur mo 2e t | io 2e | rivm | io 2e I B rivm | I0 2e | | iQ 2e |][ 0 2^
I0 2e ^rivm T iQ 2e l rivm | I0 2e | rivm

M b t de blootstelling
Voedselcontactmaterialen zijn verpakkingsmaterialen voor levensmiddelen en gebruiksartikelen zoals

pannen servies en bakvormen PFAS en worden in deze materialen gebruikt omdat ze vet afstoten

Het blijkt dat sommige PFAS en die in papier en karton zitten in voedsel terecht kunnen komen Hier

zitten ook stoffen bij die niet in het voedseicontactmateriaai mogen worden gebruikt Op dit moment

is er onvoldoende informatie beschikbaar om van deze PFAS en een betrouwbare

blootstellingsschatting en risicobeoordeling te maken Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM

Uit het onderzoek blijkt dus inderdaad dat blootstellingsschattingen nog niet goed
kunnen worden gemaakt

Met vriendelijke groet

I 10 2e

10 2e

lOK^e || National Institute for Public Health and the Environment RIVM

Centre for Sustainability Environment and Health | Sustainability Drinking Water and Soil

T 311 10 ^ M 31 I 10X2e

E iQX2e privm nlF l 10 2^

www rivm nlwww bodemambities nlwww risicotoDlbox nl

From 10X2e h 2e 10 2eQ DGRW [[
Sent vrijdag 27 September 2019 15 34

^

] DBO I

vel^e0GMI

1Q 2e j1~0 2^ DGRW I t10 2e | 10K2ej

Bminienw nl]10 2e

10 2e| 10 2e | | DBO | 1Q 2e 2eTo 10 2e

DGRW [
Cc ] BSK 10K2e
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DGRW ^0X^ 2e ^ [0S2| bSK

r[o 2^Q 2i nio 2e n Dco

Subject RE Presentatie TB PFAS 3 okt 2019 002 pptx

] DGWBjQMS [ ] BSK1Q 2e 1Q 2e

Hoi dat is niet bekend Daar wordt ook internationaal onderzoek naar gedaan
maar dat kunnen we nog niet beantwoorden Vr gr | io 2e

Verzonden met BlackBerry Work
twww biackberry com

Van [ ] DBO [

Datum wijdag 27 sep 2019 4 20 PM

Aan [
pok^ DGRW •{

1 1Q f2e^ ^iininienw n1

Kopie [

11 n 0 2e It BSK H

n0 j 10 2e [@inmi

l minienw nl10 2e 10K2e

1 Q 2erTlO 2e | | DBO li^ minieiiw nl 10 2e D10 2e

Tfliminienw n[ [ ®GMIn0 2e

1Q 2e n0 2en DGRW

10 2e i[QTT^ minienw nl [

1i iniiiienw iil 1 QX2e

] DGRW

1Q 2e

10 2e

10 2e gOKgi^ BSK 1 10 2e

10 2^ DGWB 1 I0 2e l@miiueiiw nl | 1 Q 2e [grivm nl ] I0 2e ]firivm nl

Itl0 2fe BSK J 1 Q 2e feminienw n] [
]iminieiiw al

10 2e

1Q 2e

] DCO10 2e

10 2e

Ondenverp RE Presentatie TB PFAS 3 okt 2019 002 pptx

Ik ben nog benieuwd naar de blootstelling per verschillende toepassing kan daar iets over

gezegd worden Is gebruik van PFAS in de ene toepassing veiliger dan in een andere

Voedselverpakkingen vs Verf ook met de motie kroger in het achterhoofd en de toezegging
door VWS om onderzoek te doen naar PFAS in voedseiverpakkingen

Wat zijn de gezondheidseffecten precies en wanneer treden deze op

Groet

n0 2e

1Q 2e| 10 2¥rn DBO [ l5 minienw nlVan

Verzonden vrijdag 27 September 2019 15 09

Aan 10 2e h 2e h0 2ej DGRW |

DGMI l I0 2e lg minienw nl

10 2e

fiminienw nl1P 2e

CC 10 2e | 10 2ea DGRW [ Bminipnw nl tlQ 2e [ |

] DGRW

1Q 2e

I 10 2e I BSK [ 1a minienw nl [
1Q 2e 1TO2^ BSK | 10 2e iminien\A nl I 10 ^26

] DBO

] BSK 1 10 2e Bminipnw nl

P minienw nl

10 2e 10 2e

x minienw nl [
|0 2^ DGWB l I0 2e n@minienw nl | tiQ 2e grivm nl

10 2e

10 2e

] minienv^ nl tl0 2e10K2e

] DCO [

Onderwerp RE Presentatie TB PFAS 3 okt 2019 002 pptx

10 2e 10 2e

Allen

Veel dank voor de presentatie We zijn al een eind op wtepilivll en ik hebben de
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presentatie doorgelopen en hierbij onze suggesties per slide Schrik niet het gaat vooral om de

vorm en de boodschap die we neerwillen zetten in plaats van nadere uitzoekkiussen

Slide 3 Inhoudsopgave gelijk maken aan de inhoud van de presentatie NB

Handelingsperspectief bodem bagger ontbreekt volledig in de presentatie

Slide 4 Niet alleen noemen wat PFAS zijn maar ook duidelijk maken waarom PFAS een

ZZS is

Slide 5 sommige veranderen in gezondsheidseffecten waaronder bij een aantal van

deze verbindingen carccinogeen cq kankerverwekkend Ipv sommige vermelden of

PFOA PFOS of PFAS is Bij ad 5 afhankelijk van de verbinding verschilt de concentratie

Ipv Ad 6 de conclusie toevoegen daarom noodzaak om te komen tot kaders om

veiligheid te borgen waarbij een aantal onzekerheden vragen om nader onderzoek

Invoegen slide met belangrijkste verbindingen PFOA PFOS GenX en geef daarbij aan

wanneer deze de ZZS status hebben gekregen en waarom Daaronder in een zin wat ZZS

status is zwaarst mogelijke classificatie vanwege risico op gezondheid milieu en

persistentie in omgeving

Slide 7 Heroverwegen of deze ingevoegd moet worden Met het invoegen van

bovengenoemde bullet maakje juist expliciet waarom oproep voor Internationale wet

en regelgeving in internationaal verband Als alternatief hier voorbeelden van landen

voegen ook internationaal op de agenda Zoals verbod Denemarken

Slide 8 Graag schetsten wat de situatie voor het tijdelijk handelingskader was

zorgplicht strenge norm leidde tot stagnatie en situatie na tijdelijk handelingskader

bij grondverzet is het duidelijk dat gemeten moet worden mits het wordt aangetroffen

mogelijkheid tot bepaalde toepassen Bij diffuse concentratie verplichting tot sanering of

verwerking

Slide 9

o De woorden geen vervangen door voorkomen onaanvaardbare humane en

ecologische risico s en voorkomen van verspreiding van PFAS in verdere

omgeving bv naar drinkwaterbronnen

Q Vervolgens neerzetten wat betekent het tijdelijk handelingskader
■ handelingsperspectief voor bedrijven die grondverzet of baggeren weten

waar ze aan toe zijn wat kunnen ze ermee

■ consistent kader voor waterschappen en gemeenten om toezicht te

houden

o Ipv waarom tijdelijk zeggen werken naardefinitief handelingskader Niet

noemen van onvoldoende kennis ect Maar Tijdelijk kader is een regelset die

verdere verspreiding PFAS voorkomt en op basis van nader onderzoek tot

definitief kader

Invoegen slide 9a hoe werkt dit in de praktijk hier een infographic vragen wij bij DCO

oid die perfunctieklasse landbouw natuur wonen Industrie illustreert wat je wel en

niet kan Onderde inforgraphic een duidelijke zin die duidelijk maaktdat dit invulling is

van zorgplicht die al gold voor tijdelijk handelingskader en dus handen en voeten geeft

in de praktijk

Kortom boodschap van de presentatie moet echt gericht zijn op i PFAS is een giftige stof ZZS

gevaarlijk voor mens en milieu ii voorkomen is beterdan genezen cq saneren iii daarom geeft

handelingskader een specifieke invulling van zorgplicht die al bestond en duidelijkheid geeft aan

bedrijven toezichthouders burgers bevoegde gezagen
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Qua proces presentatie moet vanmiddag naar beide bewindspersonen ivm bespreking

maandag Ikschakel met |[i0 2ej hierover

Hartelijke groet

10 2e

Van 1Q 2e 2e t10 2el DGRW

Verzonden vrijdag 27 September 2019 14 02

ioK2erriox2^ dbo i

Bminienw nl10 2e

1« minienw nl | I0 2e |Aan 10 2e

buiia|[rve fa^GMI | 10 2e l

DGRW [ ^minienw nl io 2e [

] DGRW

10 2e 10 2^ BSK 1 n0 2e minlpnw nl 1 10 ^26

CC 10K2e 10 2e

I 10 2e I BSK [ lSminienw nl [10 2e 10 2e

lBminienw nl [
|0 2^ DGWB 1 I0 2e ^minienw nl | I0 2e Srivm nl

Onderwerp Presentatie TB PFAS 3 okt 2019 002 pptx

no 2e

GoedemiridagI iQ 2e t|iiaifelifrve ^j de7e de presentatie voor de technische briefing met

aanvulling van bodem Vr gr |[io 2ej

D bericht kan informatie bevatt n die die voor u is bestemd Indian u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is

toegezondan wordt u verzocht dat aan de afeender te rnelden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welks aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information 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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indian u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusieveiijk aan u is verzonden wordt u verzocht dat aan de afzender te rnelden en het bericht te verwijderen Het

RlVhl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information 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 RIVM accepts no

liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability
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BSKlI 10 2e

10 [2e F^BSK
Sun 9 29 2019 3 13 29 PM

Subject RE Retour S t b v DGMI staf 3 okt

Received

[10 2e 10 2eTo @minienw nl]
From

Sent

Sun 9 29 2019 3 13 30 PM

H I 10K2e I
Hebben we die vraag al kunnen beantwoorden waarom is dit niet met prorail besproken
Met vriendelijke groet

10 2e

Van I 1Q 2e ^10 2e BSK

Verzonden vrijdag 27 September 2019 15 22

Aan BSK

Onderwerp FW Retour S t b v DGMI staf 3 okt

10 2e

Zie eerdere mail pakken we op dus met OVS

10 2el 10 26 [
10K2e]

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

□G Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
S 06j 1Q f2e] l secr | 10 2e 106 ^ 10 2e tl a|0 2^ 10 2e

S I 10 2e

Van

@tninienw nl

DBO10 2e 10 2e @minienw nl

Verzonden vrijdag 27 September 2019 13 58

Aan BSK | 10 2e |@ minienw nl

10 2e @minienw nl 10 2e ^10 2e ] bsK 10 2e |@minienw nl

DGRW^ i0X2e |^inienw nl | 10 2e BSK j 10X2e |@minienw nl |
7 ^ l0 26 p DGMI | 10 26 | Sminienw nl

10X^3 I DBO | 10X2e @minienw nl 10 ^e ] DGRW 10 ^s | aminienw ril | 10 2e

jl0 2e^ DGMI 10 {2e ^minienw nl lQ 2e DGMo @minienw nl 10 2e

uil4 ve^^ 2e^] DBO^
Onderwerp Retour S t b v DGMI staf 3 okt

Allen

Zie bijgevoegd reactie S op infonota ProRail handelingskader PFAS

1 Goed om juristen te laten uitzoeken of het reeel is om kosten door te berekenen Heeft de aannemer vanuit zorgplicht ook

niet zelf ten dele een verantwoordelijkheid

2 Graag reactie wat reden destijds was om tijdelijk handelingskader niet aan de sector voor te leggen voor uitvoeringstoets

speelt breder dan alleen ProRail

S wil dit graag bespreken in de eerstvolgende DGMI staf 3 okt

Harteliike groet

1O 20 10 2e DGRW

10 2e J
10 2e DGMI

1O 20 @minienw nl

CC

1Q 2e ^minienw nl 10 2e DBO 10 [2e @minienw nl

10X^9 | 2e
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BSKlI io ga I@minienw nl1
I0 2e | DGWB[| I0 2e |@minienw nl1

10 2e | 2e DGRW

Sun 9 29 2019 8 08 50 PM

[10 2e 10 2eTo

Cc

From

Sent

Subject RE behandeling notitie over grenswaarden in cluster MRW van 10 oktober

Received Sun 9 29 2019 8 08 51 PM

Hoi I 1D 2e | ik denkdat het verstandig is als hier onderscheid gemaakt gaat worden tussen ZZS en en andere stoffen Stas en

minister hebben aangegeven dat we voor ZZS en landelijke regie voeren Daarom kunnen we onderzoek doen naar PFAS in

grondwater Ik zou dat vooral niet veralgemeniseren Maar wij gaan wel onderzoek doen naar PFAS gedraag in grondwater Op

basis daarvan kan een norm opgesteld worden We kunnen wel de discussie aangaan of wij degenen zijn die dat moeten doen

maar de basis ligt er in ieder geval wel {in Q3 2020 Vr gr
10 ^s j

Van 10 2e ho 2e BSK

Verzonden zondag 29 September 2019 14 25

Aan 10 2e ^ 2e | l0 2e^ dGRW

Onderwerp FW behandeling notitie over grenswaarden in cluster MRW van 10 oktober

Voor PFAS doen we dat wel toch

10 2e] 10 2e ]
10 2e

Ministerie van Intrastructuur en Waterstaat

□G Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
S 06l 10 2e l secr | 10 2e 06j 10 2¥ tlf3|0 2^ 10 2e

S I 10 2e J@minienw nl

10 2e ^minienw nlVan 10 2e DGRW

Verzonden vrijdag 27 September 2019 23 06

■DGRW 10 ^s |@minienw nl 1D 2e po 2e bsK

10 2e l^minienw nb 10 2e DGRW lOj Pe ^minienw nb

CC{j 10 Pe ^e | 1DK2e | DGRW^ 10 g^ l@minienw nl JI 10 ^^ h ^e | [J bSK | 10 2e |@minienw nl 10 2e

1C| 1Q 2^ DGRW j 10 2e |@minienw nl 10 2e ^10 2e ~\ BSK | 10 2e @minienw nl

Ondeirwerp RE behandeling notitie over grenswaarden in cluster MRW van 10 oktober

Hoj
Dit gaat me lets te makkelijk We zitten al ruim boven de RIVM opdracht kan niets meer bij Bovendien wil ik geen

precedent scheppen om dit na volhouden van andere overheden toch maar gaan financieren Wij zijn geen bevoegd gezag

voor grondwater en provincies moeten zelf monitoren Voel er niets voor om dit nu toch maar op ons te nemen omdat zij
het niet doen Dan gebeurt het volgende keer bij andere stof of dossier ook weer Dus we moeten ook niet die suggestie
wekken dat we het uiteindelijk wel gaan betalen

Maar even een keer verder praten hoe we wel verder komem-

met groet ^0 2e

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberrv com

Van

Datum vrijdag 27 sep 2019 17 52

Aan | iQ 2e L| 1Q 2e | DGRW 1Q 2e n@miiiieiiw nl | 1Q 2e | 10 2e | BSK

10 2e |@ttiLnLenw nl I 10 2e |jl DGRW | f10l 2e |@minienw nl

Kopie | i0 2e | 2e KlD [2e | DGRW j 10 2e |@minienw nl | 10 2e |3 2ej ||~ BSK 10 2e 1@tnLnienw nl 10 2e |
10 J 10 2ej DGRW j 10 2e |@minieiiw nl

Onderwerp behandeling notitie over grenswaarden in cluster MRW van 10 oktober

Dag | 10 2e | | 10 2e |
De Landelijke Werkgroep Grondwater LWG legt in afstemming met mij als vooruitgeschoven pion uit ons Taakveld

grondwater bijgaande notitie voor aan het cluster MRE Betreft de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van grenswaarden
voor stoffen in grondwater
NL heeft weinig grenswaarden vastgesteld en dit roept vragen op bij de EC opmerking n a v de SGBP s en andere lidstaten

vanwege het feit dat we o a dichtbevoikt zijn en een intensieve land en tuinbouw hebben Provincies menen op grond van hun

monitoringsresultaten dat de grenswaarden van een aantal stoffen geactualiseerd moeten worden en dat grenswaarden voor

nieuwe stoffen moeten worden vastgesteld Provincies menen dat het de verantwoordelijkheid van het rijk is om waarden af te

leiden die formeel als grenswaarden kunnen worden vastgesteld Cluster MRE heeft dit in 2018 onderschreven en vervolgens
deed de voorzitter van de LWG vrolijk het verzoek aan lenW of we het RIVM hiertoe maar snel opdracht konden geven Ik heb

dit afgewezen vanuit de motivatie dat wij menen dat het aan de provincies zelf is om hiertoe actie te ondernemen dat wij ons

afvragen of dit wenselijk is omdat stoffen met grenswaarden ook verplicht door alls provincies moeten worden gemonitord en

dat wij vanwege andere prioriteiten discussie over meetnetten voorstellen ontwikkelen voor het vaststellen van toestand en

trend ook belangrijk voor de provincies hiervoor geen capaciteit van het RIVM beschikbaar konden stellen

Onvrede bleef en uiteindelijk begreep de hoog inhoudelijke LWG dat dit een bestuurlijke politiek afweging behoeft en volgens de

10 2e

10 2e 3 tninienw nl10 2e DGRW

107805 0107



koninklijke weg via het cluster MRE PT smal PT breed naarde Stuurgroep Water moet worden gebracht Ik heb hier ook met

nadruk op aangestuurd omdat het cluster altijd blijft steken in de inhoud en items niet politiek bestuurlijk maakt waardoor

provinciebestuurders ook niet voelen welke verantwoordelijkheid ze hebben

| l0 2e | I I onze vertegenwoordiger in het cluster MRE en ik hebben heden ochtend besproken hoe we hier nu mee willen

omgaan Van belang dat provincies hun verantwoordelijkheid goed voelen zelf ook goed afwegen wanneer het wenselijk is om

een grenswaarden vast te stellen en dus niet te gemakkelijk besluiten tot het afleiden en vaststellen van een

grenswaarden normen omdat het rijk dit wel betaalt Aan de andere kant hebben we als rijk evenals voor oppervlakte en

drinkwater ook voor grondwater een systeemverantwoordelijkheid Met een hamerstuk heeft de Stuurgroep Water in het

verleden besloten om voor drinkwater de zelfde procedure te volgen als voor oppervlaktewater Dat betekentdat in goed
onderling overleg op kosten van lenW het RIVM normen afleidt indien wij dat ook wenselijk vinden Omdat onze

verantwoordelijkheid voor grondwater niet anders dan voor oppervlakte en drinkwater is is ons voorstel om ook voor

grondwater deze procedure te volgen en dit met een besluit van de Stuurgroep water te laten bekrachtigen
Betekent echter wel dat onze opdracht aan het RIVM hier ruimte toe moet bieden of dat wij eigen budget hiervoor structureel

moeten bestemmen Dat vereist dus jullie besluit c q een besluit van het MT voor 10 oktober zodatl | een basis heeft voor

onze inbreng in cluster MRE en het vervolg daarop
Graag jullie reactie

Mede namens | 10 29 | en | | bij voorbaat dank en groet
10 2e
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Staatssecretaris

Cc Minister

Bestuurskern

Dir WaterkwalitEit Ondergr
en Marien

Bodeni Ondergrond en

Wadden

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

10 29

T5irl 2e

Deslisnota iv nl

Aanvullende nota m b t tijdelijk handelingskader
PFAS THK

Datum

30 September 2019

Kenmerk

IENW BSK 2019 211943

Inleiding
In reactie op uw vragen bij de beslisnota lENW BSK 2019 206113 en concept

kamerbrief over het verspreiden van PFAS houdende baggerspecie in

oppervlaktewater stuur ik u hierbij aanvullende informatie

I Geldt de nadere uitleg van hetzelfde oppervlaktewaterlichaam naar

benedenstroomse waterlichamen alleen voor de overgang van

bijvoorbeeld de havens naar zee of geldt het ook van bijvoorbeeld de

rivier naar Ijsselmeer

II Onafhankelijk advies expert judgement

III Hoe staat het met de mogelijkheid voor tijdelijke opslag Wat is de

tijdlijn voorde uitbreiding dan wel ontwikkeling van technieken om te

reinigen

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd om de Kamerbrief in ieder geval deze weekte versturen

en nadere onderzoeken mee te nemen in het traject naar het definitieve kader

zodat er op basis van gedegen onderzoek verdere invulling aan het kader

gegeven kan worden

Beslistermijn
Spoed Een afweging moet gemaakt worden over de timing van de verzending
van de kamerbrief

• De overgangstermijn van het Tijdelijk handelingskader PFAS voor het

hanteren van eerder uitgevoerde bodemonderzoeken loopt tot 1

oktober Het is daarmee zeer gewenst voor handhavers en uitvoerders

om zo snel mogelijk helderheid te bieden in voorliggende kwestie

• Het is waarschijnlijk dat handhavers vanaf vandaag 1 oktober gaan

handhaven in overeenstemming met het tijdelijk handelingskader

Pagina 1 van B
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PFAS Dat betekent dat projecten op dat moment kunnen gaan

stagneren als ze op een punt niet aan het handelingskader voldoen

• De kosten voor stagnatie van het project Zeetoegang IJmond

zeesluizen bedragen naar inschatting van RWS circa 300 000 euro

per dag
• Op 3 oktober heeft de Tweede Kamer een technische briefing over

stoffen problematiek

Met betrekking tot het versturen van de Kamerbrief zijn er verschillende

opties

1] U kunt de Kamerbrief vandaag versturen Omdat de Kamerbrief op 1

oktober 2019 duidelijkheid biedt vermijdt U meerkosten op projecten
van RWS en weten alle partijen waar ze aan toe zijn

2] U kunt de Kamerbrief na de technische briefing en overleg deze vweek

met stakeholders versturen Dat houdt wel in dat de brief niet zal

worden meegenomen in de technische briefing
Indien u een expert judgement wilt laten uitvoeren zijn de volgende opties

mogelijk
U stuurt de brief met de nadere uitleg met betrekking tot het

benedenstrooms toepassen van baggenspecie op korte termijn naar de

Kamer U laat het expert judgement uitvoeren Vervolgens zal de vraag

aan de orde komen of de uitkomsten van het expert judgement

aanleiding zijn voor aanpassing van hetTHK

U laat eerst het expert judgement uitvoeren alvorens een besluit te

nemen Het stilleggen van betreffende baggerwerkzaamheden tot een

besluit is genomen zal leiden tot zowel kosten als risico s RWS geeft

bijvoorbeeld aan dat voor het project Zeesluizen IJmuiden een

vertraging van enkele weken leidt tot een claim van enkele miljoenen
euro s Voor andere partijen zoals de zeehavens leidt dit zowel tot fikse

kosten als tot risico s omdat de havens niet meer gebaggerd kunnen

worden met aanzienlijke gevolgen voor scheepvaart en

scheepvaartveiligheid

4]

Argumentatie
Benedenstroomse oppervlaktewaterUchamenI

Het tijdelijk handelingskader is opgesteld als invulling van de zorgplicht om op

een verantwoorde wijze verzet van grond en baggerspecie mogelijk te maken

en tegelijkertijd te zorgen dat er geen onaanvaardbare risico s voor mens en

milieu optreden HetTHK is erop gericht te zorgen dat PFAS houdend

bodemmateriaal zich niet verder verspreid in ons waterjsysteem dan het van

nature ook zou kunnen doen Omdat we vooral voor waterbodem en voor de

overgang van baggerspecie van zoet naarzout water nog veel te weinig
infomnatie en concrete data hebben om een definitief kader te bepalen gaan

we uit van de stand stil benadering Dat geeft ons tijd om op basis van

metingen en nader onderzoek tot een reele invulling van het definitieve

handelingskader te komen en te werken aan een meer integrale benadering
van waternormen met name KRW normen en bodemnormen

De nadere uitleg van de term verspreiding van baggerspecie in hetzelfde

oppervlaktewaterlichaam naar verspreiding van baggerspecie in

benedenstroomse oppervlaktewaterlichamen geldt zowel voorde overgang van

Pagina 2 van 7

305956 0108



bijvoorbeeld havens naar zee als voor rivieren naar het Ijsselmeer Deze

nadere uitleg is in overeenstemming met stand stil bagger wordt alleen

daarheen verspreid waar het van nature ook been zou worden gevoerd
De nadere invulling is nu is zo ingericht dat materiaal niet in plassen of kanalen

wordt verspreid waar het van nature nooit zou zijn gekomen

Door deze invulling van benedenstrooms kunnen de voorde scheepvaart

noodzakelijke baggerwerkzaamheden van havens en vaargeulen doorgang
vinden Zowel de havens als RWS en de waterschappen zijn geholpen bij deze

nadere invulling van het handelingskader die in overeenstemming is met de

oorspronkelijke intentie van het handelingskader Een belangrijke overweging

voor deze nadere invulling van het handelingskader is dat het zorgt dat de

maatregelen proportioneel zijn Het zou disproportioneel zijn om op dit

moment alle baggeractiviteiten stil te leggen omdat de bagger niet verspreid of

afgevoerd kan worden naar onder andere de Noordzee terwiji er tot op heden

geen piekwaarden in het PFAS gehalte gemeten worden Als er geen bagger
naar de Noordzee afgevoerd kan worden hebben in ieder geval alle zeehavens

zoals Rotterdam Vlissingen en Eemshaven daarmee te maker maar krijgen
ook RWS projecten als de sluizen bij Terneuzen en Zeetoegang IJmuiden

problemen

De reden om zo snel mogelijk een Kamerbrief te sturen heeft te maker met de

overgangstermijn die is opgenomen in hetTijdelijk handelingskader welke

geldt tot 1 oktober Het is daarmee gewenst om zo snel mogelijk helderheid te

bieden aan hand havers en uitvoerders met betrekking totde interpretatie van

het handelingskader Het is waarschijnlijk dat hand havers vanaf 1 oktober

gaan handhaven in overeenstemming met het tijdelijk handelingskader PFAS

Dat betekent dat projecten op dat moment kunnen gaan stagneren als ze op

een punt niet aan het handelingskader voldoen

Expertjudgement
Een expert judgement over de nadere invulling van het handelingskader levert

ongeveer een vertraging van een maand op en zal omgeven zijn met allerlei

mitsen en maren juist omdat de kennisbodem ontbreekt die we aan het

opbouwen zijn voor het definitieve kader Het de facto een maand stil moeten

leggen van alle baggeractiviteiten van havens en enkele grote projecten van

RWS is disproportioneel om op de expert judgement te moeten wachten zeker

omdat op basis van de informatie die we nu hebben niet verwacht wordt dat er

grote gevolgen zijn van het verspreiden van bagger in de Noordzee Het kader

is uitgaande van stand still zeer behoudend ingevuld Vanuit de redenering
dat veel informatie ontbreekt om het definitieve kader goed in te kunnen vullen

is het tijdelijk handelingskader voor het onderdeel bagger en waterbodem juist
zeer behoudend ingevuld Op deze manier wordt op verantwoorde wijze tijd

gewonnen om de gegevens die nodig zijn om het definitieve kader goed in te

vullen te verzamelen

II

Indien u een expert judgement laat uitvoeren zijn er de volgende opties

1 Tijdens het wachten op het expert judgement vraagt u ILT niet te

handhaven

Dit is niet wenselijk aangezien dat onverwijid aan de Staten Generaal

moet worden meegedeeld en u dan de facto vraagt om de zorgplicht
niet te handhaven Bovendien kunnen andere partijen wel handhaven
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Het tijdelijk handelingskader opschorten
Meerdere partijen hebben dit al gesuggereerd Dit is geen opiossing

aangezien de zorgplicht gewoon geldt Bovendien geeft u ook in dit

geval hetsignaal dat de zorgplicht niet hoeft te worden nageleefd

Tijdelijke opslag van PFAS houdende baggerspecie

Tijdelijke opslag van PFAS houdende baggerspecie is veelal niet

mogelijk gezien de hoeveelheden bagger waar het om gaat en de

uitloging van baggerspecie
U stuurt de brief met de nadere uitleg met betrekking tot het

benedenstrooms toepassen van baggerspecie op korte termijn naar de

Kamer U laat het expert judgement parallel uitvoeren Vervolgens zal

de vraag aan de orde komen of de uitkomsten van het expert

judgement aanleiding zijn voor aanpassing van hetTHK

U laat eerst het expert judgement uitvoeren alvorens een besluit te

nemen Het stilleggen van betreffende baggerwerkzaamheden tot een

besluit is genomen zal leiden tot zowel kosten als risico s RWS geeft

bijvoorbeeld aan dat voor het project Zeesluizen IJmuiden een

vertraging van enkele weken leidt tot een claim van enkele miljoenen
euro s Voor andere partijen zoals de zeehavens leidt dit zowel tot fikse

kosten als tot risico s omdat de havens niet meer gebaggerd kunnen

worden met aanzienlijke gevolgen voor scheepvaart en

scheepvaartveiligheid

2

3

4

5

Toepassen en opsfaan van baggerspecie
Voor de omgang met PFAS houdende baggerspecie zijn er de volgende

mogelijkheden

III

aanvullendWat

Verspreidinq PFAS houdende baggerspecie
kan benedenstrooms worden verspreid in

stroomafwaarts gelegen

oppervlaktewaterllchamen [A S Deze optie
houdt verduidelijken THK in dus kan pas

wanneer dit via TK brief gecommuniceerd is}

1 Dit lost met name voor

havenbedrijven en RWS

belangrijke acute knelpunten op

en lost ook voor waterschappen

knelpunten op

Op de kant PFAS houdende baggerspecie

mag op de kant worden toegepast

Dit lost met name voor de

waterschappen in het landelijk

gebied knelpunten op

2

Diepe plassen werden op grote schaal gebruikt
voor het toepassen van bagger Deze optie is

door het tijdelijk handelingskader afgesloten
voor PFAS houdende baggerspecie

bepalingsgrens detectielimlet Met name de

waterschappen en grondverzetters lopen hier

tegenaan

Baggerspecie mag toch worden

toegepast als er een locatie

specifleke afweging gemaakt is

waarbij aangetoond is dat er

minimale ultwissellng is met het

grondwater de diepe plas moet

in leder geval geohydro I ogisch

geTsoleerd zijn

3

Tiidellike opslag van PFAS houdende

baggerspecie is veelal niet mogelijk gezien de

hoeveelheden bagger waar het om gaat en de

uitloging van baggerspecie Omdat bagger
moet ontwateren zijn er grote

grondoppervlakten nodig die niet zo maar

voorhanden zijn Bagger moet dus of worden

verspreid of worden toegepast of worden

gestort Storten is daarbij de laatste optie Dat

4
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gebeurt alleen als de bagger niet hergebruikt
kan worden

Qpschorten en uitstel Omdat tijdelijke opslag
voor bagger alleen op hele kleine schaa

mogelijk Is worden nIet direct noodzakelljke

baggerwerkzaamheden door de

waterschappen uitgesteld Dat geeft hen tijd
om een opiossing te bedenken voor de

baggenspecie die vrijkomt bij baggerprojecten

Vijftien van de 21 waterschappen

geven aan dat projecten bij hen

zijn uitgesteld 8 werken zijn

stilgelegd [waren mogelijk nog in

aanbestedlng en 35 werken zijn

uitgesteld deze waren nog niet

aanbesteed

6

PFAS houdende baggerspecie die te vervulld Is

omte hergebrulken kan op een verantwoorde

manier gestort worden in een baggerdepot

Depots zijn ingericht om vervullde specie te

bergen Hlervoor moeten maatregelen worden

getroffen om te zorgen dat het effluent dat

geloosd wordt op het oppervlaktewater schoon

genoeg Is Deze weg is op dit moment niet

mogelijk omdat het storten van PFAS

houdende baggerspecie vergunning technisch

nog niet geregeld is

De vergunning moet worden

aangepast [hetgeen mlnimaal 6

maanden duurt of er moet een

gedoogbeslult worden genomen

Een gedoogbeslult nemen kost

ongeveer 2 maanden en vraagt
een afweging van het

betreffende bevoegd gezag De

verantwoordelijkheid daarvoor

Ilgt bij de ILT en de WABO

bevoegde gezagen

7

Om het punt van de hoeveelheid bagger en grond te illustreren bij het project

Zeetoegang IJmuiden gaat het om 3 5 miljoen ton grond die in zee verspreid
zou gaan worden In baggerdepots kan deze relatief schone grond niet gestort
worden Dan zijn er nog twee mogelijkheden het project wordt uitgesteld
totdat er een andere opiossing is of de bagger wordt opgeslagen in ca 3500

beunschepen Zoveel beunschepen zijn er echter niet dus dat is geen reele

optie

Voor de acute problemen die zouden optreden als het THK beperkt wordt

uitgelegd zijn geen opiossingen Alternatieve opiossingsrichtingen worden wel

op weg naar het definitieve kader vender uitgewerkt

Toepassen en opslaan van grond
Voor de omgang met PFAS houdende grond zijn er op dit moment de volgende

mogelijkheden
aanvullendWat

PFAS houdende grond met minder dan 3

microgram PFAS per kilogram droge stof

of 7 microgram voor PFOA kan voor de

idustrie worden

Deze grond kan In prlncIpe direct

naar een toepassing worden

gebracht of naar een grondbank

1

functii if ii

toegepast

Voor de functie landbouw en natuur2

geldt de bepalingsgrens 0 1 microgram

per kilogram droge stof

Indien voor de functie landbouw en

natuur de achtergrondwaarde bekend Is

omdat de gemeente een

bodemkwaliteitskaart heeft opgesteld of

doordat de initiatiefnemer zelf gemeten
heeft op de locatie van toepassing kan op

ook op landbouwgrond tot de gemeten

achtergrondwaarde worden toegepast met

een maximum van 3 7 3

Grond met een PFAS gehalte tot

aan de achtergrondwaarde met

een maximum van 3 7 3 kan

direct worden toegepast of naar

een grondbank

3

DGWB is In contact met VNG om de

gemeenten te bewegen z s m de

bodemkwallteitskaarten aan te

passen

Als er meer dan 3 microgram 7 3 aan Voor zandgrond met PFAS wordt4
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PFAS in veengrond kleigrond of

baggenspecie zit kan deze niet hergebruikt
worden en wordt een nlet

relnlgbaarheldsverklarlng afgegeven
Daarmeezou het materiaal gestort moeten

kunnen worden

geen niet relnigbaarheldsverklaring

afgegeven omdat deze naar

verwachting blnnen enkelejaren

gereinlgd kan worden Deze grond
zou dus naar een reiniger moeten

gaan

De grondmarkt is een vrije markt hetgeen inhoudt dat reinigers grandbanken
en stortplaatsen zelf een afweging maken welke grond ze wfel of niet

accepteren Verschillende reinigers accepteren op dit moment PFAS houdende

grond tot een gehalte van 3 7 3 Slechts enkele grond banken en

stortplaatsen accepteren PFAS houdende grond en dit over hetalgemeen

tegen een flinke meerprijs

Voor stortplaatsen speelt met name de zorg om hun effluent \waar PFAS in kan

zitten hetgeen over het algemeen niet vergund is als reden om geen PFAS

houdende materialen aan te nemen Voor grondbanken heeft dit enerzijds te

maken met de hoeveelheid ruimte die grondbanken hebben op grond van

verschillende kwaliteiten gescheiden op te slaan en anderzijds met vrees dat

grondbanken blijven zitten met grond die ze daarna niet meer kwfijt kunnen

Initiatiefnemers rest dan geen andere keus dan de grond die ze niet kwrijt
kunnen tijdelijk op te slaan totdat er een opiossing komt Dit probleem speelt

op grote schaal ProRail is een van de partijen die hiermee te maken heeft

gekregen omdat grondverwrerkers grond zonder PFAS analyse niet meer

aannemen zonder risico opslag

Er vindt overleg plaats zowel met de grondbanken als de reinigers om na te

gaan hoe de knelpunten die zij ervaren aangepakt kunnen wrorden zodat de

grondmarkt wreer in bewreging komt Opgemerkt dient te \worden dat deze

problemen met name spelen in de gebieden die niet eerder met het PFAS

probleem te maken hebben gehad In bijvoorbeeld Noord Holland is de

grondmarkt v eer op gang gekomen door het THK

De sector vraagt vooralsnog om het omhoog brengen van de bepalingsgrens
naar 1 microgram per kilogram droge stof Specifiek \wil de sector dat de diepe

plassen v^eer open gaan voor grond en baggerspecie Veel grond en

baggerstromen gaan daar nu been omdat het logistiek goed past alternatieven

wforden veelal niet verkend Probleem met de diepe plassen is dat ze nu juist

vaak gelegen zijn in goed doorlatende bodems zand en in contact staan met

het diepere grondwater Het is niet duidelijk vwat het effect is van PFAS op het

grondvi^ater We hebben daarom in het THK voor het voorzorg uitgangspunt

gekozen Een microgram per kilogram droge stof PFAS biedt de sector evident

per direct meer ruimte ze kunnen daarmee doorgaan zoals ze dat altijd
hebben gedaan en het lost een deel van het bagger en grondprobleem op Het

is echter niet in lijn met het stand still principe fde kwaliteit van de bodem en

grondvifater mag na het verplaatsen van grond en bagger niet verslechteren

en gezien de onderzoeken naar de mobiliteit van PFAS en de

uitloogkarakteristieken en bio accumulatie van PFAS nog lopen is niet duidelijk
wfelk risico daarmee gelopen wordt Met name wat het risico is voor grondwater
is nog onduidelijk Het verder verspreiden van PFAS houdende grond en

baggerspecie gaat in tegen stand stil en is alleen gerechtvaardigd als we zeker
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zijn dat we daar geen risico mee lopen Aangezien de onderzoeken nog lopen
kan die zekerheid nietgegeven worden

Reiniging van PFAS boudende grand
aanvullendWat

Zandarond lljkt in prIncipe te

relnigen door het in suspensie

brengen van de vervuilde

grand Hierdoor komt PFAS in

het compartiment water Dat

water moet weer gereinigd
worden van PFAS Gezien de

hoeveelheden water waar het

om gaat is dat ingewikkeld en

kostbaar

Daarnaast dreigt er een probleem met de KRW

en dus met provinces en watenschappen die

widen geen vergunningen afgeven voor reiniging

als er PFAS in het compartiment water terecht

komt terwiji dit zelfs met reiniging
onontkoombaar is Reinigens kiezen erdaaram

op dit moment voor niet de strijd aan te gaan

met de vergunningverlenende bevoegde

gezagen maaradeen materlaal aan te nemen

met minder dan 3 7 3 microgram per kg d s

PFAS

1

Bagger klein en veen zijn
minder grof van structuur dan

zand en kunnen vooralsnog
niet gereinigd worden

hetgeen overigens niet

betekent dat deze materlaal

met PFAS niet ook behoordjk
kunnen uitlogen

Voor dit materiaal wordt een nlet

reinlgbaarheidsverklarlng afgegeven waarmee

het in prIncipe gestort kan worden

2

Omdat de reinigingsmarkt een vrije markt is kunnen we geen tijdlijn geven

wanneer reiniging mogelijk is Door overleg met de betrokken partijen

reinigens en bevoegde gezagen] proberen we een versnelling te

bewerkstelligen maar de markt wil er door de problemen met het effluent nu

niet aan De proef met het reinigen van PFAS houdend zand is gestopt omdat

de betreffende reiniger met het tijdelijk kader de 3 7 3 uit de voeten kan

Naast bovenstaande toelichting over tijdelijke opslag en reiniging heeft u

gevraagd welke capaciteit van permanente stort is nodig is Ook heeft u

gevraagd of een specifiek depot voor PFAS houdende grond een manier zou

kunnen zijn om vermenging met andere stromen te voorkomen en zou dat

wellicht een basis voorwaarde kunnen zijn voor een tijdelijke ruimte tot een

vergunning is aangepast Op deze vragen zijn bovenstaand nog geen

antwoorden opgenomen omdat het inzicht nog ontbreekt Dit wordt nader

bekeken

10 2e 10 2e

5 1 2e
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Dank voor het voorwerk In overleg met DBO

Om 9 00 uur op de 1 le A B beuk hebben we vooroverleg en nemen we de antwoordlijn door Helpt om 1 rdeneetlijn te
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Onderwerp Vragen Stas THK Stas

Bestef° 2e|

Op verzoek van I0 2e stuur ik je hierbij de beantwoording van de vragen van de Staatssecretaris over THK PFAS zoals je
die gisteren hebt dooigegeven aariPK^^lHOXSe

Groet

10 2ei10 26

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

10 2e IAan DG WB L
Van DG RWS

De Staatssecretaris heeft gisteren vragen gesteld nav de conceptnota overde verduidelijking van het tijdelijke
handelingskader THK PFAS

Deze vragen kunnen nnijns inziens alleen goed beantwoord worden door terug te grijpen op de kern van het

THK zoals dat bedoeld is te werken Het THK is bedoeld om PFAS niet vender te verspreiden daar waar het tot

risico s kan leiden om zo op een verantwroorde wijze invulling te geven aan het standstill beginsel
Het standstill beginsel is in de kern te bereiken door PFAS houdende bagger en grond niet te verspreiden in diepe plassen

Doel van het THK is altijd geiweest om die bagger wrel in hetzelfde watersysteem en of in baggerspeciedepots
onder te kunnen brengen Maar die bedoelde oplossingen zijn nu niet voorhanden met huidige THK

De discussie over de definitie in het THK van oppervlaktewaterlichaam is zeer zorgelijk en als deze niet voor 1

oktober wordt opgelost zal RWS maar ook de havenbedrijven door het huidige THK disproportioneel geraakt
worden in de uitvoering de Zeetoegang IJmuiden voorop Met het huidige THK kan dat bagger niet naar de zee

daar waar dat wel altijd de bedoeling was van de aanpak mbt invulling van de standstill

10 2e

Depots staan nu niet open voor PFAS houdende bagger dus daar kan het ook niet been Opties voor een
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reiniging of tijdelijke opslag zijn niet serieus voor handen De gevolgen zijn dat project stagneert en dat de

kosten kunnen opiopen tot miljoenen euro s per maand Dit project zal dan bij ongewijzigde aanpak gevolgd
worden door andere projecten zoals Terneuzen Groot deel vd projecten is nog in onderzoek op PFAS

De kosten lopen onnodig op kosten die RWS dan in rekening moet brengen bij het departement en de Minister

Om een indruk te krijgen van de impact bij het project Zeetoegang IJmuiden gaat het om 3 5 min ton

bagger grond als het niet in zee mag of niet in baggerdepots dan moet het project worden vertraagd
Cmiijoenen euro s per maand aan vertragingskostenj of het moet opgeslagen worden in beunschepen Voor het

totaai van aileen al dit project zouden dan ca 3500 beunschepen nodig Die zijn er domweg niet

De aanpassing van waterlichaam naar stroomafwaarts speelt dat naast IJmond en Terneuzen ook in

andere situaties bv IJssel en Ijsselmeer

Antwoord Het betreft een redenering breder dan aiieen RWS het betreft ook de havenbedrijven zoais

Rotterdam Groningen Viissingen etc die op deze manier baggeren en afzetten Voor de waterschappen is dit

op dit moment niet in te schatten De LJvW is bezig met een verdere inventarisatie bij de waterschappen De

uitspraak benedenstrooms in hetzelfde watersysteem heeft een generieke strekking niet aileen voor RWS

PFAS houdende grond schijnt gemakkelijk uit te spoelen bij tijdelijke opslag kan die grond dan niet

gemakkelijk worden ontdaan van PFAS door reiniging
Antwoord Voor zover de kennis vanuit RWS reikt Op dit moment zijn er enkele voorbeelden op kleine schaal

in de praktijk waar dit wordt uitgeprobeerd voor grond Knelpunten zijn dan onder andere het vervuilde water

wat overblijft na grondreiniging Mogelijkheid is om het water dan te reinigen met een actief koolfiiter waar

naar veriuidt redeiijk goede resuitaten mee te behaien zijn Het residu in het filter moet dan wel op een

verantwoorde manier worden verwerkt het afvalverwerkingsbedrijf Indaver in Antwerpen kan dit verwerken

door het residu fiiter te verbranden Het is daarmee een dure optie Geiet op de omvang van de te verwerken

grond bovendien op korte termijn geen reeie optie

Is er zicht op waar tijdelijke en definitieve opslagmogelijkheden voor PFAS houdende grond en slib

zijn

Antwoord

Definitieve opslag Baggerspeciedepots zijn aangeiegd met als doel sterk verontreinigde baggerspecie die niet

kan worden hergebruikt of worden gereinigd permanent te bergen Depots accepteren echter de verontreinigde
baggerspecie met PFAS niet omdat dit niet geregeld is in de omgevingswetvergunning

Voor RWS is het zeer urgent dat dit wordt geregeld vanwege de noodzakelijke afzetmogelijkheid in depots van PFAS

houdende bagger RWS is hierbij afhankelijk van decentrale overheden via de omgevingsdiensten en de ILT

Onderzocht wordt of het mogelijk is via een gedoogconstructie vooruitlopend op de aanpassing van de vergunning

baggerspecie met PFAS te kunnen storten Om deze baggerspecie te kunnen accepteren is het nodig om de

schadelijke effecten op het oppervlaktewater in kaart te brengen en daarvoor evt technische maatregelen
treffen zodat dit op verantwoorde wijze kan

Dit is nu niet geregeld om dat te regelen is fors tijd en inspanning nodig en hierbij is RWS afhankelijk van

derden Deze opiossing geldt aileen voor bagger grond mag niet worden gestort in baggerdepots

Tildelilk Uit de RWS inventarisatie zijn tot nu toe maar 2 voorbeelden bekend waarbij op provisorische wijze

grond of bagger tijdelijk wordt opgeslagen Een voorbeeld betreft de bagger uit de Twentekanalen die tijdelijk in

beunbakken wordt opgeslagen kosten 20 000 euro per week Bij een project voor wegwerkzaamheden RWS

WNZjwordtde PFAS vervuilde bermgrond tijdelijk opgeslagen afgedekt
Deze praktijkvoorbeelden laten zien dat de mogelijkheden voor RWS om het tijdelijk op te slaan zeer beperkt

en houtje touwtje zijn en veel geld kosten

Zoals gezegd dreigt de uitvoering van RWS disproportioneel en onbedoeld geraakt te worden als het

THK niet wordt verduidelijkt op het punt van toepassen benedenstrooms Verder is openstelling van

depots nodig daar waar benedenstrooms toepassen geen optie is
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Zie jullie zo ronde tafel b beuk Volgens mij herken ik drie hoofdpunten
waterlichaam benedenstrooms punt

tijdelijke ops lag enuitloging
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Beste |l0 24

Op verzoek van I0 2e stuur ik je hierbij de beantwoording van de vragen van de Staatssecretaris over THK PFAS zoals je
die gisteren hebt dooigegeven aarip 24b°X^^

Groet

10 2ert0 2e

Verzonden met BlackBerry Work

www blackbeny com

I0 2e IAan DG WB L
Van DG RWS

De Staatssecretaris heeft gisteren vragen gesteld nav de conceptnota overde verduidelijking van het tijdelijke
handeiingskader THK PFAS

Deze vragen kunnen mijns inziens aiieen goed beantwoord worden door terug te grijpen op de kern van het

