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Bijiage 12 Toelichting terugsaneerwaarde

barium

Formeel is de norm voor barium tijdeiijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor

barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem kan voorkomen. indien er sprake is
van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond ais gevolg van een

antropogene bron, zoals in de onderhavlge situatle, kan dit gehalte beoordeeld worden op basis

van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. Deze voormalige
interventiewaarde Is op dezelfde manler onderbouwd als de Interventiewaarde voor de meeste

andere metalen en is voor barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s.
(voor een standaard bodem met 25% lutum en 10 % organische stof, 49 mg/kg d.s. bij 2% lutum

en 2% organische stof).

In dit sanerlngsplan is uitgegaan van een gebiedsspecifieke terugsaneerwaarde voor barium in

grond van het gemiddelde van de interventiewaarde en de achtergrondwaarde die voor een

standaardbodem 555 mg/kg d.s. is (= (920+ 190)/2). Voor de onderhavlge situatie is dit bij 2%

lutum en 2% organische stof 143 mg/kg d.s.

In het onderstaande is deze gehanteerde terugsaneerwaarde nader gemotiveerd.
Het ontgraven en afvoeren van licht met barium verontreinigde grond heeft een negatief

mllieurendement. Het ontgraven en afvoeren per schip naar de vaste wal van deze duizenden

kubieke meters relatief schone grond vraagt veel inzet van materieel waarvoor veel brandstof
nodig is. De CO2 uitstoot hiervan Is aanzienlijk en het leidt tot een verhoogde stikstofdepositie.
Voor de afvoer zijn honderden transportbewegingen nodig door de duinen en over het eiland.

Het gaat derhalve om een behoorlijke ingreep. De risico's van de licht verhoogde gehalten aan
barium zijn beperkt. Daarom zijn de risico's nader beschouwd en in onderstaande tekst toegelicht
ter onderbouwing van de aangehouden terugsaneerwaarde voor barium.

Dit het NOBO rapport (Normstelling en bodemkwaliteit, Onderbouwing en beleidsmatige keuzes
voor de bodemnormen in 2005, 2006 en 2007, VROM, december 2008) blijkt dat de

toetsingsnormen voor barium met name bepaald worden door de ecologische risico's. Humane
risico's worden pas verwacht vanaf gehalten van 600 mg/kg d.s. (standaard bodem). Ecologische

risico's kunnen worden verwacht vanaf 190 mg/kg d.s. (standaard bodem) voor het hoogste

beschermingsniveau en meest gevoelige gebruik.

De potentiele ecologische- en humane risico's van barium zijn echter sterk afhankelijk van de
mobiliteit. De mobiliteit van barium wordt bepaald door de bodemcondities en de vorm waarin

het barium aanwezig is. Bij de afleiding van de (ecologische) MTR-bodemwaarde voor barium en

de daaruit voortgekomen interventiewaarde en waarden voor de bodemfunctieklassen is
uitgegaan van het zeer goed wateroplosbare BaClz. De risico-inschatting van het RIVM is

gebaseerd op de risico's van Ba^*.
Het op de locatie gebruikte bariumsulfaat (bariet) is veel minder goed opiosbaaren minder

mobiel en de risico's van bariet zijn daarom minder groot.
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De risico's weike samenhangen met het gebruik van bariet (bariumsulfaat) in boorspoeling op
mljnbouvwiocatles zijn beschreven In het rapport 'Heroverweging van de bodemkwallteitscrlteria
voor barium - Leidraad voor een pragmatische aanpak van de bariumproblematiek binnen de

NAM', Nederlandse Aardolie Maatschappij, rapportnummer 199906000533, juli 1999.

Daarnaast is door Iwaco in februari 1998 een risico-evaluatie uitgevoerd door middel van het

verrichten van uitloogonderzoeken op bariethoudende grond.

Vervolgens is met behulp van modelberekeningen, aangegeven weike processen

(adsorptie/desorptie/oplossen/neerslaan) verantwoordelijk zijn voor de uitspoeling van vrij
barium.

In beide onderzoeken is een literatuurstudie verricht naar de kennis weike op dat moment
aanwezig was ten aanzien van de toxiciteit en de humane en ecologische risico's die hiermee
samengaan. Door Oranjewoud (thans Antea Group) zijn in het kader van het vernieuwde

bodembeleid ten aanzien van functiegericht saneren de risico's voor de landbouw in beeld
gebracht (Risico-evaluatie bariumverontreiniging (bariet) voor de landbouw rondom NAM-
locatie BRK-1 te Berkel en Rodenrijs, projectnummer 7930-08673, november 2000).

In 2006 heeft Bioclear een uitgebreide studie gedaan naar de 'Problematiek van verhoogde
bariumgehalten in het grondwater op verschillende NAM-locaties' (rapport
2005.2625/2006.2778, d.d. 29 September 2006). in het rapport zijn risico's van barium in grond
en grondwater nader onderzocht en op basis daarvan is geconcludeerd dat een actieve

grondwatersanering voor het verwijderen van licht tot matig verhoogde concentraties aan
barium in het grondwater niet kosteneffectief is vanwege het ontbreken van risico's.

Resumerend kunnen de volgende conclusies ten aanzien van ecologische en humane risico's uit
de genoemde rapporten annex literatuurstudies worden getrokken:
1. een duidelijk relatie tussen het bariumgehalte van de bodem en de nadelige gevolgen in

de plant is niet aangetoond. Waarschijniijk wordt barium (net als calcium) goed
opgenomen door planten, maar wordt de opname vooral beperkt door de slechte

opiosbaarheid van bariumsulfaat en bariumcarbonaat;

2. grote hoeveelheden geaccumuleerd barium in voedergewassen kan leiden tot vergiftiging
van het vee maar gezien de geringe biologische beschlkbaarheid van barium (aanwezig in
boorspoeling) is het onwaarschijniijk dat melk- en slachtvee een extra hoeveelheid barium

zai binnenkrijgen door het nuttigen van gras. Op de huidige locatie is geen sprake van
voedergewassen. Consumptie van aanwezige vegetatie (helmgras e.d.) door dieren is naar
verwachting beperkt en risico's zijn verwaarloosbaar;

3. aardappelen en granen slaan barium op in die delen van de plant die niet worden

geconsumeerd;

4. vanuit het slecht opiosbare bariumsulfaat vindt nauwelijks of geen opname van Ba^* via

het spijsverteringskanaal plaats;
5. gezien de fysische en chemische eigenschappen en het gedrag van bariet in de bodem is

het biologisch beschikbaar komen van ionogeen barium (Ba'*) door uitloging uit een met
bariet verontreinigde bodem zeer gering en wordt bepaald door de (zeer beperkte)
wateroplosbaarheid.

Humane- en ecologische risico's voor eventuele achterblijvende verhoogde concentraties aan
barium In de grond en het grondwater zijn, mits deze voorkomen in een verschijningsvorm als
bariumsulfaat of bariumcarbonaat, hetgeen het geval is bij boorspoeling, afwezig. Uit oogpunt
van deze risico's mogen de bariumconcentraties groter zijn dan de achtergrondwaarde maar
dienen deze veillgheidshalve wel onder de Interventiewaarde te blijven.
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Bij een.eerdere bodemsanering op Ameland van een voonmalige Caltex boorlocatie in de duinen
bij paal 17 in 2005 is er ook voor gekozen om verhoogde barlumconcentraties in de bodem te
laten zitten vanwege de afwezigheid van risico's. In de ondergrond zijn daar matig verhoogde
gehalten aan barium achtergebleven.

In dit saneringsplan is met betrekking tot de saneringsdoelstelling vastgelegd dat wordt
uitgegaan van de functieklasse Landboow/Natuur. Zowel voor de bovengrond als de ondergrond

wordt daarblj gestreefd naar gehalten beneden de Achtergrondwaarden (AW). Dit geldt voor de

parameters minerale olie en vluchtige aromaten.
Voor barium is voorgesteld van een hogere terugsaneerwaarde uit te gaan, respectievelijk van
een terugsaneerwaarde van 143 mg/kg d.s., zijnde het gemiddelde van de achtergrondwaarde en
de 'interventiewaarde' bij 2% humus en 2% lutum (tussenwaarde).

In het ontgravingspian is van deze terugsaneerwaarde uitgegaan.

In het saneringsplan is er vanuit gegaan dat 3.475 m' matig met barium verontreinigde grond
wordt ontgraven en afgevoerd voor hergebruik (Cat4). Hierbij is uitgegaan dat van de grond met
bariumgehalten < interventiewaarde 50% matig verontreinigd is.

Dat betekent dat er ook nog 3.475 m' licht verontreinigd is met gehalten < 143 mg/kg d.s.
Verder wordt er ook 4.970 m' schone/licht verontreinigde grond op de locatie herschikt
(categoric 5). Ook deze parti] bevat naar verwachting gedeeltelijk licht verhoogde gehalten
barium.

Wanneer de achtergrondwaarde als terugsaneerwaarde zou worden gehanteerd, zou op basis

van bovenstaande uitgangspunten naar verwachting tenminste 5.000 m' extra grond moeten
worden afgevoerd. Daarbij moet nog worden vermeld dat zowel in het horizontaie als in het
verticale vlak de verontreiniging met barium niet tot op het niveau van de achtergrondwaarde In
beeld is gebracht.

Resumerend betekent dat bij het hanteren van de achtergrondwaarde als terugsaneerwaarde
voor barium dan meer dan 30% extra grond moet worden ontgraven en afgevoerd. De
meerkosten van deze extra saneringsinspanning (voor 5.000 extra m^) zijn aanzienlijk en is het
milieurendement hiervan negatief onder andere als gevolg van COi uitstoot en stikstofdepositie

door het graaf- en transportmaterieel.
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Fryske Utfi«ringstsjinst Miljeu en Omjouwing

- u het risico van yerspr^lng van de verontreiniging zo veel mogelip< beperid;
- u zo veel mogelijk voorkomt dat na de sanering verwitreinlging achterblOftvraar n^otg voor nocflg b.

In uw saneringspian geefl u aan dat de sanering is gericht op het wegnemen van de aangetoonde
rislc»'s om de kwaliteit van de bodem In overeenstemming te brengen md de bodernfunctieldasse
Achtergrondwaarde en dan met name de t)odemfunctie Natuur.

Echter, voor de parameter barium In de grond wordt de tussenwaarde als terugsaneerwaarde
aangehouden. In het saneringsplan is voldoende aangetoond dat het ontgraveri yan'grote
hoeveelheden ncht yeronbelnlgde grond teidt tot aanzienlijke meerkosten, terwijl de risico's van de
achtBrfotijvende licht vertibogde gehalten aan barium naar verwachUng beperkt is. Dit betekent dat het
uitvoeren van die e)dra saneringsinspannlng als niet-kosteneffectief kan worden beschouwd.
WcKX het grmdwater wordt gestreefd naar het bereiken van een stabiele dndsituatie. Dit wordt bereikt
doordat de gemiddelde conoentratb na de sanering lager dient te zijn dan de tussenwaarde. Hlerbl
mag plaatselijK sprake zijn van een overschrijding van de tussenwaarde in maximaal twee peilbutzen

met een concentratie lager dan de Interventlewaarde.
Met deze aanpak wordt aahgesloten bij de saneringsdoelsteiling zoab die gehanteerd is bij de
sanering van de nabQgelegen vocrmalige booriocatie van de NAM.

Hebt u nog vragen?
Heist u nog vragen over dit besluit, neem dan contact op met het frontoffica Bodem van de FUMO. Het
hontoffice van de FUMO is van maandag t/m vrijdag 08.00 uur tot 16.30 uur t>er«kt>aar op
telefsonnurrvner 0566 - 750 300 of via e-mailadres bQdem@lljmo.ni. Venheldt in uw conrespcndentie
het kenmerk van dit besluit en de locatiecode (zie bovenaan deze brieQ.

Staten van de provincie Frysbn,

Ing a.f.

Kople Antea Group. P(»tbus 24, 8440 AA HEERENVEEN
Gemeente Ameland, Postbus 22.9160 AA H01J.UM

-2/4- Ons kanmeik: 2020-FUMO-0OW015



Fryske Utfieringstsjirut Miljeu en Omjouwing

Be2waar maken

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrc^en kan tegen dit besluit binnen zes (6)
weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus
.20120, 8900 HM in Leeuwarden.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moat ten minste bevatten:

a  de naam en het adres van de indienen
b. de dagtekening; •
c. eenomschrijvingvanhetljesluitwaartegenhetbezwaarisgericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Meer informatie over de tiezwaarschriftenprocedure vindt u op www.frvslan.fi1 onder "contacf, of u
kunt belien met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, tel. (058) 292 51 57.

Bijiagen
1. Meldingsplichten bg de uitvoering van de sanering

- 3 / 4 - kenmerk: 2020-FUMO-0040015



Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Bijiage 1: Meldingsplichten bij de uitvoering van de sanering

In de Wet bodembescherming en de Provinclale mllieuverordening FryslSn is een aantal
meldingspiichten opgenomen die van belang zijn bij de uitvoering van de sanering. Houdt u hier rekenirg
mee, ais dit voor u van toepass'mg is? Ook verzoeken wlj u degene die de sanering feiteSjk uitvoert
hierop te wijzen. Het gaal cm de voigende meidirigsplichten:

a. Meld de aanvangsdatum van de grondsanering of grondwatersanering bij Gedeputeerde Staten
uterlijk twee weken voordat u begint Dit doet u met een formulier. Dit fomnuiier kunt u
ctownloaden van de website van de provinde.
httD://www.frvsian.nl/8lablonen/1^nfotvDe/W6bpaQe/vlew.asp?oblectlD=957

b. Begint u later dan opgegeven? Meld dan de nieuwe aanvangsdatum meteen aan Gedeputeerde
Staten.