THK zoals dat bedoeld is te werken Het THK is bedoeid om PFAS niet verder te verspreiden daar waar het tot

risico s kan leiden om zo op een verantwoorde wijze invuiiing te geven aan het standstill beginsei
Het standstiii beginsei is in de kern te bereiken door PFAS houdende bagger en grond niet te verspreiden in diepe piassen

Doei van het THK is altijd geweest om die bagger wei in hetzelfde watersysteem en of in baggerspeciedepots
onder te kunnen brengen Maar die bedoelde opiossingen zijn nu niet voorhanden met huidige THK
De discussie over de definitie in het THK van oppervlaktewaterlichaam is zeer zorgelijk en als deze niet voor 1

oktober wordt opgeiost zai RWS maar ook de havenbedrijven door het huidige THK disproportioneei geraakt

10 2e
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worden in de uitvoering de Zeetoegang IJmuiden voorop Met het huidige THK kan dat bagger niet naar de zee

daar waar dat wel altijd de bedoeling was van de aanpak mbt invulling van de standstill

Depots staan nu niet open voor PFAS houdende bagger dus daar kan het ook niet been Opties voor een

reiniging of tijdelijke opslag zijn niet serieus voor handen De gevolgen zijn dat project stagneert en dat de

kosten kunnen opiopen tot miljoenen euro s per maand Dit project zal dan bij ongewijzigde aanpak gevolgd
worden door andere projecten zoals Terneuzen Groot deel vd projecten is nog in onderzoek op PFAS

De kosten lopen onnodig op kosten die RWS dan in rekening moet brengen bij het departement en de Minister

Om een indruk te krijgen van de impact bij het project Zeetoegang IJmuiden gaat het om 3 5 min ton

bagger grond als het niet in zee mag of niet in baggerdepots dan moet het project worden vertraagd
miljoenen euro s per maand aan vertragingskosten of het moet opgeslagen worden in beunschepen Voor het

totaal van alleen al dit project zouden dan ca 3500 beunschepen nodig Die zijn er domweg niet

De aanpassing van waterlichaam naar stroomafwaarts speelt dat naast IJmond en Terneuzen ook in

andere situaties bv IJssel en Ijsselmeer

Antwoord Het betreft een redenering breder dan alleen RWS het betreft ook de havenbedrijven zoals

Rotterdam Groningen Vlissingen etc die op deze manier baggeren en afzetten Voor de waterschappen is dit

op dit moment niet in te schatten De UvW is bezig met een verdere inventarisatie bij de waterschappen De

uitspraak benedenstrooms in hetzelfde watersysteem heeft een generieke strekking niet alleen voor RWS

PFAS houdende grond schijnt gemakkelijk uit te spoelen bij tijdelijke opslag kan die grond dan niet

gemakkelijk worden ontdaan van PFAS door reiniging
Antwoord Voor zover de kennis vanuit RWS reikt Op dit moment zijn er enkele voorbeelden op kleine schaal

in de praktijk waar dit wordt uitgeprobeerd voor grond Knelpunten zijn dan onder andere het vervuilde water

wat overblijft na grondreiniging Mogelijkheid is om het water dan te reinigen met een actief koolfilter waar

naar verluidt redelijk goede resultaten mee te behalen zijn Het residu in het filter moet dan wel op een

verantwoorde manier worden verwerkt het afvalverwerkingsbedrijf Indaver in Antwerpen kan dit verwerken

door het residu filter te verbranden Het is daamnee een dure optie Gelet op de omvang van de te verwerken

grond bovendien op korte termijn geen reele optie

Is er zicht op waar tijdelijke en definitieve opslagmogelijkheden voor PFAS houdende grond en slib

zijn

Antwoord

Definitieve opslao Baggerspeciedepots zijn aangelegd met als doel sterk verontreinigde baggerspecie die niet

kan worden hergebruikt of worden gereinigd permanent te bergen Depots accepteren echter de verontreinigde
baggerspecie met PFAS niet omdat dit niet cereoeld is in de omgevingswetvergunning

Voor RWS is het zeer urgent dat dit wordt geregeld vanwege de noodzakelijke afzetmogelijkheid in depots van PFAS

houdende bagger RWS is hierbij afhankelijk van decentrale overheden via de omgevingsdiensten en de ILT

Onderzocht wordt of het mogelijk is via een gedoogconstructie vooruitlopend op de aanpassing van de vergunning

baggerspecie met PFAS te kunnen storten Om deze baggerspecie te kunnen accepteren is het nodig om de

schadelijke effecten op het oppervlaktewater in kaart te brengen en daarvoor evt technische maatregelen
treffen zodat dit op verantwoorde wijze kan

Dit is nu niet geregeid om dat te regeien is fors tijd en inspanning nodig en hierbij is RWS afhankelijk van
derden Deze opiossing geldt alleen voor bagger grond mag niet worden gestort in baggerdepots

Tiideliik Uit de RWS inventarisatie zijn tot nu toe maar 2 voorbeelden bekend waarbij op provisorische wijze

grond of bagger tijdelijk wordt opgeslagen Een voorbeeld betreft de bagger uit de Twentekanalen die tijdelijk in

beunbakken wordt opgeslagen kosten 20 000 euro per week Bij een project voor wegwerkzaamheden RWS

WNZjwordtde PFAS vervuilde bermgrond tijdelijk opgeslagen afgedekt
Deze praktijkvoorbeelden laten zien dat de mogelijkheden voor RWS om het tijdelijk op te slaan zeer beperkt

en houtje touwtje zijn en veel geld kosten

Zoals gezegd dreigt de uitvoering van RWS disproportioneel en onbedoeid geraakt te worden als het

THK niet wordt verduidelijkt op het punt van toepassen benedenstrooms Verder is openstelling van

depots nodig daar waar benedenstrooms toepassen geen optie is
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Hoi

Onderstaande ookmet oog op gesprek Tjeerd vd Zwan burgemeester van Heerenveen voorzitter van de Commissie bodem en

ondergrond VNG ook trekker van bodem en ondergrond poot met| 10 2ej ] van Veluweberaad

Naast aankondiging van een brief aan de TK PFAS ook goed om aan te geven dat er bestuurlijk overleg gepland staat op 10

oktober over afspraken met de decentrale overheden na 2020 m b t bodem

10 oktober bedoeld om met elkaar de issues waarover we bet met elkaar willen hebben inzichtelijk te maken eerste stap

richting afspraken die in iedergeval op financieel terrein op 1 februari er moeten liggen Belangrijk dat VNG ook zo snel

mogelijkop bestuurlijk niveau is aangehaakt
Nummer van Tjeerd zet^ 10 2e |n de afspraak

Groetl 10 2b

10 2el 10 2e 1

10 2e

1 q|0 2^ 10 2^10K2e

I 10 2b

Van I 1Q 2e ^10 2e BSK

Verzonden donderdag 26 September 2019 16 27

Aan

CC r 10 2e [ 2e | 10 2e| DGRW

Onderwerp contact metandere overheden brief TK

Zoals we net bespraken zou het fijn zijn als jij contact kunt zoeken met

Tjeerd vd Zwan VNG

Adnan Tekin gedeputeerde Noord Holland
— UvWti0K2e

Ik zal kijken of ik alle nummers snel kan vinden

Lijkt me goed als | i0X26j dat ook doet met haar counterparts lijkt me goed om timing even af te stemmen mijn voorstel is dat jij
eerst contact hebt en vervolgens |l0 2ej
Je hebt het volgens mij gewoon in je hoofd zitten maar evt als hulp

—

Aangeven dat we met stoom en kokend water bezig met een brief aan de Tweede Kamer stand van zaken signalen

knelpunten samenleving onder embargo moet nog met stas worden besproken
Zoals aangegeven in brief van 8 juli jl is het tussentijds aanpassen van het tijdelijke handelingskader mogelijk als daartoe

aanleiding is Het werken met hettijdelijk handelingskader brengt immers nieuwe inzichten en knelpunten met zich mee

— In brief ook aanpassing passage over het benedenstrooms mogen toepassen van baggerspecie in hetzelfde

oppervlaktewaterlichaam zonder toetsing aan de norm detectielimiet Heeft geleid tot onduidelijkheid bij

toezichthouders en uitvoerders Daarmee risico dat geen toestemming wordt verleend voor de verspreiding van

vrijkomende baggerspecie op stroomafwaarts gelegen waterlichamen Dit was niet de intentie bij het opstellen van het

tijdelijk handelingskader Bedoeld was dat baggerspecie benedenstrooms mag worden toegepast omdat deze baggerspecie

hierdoor terechtkomt op plaatsen waar het sediment van nature zou worden heengevoerd Dit vraagt om aanpassing
— De aanpassing houdt in dat de voor PFAS gehanteerde norm niet geldt binnen hetzelfde oppervlaktewaterlichaam of

stroomafwaarts gelegen oppervlaktewaterlichamen Dit geldt voor verspreiding van baggerspecie als bedoeld in artikel 35

onderdeel g van het Besluit bodemkwaliteit Hiermee kunnen op verantwoorde wijze de grond en

baggerwerkzaamheden tot uitvoering worden gebracht Zoals aangegeven in het tijdelijk handelingskader blijft het

wenselijk om de PFAS gehalten in het baggerspecie te meten onder meer om eventuele onverwachte hoge waarden te

kunnen vaststellen Als daarvan sprake is dient gedetailleerder onderzoek te worden gedaan om te zorgen dat de water

en bodemkwaliteit door het toepassen van de baggerspecie niet verslechteren Dit kan met het oog op het uitgangspunt

van standstill niet worden toegestaan
— Andere knelpunten die bekend zijn verder onderzoeken eventueel ook aanpassingen richting definitief kader wel passend

binnen de geldende uitgangspunten zodat uiteindelijk definitief handelingskader

10 2e BSK

10 2e 10 2e | 10 2e | dGRWDGRW

10 2el 1Q 2e [

10 2e

I 10 2e goK2^nio^
10 2e

100009 0111



DGBll I0 2e l@nninienw nl]
10X2e

lD 2e I DGBll I@minienw nl1
10 2e | 2e DGRWiI 1Q 2e

I0 2e ^BSKll I0 2e | ®minienw nll

10 2^To

]@nninienw nl1
io 2e

@nninienw nl] _

^@minbzk n l

I I0 2e | DBOn iQ 2e |@mlnienw nll | io 2^iQ 2e| WVL l1 I@rws nl1 l 10 2b

BS fl 10] 2e I@jws nl1 I lO Pe | BS ^ 10 2e |@rws nl1 | 10X2e | BS fl 10] 2e |@rws nl1 | 10 2e ]
io 2e l@minienw nll

DGRW

DGRWI
10 2e bLii1^]i vejj^ek 10 2e

I 10X29 I BSKri
From

Sent

10X26

Mon 9 30 2019 2 40 56 PM

Subject aangepaste concept nota en kamerbrief PFAS

Received

concept beslisnota over tiideliik handelingskader pfas versie 30 September 1526 uur docx

Mon 9 30 2019 2 40 58 PM

Concept Kamerbrief PFAS versie 30 September versie 1526 uur DOCX

Beste collega s

Hierbij de aangepaste nota en kamerbrief over PFAS De wijzigingen zijn nog zichtbaar Deze versies zijn nog niet door DGWB

lijn
Deze versies worden om 16 00 uur besproken met DBO Dan staat al een gesprek gepland over de technische briefing TK op 3

oktober

Ik krijg net door dat er vandaag geen stukken meer naar de Stas gaan via DBO Dat betekent dus dat de brief waarschijnlijk niet

vanavond uit zal gaan De optie van brief vanavond uit staat nog wel in de nota We bespreken straks de verdere opties
Met vriendelijke groet
10 2e I

10 2e

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Ml 10 2e I
I I0 2e l@minienw nl

www riiksoverheid nl ministeries ienw

DGRW

Verzonden maandag 30 September 2019 13 26

Aan 1Q 26 |^DGB | i0X2e n DGB | 10X2e | BS | 10X2e | BS

DGRW I 10 2e } 2e | 1Q 2e^] pGRW

Onderwerp nota en kamerbrief PFAS

Urgentie Hoog

Beste collega s

Vanochtend zouden we de nota en de kamerbrief over PFAS met de Stas bespreken Zij is vandaag ziek De Stas had wel vragen

gestuurd dit weekend Met DBO hebben we afgesproken dat vandaag gewijzigde stukken nog digitaal naar de Stas gaan

In de nota wordt aangevuld
VOpties voor timing versturen kamerbrief 1 vanavond 2 morgen na gesprek met Maxime Verhagen van Bouwend NL 3

na met spoed een expert judgement
VNadere uitleg over deadline 1 oktober

V Meer informatie over tijdelijke opslag Daarin ook duidelijker verschil tussen stortplaats op land en baggerspeciedepots

opnemen

In de kamerbrief wordt duidelijker opgenomen dat voorafgaand aan het handelingskader op grond van zorgplicht al

bepalingsgrens detectielimiet gold En dat door de diffuse verspreiding als stagnatie ontstond Juist daarom is een

handelingskader opgesteld Wel tijdelijk karakter want er is nog wetenschappelijk onderzoek en meetgegevens nodig
We sturen zsm stukken toe

Groet

10 2eVan

10 2e bui1^|i ve|^ek

I 10 2e I

107794 0112



10 2e jl0 [2^
DGRWH io 2e |@minienw nl1 F iQ 2e

[10 2e 10 2e BSKlI 10 29

I@minienw nl1

To @minienw nl]
10 2e 10 2eDGRWI

I iOK2e I DBOl 1D 2e @minienw nl1

BSK^ io 2 ^ I@minienw nl1 | 10 ^ 10 2^ WVL | iQ 2e |@rws nl1Cc 1Q 2e

10 2e 2e 10 2e DGRWFrom

Sent Mon 9 30 2019 8 46 42 PM

Subject 190930 aanvullingen note

Mon 9 30 2019 8 46 44 PMReceived

190930 aanvullinqen nota docx

Goedenavond allemaal bij deze een aangepaste nota Graag jullie kritische blik er op dan kan ik hem morgenochtend aanpassen

en met RWS delen Als jullie vinden dat hij vanavond al met RWS gedeeld kan worden laat het me graag weten Dat kunnen we

hem doorsturen naah10K2ep 2e jlO 2e^etf^Vr gr

100005 0115



10X2e | 2e | i0 2e} DGRWiI 10 2e

^0 2e I@minienw nl1

10 2a ^0 2ej
^

I0 2e I@minienw nl1 1 iQ 2e

To @minienw nl1

□ DGRwt10 2eDGRWI

I iOK2e | DBO| 1D 2e @minienw nl1

l BSKi I0 2e I@minienw nl1
BSK

Cc 1Q 2e lOW lO 2e | WVL I 10 2e |@rws nl1

10] 2e | 10] 2^
Mon 9 30 2019 9 09 04 PM

From

Sent

Subject RE 190930 aanvullingen nota

Received Mon 9 30 2019 9 09 06 PM

Ik zou nota nu zo snel mogelijk met RWS delen kunnen we morgen fijnslijpen
10 2e| 10 2e

10 26

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
S 06| 10 29 ^secr l 10 [2e 06] 10 2e h^|0 2^
S I 10 2e

^

Van | 1Q 2e \][2e | 10 2e] DGRW

@minienw nl

Verzonden maandag 30 September 2019 21 47

BSKAan | 10 2e ^10 2e 10 2e 10 2e ] DGRW 10 2e DGRW 10 2e

j 10 2ej I DBO

BSK

Onderwerp 190930 aanvullingen nota

Goedenavond allemaal bij deze een aangepaste nota Graag jullie kritische blik er op dan kan Ik hem morgenochtend aanpassen

10 2e 10 10 2e WVLCC

en met RWS delen Als jullie vinden dat hij vanavond al met RWS gedeeld kan worden laat het me graag weten Dat kunnen we

hem doorsturen naariho 2dp 2e jlO 2e|ehl|^A r gr ^10^

100004 0116



I BSKl I0 2e I@tninienw nl1

I@minienw nl1

I BSK

10 2e 10 2eTo J
10 2eDBO[_

From

Sent

Subject FW Spoedverzoek inschatting Deltares

Thur 10 3 2019 4 16 27 PM

10 2e | ia 2e

Thur 10 3 2019 4 16 26 PM

Received

Zie onder

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

10 2e |@deltares nl10 {2eVan

Datum donderdag 03 okt 2019 3 43 PM

]@rivm nl10 2e | DGRW 1 10 2e @minieiiw nl

@rws nl J 10 2e 2e llQK2ej pGR^
10 [2e ^10 2^ DGRW

10 2e 10 2e 10 2eAan

BSH 10 2e

10 2e

10 2e |@minienw iil 10 2e | 1QK2e
10 2e |@minienw ni^ 10 2e

BSK

@niinienw iil

10 2e @deltares tiL

Kopi^ 10 2e H dOK2e [@deltares nl I 1Q 2e BS i C 0 26 |@rws nl 10 2e ~| ps | 10 2e ~|@rws nl J 1O0l |2 2|6

i^ ^WVL l 10 2e |@nvs nl i^0K2^ 0 2eXltK^fWVL1 1Q 2e |@rws nl ni0 2e H 10 Pe ]@rivm nl J 10 2e |
aiive^E^^ 10 2e ~@minbzk nl | 10 2e H |@deltares iil J 10 2e 1 | 10 2e |@deltares nl

Onderwerp RE Spoedverzoek inschatting Deltares

Beste allemaal

N a v mijn telefoongesprek met 10 2e en 0^ rond lunchtijd heb ik binnen Deltares gezocht naareen kust mariene morfoloog omdat het

primairgaat over het gedrag van bagger slib en in tweede instantie met milieuchemische processen {PFAS binding van en loslating van slib

Thijs van Kessel is bereid v66r maandag een korte notitie op te stellen waarin hij een vergelijking zal maken tussen slib gericht verspreiden in

een gebied wat verder uit de kust cf Bbk en slib dat van nature vanuit de riviermonding wordtgetransporteerd naar zee De notitie gaat

vooral over verschillen in ruimte de plek waar het in zee komt en tijd reistijden en zal kwalitatief van aard zijn

Planning
• Vrijdag morgen] rond lunchtijd rond1 0 2^en concept af

• 10 2e vult begin van de middag aan rondt samen met

• Vrijdag eind van de middag verzending van de memo naar de groep in deze mail

10 2e de memo af10 2e

g»@10 2el

• 10 2ejou in elkgeval geholpen zijn met geschatte volumes die komendjaar vanuit binnenlandse waterlichamen op zee wordt verspreid
liefst voor alle plaatsen in NL waar dat plaatsvindt
• Hebben jullie enig idee van de verhouding verspreidbaar niet verspreidbaar in de diverse havengebieden
• Ik denk dat hij de los locaties weet^ maar het kan geen kwaad om die ookte vermelden

• Als je meer informatie wil die waarschijnlijk bij RWS beschikbaar wilje dat direct vragen aa rl i 2a 2e

mij

10 10 2e met cc aanen

Ik hoop dat we hiermee op een goede manier invulling geven aan de vraag van de Stas maar als er zaken missen of als wij zaken op een andere

manier hebben geinterpreteerd laat het zsm weten

Hartelijke groet
10 2e

10 2e

10 2eT

E 10 2e ©deltares nl

□Postbus 177

2600 MH DelftDeltares
100737 0117



www deltares com

n

DGRW

Sent donderdag 3 oktober 2019 13 31

From 10 2e

10 2e [ 2e ^10 2e^ DGRW f^ 2e ^10 2elQ 2e 1Q 2e BS 10 2e BSKTo

10 2e | 10 2e | DGRW

H 10 2e^ {BS iQ 2e {bs WVL ^l0 24 0 2e {li ^^WVL | 10 2e 10 2e bull^ i ve|e^ekCcj 10 2e

Subject Spoedverzoek inschatting Deltares

Importance High
Beste alien

Vanochtend was een gesprek met de Staatssecretaris over de werking van hetTijdelijk Handelingskader PFAS De Staatssecretaris wil graag met spoed een

expert opinie over het verspreiden van baggerspecie waterbodem op de Noordzee

Zojuist heb ik dit telefonisch toegelicht aan 10 2e | Hij neemt contact op metjO 2^ Ook RWS is nodig voor deze inschatting Ik zal nog bij RWS uitvragen wie

vanuit RWS informatie kan aanleveren over volumes en locaties van verspreiding

Vraagstuk
• Het tijdelijk handelingskader is opgesteld als invulling van de zorgplicht om op een verantwoorde wijze verzet vangrond en baggerspecie mogelijkte

maken en tegelijkertijdte zorgen dat er geen onaanvaardbare risico s voor mens en milieu optreden Het TFIK is erop gericht te zorgen dat PFAS

houdend bodemmateriaal zich niet verder verspreid in ons water systeem dan het van nature ook zou kunnen doen Omdat we vooral voor

waterbodem en voor de overgang van baggerspecie van zoet naar zout water nog veel te weinig informatie en concrete data hebben om een definitief

kaderte bepalen gaan we uit van de stand stil benadering Dat geeft ons tijd om op basis van metingen en nader onderzoek tot een reele invulling van

het definitieve handelingskader te komen ente werken aan een meer integrale benadering van waternormen met name KRW normen en

bodemnormen

• Op dit moment staat in het tijdelijk handelingskader dat pfas houdende baggerspecie benedenstrooms in hetzelfde oppervlaktewatelichaam

toegepast mag worden zonder toetsing aan de norm detectielimiet In de praktijk leidt dit tot grote knelpunten bij het verspeiden van

baggerspecie waterbodem vanuit havens en projecten zeesluis ijmuiden op de Noordzee Voorstel is nu om op zeer korte termijn een nadere urtleg te

geven aan het handelingskader met kamerbrief Met die nadere uit leg wordt geregeld dat verspreiding van pfas houdende baggerspecie ook in

stroomafwaartsgelegen oppervlaktewaterlichaam mogelijk wordt

• De nadere uitleg van de term verspreiding van baggerspecie in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam naar verspreiding van baggerspecie in

stroomafwaartsgelegen oppervlaktewaterlichamen geldt in principe zowel voor de overgang van bijvoorbeeld havens naar zee als voorrivieren naar het

Ijsselmeer

• Aanname is dat dit in overeenstemming is met stand stil bagger wordt alleen daarheen verspreid waar het van nature ook been zou worden gevoerd

Verzoek

• Maandagochtend wil de Stas al graag een eerste inschatting hebben op de vraag of de vrijgekomen baggerspecie bij de zeesluis en havens

daadwerkelijk daar wordt toegepast waar het van nature naartoe zou stromen

• Vervolgens zou een expert opinie opgesteld moeten worden waarin ook nader wordt ingegaan op het effect Insteek is om dit op korte termijn te

hebben ZiJ vraagt dan ook wat mogelijk is om binnen 1 3 weken hierover op te kunnen leveren Deze tijdsinschatting is maandag al nodig

Alvast veel dank ik hoop dat we aan het verzoek van de stas kunnen voldoen

Met vriendelijke groet

00X26 I

10 2e

MinistGrie van Irrfrastructuur en Waterstaat

Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

M 10 2e

I 10 26 gPminienw nl

www riiksQverheid nl ministeries ienw

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden donderdag 3 oktober 2019 12 15

DGRW I0 2e @minienw nl 10 2e BS 10 2e @ rws nl

Onderwerp Antw deltares spoedverzoek

Hal 10 2e I
Dank ik krijg| 0° 2e

nog even niet te pakken Wat nnij betreft spreken we af dat wij samen met Deltares proberen om

die eerste inschatting richting stas te krijgen
Mvs|l0 2ei

100737

10 2gAan

0117



} DGRW 1 10 2e

Datum 3 oktober 2019 om 11 48 27 CEST

10 2e @minienw nlVan

10 2e 10 2e @rivm nl 10 2e mi 10 2e @rws nlAan

Onderwerp deltares spoedverzoek

k stuur straks een bredere mail met afspraken en acties van overleg zojuist
Hleronder alvast de actie richting Deltares

1 Met spoed een expert opinie opvragen bij Deltares

a Vraag Over de vraag of de vrijgekomen baggerspecie bij de Zeesluis en havens daadwerkelijk daar wordt toegepast

waar het van nature naartoe zou stromen en wat is effect

b Tijdsplanning

i Uiterlijk maandagochtend een eerste inschatting nodig wat denkt Deltares

ii Een advies van Deltares de daadwerkelijke expert opinie kan daarna volgen

c Wie vraag met spoed uitzetten bij Deltares

i RWS RIVM D6WB hebben contact over vraag

ii DGWB moet wel opdracht geven of loopt opdrachtverlening aan Deltares via RWS

Ik zal nu contact opnemen met 1 D 2e | 2^j|0 2^an Deltares Op we Ike manier koppelen we RWS RIVM en Deltares aan dit spoedverzoek
Met vriendelijke groet

| 10 2e |
10X2ej I

io 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Ml 10 2e

I 10 2e] S minienw nl

WWW riiksoverheid nl ministeries ienw

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericbt abusieveiijk aan u istnegezonden wordt u verzocbt dat aan de afzender te

meiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardtgeen aansprakeiijkheid voorschade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het eiektronisch verzenden

van berichten

This message may contain information that is not intended foryou 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 me ssage The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inhe rent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten dienietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bait ofditbaicht abusieveiijk aanu isvazonden wordt uveizocht dat aan de afzender te meiden en

hetbaichttevawijderen Het RIVM aanvaardt geai aansprakeiijkheid voorschade van welke aard ock die verband houdt met risico svabondai aan het eiektronisch veizaidai van beriehtai

rTSTtv rh m ulDs zorg voor mofgezi begint vandaag

This message may contain information that is not intended fta you Ifyou are not the addressee car if this message was sent to you by mistake you are requested to infcana the sender and deldre the

message RIVM accqits no liability for damage ofany kind resulting ftom the risks inherent in the electronic transmission ofmessages
inTcv rh m ukeu Committed to fiealifi amisustainabiliw

DISCLAIMER This message is intended exclusively for the addressee s and may contain confidential and privileged
information If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message

Unauthorized use disclosure or copying of this message is strictly prohibited The foundation Stichting Deltares which

has its seat at Delft The Netherlands Commercial Registration Number 41146461 is not liable in any way whatsoever

for consequences and or damages resulting from the improper incomplete and untimely dispatch receipt and or content

of this e mail

100737 0117



10 2^ 10 2eTo l@nninienw nl]

DGRWiI io 2e @minienw nll l io 2e @rivm niil @rivtn nl1 io 2e

BS [| I0 2e @rws nl1 | io 2e @deltares nl|| lOK^e @deltares nl1
io 2e @deltares nl| iQ 2e |@^tares nll | 10 2^ | 2e tiQ 2e pcRW^ loX^a @minienw nl]

I0 2e l@minienw nl] I iQ 2e @deltares nl|] iQ ^e @deltares nlli^6
@minbzk nl]

I 10 2e | 10 2eCc

i ^Bj^9 | wVL | iQ 2e @rws nl]
io 2e l@deltares nlf1 io 2e @deltares nl]

BSK

Thur 10 3 2019 5 32 14 PM

10 2e buil^^ velf^ek 10 2e

10 2aFrom

Sent

Subject RE Spoedverzoek inschatting Deltares

Received Thur 10 3 2019 5 32 16 PM

Collega s

Voorstel ziet er goed uit wellicht hebben jullie de specifieke locaties wel besproken ik kan dit niet terugvinden in de

beschrijving daarom nog even nader geduid Met gaat namelijk niet om een abstracte locatie maar om twee specifieke locaties

1 Riviermonding haven van Rotterdam open natuurlijke verbinding
2 Zeetoegang IJmuiden een kunstamtige primair afgesloten verbinding waarin uitwisseling plaats vind dmv

scheepvaartsluizen spuisluizen en gemalen en waar het niet gewone bagger betreft maar in verband met aanleg van

een zeesluis op die scheiding
Graag even reactie of dit zo is overgekomen en in het emailverkeer mij ook graag meenemen

Met vriendelijke greet

i0 2^^
10 2e

10 2e

Ministerie van inrrastructuur en Waterstaat

Directoraat Generaal Water en Bodem

RIjnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20951 I 2500 EZ | Den Haag

10 2e IM

I 10 2e
10 2e IfqJk illiiVainw nl

BSKVan 10 2e 10 2e

Verzonden donderdag 3 oktober 2019 17 16

Aan BSK

Onderwerp FW Spoedverzoek inschatting Deltares

Zie onder

10 2e 10 2e DBO

Verzonden met BlackBerry Work
wi^’Av blackberry com
Van I0 2e l0 2s |@ddtares nl

Datum donderdag 03 okt 2019 3 43 PM

Aan |10 24 \ DGRW bgJtgej @minienw iil JlO 2e|^ 10 2e [ ] 10 2e

BSH 10 2e |@rws id | 10 2e } 2e ^10 2efl bGRW i 10 2^ @minienw nl | 10 2e ^10 [2ef
10 2e ^10X2^ DGRW d 1D 2e |@mLnT^w nl J 10 2e

@ri\Tn nl 10 2e

J BSK

10 2e | gmLnLenw nl

|To] 2e |@deltares nl

Kopie | I0 2en@deltares nl I 10 2e I BS

[lbX2t^ e | wVLH |@rws nl 0 24lO 2eXK^ f^VL
tfljip|i vej^ek 10 2e

10 2e @deltares nl

Onderwerp RE Spoedverzoek inschatting Deltares

Beste allemaal

N a v mijn telefoongesprek met| iO 2eT| en |i0 2^ rond lunchtijd heb ik binnen Deltares gezocht naar een kust mariene morfoloog
omdat het primair gaat over het gedrag van bagger slib en in tweede instantie met milieuchemische processen PFAS binding van

en loslating’ van slib | iQ 2e ^is bereid v66r maandag een korte notitie op te stellen waarin hi] een vergelijking zal maken

tussen ‘slib gericht verspreiden in een gebied wat verder uit de kust cf Bbk
’

en slib dat van nature vanuit de riviermonding wordt

getransporteerd naar zee De notitie gaat vooral over verschillen in ruimte de plek waar het in zee komt en tijd reistijden en zal

kwalitatief van aard zijn

Planning

10 2e |@rws nl | 10 2e | BS ] 10 2e |@rws nl ^1^K^
10 2e |@rws tiL J t10 2e | | 10 2e |@rivm til J 10 2e] f

@minbzk nl 10K2S 10 2e @deltares nl 10 2e

• Vrijdag morgen rond lunchtijd rondti0 2e een concept af
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• vult begin van de middag aan rondt samen met| iP 2e |en | I0 2e |de memo af

• Vrijdag eind van de middag verzending van de memo naar de groep in deze mail

@ I0 2ej
• 10 2ezou in eik gevai geholpen zijn met geschatte volumes die komend jaar vanuit binnenlandse wateriichamen op zee

wordt verspreid iiefst voor alie plaatsen in NL waar dat plaatsvindt
• Hebben juiiie enig idee van de verhouding verspreidbaar niet verspreidbaar in de diverse havengebieden
• ik denk dat hij de ‘los’ iocaties weet maar het kan geen kwaad om die ook te vermelden

^10 2ej
• Als je meer informatie wii die waarschijnlijk bij RW3 beschikbaar wil je dat direct vragen aafiip 2p9 2e en

met cc aan mij

10 10 2e

ik hoop dat we hiermee op een goede manier invulling geven aan de vraag van de Stas maar ais er zaken missen of als wij zaken

op een andere manier hebben geinterpreteerd laat hetzsm weten

Hartelijke groet
I0 2e

10 2e

T 10 2e

E io 2e @deltares nl

□

Deltares oa
Postbus 177

2600 MH Delftwww deltares com

DGRW

Sent donderdag 3 oktober 2019 13 31

10 2e 10 2e ^minienw nlFrom

10 2e |^rivm nl l 10 2e | BS 10 2e

10 2e l@deltares nl I 1D 2e p 2e ^10 2e| PGRW | 10 26

10 2e | 10 2e | DGRW

10 2s10 2e @rws nl

@minienw nl | 1P 2e | i0 2e

@minienw nl

To

BSK

10 2e 10 2e@minienw nl

Cc | 10 2e | I0 2e @deltares nl

i|0 2p twVL ^ iQ 2e |@rws nl ^0 2^ IO 26 l|l ^^WVL

Subject Spoedverzoek inschatting Deltares

Importance High
Beste alien

Vanochtend was een gesprek met de Staatssecretaris overde werking van hetTijdelijk Handelingskader PFAS De

Staatssecretaris wil graag met speed een expert opinie over het verspreiden van baggerspecie waterbodem op de Noordzee

Zojuist heb ik dit telefonisch toegelicht aan io 2e | Hij neemt contact op met ]io 29| Ook RWS is nodig voor deze inschatting Ik

zal nog bij RWS uitvragen wie vanuit RWS informatie kan aanleveren over volumes en locaties van verspreiding
Vraagstuk

10 2e BS ^ 1D 29 l@rws nl 10 2e | BS ^ I0 2e |@rws nl 1 1

10 2e @rws nl 10 2e g 10 2e @rivm nl 10 2a

1Q 2e @minbzk nl

• Het tijdelijk handelingskader is opgesteld als invulling van de zorgplicht om op een verantwoorde wijze verzet van grand

en baggerspecie mogelijk te maken en tegelijkertijd te zorgen dat er geen onaanvaardbare risico s voor mens en milieu

optreden HetTHK is erop gericht te zorgen dat PFAS houdend bodemmateriaal zich niet verder verspreid in ons

waterjsysteem dan het van nature ook zou kunnen doen Omdat we vooral voor waterbodem en voor de overgang van

baggei specie van zoet naar zout water nog veel te weinig informatie en concrete data hebben om een definitief kader te

bepalen gaan we uit van de stand stil benadering Dat geeft ons tijd om op basis van metingen en nader onderzoek tot

een reele invulling van het definitieve handelingskader te komen en te werken aan een meer integrale benadering van

waternormen met name KRW normen en bodemnormen

• Op dit moment staat in het tijdelijk handelingskader dat pfas houdende baggerspecie benedenstrooms in hetzelfde

oppervlaktewatelichaam toegepast mag worden zonder toetsing aan de norm detectielimiet In de praktijk leidt dit tot
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grote knelpunten bij het verspeiden van baggerspecie wfaterbodem vanuit havens en projecten zeesluis ijmuiden op de

Noordzee Voorstel is nu om op zeer korte termijn een nadere uitleg te geven aan het handelingskader met kamerbrief

Met die nadere uitleg wordt geregeld dat verspreiding van pfas houdende baggerspecie ook in stroomafwaarts gelegen
oppervlaktewaterlichaam mogelijk wordt

• De nadere uitleg van de term verspreiding van baggerspecie in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam naar verspreiding van

baggerspecie in stroomafwaarts gelegen oppervlaktewaterlichamen geldt in principe zowel voorde overgang van

bijvoorbeeld havens naar zee als voor rivieren naar het Ijsselmeer

• Aanname is dat dit in overeenstemming is met stand stil bagger wordt alleen daarheen verspreid waar het van nature

ook been zou worden gevoerd

Verzoek

• Maandagochtend wil de Stas al graag een eerste inschatting hebben op de vraag of de vrijgekomen baggerspecie bij de

zeesluis en havens daadwerkelijk daar wordt toegepast waar het van nature naartoe zou stromen

• Vervolgens zou een expert opinie opgesteld moeten worden waarin ook nader wordt ingegaan op het effect Insteek is

om dit op korte termijn te hebben Zij vraagt dan ook wat mogelijk is om binnen 1 3 weken hierover op te kunnen leveren

Deze tijdsinschatting is maandag al nodig

Alvast veel dank ik hoop dat we aan het verzoek van de stas kunnen voldoen

Met vriendelijke groet
10 2e I

10 ge
TTtrpeJ

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directle Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Ml 10 2e n
1@minienw nl10 2e

www riiksoverheid nl ministeries ienw

Van I 1QX2e

Verzonden donderdag 3 oktober 2019 12 15

DGRW 10 2e @minienw nl 10 2e BS 10 2e @rws nl

Onderwerp Antw deltares spoedverzoek

Ha I iQ 2e

Dank ik krijg nog even niet te pakken Wat mij betreft spreken we af dat wij samen met Deltares proberen om
die eerste inschatting richting stas te krijgen

Mvg |i0 2e

10 2e @rivm nl

10 2eAan

@minienw nlVan DGRW | 10 2e10 2e

Datum 3 oktober 2019 om 11 48 27 CEST

@rivm nl BS 1 io Pe] |@rws nl10 2e 10 2e 10 2eAan

Onderwerp deltares spoedverzoek
Ha |10 2e| fT0 ^
Ik stuur straks een bredere mail met afspraken en acties van overleg zojuist
Hieronder alvast de actie richting Deltares

1 Met speed een expert opinie opvragen bij Deltares

a Vraag Over de vraag of de vrijgekomen baggerspecie bij de Zeesluis en havens daadwerkelijk daar wordt toegepast

waar het van nature naartoe zou stromen {en wat is effect

b Tijdsplanning

i Uiterlijk maandagochtend een eerste inschatting nodig wat denkt Deltares

ii Een advies van Deltares de daadwerkelijke expert opinie kan daarna volgen

c Wie vraag met spoed uitzetten bij Deltares

i RWS RIVM DG\A B hebben contact over vraag

ii DGWB moet wel opdracht geven of loopt opdrachtverlening aan Deltares via RWS

Ik zal nu contact opnemen met| 10 2e | 2e |IO 2i van Deltares Op welke manier koppelen we RWS RIVM en Deltares aan dit

spoedverzoek
Met vriendelijke groet
10 2a I

10 2e

i0 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
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Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Ml 10 2e ~|
1@minienw ni10 2e

www riiksoverheid nl ministeries ienw

□it bericht kan infbrmatie bevatten die nietvooru 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

elektronisoh verzenden van berichten

This message may contain infonnation 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 delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan infornnatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information 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 RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability

DISCLAIMER This message is intended exclusively for the addressee s and may contain confidential and privileged
information If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message

Unauthorized use disclosure or copying of this message is strictly prohibited The foundation Stichting Deltares which

has its seat at Delft The Netherlands Commercial Registration Number 41146461 is not liable in any way whatsoever

for consequences and or damages resulting from the improper incomplete and untimely dispatch receipt and or content

of this e mail
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l BSKlI I0 2e I@tninienw nl1

\ BSK

10K26To

From I0] 2e | 10] 26

Sent Thur 10 3 2019 5 33 10 PM

Subject FW Spoedverzoek inschatting Deltares

Thur 10 3 2019 5 33 11 PMReceived

Nav je mail net

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

I0 2eVan [ @ddtares nl10 2e

Datum donderdag 03 okt 2019 4 54 PM

Aan DGRW l 10 26 nfa minienw nl 10 2e ] j 10 2e |@ deltares nl | 10 2a

10 2e |@rivm uL J 10 2e IfBSl 10 2e |@rws nl^ 10 2e [ 2e tl0 2ej pGRW

10 2e |@miiiienw nl | 10 26 | 10 2e b BSK d 10K2e |@miiiienw nl

10 2e |@minietiw til ^ 10 2e | BSK i 10 2e |@niinienw nl

Kopie rd» ld 10 2e [@ddtares nl J 1Q 2e ToXSe |@rws til J 10 2e | BS1 j 10 2e |fa rws nl J 1Q[ I ^3 ^6
i5x^WVL | 10 2e |@rws til i^0 2^ 0 2eXlt MlaQ^l 10 26 |fa rws nl |~ 10 29 | 10 2e |@rivni nl J 10 26

lQ] 2e |fS minbzk nl l ^2a I0 2e |@ddtares nS 10 2e

10 29

10 26 DGRW

I0 2e @ddtares iil

Onderwerp RE Spoedverzoek inschatting Deltares

Beste| 10 2e [
Van deze twee gebieden {en m n Rotterdam hebben we ook de meeste gegevens over slibverspreiding uit eerdere studies dus we kunnen

beide specifiek noemen

Voor beide gebieden is het relevant om te weten of het gaat om onderhoudsspecie en of aanlegspecie en specifiek voor IJmuiden of het gaat

om specie van achter de sluis landzijde en of van voor de sluis zeezijde
Met vriendelijke groet

^10 2e|
From DGRW

Sent donderdag 3 oktober 2019 16 26

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e BS 10 2e f 2e I0 2e^ DGRW 10 2e ^10 2e
_

BSKTo

10 2e | 10 2e | DGRW | j0 2^^
Cc | [10 2e tl 10H2e | {BS | 10 2e | {^

10 2e BSK

l ^e WVL ^^0 24 flO 26 i^^WVL | 10 2e 10] 2e buipive^ek
10 2e10 2e

Subject RE Spoedverzoek inschatting Deltares

Beste| 10 2e [|l0 29|
Kunnen jullie specifiek aandacht besteden aan 1 het project van de zeesluizen bij IJmuiden en 2 havens rotterdam

Met vriendelijke groet

10 2e 10 2e @deltaresjTlVan

Verzonden donderdag 3 oktober 2019 15 44

] DGRW 1 10K2e |@minienw nl | 10 2e

{lO 2e BS | I0 2e ferws nl | 10 2e ^ 2e | 10 2e | PGRW^ 10 2e

i 10 2e I BSK ^ 10 26 |^minienw nl

@deltares nl

10 2e [^deltares nl io 2e BS | 10 2e | Srws nl | 10 2e I BS | 10 2e | arws nl | 1Cj l |JK2|e
1Q 2e Srws nl il0 24 flQ 2e 10 ^WVL 10 2e rws nl | 0Q 2e 10 2e @rivm nl 10 2e

10 2e Sdeltares nl 10 2e

10 2e 10 2e | Srivm nl | 10 2e |

@minienw nl 10 2e i

Aan

10 2e 10 2ej DGRW 10 2e aminienw nl j10 2e

10 2e k 10 2e

CC | M0i 2eH

i5j ^WVL [
ve^ek 10 2e ^minbzk nl 10 2e

I0 2sj deltares nl

Onderwerp RE Spoedverzoek inschatting Deltares

Beste allemaal

N a v mijn telefoongesprek met 1Q 2e entlQ 2e]rond lunchtijd heb ik binnen Deltares gezocht naareen kust mariene morfoloog omdat het

primairgaat over het gedrag van bagger slib en in tweede instantie met milieuchemische processen PFAS binding van en loslating van slibj

I 10 2e ts bereid voor maandag een korte notitle op te stellen waarin hi een vergelijking zal maken tussen slib gericht verspreiden in

een gebied wat verder uit de kust cf Bbkj en slib dat van nature vanuit de riviermonding wordtgetransporteerd naar zee De notitie gaat

vooral over verschillen in ruimte {de plek waar het in zee komt en tijd reistijdenj en zal kwalitatief van aard zijn

Planning
• Vrijdag morgen rond lunchtijd rond1 0 2^en concept af
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| 10 2e |vj|t begin van de middag aan rondt samen me 10 2e 10 {2e dememoaf

• Vrijdag eind van de middag verzending van de memo naar de groep in deze mail

i 10 2e I
IO 2q^ou in elkgeval geholpen zijn met geschatte volumes die komend jaar vanuit binnenlandse waterlichamen op zee wordt verspreid

{liefst voor alle plaatsen in NL waar dat plaatsvindt
• Hebben jullie enig idee van de verhouding verspreidbaar niet verspreidbaar in de diverse havengebieden
• Ik denk dat hij de los locaties weet maar bet kan geen kwaad om die ookte vermelden

• Als je meer informatie wil die waarschijnlijk bij RWS beschikbaar wilje dat direct vragen aafrlp 2fl 2e

mij}

10 10 2e met cc aanen

Ik hoop dat we hiermee op een goede manier invulling geven aan de vraag van de Stas maar als er zaken missen of als wij zaken op een andere

manier hebben geinterpreteerd laat het zsm weten

Hartelijke groet
10 2e

10 2e

10 2eT

E 10 2e gideltares nl

□

Delta res oa
Postbus 177

2600 MH Delft nwww deltares com

DGRW 10 2e10 2e @mlnlenw nlFrom

Sent donderdag 3 oktober 2019 13 31

10 2e 10 2e 10 2e {BS ^ 10 2e |g rws nl 10 26

@minienw nl 10 2e i0 2e

@minienw nl

BS 1 10 29 |g rws nl 10 2e BS | 10 2e |g rws nl kiqXpX^e
10 2e @ rws nl | 10 2e | | I0 2e |girivm nl 10] 2e ^

@rivm nlTo

10 2e 10 2e 2e _JlO ^aj ^rw | 10 2e

iTo 2e | 10 2e | DGRW | 10 2e

BSK@deltares nl

@minienw nl

Cc I0X2S iQ 2e @deltares nl

it^WVL ^ 10 2e |g rws nl M 24yQ 2e 1p 4fWVL

10 2e

10 2e

10 2e @minbzk nl

Subject Spoedverzoek inschatting Deltares

Importance High
Beste alien

Vanochtend was een gesprek met de Staatssecretaris over de werking van het Tijdelijk Handelingskader PFAS De Staatssecretaris wil graag met spoed een

expert opinie over het verspreiden van baggerspecie waterbodem op de Noordzee

Zojuist heb ik dit telefonisch toegelicht aan 10 2e | Hij neemt contact op me j0 2^]0ok RWS is nodig voor deze inschatting Ik zal nog bij RWS uitvragen wie

vanuit RWS informatie kan aanleveren over volumes en locaties van versprelding

Vraagstuk
• Het tijdelijk handelingskader is opgesteld als invulling van de zorgplicht om op een verantwoorde wijze verzet vangrond en baggerspecie mogelijkte

maken en tegelijkertijdte zorgen dat er geen onaanvaardbare risico s voor mens en milieu optreden Het THK is erop gericht te zorgen dat PFAS

houdend bodemmateriaal zich niet verder verspreid in ons water systeem dan het van nature ook zou kunnen doen Omdat we vooral voor

waterbodem en voor de overgang van baggerspecie van zoet naar zout water nog veel te weinig informatie en concrete data hebben om een definitief

kaderte bepalen gaan we uit van de stand stil benaderlng Dat geeft ons tijd om op basis van metingen en nader onderzoek tot een reele invulling van

het definitive handelingskader te komen en te werken aan een meer integrale benadering van waternormen met name KRW normen en

bodemnormen

• Op dit moment staat in het tijdelijk handelingskader dat pfas houdende baggerspecie benedenstrooms in hetzelfde oppervlaktewatelichaam

toegepast mag worden zonder toetsing aan de norm detectielimiet In de praktijk leidt dit tot grote knelpunten bij het verspeiden van
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baggerspecie waterbodem vanuit havens en projecten zeesluis ijmuiden op de Noordzee Voorstel is nu om op zeer korte termijn een nadere uitlegte

geven aan het handelingskader met kamerbrief Met die nadere uitleg wordt geregeld dat verspreiding van pfas houdende baggerspecie ook in

stroomafwaartsgelegen oppervlaktewaterlichaam mogelijk wordt

• De nadere uitleg van de term verspreiding van baggerspecie in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam naar verspreiding van baggers pecie in

stroomafwaartsgelegen oppervlaktewaterlichamen geldt in principe zowel voor de overgang van bijvoorbeeld havens naar zee als voorrivieren naar het

Ijsselmeer

• Aanname is dat dit in overeenstemming is met stand stil bagger wordt alleen daarheen verspreid waar het van nature ook been zou worden gevoerd