c. Blijkt voor aanv^g dat u tijdens de sana'ing van het saneringsplan moet afw^ken? Meld daze
wijziging dan bij Gedeputeerde Staten twee weken voordat u met de sanering start. Verstrek
Nerbij de vplgende gegevens;

■ - alle gegevens die afwijken van het saneringsplan;
- de Inhoud van de wijziging;
- de reden van de wijziging;
-  de gevolgen van de wijziging voor de saneringsdoelstelling en saneringsmaatregelen.

d. Moet u tijdens de sanering afwijken van het saneringsplan? Breng Gedeputeerde Staten dan
meteen op de hoogte.

e. Graaft u tijdens de sanering verontreinigde grdnd af? Breng Gedeputeerde Staten dan op de
hoogte twee dagen voordat u de eindbreedte en de einddiepte van het ontgravingsgebied berakt .
en u de ontgraving weer opvult. Bij ontgraving en opvulling in gedeelten moet u dit per gedeelte
melden.

f. Bereikt u de eindbreedte en de einddiepte van het ontgravingsgebied binnen vijf dagen na de start
van de sanering? Meld dit dan tegelijk met de aanvangsdatum van de sanering

-4 / 4 - 0ns kenmerk : 2020-FUMO-0040015
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inleiding

In opdracht van het Rijksvastgocdbedrijf b door Antea Group een Natuurtoets en Passende
Beoordeling of^esteld voor een geplande bodemsanering van drie stortgaten met
bodemverontreiniging ten noordwesten van Helium, Ameland. De opdraditgever b voomemens
om deze stortgaten te verwijderen. Het opruimen van de stortgaten wordt ab dringend
noodzakelijk beschouwd. Hiervoor is een Passende Beoordeling geschreven door Antea Group.

In ov«1eg met de Provinde FryslAn wordt de opievering en herinrichting van
de saneringslocatie zodanig ingevuM dat er sprake zai zijn van een ecologbdhe plus.
Voonvaarde voor het verkiijgen van instemming van de Provinde met de uitvoeringsplannen b
dat er voor de uitvoering van de bodemsanering een natuurherstelplan wordt opgesteld.
De inrichting van de locatie na de sanering is in dit natuurherstelplan nader uitgewerkt

In figuur 1.1 b de situering van het projectgdiied weergegeven.

Figuur 1.1. Ug^ng van het pn^ctgebied: gJobak kxxitk van de drie stortgaten (onmie}. Broa: GhbeSptOUr.
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2.1

Achtergrondinformatie

Projectvoornemen

De verontreinigde grond uit de stortgaten wordt ontgraven en afgevoerd per schip naar een
exteme verwerker aan de vaste wal. Beoogd wordt om dit uit te vMren in de periode oktober •
december 2020.

Vervotgens zai de locatie zo goed ais mogelijk teruggebracht worden naar een natuuriijk uitziend
dia'n, door zand aan te voeren. Dit zand is tijdens de zandsuppletie in 2019 reeds In depot gezet
op bet strand iangs de duinenrij op drca 1 km vanaf de iocatie.

Z2. Terrelnlnrfchting tIJdens ultvoering

Voor natuurtimtei geidt dat tijdens de ultvoering zoveel mogeiijk schade aan de natuur meet
worden vocrkomen. Want hoe minder schade er wordt veroorzaakt tijdens de ultvoering des te
minder herstel er nodig is en des te snelier zaI het gebled weer zijn natuurlljke functie hebtien.
Voor de ultvoering van het werk b daarom gekozen voor een tijdeiijke inrichting waarbij zoveel
mogelijk schade wordt voodromen. Voor de locatie van de waterzuiveringsinstailatle, de
opslagplaats van sdione grond, het ketenpark en een tijdeiijke toegangsweg zijn daarom, in
overteg met betrokken partijen, zorgvuidig locaties gekozen waarbij deze zo min mogelijk sdiade
aanbrengen aan beschermde soorten en gebieden. Deze locaties betreffen zoveel ais mogelijk
locaties waar reeds sprake Is van een lagere natuurwaarde en locaties die eerder zijn gebruikt
voor ultvoering van werken in het gebled (waar al sprake is van min of meerdere natuurschadej.
In onderstaande figuur 2.1 Is de geplande terreiidnrichting weergegeven.

A
figuur 2.1: Geplande Inrichting Induslef WZi opslagkxaOt qtoth! en toegongswtg.
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Advies Provincie Fryslln voor opieveren te saneren stortplaatsen bodemverontreiniging bij

voortnalige NAM-locatie Hollum op basis van Natura 2000 beheerplan Ameland

Uitgangspunt van bet Natura 2000 beheerplan

Tekst uit Natura 2000 beheerplan Ameland (Meijer e.a. 2016):

In Natura 2000 beheerplan voor Ameland (en ook de andere Waddenellanden) wordt ailereerst

ultgegaan van de sturende rol van natuurlijke processen die op het gebled Inwerken. Hoewel de
Natura 2000 doeien voor Ameland geformuleerd zljn in termen van behoud, ultbreiding of

kwallteitsverbetering van afzonderlijke habltattypen en soorten, kunnen die doeien alleen

duurzaam gehaald worden wanneer die natuurlijke processen zoveel mogelijk hun werk kunnen
doen. Ook het beoordelen van effecten van huidig en toekomstig gebruik en het aangeven van

benodigde maatregelen kan niet enkel met informatie over afzonderlijke soorten en habitattypen
gebeuren. Nee, daarbij zai men steeds moeten teruggevallen op de processen die aan de basis
van het geheel liggen. Deze hebben immers de structuur van het ecosysteem en het gehele
landschap van de eilanden in de loop van de geschiedenis bepaald en doen dat nog steeds.

Over de habitattypen In de Hollumerduinen

In dit deel van de dulnen is geen vegetatlekaart gemaakt. Daarom zijn de habitattypen hier
globaal aangeduid met de toevoeging zg (= zoekgebied) in de legenda. Dit betekent dat de
aanwezigheid en kwaliteit van de habitattypen onzeker is en niet is onderbouwd. Op kaart zijn
deze typen gearceerd.

Uit het hoofdstuk Visie en uitwerking kernopgaven en Instandhoudlngsdoelstelllngen van het

Natura 2000 beheerplan Ameland

In de paragraaf waar de maatregelen en beheer voor de Hollumerduinen worden beschreven,

staat de volgende maatreeel voor herstel van de eradienten (Meiier e.a. 2016):

•  Behalve de plaatsen waar nu al overstulving vanuit de zeereep naar het achterland

plaatsvindt, zaI naar nieuwe plekken worden gezocht in zorgvuldige samenspraak met de

eilandbewoners, beheerders, overheden en deskundigen. Uiteraard geldt in alle gevallen

dat de kustveiligheid voorop staat en gegarandeerd blljft.