Verzoek

• Maandagochtend wll de Stas al graag een eerste Inschatting hebben op de vraag of de vrijgekomen baggerspecie bij de zeesluis en havens

daadwerkelijk daar wordt toegepast waar het van nature naartoe zou stromen

• Vervolgens zou een expert opinie opgesteld moeten worden waarin ook nader wordt ingegaan op het effect Insteek is om dit op korte termijn te

hebben ZiJ vraagt dan ook wat mogelijk is om binnen 1 3 weken hierover op te kunnen leveren Deze tijdsinschatting is maandag a I nodig

Alvast veel dank ik hoop dat we aan het verzoek van de stas kunnen voldoen

Met vriendelijke groet

10 2e |
10 2e I

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

M 10 2e

I 10 26 @minienw nl

www riiksQverheid nl ministeries ienw

Van I 10 2e

Verzonden donderdag 3 oktober 2019 12 15

DGRW 1 1D 2e ^ 5 minienw nl 10 2e BS 10 2e ^fa rws nl

Onderwerp Antw deltares spoedverzoek

Hal io Pe I
Dank ik krijgQTOM^ nog even niet te pakken Wat mij betreft spreken we af dat wij samen met Deltares proberen om

die eerste inschatting richting stas te krijgen

Mvgfi^

10 2S @JTVmJTl

10 2eAan

e

DGRW
_

Datum 3 oktober 2019 om 11 48 27 CEST

10 2e 10 2e @minienw nlVan

BS ^ 10 2e10 2e @rivm nl 10 2e @rws nlAan

Onderwerp deltares spoedverzoek

Ik stuur straks een bredere mail met afspraken en actles van overleg zojulst
Hieronder alvast de actie richting Deltares

1 Met speed een expert opinie opvragen bij Deltares

a Vraag Over de vraag of de vrijgekomen baggerspecie bij de Zeesluis en havens daadwerkelijk daar wordt toegepast

waar het van nature naartoe zou stromen {en wat is effect

b Tijdsplanning

i Uiterlijk maandagochtend een eerste inschatting nodig wat denkt Deltares

ii Een advies van Deltares de daadwerkelijke expert opinie kan daarna volgen

c Wie vraag met spoed uitzetten bij Deltares

i RWS RIVM DG\AfB hebben contact over vraag

ii DGWB moet wel opdracht geven of loopt opdrachtverlening aan Deltares via RWS

10 2o

Ik zal nu contact opnemen met| 1Q 2e 2^0 2^|an Deltares Op we Ike manler koppelen we RWS RIVM en Deltares aan dit spoedverzoek
Met vriendelijke groet

io^
10X2ej I

10 2e

Ministarie van Infrastructuur an Watarstaat

Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Ml 10K2e

I 10 2e gaminienw nl

WWW riiksoverheid nl ministeries ienw
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Dit bericht kan irrformatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u istoegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte

meiden en bet bericht te verwijderen De Staat aanvaardtgeen aansprakeiijkheidvoorschade van welke aard ook die verband houdt met risico sverbonden aan bet eiektronisch verzenden

van berichten

This message may contain information 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 liabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronic transmission of messages

Dit bericht kan infomiatie bevatten dienietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent ofditba icht abusieveiijk aanu isvazondai wordt u verzocht dat aan de afzender te meiden en

ba icht teva wijderen Het RIVM aanvaardt gear aan^raketijkheid voor schade van welke aard ocJc die verband houdt met risico sverbonden aan het elektrtaiisch verzaiden van berichten

iwnv rii m nlDe zorg voor morgen b^int vandaag

This message may contain information that is not intended for you Ifyou are not the addressee or ifthis message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the

message RIVM accqrts no liability for damage ofany kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission ofmessages

rwTrv rii m nLen Committed to health andsustainabSity

DISCLAIMER This message is intended exciusiveiy forthe addressee s and may contain confidentiai and priviieged
information If you are not the intended recipient piease notify the sender immediateiy and destroy this message

Unauthorized use disciosure or copying of this message is strictiy prohibited The foundation Stichting Deitares which

has its seat at Deift The Netheriands Commerciai Registration Number 41146461 is not iiabie in any way whatsoever

for consequences and or damages resuiting from the improper incompiete and untimeiy dispatch receipt and or

content of this e maii

DISCLAIMER This message is intended exclusively for the addressee s and may contain confidential and privileged
information If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message

Unauthorized use disclosure or copying of this message is strictly prohibited The foundation Stichting Deitares which

has its seat at Delft The Netherlands Commercial Registration Number 41146461 is not liable in any way whatsoever

for consequences and or damages resulting from the improper incomplete and untimely dispatch receipt and or content

of this e mail
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10 29 DGRWn q0 2e I@minienw nl1 1P Pe

|[| iQ 2e I@rivm nl1

BSKl 10 Eej I@tninienw nl1

I0 2e I@deltares nl1

]@deltares nl1 1 io 2^ l BS r i° ^s l@rws nil I io} 2e

10 2e | 2e fi0 2e} DGRW^ 10 2S I@minienw nl1 | io 2e | io 2s

I0 2e DGRwf I0 g^ I@minienw nl1
10 2e I 10 2e |@deltares nl] 10 2e 7 BS D 10 2e |@rws nl] n0^2e | BS fl 10 2e |@rws nl] | iqX^3 ^e

[i|0 2^WVL | I0 2e I@rv\^nl1 ^0 2^]i0 2e i |i 4^wVL [1 I0 2e |@~r^nI] fioi 2el I 10 2e I@rivm nl1

@minbzk nl1 l io g^ ti m{2e |@deltares nni noK2e | io ^s |@deltares nl1
10 2e \ BSK

Thur 10 3 2019 7 05 03 PM

1Q 2eTo

^0^ 1P 2e

Cc

10 2e

ve|^0k ^0 2e

From

Sent

Subject RE Spoedverzoek inschatting Deltares

Thur 10 3 2019 7 05 04 PMReceived

Collega s

Dit laatste is aan RWS om met spoed aan te leveren jl0 26[fl|0 ^akken jullie dit op

Met vriendelijke groet
1P 2e

Van [

Verzonden donderdag 3 oktober 2019 16 54

] DGRW | 10 2e 1 BS 10 2e ^ 2e |[10 2e^ dgRW

| BSK

BS | lt3 2|en {WVL 10 2e I

10 2e 10 2e 1P 2eAan

BSK

1P [2e |{BS

10 2a | 10 [2e | DGRW 1P 2a10 2e i0 2e

10 2e bulip[r^^ehCC 10 2e 1P 2e

10 28 10 29

Onderwerp RE Spoedverzoek inschatting Deltares

Beste I I0 2e |
Van deze twee gebieden en m n Rotterdam hebben we ook de meeste gegevens over slibverspreiding uit eerdere studies dus we

kunnen beide specifiek noemen

Voor beide gebieden is het relevant om te weten of het gaat om onderhoudsspecie en of aanlegspecie en specifiek voor IJmuiden of

het gaat om specie van achter de sluis landzijde en of van voor de sluis zeezijde
Met vriendelijke groet

DGRW 1P 2e10 2e g mlnlenw nlFrom

Sent donderdag 3 oktober 2019 16 26

To I 10 2e | 10 2e | Sdeltares nl I 1P 2e | ^ 10 2e | arlvm nl | 10 2e ^ BS

10 2e h° H DGRwV 1P 2e | Smlnlenw nl | 1P 2e |l0 [2e

10 2e | 10 2e | DGRW | 10 2e

[lP 2e | BSK^ 10 2e n@minienw nl

@rws nl

@rws nl J 10 2e | | 1P 2e |@rivm nl

@minbzk nl | 1P 2e | | 1P 2e @deltares nl | 10 {2e

1P 2e BSK@rws nl

@minienw nl jPK2^fe10 2e @minienw nl

10 2e @deltares nl

Cc | 10 2e | 1P f2e @deltares nl I 1P 2e | BS | 1P 2e

4 l@rws nl ^^0 2^ 0 2e 1^ j^VVVL ^ 10 2e

ve^k 10 2e

BS ^ 1P 2e |gprws nl kiqxMe1P 2e

10 2e

j 10K2e |@deltares nl

Subject RE Spoedverzoek inschatting Deltares

Beste io 2e | [io ^
Kunnen jullie specifiek aandacht besteden aan 1 het project van de zeesluizen bij IJmuiden en 2 havens rotterdam

Met vriendelijke groet

Van 1P 2e 10 2e @deltares nl

Verzonden donderdag 3 oktober 2019 15 44

DG RW 1 1P 2e

|lO 2e|{BS | 10K2e |Wrws nl | 10 2e ^ 2e | 10 2e |TDGRW ^ 1P 2e

d I0 2e BSK 10 26 @minienw nl

10 2e 10 2e |@rivm nl 1P Pg I

@minienw nl 10 2e t [

10 2e @minienw nlAan

10 26 | 10 2e | DGRW 10 2e @minienw nl 10 2e

10 2e1P 2e @deltaresjTl
BS d l@rws nl l 1 ^eeg iP 2g B l@deltares nl l 1P 2e | BS 1P Pe

i|0M2^WVL ^ iQ 2e |@rws nl iNK2^fP ^e l| ^^WVL H 1P^

ve^eK 10 2e

iP 2g Sdeltares nl

Onderwerp RE Spoedverzoek inschatting Deltares

Beste allemaal

N a v mijn telefoongesprek met| io 2ey| en |lo 2e| rond lunchtijd heb ik binnen Deltares gezocht naar een kust mariene morfoloog
omdat het primair gaat over het gedrag van bagger slib en in tweede instantie met milieuchemische processen PFAS binding van

en loslating’ van slib | iP 2e |js bereid voor maandag een korte notitie op te stellen waarin hi] een vergelijking zal maken

tussen ‘slib gericht verspreiden in een gebied wat verder uit de kust cf Bbk
’

en slib dat van nature vanuit de riviermonding wordt

getransporteerd naar zee De notitie gaat vooral over verschillen in ruimte de plek waar het in zee komt en tijd reistijden en zal

1P 2e^rws nl

rws nl j 10] 2e | | 10 2e | Srivm nl 10 2e

1P 2eminbzk nl @deltaresjTl 1P 2e1P 2e

107763 0120



kwalitatief van aard zijn

Planning
Vrijdag morgen rond lunchtijd rondt io 2e|jen concept a^
| lo 2e vult begin van de middag aan rondt samen met

_

Vrijdag eind van de middag verzending van de memo naar de groep in deze mail

^ 10 2e

^10 2e^ou in elk geval geholpen zijn met geschatte volumes die komend jaar vanuit binnenlandse waterlichamen op zee wordt

verspreid liefet voor alle plaatsen in NL waar dat plaatsvindt
Hebben jullie enig idee van de verhouding verspreidbaar niet verspreidbaar in de diverse havengebieden
Ik denk dat hi] de ‘los’ locaties weet maar het kan geen kwaad om die ook te vermelden

10 2e de memo af10 2een

Als je meer Informatle wll die waarschijnlijk bij RWS beschikbaar wil je dat direct vragen aarii|3 ^ 26 en

met cc aan mij
Ik hoop dat we hiermee op een goede manier invulling geven aan de vraag van de Stas maar als er zaken missen of als wij zaken

op een andere manier hebben geinterpreteerd laat hetzsm weten

Hartelijke groet

10 10X2e

10 2e

T 10 2e

E I0 2e gjdeltares nl

□

Delta res
Postbus 177

2600 MH Delftwww deltares com

DGRW 10 2eFrom

Sent donderdag 3 oktober 2019 13 31

10 2e @minienwml

10 2e 10 2e 10 2e BS ^ 10 2e 10 2S@riyjTLJTj | g rws nl

@minienw nl 1D 2e |j10 2e

@minienwjTl

To

^ 10 2e l@deltares nl 10K2e f 2e ^10 2e^ PGRW | 10 2e

10 2e | 10X2e | DGRW | 10 2e

Cc | n0i 2e1 | 10 2e |@deltares nl 10 2e BS 10 2a @rws nl 10 2e BS | io 2e |^rws nl

1p ^WVL ^ 10 2e |@rws^Ni 24yO 26 lf jfWVLH 10 2e |^s nl ni0 ^^ l@rivm nl | 10i 26 |
mk^i vej^ek 10 2e

Subject Spoedverzoek inschatting Deltares

Importance High
Beste alien

Vanochtend was een gesprek met de Staatssecretaris overde werking van hetTijdelijk Handelingskader PFAS De

Staatssecretaris wil graag met spoed een expert opinie over het verspreiden van baggerspecie waterbodem op de Noordzee

Zojuist heb Ik dit telefonisch toegelicht aan I0 2e | Hij neemt contact op met |l0 2^ Ook RWS is nodig voor deze inschatting Ik

zal nog bij RWS uitvragen wie vanuit RWS informatie kan aanleveren over volumes en locaties van verspreiding
Vraagstuk

VHet tijdelijk handelingskader is opgesteld als invulling van de zorgplicht om op een verantwoorde wijze verzet van grond en

baggerspecie mogelijk te maken en tegelijkertijd te zorgen dat er geen onaanvaardbare risico s voor mens en milieu

optreden HetTHK is erop gericht te zorgen dat PFAS houdend bodemmateriaal zich niet verder verspreid in ons

water systeem dan het van nature ook zou kunnen doen Omdat we vooral voor waterbodem en voor de overgang

van baggerspecie van zoet naar zout water nog veel te weinig informatie en concrete data hebben om een definitief

kader te bepalen gaan we uit van de stand stil benadering Dat geeft ons tijd om op basis van metingen en nader

onderzoek tot een reele invulling van het definitieve handelingskader te komen en te werken aan een meer integrate

benadering van waternormen met name KRW normen en bodemnormen

VOp dit moment staat in het tijdelijk handelingskader dat pfas houdende baggerspecie benedenstrooms in hetzelfde

oppervlaktewatelichaam toegepast mag worden zonder toetsing aan de norm detectielimiet In de praktijk leidt dit tot

grote knelpunten bij het verspeiden van baggerspecie waterbodem vanuit havens en projecten zeesluis ijmuiden op de

BSK

10 2e ^minienw nl

@minbzk nl

107763 0120



Noordzee Voorstel is nu om op zeer korte temnijn een nadere uitleg te geven aan het handelingskader met kamerbrief

Met die nadere uitleg wordt geregeld dat verspreiding van pfas houdende baggerspecie ook in stroomafviraarts gelegen

oppervlaktewaterlichaam mogelijk wordt

VDe nadere uitleg van de term verspreiding van baggerspecie in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam naar verspreiding van

baggerspecie in stroomafwaarts gelegen oppervlaktewaterlichamen geldt in principe zowel voorde overgang van

bijvoorbeeld havens naar zee als voor rivieren naar het Ijsselmeer

VAanname is dat dit in overeenstemming is met stand stil bagger wordt alleen daarheen verspreid waar het van nature ook

been zou worden gevoerd

Verzoek

V Maandagochtend wil de Stas al graag een eerste inschatting hebben op de vraag of de vrijgekomen baggerspecie bij de

zeesluis en havens daadwerkelijk daar wordt toegepast waar het van nature naartoe zou stromen

VVervolgens zou een expert opinie opgesteld moeten worden waarin ook nader wordt ingegaan op het effect Insteek is om

dit op korte termijn te hebben Zij vraagt dan ook wat mogelijk is om binnen 1 3 weken hierover op te kunnen leveren

Deze tijdsinschatting is maandag al nodig

Alvast veel dank ik hoop dat we aan het verzoek van de stas kunnen voldoen

Met vriendelijke groet

10Pe I
10 2e

I0 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

MI 10 2e n
1@minienw ni10 2e

www riiksoverheid nl ministeries ienw

10 2e10 2e ^rivm nlVan

Verzonden donderdag 3 oktober 2019 12 15

DGRW
_

Onderwerp Antw deltares spoedverzoek

Ha I I0 2e

Dank ik krijg nog even niet te pakken Wat mij betreft spreken we af dat wij samen met Deltares proberen om
die eerste inschatting richting stas te kriigen

10 2e 10 2e 10 2e BS ^ 10 2egminienw nl ^rws nlAan

@minienw nlVan

Datum 3 oktober 2019 om 11 48 27 CEST

DGRW i 10 2e10 2e

@rivm nl BsH iO Pe |@rws nlAan

Onderwerp deltares spoedverzoek
Ha |lQ 2e| lQ 2e[^
Ik stuur straks een bredere mail met afspraken en acties van overleg zojuist
Hieronder alvast de actie richting Deltares

1 Met spoed een expert opinie opvragen bij Deltares

10 2e 10 2e 10 2e

a Vraag Over de vraag of de vrijgekomen baggerspecie bij de Zeesluis en havens daadwerkelijk daar wordt toegepast

waar het van nature naartoe zou stromen en wat is effect

b Tijdsplanning

i Uiterliik maandagochtend een eerste inschatting nodig wat denkt Deltares

ii Een advies van Deltares de daadwerkelijke expert opinie kan daarna volgen

c Wie vraag met spoed uitzetten bij Deltares

i RWS RIVM DGWB hebben contact over vraag

ii DGWB moet wel opdracht geven of loopt opdrachtverlening aan Deltares via RWS

Ikzal nu contact opnemen met| 10 2e 0 2^]l0 2^ van Deltares Op welke manier koppelen we RWS RIVM en Deltares aan dit

spoedverzoek
Met vriendelijke groet

10] 2e I
10 2e

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Ml 10 2e ~|
1@minienw nl10 2e

■ ^A~50verheid nl ministeries ienw

lU DO 0120



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

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

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information 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 RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability

DISCLAIMER This message is intended exclusively for the addressee s and may contain confidential and privileged
information If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message

Unauthorized use disclosure or copying of this message is strictly prohibited The foundation Stichting Deltares which

has its seat at Delft The Netherlands Commercial Registration Number 41146461 is not liable in any way whatsoever

for consequences and or damages resulting from the improper incomplete and untimely dispatch receipt and or content

of this e mail

DISCLAIMER This message is intended exclusively for the addressee s and may contain confidential and privileged
information If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message

Unauthorized use disclosure or copying of this message is strictly prohibited The foundation Stichting Deltares which

has its seat at Delft The Netherlands Commercial Registration Number 41146461 is not liable in any way whatsoever

for consequences and or damages resulting from the improper incomplete and untimely dispatch receipt and or content

of this e mail

107763 0120



BSKj I0 gg l@nninienw nl]

BSIfl iQ 2e I@rws nl1

10 2eTo

10 2eCc

IpK^e l VWL
Thur 10 3 2019 9 30 32 PM

From

Sent

Subject RE Spoedverzoek inschatting Deltares

Received Thur 10 3 2019 9 30 37 PM

Dit pakken wij op en heeft de allerhoogste spoed bij ons

Met groetl[o ^

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

BSK ] 10 2e |@minienw nl10 2eVan

Datum donderdas 03 okt 2019 8 05 PM

Aan temimenw nl J 1Ci 2el 10 2610 2e 10 2e DGRW 1 10 2e

10 2e KBSI d 10 Pe l@rws nl 10 2e

10 2e |@miiiienw til 10 2e | 10 27

@minienw iil

10 2e |@ddtares nl J I0 2e | CBS j 10 2e |fa rws nl 10 2e | BS d 10 2e |@Tws nl

10 26 |@rws nl [Tl0»2ei ri l0 2~^@rivm nl | lQ 2e [
@niinbzk td | 10 2e H 10K2e [fS deltares nL 10 2e | 10 2e |@deltares tiL

10 2e@deltares nl

10 29 n l@ddtares nl

10] 2e [ 2e DGRW 4
10 2e lO 2e DGRW ^

I0 2e |@rivm nl

BSK d 10K2e |@minienw nl

10 26

10 2eKopie
10 2e |@rws nl i|0 24lO 26X1^ ^^VL

10 2e

P|0 2e

n^ipi ve^ ek

Onderwerp RE Spoedverzoek inschatting Deltares

Collega s

Dit laatste is aan RWS om met spoed aan te Ieveren f0 2^ i ^^^kken jullie dit op

Met vriendelijke greet
10 2e

Van

Verzonden donderdag 3 oktober 2019 16 54

] DGRW | 10 2e 10 2e I BS 10 2s ^ 2e | 10 2e dGRW

10 2e | 10 [2e | PGRW 10 2e | BSK

10 2e | B5 | {WVL ^0 2^0 2e 1^ 4wVL | I0 2e I

10 2e10 2eAan

10 2e lO 2eT BSK

10 2e | BSCC | 10 2e t 10 2e buit^ive^ek

10X2e 10 2e

Onderwerp RE Spoedverzoek inschatting Deltares

Beste| 10 2e [
Van deze twee gebieden en m n Rotterdam hebben we ook de meeste gegevens over slibverspreiding uit eerdere studies dus we kunnen

beide specifiek noemen

Voor beide gebieden is het relevant om te weten of het gaat om onderhoudsspecie en of aanlegspecie en specifiek voor IJmuiden of het gaat

om specie van achter de sluis landzijde en of van voor de sluis zeezijde
Met vriendelijke groet
10 2e

10 2e DGRW 10 2e @minienw nlFrom

Sent donderdag 3 oktober 2019 16 26

To I I0 2e 1 I0 2e | 5 deltares nl l 10 2b | ^ 10 2e |@rivm nl | 10 2e ^ bs

10 2e \ {2b | 10 2e^ DGRW^ 10 2e n@minienw nl I 10 2e hOK^ \ BSK

10 2e | 10 2^ DGRW | 10 2^
d 10 2e |@deltares nl | 10 2e | BSK |@minienw nl

Cej 1°K2e U 10 2e |@del^s nl | 10 2e | BS 10 2e |@rws nl | 10 2e I BS ^ 10 2e n@rws nl | iq lMe
i5 ^WVL | iQ 2e |@rws nl ^^0 24 l0 2e l i j ^WVL | 10 2e |@rws nl | 10 2e ~] | 10 2e |@rivm nl | 10 2e |

10 2e @ minbzk nl 10 2e 10 2e @deltares nl j 10 [2e |

10 2e @rws nl

@minienw nl10 2e 0 2 ^@minienw nl

10 2e @ delta res nl

Subject RE Spoedverzoek inschatting Deltares

Beste| 10 2e yio 2e[
Kunnen jullie specitiek aandacht besteden aan 1 het project van de zeesluizen bij IJmuiden en 2 havens rotterdam

Met vriendelijke groet

10 2e 10 2e @deltares nlVan
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Verzonden donderdag 3 oktober 2019 15 44

DGRW 10 2e aminienw nl 10 2s

^10 2e^{BS 1 10K2e | Srws nl | 10 2e \ {2e lm2ej PGRW \ 10 2e

^ 10 2e I bSK^ 10 ^
10 2e 10 2e @deltares nl

CC | I0 2e | j 10 [2e |@deltares nl f~ 10 2e | {BS 10 2e l@rws nl | 10 2e

1|0 2^WVL 4 10 2e | arws nl N 24 0 26 lfl ^^WVL ^ 10 2e rws nl ] 10 2e

tQ^ 1 ve 5^ek 10X2e

10 2e 10 2e |@rivm nl I 10 2e |
@minienw nl | 10 2e [

Aan

10X2e | 10 2e | dGRW I0 2e@minienw nl @minienw nl [T0 2e^

BS H I0 2e |@rws nl l 1Cj |3 ^e

j 10 2e |@rivm nl | 10 2e |
^minbzk nl j 10 2e ] | 10 2b ^deltares nl 10 2e

1Q 2e^ S delta res nl

Onderwerp RE Spoedverzoek inschatting Deltares

Beste allemaal

N a v mijn telefoongesprek met 10 2e en IO 2e rond lunchtijd heb ik binnen Deltares gezocht naareen kust mariene morfoloog omdat het

primairgaat over het gedrag van bagger slib en in tweede instantie met milieuchemische processen PFAS binding van en loslating van slib

is bereid v66r maandag een korte notitie op te stellen waarin hij een vergelijking zal maken tussen slib gericht verspreiden in

een gebied wat verder uit de kust cf Bbk en slib dat van nature vanuit de riviermonding wordtgetransporteerd naar zee De notitie gaat

vooral over verschillen in ruimte {de plek waar het in zee komt en tijd reistljden en zal kwalitatief van aard zijn

Planning

Vrijdag morgen rond lunchtijd ronj^ ^K^^en concept af

10 2e vult begin van de middag aan rondt samen met

Vrijdag eind van de middag verzending van de memo naar de groep in deze mail

10 2e

10 2e de memo af10 2a en

□MHO
l0 {2ekou in elk geval gehol pen zijn met geschatte volumes die komend Jaar vanuit binnenlandse waterlichamen op zee wordt verspreid

{liefst voor alle plaatsen in NL waar dat plaatsvindt
Hebben Jullie enig idee van de verhouding verspreidbaar niet verspreidbaar in de diverse havengebieden
Ik denk dat hij de los locaties weet maar het kan geen kwaad om die ook te vermelden

ai0 2e

AIsje meer informatie wil die waarschijnlijk bij RWS beschikbaar wil je dat direct vragen aa t1p z©S 2e en 10] 10 2e | met ccaan

mij

Ik hoop dat we hiermee op een goede manier invulling geven aan de vraag van de Stas^ maar als er zaken missen of als wij zaken op een andere

manier hebben geinterpreteerd laat het zsm weten

Hartelijke groet

10 2e

10 2e

10 2eT

E I0 2e adeltares nl

n

Deltares B3
Postbus 177

2600 MH Delft nwww deltares com

DGRW

Sent donderdag 3 oktober 2019 13 31

10 2e 10 2e ^minienw nlFrom

10 2e |@rivm nl l 10 2e | BS ^ 10 2e

^ 10 2e | S deltares nl | 10K2e f 2e ^10 2e| PG^ | 10 2e

^2e |@mlnienw nl | 10 2e | 10X2e | DGRW | 10 2e

Cc | 1Q 2e U 10 2e l@deltares nl I 10 2e | BS ^ 1P 2e

ira2|e WVL ^ 10 2e |@rws nl ^^0 2^ IO 2e 1p ^fWVL ^ 10 2e |@rws nl 10 2e

VeyEek 10X2e

10 2e 10 2e^rws nl

@minienw nl | 10K2e |{10 2e

@minlenw nl

To

BSK

10 2e BS ^ 10 2e | arws nl l iqMH@rws nl

10 2e |@rivm nl 10 2e I
@mlnbzk nl

Subject Spoedverzoek Inschatting Deltares

Importance High
Beste alien

100734 0121



Vanochtend was S6n gBsprek met de Staatssecretaris over de werking van het Tijdelijk Handelingskader PFAS De Staatssecretaris wil graag met spoed een

expert opinie over het verspreiden van baggerspecie waterbodem op de Noordzee

Zojuist heb ikdit telefonisch toegeficht aan 10 2e | Hij neemt contact op met^O 2^ Ook RWS is nodig voor deze inschatting ik za[ nog bij RWS uitvragen wie

vanuit RWS informatie kan aanleveren over volumes en locaties van verspreiding

Vraagstuk

V Flet tijdelijk handelingskader is opgesteld als invulling van de zorgplicht om op een verantwoorde wijze verzet vangrond en baggerspecie mogelijkte

maken en tegelijkertijdte zorgen dat er geen onaanvaardbare risico s voor mens en milieu optreden HetTHKis erop gericht te zorgen dat PFAS

houdend bodemmateriaal zich niet verder verspreid in ons water systeem dan het van nature ook zou kunnen doen Omdat we vooral voor

waterbodem en voor de overgang van baggers pecie van zoet naar zout water nog veel te weintg informatie en concrete data hebben om een definitief

kaderte bepalen gaan we uit van de stand stil benadering Datgeeft onstijd om op basis van metingen en nader onderzoek tot een reele invulling

van het definitieve handelingskaderte komen ente werken aan een meer integrate benadering van waternormen met name KRW normen en

bodemnormen

V Op dit moment staat in het tijdelijk handelingskader dat pfas houdende baggerspecie benedenstrooms in hetzelfde oppervlaktewatelichaam toegepast

magworden zonder toetsing aan de norm detectielimiet Inde praktijk leidt dittotgrote knelpunten bij het verspeiden van

baggerspecie waterbodem vanuit havens en projecten zeesluis ijmuiden op de Noordzee Voorstel is nu om op zeer korte termijn een nadere uitleg

te geven aan het handelingskader met kamerbrief Met die nadere uitleg wordt geregeld dat verspreiding van pfas houdende baggerspecie ook in

stroomafwaartsgelegen oppervlaktewaterlichaam mogelijk wordt

V De nadere uitleg van de term verspreiding van baggerspecie in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam naar verspreiding van baggerspecie in

stroomafwaartsgelegen oppervlaktewaterlichamen geldt in principe zowel voor de overgang van bijvoorbeeld havens naar zee als voorrivieren naar

het Ijsselmeer

V Aanname is dat dit in overeenstemming is met stand stil bagger wordt alleen daarheen verspreid waar het van nature ook been zou worden gevoerd

Verzoek

V Maandagochtend wil de Stas al graag een eerste inschatting hebben op de vraag of de vrijgekomen baggerspecie bij de zeesluis en havens daadwerkelijk

daar wordt toegepast waar het van nature naartoe zou stromen

V Vervolgens zou een expert opinie opgesteld moeten worden waarin ook nader wordt ingegaan op het effect Insteek is om dit op korte termijn te

hebben Zij vraagt dan ook wat mogelijk is om binnen l 3weken hieroveropte kunnen leveren Deze tijdsinschatting is maandag al nodig

Alvast veel dank ik hoop dat we aan het verzoek van de stas kunnen voldoen

Met vriendelijke groet

10 2e I
10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Ml 10 2e

I 10 2ej @minienw nl

WWW riiksQverheid nl ministeries ienw

Van I 10 2e

Verzonden donderdag 3 oktober 2019 12 15

DGRW 10K2e @minienw nl C 0 2e BS g rws nl

Onderwerp Antw deltares spoedverzoek

Hal 10 P5 I
Dank ik krijg| nog even niet te pakken Wat mij betreft spreken we af dat wij samen met Deltares proberen om

die eerste inschatting richting stas te krijgen

Mvg

10 2e ^rivm nl

10 2eAan

e

} DGRW ^ 10 2e

Datum 3 oktober 2019 om 11 48 27 CEST

10 2e @minienw nlVan

BS ^ 1P 2e@rivm nl @rws nlAan 10 2e 10 2e 10 2e

Onderwerp deltares spoedverzoek

Ik stuur straks een bredere mail met afspraken en acties van overleg zojuist

Hieronder alvast de actie richting Deltares

1 Met spoed een expert opinie opvragen bij Deltares

a Vraag Over de vraag of de vrijgekomen baggerspecie bij de Zeesluis en havens daadwerkelijk daar wordt toegepast

waar het van nature naartoe zou stromen {en wat is effect

b Tijdsplanning
i Uiterliik maandagochtend een eerste inschatting nodig wat denkt Deltares

ii Een advies van Deltares de daadwerkelijke expert opinie kan daarna volgen

c Wie vraag met spoed uitzetten bij Deltares

100734 0121



i RWS RIVM DGWB hebben contact overvraag

ii DGWB moet wel opdracht geven of loopt opdrachtverlening aan Deltares via RWS

Ikzal nu contact opnemen met| 1Q 2e |0 t^0 ^an Deltares Op we Ike manier koppelen we RWS RIVM en Deltares aan dit spoedverzoek
Met vriendelijke groet

[ioj^
10 2el I

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Ml 1Q 2e

10K2ei @minienw nl

WWW riiksoverheid nl ministeries ienw

Dit bericht kan irrformatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u istoegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte

meiden en bet bericht te verwijderen De Staat aanvaardtgeen aansprakeiijkheidvoorschade van we Ike aard oak die verband haudt met risico sverbonden aan bet eiektronisch verzenden

van berichten

This message may contain information that is not intended foryou 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

Ditba ichtkan informatie befvattai dienietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bait ofditbaicht abusieveiijk aanu isvazondai wordt u verzocht dat aan de afzender te meiden en

hetbaichtteverwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakeiijkheidvoorschade van welkeaard ock die verband houdt met risico svabonden aanhet eiektronisch verzenden van berichten

mTrv rym nlDs zorg voor morgen begint vandaag

This messagemay contain information that is not intaided foryou Ifyou are not the addressee or ifthis message was salt to you by mistake you are requested to inform the saiderand delete

the message RIVM accepts no liability for damage ofany kind resulting from the risks inherent in the elecfronic transmission ofmessages
mvTT rh m uben Committ^ to health andsustainabiliw

DISCLAIMER This message is intended exciusiveiy for the addressee s and may contain confidentiai and priviieged
information If you are not the intended recipient piease notify the sender immediateiy and destroy this message

Unauthorized use disciosure or copying of this message is strictiy prohibited The foundation Stichting Deitares which

has its seat at Deift The Netheriands Commerciai Registration Number 41146461 is not iiabie in any way whatsoever

for consequences and or damages resuiting from the improper incompiete and untimeiy dispatch receipt and or

content of this e maii

DISCLAIMER This message is intended exciusiveiy for the addressee s and may contain confidentiai and priviieged
information If you are not the intended recipient piease notify the sender immediateiy and destroy this message

Unauthorized use disciosure or copying of this message is strictiy prohibited The foundation Stichting Deitares which

has its seat at Deift The Netheriands Commerciai Registration Number 41146461 is not iiabie in any way whatsoever

for consequences and or damages resuiting from the improper incompiete and untimeiy dispatch receipt and or

content of this e maii
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10 2e | 2e DGRWiI 10 2^ I@minienw nl1 I 10 2e I [10 2^
I0 2e ti0 2e i DGRWfl iOK2e |@minienw nl1

To J
10 2e 10K2^BSK[ io 2e I@minienw nl1

BSKI I0 2e l@minienw nl]
Cc 1Q 2e l BSKi io 2e I@minienw nl1

DGRWFrom

Sent

10 2e

Thur 10 3 2019 9 48 38 PM

Subject aanpassingen aan kamerbrief pfas
Thur 10 3 2019 9 48 40 PM

concept kamerbrief versie 3 oktober schoon DOCX

Received

concept kamerbrief vers ie 3 oktober DOCX

Hoi plO^ 10 2e I
Ik heb de kamerbrief aangepast De Stas heeft in het gesprek vanochtend de volgende hoofdlijn aangegeven voorde brief

VZorgplicht Onnodige stagnatie S[ Daarom tijdelijk handelingskader Problemen in uitvoering Aanpak per probleem

opnemen i^doen we niet alleen dus Gemeenten aansporen tot bodemkwaliteitskaart provincies waterschappen SI
Kennis ontwikkelen richting een definitief kader

Deze lijn zat grotendeels al in de kamerbrief maar ik merkte bij herlezen dat er veel dubbele passages in staan en soms is de

volgorde niet logisch Zo is de passage over de integrale benadering lastig in te passen Dit hadden we opgenomen vanwege

verbinding met de water aanpak maar het valt nu weg tussen alle tekst over het tijdelijk handelingskader
Ik heb aangevuld en venschoven het resultaat is veel gekleurde tekst

Het lijkt mij verstandig als een frisse blik naar gekeken wordt want ik blijf steken in bestaande teksten

g |0] 2^Jmisschien kanjij meelezen

Groet I 10] 26

107761 0122



BSKfl 10 2e

DGRWII io 2e Itaiminienw nll

BSK[| I0 2e l@tninienw nl]

I@minienw nl1 1Q 2e | 2e tlO g^

10 2e |10 2^ DGRWI

BSK[| io 2e I@minienw nl1

]@minienw nl]

[10 2e 10 2eTo

I@minienw nl1
10 j 10^ WVPil 10 2e I@rw^l1

10 2e [10 2^10 2e

I0 2e

10 g^ DBOl 10 2S

] DGRWFrom

Sent

Subject kamerbrief versie vrijdag 4 oktober

Received

10 2e

Fri 10 4 2019 1 10 13 PM

Fri 10 4 2019 1 10 14 PM

concept kamerbrief versie 4 oktober DOCX

concept kamerbrief versie 4 oktober schoon DOCX

Beste allemaal

Ze bijgevoegd de kamerbrief versie x duizend © op 4 oktober Ik heb ten opzichte van gisteravond nog een passage over de

onderzoeksverplichtinq opgenomen in reactie op iedere kuub moetgemeten worden

g|0 2^Ben jij akkoord

VDan stuur ik deze versie naar alle aanweziqen bij het gesprek met de Stas

Ven kan ik het in FIPRM zetten @ 10 2e ik neem aan geen nieuwe aanbiedingsnota nodig
Groet I

Van 10 2e hW2e BSK

Verzonden vrijdag 4 oktober 2019 10 18

H DGRW I 10 2e ^ 2e | 10 2e^ DGRW

BSK

Onderwerp RE aanpassingen aan kamerbrief pfas

I0 2e ik vind het een mooie brief complimenten Knelpmiten goed geadresseerd eens om het integrale deel naar het

einde te schuiven dat was met alle aanpassingen een beetje tussen wal en schip geraakt wel nodig vanwege met name de

laatste zinnen van die passage Heeft nu een mooi plek
Ik mis nog ILT pmit over bemonstering Fijn als dat ook benoemd kan worden Volgens mij verder conform actielijstje
dat ik heb gezien Ik was gisteren niet bij het gesprek zoals je weetfj^ kan in die zin beter beoordelen of het totaalplaatje
nu helemaal voldoet aan de wensen van de stas

Groet I io 2e

10 [2e | 10 2e |] DGRW 10 2e ]0K2^10 2eAan

BSK 10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
w\vw blackberrv com

DGRW | 10 2e pminienw nl

Datum donderdag 03 okt 2019 10 48 PM

Aan I 10 26 | | 10 tl0 2ej DGRW

10 2s ho 2e

10 28Van

i@TOinienw nl I 10 2e | I0 2e | BSK

^DGRWri 1P 2e l@mLnienw nl 10 2e 10 2^ BSK|@niLnLenw nl10 26

1 10 2e |@niinienw iil

BSK | 10 2e l@ininienw nlKopie

Onderwerp aanpassingen aan kamerbrief pfas
Hoi 10 2ef 10 2e | ^10 2eji f^
Ik heb de kamerbrief aangepast De Stas heeft in het gesprek vanochtend de volgende hoofdlijn aangegeven voorde brief

VZorgplicht Onnodige stagnatie SI Daarom tijdelijk handelingskader Problemen in uitvoering 5^ Aanpak per probleem
opnemen ti^doen we niet alleen dus Gemeenten aansporen tot bodemkwaliteitskaart provincies waterschappen SI
Kennis ontwikkelen richting een definitief kader

Deze lijn zat grotendeels al in de kamerbrief maar ik merkte bij herlezen dat er veel dubbele passages in staan en soms is de

volgorde niet logisch Zo is de passage over de integrale benadering lastig in te passen Dit hadden we opgenomen vanwege

verbinding met de water aanpak maar het valt nu weg tussen alle tekst over het tijdelijk handelingskader
Ik heb aangevuld en verschoven het resultaat is veel gekleurde tekst

Het lijkt mij verstandig als een frisse blik naar gekeken wordt want ik blijf steken in bestaande teksten

®tiO 24imisschien kan jij meelezen

Groet I 10 2a

10 2e

100733 0125



DGRWn 10 2e I@tninienw nl1 l 10 2e | 10 ge

I@minienw nl1 | iOK2e |K2e DGRWr |@minienw ni1 1

I@minienw ni1 I 10 2e 1ok2^ BSK[| I0 2e |@minienw nl1 | io ^ iO ^
DBOfl iP ^g |@minienw ni]

To

BSKfl 10 2e

DGRWiI 10 2e

WVL ll 10 2a I@rws nl1 I
From

Sent

Subject RE kamerbrief versie vrijdag 4 oktober

Received

concept kamerbrief versie 4 oktobertbi^fOOCX

10 2e jlOK2ej

10 2e

10 2e I BSK

Fri 10 4 2019 1 35 27 PM

Fri 10 4 2019 1 35 28 PM

H I 10 2e I
Goede brief

Ik heb een paar kieine wijzigingen aangegeven die wei belangrijk zijn denk ik

Wat mij betreft verder akkoord

Met vriendeiijke greet

10 2e

D6RW

Verzonden vrijdag 4 oktober 2019 14 10

Aan I0 2e ^10 2^
BSK

Onderwerp kamerbrief versie vrijdag 4 oktober

Urgentie Floog

Beste aiiemaal

Ze bijgevoegd de kamerbrief versie x duizend © op 4 oktober Ik heb ten opzichte van gisteravond nog een passage over de

onderzoeksverplichting opgenomen in reactie op iedere kuub moetgemeten worden

@^E Ben jij akkoord

VDan stuur ikdeze versie naar aiie aanwezigen bij hetgesprek met de Stas

Ven kan ik het in FIPRM zetten @| I0 2e t ik neem aan geen nieuwe aanbiedingsnota nodig }
Groet | [10 g

Van 10 2e

10 2eVan

10 2e ^ 2e | 10 2e^ DGRW 10 2e j0 2^I BSK

BSK
_

10 2e 10 2e DGRW

10 2e 10 | 10 2e | WVL 10 2e DBO

l

BSK 1 10 2e |@minienw ni

Verzonden vrijdag 4 oktober 2019 10 18

DGRW^ 10 2e @minienw nl

10 2e | 10X2e | DGRW^ 10 2e

BSK | I0 2e |@minienw ni 10 2e bsK 10 2e @minienw nl

Onderwerp RE aanpassingen aan kamerbrief pfas

I0 2e ik vind het een mooie brief complimenten Knelpunten goed geadresseerd eens om het integrale deel naar het

einde te schuiven dat was met alle aanpassingen een beetje tussen wal en schip geraakt wel nodig vanwege met name de

laatste zinnen van die passage Heeft nu een mooi plek
Ik mis nog ILT pimt over bemonstering Fijn als dat ook benoemd kan worden Volgens mij verder conform actielijstje
dat ik heb gezien Ik was gisteren niet bij het gesprek zoals je weetfij^ kan in die zin beter beoordelen of het totaalplaatje
nu helemaal voldoet aan de wensen van de stas

Groetl I0 2e

10 2e 10 2e f 2e ^10 2ej DGRW

@minienw ni

Aan

10 26 j0 2^10 2e @minienw ni

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com}

10 2e DGRW 10 2e @ininienw nlVan

Datum donderdag 03 okt 2019 10 48 PM

Aan I 10 29 |J 10]H0 2ej DGRW „ J@minienw nl I 10 2e | 10 2e | BSK

10 2e YlO 2eff ijGRW 1 P 2e |@mLnietiw nl 10 2e 10 2fe BSK10] 2e |@mLtiLetiw nl

| 10 2e |@minienw iil

Kopie | 10 2e | BSK j 10 2e l@minienw nl

Onderwerp aanpassingen aan kamerbrief pfas
Hoi lQ 2ej 10 2e |
Ik heb de kamerbrief aangepast De Stas heeft in het gesprek vanochtend de volgende hoofdlijn aangegeven voorde brief

VZorgplicht Onnodige stagnatie SI Daarom tijdeiijk handelingskader Probiemen in uitvoering 5^ Aanpak per probieem
opnemen ti^doen we niet aiieen dus Gemeenten aansporen tot bodemkwaiiteitskaart provincies waterschappen SI
Kennis ontwikkeien richting een definitief kader

Deze iijn zat grotendeeis ai in de kamerbrief maar ik merkte bij heriezen dat er veei dubbeie passages in staan en soms is de

voigorde niet iogisch Zo is de passage over de integraie benadering iastig in te passen Dit hadden we opgenomen vanwege

verbinding met de water aanpak maar het vait nu weg tussen aiie tekst over het tijdeiijk handeiingskader
Ik heb aangevuid en verschoven het resuitaat is veei gekieurde tekst

Het iiikt mij verstandig ais een frisse biik naar gekeken wordt want ik biijf steken in bestaande teksten

@r OK^jmisschien kan jij meelezen

f3rnf t I 10 2e

107758 0128



BSK|| I0 2e I@tninienw nl1

DBO

To

10 2eFrom

Sent Fri 10 4 2019 1 39 28 PM

Subject RE kamerbrief versie vrijdag 4 oktober

Fri 10 4 2019 1 39 29 PMReceived

Ik scan de brief snel op m’n telefoon en zie dat Deltares onderzoek niet is opgenomen Volgens mij wel nodig om dit tussen

blokhaken op te nemen in de redenering dat we op basis van expert opinieonderzoek ect

Groet

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

BSK 10 2e @mmieiiw iilVan 5 1 2e

Datum vnidag 04 okt 2019 2 35 PM

Aan DGRW T~ l@minietiw nl | 10 2e fel0 2e

@minienw nl J 10 2e ^ 2e lQ 2e pGRW~^ 10 Ps |@minienw nl

10 2e 0 2^ BSKri 10 2e |@TninieTiw Til | 10 ^ 10 26 | WVL

DBO | 10 2e |@miiiien^nl

10 2e BSK

10 2e 1Q 2^10 2e

10 2e @minieiiw nlDGRW

10 2e 10 2e@rws nl

Onderwerp RE kamerbriefversie vrijdag 4 oktober

HpO^
Goede brief

Ik heb een paar kleine wijzigingen aangegeven die wel belangrijk zijn denk ik

Wat mij betreft verder akkoord

Met vriendelijke groet

10 2e

DGRW

Verzonden vrijdag 4 oktober 2019 14 10

Aan I 10 2e l0 2e

BSK

Onderwerp kamerbrief versie vrijdag 4 oktober

Drgentie Floog

10 2eVan

10 2e ^ 2e | 10 2e^ DGRW 10 2e j0 2^jI BSK

BSK
_

10 2e | 10 2e | DGRW

10 2e 10 | 10 2e | WVL 10 2e DBO

Beste allemaal

Ze bijgevoegd de kamerbrief versie x duizend © op 4 oktober Ik heb ten opzichte van gisteravond nog een passage over de onderzoeksverplichting

opgenomen in reactie op iedere kuub moet gemeten worden

^0 2|Bbn jij akkoord

V Dan Stour ik deze versie naar alle aanwezigen bij het gesprek met de Stas

V en kan ik het in

Groet | 10 2Bj|

Van 10 2e ho 2e

nieuwe aanbiedingsnota nodig

BSK | 1Q 2e

Verzonden vrijdag 4 oktober 2019 10 18

DG RW | 10 2e

@minienw ni

10 2e f 2e ^10 2ej dG RW

@minienw ni

10 2e @minienw nlAan

10 2e | 10 2e | DGRW 10 2e 10 2e j0 2^10 Ze @minienw ni

BSK 1 10 2a |@minienw ni

Onderwerp RE aanpassingen aan kamerbrief pfas

ikvind het een mooie brief complimenten Knelpunten goed geadresseerd eens om het integrale deel naar

het einde te schuiven dat was met alle aanpassingen een beetje tussen wal en schip geraakt wel nodig vanwege met

name de laatste zinnen van die passage Heeft nu een mooi plek
Ik mis nog ILT punt over bemonstering Fijn als dat ook benoemd kan worden Volgens mij verder conform actielijstje dat

ik heb gezien Ik was gisteren niet bij het gesprek zoaisje weefi^^ian in die zin beter beoordelen of het totaalplaatje nu

helemaal voldoet aan de wensen van de stas

Groet I io 2e

BSK q io 2e |@minienw nl10 2«

100732 0130



Verzonden met BlackBert7 Work

www blackberry coml

Van } DGRW j 10 2e |@minienw nl

Datum donderdag 03 okt 2019 10 48 PM

Aan | 1Q 2e | | iol iO 2ej} DGRW | I@minienw nl | 10K2e | j 10 2e | BSK

S minienw nl

10 2e

10 26 ]lO 2e | DGRW 10K2e j0 2^ BSK10 2e @minienw nl

I0 2e ^minienw nl

10 2e } BSK 1 10 2e |g minienw nlKopie

Onderwerp aanpassingen aan kamerbrief pfas

Ik heb de kamerbrief aangepast De Stas heeft in hetgesprekvanochtend de volgende hoofdlijn aangegeven voorde brief

VZorgplicht c ^ Onnodige stagnatie SI Daarom tijdelijk handelingskader Problemen in urtvoering SI Aanpak per probleem opnemen li^doen we niet

alleen dus Gemeenten aansporen tot bodemkwaliteitskaart provincles waterschappen SI Kennis ontwikkelen richting een definitief kader

Deze lijn zat grotendeels al in de kamerbrief maarik merkte bij herlezen dat erveel dubbele passages in staan en soms is de volgorde niet logisch Zo is de

passage over de Integrale benadering lastig inte passen Dit hadden we opgenomen vanwege verbinding met de water aanpak maar hetvalt nu wegtussen alle

tekst over bet tijdelijk handelingskader
Ik heb aangevuld en verschoven het resultaat is veel gekleurde tekst

Het lijkt mij verstandig als eenfrisse blik naar gekeken wordt want ik blijf steken in bestaande teksten

^0 ^^is5chien kan jij meelezen

Groet | 10 [2ej|

100732 0130



BSK|| I0 2e I@tninienw nl1

DBO

]@minienw nl]I0 2e DGRWiI 10 2eTo

10 2eFrom

Sent Fri 10 4 2019 1 58 19 PM

Subject RE kamerbrief versie vrijdag 4 oktober

Fri 10 4 2019 1 58 20 PMReceived

Hal 10 2e [^e
Ik dacht dat 10 2e al uit de lucht was vandaar dat ik naallt^ffeageerde Echt super goed werk 10 2e heel veel dank Wat

een aparte oplegnota niet nodig ik kan in het groentjemij betreft is gezien korte tijdsbestek BRW

aangeven dat er n a v overleg donderdag een slag over de brief is gennaakt cfm wensen stas

Vwb nnijn punt irt Deltares ikzou deze zin 11 1 en 10 2 g

11 1 en 1Q 2 g

Andere vraag OLF wordt hier in de brief genoemd moeten we dat ook niet aan de stas voorleggen of ze dit uberhaupt wil Dit

kunnen we dinsdag ook bespreken

Tot slot de alinea over afzetnnogelijkheden grondbanken least vrij zorgelijk zonder handelingsperspectief Kunnen we hier niet

concreet neerzetten dat we bevoegde gezagen oproepen vergunningen te actualiseren Of is er geen concreet

handelingsperspectief

Groet

10 2e

Van 5 1 2e BSK

Verzonden vrijdag 4 oktober 2019 14 48

DBO

Onderwerp RE kamerbrief versie vrijdag 4 oktober

10 2e 10 2e DGRWAan

I 10 ge I
Goede opmerking van 10 2e ~|
Met vriendelijke groet

10 2e

DBO

Verzonden vrijdag 4 oktober 2019 14 39

Aan

Onderwerp RE kamerbrief versie vrijdag 4 oktober

HA1^
Ik scan de brief snel op m’n telefoon^ en zie dat Deltares onderzoek niet is opgenomen Volgens mij wel nodig om dit

tussen blokhaken op te nemen in de redenering dat we op basis van expert opinieonderzoek ect

Groet

10 2e 10 2e @minienw nlVan

BSK q fiope |@minienw nl10 2e

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry comj

}BSK 10 2e @minienw tilVan 5 1 26

Datum vrijdag 04 okt 2019 2 35 PM

Aan | 1QX26 |J 10 2e | DGRW |~ |@minienw nl | 1Q 2e 1 10 2e | BSK

10] 26 |@mLiiLeiiw nl r ^2^ p 2e ^10 2ejj PGRW^ 10 2e ^i^iEIenw nO F b0 2e ^10K2ej
DGRW | 10 2e n@minienw nl I 10X29 10 2^ BSK 1Q 2e |@niLnienw nl J p0 | 10 2e | WVL j

DBO 10 2e |@minienw nl@rws nl10 2e 10 2e

Onderwerp RE kamerbrief versie vrijdag 4 oktober

H| 1Q 2e |
Goede briefl

Ik heb een paar kleine wijzigingen aangegeven die wel belangrijk zijn denk ik

Wat mij betreft verder akkoord

Met vriendelijke groet
10 2e

DGRW 1 10 2e

Verzonden vrijdag 4 oktober 2019 14 10

BSK 1 10 26

10 2e pminienw nlVan

Aan I 10 2e jl0 2e 10 26 ^ 26 | 10 26| DGRW

^minienw nl

minienw nl

10 2e ^0 2ej| DGRW^
BSK I0 2e Sminienw nl I

I DBO ^

10 2e ]o 2^10 2e 10 2e^minienw nl

BSK | 10 2e |@minienw nl 10 2e 10 | ia 2e | wVL

|^minienw nlI0 2e ^rws nl 10 {2e 10 2e

100731 0131



Onderwerp kamerbrief versie vrijdag 4 oktober

Urgentie Hoog

Beste allemaal

Ze bijgevoegd de kamerbrief versie x duizend © op 4 oktober Ik heb ten opzichte van gisteravond nog een passage over de

ondei^oeksverplichtinq opgenomen in reactie op iedere kuub moet gemeten worden

g 1 2^ Ben jij akkoord

VDan stuur ikdeze versie naar alleaanwezigen bij hetgesprek met de Stas

Yen kan ik het in HPRM zetten @| 10 2e ik neem aan geen nieuwe aanbiedingsnota nodig ]
Groet U10Kge]L
Van 10 2e hoX2e BSK 1 10 2e |@ minienw ni

Verzonden vrijdag 4 oktober 2019 10 18

] DGRW 1 10K2e l@minienw nl P
10 2e | 10 2e | DGRW

10 2e 10 2e f 2e ^10 2e | dG RW

@minienw ni

Aan

10 2e 10 2e 10 2e ]o 2|@minienw ni

BSK | 10 2e |@minienw ni

Onderwerp RE aanpassingen aan kamerbrief pfas
io Ps t ik vind het een mooie brief complimenten Knelpunten goed geadresseerd eens om het integrate deel naar het

einde te schuiven dat was met alle aanpassingen een beetje tussen wal en schip geraakt wel nodig vanwege met name de

laatste zinnen van die passage Heeft nu een mooi plek
Ik mis nog ILT pimt over bemonstering Fijn als dat ook benoemd kan worden Volgens mij verder conform actielijstje
dat ik heb gezien Ik was gisteren niet bij het gesprek zoals je weetf^[P^ an in die zin beter beoordelen of het totaalplaatje
nu helemaal voldoet aan de wensen van de stas

Groetl tl0 2e

I0 2e BSK q 10 2e |@minienw nl

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberry com]
DGRW 10 2e |@minienw nl

Datum donderdag 03 okt 2019 10 48 PM

Aan I 10 2e | | 10ltl0 2e] DGRW

10 2e n@mLnLenw nl

1 I0 [2e |@minienw nl

Kopie

Onderwerp aanpassingen aan kamerbrief pfas
Hoi h0 2ej 10 2e | ^10 2eij f^
Ik heb de kamerbrief aangepast De Stas heeft in het gesprek vanochtend de volgende hoofdlijn aangegeven voorde brief

VZorgplicht Onnodige stagnatie SI Daarom tijdelijk handelingskader Problemen in uitvoering 5^ Aanpak per probleem
opnemen ti^doen we niet aiieen dus Gemeenten aansporen tot bodemkwaiiteitskaart provincies waterschappen SI
Kennis ontwikkeien richting een definitief kader

Deze iijn zat grotendeeis ai in de kamerbrief maar ik merkte bij heriezen dat er veei dubbeie passages in staan en soms is de

volgorde niet iogisch Zo is de passage over de integraie benadering iastig in te passen Dit hadden we opgenomen vanwege

verbinding met de water aanpak maar het vait nu weg tussen aile tekst over het tijdeiijk handeiingskader
Ik heb aangevuid en verschoven het resultaat is veei gekleurde tekst

Het lijkt mij verstandig als een frisse blik naar gekeken wordt want ik blijf steken in bestaande teksten

MQ1 2^jmisschien kan jij meelezen

Groet I 10 2e

10 2eVan

^minienw nl | 10 2e ^ | 10 2e BSK

^DGRW l 10 2e |@niLnienw nl10 2e 10 2e 10 2e 10 2^ BSK

BSK | I0 2e [@mimenw nl10 2e
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I0 2e 10 g^ I0 2eTo @nninienw nl]

BSKfl ^2e I@minienw nl1 1 io 2e | 2e

L
BSKfl io 2e |@minienw nl1 l io 2e | io]^
DGRWiI io 2e I@minienw nl1

I 10 2e ^10 ^ DGRW|
_

1QK^ 10 2e | WVL n 10X2e |@rws nl1

^DGRW

]@minienw nl] I0 2e 10 2^ BSK^ I0 2e |@minienw nl1Cc 10 2e

From

Sent

10 2e

Fri 10 4 2019 2 46 00 PM

Subject RE kamerbrief versie vrijdag 4 oktober

Fri 10 4 2019 2 46 02 PM

concept kamerbrief versie 4 oktober v2 DOCX

Received

Hoi allemaal

VIk heb zojuist bijgevoegde versie van de kamerbrief in HPRM gezet Nieuwe rondzendmap nieu\we kansen ©

RONDZENDMAP 2019 10290j
VIk zal deze versie ook sturen naar de aanwrezigen gisteren bij het gesprek met de Stas

VIk heb I lOK2e | in de HPRM lijn op akkoord gezet Dus gaat direct naa rt^e
Ik ben straks vireer offline maar zal eind van de dag wel checker of wre de reactie van Deltares binnen hebben

Groet I

Van DGRW

Verzonden vrijdag 4 oktober 2019 15 17

DBO

Onderwerp RE kamerbrief versie vrijdag 4 oktober

Prima

Zie mijn reactie order

Vwb mijn punt irt Deltares ikzou deze zin [

10 2e

10 29 10 2e BSKAan

vandaar dat ik aan de slag ben gegaan maar straks ben ik weer offlinebuiten verzoek

11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

Andere vraag OLF wordt hier in de brief genoemd moeten we dat ook niet aan de stas voorleggen of ze dit uberhaupt wil Dit

kunnen we dinsdag ook bespreken ok

Tot slot de alinea over afzetmogelijkheden grondbanken leest vrij zorgelijk zonder handelingsperspectief Kunnen we hier niet

concreet neerzetten dat we bevoegde gezagen oproepen vergunningen te actualiseren Of is er geen concreet

handelingsperspectief

l 10X2e |

10 2 g 11 1

Van [
Verzonden vrijdag 4 oktober 2019 14 48

DBO

}BSK 10 2e @minienw nl10 2e

10 2e 10 2e 10 2e DGRW@minienw nlAan

10 2e @minienw nl

Onderwerp RE kamerbrief versie vrijdag 4 oktober

I 10 2e I
Goede opmerking van 10 2e ^
Met vriendelijke groet

10 2e

DBO10 2e 10 2e @minienw nlVan

Verzonden vrijdag 4 oktober 2019 14 39

Aan BSK q 10X26 |@minienw nl

Onderwerp RE kamerbrief versie vrijdag 4 oktober

10 2e

107757 0132



HAi|o 2^
Ik scan de brief snel op m’n telefoon en zie dat Deltares onderzoek niet is opgenomen Volgens mij wel nodig om dit

tiissen blokhaken op te nemen in de redenering dat we op basis van expert opinieonderzoek ect

Groet

10 2e

Verzonden met BlackBenry Work
www blackberry com

BSK 10 2e @minienw tilVan 10 2e

Datum vrijdag 04 okt 2019 2 35 PM

Aan | iO 2e |J 10 2e | DGRW T~ l@niinienw iil | 10 2e H 1 10 2e | BSK

10 2e |@mLiiLenw nl J 10 2e [ 26 p0 2ej DGRW j 10 2e |@min[enw nl J
10 2e jO 2^ BSK j 10 2e |@mLtiienw nl J 10 | 10 2e | WVL

10 2e ^10 2e^
]@ininienw nlDGRW 10 2e

1@minienw nl@rws nl

Onderwerp RE kamerbrief versie vrijdag 4 oktober

H| 10 2e |
Goede brief

Ik heb een paar kleine wijzigingen aangegeven die wei belangrijk zijn denk ik

Wat mij betreft vender akkoord

Met vriendelijke groet

DBO10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

DGRW 10 2e10 2e @minienw nlVan

Verzonden vrijdag 4 oktober 2019 14 10

Aan | 10] 2e ^10 2e ] bSK [ 10 2e

@minienw ni

10 2e ^ 2e | 10 26| dGRW

@minienw ni
_

10 | ia 2e | wVL

@minienw ni

10 2e ^0 2^1O 20 10 2e | 10 2e | DGRW

BSK 10 2e @minienw nl

I DBO [

10 2e

BSK | 10 2e |@minienw ni

10 2e @rws nl

10 2e

10 2e 10 2e @ minienw nl

Onderwerp kamerbrief versie vrijdag 4 oktober

Urgentie Hoog

Beste aiiemaal

Ze bijgevoegd de kamerbrief versie x duizend © op 4 oktober Ik heb ten opzichte van gisteravond nog een passage over de

onderzoeksverplichting opgenomen in reactie op iedere kuub moet gemeten worden

^0 2| 3en jij akkoord

VDan stuur ikdeze versie naar alle aanwrezigen bij hetgesprek met de Stas

Ven kan ik het in HPRM zetten @|^ I0 2e ik neem aan geen nieuwfe aanbiedingsnota nodig ]
Groet | [10 g| I

Van I 10 2e fiope BSK | 10 2e |@minienw ni

Verzonden vrijdag 4 oktober 2019 10 18

DGRW^ 10 2e @minienw nl

1Q 2e | 10X2e | DGRW^ 10 2e

BSK | iP 2e |@minienw ni BSK @minienw nl

Onderwerp RE aanpassingen aan kamerbrief pfas

I0 2e [ ik vind het een mooie brief complimenten Knelpunten goed geadresseerd eens om het integrate deel naar het

einde te schuiven dat was met alle aanpassingen een beetje tussen wal en schip geraakt wel nodig vanwege met name de

laatste zinnen van die passage Heeft nu een mooi plek
Ik mis nog ILT punt over bemonstering Fijn als dat ook benoemd kan worden Volgens mij verder conform actielijstje
dat ik heb gezien Ik was gisteren niet bij het gesprek zoals je weetfi[^ kan in die zin beter beoordelen of het totaalplaatje
nu helemaal voldoet aan de wensen van de stas

Groet I I0 2e

10 2e 10 2e f 2e ^10 2ej DG RW

@minienw ni

Aan

10 2e j0 2^10 2e @minienw ni

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com]

10 2e DGRW 10 2e @minienw iilVan

Datum donderdag 03 okt 2019 10 48 PM

Aan I I0 2e ^ 2e jl0 2ej DGRW 10 2e ~1@minienw nl 10 2e ^10 2e

10 2e jlO 2ej DGRW j 1DK2e

BSK

@ mLiiienw nl| 5 mLiiLenw nl 10 2e 10K2^] BSK10 2e

10 [2e |@niinienw iil

Kopie | 10 2e \ BSK j 10 2e [fS minienw nl

Onderwerp aanpassingen aan kamerbrief pfas
Hoi jlQ 2ej 1Q 2e | ^10 2ejj fbj ^
Ik heb de kamerbrief aangepast De Stas heeft in het gesprek vanochtend de volgende hoofdlijn aangegeven voorde brief

107757 0132



VZorgplicht S[ Onnodige stagnatie SI Daarom tijdelijk handelingskader Problemen in uitvoering Aanpak per probleem

opnemen tS^doen we niet alleen dus Gemeenten aansporen tot bodemkwaliteitskaart provincies waterschappen S[
Kennis ontwikkelen richting een definitief kader

Deze lijn zat grotendeels al in de kamerbrief maar ik merkte bij herlezen dat er veel dubbele passages in staan en soms is de

volgorde niet logisch Zo is de passage over de integrale benadering lastig in te passen Dit hadden we opgenomen vanwege

verbinding met de water aanpak maar het valt nu weg tussen alle tekst over het tijdelijk handelingskader
Ik heb aangevuld en verschoven het resultaat is veel gekleurde tekst

Het liikt mij verstandig als een frisse blik naar gekeken wordt want ik blijf steken in bestaande teksten

@j0 2i^jmisschien kanjij meelezen

Groet I 10 26

107757 0132



I0 {2e @minienw nl1 | i0X2e | BS1|| I0 2e |@rws nl1

i0X2e I BSKr i0X2^@minienw nl1 1 io 2e | io^
10 2e

I0 2e | ILT^ iQ 2e |@ilent nl1^^0 24jl

ILTfl 1Q 2e l@ILenT nl] 1 a |]| ^^ | DGLMfl 10 2e |@minienw nl1 | 10] 2e ^0 2^
DGMljl 10 2e I@minienw nl1 1 10 2e I DGB[| lope ^@minienw nl1 |

|@minienw nl] 1

l]3 ^e | VWL || io 2e ]@rws nl1 | 10 2e P^ [ ^1 BSKlI lox^e |@minienw nl1

I@minienw nl1 [
@rws nl1 l io 2e | BSIll 10 2e |@rws nl1 10 2a BS ^ 10 2e |@rws nl1

I DGRW

DBOll
00 2e I[j iOK2e |@rivm nl1 l

BSKlI 10 2e I@minienw nl1 i0 2e ] 2e tl0 2e] DGRWI

@minbzk nl1

To

L
10 2e

vefeek 10 2e

10 2e

10 2eDBO[
Cc L

@minienw nl1 ^o 24 o 2e ii ]^eDGRWl[
WVL ll 10 2e

From |
Sent Fri 10 4 2019 2 49 35 PM

Subject RE afspraken en acties nav gesprek met Staatssecretaris over tijdelijk handelingskader pfas
Received

concept kamerbrief versie 4 oktober v2 DOCX

DGRWr10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

Fri 10 4 2019 2 49 36 PM

Collega s

Bijgevoegd de aangepaste Kamerbrief over het Tijdelijk handelingskader PFAS nav het gesprek met de Stas gisteren Deze

versie van de brief gaat nu de DGWB lijn in

Met vriendelijke groet

Van DGRW

Verzonden donderdag 3 oktober 2019 13 4^
Aan

10 2e

ve|ft l a» 2e | DBO 10 2e {BS 10 2e I BSK 10 2e

10 2e buli^tive|^ek 10 2e | ilt ] to 24 ni|3 ^

10 2e

j 10 2ej I 10 2e ] 2e ^10 2e | DGRW

|i dglmT
4 4» | WVL ’ | 1DH2e ^e

10 2e 0 24y DGMI 10 2e DGB 10 2e | DBO

DGRW | 0 24J

ILT

10 2eDGRWBSKCC

10 3^K^ WVL

Onderwerp afspraken en acties nav gesprek met Staatssecretaris over tijdelijk handelingskader pfas

Beste collega s

Hieronder de acties en afspraken uit het gesprek met de Staatssecretaris vanochtend over PFAS

1 Met spoed een expert opinie opvragen bij Deltares

a Vraag of de vrijgekomen baggerspecie waterbodem bij de Zeesluis en havens inderdaad wordt toegepast waar het

van nature naartoe zou stromen {en wat is effect

b Tijdsplanning

i Uiterliik maandagochtend een eerste inschatting nodig wat denkt Deltares

ii Een advies van Deltares de daadwerkelijke expert opinie kan daarna volgen

c Wie vraag met spoed uitzetten bij Deltares

i RWS en RIVM hebben contact met Deltares over vraagstelling en benodigde informatie

ii DGWB opdracht en vraag uitzetten

inmiddels vraag uitgezet bij Deltares

10 2e BS 10 2e BS

2 Reactie opstellen op het signaal iedere kuub moet gemeten worden

a In de kamerbrief aangeven dat meten moet plaatsvinden op basis van bestande lijnen protocollen
b DGWB zet vraag uit bij RWS bodemplus en ILT

c Begin volgende week informatie aanleveren bij Stas

3 Kamerbrief aanvullen met redeneerlijn Stas

a Zorgplicht stagnatie handelingskader knelpunten opiossingen acties richting definitief kader

b toelichting diverse knelpunten en hoe we daarmee omgaan

c Aandacht voor term piekwaarden en hoe gaan we daarmee om

4 Begin volgende week bij voorkeur maandag weer een gesprek met staatssecretaris inplannen in dezelfde samenstelling
DGWB RWS RIVM ILT DGLM DGMI

a Actie DBO secretariaat

5 Wat kan de Stas betekenen richting betrokken partijen

a Richting gemeenten met klem verzoeken dat bodemkwaliteitskaarten worden opgesteld

b Richting grondbanken | lQ 2e | gesprekken lopen met brancheorganisaties hoe zorgen dat grondbanken PFAS

houdende grond onder de norm accepteren

c Richting waterschappen I0 2e
op welke manier omgaan met lozingsvergunningen van stortplaatsen

61 Herverontreinigingsniveaus

107756 0134



a Actie voor DGWB en RWS om zsm berekening herverontreinigingsniveaus te laten maken

7 Informatie over bodemassen was reeds opgenomen

a Check DBO | lQ 2e |of deze infomnatie nogmaals naar Stas kan

Met vriendelijke greet

10 2e

107756 0134



10 2e | 2e t^0 2e} DGRW|f BSK^ I0 2e I@minienw nl1

1@minienw nl1

10 2eTo @minienw nl]
10 2e [10 2e BSKlI 10X2e

DGRWiI 10 2e

10 2e DGRWiI
10 2e 10 2|^ bskI io 2e I@minienw nl1

1Q 2e@minienw nl]

J@minienw nl]10 2e 1D 2e

DGWBlI I0 2e I@minienw nl1

I 10 2e I BSK

Fri 10 4 2019 5 01 07 PM

From

Sent

Subject RE Slides THKvoor Technische Briefing
Fri 10 4 2019 5 01 09 PMReceived

H l0 2e|en

Verslag van de technische briefing wacht op jullie bijdrage |l0 2e[|was er la mee bezig vandaag Kunnen jullie het nog afmaken en naar| 10 [2e

sturen

Met vriendelijke groet
10 2e

10K2e [3 2e ^10K2ej DGRW

Datum woensdag 02 okt 2019 10 43 AM

Aan

|@minienw nl10 2eVan

BSK 1 10 2e l@niinienw nl 10 2e | 10 2ey
1@minienw nl

T0K2e iO 2^ BSK 1 10 2iri@minienw nl

1@minienw til1 BSK 10 2e10 2a

1Q 2e ^1D 2e^ DGRW 1
10 2e |@minienw nl I

10 2e 10 2e DGRW

10 2e DGWB

I0 ^g |@niinienw nl

Onderwerp Slides THK voor Technische Briefing

Goedemorgen allemaal

Bij deze nogmaals de slides {aangepast aan commentaar 10 2e eri en ik had de eerste slide vergeten te sturen Als jullie

nog aanvullingen of opmerkingen hebben zijn deze welkom Alvast heel erg bedankt vr gr | 10 2e j

3 Welke normen zijn er Water en bodem

Oppervlaktewater en drinkwater

normen voor PFOS vanuit Kaderrichtlijn Water KRW

Niet genormeerde verontreinigende stof in water bodem

zorgplicht
^ Wordteen niet genormeerde verontreinigende stof gedetecteerd In bodem of

waterbodem dan mag deze grond of bagger niet verzet wonder tot er een

beleidskaderis

Gevolg
stagnatie bij grondverzet en baggerwerkzaamheden

Diffuse verspreiding niet genormeerde verontreinigende stof

brede stagnatie

J ktC «i i0l9

f Ur iKV

107752 0136



3 Welke normen zijn er Water en bodem

Verzoek decentrale overheden graag nationaal normen

ZZS Rijk neemt regie kan per ZZS anders zijn

Invulling voor PFAS nu Tijdelijk Handelingskader PFAS

straks definitief Handelingskader PFAS

Waarom tijdelijk

Tecurische pfas

4 Tijdelijk handelingskader PFAS

Tiideliik handelingskader voor PFAS houdende grond en

baggerspecie Uitgangspunten

Verantwoord opiossen stagnatie grond en baggerverzet maar

binnen de volgende randvoorwaarden

1 Voorkomen onaanvaardbare humane en ecologische risico s

2 Voorkomen van verspreiding van PFAS in verdere omgeving bv

naar drinkwaterbronnen

3 Data verzamelen kennis en ervaring opdoen leren

Opgesteld op basis van risicogrenzen RIVM in overleg met

betrokken partijen
I I 10j I r A

107752 0136



4 Tijdelijk handelingskader PFAS

^ Wat houdt het tijdelijk handelingskader in

handelingsperspectief voor bedrijven die grond verzetten of baggeren
weten waar ze aan toe zijn wat kunnen ze ermee

consistent kader voor waterschappen en gemeenten om toezicht te houden

f Werken naar definitief handelingskader toe op basis van nieuwe data nader

onderzoek ervaringen en overleg met koepe s en branches

Er loopt wetenschappelljk onderzoek naar moblllteit u tloogkarakteristleken en

bio accumulatie van PFAS

Kennisontwikkeling wat PFAS doen met in grondwater

Verzamelen en analyseren meetdata door RIVM landelijke beeld

Overleg met koepels en branche organisaties leren van opiossingen knelpunten

Tecurisc^i L ^ 1 j
■

Normen tijdelijk handelingskader

Functieklasse in de

zin van het eestuit

bodemkwaliteit

PFOS PFOA GenX Overige

PFAS

landbouw natuur 0 1 M
landbouw natuur bij

hogare achtergrond
waarde dan 0 1

de gemeten

achtergrond
waande

ten hoogste

dede gemeten

achtergrond
waarde

ten hoogste

de gemeten

achtergrond
waarde

ten hoogste

gemeten

acbtergron
d waarde

3 0 7 0 3 0 ten

hoogste
3 0

3 0 7 0 3 0 3 0wonen

3 0 7 0 M MIndustrie

TscuniMtis t i«rira pi as

J 10i9

12

107752 0136



DGRWn I0 2e |@minienw nl1 |iO 2H
10 2e 111 10 2e j@rivm nl1 I 10 2e | BS ^ 10 2e @rws nl] | 10 2e | 2e tl0 2e

DGRWll I0 2e |@minienw nl1 Uio 2e |[id^
DGRWi io 2^ l@minienw nllJ

~

BSKH 10 2e |@minienw nl]

ioK^ io 2~^@deltares nl1 l 10 2e | BS [1 10K2e

i|0 2^WVUi1 10K26 |@rwsnl] ^o N iOK2eKiiDKj0WVUf1 iQ 2e |@rws nlll 10 26 i iQX2e |@rivm nl1 l iQ ^e

io 2e l@minbzk nl] I iox2^^ io 2e |@deltares nl1 1 iOK2e |[] io 2e |@deltares nl] [I0 2e

nQ 2e I iP 2e I@deltares nl1
10 ^ ll BSK

Fri 10 4 2019 5 08 59 PM

10 2e I 10 2e l@deltares nll 1P 2eTo

10 2e hOK2elBSKI 10 2b @minienw nll
I0 2e I@deltares nl1 10 2e

10 2e BS [| 10 2e |@rws nl1 | iq lM9Cc

From

Sent

Subject RE Spoedverzoek inschatting Deltares

Received Fri 10 4 2019 5 09 01 PM

Bests 10 2e enanderen

Dank voor dit snelle entoch weloverwogen advies

De inhoudsanalyse nog intern worden besproken daar komen anderen op terug

De staatsecretaris is zeer blij dat bet lukt om maandag een definitief advies uitte brengen^ ikga er vanuit dat RWS reageert op eventuele

onvolkomenheden bet advies is ecbteronafhankelijk en van jullie We willen rond lunchtijd een nota met de vragen en antwoorden naar de stas

sturen ter voorbereiding op bet overleg van dinsdag Dus graag voor 11 00 uur definitief advies naar| 10 2e |

De staatsecretaris wil graag dat deltaris zelf bet advies toelicbtj dus mijn dringende verzoekom dinsdag {12 45 13 30 aante schuiven bij bet

overleg met baar Ik begrijp dat

advies kan toelicbten

10 2e zelf in bet buitenland zit dan graag iemand anders die inboudelijk ecbt is ingevoerd en bet

Met vriendelijke groet
10 2e

1 10 2e |@deltares nl10 2eVan

Datum vrijdag 04 okt 2019 5 40 PM

10 2e l@rivtn nl10 2e DGRW i 10 2e 10 2e 10 2e@minienw nlAan

BS i 10 2e l@rws nl 10 2e [ 2e ^lOKZej DGRW 10 2e |faiminienw iil 10 2e | 10 2e \ bsK

10 2e] ^10 ^ DGRW i 10 2e

I0 2a |@deltares nL 10 2e | BSK I0 2e |@minienw nl

Kopie l 10j 2e M 10K2e |@deltares nl J 10 2e | BS ^ 1Q] 2e |@rws til J~ 1P 2e BS j 10 2e |@rws nl

10 2e |fa rws nl ||l0 2^10 2eX1 ^ ^^VL 1Q 2e |@rws nl J MOWZe i N 10 ^@rivm nl | 10 26 L

diive^iek 10 2e @minbzk nl 10 2e 4 |@deltares nl^ [RJIPe | I0 2e |@deltares nl 1P 2e

iO 2e H 10 2e |@deLtares nl

Onderwerp RE Spoedverzoek inschatting Deltares

®niinienw nl10 2e @minienw nl

Beste allemaal

In vervolg op mijn mail van gisteren bijgevoegd bet voorlopig advies

Nog een opmerkingtertoelicbting 0ns advies maakt onderscbeid tussen sedimentdelende open systemen en met sluizen gesloten

systemen en tussen aanleebagger en onderhoudsbagger Om bet praktische effect daarvan inte schatten heb ik vanmorgen even contact gehad
ZTY Het beoogde materiaal datverspreid zou worden naar zee betreft

• Bagger aan de zeekant 5^ zou volgens onze memoonderde nadere uitleg van het THP kunnen vallen ook bet deel dat formeel bij bet

waterlicbaam NZK boort

• droge waterbodem 5^ zou in huidige THP al verspreid mogen worden mits scboon De verwachting is inderdaad dat bet droge

materiaal scboon is

• Aanlegbagger in het NZK {aan de landwaartse kant van de sluizen zou volgens onze memo niet onder de nadere uitleg van het THP

vallen Dat betekent dat de toplaag licht verontreinigd niet op zee verspreid zou mogen worden de diepere lagen wel mits schoon de

verwachting is dat de diepere lagen schoon zijn

1O 20

Wat ons betreft is er tot maandag noggelegenheid voor telefonisch of e mailcontact Vanaf maandochtend ben ik in het buitenland en niet

[ 1D 2e en voor meer algemene zaken over hetbereikbaar maar kunnen Jullie voor de inhoud contact opnemen me]
advies met

10 2e

10 2e I 10 2e I
We hopen dit voorlopig advies Jullie helpt om het THP op een goede manier verder vorm te geven

Hartelijke groet

Mede namenj 10 2e 10 2e C 3 §e I0 2e en 10 2e

I 10 2e
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10 2e

10 2eT

E 10 2e gidefta res n[

□

Deltares
Postbus 177

2600 MH Delft nwww deltares com

10 2e 10 2e @deltares nlVan

Verzonden donderdag 3 oktober 2019 15 44

Aan DGRW 1 | gminienw nl 10 2e

IOK^^KbS 1 1DK2e | arws nl | [I0 g^

j I0 ^s BSK | @minienw nl

10 2e 10 2e |^rivm nl | 10 2e |
g minienw nl 10 2e

10 2e | 10 2e | dGRW 10 2e @minienw nl l0 2e

io 2e iQ 2e l@deltares nl

10 29 j 10 29 |@deltares nl | io 2e | BS 10 2e 1 arws nl | 10 2e | BS | 10 2e |@rws nl

i|0 2^WVL ^ 10 2e |@rws nl ^^0 24y0 ge l|j 4wVL ^ 10 2e | 5 rws t^ ^ 10 2e |@rivm nl | 10 2e |
tOJipjive^ 10 2e 10 2e10 2e@minbzk nl @deltares nl10 2e

10 2e @deltares nl

Onderwerp RE Spoedverzoek inschatting Deltares

Beste allemaal

N a v mijn telefoongesprek met 10 2e en 10 26 rond lunchtijd heb ik binnen Deltares gezocht naareen kust mariene morfoloog omdat het

primairgaat over het gedrag van bagger slib en in tweede instantie met milieuchemische processen PFAS binding van en loslating van slib}

]is bereid v66r maandag een korte notitie op te stellen waarin hij een vergelijking zal maken tussen slib gericht verspreiden in

een gebied wat verder uit de kust cf Bbk en slib dat van nature vanuit de riviermonding wordtgetransporteerd naar zee De notitie gaat

vooral over verschillen in ruimte de plek waar het in zee komt en tijd reistijden en zal kwalitatief van aard zijn

Planning

10 2e

• Vriidag morgen] rond lunchtijd rondtl0 2efeen concept af

• | 10 2e vult begin van de middag aan rondt samen met

• Vrijdag eind van de middag verzending van de memo naar de groep in deze mail

10 2e en 10 2e dememoaf

i 10 2e

|IO 26|tou in elkgeval geholpen zijn met geschatte volumes die komendjaar vanuit binnenlandse waterlichamen op zee wordt verspreid
liefst voor alle plaatsen in NL waar dat plaatsvindt
• Hebben Jullie enig idee van de verhouding verspreidbaar niet verspreidbaar in de diverse havengebieden
• Ik denk dat hiJ de los locaties weet maar het kan geen kwaad om die ookte vermelden

dl0 2e

• Als je meer informatie wil die waarschijnlijk bij RWS beschikbaar wil je dat direct vragen aaM ^fl 2e

mlj

10| 10 2e | {met cc aanen

Ik hoop dat we hiermee op een goede manier invulling geven aan de vraag van de Stas maar als er zaken missen of als wij zaken op een andere

manier hebben geinterpreteerd laat het zsm weten

Hartelijke groet

10 2e

10 2e

10 2eT

E 10 2e @deltares nl
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□

Delta res oa
Postbus 177

2600 MH Delftwww deltares com

10 2e DGRW 10 2e g minienw nlFrom

Sent donderdag 3 oktober 2019 13 31

10 2e | arivm nl l 10 2e BS ^ 10 2e | arws nl 10 2e

10 2e | adeltares nl | 10H29 [ 2e ^10 2e| PGRW | 10 2e n@minienw nl | 10 2e ^10 2e

10 2e | 10 ^ DGRW | 10 2e

@rws nl

10 {2e

^

|@rws nl

10J 2eTo

BSK

10 2e @minienw nl @minienw nl

Cc l 10 2e ~1 10 2e |@deltares nl

i5 ^WVL ^ iQ 2e |@rws nl ^^0 24P 29 1^ ^^WVL
ve^ek

10 {2e BS ^ 10 23 10 2e UbsH l arws nl kiqXP qe

^10 2e |@rivm nl | 10 2e ^10 2e

10 2e @minbzk nl

Subject Spoedverzoek inschatting Deltares

Importance High
Beste alien

Vanochtend was een gesprek met de Staatssecretaris over de werking van het Tijdelijk Handelingskader PFAS De Staatssecretaris wil graag met spoed een

expert opinie over het verspreiden van baggerspecie waterbodem op de Noordzee

Zojuist heb ik dit telefonisch toegelicht aan 10 2e | Hij neemt contact op metj0 2^ 0ok RWS is nodig voor deze inschatting Ik zal nog bij RWS uitvragen wie

vanuit RWS informatie kan aanleveren over volumes en locaties van versprelding

Vraagstuk
• Flet tijdelijk handelingskader is opgesteld als invulling van de zorgplicht om op een verantwoorde wijze verzet van grond en baggerspecie mogelijkte

maken en tegelijkertijdte zorgen dat er geen onaanvaardbare risico s voor mens en milieu optreden Het TFIK is erop gericht te zorgen dat PFAS

houdend bodemmateriaal zich niet verder verspreid in ons water systeem dan het van nature ook zou kunnen doen Omdat we vooral voor

waterbodem en voor de overgang van baggerspede van zoet naar zout water nog veel te weinig informatie en concrete data hebben om een definitief

kaderte bepalen gaan we uit van de stand stil benadering Dat geeft ons tijd om op basis van metingen en nader onderzoek tot een reele invulling van

het definitieve handelingskader te komen en te werken aan een meer integrale benadering van waternormen met name KRW normen en

bodemnormen

• Op dit moment staat in het tijdelijk handelingskader dat pfas houdende baggerspecie benedenstrooms in hetzelfde oppervlaktewatelichaam

toegepast mag worden zonder toetsing aan de norm detectielimiet In de praktijk leidt dit tot grote knelpunten bij het verspeiden van

baggerspecie waterbodem vanuit havens en projecten zeesluis ijmuiden op de Noordzee Voorstel is nu om op zeer korte termijn een nadere urtleg te

geven aan het handelingskader met kamerbrief Met die nadere uitleg wordt geregelld dat verspreiding van pfas houdende baggerspecie ook in

stroomafwaartsgeiegen oppervlaktewaterlichaam mogelijk wordt

• De nadere uitleg van de term verspreiding van baggerspecie in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam naar verspreiding van baggerspecie in

stroomafwaartsgeiegen oppervlaktewaterlichamen geldt in principe zowel voor de overgang van bijvoorbeeld havens naar zee als voorrivieren naar het

Ijsselmeer

• Aanname is dat dit in overeenstemming is met stand stil bagger wordt alleen daarheen verspreid waar het van nature ook been zou worden gevoerd

Verzoek

• Maandagochtend wil de Stas al graag een eerste inschatting hebben op de vraag of de vrijgekomen baggerspecie bij de zeesluis en havens

daadwerkelijk daar wordt toegepast waar het van nature naartoe zou stromen

• Vervolgens zou een expert opinie opgesteld moeten worden waarin ook nader wordt ingegaan op het effect Insteek is om dit op korte termijn te

hebben Zij vraagt dan ook wat mogelijk is om binnen 1 3 weken hierover op te kunnen leveren Deze tijdsinschatting is maandag al nodig

Alvast veel dank ik hoop dat we aan het verzoek van de stas kunnen voldoen

Met vriendelijke groet

10X29
10 2e

Ministerie van Irrfrastructuur en Waterstaat

Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Ml 1Q 2e

I 10 2ej S minienw nl

ww V riikiRnverheid nl ministeries ienw
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Van I 10 2e

Verzonden donderdag 3 oktober 2019 12 15

DGRW 10 2e @minienw nl 10 2e BS 10 2e @rws nl

Onderwerp Antw deltares spoedverzoek

Hal io 2e I
Dank ik krijg| nog even niet te pakken Wat nnij betreft spreken we af dat wij sannen nnet Deltares proberen onn

die eerste inschatting richting stas te krijgen

Mvgjl0 2e|

10 2e @rivm nl

10 2gAan

DGRW
_

Datum 3 oktober 2019 onn 11 48 27 CEST

10 2e 10 2e @minienw nlVan

@rivm nl 10 2e BS ^ 10K29 @rws nlAan

Onderwerp deltares spoedverzoek

Ik stuur straks een bredere mail met afspraken en acties van overleg zojuist
Hieronder alvast de actie richting Deltares

1 Met spoed een expert opinie opvragen bij Deltares

a Vraag Over de vraag of de vrijgekomen baggerspecie bij de Zeesluis en havens daadwerkelijk daar wordt toegepast

waar het van nature naartoe zou stromen en wat is effect

b Tijdsplanning

i Uiterlljk maandagochtend een eerste inschatting nodig wat denkt Deltares

II Een advies van Deltares de daadwerkelijke expert opinie kan daarna volgen

c Wie vraag met spoed uitzetten bij Deltares

i RWS RIVM DG\A^B hebben contact over vraag

II DGWB moet wel opdracht geven of loopt opdrachtverlening aan Deltares via RWS

10 2e 10 2e

Ik zal nu contact opnemen met 10 2e 0 Il0 2Wan Deltares Op we Ike manier koppelen we RWS RIVM en Deltares aan dit spoedverzoek
Met vriendelijke groet

10X2ej I
10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Ml 10 2e

I 10 29 aiminienw nl

www riiksoverheid nl ministeries ienw

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u istoegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte

meiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardtgeen aansprakeiijkheidvQorschade van welke aard oak die verband houdt met risico sverbonden aan het eiektronisch verzenden

van berichten

This message may contain infomnation 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

Ditba ichfkan informatie befvattai dienietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bait ofditbaicht abusieveiijk aanu isvazondai wordt uveizocht dat aan de afzender te meiden en

hetbaichttevawijderen Het RIVM aanvaardt geai aansprakelijkheid voorschade van welke aard ook die verband houdt met risico svabondai aan het eiektronisch veizaidai van berichtai

ivuTiy rirni nlDs zofg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you Ifyou are not the addressee or ifthis message was sent to you by mistake you are requested to inform he senda and delete the

message RIVM accepts no liability for damage ofany kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission ofmessages

inny rh m ukeu Committed to health and sustainability

DISCLAIMER This message is intended exclusiveiy for the addressee s and may contain confidentiai and priviieged
information If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message

Unauthorized use disclosure or copying of this message is strictly prohibited The foundation Stichting Deltares which

has its seat at Delft The Netherlands Commercial Registration Number 41146461 is not liable in any way whatsoever

for consequences and or damages resulting from the improper incomplete and untimely dispatch receipt and or

content of this e maii

DISCLAIMER This message is intended exclusively for the addressee s and may contain confidential and privileged
information If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message

Unauthorized use disclosure or copying of this message is strictly prohibited The foundation Stichting Deltares which

has its seat at Delft The Netherlands Commercial Registration Number 41146461 is not liable in any way whatsoever
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for consequences and or damages resulting from the improper incomplete and untimely dispatch receipt and or content

of this e mail
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DGRWiI 10 2e I@tninienw nl1 | I0 2e

I0 2e tlOK2^ DGRWI

10^
J@minienw nl]

To

DGRWiI iOM2e I@minienw nl1

BSKlI I0 2e l@minienw nl]

10 2e 10 2e J

From [10 2e | 10 2e

Sent Sun 10 6 2019 1 42 50 PM

Subject RE Spoedverzoek inschatting Deltares

Received

BSK

Sun 10 6 2019 1 42 51 PM

Pit verwoord in een klein schemaatje zou handig zijn voormij in iedergeval]
10 2e 10 2e

10 29

Ministerie van InfraEtructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat S 2515 XP Den Haag

S 06j 10 2a l secr 10 2e 06 | 1O 2eXi0 2 1 a|0 2jj 10 2e

S I 10 2e @tninienw nl

10 2eVan

Verzonden vrijdag 4 oktober 2019 17 41

] DG RW BS | 1P 2e | 2e DGRW 10 2e \
I BSK

BS {WVL j0 2^0 2e 1^ ^^WVL | 1D 2e |

10 2e 10 2e 10 2eAan

^ 10 2e | BSK

CC| 10X2e t 10 2e

I0 2e 10 2e DGRW I iO 2M 10 2e

BS 10 2e 10 2e bult^nve^9k
10 2a 10 2e l 10K2e 1

Onderwerp RE Spoedverzoek inschatting Deltares

Beste allemaal

In vervolg op mijn mail van gisteren bijgevoegd het voorlopig advies

Nog een opmerking ter toelichting 0ns advies maakt onderscheid tussen sedimentdelende open systemen en met sluizen

gesloten systemen en tussen aanleqbaaaer en onderhoudsbaaaer Om het praktische effect daarvan in te schatten heb ik

RWS| I0 2e |ZTY Het beoogde materiaal dat verspreid zou wordenvanmorgen even contact gehad
naarzee betreft

Bagger aan de zeekant Qzou volgens onze memo onder de nadere uitleg van het THP kunnen vallen ook het deel dat formeel

bij het waterlichaam NZKhoort

‘droge waterbodem’ zou in huidige THP al verspreid mogen worden mits schoon De verwachting is inderdaad dat het droge
materiaal schoon is

Aanlegbagger in het NZK aan de landwaartse kant van de sluizen 61 zou volgens onze memo niet onder de nadere uitleg van
het THP vallen Dat betekent dat de toplaag licht verontreinigd niet op zee verspreid zou mogen worden de diepere lagen
wel mits schoon de verwachting is dat de diepere lagen schoon zijn

Wat ons betreft is er tot maandag nog gelegenheid voor telefonisch of e mailcontact Vanaf nnaandochtend ben ik in het buitenland

en niet bereikbaar maar kunnen jullie voor de inhoud contact opnemen me]
zaken over het advies met I I0 2e | P I0 2e |
We hopen dit voorlopig advies jullie helpt om het THP op een goede manier verder vorm te geven

Hartelijke groet
Mede namens

10 2e I0 2e en voor meer algemene

10 2e t|j^j0 2e 10 2sI0 2e en10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

T 10 2e

E @deltares nlI0 2e

□

Deltares m
Postbus 177

2600 MH Delft nwww deltares com

Van 10 2e | 10 2e |@deltares nl

Verzonden donderdag 3 oktober 2019 15 44

DG RW 1 10K2e10 2e 10 2e 10 2e ^rivm nl 10 2e^minienw nlAan

100721 0138



10 2^{BS 1 10 2e |@rws nl | 10 2e | 2e | 10 2e^ DGRW ^ 10 2e | aminienw nl | 10 2e

d 10 ^e bsK 10 2s @minienw nl

var| 10 2ey] 1Q 2e |@deltareTnl
CC I 10 2e ^j 10 2e |^deltares nl l 10 2e | {BS 10 2e | Srws nl 10 2e BS ^ 10 2e | S rws nl | 1 K ^e
i^j^WVL ^ 1Q 2e |@rws nl i^0 24yQ 29 l|l ^WVLH l@rws nl | fiQif2e^ | j 10 2e l@rivm nl | 10 2e ^
m^ive^ek 10 2e ^tninbzk nfj 10 2e 10 2e @deltares nl [

| I0 2e] | Sdeltares nl

Onderwerp RE Spoedverzoek inschatting Deltares

Beste allemaal

N a v mijn telefoongesprek met | I0} 2ey| en |i0 2^ rond lunchtijd heb ik binnen Deltares gezocht naar een kust mariene morfoloog
omdat het primair gaat over het gedrag van bagger slib en in tweede instantie met milieuchemische processen PFAS binding van

en ‘loslating’ van slib | io 2e ^is bereid vbbr maandag een korte notitie op te stellen waarin hij een vergelijking zal maken

tussen ‘slib gericht verspreiden in een gebied wat verder uit de kust cf Bbk
’

en slib dat van nature vanurt de riviermonding wordt

getransporteerd naar zee De notitie gaat vooral over verschillen in ruimte de plek waar het in zee komt en tijd reistijden en zal

kwalitatief van aard zijn

Planning
Vrijdag morgen rond lunchtijd rondii0 2^een concept af

| 10 29 vult begin van de middag aan rondt samen metl iQ i2e ~|en I I0 2e |de memo af