Advies OBN deskundigenteam duin en kust

In 2016 is een advies uitgebracht door het deskundigenteam duin en kustlandschap van OBN (=
Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit). Dit advies had betrekking op het stimuleren van
verstuiving als herstelmaatregel voor de habitattypen Witte en Grijze duinen.
Voor de Hollumerduinen wordt met name het voleende eeadviseerd:

•  Door de westelijke expositle van het duingebied op de zee en de reeds optredende sterke

instuiving van kalkhoudend zand vanaf het strand, leent het gebled zlch zeer goed voor

het bevorderen van verre Instuiving van kalkhoudend zand. Dit kan gerealiseerd worden

door het creeren van twee W-0 georlenteerde reeksen van achter elkaar liggende vrij

grate stuifkuilen (doorsnede 10 tot 30 m). Het kolkrijke zand kan dan van stuifkuil naar

stuifkull het kalkarme duingebied in stuiven. Tevens kunnen de kuilen onderling de

eolische activiteit bevorderen. Ook op of in de zeereep zouden stuifkuilen oangelegd

kunnen worden om het instuiven van kalk extra te bevorderen. Met deze maatregelen Is

het mogelijk om voor een aanzienlijke oppervlakte de ontwikkeling van basenrijkere

varmen van duingrasland te bevorderen. De reeksen zouden over een grate afstand

kunnen worden uitgevoerd, zelfs tot in het Engelsmanduin (volgende stop). In een

sequentie van circa 1.500 m die dan ontstaatzou een groat aantal kuilen (enkele

tientallen) gerealiseerd kunnen worden (Aggenbach e.a. 2016).

Blad4van 11
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Door offlstancl^ieclm ziin de herstdmaatrcttNn in d« Hi^lwntrdulMn, loals hldfxnwn
mnsdireven, nog niet ultgcvoerd (e^endomssituatie). De graafwertaaamheden op
smeringslocaties zouden al een eerste aanzet in die richthig kunnen geven. Mits goed afgewertct

De te saneren kxaties djn op onderstmnde flgwif 23 iMiMi wtviaven.

Fltuur2J:Locatfevmtltte$amtmstortgaten.

De geten zouden wat ruimer kunnen worden ontgraven en af worden gewerict als stuMkuiien tot
op het grondwatemiveau. DaarbiJ (suppletie-)zand op de bodem aanvullen tot or^eveer hM
grondwatemiveau (drca N AP * 2,5 m). Verden Met inplanten met helml Zie voorbeeld op
onderstaande foto's (stuifkullen graven op TerscheUing 2019).
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De rest van het suppletiezand hoeft dus niet te worden gebruHct om de gaten helemaal op te
vulien. CMt kan dan het best ter hoogte van de gesaneerde stortplaatsen In de zeereep worden
gelegd, zodanig dat het ook naar binnen en kan stulven. Daaitnee blljft het totaahrolume
binnen het kusthjndamentgewaart>orgd.

Verwacht effect voor de Instandhoudlngsdoelen Natura 2000

Op de bodem van de gesaneerde kuilen zullen in eerste instantie plonlersoorten van het
habitattype H2190B katkrijke duinvallelen verschijnen.
Het stuivende zand zai In de omgeving voor buffering van de grijie dulnen (H2130) zorgen.
Planten als bijvoorbeeld dulnviooltje en het mos duinsterretje proflteren hlervan. Dit is ook bij
uitstek het lee%ebied van de kleine parelmoervlinder, de duinparelmoervllnderen detapuit (Van
Oosten e.a. 2008, Van Tumhout e.a. 2014).

Deze dynamisrdie processen horen bij de natuuriijke cyclus waarin de duingraslanden (grijze
dulnen) ilch ger^eld kunnen verjongen. Hierdoor blijft het habitattype duurzaam In stand. In de
successie die na verioop van tijd optreedt, zaI het habitattype grijze dulnen tai^ In goede
kwallteitvoort kunnen leven (meer dan SOjaar) (Aggenbach e.a. 2016).

Met een zorgvuldlge afwerking kan de sanering dus goed aan de instandhoudlngsdoelen voldoen
en een bijdrage leveren binnen het totaalpian.

Referentlet

Aggenbach. C.J.S., S.M. Arens, A. Kooljman. E.J. Lammerts. (2016) Beheeradvies activering eollsche dyrumiek

op de Waddenellanden alt PAS-maatregel voor habitattype H2130 Grijze dulnen. OBN, Ontwikkeling

en beheer natuurkwalitelt Driebergen.
Meljer, Jan, Gabriel Vrlcns. Sies Krap en Evert Jan Lammerts (2016) Natura 2000 beheerplan Ameland.

Minlsterie van Economlsche Zaken, Directle Natuur & Biod'rversiteit Den Haag.
Oosten, Herman van, Chris van Turnhotrt, Peter Beusink, Frank Majoor, Kocn Hendriks, Marten Geertsma,

Arnold van den Burg en Hans Esselink (200S) Broed en voedselecologle van t^ult: Opstap naar
hcfstel van de faunadhrerslteil In de Nederlandse kustduhien. Stkhting Bargenreen, Nljmegen.
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2.5 Locatiebezoek

Op 14 mel 2020 is vanaf circa 08:15 tot 10:00 uuren van 12:30 tot 14:00 uur een terreinbezoek

ultgevoerd doorj^^2^ deskundig senior ecoloog, met droog en zeer zonnig weer, bij een
temperatuur van ca. 22 graden Celsius en windkracht 2 Bft. Tijdens de terreinbezoeken is het
geheie piangebied bekeken. Tevens is de directe omgeving (straai circa 75 m), deels met een
verrekijker, beoordeeld, voor zover dat mogelijk was.

De locaties van de te saneren stortgaten zijn niet noemenswaardig gewijzigd en de situatie zoals
deze is Ijeoordeeld in de Passende Beoordeiing is nog representatief.

2.6 Interview met Natuurcentrum Ameland

op IS mei 2020 is een uitgebreid gesprek gevoerd tussen ecoloog,^.9 en gebiedskenner de
] van het Natuurcentrum Ameland. In het gesprek is voornameiijk ingegaan op de

herinrichtingsopties, na de werkzaamheden. Na deze bespreking zijn er diverse opties overwogen
waarvan de conclusies zijn opgenomen in het herinrichtlngsvoorstel (zie hoofdstuk 3).

2.7 Herinrichting naastgelegen gesaneerde voormalige NAM mijnbouwiocatie

Bij de werkzaamheden in 2019 voor het verwijderen van de voormailge NAM-locatie Hoilum is
ecologische begeleiding ultgevoerd. Na de verwijdering zijn enkeie delen van het duingebied, ten
noordoosten van de stortgaten, herlngericht onder ecologische begeleiding van het
Natuurcentrum Ameland.