Vrijdag eind van de middag verzending van de memo naar de groep in deze mail

@| 10 26 1

^l° 2efou in elk geval geholpen zijn met geschatte volumes die komend jaar vanuit binnenlandse waterlichamen op zee wordt

verspreid liefst voor alle plaatsen in NL waar dat plaatsvindt
Hebben jullie enig idee van de verhouding verspreidbaar niet verspreidbaar in de diverse havengebieden

enk dat hij de ‘los’ locaties weet maar het kan geen kwaad om die ook te vermelden

10 2e | 10 2e | dGRW 10 2e @minienw nl f|i0V2e|i

10 2e

Ikd

@10 2^
Als je meer informatie wil die waarschijnlijk bij RWS beschikbaar wil je dat direct vragen aa Ti|3 ^ 26 | en

met cc aan mij
Ik hoop dat we hiermee op een goede manier invulling geven aan de vraag van de Stas maar als er zaken missen of als wij zaken

op een andere manier hebben geinterpreteerd laat het zsm weten

Hartelijke groet

10| 10 2e |

10 2e

10 2e

T 10 2e

E @deltares nlI0 2e

a

Deltares
Postbus 177

2600 MH Delft nwww deltares com

DGRW 10 2e1QK2e @minienw nlFrom

Sent donderdag 3 oktober 2019 13 31

10 2e | BS ^ 10 2e

10 2e f 2e ^10 2e| pGRW F
10 2e | 10 2^ DGRW | 10 2e

Cc | 0° 2e l 10 2ej|@deltares nl r~ 10 2e | Bsj j 10 2a ^@rws nl | 10 2e |{BS] ] 10 2e |gprws nl 1 1 qXMe

iraefwVL j 10 2e |@rws nl ^0 24 IO 2e lii j^WVLH 10 2e |^TOs nl hl0 2e M 10 2e |@rivm nl I 10 2e |

tfljipji ve^ek 10 2e

Subject Spoedverzoek inschatting Deltares

Importance High

10 2e 10 2e 10 2e@rivnn nl |@rws nl

@minienw nl | 10 2e | i0 2e

@minienw nl

To

10 2e BSK@deltares nl

10 2e @minienw nl

@minbzk nl

Beste alien

Vanochtend was een gesprek met de Staatssecretaris overde werking van hetTijdelijk Handelingskader PFAS De

Staatssecretaris wil graag met spoed een expert opinie over het verspreiden van baggerspecie waterbodem op de Noordzee

Zojuist heb ik dit telefonisch toegelicht aan 10 2e | Hij neemt contact op met |l0 2^ Ook RWS is nodig voor deze inschatting Ik
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zal nog bij RWS uitvragen wie vanuit RWS informatie kan aanleveren over volumes en locaties van verspreiding

Vraagstuk
VHet tijdelijk handelingskader is opgesteld als invulling van de zorgplicht om op een verantwoorde wijze verzet van grand en

baggerspecie mogelijk te maken en tegelijkertijd te zorgen dat er geen onaanvaardbare hsico s voor mens en milieu

optreden HetTHK is erop gericht te zorgen dat PFAS houdend bodemmateriaal zich niet vender verspreid in ons

water systeem dan het van nature ook zou kunnen doen Omdat we vooral voor waterbodem en voor de overgang

van baggerspecie van zoet naar zout water nog veel te weinig informatie en concrete data hebben om een definitief

kader te bepalen gaan we uit van de stand stil benadering Dat geeft ons tijd om op basis van metingen en nader

onderzoek tot een reele invulling van het definitieve handelingskader te komen en te werken aan een meer integrate

benadering van waternormen met name KRW normen en bodemnormen

VOp dit moment staat in het tijdelijk handelingskader dat pfas houdende baggerspecie benedenstrooms in hetzelfde

oppervlaktewatelichaam toegepast mag worden zonder toetsing aan de norm detectielimiet In de praktijk leidt dit tot

grote knelpunten bij het verspeiden van baggerspecie waterbodem vanuit havens en projecten zeesluis ijmuiden op de

Noordzee Voorstel is nu om op zeer korte termijn een nadere uitleg te geven aan het handelingskader met kamerbrief

Met die nadere uitleg wordt geregeld dat verspreiding van pfas houdende baggerspecie ook in stroomafwaarts gelegen

oppervlaktewaterlichaam mogelijk wordt

VDe nadere uitleg van de term verspreiding van baggerspecie in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam naar verspreiding van

baggerspecie in stroomafwaarts gelegen oppervlaktewaterlichamen geldt in principe zowel voorde overgang van

bijvoorbeeld havens naar zee als voor rivieren naar het Ijsselmeer

VAanname is dat dit in overeenstemming is met stand stil bagger wordt alleen daarheen verspreid waar het van nature ook

been zou worden gevoerd

Verzoek

VMaandagochtend wil de Stas al graag een eerste inschatting hebben op de vraag of de vrijgekomen baggerspecie bij de

zeesluis en havens daadwerkelijk daar wordt toegepast waar het van nature naartoe zou stromen

VVervolgens zou een expert opinie opgesteld moeten worden waarin ook nader wordt ingegaan op het effect Insteek is om

dit op korte termijn te hebben Zij vraagt dan ook wat mogelijk is om binnen 1 3 weken hierover op te kunnen leveren

Deze tijdsinschatting is maandag al nodig

Alvast veel dank ik hoop dat we aan het verzoek van de stas kunnen voldoen

Met vriendelijke groet
10 28 I

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Ml 10 2e n
1@minienw nim 2e

www riiksoverheid nl ministeries ienw

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden donderdag 3 oktober 2019 12 15

DGRW 10 2e @minienw nl 10 2e BS 10 2e @rws nl

Onderwerp Antw deltares spoedverzoek

Hal 10 2e

Dank ik krijg [ I0 2e
nog even niet te pakken Wat mij betreft spreken we af dat wij samen met Deltares proberen om

die eerste inschatting richting stas te krijgen

Mvg |io 2e|

10 2eAan

@minienw nlVan DGRW 1 10 2e]10 2e

Datum 3 oktober 2019 om 11 48 27 CEST

@rivm nl BS 1 I0 2e |@rws nlAan

Onderwerp deltares spoedverzoek
Ha |l0 2e|i I0 2e[^
Ik stuur straks een bredere mail met afspraken en acties van overleg zojuist
Hieronder alvast de actie richting Deltares

1 Met speed een expert opinie opvragen bij Deltares

a Vraag Over de vraag of de vrijgekomen baggerspecie bij de Zeesluis en havens daadwerkelijk daar wordt toegepast

waar het van nature naartoe zou stromen en wat is effect

b Tijdsplanning

i Uiterliik maandagochtend een eerste inschatting nodig wat denkt Deltares

10 2e 10 2e 10 2e

1Deltares
de daadwerkelijke expert opinie kan daarna volgen

0138



c Wie vraag met spoed uitzetten bij Deltares

i RWS RIVM DGWB hebben contact over vraag

ii DGWB moet wel opdracht geven of loopt opdrachtverlening aan Deltares via RWS

Ik zal nu contact opnemen met| 10 2e f 2e jio 2^ van Deltares Op welke manier koppelen we RWS RIVM en Deltares aan dit

spoedverzoek
Met vriendelijke groet

1Q] 2e

1Q 2e

L

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Ml 10 2e I

I 10 2e l@minienw nl

www riiksoverheid nl ministeries ienw

Dit bericht kan informatie 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 infonn 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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Onderwerp
Datum

Bijiagen

HipOX^ I 10K2e 1^

In aanvulling op onderstaand ikzie nu dat de stas ook heeft gereageerd op de informatie over

bodemassen zie bijgevoegd Ze wil dit graag bespreken kan dit morgen ook in het overleg

worden betrokken Ze vraagt ook naaradvies RIVM op dit punt Kunnen jullie hen hierover ook

informeren t b v overleg morgen

Alvast dank

Groet

10K2e

] BSK [Van I io 2e poiW

Verzonden maandag 7 oktober 2019 09 45

B’minienw nl10 2e
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Onderwerp PFAS stas stukken

Ha allernaal

Met iQ t2e n afgesproken dat einde van de dag de volgende stukken naar haar toekomen

tas gaat om half vijf

Beantwoording van resterende vragen | iQ 2e rTio 2e

Advies Deltares

Schemaatje op basis van advies | iO 2e P id 2e \
Verslag van de Technische briefiipiti t^liv^ek

Greet iQ 2e |

[uaigBiiiaig^

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

9 06 1 1Q 2^ secr I 10 2ej 106| 1Q 2e H CI|0 24 1U 2e
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PFAS irt Bodemas

U heeft gevraagd hoe PFAS zich verhoudt tot AEC bodemas DGWB geeft het volgende hierover

aan

We beschikken niet overgegevens inzake voorkomen van PFAS in AEC bodemas of de

rookgassen Niettemin is de verwachting dat PFAS in bodemas kan zitten Flet materiaai dat

wordt verbrand bevat o a PFAS b v van tapijten en kleding Om PFAS te vernietigen zijn veei

hogere temperaturen nodig dan het geval bij thermische grondreiniging Ook kan sprake zijn van

emissies naarde lucht via de rookgassen Relevant isde vraag ofde PFAS die mogeiijk in

bodemas zit nog mobiel is en kan uitiogen naar het grondwater Dit zou onderzocht moeten

worden

Flet tijdelijk handelingskader heeft geen betrekking op bodemas De zorgplicht van de Wbb en

Bbk wel Bodemas wordt nu onder IBC condities gebruikt maar kan inmiddels ook na

kwaliteitsverbetering als granulaat onder wegen gebruikt worden Als vanuit de zorgplicht de

bepaiingsgrens gehanteerd zou worden indien PFAS in bodemas aangetroffen wordt zou de

afzet van bodemas direct Graag bespreken Want we kunnen grond en asseti niet anders

«tZSSn handeten tenzij we kunnen onderbouwen zegl RWM op

zijn van die bouwstoffen hdit punt
worden en die niet automaUitloging moet in kaart gebracHt worden

eigenstandige afwe^ng
io
onclerdeel GD bodemsanering is dat de grond ^feir^di^^ ^choon gemaakt
moet worden Zijn die temperaturen hoog genoeg om PFAS wel te

vernietigen

1

j j moeisn
■

ng een
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RE PFAS stas stukken

maandag 7 oktober 2019 12 27 39

Wij sturen het verslag eind van de middag richting de Stas Samen met andere stukken over

het tijdelijk handelingskader PFAS

Groet l m 2e |

Van io 28|it ^iti ve|^^GMI io 2e giminienw nl

Verzonden maandag 7 oktober 2019 10 30

I BSK 1 I0 2e S minienw nl
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Onderwerp RE PFAS stas stukken

Aan I 10 2e nOX2e

DGRW | iQ 2e

10 2e

B’minienw nl10 2e

Beste iQ 2e I

Het verslag is na jouw toevoeging af en staat klaar in HPRM om mee te gaan in de tas zie link

naar locatie in HPRM Handelen jullie dat proces verder af

Vriendelijke groet
buitaitveMoek
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Onderwerp PFAS stas stukken

Ha allemaal

Met i0 2e n afgesproken dat einde van de dag de volgende stukken naar haar toekomen

tas gaat om half vijf

Beantwoording van resterende vragen Do 2e frTiQ 2e

Advies Deltares

Schemaatje op basis van advies r[i0 2ey|~ io 2e

Verslag van de Technische briefiipigit^dvD^ek
Groet io 2e |

rimntnuiiiiTwail

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat S 2515 XP Den Haag
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DGRWn I0 2e I@tninienw nl1 1 10 2 ^ kio g ^

BSKl1 io 2e |@minienv\Tnn l lox^e | 2e io 2e

To L
|@minienwTiil

l@minienw nll

BSKfl I0 2e

DGRWfl 10 2e

10 26

10 2b 10 2e DGRWI @minienw nll10 2e

Cc 10 2e DGRW|1 iQ 2e |@minienw nl1 10 2e DCOI @min ienw nl]

] DBOH 10 2en^inienw nl1

1Q 2e

lOKQ^h DBOl ]@min ienw nl]10 2e 10 2e

From

Sent

10 2e DBO

Mon 10 7 2019 7 57 08 AM

Subject 0pm S bij concept KamerbriefPFAS

Received

concept kamerbrief versie 4 oktoberl ioX2e j DQCX

Mon 10 7 2019 7 57 11 AM

Opm S concept kamerbrief versie 4 oktober v2 pdf

Ha alien

Bijgevoegd treffen jullie de opmerkingen van de staatssecretaris op de conceptbrief PFAS Volgens mij is het allemaal goed te

overzien en zijn we al een heel eind op de goede weg Belangrijkste betreffen

Graag check bij brief Cumela en Bouwend NL of er nog meer kneipunten zijn waar we in de brief aandacht aan moeten geven

Kunnen jullie die brief nog eens langsiopen En evt voor de volgende versie bijvoegen zodat kan worden aangetoond dat

we meeste punten ai hebben verwerkt

De redenering in de aiinea verspreiding baggerspecie graag verduideiijken naar het probieem dat ontstaat bij de overgang

tussen twee waterlichamen Deze passage moet sowieso worden aangevuid n a v inschatting Deitares

Graag bezien of de passage over onderzoeksverpiichtingen minder gedetaiileerd kan worden opgeschreven {suggestie om

e e a te schrappen en de bodemkwaiiteitskaarten nadrukkelijker neerzetten als opiossing

Slot passage anders formuleren sorry | C 0 2e die passage was mijn eerdere suggestie je kunt overwegen om cfm

Suggefeljl^ii ve^aj 2e] ^ hier juist uit te stralen dat de problematiek een gezamenlijke verantwoordeiijk is we samen werken

in het aanpakken van deze opgaven en het delen van kennis en inzichten

Daarbij bijgevoegd ook nogmaais de suggesties fitaWn ve^fflj 2e Kunnen jullie dit commentaar ook meenemen in de volgende

versie

Alvastveel dank weer

Hartelijke groet

10 2e

107748 0141
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\ DBO

10K2e BSKlI I0 2e I@minienw nl1To @minienw nl]
10 2eFrom

Sent Mon 10 7 2019 12 48 43 PM

Subject FW RONDZENDMAP 2019 10323 RWS Note M en S Zeetoegang IJmond PFAS

Received

RWS Nota M en S Zeetoegang IJmond PFAS trS

Biilaae 1 Concept Beslisnota Verduideliikina van het Tiideliik Handelinaskader DOCX

Mon 10 7 2019 12 48 45 PM

RWS Nota t info Minister ZTIJ PFAS DOCX

RWS Nota S fen M Zeetoegang IJmond PFAS tr5

Biilaae 1 Concept Beslisnota Verduideliikina van het Tiideliik Handelinaskader DOCX

RWS Nota t info Minister ZTIJ PFAS DOCX

OfiTsnrnnlceliiV heric hi

j@minienw nl10 2g io 2gVan

Verzonden maandag 7 oktober2Q19 13 33

|@mmienw nl10 2e 10 2g 10 2g @minienw nlAan 10 2g

J@mmienw nl [
@mmienw nl | lQ 2g | j I0 2g |@frd shsdir nl

Onderwerp RONDZENDMAP 2019 10323 RWS Nota M en S Zeetoegang IJmond PFAS

CC [ [ DBO j 101 2^ ve^K2ejh DBO10 2e 10 2e

10 2e

Beste collega s

Hierbij een nieuwe digitale nota inz RWS NotaM en S Zeetoegang IJmond PFAS

Graag het groentje digitaal in HPRM bij je eigen rondzendmap voor M en S plaatsen en de record actie DBO advies voltooien zodat de stukken

digitaal naar de minister en staatsseCretans kunnen gaan

team M RONDZENDMAP 2019 10323

en voor

team S RONDZENDMAP 2019 10335

Met vriendelijke groet

t0 2e

Ministerie van Infrastructunr en Waterstaat Directie Bestuursondersteuning Rijnstraat 8

2515 XP Den Haag
Postbus 20901

2500 EX Den Haag

06 10 2e

10 2a l@minienm nl

■ HPE Records Manager recordgegevens

Recordnummer RONDZENDMAP 2019 10323

TitekRWS Nota M en S Zeetoegang IJmond PFAS

HPE Records Manager recordgegevens

Recordnummer RONDZENDMAP 2019 10335

TitekRWS Nota S en M Zeetoegang IJmond PFAS

107738 0144



Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Minister en Staatssecretaris Bestuurskern

Dir WaterkwalitEit Ondergr
en Marien

Bodeni Ondergrond en

Wadden

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

I 10l 2e

10 2e

Deslisnota M 31 0 6 10 2e

I 10 2e ^giminlenw nl

Verduidelijking van hetTijdelijk Handelingskader
PFAS betreft verspreiden van waterbodem

Datum

23 September 2019

Kenmerk

IENW BSK 2019 206113

Bijfage n

NTB

Inleiding

Op Sjuli heeft de Staatssecretaris in afstemming met de Minister het Tijdelijk

handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie
naar de Tiveede Kamer gestuurd Het tijdelijk handelingskader introduceert

voorlopige normen voor het toepassen van PFAS houdende grond en bagger
om op een verantwoorde wijze invulling te geven aan de bestaande zorgplicht
metals doel stagnatie in grond en baggerverzet op te heffen onaanvaardbare

risico s voorde gezondheid van de mens en milieu te voorkomen en het

verspreiden van PFAS in de leefomgeving tegen te gaan Het handelingskader
is de eerste stap in de richting van een definitief handelingskader voor het

omgaan met PFAS houdende grond en baggerspecie Hiervoor is inmiddels al

een flink aantal stappen gezet In genoemde Kamerbrief is reeds aangegeven

dat dit tijdelijke handelingskader niet alle problemen omtrent PFAS houdende

grond en baggerspecie kan wegnemen Pas bij implementatie van het tijdelijk

handelingskader wordt echt duidelijk wat de consequenties zijn voor uitvoering
Mede om die reden is ook gekozen voor een tijdelijk handelingskader zodat

tussentijds aanpassing damwel aanscherping mogelijk is Inmiddels zijn er veel

signalen uit de uitvoeringspraktijk die aanleiding zijn om binnen de

uitgangspunten te zorgen voor aanpassing

Het Kamerlid Van Brenk heeft op 24 September 2019 verzocht om een

Kamerbrief Met bijgevoegde Kamerbrief geeft u hier invulling aan

Kern

Deze nota richt zich op een acuut probleem de verspreiding van baggerspecie
in oppervlaktewater Het knelpunt betreft de passages in het handelingskader
waarin staat dat baggerspecie alleen benedenstrooms in hetzeifde

oppervlaktewaterlichaam zonder toetsing aan de PFAS norm mag worden

toegepast Daardoor mag baggerspecie niet meer benedenstrooms over de
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grens van een oppervlaktewaterlichaam verspreid worden Dit heeft tot gevolg
dat de baggerspecie van bijvoorbeeld havens of projecten zoals de Zeetoegang

IJmond zeesluizen en Nieuwe Sluis Terneuzen niet meer verspreid zou

mogen wforden op de Noordzee De Noordzee is immens een aansluitend maar

ander oppervlaktewaterlichaam Dit zou betekenen dat bijvoorbeeld de havens

niet meer gebaggerd kunnen wforden Deze knelpunten gelden ook voor meer

landimwaarts gelegen oppervlaktewaterlichamen In overleg met RWS DGLM

en HBJZ hebben we gezocht naar een verantwoorde opiossing

Met deze nota wil ik u beiden vragen in te stemmen met onderstaande lijn en

bijgevoegde Kamerbrief met de stand van zaken over het Tijdelijk

handelingskader PFAS In deze brief zal tevens worden ingegaan op genoemd

knelpunt

In de toelichting treft u meer infomnatie over de concrete projecten

Geadviseerd besluit

Ik adviseer u in te stemmen met onderstaande lijn

Verspreiden van baggerspecie is niet alleen toegestaan binnen

hetzelfde oppervlaktewaterlichaam zoals nu in het tijdelijk

handelingskader staat maar ook in stroomafwaarts gelegen

oppervlaktewaterlichamen Dit is in lijn met de oorspronkelijke intentie

van het handelingskader maar is niet op de juiste wijze in het tijdelijk

handelingskader opgenomen
De Tweede Kamer informeren met bijgevoegde brief waarin een stand

van zaken wordt gegeven van het Tijdelijk handelingskader PFAS en de

stappen naar het definitieve handelingskader
In de Kamerbrief geeft u aan dat u in gesprek gaat met de koepels en

de branche organisaties over de door hen gesignaleerde knelpunten bij
de uitvoeringspraktijk Voorgesteld wordt hiervoor het OFL te vragen

Flet voorgesteld besluit maakt dat de uitvoeringspraktijk verder kan maar kent

milieurisico s en juridische risico s en is daarom politiek gevoelig Deze worden

hieronder nadergeduid

Beslistermijn

Spoed Een afweging moet gemaakt worden over de timing van de verzending
van de kamerbrief

• De overgangstermijn van het Tijdelijk handelingskader PFAS voor het

hanteren van eerder uitgevoerde bodemonderzoeken loopt tot 1

oktober Flet is daarmee zeer gewenst voor handhavers en uitvoerders

om voor 1 oktober helderheid te bieden in voorliggende kwestie

• Op dinsdag 1 oktober heeft de Staatssecretaris een gesprek met de

heer Verhagen als voorzitter van Bouwend Nederland

Op 3 oktober heeft de Tweede Kamer een technische briefing over stoffen

problematiek

Argumentatie

Aanleiding van voorfiggend knelpunt
Voor toepassing van baggerspecie is in het tijdelijk handelingskader de

volgende redeneerlijn aangehouden
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Baggerspecie mag benedenstrooms warden toegepast op een plek
waar het sediment van nature zou worden heengevoerd In deze

situatie is geen toetsing aan de norm detectielimiet nodig
Echter dat niet toetsen is in het tijdelijk handelingskader beperkt tot

benedenstroomse toepassing in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam Voor

verspreiding in een ander oppervlaktewaterlichaam geldt de detectielimiet 0 1

microgram per kilogram droge stof als norm

In de praktijk leidt dit er toe dat PFAS houdende baggerspecie waterbodem

uit bijvoorbeeld zeehavens of bijvoorbeeld het project Zeetoegang IJmond niet

meer verspreid mag worden op de Noordzee Immers de baggerspecie komt uit

een ander oppervlaktewaterlichaam Het probleem speelt ook op andere

plaatsen De consequentie dat baggerspecie niet meer verspreid zou kunnen

worden op de Noordzee was nietvoorzien bij het opstellen van het Tijdelijk

Handelingskader PFAS

Voorgestelde ophssingsrichting

Voorgesteld wordt om voor 1 oktober2019 bijgevoegde Kamerbrief te sturen

waarin een stand van zaken wordt gegeven met betrekking tot het Tijdelijk

handelingskader PFAS In het ordedebat van 24 September jongstleden heeft

mevrouw Van Brenk BOplus verzocht om een brief naar aanleiding van

recente nieuwsberichten dat de handel in grond en bagger grotendeels stil ligt
Met deze brief wordt eveneens invulling gegeven aan dit verzoek

In de bijgevoegde Kamerbrief wordt ingegaan op het hierboven beschreven

acute knelpunt Voorgesteld wordt om een nadere duiding te geven aan het

handelingskader waarbij uitgelegd wordt dat geen toetsing aan de norm nodig
is voor verspreiding van baggerspecie binnen hetzelfde

oppervlaktewaterlichaam of in stroomafwaarts gelegen

oppervlaktewaterlichamen Hierbij geldt dezelfde redeneerlijn als beschreven in

het Tijdelijk handelingskader PFAS het enige verschil is de verbreding van de

reikwijdte naar stroomafwaartse oppervlaktewaterlichamen Daarmee wordt

ook toepassing in zoute oppervlaktewaterlichamen mogelijk hetgeen een

opiossing biedt voor de betreffende projecten

De urgentie komt voort uit de in het Tijdelijk handelingskader genoemde

overgangstermijn voor reeds eerder uitgevoerde bodemonderzoeken tot 1

oktober 2019 Zowel de uitvoeringspraktijk als handhavers vragen voor die

datum om duidelijkheid op dit punt Omdat de lijn ook voor uitvoerders

kenbaar moet zijn zal de brief ook verspreid worden aan toezichthouders en

koepels IPO VNG UvW en VNO NCW Daarnaast zal via de website van de

helpdesk bodem gecommuniceerd worden

Milieurisico s

PFAS is een stofgroep waar PFOS maar ook GenX stoffen en PFOA deel van

uitmaken Vanwege de milieubezwaren zijn diverse PFAS onder REACH

aangemerkt als Substance of Very High Concern SVHC waaronder PFOS en

recent ook GenX 16 juli 2019 besluit van ECHA PFOS staat op de prioritaire

lijst van de EU en moet per 1 mei 2020 in heel Europa uitgefaseerd zijn Naast

de SVHC stoffen staan diverse andere PFAS op de Nederlandse lijst met Zeer

Zorgwekkende Stoffen ZZS en met potentiele ZZS pZZS
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Van deze groep stoffen is vooralsnog alleen PFOS genormeerd onderde

Kaderrichtlijn Water KRW Net als voor veel stoffen is de norm in zout water

strenger dan in zoet water doorde hogere gevoeligheid van diersoorten in een

zout miiieu Op grond van eerste metingen biijkt dat ook nu ai veel wateren

niet voidoen aan de norm voor PFOS Er zijn op dit moment geen nomnen voor

PFAS in de waterbodem en daarom wordt uitgegaan van de detectielimiet

Met idee achter het handelingskader is dat PFAS samen met sediment toch ai in

de natuurlijke stroomrichting wordt afgevoerd en er daarom geen

verslechtering van de waterkwaliteit optreedt Daartegen kan worden

ingebracht hoewel er nog diverse onzekerheden zijn dat door het actief

verplaatsen tijdeiijk een achteruitgang kan ontstaan in stroomafwaarts geiegen

opperviaktewateriichamen Dit kan gezien worden ais strijdig met uw ambitie

op waterkwaiiteit

Juridische risico s

Nu we toewerken naar een integrale aanpak van opkomende stoffen in zowel

water als bodem lopen we aan tegen een mogelijke strijdigheid van het

Tijdeiijk handelingskader PFAS en het Besluit Bodemkwaliteit in relatie tot de

KRW Het is nog niet helder hoe toepassen en verspreiden van baggerspecie in

relatie tot kwaliteitseisen van de KRW moet worden gezien De verspreiding
van PFAS houdende baggerspecie in oppervlaktewater kan leiden tot een

achteruitgang van de waterkwaliteit in de zin van de KRW Of dit daadwerkelijk
een risico is moet nog nader worden onderzocht Dit is een van de stappen die

wordt gezet richting het definitieve handelingskader

Er is in de gevallen dat er inderdaad strijd ontstaat met de

waterkwaliteitsdoelstellingen [en het niet mogelijk is dit te mitigeren door een

andere locatiekeuze van de toepassing een reeel risico dat een rechter

oordeelt dat een initiatief geen doorgang kan vinden en of dat de Europese

Commissie laat weten dat Nederland in strijd lijkt te handelen met het

Europese recht [daarna kan een inbreukprocedure volgen Dit risico is echter

ook bij de huidige tekst en interpretatie van het Tijdeiijk handelingskader ai

aanwezig Doordat bagger nu ook toegepast kan worden in zoute wateren is de

kans groter dat de waterkwaliteitsnormen van de KRW overschreden worden

omdat de normen voor zout water strenger zijn

Ook bestaat het risico dat derden handhavingsverzoeken indienen omdat de

betreffende toepassingen in strijd zouden zijn met de zorgplicht van het Besluit

bodemkwaliteit Op dit moment is geen goede inschatting te maken of dit een

reeel risico is

Naast het acute probleem van de verspreiding van baggerspecie in

[stroomafwaarts geiegen opperviaktewateriichamen is er ook het probleem
dat baggerspeciedepots geen baggerspecie die is verontreinigd met PFAS

mogen accepteren uit hoofde van de vergunning Aanpassen van de

vergunning vergt ministens 6 maanden Mogelijk is een gedoogbesluit nodig U

ontvangt hierover nog een separate nota Dit probleem kan niet voor 1 oktober

a s worden opgelost [zie bijiage onder toe cht ng RWS Als niet op korte

termijn kan worden voorzien in gedogen zal dit ook leiden totstagnatie en

extra kosten voorde uitvoeringspraktijk

Overige knelpunten
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Zoals aangegeven in de nota t b v het gesprek van de Staatssecretaris met

Bouwend Nederland lopen op dit moment bouwbedrijven en baggeraars tegen

belangrijke knelpunten op doordat PFAS diffuus verspreid in Nederland worden

aangetroffen Deze knelpunten zijn verder beschreven in deze nota

Vervoigstappen
Onderstaand een overzicht van de vervoigstappen richting een definitief

normenkader

Landeliik Beeld PFAS in bodem en waterbodem Doordat het Tijdelijk

Flandelingskader op 8 juli 2019 is gepubliceerd wordt er nu breed in het

land gemeten naar PFAS Een eerste landelijk beeld van deze data wordt in

maart 2020 verwacht Daarnaast zal het RIVM de achtergrondwaarden van

PFAS bepalen in Nederland als opmaat naar een definitief kader De

resultaten van dit onderzoek worden begin juli 2020 verwacht Ook wordt

het grondwater onderzocht Dit onderzoek zal tot in het derde kwartaal van

2020 lopen
Onderzoeken stofeiaenschappen Verder doet RIVM onderzoek naar onder

meerde mobiliteit uitlogingskarakteristieken en bio accumulatie van PFAS

De uitkomsten van het eerste onderzoek worden in het derde kwartaal van

2020 verwacht De uitkomsten van de andere onderzoeken worden begin

juli 2020 verwacht

Opstellen definitief kader Op basis van bovenstaande onderzoeken en

meetgegevens zal samen met de decentrale bevoegde gezagen een

definitief kader worden opgesteld Daarbij worden ook de huidige

knelpunten betrokken

Alqemene methodiek Er wordt een algemene methodiek ontwikkeld voor

de omgang met ZZS in de bodem Dit om ervoor te zorgen dat er bij de

vondst van een ZZS zo min mogelijk stagnatie optreedt
Intearale aanpak van water bodem en waterbodem Voor waterkwaliteit is

reeds een ketenaanpak opkomende stoffen ontwikkeld Komende periode
wordt gewerkt aan een geintegreerde aanpak voor bodem en water Op

basis van meetgegevens wordt gekeken naarde relatie tussen

waterkwaliteitsnormen en waterjbodemnormen
Vergeliikinq aanpak overiqe landen In de komende periode zal navraag

worden gedaan bij de landen om ons been hoe zij de PFAS problematiek

aanpakken

Politieke context

In het AO leefomgeving van 12 September is veel aandacht besteed aan het

tijdelijk handelingskader PFAS Enerzijds steun voor het opstellen van het

handelingskader en voor het stellen van een norm anderzijds veel vragen voor

de gevolgen voorde uitvoering van projecten van grondbanken aannemers en

baggeraars

Flet knelpunt rondom de term oppervlaktewaterlichaam in het tijdelijk

handelingskader raakt vooral zeehavens en daarnaast ook projecten die

worden uitgevoerd in aanliggende oppervlaktewateren waareen directe relatie

is metde Noordzee Als baggerspecie niet meer verspreid kan worden op de

Noordzee kan dit zonder alternatieven gevolgen hebben voor onder meer

de toegang tot de havens
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Het risico bestaat dat voorstanders in de Tweede Kamer van strange nomnen

dit aangrijpen om te wijzen op de milieurisico s Partijen kunnen wijzen op de

strange aanpak van GenX waardoor het lijkt alsof we voor PFAS vooral een

opiossing zoeken voor de havenactiviteiten

Op dinsdag 1 oktober heeft de Staatssecretaris een gesprek met de heer

Verhagen als voorzitter van Bouwend Nederland Dhr Verhagen zal vergezeld
worden door

i l 10 2e h LNen

van Waterbouwers U ontvangt op zeer korte termijn een gespreksnotitie voor

dit gesprek

pi I0 2e Ivan deVereniging van Waterbouwers

] eveneens van deVereniging

10 2e

10 2e

Kader

Besluit en Regaling Bodemkwaliteit

Tijdelijk Handelingskader PFAS

KRW

Krachtenveld afstemming financiele en juridische implicaties
communicatie

Afstemming Deze nota is samen met RWS opgesteld en met medeparaaf van

DGLM en HBJZ

Communicatie er is veel aandacht in de media voor de gevolgen van PFAS

voor aannemers en baggeraars Recent bent u beiden met een nota

IENW BSK 2019 187861 geinformeerd over recente nieuwsberichten en

signalen uitde uitvoeringspraktijk met betrekking tot het Tijdelijk

Flandelingskader PFAS Deze week hebben onder meer de Volkskrant en het

Finandeel Dagblad hier aandacht aan bestead Over de consequenties voor

projecten van ProRail is de Staatssecretaris met een separate nota

gemformeerd IENW BSK 2019 192734 RWS heeft een eerste inventarisatie

gemaakt van de gevolgen zie de toelichting bij deze nota
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Toelichting van RWS

Op basis van een brede projectinventarisatie is een voorlopig beeld te schetsen

van de stand van zaken m b t PFAS in RWS projecten Uit 116 respondenten

respons 80 90 blijkt dat PFAS

• in 39 van de gevallen geen issue is omdat er geen

bagger grondverzet plaatsvindt of omdat concentraties onder de norm

liggen
• in 25 van de gevallen bodemonderzoeken naar aan\wezigheid van

PFAS nog lopen
• in 25 van de gevallen onderzoek nog moet worden gestart o a

planstudies projecten en

• in 12 van de gevallen er knelpunten zijn ofv el omdat PFAS boven de

norm is aangetroffen ofwfel omdat het THK leidt tot stagnatie als gevolg
van de definitiekwestie zoals omschreven in paragraaf 1 ref sluizen

Temeuzen en Ilmuiden

De belangrijkste observaties zijn datde gevallen waar stagnatie is of dreigt

voornamelijk in de onderste helft van Nederland liggen dat vaak sprake is van

een combinatie van vervuilde bagger en de aanwezigheid van PFAS en dat de

knelpunten grotendeels gerelateerd zijn aan natte projecten sluizen en

vaarwegen

Enkele droge projecten \wegen en tunnels \worden ook geraakt Hier moet

worden bekeken of een opiossing voor nodig is

De geinventariseerde knelpunten zullen naar verwachting gevolgen hebben

voor de financien en de bevaarbaarheid van de vaarwegen Op basis van de

ontvangen enquetes en komende resultaten uit onderzoeken zal het beeld de

komende tijd worden aangescherpt waarbij ook meer duidelijkheid komt in de

omvang van de gevolgen

Inzet van Rijksbaggerspeciedepots voor PFAS vervuild baggerspecie

Baggerspeciedepots zijn aangelegd met als doel sterk verontreinigde

baggerspecie die niet kan worden hergebruikt of worden gereinigd permanent

te bergen Depots accepteren de verontreinigde baggerspecie met PFAS echter

nog niet omdat dit nog niet geregeld is in de omgevingsvergunning

omgevingsdienst bevoegd gezag en watervergunning ILT bevoegd gezag

Voor RWS is het urgent dat dit wordt geregeld vanwege de noodzakelijke

afzetmogelijkheid in depots van PFAS houdende baggerspecie Naar

verwachting zal aanpassing van de vergunning een traject van minstens 6

maanden zijn De omgevingsdiensten in kwestie en ILT hebben op ambtelijk
niveau wel aangegeven dat zij inhoudelijk gezien geen problemen zien in

aanpassen van de vergunning Op korte temnijn overlegt RWS met de

omgevingsdiensten en ILT over gedoogbesluiten vooruitlopend op een wijziging

van de vergunningen ILT heeft aangegeven dat voor een gedoogbesluit een

brief van de bewindspersoon nodig is

Zeetoeaana I3mond

Voor het project Zeetoegang IJmond moet in totaal nog 3 5 miljoen m^

waterbodem worden afgegraven en afgevoerd Op dit moment zijn er twee
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negatieve gevolgen van het THK voor het project Zeetoegang IJmond

bekend Dit zijn het afvoeren van 2 verschillende grondstromen
1 Grondstroom van waterbodem met PFAS van de bouwlocatie naar de

Noordzee Dit betreft grond \waahn PFAS is aangetoond In de huidige
situatie mag deze grond verspreid worden in de Noordzee zoals

beschreven in deze nota

2 Baggerspeciestroom vervuild met minerale olie en PFAS van

bouwlocatie naar baggerdepot Dit betreft ±60 000 m^ baggerspecie
die naast PFAS tevens vervuild is met o a minerale olie waardoordeze

sowieso niet verspreid mag worden op de Noordzee In de huidige

werkwijze wordtdeze baggerspecie toegepast in diepe plassen of

gestort in baggerdepots Echter diepe plassen of baggerdepots mogen

op dit moment geen baggerspecie accepteren die vervuild is met PFAS

Het THK biedt hiervoor geen oplossing waardoor er voor deze grond

op dit moment geen bestemming beschikbaar is

Consequenties Zeetoegang IJmond

Voor de Zeetoegang IJmond ligt vooral het afvoeren van baggerspeciestroom

richting de Noordzee adl kritisch in de planning waardoor stagnatie dreigt in

het geval er voor 1 oktober a s geen oplossing komt Indien dit niet lukt dan

zal het werk stagneren wat leidt tot omvangrijke consequenties in geld en tijd
voor Zeetoegang IJmond omdat de opdrachtnemer de rekening hiervoor bij
RWS zal leggen Een exacte kosteninschatting is nu niet goed te maken

Stilstand van het project loopt in de miljoenen euro s per maand

Nieuwe Sluis Terneuzen

Voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen moet in totaal nog 8 9 miljoen m^

grond baggerspecie worden afgegraven en afgevoerd Voor het project Nieuwe

sluis Terneuzen zijn dezelfde twee negatieve gevolgen bekend maardeze

lijken minder tijds kritisch

1 Grondstroom met PFAS van de bouwlocatie naar de Westerschelde

Dit betreft een baggerspeciestroom waarin PFAS is aangetoond Op

basis van het THK is het per 1 oktober as niet meer mogelijk om PFAS

houdende baggerspecie te verspreiden in Westerschelde Op dit

moment gaat het om 60 000 m^ baggerspecie Het komende half jaar

wordt er ongeveer nog 80 000 m3 verwacht Vanaf 1 april 2020 tot

einde 2020 betreft het nog eens enkele honderdduizenden m^ s

2 Grondstroom van bouwlocatie naar baggerdepot
Dit betreft een baggerspeciestroom waterbodem waar PFAS is

aangetoond Op basis van de PFAS problematiek is het niet meer

mogelijk dit materiaal met een geschatte omvang van 10 000 m3 af te

voeren naar een diepe plas of baggerspecie depot

Consegivenf es Nieuwe Sluis Terneuzen

Voor de nieuwe Sluis Terneuzen ligt het afvoeren van respectievelijk 60 000

m^ en 80 000 m^ baggerspecie op het kritieke pad van de planning Het

project is bezig met een mogelijke oplossing door het instellen van een

tijdelijke opslaglocatie kosten orde grootteCl min tot april 2020 Als dit lukt

wordt het acute probleem onder 1 en 2 uitgesteld Echter op lange termijn
kan niet de alle baggerspecie hier worden opgeslagen Daarnaast moet de

tijdelijke locatie binnen de duur van het project voor 2024 ontmanteld
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worden Een exacte kosteninschatting is nu niet goed te maken Stilstand van

het project loopt in de miijoenen euro s per maand
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Rijkswaterstaat
Mimstene van Jn rostructaaren Waterstaat

Aan de Minister

CC Staatssecretaris

RWS Bestuursstaf

Rijnstraat 8

2515 XP Den Haag

Postbus 20906

2500 EX Den Haag

T I f10 2e

F

www rijkswaterstaat nl

Contactpersoon

J 10 26 I

nota terinfornnatie T I M0 26 I

10 2e lprws nl

Stand van zaken PFAS
Datum

7 oktober 2019

Kenmerk

RWS 20L9 36184

Brjrage n

1 Conceptnota PFAS

Inleiding

Op uwf verzoek infomneer ik u hierbij over de actuele stand van zaken rondom

PFAS Op donderdag 26 September is bijgevoegde beslisnota bijiage 1 en

concept kamerbrief aan de Staatssecretaris voorgelegd U heeft deze nota in CC

ontvangen Maandag 30 September is deze nota besproken met de

Staatssecretaris

Kernboodschap
De Staatssecretaris heeft ervoor gekozen de kamerbrief nog niet te verzenden De

brief is noodzakelijk om Rijksvi aterstaat de marktpartijen de opdrachtnemers
en de ILT de benodigde duidelijkheid te geven over het Tijdelijk Handelingskader
Zonder deze kamerbrief kunnen een aantal projecten Zeetoegang IJmond en

Nieuwe Sluis Terneuzen hun grond niet verspreiden in een ander

oppervlaktewaterlichaam Het ligt nu in de lijn der verwachting dat er financiele

claims binnenkomen van de opdrachtnemer bij Rijksiwaterstaat

De Staatssecretaris wil een bredere brief sturen over het Tijdelijk

Handelingskader wtaarmee alle tekortkomingen wforden opgelost en niet alleen

over het issue oppervlaktewaterlichaam Hiervoor heeft de staatssecretaris een

aantal inhoudelijke vragen laten uitzetten o a bij Deltares Elke dag dat de brief

later wordt verstuurd na 1 oktober neemt de kans op claims bij projecten toe

Gevolgen
Een exacte kosteninschatting is nu niet te maken Maar de meerkosten voor de

Zeetoegang IJmond bedragen minimaal €10 min per maand Voor het project
Nieuwe Sluis Terneuzen is het lastiger te bepalen maar ook dit gaat om meerdere

miljoenen euro s per maand Terneuzen en IJmond zijn de op dit moment urgente

projecten waarvan de gevolgen op dit moment grosso modo in beeld zijn In

de nota is ook een eerste inventarisatie opgenomen van alle andere RWS

projecten In het geval dat er niet gewerkt kan worden conform het voorstel dat is

opgenomen in de nota en Kamerbrief ligt het in de lijn der verwachtingen dat dit

Pa raaf

Dir Productie

paraaf

RWS INFORMATIE PERSOONSVERTROUWELUK
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Datum

7 oktGber 2019

ook gevolgen financieel en qua planning zal hebben voor een deel van deze

projecten En dat geldt zo wel voor aanleg als beheer en onderhoud
Kenmerk

RWS 2019 361B4

Bijlage n

1

10 2e

I 10 2e
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Minister en Staatssecretaris Bestuurskern

Dir WaterkwalitEit Ondergr
en Marien

Bodeni Ondergrond en

Wadden

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

I 10l 2e

|10 2e

Deslisnota M 31f0i6 m0 2e

lgiminlenw nl

Verduidelijking van hetTijdelijk Handelingskader
PFAS betreft verspreiden van waterbodem

Datum

23 September 2019

Kenmerk

IENW BSK 2019 206113

Bijfage n

NTB

Inleiding

Op Sjuli heeft de Staatssecretaris in afstemming met de Minister het Tijdelijk

handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie
naar de Tiveede Kamer gestuurd Het tijdelijk handelingskader introduceert

voorlopige normen voor het toepassen van PFAS houdende grond en bagger
om op een verantwoorde wijze invulling te geven aan de bestaande zorgplicht
metals doel stagnatie in grond en baggerverzet op te heffen onaanvaardbare

risico s voorde gezondheid van de mens en milieu te voorkomen en het

verspreiden van PFAS in de leefomgeving tegen te gaan Het handelingskader
is de eerste stap in de richting van een definitief handelingskader voor het

omgaan met PFAS houdende grond en baggerspecie Hiervoor is inmiddels al

een flink aantal stappen gezet In genoemde Kamerbrief is reeds aangegeven

dat dit tijdelijke handelingskader niet alle problemen omtrent PFAS houdende

grond en baggerspecie kan wegnemen Pas bij implementatie van het tijdelijk

handelingskader wordt echt duidelijk wat de consequenties zijn voor uitvoering
Mede om die reden is ook gekozen voor een tijdelijk handelingskader zodat

tussentijds aanpassing damwel aanscherping mogelijk is Inmiddels zijn er veel

signalen uit de uitvoeringspraktijk die aanleiding zijn om binnen de

uitgangspunten te zorgen voor aanpassing

Het Kamerlid Van Brenk heeft op 24 September 2019 verzocht om een

Kamerbrief Met bijgevoegde Kamerbrief geeft u hier invulling aan

Kern

Deze nota richt zich op een acuut probleem de verspreiding van baggerspecie
in oppervlaktewater Het knelpunt betreft de passages in het handelingskader
waarin staat dat baggerspecie alleen benedenstrooms in hetzeifde

oppervlaktewaterlichaam zonder toetsing aan de PFAS norm mag worden

toegepast Daardoor mag baggerspecie niet meer benedenstrooms over de
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grens van een oppervlaktewaterlichaam verspreid worden Dit heeft tot gevolg
dat de baggerspecie van bijvoorbeeld havens of projecten zoals de Zeetoegang

IJmond zeesluizen en Nieuwe Sluis Terneuzen niet meer verspreid zou

mogen wforden op de Noordzee De Noordzee is immens een aansluitend maar

ander oppervlaktewaterlichaam Dit zou betekenen dat bijvoorbeeld de havens

niet meer gebaggerd kunnen wforden Deze knelpunten gelden ook voor meer

landimwaarts gelegen oppervlaktewaterlichamen In overleg met RWS DGLM

en HBJZ hebben we gezocht naar een verantwoorde opiossing

Met deze nota wil ik u beiden vragen in te stemmen met onderstaande lijn en

bijgevoegde Kamerbrief met de stand van zaken over het Tijdelijk

handelingskader PFAS In deze brief zal tevens worden ingegaan op genoemd

knelpunt

In de toelichting treft u meer infomnatie over de concrete projecten

Geadviseerd besluit

Ik adviseer u in te stemmen met onderstaande lijn

Verspreiden van baggerspecie is niet alleen toegestaan binnen

hetzelfde oppervlaktewaterlichaam zoals nu in het tijdelijk

handelingskader staat maar ook in stroomafwaarts gelegen

oppervlaktewaterlichamen Dit is in lijn met de oorspronkelijke intentie

van het handelingskader maar is niet op de juiste wijze in het tijdelijk

handelingskader opgenomen
De Tweede Kamer informeren met bijgevoegde brief waarin een stand

van zaken wordt gegeven van het Tijdelijk handelingskader PFAS en de

stappen naar het definitieve handelingskader
In de Kamerbrief geeft u aan dat u in gesprek gaat met de koepels en

de branche organisaties over de door hen gesignaleerde knelpunten bij
de uitvoeringspraktijk Voorgesteld wordt hiervoor het OFL te vragen

Flet voorgesteld besluit maakt dat de uitvoeringspraktijk verder kan maar kent

milieurisico s en juridische risico s en is daarom politiek gevoelig Deze worden

hieronder nadergeduid

Beslistermijn

Spoed Een afweging moet gemaakt worden over de timing van de verzending
van de kamerbrief

• De overgangstermijn van het Tijdelijk handelingskader PFAS voor het

hanteren van eerder uitgevoerde bodemonderzoeken loopt tot 1

oktober Flet is daarmee zeer gewenst voor handhavers en uitvoerders

om voor 1 oktober helderheid te bieden in voorliggende kwestie

• Op dinsdag 1 oktober heeft de Staatssecretaris een gesprek met de

heer Verhagen als voorzitter van Bouwend Nederland

Op 3 oktober heeft de Tweede Kamer een technische briefing over stoffen

problematiek

Argumentatie

Aanleiding van voorfiggend knelpunt
Voor toepassing van baggerspecie is in het tijdelijk handelingskader de

volgende redeneerlijn aangehouden
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Baggerspecie mag benedenstrooms warden toegepast op een plek
waar het sediment van nature zou worden heengevoerd In deze

situatie is geen toetsing aan de norm detectielimiet nodig
Echter dat niet toetsen is in het tijdelijk handelingskader beperkt tot

benedenstroomse toepassing in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam Voor

verspreiding in een ander oppervlaktewaterlichaam geldt de detectielimiet 0 1

microgram per kilogram droge stof als norm

In de praktijk leidt dit er toe dat PFAS houdende baggerspecie waterbodem

uit bijvoorbeeld zeehavens of bijvoorbeeld het project Zeetoegang IJmond niet

meer verspreid mag worden op de Noordzee Immers de baggerspecie komt uit

een ander oppervlaktewaterlichaam Het probleem speelt ook op andere

plaatsen De consequentie dat baggerspecie niet meer verspreid zou kunnen

worden op de Noordzee was nietvoorzien bij het opstellen van het Tijdelijk

Handelingskader PFAS

Voorgestelde ophssingsrichting

Voorgesteld wordt om voor 1 oktober2019 bijgevoegde Kamerbrief te sturen

waarin een stand van zaken wordt gegeven met betrekking tot het Tijdelijk

handelingskader PFAS In het ordedebat van 24 September jongstleden heeft

mevrouw Van Brenk BOplus verzocht om een brief naar aanleiding van

recente nieuwsberichten dat de handel in grond en bagger grotendeels stil ligt
Met deze brief wordt eveneens invulling gegeven aan dit verzoek

In de bijgevoegde Kamerbrief wordt ingegaan op het hierboven beschreven

acute knelpunt Voorgesteld wordt om een nadere duiding te geven aan het

handelingskader waarbij uitgelegd wordt dat geen toetsing aan de norm nodig
is voor verspreiding van baggerspecie binnen hetzelfde

oppervlaktewaterlichaam of in stroomafwaarts gelegen

oppervlaktewaterlichamen Hierbij geldt dezelfde redeneerlijn als beschreven in

het Tijdelijk handelingskader PFAS het enige verschil is de verbreding van de

reikwijdte naar stroomafwaartse oppervlaktewaterlichamen Daarmee wordt

ook toepassing in zoute oppervlaktewaterlichamen mogelijk hetgeen een

opiossing biedt voor de betreffende projecten

De urgentie komt voort uit de in het Tijdelijk handelingskader genoemde

overgangstermijn voor reeds eerder uitgevoerde bodemonderzoeken tot 1

oktober 2019 Zowel de uitvoeringspraktijk als handhavers vragen voor die

datum om duidelijkheid op dit punt Omdat de lijn ook voor uitvoerders

kenbaar moet zijn zal de brief ook verspreid worden aan toezichthouders en

koepels IPO VNG UvW en VNO NCW Daarnaast zal via de website van de

helpdesk bodem gecommuniceerd worden

Milieurisico s

PFAS is een stofgroep waar PFOS maar ook GenX stoffen en PFOA deel van

uitmaken Vanwege de milieubezwaren zijn diverse PFAS onder REACH

aangemerkt als Substance of Very High Concern SVHC waaronder PFOS en

recent ook GenX 16 juli 2019 besluit van ECHA PFOS staat op de prioritaire

lijst van de EU en moet per 1 mei 2020 in heel Europa uitgefaseerd zijn Naast

de SVHC stoffen staan diverse andere PFAS op de Nederlandse lijst met Zeer

Zorgwekkende Stoffen ZZS en met potentiele ZZS pZZS
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Van deze groep stoffen is vooralsnog alleen PFOS genormeerd onderde

Kaderrichtlijn Water KRW Net als voor veel stoffen is de norm in zout water

strenger dan in zoet water doorde hogere gevoeligheid van diersoorten in een

zout miiieu Op grond van eerste metingen biijkt dat ook nu ai veel wateren

niet voidoen aan de norm voor PFOS Er zijn op dit moment geen nomnen voor

PFAS in de waterbodem en daarom wordt uitgegaan van de detectielimiet

Met idee achter het handelingskader is dat PFAS samen met sediment toch ai in

de natuurlijke stroomrichting wordt afgevoerd en er daarom geen

verslechtering van de waterkwaliteit optreedt Daartegen kan worden

ingebracht hoewel er nog diverse onzekerheden zijn dat door het actief

verplaatsen tijdeiijk een achteruitgang kan ontstaan in stroomafwaarts geiegen

opperviaktewateriichamen Dit kan gezien worden ais strijdig met uw ambitie

op waterkwaiiteit

Juridische risico s

Nu we toewerken naar een integrale aanpak van opkomende stoffen in zowel

water als bodem lopen we aan tegen een mogelijke strijdigheid van het

Tijdeiijk handelingskader PFAS en het Besluit Bodemkwaliteit in relatie tot de

KRW Het is nog niet helder hoe toepassen en verspreiden van baggerspecie in

relatie tot kwaliteitseisen van de KRW moet worden gezien De verspreiding
van PFAS houdende baggerspecie in oppervlaktewater kan leiden tot een

achteruitgang van de waterkwaliteit in de zin van de KRW Of dit daadwerkelijk
een risico is moet nog nader worden onderzocht Dit is een van de stappen die

wordt gezet richting het definitieve handelingskader

Er is in de gevallen dat er inderdaad strijd ontstaat met de

waterkwaliteitsdoelstellingen [en het niet mogelijk is dit te mitigeren door een

andere locatiekeuze van de toepassing een reeel risico dat een rechter

oordeelt dat een initiatief geen doorgang kan vinden en of dat de Europese

Commissie laat weten dat Nederland in strijd lijkt te handelen met het

Europese recht [daarna kan een inbreukprocedure volgen Dit risico is echter

ook bij de huidige tekst en interpretatie van het Tijdeiijk handelingskader ai

aanwezig Doordat bagger nu ook toegepast kan worden in zoute wateren is de

kans groter dat de waterkwaliteitsnormen van de KRW overschreden worden

omdat de normen voor zout water strenger zijn

Ook bestaat het risico dat derden handhavingsverzoeken indienen omdat de

betreffende toepassingen in strijd zouden zijn met de zorgplicht van het Besluit

bodemkwaliteit Op dit moment is geen goede inschatting te maken of dit een

reeel risico is

Naast het acute probleem van de verspreiding van baggerspecie in

[stroomafwaarts geiegen opperviaktewateriichamen is er ook het probleem
dat baggerspeciedepots geen baggerspecie die is verontreinigd met PFAS

mogen accepteren uit hoofde van de vergunning Aanpassen van de

vergunning vergt ministens 6 maanden Mogelijk is een gedoogbesluit nodig U

ontvangt hierover nog een separate nota Dit probleem kan niet voor 1 oktober

a s worden opgelost [zie bijiage onder toe cht ng RWS Als niet op korte

termijn kan worden voorzien in gedogen zal dit ook leiden totstagnatie en

extra kosten voorde uitvoeringspraktijk

Overige knelpunten
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Zoals aangegeven in de nota t b v het gesprek van de Staatssecretaris met

Bouwend Nederland lopen op dit moment bouwbedrijven en baggeraars tegen

belangrijke knelpunten op doordat PFAS diffuus verspreid in Nederland worden

aangetroffen Deze knelpunten zijn verder beschreven in deze nota

Vervoigstappen
Onderstaand een overzicht van de vervoigstappen richting een definitief

normenkader

Landeliik Beeld PFAS in bodem en waterbodem Doordat het Tijdelijk

Flandelingskader op 8 juli 2019 is gepubliceerd wordt er nu breed in het

land gemeten naar PFAS Een eerste landelijk beeld van deze data wordt in

maart 2020 verwacht Daarnaast zal het RIVM de achtergrondwaarden van

PFAS bepalen in Nederland als opmaat naar een definitief kader De

resultaten van dit onderzoek worden begin juli 2020 verwacht Ook wordt

het grondwater onderzocht Dit onderzoek zal tot in het derde kwartaal van

2020 lopen
Onderzoeken stofeiaenschappen Verder doet RIVM onderzoek naar onder

meerde mobiliteit uitlogingskarakteristieken en bio accumulatie van PFAS

De uitkomsten van het eerste onderzoek worden in het derde kwartaal van

2020 verwacht De uitkomsten van de andere onderzoeken worden begin

juli 2020 verwacht

Opstellen definitief kader Op basis van bovenstaande onderzoeken en

meetgegevens zal samen met de decentrale bevoegde gezagen een

definitief kader worden opgesteld Daarbij worden ook de huidige

knelpunten betrokken

Alqemene methodiek Er wordt een algemene methodiek ontwikkeld voor

de omgang met ZZS in de bodem Dit om ervoor te zorgen dat er bij de

vondst van een ZZS zo min mogelijk stagnatie optreedt
Intearale aanpak van water bodem en waterbodem Voor waterkwaliteit is

reeds een ketenaanpak opkomende stoffen ontwikkeld Komende periode
wordt gewerkt aan een geintegreerde aanpak voor bodem en water Op

basis van meetgegevens wordt gekeken naarde relatie tussen

waterkwaliteitsnormen en waterjbodemnormen
Vergeliikinq aanpak overiqe landen In de komende periode zal navraag

worden gedaan bij de landen om ons been hoe zij de PFAS problematiek

aanpakken

Politieke context

In het AO leefomgeving van 12 September is veel aandacht besteed aan het

tijdelijk handelingskader PFAS Enerzijds steun voor het opstellen van het

handelingskader en voor het stellen van een norm anderzijds veel vragen voor

de gevolgen voorde uitvoering van projecten van grondbanken aannemers en

baggeraars

Flet knelpunt rondom de term oppervlaktewaterlichaam in het tijdelijk

handelingskader raakt vooral zeehavens en daarnaast ook projecten die

worden uitgevoerd in aanliggende oppervlaktewateren waareen directe relatie

is metde Noordzee Als baggerspecie niet meer verspreid kan worden op de

Noordzee kan dit zonder alternatieven gevolgen hebben voor onder meer

de toegang tot de havens
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Het risico bestaat dat voorstanders in de Tweede Kamer van strange nomnen

dit aangrijpen om te wijzen op de milieurisico s Partijen kunnen wijzen op de

strange aanpak van GenX waardoor het lijkt alsof we voor PFAS vooral een

opiossing zoeken voor de havenactiviteiten

Op dinsdag 1 oktober heeft de Staatssecretaris een gesprek met de heer

Verhagen als voorzitter van Bouwend Nederland Dhr Verhagen zal vergezeld
worden door| 10 2e | | io 2e ~^ an de Vereniging van Waterbouwens

10 2e [TLN en I0 2e | eveneens van de Vereniging

van Waterbouwers U ontvangt op zeer korte termijn een gespreksnotitie voor

dit gesprek

Kader

Besluit en Regeling Bodemkwaliteit

Tijdelijk Handelingskader PFAS

KRW

Krachtenveld afstemming financiele en juridische implicaties
communicatie

Afstemming Deze nota is samen met RWS opgesteld en met medeparaaf van

DGLM en HBJZ

Communicatie er is veel aandacht in de media voor de gevolgen van PFAS

voor aannemers en baggeraars Recent bent u beiden met een nota

IENW BSK 2019 187861 geinformeerd over recente nieuwsberichten en

signalen uitde uitvoeringspraktijk met betrekking tot het Tijdelijk

Flandelingskader PFAS Deze week hebben onder meer de Volkskrant en het

Finandeel Dagblad hier aandacht aan besteed Over de consequenties voor

projecten van ProRail is de Staatssecretaris met een separate nota

gemformeerd IENW BSK 2019 192734 RWS heeft een eerste inventarisatie

gemaakt van de gevolgen zie de toelichting bij deze nota
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Toelichting van RWS

Op basis van een brede projectinventarisatie is een voorlopig beeld te schetsen

van de stand van zaken m b t PFAS in RWS projecten Uit 116 respondenten

respons 80 90 blijkt dat PFAS

• in 39 van de gevallen geen issue is omdat er geen

bagger grondverzet plaatsvindt of omdat concentraties onder de norm

liggen
• in 25 van de gevallen bodemonderzoeken naar aan\wezigheid van

PFAS nog lopen
• in 25 van de gevallen onderzoek nog moet worden gestart o a

planstudies projecten en

• in 12 van de gevallen er knelpunten zijn ofv el omdat PFAS boven de

norm is aangetroffen ofwfel omdat het THK leidt tot stagnatie als gevolg
van de definitiekwestie zoals omschreven in paragraaf 1 ref sluizen

Temeuzen en Ilmuiden

De belangrijkste observaties zijn datde gevallen waar stagnatie is of dreigt

voornamelijk in de onderste helft van Nederland liggen dat vaak sprake is van

een combinatie van vervuilde bagger en de aanwezigheid van PFAS en dat de

knelpunten grotendeels gerelateerd zijn aan natte projecten sluizen en

vaarwegen

Enkele droge projecten \wegen en tunnels \worden ook geraakt Hier moet

worden bekeken of een opiossing voor nodig is

De geinventariseerde knelpunten zullen naar verwachting gevolgen hebben

voor de financien en de bevaarbaarheid van de vaarwegen Op basis van de

ontvangen enquetes en komende resultaten uit onderzoeken zal het beeld de

komende tijd worden aangescherpt waarbij ook meer duidelijkheid komt in de

omvang van de gevolgen

Inzet van Rijksbaggerspeciedepots voor PFAS vervuild baggerspecie

Baggerspeciedepots zijn aangelegd met als doel sterk verontreinigde

baggerspecie die niet kan worden hergebruikt of worden gereinigd permanent

te bergen Depots accepteren de verontreinigde baggerspecie met PFAS echter

nog niet omdat dit nog niet geregeld is in de omgevingsvergunning

omgevingsdienst bevoegd gezag en watervergunning ILT bevoegd gezag

Voor RWS is het urgent dat dit wordt geregeld vanwege de noodzakelijke

afzetmogelijkheid in depots van PFAS houdende baggerspecie Naar

verwachting zal aanpassing van de vergunning een traject van minstens 6

maanden zijn De omgevingsdiensten in kwestie en ILT hebben op ambtelijk
niveau wel aangegeven dat zij inhoudelijk gezien geen problemen zien in

aanpassen van de vergunning Op korte temnijn overlegt RWS met de

omgevingsdiensten en ILT over gedoogbesluiten vooruitlopend op een wijziging

van de vergunningen ILT heeft aangegeven dat voor een gedoogbesluit een

brief van de bewindspersoon nodig is

Zeetoeaana I3mond

Voor het project Zeetoegang IJmond moet in totaal nog 3 5 miljoen m^

waterbodem worden afgegraven en afgevoerd Op dit moment zijn er twee
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negatieve gevolgen van het THK voor het project Zeetoegang IJmond

bekend Dit zijn het afvoeren van 2 verschillende grondstromen
1 Grondstroom van waterbodem met PFAS van de bouwlocatie naar de

Noordzee Dit betreft grond \waahn PFAS is aangetoond In de huidige
situatie mag deze grond verspreid worden in de Noordzee zoals

beschreven in deze nota

2 Baggerspeciestroom vervuild met minerale olie en PFAS van

bouwlocatie naar baggerdepot Dit betreft ±60 000 m^ baggerspecie
die naast PFAS tevens vervuild is met o a minerale olie waardoordeze

sowieso niet verspreid mag worden op de Noordzee In de huidige

werkwijze wordtdeze baggerspecie toegepast in diepe plassen of

gestort in baggerdepots Echter diepe plassen of baggerdepots mogen

op dit moment geen baggerspecie accepteren die vervuild is met PFAS

Het THK biedt hiervoor geen oplossing waardoor er voor deze grond

op dit moment geen bestemming beschikbaar is

Consequenties Zeetoegang IJmond

Voor de Zeetoegang IJmond ligt vooral het afvoeren van baggerspeciestroom

richting de Noordzee adl kritisch in de planning waardoor stagnatie dreigt in

het geval er voor 1 oktober a s geen oplossing komt Indien dit niet lukt dan

zal het werk stagneren wat leidt tot omvangrijke consequenties in geld en tijd
voor Zeetoegang IJmond omdat de opdrachtnemer de rekening hiervoor bij
RWS zal leggen Een exacte kosteninschatting is nu niet goed te maken

Stilstand van het project loopt in de miljoenen euro s per maand

Nieuwe Sluis Terneuzen

Voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen moet in totaal nog 8 9 miljoen m^

grond baggerspecie worden afgegraven en afgevoerd Voor het project Nieuwe

sluis Terneuzen zijn dezelfde twee negatieve gevolgen bekend maardeze

lijken minder tijds kritisch

1 Grondstroom met PFAS van de bouwlocatie naar de Westerschelde

Dit betreft een baggerspeciestroom waarin PFAS is aangetoond Op

basis van het THK is het per 1 oktober as niet meer mogelijk om PFAS

houdende baggerspecie te verspreiden in Westerschelde Op dit

moment gaat het om 60 000 m^ baggerspecie Het komende half jaar

wordt er ongeveer nog 80 000 m3 verwacht Vanaf 1 april 2020 tot

einde 2020 betreft het nog eens enkele honderdduizenden m^ s

2 Grondstroom van bouwlocatie naar baggerdepot
Dit betreft een baggerspeciestroom waterbodem waar PFAS is

aangetoond Op basis van de PFAS problematiek is het niet meer

mogelijk dit materiaal met een geschatte omvang van 10 000 m3 af te

voeren naar een diepe plas of baggerspecie depot

Consegivenf es Nieuwe Sluis Terneuzen

Voor de nieuwe Sluis Terneuzen ligt het afvoeren van respectievelijk 60 000

m^ en 80 000 m^ baggerspecie op het kritieke pad van de planning Het

project is bezig met een mogelijke oplossing door het instellen van een

tijdelijke opslaglocatie kosten orde grootteCl min tot april 2020 Als dit lukt

wordt het acute probleem onder 1 en 2 uitgesteld Echter op lange termijn
kan niet de alle baggerspecie hier worden opgeslagen Daarnaast moet de

tijdelijke locatie binnen de duur van het project voor 2024 ontmanteld
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worden Een exacte kosteninschatting is nu niet goed te maken Stilstand van

het project loopt in de miijoenen euro s per maand
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I BSKlI I0 2e I@minienw nl1 r I BSK|| iQ 2e |@minienw nl1

^
| DBO^ io 2e ^minienw nll | io 2e |K2e tiOK2e]

DGRWiI io 2e I@minienw nl1

From

Sent Mon 10 7 2019 1 54 25 PM

Subject bespreken stukken PFAS

Mon 10 7 2019 1 54 27 PM

FW Spoedverzoek inschatting Deltares

[10 2e 10 2eTo

10X2e

1Q 2e DGRW

Received

Nota ter info PFAS

Qplegger bii advies Deltares docx

concept kamerbrief versie 7 oktober DOCX

Hoi I 10H2e ]j^p
Zie bijgevoegd

VAangepaste Kamerbrief wijzigingen zichtbaar

oZie onderaan deze mail heel kort de kritiek punten uit de ingekomen brieven cumela tin bog Zien jullie nog

punten die we in de brief moeten opnemen

oBij mij nog twijfel of we in de brief nu niet ook moeten opnemen dat bovenstroomse toepassing ook in andere

oppervlaktewaterlichamen is toegestaan mits je de situatie niet verslechter meten aan beide kanten

VKorte opiegger bij advies Deltares

Hebben jullie om 15 00 uur tijd om vervoigstappen te bespreken
Betreft RWS

V RWS geeft geen helder beeld van wat zij vinden van het advies van Deltares RWS stelt eigenlijk alleen maar vragen zei

bijgevoegde mail

VRWS heeftop verzoek van Min een aparte nota gemaakt wordt op verzoek van | 10 2e | bij elkaar gevoegd zie

bijgevoegd
Groet I io 2e

Genoemde knelpunten in brieven

TLN CUMELA

VDoor 0 1 op landbouw en natuur is veel grond niet vrij toepasbaar zeker na 1 oktober

VVrees gebrek aan vrij toepasbare grond
VLabs capaciteit
V Bodemkwalilteitskaart duurt vele maanden om op te stellen

o Antwoord vaststellen van een bodemkwaliteitskaart is een besluit van algemene strekking waarop de Awb

procedure van toepassing is maar het is niet verplicht om bij de vaststelling van dit besluit de uniforme openbare

procedure {afdeling 3 4 toe te passen Zie de FAQ over het vaststellen van een bodemkwaliteitskaart onder het

kopje Bodemkwaliteitskaart onder generiek beleid

BOG

VOntbreken van lozingsnormen water bodem en riloering Bevoegd gezag niet in staat om snel tot norm te komen Risico

voor inrichtingen

VDiep plassen zijn dicht

VToepassen in onderwater en onder grondwater moet ruimer

VCapaciteit veldwerk en labs

Vlnterpretatieverschillen zoals

o Wel niet directe handhaving

oOnderzoeksplicht ook bij andere onderzoeken dan met doel grondverzet en baggerwerk
o Interpretatie over wat is bovengrond
o Welke analysepakket

IllAntworod We hebben een standaard adviespakket
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Opiegger bij advies Deltares

Hetadvies van Deltares maakt onderscheid in

• sedimentdelende open systemen en

• met sluizen gesloten systemen

Ook maakt het advies onderscheid tussen aanlegbagger en onderhoudsbagger

Specifiek is aandacht besteed aan het proejct Zeetoegang Ijmond en het Rotterdamse

havengebied

Advies

sedimentdelend systeem
zoais rotterdamse

In gevai van een door

sluizen of dammen

gesloten systeemhavengebied

Onderhoudsbaggerspecie Verspreiden op noordzee

leidt niet tot extar

Geen sprake van natuurlijk

gelegen benedenstrooms

gebied

Baggerspecie komt

normaal gesproken niet in

zee terecht

beiasting etventueel

tijdseffect

Aaniegspecie wordt aan een

systeem toegevoegd

geen sprake van natuuriijk

transport naar zee

X

Om het praktische effect daarvan in te schatten [RV bij Zeetoegang IJmond]

beoogde materiaai dat verspreid zou worden naar zee betreft

Bagger aan de zeekanta zou volgens onze memo onder de nadere uitieg van het

THP kunnen vaiien ook het deei datformeei bij het waterlichaam NZK hoort

droge waterbodem a zou in huidige THP al verspreid mogen worden mits schoon

De verwachting is inderdaad dat het droge materiaai schoon is

Aanlegbagger in het NZK aan de landwaartse kant van de sluizen a zou volgens
onze memo niet onder de nadere uitieg van het THP vaiien Dat betekent dat de

toplaag licht verontreinigd niet op zee verspreid zou mogen worden de diepere

lagen wel mits schoon de verwachting is dat de diepere iagen schoon zijn

Het
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| DGRW[| l@minienw nl]

10X2^1 Q 2e| WVUrt 10 2e feajrws nll 1pX^e | WVL1^ 10 2e |@rws nl1 I 10X2e

BS [| 10 2e |@rws nl1 l loX^e | BS [| n° ^^@rws nn ^o 2t|yo 2e lfi ^ jWVL lP 10 2e |@rws nl1 10X2e | | io 2e

fW^fcDll iQX^g I@rws nl1
From

Sent Mon 10 7 2019 11 55 20 AM

Subject FW Spoedverzoek inschatting Deltares

Mon 10 7 2019 11 55 25 AM

BSK[| I0 2s I@minienw nl110K2e 10X2eTo

Cc

10X2e

Received

Hierbij de reactie van RWS m b t Deltares advies

Tav de vraag wat is de impact op RWS projecten van het onrijpe advies van Deltares

DGWB vraagt aan RWS hoe het advies uitwerkt voor projecten Dat is op zo n korte termijn niet te doen om meerdere

redenen Dat vergt namelijk maatwerk Het advies van Deltares bevat heel veel details die allemaal Quridische en

technische vragen op roepen Ook is het advies onrijp niet compleet want beperkt tot Rotterdamse havens en Zeesluis

Ijmuiden Deltares geeft ook aan nog tenminste maand nodig te hebben om de rest van het advies uit werken Uitwerking
voor alle projecten is dus niet te geven

Eerder hanteerde het THK al onbedoeld de louter juridisch administratieve grens van het oppervlaktewaterlichaam
Komt daar nu door het Deltatres advies een nieuwe feitelijk grens bij Namelijk een sluis of andere vergelijkbare
kunstiwerken de grens tussen sedimentdelende systemen Een extra beperking bovenop het THK dus Dat gaat veel

meer in de richting een definitief handelingskader
Hoe meer details en mitsen en maren hoe moeilijker het wordt voor de uitvoering en hoe groter de kans op fouten fouten

die niemand mn hand having wil maken in dit dossier met vergrootglas erop Daarom vergt dit zorgvuldig uit te zoeken in

het definitieve kader

Het verstandig om terug te gaan naar de essentie en de bedoeling van het THK tijdelijke invulling van de zorgplicht
standstill

□ dat is op hoofdlijnen gedaan rekening houdend met de belanariikste risico s

o er is nog meer onderzoek en tijd nodig om tot een definitief kader te komen

In feite wfordt met deze route alvast een voorschot genomen op het definitieve kader door deze gedetailleerdheid
onderbouwing van het definitief kader nu al met stoom en kokend water in te willen vullen

^Het advies van Deltares roept juridische en technische vragen op onder andere

1 Belangrijk is dat in het advies een eenduidige terminologie wordt gehanteerd Dat gebeurt nu niet in de hele discussie

overigens niet Materiaal dat vrijkomt uit het oppervlaktewaterlichaam baggerspecie behoudens materiaal uit een droge
oeverzone droge bodem landbodem Termen als aanlegbagger droge waterbodem droge bagger etc zorgen voor

nog meer verwarring
2 Wat is nu precies de redenering voor de aanlegbagger Zegt Deltares dat je daarvoor categorisch kan zeggen dat het daar

toch wel aan voldoet omdat het ouder is dan de pfas lozingen
Is dat realistisch en conforme onze eigen verwachtingen Hoeft dit materiaal dan ook niet meer te worden onderzocht

bemonsterd

3 Voor Noordzeekanaal is in onze ogen wel sprake van een netto natuurlijkflux
4 De te ontgraven specie uit de droge waterbodem ten behoeve van de aanleg van de sluis mist de nuance dat een deel

eerder uit het systeem is onttrokken en de rest onderdeel uitmaakt van het kustfundament En daarmee indirect ook

onderdeel uitmaakt e van de Noordzee De samenstelling van het zand komt overeen met van de Noordzee De duinen

zijn tenslotte gevormd door de wind uit zand uit zee

Tav de Kamerbrief

In de conceptkamerbrief staat nu dat toepassing benedentrooms kan De voor PFAS gehanteerde norm geldt niet binnen hetzelfde

oppervlaktewaterlichaam of stroomafwaarts gelegen oppervlaktewaterlichamen

Dat is dus prima Maar er staat ooktussen haken [Als onderdeel van de stappen naar het definitieve kader zal ik een aanvullende

expert opinie opvragen bij Deltares over de benedenstroomse verspreiding van baggerspecie Een eerste inschatting laat zien dat ]
Rode toevoeging weglaten want de inschatting is te onrijp en bovendien slechts toegespitst op 2 projecten

Ten tweede De passage dat zonder v66r het handelingskader bagger met ongenormeerde stoffen slechts toegepast mocht worden

onder de detectielimiet Dat is voor toepassingen in oppervlaktewater nergens op gebaseerd en zelfs voor toepassingen op

landbodem voor discussie vatbaar

Vraag aan DGWB Wat wordt nu de laatste versie van de kamerbrief gezien het feit dat DGWB nog opm van de Stas gaat
verwerken

Namens de college s
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]@minienw nl]DGRW [
Verzonden maandag 7 oktober 2019 10 48

Aan

Van 10 2e 10 2e

BSK fO §joj 2^xM§ WVL 1p 2^ WVLBS ] BSKI0 2e 10 2e

10 2e

CC I I0 2e 11 1Q 2e ^ 2e tl0 2e DGRW
_

Onderwerp RE Spoedverzoek inschatting Deltares

Urgentie Hoog

10 2e ^10 ^ DGRW10 2e

H cffl

Zie onderstaand de passage uitde Kamerbrief over verspreiding van baggerspecie Dit is uit de versie van afgelopen vrijdag De

Stas heeft dit v eekend nog aanvullende vragen gesteld Die zal ik verwerken

Kunnen jullie vanuit RWS een beoordeling geven van het advies van Deltares Hoe werkt het advies uit voor projecten Wat zou

daarover in de Kamerbrief opgenomen moeten wrorden

^ lukt dat om uiterlijk 12 30 te sturen

Dit is de reactie van de Stas de passage van de kamerbrief

Dit lijkt niet te gaan over de kern van de verduidelijking aangeven dat waterschappen
op veel plaatsen goed uit de voeten kunnen met stroomafwaarts maar dat het probleem
ontstaat bij de overgang tussen twee waterlichamen omdat gesproken wordt van

binnen hetzelfde waterslichaam Nu kan een stroomgebied zich echter ook uitstrekken

tot een ander waterlichaam bijv IJssel Ijsselmeer om daar onduidelijkheden te

voorkomen is dit verduidelijkt in het kader

Passage kamerbrief

11 1 en 10 2 g

Greet 10 2e

10 2e 10 2e @deltares nlVan

Verzonden vrijdag 4 oktober 2019 17 41

Aan

BS 1 |@rws nl

10 2e |@minienw nl

1 @ deltares nl 10 ^e
J BSK ^ |@minienw nl

CC | dopeTI^ ^° t^^H@deltares nl | 10 ^s BS | 10 ^9 |@rws nl 10 2e ^ BS f |@rws nl | d| KS|e
WVL 10 {2e @rw3 nl 0 2e 1 WVL 10 2e @rws nl | 10 2e ~~| 10 2e @rivm nl

10 2e [@deltares nl I 10 2e [ f 10 {2e @ deltares nl ^ 10 2e

0152

DGRW 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e10 2e @minienw nl

10 2e [ 2e | 1O 20^ DGRW^
10 2e | 10 2e | DGRW

@rivm nl

10 2e @minienw nl |j10 2e i0 2e

@minienw nl

BSK

10 2e

10 2e bulpivea

10 2e @minbzk nl 10 2e

110223



] ici 2e 10 P9 |@deltares nl

Onderwerp RE Spoedverzoek inschatting Deltares

Beste allemaal

In vervolg op mijn mail van gisteren bijgevoegd het voorlopig advies

Nog een opmerking ter toelichting 0ns advies maakt onderscheid tussen ‘sedimentdelende’ open systemen en met sluizen gesloten

systemen en tussep^nloohaorier en onderhoudsbagger Om het praktische effect daarvan in te schatten heb ik vanmorgen even

contact gehad | [ I0 2e Het beoogde materiaal dat verspreid zou worden naar zee betreft

Bagger aan de zeekant zou volgens onze memo onder de nadere uitleg van het THP kunnen vallen ook het deel dat

formeel bij het waterlichaam NZKhoort

‘droge waterbodem’ zou in huidige THP al verspreid mogen worden mits schoon De verwachting is inderdaad dat het droge
materiaal schoon is

Aanlegbagger in het NZK aan de landwaartse kant van de sluizen zou volgens onze memo niet onder de nadere uitleg van

het THP vallen Dat betekent dat de toplaag licht verontreinigd niet op zee verspreid zou mogen worden de diepere lagen wel

mits schoon de verwachting is dat de diepere lagen schoon zijn

Wat ons betreft is er tot maandag nog gelegenheid voor telefonisch of e rnailcontact Vanaf maandochtend ben ik in het buitenland en

niet bereikbaar maar kunnen iullie voor de inhoud contact opnemen met ] I0 2e | I0 2e | en voor meer algemene
zaken over het advies met | lP ^ej
We hopen dit voorlopig advies jullie helpt om het THP op een goede manier verder vorm te geven

10 2e

Hartelijke groet
Mede namensl I0 2e 10 2e | |^ 10 2e 10 2een 10 2e

10 2e

10 2e

T I 10 2e

1D 2eE tgjdelta res nl

n

Deltares B9
Postbus 177

2600 MH Delft Wiwww deltares com

10 2e 10 2e @deltares nlVan

Verzonden donderdag 3 oktober 2019 15 44

Aan

BS | t0 2e |@rws nl

@minienw nl

10 2e ©deltares nl

DGRW | 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e10 2e @minienw nl @rivm nl

10 2e \ 2b | 10 2e^ DGRW^ 10 2e |@minienw nl 10 2e |l0 2e

10 2e | 10 2e | DGRw3 10 2e

BSK

10 Ze g minienw nl io 2e

10 2e | BS ^ 10 2e n©rws nl |
10 2e 10 2e |@rivm nl

10 2e

CC 10 2e I0 2e [©deltares nl 10 2e BS ^ 10 2e

WVL | 1C 2e |©rws nl ^0 2^ IO 2e i|3X^ jWVL | 10 2e

©minbzk nl 10 2e

Onderwerp RE Spoedverzoek inschatting Deltares

|©rws nl

l@rws nl LI

©deltares nl

10 2e bull^nvea

10 2e 10 2e 10 2e ©deltares nl

Beste allemaal

N a v mijn telefoongesprek met| I0 2a | en |i0 2e| rond lunchtijd heb ik binnen Deltares gezocht naar een kust mariene morfoloog
omdat het primair gaat over het gedrag van bagger slib en in tweede instantie met milieuchemische processen PFAS binding van en

‘loslating’ van slib

‘slib gericht verspreiden in een gebied wat verder uit de kust cf Bbk
’

en slib dat van nature vanuit de riviermonding wordt

getransporteerd naar zee’ De notitie gaat vooral over verschillen in ruimte de plek waar het in zee komt en tijd reistijden en zal

kwalitatief van aard zijn

jis bereid voor maandag een korte notitie op te stellen waarin hij een vergelijking zal maken tussenI0 2e

Planning
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Vrijdag morgen rond lunchtijd rondt|lO ^g| een concept af

I I0] 2e I vult begin van de middag aan rondt samen met] lo 2e |en 1 I0 2e ^de memo af

Vrijdag eind van de middag verzending van de memo naar de groep in deze mail

^0X2e |

p° ^Hfeou in elk geval geholpen zijn met geschatte volumes die komend jaar vanuit binnenlandse waterlichamen op zee wordt

verspreid liefst voor alle plaatsen in NL waar dat plaatsvindt
Hebben jullie enig idee van de verhouding verspreidbaar niet verspreidbaar in de diverse havengebieden
Ik denk dat hi] de ‘los’ locaties weet maar het kan geen kwaad om die ook te vermelden

@ i0 2e

Als je meer informatie wil die waarschijnlijk bij RWS beschikbaar wil je dat direct vragen aafTip £tfej 26 en

met cc aan mij

10 10 2e

Ik hoop dat we hiermee op een goede manier invulling geven aan de vraag van de Stas maar als er zaken missen of als wij zaken op

een andere manier hebben gemterpreteerd laat het zsm weten

Hartelijke groet

10 2e

10 2e

10 2eT

E I0 2e @deltares nl

n

Delta res B9
Postbus 177

2600 MH Delft Wlwww deltares com

10 2e DGRW^ 10 2e g minienw nlFrom

Sent donderdag 3 oktober 2019 13 31

10 2e 10 2e 10 2e BS 10 2e 10 2e
^

|@rws nl

10 2e ^ 2e | 10 2e^] DGRW | 10 2e |@rninienw nl | 10 2e

10 2e | 10K^ DGRW ^ 10 2eT

@rivm nlTo

10 2e BSK@deltares nl

@minienw nl
_

Cc | 10 2e71 10 2b gideltares nl

wWy^ 10 2e |@rws nl j ^0 24 IO 26K1^ ^^WVL

10 2e @minienw nl

BS 10 2e @ rws nl l|j 2e10 2e BS ^ 10 2e 10 2e@rws nl

@rws nl | 10 2e ~| j 10 2e |@ rivnri nl10 2e 10] 2e buipivea^

10 2e @minbzk nl

Subject Spoedverzoek inschatting Deltares

Importance High

Beste alien

Vanochtend was een gesprek met de Staatssecretaris over de werking van het Tijdelijk Handelingskader PFAS De Staatssecretaris

wil graag met spoed een expert opinie over het verspreiden van baggerspecie waterbodem op de Noordzee

Zojuist heb ik dit telefonisch toegelicht aan | 10 2e | Hij neemt contact op met |i0 2e|l Ook RWS is nodig voor deze inschatting Ik

zal nog bij RWS uitvragen wie vanuit RWS informatie kan aanieveren over volumes en locaties van verspreiding

Vraagstuk
• Het tijdelijk handelingskader is opgesteld als invulling van de zorgplicht om op een verantwoorde wijze verzet van grond en

baggerspecie mogelijk te maken en tegelijkertijd te zorgen dat er geen onaanvaardbare risico s voor mens en milieu

optreden Het THK is erop gericht te zorgen dat PFAS houdend bodemmateriaal zich niet vender verspreid in ons

waterjsysteem dan het van nature ook zou kunnen doen Omdat we vooral voor waterbodem en voor de overgang van

baggerspecie van zoet naar zout water nog veel te weinig informatie en concrete data hebben om een definitief kader te

bepalen gaan we uit van de stand stil benadering Dat geeft ons tijd om op basis van metingen en nader onderzoek tot een

reele invulling van het definitievej handelingskader te komen en te werken aan een meer integrale benadering van

waternomnen met name KRW normen en bodemnormen
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• Op dit moment staat in het tijdelijk handelingskader dat pfas houdende baggerspecie benedenstrooms in hetzelfde

opperviaktewatelichaam toegepast mag worden zonder toetsing aan de norm detectielimiet In de praktijk ieidtdit tot

grote knelpunten bij het verspeiden van baggenspecie waterbodem vanuit havens en projecten zeesluis ijmuiden op de

Noordzee Voorstel is nu om op zeer korte temnijn een nadere uitleg te geven aan het handelingskader met kamerbrief

Met die nadere uitleg wfordt geregeld dat verspreiding van pfas houdende baggerspecie ook in stroomafwaarts geiegen

oppervlaktewfaterlichaam mogelijk v ordt

• De nadere uitieg van de term verspreiding van baggerspecie in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam naar verspreiding van

baggerspecie in stroomafwaarts geiegen opperviaktewateriichamen geldt in principe zowel voor de overgang van

bijvoorbeeid havens naar zee als voor rivieren naar het Ijsselmeer

• Aanname is dat dit in overeenstemming is met stand stil bagger wordt alleen daarheen verspreid waar het van nature ook

been zou worden gevoerd

Verzoek

• Maandagochtend wil de Stas al graag een eerste inschatting hebben op de vraag of de vrijgekomen baggerspecie bij de

zeesiuis en havens daadwerkeiijk daar wordt toegepast waar het van nature naartoe zou stromen

• Vervolgens zou een expert opinie opgesteid moeten worden waarin ook nader wordt ingegaan op het effect Insteek is om

dit op korte termijn te hebben Zij vraagt dan ook wat mogelijk is om binnen 1 3 weken hierover op te kunnen leveren

Deze tijdsinschatting is maandag al nodig

Alvast veel dank ik hoop dat we aan het verzoek van de stas kunnen voldoen

Met vriendelijke groet

I 10 2e I

10 2e

10K2el

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marlen

Ml 10 2e I

I 10 2e l@minienw nl

www riiksoverheid nl ministeries ienw

10 2e 10 2e @ rivm niVan

Verzonden donderdag 3 oktober 2019 12 15

D6RW 1 10 2e

Onderwerp Antw deltares spoedverzoek

10 2e 10 2e BS ^ 10 2eminienw ni ^rws nlAan

Hal 10 2e I

Dank ik krijg C 0 26
nog even niet te pakken Wat mij betreft spreken we af dat wij samen met Deltares proberen om

die eerste inschatting richting stas te krijgen

Mvg h0 2e

DGRW | I0 2e ^@Tninienw nlVan

Datum 3 oktober 2019 om 11 48 27 CEST

10 2e

@rivm nl BS | io 2e |@rws nl10 2e 10 2e 10 2eAan

Onderwerp deltares spoedverzoek

Ha fiOK2^l iO 2iji

Ik stuur straks een bredere mail met afspraken en acties van overleg zojuist
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Hieronder alvast de actie richting Deltares

1 Met speed een expert opinie opvragen bij Deltares

a Vraag Over de vraag of de vrijgekomen baggerspecie bij de Zeesluis en havens daadwerkelijk daar wordt toegepast

waar het van nature naartoe zou stromen {en wat is effect

b Tijdsplanning

i Uiterliik maandagochtend een eerste inschatting nodig wat denkt Deltares

II Een advies van Deltares de daadwerkelijke expert opinie kan daarna volgen

c Wle vraag met speed uitzetten bij Deltares

I RWS RIVM DG WB hebben contact over vraag

II DGWB moet wel opdracht geven of loopt opdrachtverlening aan Deltares via RWS

Ik zal nu contact opnemen met | 10 2e | van |0 24 van Deltares Op welke manier koppelen we RWS RIVM en Deltares aan dit

spoedverzoek

Met vriendelijke groet

I 10 26 I

10 26

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DIrectie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Ml 10 2e I

I I0 2e f@minienw nl

www riiksoverfieid nl ministeries ienw

Dit bericht kan informatie 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

afeender te 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 infonn the

sender and delete the message The State accepts no liability for damage ofanykind resulting from the risks inherent in the electronic transmission ofmessages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveliik aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information 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 RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability

DISCLAIMER This message is intended exclusively for the addressee s and may contain confidential and privileged
information If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message

Unauthorized use disclosure or copying of this message is strictly prohibited The foundation Stichting Deltares which has

its seat at Delft The Netherlands Commercial Registration Number 41146461 is not liable in any way whatsoever for

consequences and or damages resulting from the improper incomplete and untimely dispatch receipt and or content of this

e mail

DISCLAIMER This message is intended exclusively for the addressee s and may contain confidential and privileged
information If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message

Unauthorized use disclosure or copying of this message is strictly prohibited The foundation Stichting Deltares which has

its seat at Delft The Netherlands Commercial Registration Number 41146461 is not liable in any way whatsoever for

consequences and or damages resulting from the improper incomplete and untimely dispatch receipt and or content of this

e mail
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iQ g^ BS ^ 10 2e I@rws nl1 10 2e DGB[| 10 2e |@minienw nl1 10 2e

DG BH io 2e |@tninienw nil I ip 2^10 ^| WVL j iP 2e feirws n I]
DGRWiI io 2e I@minienw nl1

i0 2e 7^^XGPO r I@rws nl1 l iQ s^o 2tj ~Tio 2e |@vnsc eu1 l io 2e 1
^^

liMHl ioX^e |@^ eu1 | 1Q 2e 1 DBOfnWse |@minienw nl1 | 10 2^ BS ^ 10 2e |@rws nl1 | 10 2e |
BS [| io 2e I@rws nl1 I n° 2e l BS [| iQX2e |@rwsjiil

10 2e | BS
Mon 10 7 2019 12 12 49 PM

Subject Nota ter info PFAS

Received

RWS 2019 36184 RWS Nota t info Minister ZTIJ PFASf21 docx

190925 Concept Beslisnota Verduideliiking van het Tiideliik Flandelinas docx

To J
10 2e }

Cn

From

Sent

Mon 10 7 2019 12 13 01 PM

Beste collega s

Op verzoek van de Minister is ereen korte nota ter info voor Minister en Staatssecretaris opgesteld DG RWS is akkoord de Nota

iigt nu bij DBO

Mocht dit vragen oproepen dan weten jullie mij te vinden

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

RWS Bestuursstaf

Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag
Postbus 20906 | 2500 EX Den Haag

Ml 10 2e

]@rws ni10 2e
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Rijkswaterstaat
Mimstene van Jn rostructaaren Waterstaat

Aan de Minister

CC Staatssecretaris

RWS Bestuursstaf

Rijnstraat 8

2515 XP Den Haag

Postbus 20906

2500 EX Den Haag

T I f10 2e

F

www rijkswaterstaat nl

Contactpersoon

10 2e

nota terinfornnatie T I M0U26 I

10 2e lprws nl

Stand van zaken PFAS
Datum

7 oktober 2019

Kenmerk

RWS 20L9 36184

Brjrage n

1 Conceptnota PFAS

Inleiding

Op uwf verzoek infomneer ik u hierbij over de actuele stand van zaken rondom

PFAS Op donderdag 26 September is bijgevoegde beslisnota bijiage 1 en

concept kamerbrief aan de Staatssecretaris voorgelegd U heeft deze nota in CC

ontvangen Maandag 30 September is deze nota besproken met de

Staatssecretaris

Kernboodschap
De Staatssecretaris heeft ervoor gekozen de kamerbrief nog niet te verzenden De

brief is noodzakelijk om Rijksvi aterstaat de marktpartijen de opdrachtnemers
en de ILT de benodigde duidelijkheid te geven over het Tijdelijk Handelingskader
Zonder deze kamerbrief kunnen een aantal projecten Zeetoegang IJmond en

Nieuwe Sluis Terneuzen hun grond niet verspreiden in een ander

oppervlaktewaterlichaam Het ligt nu in de lijn der verwachting dat er financiele

claims binnenkomen van de opdrachtnemer bij Rijksiwaterstaat

De Staatssecretaris wil een bredere brief sturen over het Tijdelijk

Handelingskader wtaarmee alle tekortkomingen wforden opgelost en niet alleen

over het issue oppervlaktewaterlichaam Hiervoor heeft de staatssecretaris een

aantal inhoudelijke vragen laten uitzetten o a bij Deltares Elke dag dat de brief

later wordt verstuurd na 1 oktober neemt de kans op claims bij projecten toe

Gevolgen
Een exacte kosteninschatting is nu niet te maken Maar de meerkosten voor de

Zeetoegang IJmond bedragen minimaal €10 min per maand Voor het project
Nieuwe Sluis Terneuzen is het lastiger te bepalen maar ook dit gaat om meerdere

miljoenen euro s per maand Terneuzen en IJmond zijn de op dit moment urgente

projecten waarvan de gevolgen op dit moment grosso modo in beeld zijn In

de nota is ook een eerste inventarisatie opgenomen van alle andere RWS

projecten In het geval dat er niet gewerkt kan worden conform het voorstel dat is

opgenomen in de nota en Kamerbrief ligt het in de lijn der verwachtingen dat dit

Pa raaf

Dir Productie

paraaf

RWS INFORMATIE PERSOONSVERTROUWELUK
Pagina 1 van 1

114900 0154



Datum

7 oktGber 2019

ook gevolgen financieel en qua planning zal hebben voor een deel van deze

projecten En dat geldt zo wel voor aanleg als beheer en onderhoud
Kenmerk

RWS 2019 361B4

Bijlage n

1

10 2e

I 10 2e

RWS INFORHATIE PERSOONSVERTROUWELDK Pagina 2 van 2
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io 2e I@deltares nl1 I 10 2d |@deltares nl1 | io g^ |

BSK[| io 2en@minienw nl1 l io 2e 1 io 2e |@deltares^l1 l io 2e io 2e |@rivm nl] | io 2e