Het terrein van de voormalige mijnbouwiocatie bevat een poel, en bestaat verder uit een

zandbestuivingsvlakte. De verstuiving. deels door het suppletiezand dat nog op het strand
aanwezig was, heeft een grootgebied bedekt. Het voormalige moerasgebied ten oosten van de
mijnbouwiocatie en de noordelijke rand van het duinmerengebied zijn afgedekt.
In onderstaande foto's is deze situatie weergegeven.
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3  Herinrichtingsplah

3.1 Alternatieven

Voor het plan is rekening gehouden met de volgende belangen en randvoorwaarden:
Ten eerste Is de Provinde Frysian met een update van het bestaande Natura 2000 beheerplan

bezig voor (onder andere) Dulnen Ameland. Er is rekening gehouden met de wensen ult deze
update van dit plan.

Er Is verder ultgegaan van een gecomblneerde ultvoering met de bodemsanering, Er zljn Immers

bij het saneren, machines en personeel beschlkbaar, waarmee "werk met werk" gemaakt kan
worden. Voorwaarde Is dat de herstelwerkzaamheden direct volgen op de

sanerlngswerkzaamheden.

Als laatste Is de beglnsltuatle van de herstelactle, na de sanering, opgebouwd ult twee

signiflcante situatles. Enerzljds is er, in grijs duin, een aantal kullen ontstaan tot onder het

grondwaternlveau na ontgraven en afvoeren van de verontreinigde grond. Anderzljds is er een

overschot aan zand aanwezig vanult de zandsuppletie van 2019 wat bestemd is voor verbetering
van de kustbescherming ter plaatse. Er spelen dus meerdere belangen zoals het verwerken van

de reeds aanwezlge hoeveelheld zand (kustbescherming) maar er zljn ook wensen van de
natuurbeleldsmakers.

Alternatieven

1. vergroten van de ontgravlngsputten tot grotere (stulf)kuilen;

2. opvullen van de ontgravlngsputten tot op grondwaternlveau, leldend tot kleinere stulfkuilen;

3. opvullen van de ontgravlngsputten tot op omgevlngsnlveau;

4. ophogen van de ontgravlngsputten tot op dulnnlveau.

Aanvullende opties

Er kan per locatle en andere keuze gemaakt worden.

Alle alternatieven kunnen gevolgd worden met het planten van helmgras, of niet.

3.2 Uitwerking plan

Stortgaten 1 en 2

Belde stortgaten behoren bij de ulterste dulnstrook, waar vanult het aanstaande beheerplan (zle

paragraaf 2.4) gepland Is om stulfkuilen te creeren. Bij deze stortgaten is het mogelljk om daar

binnen het werk Invulling aan te geven. De stortgaten 1 en 2 worden daarom na de sanering,

alleen aangevuld tot op grondwaternlveau (tot ca. NAP + 2,5 m). Voor stortgat 1 gaat het daarblj

om circa 3.750 m' en bij stortgat 2 om circa 2.750 m' aanvulzand. De gaten worden daarna nIet
verder aangevuld tot op omgevlngsnlveau om zo een stuifkuil te maken. De stulfkuilen krijgen
een diameter van circa 50 m (locatle 1) respectlevelljk een diameter van 40 m (locatle 2).

Het vergroten van de stortgaten/stulfkullen Is niet haalbaar omdat er voor de extra vrljkomende

grond geen rulmte is en er binnen dIt gebled ook nog overtolllg zand ult het stranddepot moet
worden verwerkt ten behoeve van de kustbescherming.

Na de werkzaamheden wordt er geen helmgras geplant, omdat dIt de verstulving blokkeert.

De stulfkuilen worden na aanvulllng geproflleerd met flauwe taluds (1: 2,5 of flauwer) zodanig
dat er een natuurlljk ogende organlsche vorm ontstaat.

De geplande werkzaamheden zljn tevens aangegeven op bijgevoegde tekening 0460627.100-

NHl.

Blad9vanll
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Stortgat 3

Dit stortgat heeft drie aspecten waardoor het anders wordt uitgevoerd dan de overige
stortgaten. Ten eerste was de locatie van dit stortgat voorheen onderdeel van een dulnenrlj.
Deze dulnenrlj Is nog doorlopend ten westen van het stortgat, en deels ten oosten. Ten tweede
loopt langs dit stortgat een pad dat veelvuldig gebruikt wordt. Ten derde llgt de fietsenstalling,
behorende bij een strandopgang, ernaast. Als dit stortgat achterblijft als kull zullen dit pad en de
fietsenstalling op den duur mogelljk verzakken en zai een dergelljke stulfkuil op deze locatie veel
mensen ultlokken tot betredlng. Vanult velllgheldsoogpunt Is reallsering van een stulfkuil bIj
stortgat 3 derhalve niet wenselljk. HIerdoor wordt bij stortgat 3 de ontgraving na de sanering wel
weer volledig aangevuld tot op omgevlngsnlveau (tot ca. NAP + 5 m). Voor de aanvulling is circa
6.750 m' aanvulzand nodlg.
HIerblj wordt nieuw helmgras Ingeplant, om verstulving van zand te blokkeren en het duin de
kans geeft om op deze plaats te blljven liggen.

Resterend zand

Het depot zand op het strand dat bedoeld Is voor de aanvulling van de te saneren stortgaten Is
vanult kustbescherming speclfiek bestemd voor deze locatie en zaI ook voor dit doel toegepast
moeten worden In dit gebled. Omdat de stortgaten 1 en 2 nIet volledig worden aangevuld, blljft
er zand over dat op een andere piek In het gebled zaI moeten worden toegepast.

Het verwerken van dit zand In de zeereep op het strand Is vanult kustbescherming niet wenselljk.
Zand op het strand heeft namelljk nIet dezelfde duurzaam beschermende werking als zand In de
zeereep aan de binnenzljde van de dulnen. Daarom wordt dit zand In de directe omgeving van de
werkzaamheden aan de binnenkant van de bultenste dulnenrlj (zeereep) gelegd.
Na aanvulling van stortgat 3 en gedeeltelljk aanvullen van de stortgaten 1 en 2 Is er naar

verwachting nog maximaal 5.000 m'zand over wat verwerkt zaI worden aan de binnenkant van
de bultenste dulnenrlj. Deze hoeveelheld Is afhankelljk van hoeveel zand er ult de taluds en

bovengrond van de ontgraving hergebrulkt kan worden, afhankelljk van de werkelljke

hoeveelheden te ontgraven verontrelnlgde grond en afhankelljk van de hoeveel zand die er vanaf
het strand Inmlddels Is verwaald. De locatie van toepassing Is Indlcatlef aangegeven op tekening
0460627.100-NHl. De deflnltleve toepasslngslocatle en profllering wordt In het veld bepaald In

overleg met de ecologlsche begelelding en op aanwijs van de directle.

Toegangspad

Het toegangspad Is van orlglne een rulterpad, weike door grijs duIn heen loopt. Dit pad wordt
gaandeweg breder gelopen door de rulters en Is bIj de sanering van de voormallge NAM

mljnbouwiocatle In 2019 ook enlgszlns verbreed achtergelaten. Dit Is bijna onoverkomelljk (o.a.
passeerplekken voor het transport) en wordt ook verwacht na deze sanering. Het Is wenselljk om
dit pad weer te versmallen na de sanering.

Het over de hele lengte versmallen van het pad Is echter nIet mogelljk omdat het pad in de
toekomst ook nodlg Is als ontslultlngsroute voor Inspectiewerkzaamheden door Rljkswaterstaat
dus het moet berljdbaar blljven.

Wel wordt het pad na de werkzaamheden verbeterd door de bovenlaag van het pad te zeven om
metaal en pulriresten die nu soms nog worden aangetroffen te verwijderen. Dit Is goed voor de
men- en rultersporters.

Daarnaast worden tijdelljke passeerstroken na de werkzaamheden weer verwijderd en wordt
overwogen om na afloop het oorspronkelljk duIn op deze drIe passeerplekken te herstellen door
deze open plaatsen met zand aan te vullen. HIermee wordt het natuurlljke beeld van het pad
weer versmald en dus hersteld.

Antea Group

Heerenveen, augustus 2020
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8443 DV KEERENVEEN ynrnttmuem/fnitrtm

Leauwarden, wjguo^ 2320
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DetiandeM door
Uwkanmerk

B«l8t(l4

01789816
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Teom Greene R«08lgavlr« / (05^ 292 80 95 orwnbOfirysian.fi1

Onderwerp : PF-2020a07166: burtemmfng 1ria|iiufhdM#ian opruhnwi ttortpheteen
H(^um Ameland*

GeacNe heeriimevrouw.

In uw mai van 4 aupu^us 2020 vraagt u nl ofltflddaxMd kan gaan met hetdoor u
ingedende Inatuurherste^n opruknen stortpiaatsen Hoflum Amdancr: Anteagroup
3 auguaius ̂K20.

netuufheiatelplan

Het indienen van het natuurtieratokiian vfoait voor ult onza inatsmming voor de werkzaam-
heden voor de bodemeanerfng van de etortoidan te Hoflwn Ameland b| brief van 23 Jurtf
2020 met kenmerk 01764818.

Bovengenoemde inatemmkig geeft aan dat er een nader uitgewerkt natmitieratelplan tor
goedkeurtng voorgeiegd moet wordwi by de Provkicie Frys^.

In het ndtuiatierBleli^ wordt op kizicNe^ke wQze de nadete uRiwerldno per stortpiaatB
aangegevw) en weike irilematieven daarvoor aan de orde i4n. Voofta wndt etl geetaan by
de nadere ainondbig VW1 het toegwig^Md en de nadere aftMMldig van het reaterende zand
vomuit het depot (op het etrand) dat vwwerkt zai oworden in de bhmensta dutneruf (zeere^).

Oc kom tot de oondueie (tit het nahMheratelplan in i^ Is met de iMgangqxff^en van het
Beheerpfm FMira 2000 Aineland en near viiwacMino een goede baaie zai zyn voor de
veilialartna van de Nafeura 2000 doeMeibiaen bi (fit (deaDduhoebied. Het natuurtierstaiDian
paatvoortaookbideultOPiQapiiritenwdebodiiBaanannotolcubBiaechetitii^

-1/2- OnokinMric 01788016
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Ministerie van Infrasavcniur en Waterstaat
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beschikking
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Hummer

Ondenrarp

3 September 2018
RWS-2018/33683

Vergunnlng op grond van de Waterwet voor het
aanleggen van een 20 kV-verblndIng naar de gas-
wtnlocatle op het oosten van Ameland.
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RWS INFORMATIE

1. Aanhef

Datum

3 September 2018

Nummer

RWS-2018/33683

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 12 juli 2018 een aanvraag

ontvangen van Liander Infra N.V., Dijkgraaf 4, 6921 RL te Duiven cm een
vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten
van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft;

Het gebruik maken van de zandige primaire waterkering op het Waddeneiiand
Ameland en de daartoe behorende beschermingszone voor:

•  het middels een open ontgraving aanleggen van een 20 kV-verbinding
naar de gas-winlocatie op de oostpunt van het eiland.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer RWSZ2018-00010894. De aanvraag
indusief de ontvangen aanvuilende informatie omvat de volgende stukken:

-  Aanvraagformulier van 12 juli 2018 met aanvraagnummer: 3798369;

Machtiging Liander van 12 juli 2018;

- Werkomschrijving aanleg 20 kV-verbinding Ameland, ongenummerd,

ongedateerd;

B.ijiage A, Tekening leggen MS kabels Ameland, Case nr: 187610, biad 1
van 5, 12-07-2018;

Bijiage B, Tekening leggen MS kabels Ameland, Case nr: 187610, biad 2
van 5, 12-07-2018;

Bijiage C, Tekening leggen MS kabels Ameland, Case nr: 187610, biad 3
van 5, 12-07-2018;

Bijiage D, Tekening leggen MS kabels Ameland, Case nr: 187610, biad 4

van 5, 12-07-2018;

Bijiage E, Tekening leggen MS kabels Ameland, Case nr: 187610, biad 5
van 5, 12-07-2018;

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de
Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de
minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

I. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5, onder c, Waterwet aan

Liander Infra N.V., Dijkgraaf 4, 6921 RL te Duiven te verlenen voor:
•  Het gebruik maken van de zandige primaire waterkering en de daartoe

behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de
functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te
verrichten, werken te maken of te behouden, dan wei vaste substanties of

voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of
liggen voor het middels een open ontgraving aanleggen van een 20 kV-
verbinding naar de gas-winlocatie op de oostpunt van het Waddeneiiand
Ameland.
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Datum

3 September 2018

II. De vergunning voor het behouden en onderhouden van de 20 kV-verbinding is Nummer

geldig voor onbepaalde tijd. De vergunning voor de werkzaamheden voor het

aanieggen van de 20 kV-verbinding is geldig tot 22 december 2018.

III. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de
in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelsteilingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning gebruikte begrippen wordt
verwezen naar bijiage 1 van deze vergunning.

3. Voorschriften

3.1 Aigemene voorschriften

Voorschrift 1

Piaatsbepaling werken

De werken moeten worden gemaakt en behouden ter piaatse zoals is aangegeven
op de bij deze vergunning behorende en in bijiage 2 opgenomen tekeningen.

Voorschrift 2

Aanvang en voitooiing werkzaamheden
1. Ten minste 14 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moeten

de werkzaamheden worden gemeid bij het bevoegd gezag.
2. Indien het werk gereed is, moet dit binnen 14 dagen gemeid worden aan het

bevoegd gezag.

3. De meldingen, genoemd in iid 1 en 2, kunnen per e-mail gericht worden aan:
meldinaen-RWSNNQRWS.NL.

Voorschrift 3

Contact persoon
1. De vergunninghouder is verplicht een of meer personen aan te wijzen die in

het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze
vergunning bepaaide of bevolen, waarmee door of namens het bevoegd
gezag in spoedgevailen overieg kan worden gevoerd.

2. De in iid 1 genoemde contactpersoon dan wel contactpersonen moeten ten

minste 14 dagen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden

medegedeeld worden via het e-mailadres: meldinaen-RWSNN@RWS.NL.