BS [ 1D 2e I@rws nl1 10 2e tl0 2e DGRW[j I0 2e

BSKD 10 2^ I@minienw nl1 1
10 2e I 1^2e l@deltares nl] I 10 2e

[i|o 2^WVL |1 io 2e |@rws nl1 ^0 2^ i0K2e] l pKjfWVL [1 l° 2a I@rws nl1 l io 2e j 10 2e I@rivm nl1
iQ 2e |@minbzk nl1 1 Q0 2e t io 26 |@deltares nl1 l 10K2b | io 2e |@deltares nl1 tl0 2e

iQ 2e [] lo 2e l@deltares nl]
From

Sent Mon 10 7 20193 43 50PM

Subject RE Spoedverzoek inschatting Deltares

Received

To I 10X2e

@minienw nl1 10 2e | io 2e

]@minienw nl]
BS ^ 10 2e I@rws nl1 1 10X21 1 BS ^ 10 2e |@rws nl1

10 2e

1Q 2e i0 2e DGRWI 10 2e

Cc

I DGRW10 2e

Mon 10 7 2019 3 43 51 PM

Beste |lOK2^^00^

Kunnen jullie morgen al iets eerder aanwezig zijn zodat we om 12 00 uur vooibespreking kunnen inplannen met RWS DGWB en Deltares

Met vriendelijke groet

1P 2e

Oorspronkeliik bericht

Van | I0 2e | | 10 2e ]@deltares nl

Verzonden maandag 7 oktober 2019 14 01

] DGRW j 10 2e n@minienw nl | 10 2e [ BSK 10 2e |@minienw nl | 10 2e

j 10K2e |@deltares nl I 10K2e | j 10 2eV |@jivm nl | [1Q 26 | BS T 1P 2e |@rwsnl rTlO 2e | |
t10 2ej dgrw ] I0 2e |@minT^w nl | 10 2e h0K2e b BSK j 10 2e kSminienw nl | 10 2e t10 2ej
DGRW 10 2e |@mi^w nl

CC| 10 2eH |nQ 2e |@deltares nl l 10 2e | BSl j 10 2e |@rws nl l 10 2e | BS j 10 2a |@rws nl | 1|3 2|b | WVL
10 26 |@rws nl HO 2^10 2el1 ^ |^L1 l 10 26 |@rwsml | 10 2e | |rro 2e |@rivm nl | 10K2e buit^i|i ve|B^ek

10 2e |@minbzk nl 10 2e [ | 10 2e |@deltares nl | I0 2e | | 10 2e |@deltares nl 10 2e

j I0 2e | 5 deltares nl | 10 2e ^ | I0 2e | a ddtares nl

Onderwerp RE Spoedverzoek inschatting Deltares

10 2eAan

Bestel 10K2e |

Bedankt voor de informatie

Na enige interne afstemming hebben we nog wel de samenstelling van onze tweehoofdige afvaardiging gewijzigd
In plants vatl|0] 2^0 2e zal 10 2e met mij meekomen Kan hij ook worden aangemeld bij de receptie

Met yriendeliike groet
10 2e^

Original Message

DGRW | 10 2e |@minienw nl10 2bFrom

Sent maandag 7 oktober 2019 11 24

To I H 10 2e |@deltares nl I 10 2e

] 1GK2e |@deltares nl I 10 2g

t1Q 2ej dgRW ^ 10 2e |@minienw nl | 10 2e |lOK2e ^ bSK 10 2e

DGRW I0 2e | S minienw nl

Cc | 10 2e M 10 2e |@ deltares nl | io 2e | BS j 10 2e l@iws nl 10 2e | BS j 10 2e |@nvs nl d njP ^ WVL

Q0 2e |@rws nl i|0 24lt0 2e i | ^ffirvL | [10K2e |@rwsnl | loX^e | 4IT0 2e ^aDvmnl | 10 2e]bull^i|i vel^ek
10K2e |@minbzk nl 10 2e 10 2e |@deltares nl 1P 2a | 1Q 2e | Sdeltares nl | 10 2e

j 10 2e | 5 deltares nl^i 1|o ^ o 2e 10 2e l@deltares nl

Subject RE Spoedverzoek inschatting Deltar^

| BSK j 1Q 2e | 5 minienw nt l 10 2e

BS j 1Q 2e |@jws nl | 10 2e |j
J@minienw nl

®rivm nl10 2e 10 2e

10 2e tl0 26j

Beste^10 2e[

Hierbij de informatie voor bet gesprek met de Staatssecretaris morgen

Datum tijd dinsdag 8 oktober van 12 45 tot 13 45 uur

Locatie Min lenW Rijnstraat 8 Den Haag lie verdieping Rijnzaal

Ik zal zojgen dat jullie worden aangemeld bij de receptie Neem in ieder geval een ID mee
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Met vriendelijke groet

l 1DK2e

Oorspronkelijk bericht

10K2e |@deltaies nl

Verzonden maandag 7 oktober 2019 11 03

Van 10 2e

BSK q i0 26 |@minienw nl | 10 2e | 10 2e |@deltares nl

[10 26 |@iivm nl I 10 26 | BS T 10 2 6 |@nvs nl | 10 2e |
] BSK i 10 26 |@minien^l

10 2e 1P 2eAan DGRW

io 2e | a mmienw nl I 10 26

tl0 2ej DGRW | 10 2e |@minienw nl | 10 2e tlOK2e
DGRW | 1 0 2e |@mmienw nl

CCj I0 2e [1Q 2e |@deitares nl r IPlPe | BS j 10 2e |@nvs nl | 10 2e | BS 4 10 2e | S rivs nl | «lj0 2|e | WVL

1 10 2e |@rws nl i1o 2 H ° 2e i f f ^VL j 10 2e |@rws nl | {10 2e l@rivm nl f 1O [20l bull^iti
10 2e l@deltaies nl io 2i 10 2e |@deltaies nl | 10 2e

| 1P 2e |@ddtares nl^^|0 2H IO 2e j 10 2e |@ddtaies nl

Onderwerp RE Spoedverzoek inschatting Deltares

10 2e tl0 26}

10 2e j@mmbzk nl 1Q f2el

Bestd^B

Mijn colleg^i1^2^Q 26 ~en ikzelf kunnen morgen aanschuiven bij het overleg met de staatsecretaris Met de opsteller en een van de reviewers

van het advies zitten de inhoudelijk meest betrokkenen m b t het verspreidingsgedrag van baggerspecie aan tafel

Mochten er nog vragen zijn over het advies dan horen we die graag zodat we daarmee nog rekening kunnen houden in onze voorbereiding voor

morgen Waar en wanneer precies moeten wij ons melden

Met vriendeiiike groet

10X2e

Original Message

BSK lP 26 ~|@minienw nl10 2eFrom

Sent vrijdag 4 oktober 2019 18 09

To I 1P 2e I 1 10 2e |@deltares nl [
10 2e ^iivm nl | 10 2b I BS ^ 10 29 I@rws nl | 1Q 2e ^ 2e tlO Pe DGRW

10 2e ]@minienw nl | lPX2e |lO 2e b BSK^ 10 2e |@minienw nl | 10 2e | iOX2e} DGRW

I0 2e n@minienw nl |
Ce | 10 2e [^ 10] 2e |@deltares nl T1 1P 2e

d 10 2e prws nl i10 2^0 2e l t WVL j 10X2e

h DGRW I 10X2e |@minienw nl I 10X2e1P 2e

BSK 1 10 2e ~|@minienw nl10 2e ®deltares nl

BS ^ 1P 2^rn@rws nl FOPX^s CBS j 10 2e |@rws ni | ljOX2 e WVL

@rws nl | 10 2e 10 2e | ari™ nl

| 1P 2e ^@deltares nl 10 2e H 1P 2e |@deltares nl

io 2e

10 2e billl^lh veWoek

J@minbzk nl10 2e 10X2e1P 2e

I0 2e |@deltares nl

Subject RE Spoedverzoek inschatting Deltares

Importance High

Beste 1P 2e en anderen

Dank voor dit snelle en toch weloverwogen advies

De inhoudsanalyse nog intern worden besproken daar komen anderen op terug

De staatsecretaris is zeer blij dat het lukt om maand^ een defmitief advies uit te brengen ik ga er vanuit dat RWS reageert op eventuele

onvolkomenheden het advies is echter onafhankelijk en van jullie We widen rond lunchtijd een nota met de vragen en antwoorden naar de stas

sturen ter voorbereiding op het overleg van dinsdag Dus graag voor 11 00 uur definitief advies naarl C 0 2F

De staatsecretaris wil graag dat deltaris zelf het advies toelicht dus mijn dringende verzoek om dinsdag 12 45 13 30 aan te schuiven bij het

overleg met haar Ik begrijp dat| 10 2e |^ de adviseur zelf in het buitenland zit dan graag iemand anders die inhoudelijk echt is ingevoerd en het

advies kan toelichten

Met vriendelijke groet
10 2e

Van | 10 2e | | 10 2e |@deItares nH 1P 2e ^@deltares nl»
Datum vrijd^ 04 okt 2019 5 40 PM

DGRW j 1P 2e ^@minienw nH 10X26

1 |@rivm nH 10 2e |@rivm nl» | 10X2e I BS j 10 2e |@rws nl

1P 2e @minienw nl» 1P 2eAan

4 10 2e @rws nl»
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10 2e ^ 2e tlO 2et DGRW j 10 2e

I0 2e |@mmTenw iiL j
10 29 |@mmienw^

lQ 2e |@deltares nl j lQ 2e |@deltares nl» | lQ 2e

10 2e | Smmienw nl | 10 2e | Smiaieiiw iil»

Kopie Jos Vink | 10 2e | S deltares nl | 10 2e ^ ffijdeltares nl» | 10 2e

10 2e |@rws nl j 10 2e

l@rws nH
j 10 2e |@rivm iil r 1P 2e |@nvm nl»

io 2e |@mmbzk nl j
10 2e |@ddtai^ nl | ^0 2e

10 2e 10 29 |@deltaies iil j
Onderwerp RE Spoedverzoek mschatting Ddtares

J@mmienw nl

n@mmienw nl»

|@mmienw nl» 10 2e ^1D 2e

1Q 2e DGRW

10 2e BSK

10 2e

10 2e10 2e @mmienw nL»

BSK

CBS

l@n¥s nl»J 10 2e I BS J 10 2e l@nvs nH 10 2e |@jws nt» I | WVL

@rws nl»ClO 2^0 2e|i ti ^^WVL ^ C10 2e |@twsIH 10 2e fc®rws nl»J 10 2e |
10 2e bui^i|i vdi^sek

]^mbzk nl»J 10 2e

|@deltaies nl I I0 2e 10 2e n@dellares ]]l f
10 2e

10 2e

]@deltares nl»10 2e

®deltares nl»

Beste allemaal

In vervolg op mijn mail van gisteren bijgevoegdhet voorlopig advies

Nog een opmerking ter toelichting Ons advies maakt onderscheid tussen sedimentdelende open systemen en met sluizen gesloten systemen en

tussen aanlegbagger en onderhoudsbagger Om het praktische effect daarvan in te sdratten heb ik vanmorgen even contact gehad^^e

RWS omgevingsmanager ZTY Het beoogde materiaal dat verspreid zou worden naai zee betreft

Bagger aan de zeekant zou volgens onze memo onder de nadere uitleg van het THP kunnen vallen ook het deel dat formed bij het

waterlichaam NZK hoort

droge waterbodem zou in huidige THP al verspreid mogen worden mits schoon De verwachting is inderdaad dat het droge materiaal schoon

IS

Aanlegb^ger in hd NZK aan de landwaartse kant van de sluizen zou volgens onze memo niet onder de nadere uitleg van het THP vallen

Dat betekent dat de toplaag licht veronPdnigd niet op zee verspreid zou mogen worden de diepere lagen wel mits schoon de verwachting is dat de

diepere lagen schoon zijn

Wat ons betreft is er tot maandag nog gelegenheid voor telefonisch of e mailcontact Vanafmaandochtend ben ik in het buitenland en niet

bereikbaar maar l^nnen jullie voor de inhoud contact opnemen met ] iQ 2e tl t0X2e [ en voor meer algemene zaken over het advies

met 10 2e | tl0 2e | We hopen dit voorlopig advies jullie helpt om het THP op een goede manier vender vorm te geven

Hartelijke groet
Mede namens|^ 10 2s rflO ^l|OK2Nl10 2e | 10 2e [ en | 1Q 2e | 10 2e

t0 2e

t0 2e

1Q 2e

E

10 2e |@ deltares nl | 10 2e |@ deltares nl

[Logo] https em03 safeIinks protection outlook com mI http 3A 2F 2Fwww deltaTes com 2F amp data 02 7C01 7C 7Caflf3e4d07ec4

084872208d74b08200d 7C15f3fe0ed7124981bc7cfe949af215bb 7C0 7C0 7C637060370605769921 amp sdata giH7uH09L98snHyrd5eiwkH
iMYye5OtaBNkOmVbfJcA 3D amp reseived 0

https eur03 safelmks protection outlook com url www deltares com amp data 02 7C01 7C 7Caflf3e4d07ec4084872208d74b08200d 7C15

f3fe0ed7124981bc7cfe949af215bb 7C0 7C0 7C637060370605769921 amp sdata axlK0FcPabTg3ImfqNUm0dmH5eDEiVaE28 2BES7h7Y

3D amp reserved 0 https eur03 safelmks protection outlook com url http 3A 2F 2Fwww deltares com 2F amp data 02 7C01 7C 7

Canf3e4d07ec4084872208d74b08200d 7C15f3fe0ed7124981bc7cfe949af215bb 7C0 7C0 7C637060370605769921 amp sdata giH7uH09L9
8snHyrd5erwkHiMYye5OtaBNkOmVbDcA 3D amp reseived 0

Postbus 177

2600 MH Delft

[Deltares Twitter]

https eur03 safelinks protection outlook com url http 3A 2F 2Fwww twitter com 2Fdeltares amp data 02 7C01 7C 7Caflf3e4d07ec4

084872208d74b08200d 7C15f3fe0ed7124981bc7cfe949af215bb 7C0 7C0 7C637060370605769921 amp sdata i8fUaBDZWu51mnrv 2BC0

01YDls 2BL axyVd67pEJ3 0Aj0w 3D amp reserved 0
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[Deltares

LmkedIn] https eur03 safeImks protection outlook com urI http 3A 2F 2Fwww Imkedm com 2Fcompany 2F217430 amp data 02 7C01

7C 7Canf3e4d07ec4084872208d74b08200d 7C15f3fe0ed7124981bc7cfe949af215bb 7C0 7C0 7C637060370605769921 amp sdata FV

WKL dZYo9vWzOVbrzrZDZlJcNQQRnDUPL 6sMln21cU 3D amp reserved 0

[Deltares

Facebook] https eur03 safelmksprotectioii outlook com url https 3A 2F 2Fwww facebook com 2Fpages 2FDeltaies 2F15418933463400

l amp data 02 7C01 7C 7CaflBe4d07ec4084872208d74b08200d 7C15f3fe0ed7124981bc7cfe949af215bb 7C0 7C0 7C63706037060576

9921 amp sdata gKoGNRTOpUlSCsBE50TcowmBOO 2FOWmmV2xlsRymp 2BkM 3D anip reseived 0

Van I 10 2e | j 10 29 |@deltaies nH 10 2e |@deltares nl»

Verzonden donderdag 3 oktober2019 15 44

10 2e ~| DGRW i 10 2e n@mmienw nl i 10 2e

10 2e | ®jrivm nH 10 2e |@rivm nl» | lOpe | BS | 10 2e |@rws nH
10 2e ~|@minienw nl | 10 2e

^mmienw nl» |
@mmienw nl» l

10 2e5 mmienw nl»Aan

1@rws nl»
[] BSK

10K2e

10 2e [ 2e tl0 2e| DGRW

10 2e |@mmienw nl i 10 2e

10 2e ] a mmienw^
10 2e |@deltares nl | 10 2e J@deltares nl»

CC | 10] 2e J ^ 10X2e |@deltffl es nH 10 2e |@deltares nl» I 10 2e | BS 1Q 2e |@rws nl [ 10 2e

10 2e [ BS j l@rws nH i° 2e |@rws nl» | ntJK2|ej~TWVL ^ lOKSe |@nvs nH 10 29

IOX2^0 2eI1^^WVU 1 10 26

10 2e buit^i|i vel^lek 10 2e

j 10 2e |@deltares nH 10 2e

Onderwerp RE Spoedverzoek inschatting Deltares

|@mmienw nl» 10 2e [10 2e

10 2e tl0 2^ DGRW
R K2eI0 2a

^@rws nl»
@rws nl»

@rws nl» l 10 2a lQ 2e |@j[yni ni lQ 2e |@rivm nl»
mbzk nl»f 10 2e |

I0 2e H 10 2e ~^deltares nl f

10 2e®rws nl

io 2e@mmbzk nl ^
@deltares nl» ]@deltares nt»10 2e

Beste allemaal

N a v mijn telefoongesprek met | lQ 2e | en pO 2q rond lunchtijd heb Ik binnen Deltares gezocht naar een kust mariene morfoloog omdat het^
primair gaat over het gedrag van bagger slib en in tweede instantie met milieuchemisclie processen PFAS binding van en loslating van slib ^1Q 2e

I 10 2e 1 is bereid v66r maandag een korte notitie op te stellen waarin hij een vergelijking zal maken tussen slib gericht verspreiden in een gebied
wat verder nit de kust cf Bbk

’

en slib dat van nature vanuit de riviermonding wordt getransporteerd naar zee’ De notitie gaat vooral over

verschillen tn rutmte de plek waar het in zee komt en tijd reistijden en zal kwalitatief van aard zijn

Planning

Vriidag morgen rond lunchtijd rondt|l0 2^ een concept af

I l0 2e | vult begin van de middag aan rondt samen met

Vrijdag eind van de middag verzending van de memo naar de groep in deze mail

1D 2e led 10 2ey lie memo af

lOK^ou in elk geval geholpen zijn met geschatte volumes die komend jaar vanuit binnenlandse waterlichamen op zee wordt verspreid liefst

voor alle plaatsen in NL waar dat plaatsvindt
Hebben jullie enig idee van de verhouding verspreidbaar niet verspreidbaar in de diverse havengebieden
Ik denk dat hij de los locaties weet maar het kan geen kwaad om die ook te vermelden

]@deltares nl

Als jemeer informatiewildie waarschijnlijkbij RWS beschikbaar wilje dat direct vragen aaH|3 2^ 2e en| 10l 10 2e | met cc aan mij

10 2e

Ik hoop dat we hiermee op een goede manier ravulling geven aan de vraag van de Stas maar als er zaken missen of als wij zaken op een andere

manier hebben gelnterpreteerd laat het zsm weten

Hartelijke groet

10 2e

I0 2e

10 2e

E
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I0 2e ^ deLtaies nL 10 2e @deltares nl

[Logo] https eur03 safeImks protection outlook com urI http 3A 2F 2Fwww deltaies com 2F amp data 02 7C01 7C 7Caflf3e4d07ec4

084872208d74b08200d 7C15f3fe0ed7124981bc7cfe949af215bb 7C0 7C0 7C637060370605779916 amp sdata IjZYcZ3qFkycMrdPRHCcz8
zw4Ew4jBZWC6MvifDq9pw 3D amp reserved 0

https eur03 safelmks protection outlook com url www deltaies com amp data 02 7C01 7C 7Caflf3e4d07ec4084872208d74b08200d 7C15

f3fe0ed7124981bc7cfe949af215bb 7C0 7C0 7C637060370605779916 amp sdata OtlPLXVKYF5Z879DT6SRLpzXNgozoiokW8bhfMbV4Js
3D amp reserved 0 https eui03 safelmks protectioii outlook com uil http 3A 2F 2Fwww ddtaies com 2F amp data 02 7C01 7C 7

Canf3e4d07ec4084872208d74b08200d 7C15f3fe0ed7124981bc7cfe949aei5bb 7C0 7C0 7C637060370605779916 amp sdata IjZYcZ3qFk
ycMrdPRHCez8zw4Ew4jBZWC6MvifDq9pw 3D amp reserved 0

Postbus 177

2600 MH Delft

[Deltares Twitter]

https eur03 safelmks protection outlook com url http 3A 2F 2Fwww twitter com 2Fdeltares amp data 02 7C01 7C 7Caflf3e4d07ee4

084872208d74b08200d 7C15f3fe0ed7124981bc7cfe949af215bb 7C0 7C0 7C637060370605779916 amp sdata Fol 2FJXCWPEUqdRgdsxH
IJVal50B8T6jYbdW0sl3uZiE 3D amp reserved 0

[Deltares

LmkedIn] https eur03 safelmks protectioii outtook com ur[ http 3A 2F 2Fwww lmkedm com 2Fcompany 2F217430 amp data 02 7C01

7C 7Caflf3e4d07ec4084872208d74b08200d 7C15f3fe0ed7124981bc7cfe949af215bb 7C0 7C0 7C637060370605779916 amp sdata w4Jc

Dytk6UFpwk7Ej53mEJN78algA07te8qu 2FWpwCgE 3D amp reserved 0

[Deltares

Facebook] https eur03 safelmks protection outlook com url https 3A 2F 2Fwww facebook com 2Fpages 2FDeltaTes 2F15418933463400

l amp data 02 7C01 7C 7Caflf3e4d07ec4084872208d74b08200d 7C15f3fe0ed7124981bc7cfe949af215bb 7C0 7C0 7C63706037060577

9916 amp sdata OsqQcAeCYvR 2BXuVhHHopgl5HZsb92 2BKFdv 2FMS4a5yliw 3D amp reserved 0

DGRW 10 2e ^@mmienw nl 10 2e @mmienw nl»From

Sent donderd^ 3 oktober2019 13 31

To I 1Q 2e | ^ 10 2e 1@rivm nri 10 Pe n@rivm nl» l | BS
io 2e | S rws nH I9 2e |@rws nl» | lQ 2e | j [10 2e |@deltaresjl j 10 2e |@dettares nl»

10 2e P 2e [10 2e[ DGRW j 10 2e feminienw nl j
[ajminienw nl»

@mmienw nl»

Cci 10 2e H 10] 2e |@deltares nH 10 2e |@deltares nl» | 10 2e | BS j 10 2e |@rws nH 10 2e ]@iws nl»
10 2e | BS j 10 2en@rwsuil^ 10K2e n@rws nl»T a|PK2|ei | CWVL ] 10 2en@rws nl j 10 2e n@iws nl»

f 0 24t0 2e i |i ^^WVL 1 10 2e |@rws nl | 10X29 |@rws nl» Piet Qtte i IO 2e |@rivm nH lOllZe |@rivm nl»

@minbzk nl»

Pminienw nl» | 10 2e [10 2e

10 2e [10 ^ DGRW

b BSK10 2e

10 2e 10 2eSmin ienw n

|@minienw nl10 2e 10 2e

10 2e buiM veW ek 10 2e |@minbzk nl | 10 2e

Subject Spoedverzoek inschattiug Deltares

Importance High

Beste alien

Vanochtend was een gesprek met de Staatssecretaris over de werking van het Tijdelijk Handelingskader PFAS De Staatssecretaris wil graag met

spoed een expert opinie over het verspreiden van baggerspeeie waterbodem op de Noordzee

Zojuist heb rk dit telefonisch toegelicht aan | lQK2e | Hij neemt contact op met |l0 2i| Ook RWS is nodig voor deze inschattiug Ik zal nog bij RWS

uitvragen wie vanuit RWS informatie kan aanleverai over volumes en locaties van verspreiding

Vraagstuk

Het tijdelijk handelingskader is opgesteld als invulling van de zorgplicht om op een verantwoorde wijze verzet van grond en b^gerspecie

mogelijk te maken en tegelijkertijd te zorgen dat er geen onaanvaardbare risico s voor mens en milieu optreden Het THK is erop gericht te zorgen
dat PFAS houdend bodemmateriaal zich niet verder verspreid in ons waterjsysteem dan het van nature ook zou kunnen doen Omdat we vooral

voor waterbodem en voor de overgang van b^gerspecie van zoet naar zout water nog veel te weinig informatie en concrete data hebben om een
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defiiiitief kader te bepalen gaan we uit van de stand stil benadering Dat geeft ons tijd om op basis van metingen en nader onderzoek tot een reele

invulling van het definitieve handelingskader te komen en te werken aan een meer integrate benadering van waternormen met name KRW

normen en bodemnormen

Op dit moment staat in het tijdelijk handelingskader dat pfas houdende baggerspecie benedenstrooms in hetzelfde oppervlaktewatelichaam

toegepast mag worden zonder toetsing aan de norm detectielimiet In de praktijk leidt dit tot grote knelpunten bij het verspeiden van

baggerspecie waterbodem vanuit havens en projecten zeesluis ijmuiden op de Noordzee Voorstel is nu om op zeer korte termijn een nadereuitleg
te geven aan het handelingskader met kamerbrief Met die nadere uitleg wordtgeregeld dat verspreiding van pfas houdende b^gerspecie ook in

stroomafwaarts gelegen oppervlaktewaterlichaam mogelijk wordt

De nadere uitleg van de term verspreiding van baggerspecie in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam naar verspreiding van baggerspecie in

stroomafwaarts gelegen oppervlaktewaterlichamen geldt in principe zowel voor de overgang van bijvoorbeeld havens naar zee als voor rivieren naar

het Ijsselmeer

Aanname is dat dit in overeenstemming is met stand stil bagger wordt alleen daarheen verspreid waar het van nature ook been zou worden

gevoerd

Verzoek

Maandagochtend wil de Stas al graag een eerste inschatting hebben op de vraag of de vrijgekomen baggerspecie bij de zeesluis en havens

daadwerkelijk daar wordt toegepast waar het van nature naartoe zou stromen

Vervolgens zou een expert opinie opgesteld moeten worden waarin ook nader wordt ingegaan op het effect Insteek is om dit op korte termijn te

hebben Zij vraagt dan ook wat mogelijk is om binnen 1 3 weken hierover op te kunnen leveren Deze tijdsinschattmg is maandag al nodig

Alvast veel dank ik hoop dat we aan het verzoek van de stas kunnen voldoen

Met vriendelijke groet

1DK26

10 2S

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatPirectie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien M [I0 2e

]@minienw nl

https eur03 safelinks protection outlook com url www rijksoverheid nl 2Fministeries 2Fienw amp data 02 7C01 7C 7Caflf3e4d07ec408

4872208d74b08200d 7C15f3fe0ed7124981bc7cfe949af215bb 7C0 7C0 7C637060370605779916 amp sdata VuIzyHuSfShpu 2B18gQAz
2BksmlkYF£AgOSFrMQpBnF3U 3D amp reserved 0 https eur03 safelinks protection outlook com url http 3A 2F 2Fwww rijksoverheid
nl 2Fministeries 2Fienmw amp data 02 7C01 7C 7Caflf3e4d07ec4084872208d74b08200d 7C15f3fe0ed7124981bc7cfe949af215bb 7Ca

7C0 7C637060370605779916 amp sdata BOqvt 2F4yrdwrv4Gzz 2FwajM6jFTdY42ddpJr6EpCOfOM 3D amp reserved 0

10 2e 10 2e@minienw nl

10 2e ~| 1 10 2e |@rivm nl ^ 10 2e |@rivm nl»
Verzonden donderdag 3 oktober2Q19 12 15

1 DGRW | 10 2e |@minienw nl | 10 26

i 10 2e |@rws nH 10 2e |@3ws nl»

Onderwerp Antw deltares spoedverzoek

Van

10 2e @minienw nl» 10 2e | BSAan

Ha|tl0 26 |

Dank ik krijg | 10 2e | nog even niet te pakken Wat mij betreft spreken we afdat wij samen met Deltares proberen om die eerste inschatting richting
stas tekrijgen

Mva [io 26|

DGRW 1 10 2e |@minienw nl1P 2e 10 2e @minienw nl»Van

Datum 3 oktober 2019 om 11 48 27 CEST

Aan I I0 2a | T~[lO 2e |@rivm nH 10 2e

j 10 2e |@iws nH 10 2e n@rws nl»

Onderwerp deltares spoedverzoek

]@rivm nl» 10 2a | BS

Ha |lOK2^J flOK^

Ik stuur straks een bredere mail met afspraken en acties van overleg zojuist
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Hieronder alvast de actie richtiiig Deltares

1 Met speed een expert opiaie opvragen bij Deltares

a Vraag Over de vraag of de vrijgekomen baggerspecie bij de Zeesluis err havens daadwerkelijk daar wordt toegepast waar het van nature

naartoe zou stromen en wat is effect

b Tijdsplanning

i Uiterlijk maandagochtend een eerste inschatting nodig wat denkt Deltares

ii Een advies van Deltares de daadwerkelijke expert opinie kan daama volgen

Wie vra^ met spoed uitzetten bij Deltaresc

i RWS RIVM DGWB hebben contact over vraag

ii DGWR moet wel opdracht geven of loopt opdrachtverlening aan Deltares via RWS

Ikzal nu contact opnemen melj| 10K2e | Sg jo 2^|tfan Deltares Op welke manier koppelen we RWS RIVM en Deltares aan dit spoedverzoek

Met vriendelijke groet

| 1PK2e

10 2e

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatPirectie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien M | I0 2e |
10 29 |@minienw nl | 1Q 2e | 5 minienw nl

https eur03 safelmks protection outlook com url www rijksoverheid nl 2Fministeries 2Fienw amp data 02 7C01 7C 7Caflf3e4d07ec408

4872208d74b08200d 7C15f3fe0ed7124981bc7cfe949af215bb 7C0 7C0 7C637060370605779916 amp sdata VulzyHuSfShpu 2B18gQAz
2BksmlkYFfAgOSFrMQpBnF3U 3D amp reserved 0 https eur03 safelinks protection outlook com url http 3A 2F 2Fwww rijksoverheid
nl 2Fministeries 2Fienmw amp data 02 7C01 7C 7Canf3e4d07ec4084872208d74b08200d 7C15f3fe0ed7124981bc7cfe949af215bb 7C0

7C0 7C637060370605779916 amp sdata BOqvt 2F4yrdwrv4Gzz 2FwajM6jFTdY42ddpJr6EpCOfOM 3D amp reseived 0

Dit bericht kan informatie 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 afzender te 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 information 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

elecbonic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke

aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

https eur03 safelinks protection outlook com url www rivm nl amp dataF02 7C01 7C 7Caflf3e4d07ec4084872208d74b08200d 7C15f3fe0

ed7124981bc7cfe949af215bb 7C0 7C0 7C637060370605779916 amp sdata ggf4JsUb3J 2BqpxnrARsc2WPmfgxAlksSbGUzjlW9cU0 3D

amp reserved 0 https eur03 safelinks protection outlook com url http 3A 2F 2Fwww rivm nl 2F amp data 02 7C01 7C 7Caflf3e4d

07ec4084872208d74b08200d 7C15f3fe0ed7124981bc7cfe949af215bb 7C0 7C0 7C637060370605779916 amp sdata mcJf98tEj3J61eykTpFn
zt 2BXaPE5zgO3ZXJhmlcO9m8 3D amp reserved 0 De zorg voor morgen begrnt vandaag
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DCO 10 2e 1@minienw nl1 tiO SsKi^i[BS [| I0 2e |@rws nl1

] BSKlI iOK2e I@minienw nl1 1 iP 2e

10 2e 10 2eTo

BSK^ I0 2e I@minienw nl1 1 io 2e} | io 26

n@nninienw nl1

I DBOj i0 2e l@minienw nl]

l@minienw nl]

DCOI 10 2e

Cc 1Q 2e

DBO[[
From

Sent

10 2e

10 2e DBO

Wed 10 9 2019 9 55 28 AM

Subject 0pm stas memo externe stakeholderbijeenkomst lenW RWS

Received

01 20191002 concept memo bwl externe stakeholderbiieenkomst pdf

Wed 10 9 2019 9 55 31 AM

Allen

De staatssecretaris heeft in de notitie over de externe stakeholderbijeenkomst stikstof verzocht rekening te houden met de vragen

die mogelijk ook over PFAS worden gesteld en gevraagd om in deze bijeenkomst aan te geven dat voor PFAS een structureel

overleg wordt ingericht t i we zullen het Overleg Fysieke Leefomgeving vragen hoe we dit kunnen inrichten Zie bijgevoegd haar

opmerkingen Wellicht goed om met I0]j I0 2e I en DCO | 101 26 |] te schakelen

Hartelijke groet
10 2e jpe ^10 2e [

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Bestuursondersteuning

RijnstraatS | 2515 XP | Den Haag

10 2eT

10 2e @ minienw nlE
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Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Laten we er rekening mee houden dat er bij die bijeenkomst
ook vragen gesteld worden over PFAS Het zijn immers deels

dezeifde partijen Belangrijk om aan te geven dat ook voor

PFAS ook een overlegstructuur komt check formulering even

mehEl
Minister

Staatssecretaris
Bestuurskern

Directie Communicatie

10 2e

T I 10 2e I

I M0 t2e il^minisnw nl

Rijkswaterstaat

Bestuurstaf

memo Externe stakehotderbijeenkomst Stikstof lenW RWS

10He®H2®

10 2e

T I IQ 2e I

Samenvatting 1

• De gevolgen van de PAS uitspraak van de raad van state leiden tot onzekerheid

op verschiliende lenW en RWS dossiers Voor veel van onze interne en externe

stakehoiders is niet duideiijk of er vertraging op zai treden en zo ja hoeveei

• Die duideiijkheid zai er waarschijniijk niet op heei korte termijn voor aiie dossier

komen en is vanzeifsprekend afhankeiijk van poiitieke besiuitvorming
• Tegeiijkertijd neemt zowei intern ais extern de behoefte aan duiding context

en informatie toe Daarnaast ieven in onze omgeving mogeiijk nuttige en

bruikbare ideeen die een bijdrage zouden kunnen ieveren aan opiossingen
• Daarom organiseren lenW en RWS gezameniijk een externe

stakehoiderbijeenkomst waarvoor stakehoiders waaronder marktpartijen worden

uitgenodigd
• We organiseren deze bijeenkomst eind oktober na het herfstreces en kunnen

aanvuiiende bijeenkomsten organiseren in de toekomst wanneer daar behoefte

aan is

T0Tt2e53rws nl

Datum

2 oktober 2019

Aanleiding
De PAS uitspraak van de Raad van State ievert niet alieen in politick Den Haag tot

vragen en onzekerheid Ook bij andere stakeholders is men veel met dit dossier bezig
De uitspraak heeft gevoigen voor vele projecten Voor veel partijen is niet duideiijk of

er vertraging op zai treden en zo ja hoeveei

De onzekerheid die de PAS uitspraak met zich meebrengt kunnen we niet op korte

termijn wegnemen Daarvoor zijn verdergaande poiitieke besiuiten nodig Wei

kunnen we pogen onze omgeving meer mee te nemen in wat er in Den Haag ailemaal

gebeurt om dit probleem het hoofd te bieden

Zo bereiken ons signalen vanuit onze omgeving dat ze graag op systeemniveau en

dus niet alieen via reguliere overieggen en contacten rondom projecten contact met

ons lenW RWS wiiien hebben over de PAS problematiek Dat gaat verder dan alieen

behoefte aan informatie

Hoe communiceren we nu met onze externe stakeholders

Naast contacten met beieid en de collega s van RWS krijgen onze externe stakeholders

informatie vooral via kamerbrieven persberichten rijksoverheid nl en de website van

het programmabureau van het voormalig Programme Aanpak Stikstof BIJ12

Een aantal van onze partners communiceert met hun achterban via nieuwsbrieven

ledenbrieven en bijeenkomsten IPO en VNG communiceren vooral via hun website

nieuwsbrieven en een enquete tbv inventarisatie projecten Binnenlandse Zaken

heeft meerdere stakeholdersbijeenkomsten georganiseerd waar zij procesinformatie
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Bestuurskern

Directie Communicatie

gaven en er ruimte was voor presentaties over Best Practices Ook EZK heeft een

stakeholdersbijeenkomst georganiseerd
Datum

2 oktober 2019

Wat wilEen we bereiken

Communicatie vanuit lenW RWS richting onze samenwerkingspartners kan helpen
om duiding te geven over wat bij dit dossier Daarbij gaat het dan met name om

procesinformatie Bovendien biedt contact met de omgeving onze stakeholders de

kans mee te denken met lenW RWS Niet alleen is dat goed voor de onderlinge
verstandhouding het levert ook aanknopingspunten voor verdere samenwerking

Wie nodigen we uit

We richten ons op alle samenwerkingspartners die worden geraakt door de

stikstofuitspraak Er is tussen lenW en RWS uiteraard veel overlap in partijen
Vanwege de contacten met de markt worden de belangrijkste marktpartijen van RWS

uitgenodigd Zie bijiage 1 voor een concept genodigdenlijst

Uitnodiging aanwezigen en sprekers
In de week van 7 oktober versturen we een uitnodiqinq voor een bijeenkomst van eind

oktober De uitnodiging wordt verstuurd namens DG s ]io ^4 eds open^jio 24jen io 2e

fi0 2^ Zij zijn beiden ook aanwezig De exacts planning van de bijeenkomst wordt nog

afgestemd op hun agenda s

Namens lenW zal DG jReeds op fo ^ppenen mD fiO 2g^ loxse ~| zal namens RWS

een overzicht geven van de meest recente stand van zaken toxgj lo 2e

Stikstof is ook gevraagd en bijdrage te

leveren Naast oeze sprexers is er ruim de gelegenheid voor de genodigden om een

bijdrage te leveren en of vragen te stellen

10 2e
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BSK[l I0 2e I@minienw nl1 1 1QK^^ | BSKH iQ 2e |@minienw nl1
I0 2e | BS [1 I0 2e I@rws nl1 I ll DGLMfl 10^ |@minienw nll

10 2e | 2e DGRWfl I0 2e |@minienw nl1

DBOll 10 2^

From I
Sent Wed 10 9 2019 10 19 16 AM

Subject Note en Kamerbrief

Received

nota bii kamerbrief over THK PFASversie 1 9 oktober 2019 DOCX

[10 2e 10 2eTo

Cc 10 2e

l@minienw nl]
DGRWI0 2e

Wed 10 9 2019 10 19 17 AM

concept kamerbrief versie 9 oktober wiiziainaen zichtbaar DOCX

Collega s

Zie bijgevoegd Ik heb de onderstaande informatie van RWS in een beslisnota gezet Zie tevens bijgevoegd de definitieve versie

van de Kamerbrief laatste wijzigingen op verzoek van Stas

10 26[e akkoord metde beslisnota

Ik zal dit in HPRM lijn van DGWB zetten

Groetj

Van I0 2e BS 10 2e

Datum woensdag 09 okt 2019 10 30 AM

Aau

@rws nl

1@minienw nlBSK 10 2e @Tninienw nl 10 2e 10 2e

DGLM^ 10 2e

~

n@mLnienw nl

BSK 10 2e10 2e

N l^Kopie

Onderwerp tekst oplegnota M

Conform afspraak tussen | 10 2e en |10 2e| hierbij passage om in aanbiedingsnota op te nemen ipv de tekst over ZTY zoals die er

nu staat

Voor het project Zeetoegang waarbij 3 5 mln3 ontgraven moet worden betekent het advies dat

Vbagger aan de zeekant verspreid kan worden eerste inschatting globaal 2 3 op de Noordzee er vanuit gaande dat er geen

hoge piekwaarde worden aangetroffen

V bagger aan de landkant ca 1 3 deel op dit moment helemaal niet verspreid of gestort kan worden indien er PFAS

gedetecteerd wordt Bekend IS dat een groot deel van de baggerspecie aan die kant in ieder geval PFAS bevat Hoe diep de

verontreiniging zit is nog onbekend

Hiermee is het risico zeer groot dat de aannemer OpenD op enig moment zal claimen dat er sprake is van kritieke vertraging en

dat we dit niet kunnen weerleggen De financiele schade voor I W is dan ca 300kE per dag tot op heden dus al 3 min Hiertoe

heeft OpenIJ al een haakje gecreeerd door RWS een brief te sturen met een kennisgeving van een bijzondere omstandigheid
Dat het er nu op lijkt dat OpenIJ nu eventueel wel zal kunnen beginnen met het verspreiden van de baggerspecie aan de

zeekant is vanuit project en contractueel perspectief niet van doorslaggevend belang Het is contracuteel gezien aan de

aannemer om te bepalen wat een optimale integrale planning is waarvan de vergravingswerkzaamheden slechts een onderdeel

van uitmaken waarmee hij de contractueel overeengekomen mijipalen kan bereiken Nog even los van de praktische
haalbaarheid en beschikbaarheid bijv van hiervoor geeigend en beschikbaar personeel en materieel OpenIJ zal zeer

waarschijnlijk betogen dat het eerst afgraven van de zeekant niet in hun planning zat en dus dat sprake is van een verstoring die

voor rekening komt van RWS En zolang er helemaal geen opiossing is voor de met PFAS vervuilde baggerspecie aan de landkant

kan OpenIJ het project ook niet opieveren
In dit verband is het ook van belang u erop te wijzen dat de mogelijke opiossingsrichtingen het bepalen van de

achtergrondconcentraties aan zeezijde of het aanpassen van de vergunning van baggerspeciedepots niet op korte termijn

gerealiseerd kunnen worden en zeker niet binnen een maand

Vanzelfsprekend zal RWS proberen de schade voor I W zoveel mogelijk te beperken De staatsecretaris heeft de intentie

uitgesproken wanneer meer inzicht over deze situatie gereed is ze zich verder zal buigen over de mogelijkheden en de

onmogelijkheden voor de uitvoeringspraktijk van onder meer deze projecten

Groeten

10 2e|
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Minister cc Staatssecretaris Bestuurskern

Dir WaterkwalitEit Ondergr
en Marien

Bodeni Ondergrond en

Wadden

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

I 10 2e

10 2e

Deslisnota M 31 0 6

koiminienw nl

Kamerbrief over tijdelijk handelingskader PFAS Datum

9 oktober 2019

Kenmerk

IENW BSK 2019 218010

Bijfage n

1

Inleiding

Bijgevoegd treft U de laatste versie van de Kamerbrief met de stand van zaken

van het tijdelijk handelingskader PFAS aan

Na het gesprek met de Staatssecretaris op dinsdag 8 oktober over het

spoedadvies van Deltares is de Kamerbrief aangepast De staatsecretaris heeft

de intentie deze brief zo spoedig mogelijk naar de Tweede Kamer te sturen

Geadviseerd besluit

Ik adviseer u in te stemmen met verzending van de brief naar de Tweede

Kamer

Beslistermijn

Speed

Argumentatie
In de brief is een nadere duiding gemaakt over het begrip toepassen in

oppervlaktewaterlichamen waarbij nu ook het toepassen van PFAS houdende

baggerspecie in stroomafwaarts gelegen waterlichamen mogelijk is Dit

verruimt onder meer de mogelijkheden van verspreiden van baggerspecie op

de Noordzee vanuit havens en deels voor het sluizenproject Zeetoegang
IJmond

Op verzoek van de staatsecretaris is een advies gevraagd aan Deltares ten

aanzien van het stroomafwaarts verspreiden van baggerspecie over de grens

van waterlichamen been op de scheiding zoet zout

Specifiek is aandacht besteed aan het project Zeetoegang IJmond en het

Rotterdamse havengebied Het advies van Deltares vanuit een bestudering
van met name deze 2 locaties maakt onderscheid in

1 sedimentdelende open systemen en

2 met sluizen gesloten systemen
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Ook maakt het advies onderscheid tussen aanlegbagger en onderhoudsbagger

Ad 1 In geval van een sedimentdelend systeem zoals het Rotterdamse

havengebied leidt het verspreiden op de Noordzee niet tot een extra belasting
van sediment ten opzichte van natuurlijk transport Wei kan er in geval de

bagger verder landinwaarts gebaggerd wordt sprake zijn van een tijdseffect
Ad 2 In geval van een door sluizen of dammen] gesloten systeem kan de

Noordzee niet wrorden beschouwd als natuurlijk gelegen benedenstrooms

gebied Baggerspecie aan de landwaartse kant komt normaal gesproken niet in

zee terecht

Project Zeetoegang IJmond

Voor het project Zeetoegang IJmond waarbij 3 5 mln^ ontgraven moet

wforden betekent het advies dat

• bagger aan de zeekant verspreid kan worden eerste inschatting
globaal 2 3j op de Noordzee er vanuit gaande dat PFAS niet in een

hoge piekwaarde wrordt aangetroffen
• bagger aan de landkant ca 1 3 deel op dit moment helemaal niet

verspreid of gestort kan wrorden indien er PFAS gedetecteerd wrordt

Bekend is dat een groot deel van de baggerspecie aan die kant in ieder

geval PFAS bevat Hoe diep de verontreiniging zit is nog onbekend

Hiemnee is het risico zeer groot dat de aannemer OpenIJ op enig moment zal

claimen dat er sprake is van kritieke vertraging en dat we dit niet kunnen

weerleggen De financiele schade voor I W is dan ca 300kE per dag tot op

heden dus al 3 min Hiertoe heeft OpenIJ al een haakje gecreeerd door RWS

een brief te sturen met een kennisgeving van een bijzondere omstandigheid

Dat het er nu op lijkt dat OpenIJ nu eventueel wel zal kunnen beginnen met

het verspreiden van de baggerspecie aan de zeekant is vanuit project en

contractueel penspectief niet van doonslaggevend belang Het is contractueel

gezien aan de aannemer om te bepalen wat een optimale integrale planning is

waarvan de vergravingswerkzaamheden slechts een onderdeel van uitmaken

waarmee hij de contractueel overeengekomen mijipalen kan bereiken Nog
even los van de praktische haalbaarheid en beschikbaarheid bijv van hiervoor

geeigend en beschikbaar personeel en materieel OpenIJ zal zeer

waarschijnlijk betogen dat het eerst afgraven van de zeekant niet in hun

planning zat en dus dat sprake is van een verstoring die voor rekening komt

van RWS En zolang er helemaal geen opiossing is voor de met PFAS vervuilde

baggerspecie aan de landkant kan OpenIJ het project ook niet opieveren

In dit verband is het ook van belang u erop te wijzen dat de mogelijke

opiossingsrichtingen zoals besproken in het gesprek met de staatssecretaris

op dinsdag 8 oktober het bepalen van de achtergrondconcentraties aan

zeezijde of het aanpassen van de vergunning van baggerspeciedepots niet op

korte termijn gerealiseerd kunnen worden en zeker niet binnen een maand

Vanzelfsprekend zal RWS proberen de schade voor lenW zoveel mogelijk te

beperken De staatsecretaris heeft de intentie uitgesproken wanneer meer

inzicht over deze situatie gereed is ze zich verder zal buigen over de

mogelijkheden en de onmogelijkheden voor de uitvoeringspraktijk van onder

meer deze projecten
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In het gesprek met de staatssecretaris op dinsdag 8 oktober is vender

onderzoek afgesproken
naar de verontreinigingsgraad van de diverse lagen van de betreffende

waterbodem

de achtergrondconcentraties van PFAS aan de zeezijde
en de verspreidingspatronen van sediment langs de kust

De staatsecretaris heeft de intentie uitgesproken wanneer meer inzicht over

deze situatie gereed is ze zich vender zal buigen over de mogelijkheden en de

onmogelijkheden voor de uitvoeringspraktijk van onder meer deze projecten

Afstemming
Deze nota is opgesteld in afstemming met RWS

10 2e

10K2e
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[10 2e 10 2e I BSK[| 10 2e