3. Wijzigingen moeten zo spoedig mogeiijk worden medegedeeld via het e-

mailadres: meldinaen-RWSNNQRWS.NL.
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Datum

3 September 2018

Voorschrift 4 Nummer

Ongewoon voorval rws 2018/33683
1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen

onmlddellljk maatregeien te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden
verlangd, om een nadellge beinvloedlng van het waterstaatswerk te voorkomen
of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te

beperken en ongedaan te maken ten aanzien van;

het vellig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of
bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende"
functies,

de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam, en

het kustifundament.
2. De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig

mogelijk aan de waterkeringbeheerder.

3. De vergunninghouder verstrekt aan de waterkeringbeheerder tevens, zodra zlj
bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:

De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het
voorval zich heeft voorgedaan;

Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen

voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;

De maatregeien die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen
van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.

De maatregeien die worden overwogen om te voorkomen dat een
zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

3.2 Specifieke vooVschriften

Voorschrift 5

Technische voorschriften

2. De minimale gronddekking boven de kabel/leiding moet ten minste 80
centimeter bedragen.

3. Boringen en/of persingen met mantelbuizen zijn uitsluitend toegestaan op de

beoogde locatie aan de Kooiweg en ter hoogte van de Klein Vaarwaterweg
zoals aangegeven In bijiage 2 en beschreven in bijiage 3.

4. De voor het leggen, verleggen, opruimen of herstellen van het werk te graven
sleuven of gaten moeten tot een zo klein mogelijk profiel worden beperkt.

5. Het terrein waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd moet zo spoedig mogelijk
na afloop van de werkzaamheden in de oorspronkelijke toestand worden

hersteld.

6. Oneffenheden in het terrein of wegoppervlak, die het gevolg zijn van de
werkzaamheden, moeten zo spoedig mogelijk worden hersteld.

7. De waterafvoer, inclusief de afwatering van de toe- en afVoerwegen, moet

ongehinderd kunnen plaatsvinden.

8. Verzakkingen dan wel zettingen, die in de loop van de tijd als gevolg van de
werkzaamheden optreden moeten worden hersteld.

9. BInnen een maand nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd moeten

revlsietekeningen in DWG of dxf-formaat ter goedkeuring aan de
waterbeheerder worden overlegd waarop de exacte constructie en de ligging
(X, Y en Z) van de werken is aangegeven. De tekeningen dienen te worden
aangeleverd via de e-mailadressen: meldingen-rwsnn©rws.nl en
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Datum

3 September 2018

areaalgegevensNN@rws.nl. De revisietekenlngen worden onderdeel van Nummer
bijlage 2 van deze vergunning op het moment dat de waterbeheerder zljn rws-2018/33683
goedkeuring op de revisietekenlngen verleend.

Voorschrift 6

Periodiek beheer en monitoring

lederjaar moet er een monitoringsrapport van de werken ter kennisgeving aan de
waterkeringbeheerder worden voorgelegd. Mutaties van de kabels veroorzaakt door

onderhoud moeten jaarlijks worden gemeld aan de waterbeheerder.

4. Aanvraag

4.1 Aanleiding

In het kader van 'Duurzaam Ameland' wil de NAM de uitstoot van C02 fors

reduceren. De NAM gebruikt voor de winning van aardgas op en bij Ameland
stroom dat wordt opgewekt door gasgestookte generatoren. De NAM is
voornemens deze generatoren niet meer in te zetten voor de productie van
stroom. Alternatief is dat de NAM stroom afneemt van het reguliere net. Om deze
reden is Liander N.V. voornemens een 20 kV-verbinding aan te leggen naar de gas
win-locatie van de NAM op de oostpunt van Ameland. Middels deze verbinding kan
deze locatie op een meer duurzame wijze van stroom worden voorzlen. De

gasgestookte generatoren hoeven daardoor in beglnsel niet meer worden
aangewend.

4.2Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag van de vergunning heeft betrekking op het verbinden van de gas
win-locatie van de NAM op het oostelijke gedeelte van Ameland met het reguliere

stroomnet middels een 20 kV-verblnding.

Op grond van artlkel 6.13 en 6.14 van het Waterbesluit is het verboden zonder

vergunning van Onze Minister als bedoeld in artikel 6.5 van de Waterwet gebruik
te maken van:

waterkeringen in beheer bij het Rijk of van een daartoe behorende
beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie,
daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:

a) werken te maken of te behouden;

b) vaste substantie of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen,
of deze te laten staan of liggen.

De hierboven genoemde handelingen met betrekking tot de werkzaamheden voor

het aanleggen van een 20 kV-verbinding zijn derhalve vergunningplichtig.
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4.2.1 Beschrijving van het waterstaatswerk waarin de handelingen

plaatsvinden

Datum

3 September 2018

Nummer

RWS-2018/33683

De activiteiten vinden plaats in de zandige primaire waterkering en de daartoe

behorende beschermlngszone langs de Noordzee op het Waddenelland Ameland,

Beschrijving van het waterstaatswerk

De primaire waterkeringen die Ameland omsluiten hebben een gezamenlijke

lengte van 36,3 km. De waterkering bestaat deels ult duin (20 km) en deels uit

zeedijk (16,3 km). De duinwaterkering is in beheer bij Rijkswaterstaat Noord-

Nederland. De waterkeringen worden aan de Waddenzijde gevormd door een dijk

en aan de Noordzeezijde door een brede duinengordel. Deze brede duinengordel

beschermt de achterliggende dijkring tegen overstromingen vanuit de Noordzee.

In de jaren tachtig en negentig is de meest landwaartse duinregel zodanig

versterkt dat er sprake is van een doorgaande duinregel, die voldoet aan de

veiligheidsnorm die destijds door de Deltacommlssie is vastgesteld.

5. Toetsing van de aanvraag aan de doelstelllngen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de
aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die
richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en

waterschaarste;

b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en
ecologische kwaliteit van watersystemen en;

c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstelllngen vormen in onderiinge samenhang het toetsingskader bij
vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen
van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet

mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van
voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van
veiiigheid, waterkwantlteit, waterkwallteit en maatschappelijke functievervulling
door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in
aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4
van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn
richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeiing verenigbaar is met
de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het
beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is
gehouden.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader vojgt in de
paragraaf 5.1 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het
waterbeheer.
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5.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een
Rijkswaterstaatswerk en/of bijbehorende beschermingszone

5.1.1 Regelgeving en beleid

De hoofdiijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het
doelmatig gebruik van Rljkswaterstaatswerken en de manler waarop daarbij
rekening moet worden gehouden met de ecologlsche doelstellingen die gelden voor

KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode
2016-2021. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de
reaiisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota
Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik
van Rijkswaterstaatwerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt
in de Beieidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader
IJsseimeergebied.