10X2e | 2e DGRW

To @minienw nl]
From

Sent Wed 10 9 2019 12 51 38 PM

Subject RE WIJZIGING TIJDSTIP Gesprek Maxime Verhagen Bouwend Nederland inzake PFAS

Wed 10 9 2019 12 51 39 PMReceived

Ja had er wel rekening mee gehouden Moet daarna wel weer naar| 10 2^ant ik had met| 10 2^afgesproken om over de

projectplanning te spreken Vr gr | 10 ^^

Van 10 2e ho 2e BSK

Verzonden woensdag 9 oktober 2019 13 50

Aan

Onderwerp RE WIJZIGING TIJDSTIP Gesprek Maxime Verhagen Bouwend Nederland inzake PFAS

Ja kan dat

10 2e h 2e | 10 2e | dGRW

10 2el 10 2e |

[ 10 2e

Ministerie van Intrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 3 2515 XP Den Haag
a 06^ 10X2e | secr | 10K2e 06 | nOX2e1 10 2e

S I 10X2e

Van | 10X2e \ {2b | 10 26^ DGRW
_

Verzonden woensdag 9 oktober 2019 13 49

Aan I 10 2e h0X2e

@minienw nl

10 2e @minienw nl

BSK 10 26 @minienw nl

Onderwerp RE WIJZIGING TIJDSTIP Gesprek Maxime Verhagen Bouwend Nederland inzake PFAS

Hoi I0 2e ik ben ervan uitgegaan dat je wil dat ik daarbij aanwezig ben Klopt dat Vr gr | 10X2e|
@minienw nlBSK

Verzonden woensdag 9 oktober 2019 13 17

Aan 10 2e ^ 2e | 10 2e j DGRW

Onderwerp FW WIJZIGING TIJDSTIP Gesprek Maxime Verhagen Bouwend Nederland Inzake PFAS

I 10 2el 1OX2e [
^

10 2eVan 1D 2e 10X2e

10 2e @minienw nl

10X2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

□G Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
S 06j 10 2e | secr | 10K2ej 06 | 10 2e nh 3|0 2^ 10 2e

S I 10 2e l@minienw nl

10 2e @minienw nlVan 10X2g

Verzonden woensdag 9 oktober 2019 13 17

Aan | 1Q 2e ^1QX2e ~\ BSK | 10 26

CC Q0 2g ^ 10 2b @minienw nl

|lOX2e | DGRwH
Onderwerp FW WIJZIGING TIJDSTIP Gesprek Maxime Verhagen Bouwend Nederland inzake PFAS

Groet I I0 2e J
Van 10 2g | n0 2g Sminienw nl

| _ BSK q
10 26 |^minienw nl

DGRW | 10 2e ^minienw nl

10 2e@minienw nl

10K2e 10 2e

^minienw nl

Verzonden woensdag 9 oktober 2019 13 08

Aan I0 2g | i0X2g minienw nl

1 10 2g minienw nl

10X26 DGRW 10 2e ^minienw nl

I0 2g I0 2g ^minienw nlio 2g 10 2g
io 2g I0 2gSminienw nb

CC | 10 2g ^ I0 2g |@minienw nl

Onderwerp WIJZIGING TIJDSTIP Gesprek Maxime Verhagen Bouwend Nederland inzake PFAS

Ter infomnatie Het tijdstip van het gesprek met Bouwend Nederland is gewijzigd en zal nu plaatsvinden van 09 15 uur tot

10 00 uur

Graag doorgeven aan betrokkenen

Met vrigncjelii ce gr06t
10 2e ^

Secretariaat staatssecretaris S van Veldhoven

@frd shsdir nl10 2g

T |

Van io 2g

Verzonden dinsdag 1 oktober 2019 15 46

Aan | iG 2g 10 2g 10 2e DG RW 1 10X2e

10 2g @minienw nl

@minienw nl

10 2g @minienw nl

@minienw nl

I0 2g 10 2g I0 2g
10 2e 10X2gg minienw nl @frd shsdir nl10 2g

107708 0162



CC 10 2g 10 2g @minienw nl

Onderwerp NIEUWE DATUM Gesprek Maxime Verhagen Bouwend Nederland inzake PEAS

Ter infomnatie Onderstaand gesprek is opnieuw ingepland op vrijdag 11 oktobervan 11 00 tot 11 45 uur

Hetoverlegi vindt plaats in de Rijnzaal
Graag doorgeven aan betrokkenen

Met vriendeliike groet
10 2e 2e

Secretariaat staatssecretaris S van Veldhoven

T [
Van I {_

Verzonden dinsdag 1 oktober 2019 09 15

Aan l lOX^g k| |@minienw nl

|@minienw nl i

@minienw nl [
Onderwerp GEANNULEERD Gesprek Maxime Verhagen Bouwend Nederland inzake PFAS

Ter infomnatie Onderstaand gesprek komt te vervallen Een nieuwe datum voIgt spoedig
Graag doorgeven aan betrokkenen

Met vriendeliike groet

| 10 2e | 29
becretariaat staatssecretaris S van Veldhoven

10 2g |@minienw nl
_

DBO J 10 2e

10 2e DGRW10 2g

10 2e @minienw nl10 2e 10 2g
io 2gJ 10 2g 10 2gg minienw nl g frd shsdir nl10 2g I0 2g

T [
Van I 10] 2g

Verzonden woensdag 25 September 2019 08 42

Aan | 10 2g 10 2g 10 2e DGRW 10 2e^minienw nl ^minienw nl

10 2e 10 2e10 2a DBO ^minienw nl ^minienw nlI0 2g

io 2gio 2g minienw nl | frd shsdir nl10 2g 10 2g
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Onderwerp AANVULLENDE INFO Gesprek Maxime Verhagen Bouwend Nederland inzake PFAS

zal 1 oktober niet aanwezig zijn hij zal worden vervangen door[Ter infomnatie

Vereniging van waterDouwers

Graag doorgeven aan betrokkenen

Met vriendeliike groet
I 10X2e n
Secretariaat staatssecretaris S van Veldhoven

van de10 2e 10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Bestuursondersteuning
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Flaag
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Onderwerp AANVULLENDE INFO NIEUW GEPLAND Gesprek Maxime Verhagen Bouwend Nederland inzake PFAS

Het gesprek zal plaatsvinden in de Rijnzaal
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Verzonden woensdag 18 September 2019 13 30
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Onderwerp NIEUW GEPLAND Gesprek Maxime Verhagen Bouwend Nederland inzake PFAS

Ter infomnatie In de agenda van de staatssecretaris is op dinsdag 1 oktober van 15 30 uur tot 16 15 uur een gesprek met

Maxime Verhagen Bouwend Nederland inzake PFAS gepland
Dhr Verhagen zal vergezeld worden door I | | 10j 2e ~|van de Vereniging van Waterbouwer3 ffiljavi^e]tifb^1Q 2e
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Graag voorbereiden voor de staatssecretahs en doorgeven aan betrokkenen

Met vriendeliike greet
10 2e
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Secretariaat staatssecretahs S van Veldhoven
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Directie Bestuursondersteuning
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From |
Sent Wed 10 9 2019 3 26 42 PM

Subject Definitieve kamerbrief

Received

DEF kamerbrieftiideliik handelinqskader PFAS 9 oktober 2019 pdf

10 2e

Wed 10 9 2019 3 26 44 PM

Beste collega s

Heel kort Bijgevoegd de getekende kamerbrief die vanmiddag is verstuurd

https www rijksoverheid nl documenten kamerstukken 2019 10 09 stand van zaken tijdelijk handelingskader voor

hergebruik van pfas houdende grond en baggerspecie
Heel veel dank voor al jullie inbreng
Met vriendelijke groet

10] 2e |
1Q 2e

1Q 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marlen

Ml I0 2e ~|
1@minienw nl10 2e

www riiksoverheid nl min isteries ienw
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10K2e BSKlI I0 2e I@minienw nl1To @minienw nl]
10 2eFrom

Sent Wed 10 9 2019 4 49 06 PM

Subject Voorbereidingen gesprek Bouwend NL a s vrijdag
Wed 10 9 2019 4 49 08 PM

Overleg over PFAS problematiek met Bouwend Nederland DOCX

Received

Ha I 10 2e ^|34e
Vrijdag vindt het gesprek met de brancheverenigingen plaats van 9hl5 10h00 tijdstip gewijzigd Dit overleg heeft de aandacht

van de Kamer zojuist gehaald Ziengs

De volgende personen zullen aanwezig zijn

Maxime Verhagen
10 2e

buit^

1D 2e

Ik begreepvani I0 2g | dzit p ^^n ^lopgj^anwezig zu len zijn RWS heeft aangegeven ook graag aanwezig te willen zijn lijkt mij

dat dit dan op directeurenniveau of 10 2e moet zijn Benieuwd hoi^^4iierin staat

T a v de voorbereiding stas heeft bijgevoegd zeer uitgebreide voorbereiding vorige week al ontvangen Vorige week hebben we

besproken dat we afhankelijk van de brief de nota updaten Ik ben benieuwd wat jullie hier voor ogen hebben Gezien alle

werkdruk en de kennis van de stas inmiddels op dit dossier kan ik me voorstellen om de aanvullingen te beperken tot het

volgende
1 Een update van het al bestaande overzicht van knelpunten acties met daaraan toegevoegd de acties onderzoeken die we

noemen in de Kamerbrief dit overzicht is ook handig voor de begrotingsbehandeling

Vraag zijn er naast de druk op bodemkwaliteitskaarten nog aanvullende punten die we in de offensieve lijn wat kunnen partijen

zelf bijdragen opnemen Hebben de telefoontjes van afgelopen dagen nog geleid nog geleid tot aanvullende aandachtspunten
2 De infographic met de normen van het THK kan ik zelf toevoegen

Ziengs kondigde net tijdens het WGO aan dat hij graag voor de begrotingsbehandeling op basis van dit overleg een lijst van

projecten wil hebben dat stil komt te liggen door PFAS Zoals jullie vermoed ik hebben meegekregen heeft stas aangegeven dat zij

de partijen vrijdag a s hier naar zal vragen Naast een lijst van projecten dat stil komt te liggen door PFAS zou het ook erg

behuipzaam zijn als we een lijst van projecten hebben die DANKZIJ het THK weer op gang zijn gekomen Is dit ook neem aan via

waterschappen provincies mogelijk

Ik ben benieuwd naar jullie inschatting op de aanvullende stukken en de vraag wat volgens jullie haalbaar nodig is

Alvast veel dank weerl

Groet

10 2e
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Ministerie van Infrastructuur
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Staatssecretaris Bestuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr
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Bodem Ondergrond en

Wadden

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

fl I0 2a
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10 2e

10E|2»1bi q 6| f10X2e I
10 [26] Igmiinienw

nl

Overleg over PFAS problematiek met Bouwend

Nederland
Datura

25 September 2019

Kenmerk

IENW BSK 2019 207BB1

Aanleiding en doel

U heeft op dinsdag 1 oktober 2019 van 15 30 tot 16 15 uur een gesprek met

de heer Maxime Verhagen van Bouwend Nederland inzake PFAS

Op Sjuli 2019 heeft u het Tijdelijk handelingskader voor de omgang met PFAS

houdende grond en bagger aan de Tweede Kamer gestuurd om een algehele

stagnatie van grond en baggerverzet te voorkomen Deze stagnatie zou

optreden omdat in het kader van de zorgplicht op PFAS gemeten moet worden

en de verwachting is dat vrijwel in heel Nederland PFAS diffuus verspreid in de

water bodem voorkomt

Doordat PFAS inderdaad wijd verbreid in Nederland voorkomt ondervinden

veel projecten in de grond weg en waterbouw op dit moment hinder Die

hinder varieert van vertraging door het moeten wachten op laboratorium

uitslagen tot het stilleggen of uitstellen van projecten omdat ze de grond of

bagger niet kunnen afvoeren op de manier die gebruikelijk was

U heeft aan de Kamer aangegeven in gesprek te gaan met

brancheorganisaties U kunt de bevindingen uit de gesprekken meenemen bij

aanpassingen aanscherpingen van het tijdelijke handelingskader vanwege

knelpunten uit de praktijk danwel bij het opstellen van het definitieve kader

uiteraard binnen de gehanteerde uitgangspunten

Resultaten

Een belangrijke uitkomst van het gesprek is dat de branche zich

gehoord voelt en zelf ook gaat meedenken over opiossingen anders

dan de normen aanpassen

Een tweede uitkomst is dat de branche handelingsperspectief krijgt
doordat u aangeeft welke acties al lopen die hen direct of indirect

helpen
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De branche kan helpen een beter inzicht te krijgen in mogelijke

knelpunten

Uw bijdrage
U kunt de branche uitvragen over de knelpunten die zij ervaren de problemen
waarde uitvoeringspraktijk tegen op loopt de concrete opiossingen die zij zien

en de manier waarop u kan bijdragen aan de opiossingen

U kan aangeven waarom het tijdelijk handelingskader is opgesteld
• PFAS is schadelijk voor mens en milieu en wordt diffuus in heel

Nederland aangetroffen
• Dat houdt in dat de zorgplicht geldt voor niet genormeerde stoffen

houdt dat in dat grond en bagger niet meer verzet mogen worden tot

er een beleidskader is als er een niet genormeerde stof in v ordt

gedetecteerd in dit geval 0 1 microgram PFAS per kilogram droge stof

• Dit zou heel Nederland op slot zetten

• Om deze reden en op verzoek van decentrale overheden die

geconfronteerd werden met stagnatie door het handhaven van de

zorgplicht is RIVM gevraagd vanuiteen risicobenadering te kijken
welke normen mogelijk zijn zonder dat een risico voor mens en milieu

optreden
• Op basis van die gegevens is de zorgplicht verantwoord ingevuld
• Uitgangspunt daarbij blijft dat carcinogene toxische stoffen niet vender

in het milieu verspreid iworden

• Het tijdelijk handelingskader geeft veel ruimte ten opzichte van de

detectiegrens zeker omdat de diffuus aangetroffen concentraties PFAS

tot op heden onder de 3 microgram per kilogram droge stof liggen
maar gezien de zorgplicht in de praktijk voor PFAS nog niet werd

nageleefd is het evident dat het tijdelijke handelingskader voor de

sector knelpunten opievert

Belangrijk voor de branche is dat het u\w inschatting is dat het tijdelijke

handelingskader een verantiwoorde invulling van de zorgplicht is Wil

men hetTHK nu niet dan is de terugvaloptie de standaard invulling
van de zorgplicht met 0 1 microgram PFAS per kg droge stof

U kan aangeven wfat de planning is om tot een definitief kader te komen

• RIVM verzamelt alle data van PFAS metingen die in heel Nederland om

tot een landsdekkend beeld te komen ik verwacht een eerste

landsdekkend beeld in maart 2020 met de Kamer te kunnen delen

• RIVM gaatde achtergrondwaarden bepalen die in Nederland

voorkomen Als deze hogerzijn dan de detectiegrens kan de grens van

0 1 microgram per kilogram droge stof bijgesteld iworden

• RIVM onderzoekt de uitloogkarakteristieken en bio accumulatie van

PFAS Deze onderzoeken worden begin juli 2020 opgeleverd
• RIVM onderzoekt de mobiliteit van PFAS Dit onderzoek zal in het derde

kwartaal van 2020 opgeleverd worden

• Op basis van uitkomsten van de onderzoeken en de overleggen met u

en met de koepels kan het tijdelijk handelingskader geevalueerd
worden als opstap naar het definitieve kader In de zomer 2020

kunnen we daadwerkelijk beginnen met het opstellen van de definitieve

kader
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• We zijn in overleg met de VNG om hen te stimuleren zo snel mogelijk
de Bodemkwaliteitskaarten aan te passen op PFAS

Eventueel ook

• Daarnaast zijn we bezig met het opsteiien van een algemene
methodiek bij het aantreffen van een niet genormeerde stof in grond
en bagger zodat minder stagnatie optreedt ais er een stof wordt

aangetroffen in bodem ofwaterbodem

• Tot slot zijn we ook bezig om de systematieken van waternomnen en

de bodemnormen op eikaar aan te sluiten om tot een integraie aanpak
van PFAS te komen

U kan tot slot eventueel ook appelleren aan het vermogen tot innovatie van het

bedrijfsieven om te komen tot opiossingen

Uw counterparts

Dhr Verhagen zal vergezeld worden door

Vereniging van Waterbouwer^ffiW^ti ve|ij^Ste directeur Transport en Logistiek
Nederland en [

] directeur van de10 2e

] beleidsmedewerker Bouwend Nederiand

] is degene die in de media steeds zijn onvrede uit over het

handeiingskader hij wordt in vrijwel alle artikelen en berichten geciteerd en

het getal van bijna 1 miljard overai iaat terugkomen Dit getal lijkt niet

gefundeerd te zijn maar gaat wel een eigen leven ieiden

heeft in een eerder overieg met ons bij VNO NCW aangegeven met name het

niet mogen toepassen van grond in diepe piassen onaanvaardbaar te vinden

I0 ge

10 Pe

Specifiek met betrekking tot de knelpunten van de branches kan u het

volgende aangeven

• Ik ben al met uw knelpunten aan de slag gegaan

• De wachttijden van de laboratoria zijn al teruggelopen tot 1 3 weken

en in oktober voigt een verdere uitbreiding van de capaciteit
• Het ministerie heeft al gesproken met de grondbanken over het

innamebeleid en de knelpunten die zij ondervinden

• We kijken wat we kunnen doen om bij te dragen aan een opiossing
voor deze knelpunten zoals in overleg gaan met de

vergunningverlenende bevoegde gezagen overde vergunningen kijken
welke mogelijkheden er zijn om het zuiveringsslib af te voeren en

verduidelijking van het kader met betrekking tot kleine partijen grond
• Voor met name kleinere projecten die nu problemen hebben zou het

een opiossing bieden als grondbanken weer kleinere partijen

aannemen

• We zijn in overleg met de VNG om te zorgen dat gemeenten

gestimuleerd worden zo snel mogelijk de Bodemkwaliteitskaarten aan

te passen op PFAS Als de kaarten zijn aangepast kan de grondbranche
weer toepassen zonder de ontvangende grond te hoeven meten

Zolang de kaarten nog niet zijn aangepast kunnen initiatiefnemers zelf

meten in de ontvangende bodem waarbij grond kan worden toegepast

uitgaande van het stand stil principe dus de grond niet viezer maken

dan deze al is

• We kijken samen met de koepels ook of en hoe we tijdelijke opslag
van materiaal kunnen faciliteren
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• Ik schakel het OFL overlegorgaan fysieke leefomgeving^ in om op

korte termijn de knelpunten die u en de koepeis ervaren in kaart te

brengen zodat we de knelpunten gezamenlijk kunnen aanpakken
• Wij zijn tevens in overleg met de koepeis om het probleem van het

storten van vervuilde grond waarin ook een deel PFAS zit weer

mogelijk te maken

Zowe\ bouwbedrijven als baggeraars lopen op dit moment tegen belangrijke

knelpunten op doordat PFAS diffuus verspreid in Nederland worden

aangetroffen Zij geven zelf aan dat zij PFAS in 80 van hun metingen vinden

NB Deze 80 zijn hele lage v^aarden ruim onder de 3 microgram per

kilogram droge stof dat betekent juist dat met het handelingskader de grond

gewoon toegepast kan worden en dat bagger gewoon op de kant gelegd kan

worden Voor de toepassing op landbouwgebied moet de achtergrondwaarde
de waarde van de ontvangende grond bekend zijn of doordat PFAS is

opgenomen in bodemkwaliteitskaarten ofomdateen initiatiefnemer zelf de

ontvangende grond meet In die zin hebben de branche organisaties gelijk dat

de grond niet vrii toepasbaar is men moet eerst meten om zo zeker te zijn dat

het stand stil principe gehandhaafd wordt De grond is dus toepasbaar het

vraagt alleen een extra stap namelijk het meten van de ontvangende bodem

Met name kleine baggeraars hebben problemen omdat waterschappen een

deel van hun baggerwerkzaamheden uitstellen Dat betekent dat zij per direct

geen werk hebben Dit hangt samen met het feit dat het storten van grond en

bagger in diepe plassen niet en slechts beperkt worden toegestaan De reden is

dat diepe plassen in contact staan met de diepere grondwaterlagen

Verspreiding in de diepere grondwaterlagen moet voorkomen worden Wei

biedt het handelingskader de mogelijkheid om locatiespecifiek een afweging te

maken voor een diepe plas indien aangetoond kan worden dat de uitwisseling
met het grondwater minimaal is RWS heeft hiervoor een team van

onafhankelijke experts die dit kunnen vaststellen

Het financieel dagblad van dinsdag 24 September spreekt op gezag van | 10 2e |

I 10 2e ^ ook aanwezig bij het gesprek van een verlies van € 800 tot € 900

miljoen aan omzet voor grond weg en waterbouw doordat opdrachten
worden vertraagd ingetrokken of uitgesteld Deze cijfers worden niet gestaafd
door de cijfers die wij via RWS en Waterschappen krijgen zie toelichting

Bouwbedrijven hebben verschillende problemen Projecten in uitvoering lopen
een vertraging op van enkele weken omdat er op PFAS gemeten moet worden

en hand havers vanaf 1 okt ook gaan handhaven op de metingen Er zijn
slechts enkele stortplaatsen en grondbanken die grond met PFAS aannemen tot

de waarden 3 7 3 De anderen sluiten hun poort voor grond met PFAS tot de

detectiegrens van 0 1 microgram per kilogram droge stof mag het in de grond
zitten Zie de toelichting Daarnaast worden kleine partijen door veel

grondbanken niet meer ingenomen Dat levert heel direct problemen op voor

de uitvoering Die problemen worden op dit moment opgelost door grond

tijdelijk op te slaan bijvoorbeeld in containers

De sector wil liefst een aanpassing van de normen van het handelingskader
zodat grond weer overal toegepast kan worden en met name ook weer richting
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de diepe plassen afgevoerd kan worden Daarnaast wil men dat genoemde

problemen metspoed worden opgelost

Politieke context

Het belang van het opstellen van een tijdelijk handelingskader voor PFAS wordt

door de meeste partijen onderschreven Onder andere WD CDA en BOplus
stellen vragen over de gevolgen die dit heeft voor de uitvoeringspraktijk De

hoogte van de norm zelf is geen onderwerp van debat geweest in de Tweede

Kamer

Kernpunten dossier

• Het Tijdelijk handelingskader is een nadere invulling van de zorgplicht en

behelst een verruiming van de zorgplicht op basis van een

risicobenadering Zonder het tijdelijke handelingskader zou vanuit de

zorgplicht geen grond en bagger meer toegepast mogen worden op het

moment dat dit gedetecteerd wordt in het materiaal tot er lokaal beleid is

gemaakt

• In de gebieden waar men al bekend was met het PFAS probleem is het

grondverzet door het tijdelijk handelingskader weer op gang gekomen In

de gebieden die het PFAS probleem nog niet kenden treedt juist stagnatie

op

• De doorlooptijden bij de laboratoria zijn inmiddels al flink teruggelopen
laboratoria hebben nu een doorlooptijd van 1 tot 3 weken In oktober voIgt
er nog een verdere uitbreiding van de laboratoriumcapaciteit De

verwachting is dat de doorlooptijden daarmee normaliseren

10 2e• De getallen die noemt kunnen niet

geverifieerd worden door RWS en de Waterschappen Wei is duidelijk dat

de impact van PFAS groot is

10 2e

10 2e
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Toelichting

Grondbanken

• Grand mag worden toegepast voor de functies wonen en Industrie tot een

gehalte van 3 microgram per kilogram droge stof per kg d s Voor

landbouw geldt de detectiegrens van 0 1 microgram per kg d s tenzij de

achtergrondwaarde bekend is ofgemeten wordtdoorde initiatiefnemer

In dat geval mag tot de achtergrondwaarde worden toegepast tot een

maximum van 3 7 3

• Veel grondbanken nemen op dit moment geen grond aan waarin PFAS

wordt aangetroffen boven de detectiegrens 0 1 microgram per kilogram

droge stof Er zijn uitzonderingen die wel grond tot 3 7 3 aannemen

• Kleine hoeveelheden grond mogen doorde grondbanken zonder PFAS toets

worden aangenomen en gebuikt worden tot 100 ton en dan gemeten

worden Dit doen de grondbanken voor grond met andere stoffen wel maar

voor grond met mogelijk PFAS niet

• De oorzaak hiervan is vrees dat men de grond niet meer kwijt kan maar

ook vrees dat men niet voldoende ruimte heeft omdat men verschillende

stapels met grond moet gaan maken van 0 1 microgram 0 2 etcetera

• Daarnaast speelt bij verschillende instellingen dat men bang is dat

waterschappen gaan handhaven op de hoeveelheid PFAS die in het effluent

zit dat nu op het riool of op het oppervlaktewater geloosd wordt of dat de

waterschappen al zijn gaan handhaven Het is zeer waarschijnlijk dat er al

jaren PFAS in het effluent van de instellingen zit zowel grondbanken als

stortplaatsen als reinigers Dit leidt mogelijk tot een conflict met de

normen van de KRW Om datprobleem voorte zijn wil men geen grond met

PFAS meer aannemen

• We zitten om de tafel met de bevoegde gezagen om dit probleem op te

lossen maar er is hier geen eenvoudige opiossing voor Het zal tijd vragen

om tot een opiossing te komen

• Tot die tijd is tijdelijke opslag de opiossing

Diepe plassen
• De norm van 0 1 microgram per kilogram droge stof geldt alleen voor

toepassing van bagger in andere oppervlaktewaterlichamen en in diepe

plassen
• Dit is streng om verspreiding naar grondwater en andere wateren te

voorkomen

• Voor overige toepassingen van bagger is meer ruimte geboden met het

Tijdelijk Handelingskader
• Zo mag bagger op de kant worden toegepast en mag het benedenstrooms

in het eigen oppervlaktewater toegepast worden zonder toetsing aan de

norm

FD Waterbouw mist bijna 1 miljard aan omzet

• Met betrekking tot de getallen die de C
noemt deze kunnen wij niet verifieren

artikel in het FD dat RWS € 200 tot € 300 miljoen minder in de markt zet

Met waterschappen en groot grondverzet erbij loop het volgens hem op tot

€ 800 a € 900 miljoen
RWS geeft aan dat

] overal in de media

10 2e I stelt in het

lOK^e
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• RWS momenteel werkt aan een projectinventarisatie om de stand van zaken

random PFAS in zijn projecten in beeld te brengen
• Een eerste inventarisatie treft u in de separate beslisnota met kenmerk

kenmerk IENW BSK 2019 206113 Verduidelijking van hetTijdelijk

Handelingskader PFAS betreft verspreiden van waterbodem

• Voorde meeste projecten worden nog de resultaten van de

bodemonderzoeken afgewacht
De Unie van Waterschappen geeft aan dat

• van de 21 waterschappen er 4 zijn die baggerwerkzaamheden hebben

stilgelegd Het gaat dan meestal om 1 tot 3 werken

• Bij de meerderheid van de waterschappen zijn wel werkzaamheden

vooruitgeschoven bij tenminste 15 waterschappen
• vier waterschappen hebben tot nu nog geen werk stilgelegd of vooruit

geschoven
De waterschappen geven aan dat de verwachting is dat ook deze

waterschappen werk stil leggen of opschorten als er op korte termijn geen

duidelijkheid komt over de afzet van bagger in diepe plassen

Landsdekkend beeld PFAS metingen RIVM

• RIVM verzamelt alle data van PFAS metingen die in heel Nederland om tot

een landsdekkend beeld te komen een eerste landsdekkend beeld op

kaart kan in maart 2020 opgeleverd worden Dit kan niet eerder omdat er

van de gebieden die nog niet met de PFAS problematiek te maken hebben

gehad nog te weinig meetdata zijn Van Noord Holland Zuid Holland en

mogelijk Brabant kan eerder een beeld gegeven worden
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BSKlI 10 2e I@minienw nl1 lQ 2e | 2e tl0 2e

DGRWII I0 2e I@minienw nl1

From

Sent Thur 10 10 2019 9 42 14 AM

Subject RE aaanvulling dossier gesprek Bouwend Nederland

Thur 10 10 2019 9 42 15 AM

[10 2e 10 2eTo

10 2e DGRW

Received

Hoi 10 2e I
Zie onderstaande tabel Heb jij ook met| 10 2e | afgesproken hoe we dit aanleveren

In onderstaande tabel staan zowel de acties met oog op knelpunten in uitvoering als acties richting definitief kader

Aanvullende infoWat Wie

Structureel overleg met de sector

inrichten

lenW koepels
brancheorganisatles

Met advies van OFL over

traject richting definitief

kader

1

Situatie doorlooptijden bij
laboratoria blljven volgen

lenW houdt regel matig
contact met

brancheorganisatle van

labs

2

In gesprek met grondbanken en

grondverwerkens over wel niet

aannemen van PFAS houdende

grond

Ultzoeken om welke

redenen nu PFAS

houdende grond niet wordt

geaccepteerd [ook onder

de 3 7 3

3 lenW samen met

bevoegde gezagen [via
koepels en

brancheorganisatles
[BOG NVPG

Stort en depots Check op vergunnlngen
In iedergeval zorgen dat

grond bagger die om

andere redenen al naar

stort zou moeten naar

stortlocaties kan

4 lenW samen met

bevoegde gezagen[via
koepels en

toezichthoudens

In overleg met

beheerders van

stortlocaties en depots

Bodemkwaliteitskaarten van

Gemeenten

Evt ook watenschappen
voor

waterbodemkwallteltskaart

5 Gemeenten

lenW ondensteunt met

kennis en expertise

Overlg knelpunten in kaart

brengen

6 lenW VNG IPO UvW

in gesprek met

VNO NCW en

brancheorganisatles

Informatlemarkten elnd

november en begin oktober

Zowel voor bedrijfsieven
als voor decentrale

overheden

7 lenW in overleg met

koepels

1 maart 2020 eerste

bee Id

2 medio 2020 landelljk
beeld op basis van

bodemonderzoek

8 Meetstrategie
VRIVM verzamelt data van

decentrale overheden en

bedrijfsieven voor eerste

beeld

V Daamaast landelljk
bodemonderzoek voor

achtergrondwaarden

lenW RIVM

oproep verzoek aan

decentrale overheden

en bedrijfsieven om
data aan te leveren

Onderzoek [oa RIVM Deltares

RWS

8

V Grenswaarden en normen

voor oppervlaktewater
V Analyse op

bouwstoffen afvalstoffen

zoals bodemassen

V Onderzoek naar mobiliteit

van PFAS in grondwater
V Onderzoek

ultloogkarakterlstieken
PFAS

V Onderzoek bio accumulatie

PFAS
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BSKVan I 1Q 2e ^10 2e

Verzonden donderdag 10 oktober 2019 09 20

Aan

Onderwerp aaanvulling dossier gesprek Bouwend Nederland

DGRW \~im2e ^ 2e | 1Q 2e^ DGRW10 2e

Hoi

Er lag nog een vraag van

Kijkt een van jullie daarnaar Zie app

Alvast dank

10 2e I over aanvulling dossier Stas voor gesprek morgen met Bouwend Nederland

Groetl I0 2e

10 2el 10 2e [
10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

□G Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
S 06 1 10 2e fsecr l 10 [2e 06 | 10 2e [1 a|Q 2^niO^
S @minienw nl10X2e
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10 2e | 2e t^0 2e} DGRW|f BSK^ 10 2 ^ I@minienw nl1
lQ 2e

io 2eTo @nninienw nl]
1Q ^[10 2e | WVUn 10 2e

y^DGRWn I0 2e

iQ g^ H BSK

Thur 10 10 2019 1 10 00 PM

10 2e iOK2ej DGRWICc ®rws nl]

J@nninienw nl]
@minienw nl]

10 2e

From

Sent

Subject RE SG Water lokaal beleid

Thur 10 10 2019 1 10 01 PMReceived

Htl0 2ej

Heel veel dank dit geeft helderheid

Tot morgenvroeg

Met vriendelijke greet

10 {2e

Van 10 [2e] [ 2e ^10K2ej DGRW 10 2e |@minienw nl

Datum donderdag 10 okt 2019 12 16 PM

10 2e I BSK^ 10 2e

Kopie | 10 j 10 2e | WVLl | 10 2e |@rws iil 10 2e ^10 2e| DGRW

DGRW i 10 2e | ^inienw nl

Onderwerp SG Water lokaal beleid

iinienw nlAan

10 2e @iiimienw nl

10 {2e

Goedemorgeiti ^eiin samenwerking met 10 2e [i 2by
Wie stelt lokaal beleid vast

Het bevoegd gezag Bbk stelt beleid vast bevoegd gezag Bbk zijn gemeenten en waterbebeerders RWS en waterschappen
Geldt eerder vastgesteld lokaal beleid nog

Ja eerder vastgesteld beleid hebben de vorm van beleidsregels van de gemeente op basisvande zorgplicht of de vorm van lokaal beleidin het kadervan het

Bbk nota bodembeheer Beide invullingen worden op dit moment niet overruled door het THK Het bevoegd gezag geeft met het lokale beleid een invulling
aan hoe zij in hun eigen beheergebied omgaan met de zorgplicht
Zie ook onderstaande passages uitTHK

Op dit moment geldt voor PFAS als niet genormeerde stof dot de zorgplicht op het toepassen van grond en baggerspecie van toepassing is Hierbij werd ookvoor

PFAS overeenkomstig de desbetreffende noot die voor niet genormeerde stoffen in de Regeling bodemkwaliteit is opgenomen tot dusver uitgegaan van de

bepalingsgrens Zoals alwerd opgemerkt geldt deze noot vooral voorsfo^en waarvoor geen informatie beschikbaar is over de risico sdie de stof voor mens en

milieu opievert De noot moet niet naar de letter worden toegepast als voldoende betrouwbare informatie beschikbaar is waaruit blijkt dat de bepalingsgrens

strenger is dan nodig om bij het toepassen van grond en baggerspecie aan de zorgplicht te voldoen De noot verwijst naar een circulaire die kan worden

gelijkgesteld met een beleidsregel die ook niet naar de letter kan worden toegepast als ersprake is van bijzonderesituaties die afwijking rechtvaardigen Een

dergeiijke situatie doet zich voor bij stoffen die geen risico s voor mens en milieu meebrengen Zo brengt een stof als suiker geen risico s voor mens en milieu

mee zoc of er oofc geen aanleiding is om de bepalingsgrens te hanteren als in de grond een suikerbiet wordt aangetroffen Daarmee zou aan de zorgplicht een te

vergaande invulling worden gegeven die ook niet wordt gerechtvaardigd door het voorzorgbeginsel Als voor een stof voldoende betrouwbare informatie
beschikbaar is waaruit blijkt dat voor bet toelaatbare gehalte aan die stof in grond of baggerspecie weliswaar toepassingsnormen moeten worden gesteld maar

dat dezeom risico s voor mens en milieu te voorkomen hoger kunnen worden vastgesteld dan de bepalingsgrens kan er eveneens aanleiding bestaan om bij de

toepassing van de zorgplicht niet van de bepalingsgrens uit te gaan

Als gemeenten ofwaterbebeerders een gebiedspecifiek toetsingskader willen vaststellen dan is dat mogelijk overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit zie

paragraafS Voor minderstrenge lokale maximaie waarden kunnen de toepassingsnormen van dit tijdeiijk handelingskader ais vertrekpunt worden genomen

In welke gemeenten is dit al vastgesteld
Er is lokaal beleid vastgesteld in Dordrecht en enkele gemeenten in de omgeving in Haarlemmermeer en enkele gemeenten rondom Schiphol Amsterdam en

Helmond Voorts zijn er signalen dat gemeenten bezig zijn met lokaal beleid concreet NIeuwegein Utrecht regio Rivlerenland maar waarschijnlijk ook Almere

We hebben geen compleet overzicht maar onze inschatting is dat in meergemeentehuizen inventarisaties zijngestart

bij deze een beantwoording van je vragen naar aanleiding van SG Water
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10 2eVan

Aan

B5K

1U 2el M I DGRW

dOigele f 1 BSK 1 10l 2e DGRWCc

RE optie BO GenX Noord Brabant 7 november

vrijdag 11 oktober 2019 07 41 48

Onderwerp
Datum

H

Lijkt mij goede om wel te doen op 7 november

Moeten dan ook helder hebben hoe we het gaan organiseren

Kunnen we in elk geval in gesprek over de knelpunten

ende rol die ze zelf kunnen spelen

En alzijdig dan niet willen ligt het aan hun

Met vriendelijke groet

1 10 2e

10 2eVan I H0 2e t» 2e t10 2e] DGRW

Datum donderdag 10 okt 2019 9 02 PM

Aan I 11P 2e | WVL MOVPe^ E nvs nl lQ 2e a 2e DGRW

t}Tninienw n1

liminienw ni10 2e

Kopie I 10 2e [10 2e

BSK 10 2e aminienw nl [
10 2e | i0 2e]tfl^minienvv nl

Onderwerp RE optie BO GenX Noord Brabant 7 november

] BSK @minienw nl ]10K2e10 2e

] DGRW1Q 2e

Hoi i[b ^ dat kan worden aangegeven staat ook al in brief die gisteren verstuurd is Maar

misschien daarom voor hen ook minder interessant het is nl al bekend Vr gr ip 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van tTOe | WVL | I0 2e liairws nl

Datum donderdag 10 okt 2019 7 47 PM

Aan | t10 2e t K2el DGRW f
] BSK^

10 2e

]a minienw nl [Kopie I n0 2e [iQ 2e

BSK 1 I0 2e j7 itiiiviemv n1 [
fa ininienw nl

]10 2e 10 2e

] DGRW10 2e

10 2e

Onderwerp RE optie BO GenX Noord Brabant 7 november

Hoi| 10 2e]|
Naast de vraag ofjij kan is de vraag van belang of op 7 november de stappen met

planning aangegeven kan worden voor de komende tijd oplossen van knelpunten
stappen richting definitief kader en op welke wijze de stakeholders daarbij worden

betrokken

Als dat niet kan op 7 november dan heeft het geen zin om bestuurders bij elkaar te zetten

dit is duidelijk signaal van paar belangrijke spelers Daarnaast is het natuurlijk ook

belangrijk dat Brabantse partijen zelf aangeven wat ze doen om knelpunten op te lessen
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Met groet en fijne avond
1^

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van | [iD 2e t 2e tl0 2^ DGRW •

Datum donderdag 10 okt 2019 7 20 PM

Aan l ia lP 3^1 ^ WVL j lQ 2e RtwstiI

1 BSK ^

fSminienvv iil10 2e

Knpie l 10 2e n0 2e

I 10 2e @

10 2e ^minienvv nl 1 10 2e I ZD
’

] DGRW Sjniinienw nlr\vs til [

Onderwerp RE optie BO GenX Noord Brabant 7 november

1Q 2e 10 2e

HdfEIiebij lOX^e I staat hij als optie in de agenda Voor mij persoonlijk wordt het erg zwaar

gezien ik de overige dagen infornnatiennarkten heb en de ene dag die overblijft naar Brussei toe

moet Vr gr | i0 2el

Van | dBBe | WVL 1 iP 2e ^rws nl

Verzonden woensdag 2 oktober 2019 16 40

Aan 10 2e ^ 2e tl0 2el DGRW |

CC n0 2e [10K2e

| io 2e la rws nl [

Onderwerp optie BO GenX Noord Brabant 7 november

Urgentie Hoog

i0K2e gminienw nl

I0 2e nS minienw nl I io 2e n ZD

I DGRW | iQX2e | minienw ni

] BSK [

10 2e

Daq[lQj 2^

Optie voor een nieuwe datum voor het BO GenX PFAS Noord Brabant is 7 november 10

11 30 Dat is de enige mogeiijkheid nog voor het WGO water

10 2eWs Aa en Maas

®Mli [TM2e ] lid dagelijks bestuur

Wethouder Maas Helmond is verhinderd en wordt bekeken hoe te vervangen

Gedeputeerde Rik Grashoff kan er bij zijn van 10 30 tot 11 30 uur naast ambtelijke
ondersteuning
Overige spelers weten altijd wel een vertegenwoordiging te regelen
Vanuit I W DGWB heb ik doorgekregen ^

agenda s is de datum van 7 nov gebaseerd

can dan niet maar hij iaat zich dan vervangen door

io l io 2iyi en jij op dezeno 2e

Net als de vorige keer zai voorai behoefte zijn om over hetTHK bodem bagger en de Noord

Brabantse praktijk te hebben

Er is voorai specifiek behoefte om

de planning en stappen vanuit I W te horen voor de komende tijd mn tav de

voorlichtingsbijeenkomsten het definitieve kader en de structurele aanpak ZZS OS en

op welke wijze de partners bij deze trajecten worden betrokken

De Noord Brabantse partners kunnen dan hun acties initiatieven en stand van zaken toelichten

Ik kan deze datum van 7 11 dus vast laten leggen maar ik wil graag eerst een check bij
jullie of 7 november gegeven deze behoefte wat jullie betreft nog steeds uitkomt

Ik hoor het graag

Met groet
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Van I I0 2e
_

| dGRW [[
Verzonden vrijdag 27 September 2019 14 46

Aan qp 2e I WVL

CC iQ 2e I DGRW Postbus directiesecretariaat WOM

Onderwerp RE BO GenX Noord Brabant 10 okt

Bminienw nil10 2e

Best6iES

Ik heb ook 7 november van 10 tot 11 30 uur in de agenda van I iQK^e gereserveerd Stuur jij
een vergaderverzoek met de locatiegegevens

Dank

Met vriendelijke greet

I0 2e

]

Van | CUSIgg ] WVL l no 2e ^rws nl

Verzonden vrijdag 27 September 2019 12 55

Aan C

| 1Q 2g |

10 2e
^

1 DGRW l 10 2e 10 2gl minienw nl

@minienw nl [ }DGWB10 2e10 2g

io diOK2e 7iinienw nl

] DGRW 1 10 2e liminienw ni I I0 2e j

|g minienw nl I 1Q 2e |] DGRW

CC 10 2e

I 10 2e I BSK [

[iO 2eKliO 2et6 rininien\A nl

10 2e

Onderwerp BO GenX Noord Brabant 10 okt

Beste alien

Deze reactie kreeg Ik van| io 2^rfwaarvoor dank Optie in de agenda
november in de ochtend 10 00 11 30 Kariiyil^lets zeggen over of dit past in de agenda
van

Met greet

710 2e

Best^Eae

Wegens buitenlandse dienstreizen is de gehele maand oktober eigenlijk al vol I0 2e n zou

kunnen op 7 november tot 12 00 uur om 14 00 uur moet zij weer in Den Haag zijn

Helaas heb ik geen andere opties voor 11 november

Met vriendelijke groet

10 2ef nP {2e
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10 2e

f1U 2e

10K2e ]

Van I I0 2_e | dGRW [I iOK2e taiminienw nil
Verzonden woensdag 25 September 2019 15 06

Aan Q|M®Sle WVL

CC 10 2e K10 2e

WOM

Onderwerp RE Reminder RE BO GenX Noord Brabant 10 okt

Hnsa

] DGRW

□ DGRW Postbus directiesecretariaat

1DGWB

10 2e

BSK [

] BSK Q

10 2e

f1D 2e 10 2e

De laatste stand van zaken Ik heb |[iQ 2e | gesproken | iQ 2e | stelt voor dat io 2e | efiHTOe

naar dit overleg gaan

Het liefst ook dit gesprek laten plaatsvinden voor het WGO Water 11 november zodat de

Minister kan zeggen dat er al een overleg is geweest

10 2e beheert de agenda vatfiffiS^n de agenda van ioK2e i Zie1Q 2e

emailadres in cc

Greet

l1D 2el

Van igXge ^ WVL 1 I0 2e prws nl

Verzonden vrijdag 20 September 2019 17 18

Aan

Onderwerp RE Reminder RE BO GenX Noord Brabant 10 okt

] DGRW 1 iQ 2e i®minienw nl10 2e

Dank jewel alvast

Verzonden met BlackBerry Work
www blackherry com

] DGRW | 0P 2e

Datum vrijdag 20 sep 2019 5 16 PM

Aan I 1P 2^ I WVL j lQ 2e jjnvs nl E

Sminicnvv nl [

Van 10 2e

10 2g

D DGRW10 2g 10 2e

1r minietnv nl10 2e

Onderwerp RE Reminder RE BO GenX Noord Brabant 10 okt

miEa

Ik heb al stiekem gekeken of ik opties kon vinden die passen in zowel de agenda van | i0 2e | als

die vattEQ^hiaar helaas zonder resultaat

Als | i0 2e | ePiEQ^eiden bij het overleg aanwezig moeten zijn betekent dat er geschrapt moet

worden in de agenda s

Even met | i0 2e | bespreken hoe of wat
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Greet

l 10K2el

10X2e 5 rws nl

Verzonden vrijdag 20 September 2019 16 02

Aan I DGRW 1 I0 2e @minienw nl Postbus directiesecretariaat WOM

Il@minienw ni

Onderwerp Reminder RE BO GenX Noord Brabant 10 okt

Urgentie Hoog

10 2e

Beste no 2e| en iQX2e

Zouden jullie nog zsm data kunnen doorgeven
Alvast bedankt

Met groet

DGRW [[Van

Verzonden vrijdag 13 September 2019 19 21

Aan d0 2e pGRW

CC I dP ^ WVL

Onderwerp FW BO GenX Noord Brabant 10 okt

10X2e 1QX2e

OMIl ] help jij even mee een andere datum te vinden Ik wil er in ieder geval graag bij
zijn Weet niet wanneedHIle^ou kunnen maar zou io 2e [moeten kunnen vinden

met groet io 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www hlackberry com

Van | l0X2e | WVL 1 iQX2eV^jnvs n1

Datum vrijdag 13 sep 2019 11 44

Aan [ 10X2g [@minienw nl l lQ 2e |10X2g

I DGRW j D BSKiramiiiif^nw n1 RlOK2e dOX2e

H iiiinienw nl V 1Q 2e t 2e ^[10 2ej DGRW

1QX2e 10K2e

t nOX2e

lSmimemv iil10 2e

Onderwerp BO GenX Noord Brabant 10 okt

Beste allemaal

10 oktober is er een BO GenX gepland in Noord Brabant Op die datum bliikt nu samen te vallen

met een ander bestuurlijk overleg waatj
gedeputeerde provincie Brabant bij aanwezig moeten zijn
@Daarom wil ik bij het directiesecretariaat [
opties er zijn tussen 10 oktober en 8 noveniber vanuit de agenda vamdX2een | l0 2e | Als die er

zijn kunnen we het BO verplaatsen
Zo niet dan zal vanuit provincie en Aa en Maas naar vervanging worden gezocht omdat anders

het uitstel te lang wordt

i0X2e [nieuwe10X2e en

loxgfoxy polsen weike moaeliike

Signaal nav tijdelijk handelingskader
Ws Aa en Maas heeft nog steeds grote zorgen over de stagnatie en zijn ook beducht voor

gevolgen en aansprakelijkheid
Ze zijn teleurgesteld en voelen zich verrast over de wijzigingen in het tijdelijk handelingskader
die er op het allerlaatste moment zijn in gekomen mn mbt landbouw

Belang om met elkaar in gesprek te gaan wordt vooral gezien op de volgende punten proces
van samenwerking afzet diepe plassen en depots en structurele aanpak om te voorkomen dat

als er een nieuwe stof wordt gevonden niet weer alles op slot hoeft
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