De beleidslijn voor de kust bevat een kader vanuit het waterveiligheidsbelang voor
toetsing van ingrepen of activiteiten met een ruimtebeslag. De strategie voor
waterveiligheid houdt in: het kustfundament op pel! houden, het handhaven van
de kustlijn en het achterland met primaire waterkeringen beschermen tegen
overstromingen.

Het Beheer- en ontwikkeiplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) vertaalt
dit beleid door naar het beheer van de Rijkswateren, met een onderverdeiing naar
functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het BPRW 2016-2021 een

toetsingskader voor individueie besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en
beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is'
vastgelegd op weike manier deze aanvragen getoetst worden aan de ecologlsche
doelstellingen die op grond van het BPRW 2016-2021 geiden voor KRW-
wateriichamen.

De bescherming van de waterstaatkundige belangen op grond van de Waterwet is

nader uitgewerkt in de Beleidslijn Kust (2007). De beieidslijn is van toepassing in
het kustfundament en de primaire waterkeringen van de Waddenzee en de Eems-

Doilard. Het deel van de Noordzee tot de doorgaande dieptelijn -20 m NAP
(kustzee) hoort ook bij het kustfundament.

Datum

3 September 2018

Nummer

RWS-2Q18/33683

De hoofdddelsteiling van het beleid in het kustfundament is de waarborging van de
veiligheid tegen overstromingen vanuit zee met behoud van de (inter)nationale
ruimteiijke waarden waarbij de gebiedsspecifieke identiteit een belangrijke
kernkwaliteit is. De Beleidslijn kust bevat onder meer een kader vanuit het

waterveiligheidsbelang voor toetsing van ingrepen of activiteiten met een

ruimtebeslag. De Beleidslijn kust maakt een onderscheid in:

a. beleid voor bestaand bebouwd gebied: "ja, mits'-principe;
b. beleid voor onbebouwd gebied: 'nee, tenzij'-principe;

c. beleid voor jaarrond aanwezigheid en exploitatie van strandpaviijoehs en
andere semipermanente bouwwerken op het strand;

d. Voorwaarden vanuit waterveiligheid en overige voorwaarden (vanuit ruimteiijke
kwaiiteit, natuuren ecoiogie).
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3 September 2018

Nummer

RWS-2018/33683

RWS INFORMATIE

De toelaatbaarheid van activiteiten in het kustfundament van de Noordzee Is

beoordeeld aan de hand van een handrelking die Is opgenomen in de beleldslljn. De

toepassing van deze handrelking en In het bijzonder het criterium 'geen feltelljke
belemmering van het meegroeien met de zee, van de kustlljnzorg en het velllge en
doelmatig gebrulk van het waterstaatswerk' bij de beoordeling van activiteiten is
nader uitgewerkt in het Uitvoeringskader vergunningverlening kust (april 2010
vastgesteld door DT-RWS).

Onderhavige aanvraag heeft betrekking op het aanleggen van een 20 kV-verbinding
die voor een groot deelt loopt door de duinen. De betreffende werken vallen verder
in de (buiten)beschermingszone2eezijde van de primaire waterkering en deels
buiten het beheersgebied van Rijkswaterstaat.

De waterkering zai door de aangevraagde werken niet worden belast. Het aanleggen
van een 20 kV-verbinding heeft geen directe invloed op de waterkering. De
aangevraagde werken zijn dan ook niet in strijd met het uitgangspunt van de
Beleidsregels en dit werk kan worden toegestaan.

5.1.2 Overwegingen t.a.v. de voorkoming en beperking van
overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en
wa te rkwa n ti te i t)

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getqetst aan de
doelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het
Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) en
bijbehorende documenten. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende,
schoon en (ecologisch) gezond water in het BPRW dienen ter voorkoming van
overstromingen, wateroverlast en waterschaarste:

Om overstromingen te voorkomen is behaive een netwerk van

functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs

via de rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhaven van de

basiskustlijn en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament

met zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het
voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee. Het beleid met

betrekking tot de bescherming van deze waterstaatkundige belangen is

uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beieidsiijn Kust en het

Beleidskader IJsselmeergebied.

Voldoende water, niet te veel en niet te weinig, is cruciaal voor het goed
functioneren van Nederland. De grote rivieren en het IJsselmeer staan daarbij
centraal. Het waterbeheer is er op gericht om wateroverlast, watertekort, droogte
en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast,
waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepakt
binnen het waterveiligheidsbeleid.

Naast de hierboven reeds genoemde algemene voorwaarden, dient te worden
voldaan aan de voorwaarden in het toepassingsgebied van de beleidslijn Kust die,
afhankelijk van de aard van de activiteit en de locatie, hieraan worden gesteld en

RWS INFORMATIE Pagina 8 van 23



RWS INFORMATIE

Datum

3 September 2018

die dienen ter voorkoming en beperking van overstromingen, wateroverlast en Nummer
waterschaarste. Deze voorwaarden zljn de volgende; rws-2oi8/33683
a. Er Is geen sprake van een feltelijke belemmering van het meegroeien met de

zeesplegel, van de kustlljnzorg of van de versterking van het zandige

kustfundament;

b. Er Is sprake van een zodanige situerlng, ontwerp en ultvoering van de Ingreep
dat voldaan wordt aan 'zacht waar het kan, hard waar het meet';

c. Er Is geen sprake van een feltelijke belemmering van het onderhoud, de

huidlge veillgheld of de toekomstlge versterking van de primaire waterkering
Incluslef de rulmte nodig voor tweehonderd jaar zeesplegelstljglng.

Ten aanzlen van deze voorwaarden wordt het volgende overwpgen.

Ad. a.

De aangevraagde werkzaamheden worden deels gerealiseerd In bultendijks gebled
(dus elgen risico Inltlatlefnemer) en In een gebled waar het ultgangspunt Is dat het
dynamisch beheerd wordt.
De werken kunnen op lange termljn negatleve consequenties hebben op het
meegroeien met de zeesplegel, van de kustlljnzorg of van de versterking van het
zandige kustfundament. Alhoewel er op dit moment op deze locatie nog geen
concrete plannen llggen voor meer dynamlsering, kan dat in de toekomst wel
gebeuren.

Ad. b.

Gezlen de aard van de werkzaamheden Is deze voorwaarde niet relevant.

Ad. c.

DIt betekent dat indlen op termljn versterking van de waterkering noodzakelijk Is,
delen van het perceel gebruikt kunnen worden om de versterking te reallseren.

De aangevraagde werken zljn op dit moment nIet In strljd met het ultgangspunt van
de Beleidsregels. Ook zljn er geen gronden om de vergunning te welgeren. Deze
werken kunnen dan ook worden toegestaan.

5.1.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de
chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van
watersystemen, zljn die gevolgen getoetst in het onderdeel van deze
vergunnlngen dat over de bij de actlvltelt vrijkomende emissles gaat, of In het
kader van de toetsing aan algemene regels zoals het Beslult bodemkwalltelt. In dIt
gedeelte van de vergunning wordt daarom alleen getoetst aan de ecologische
doelstelllngen van het relevante oppervlaktewaterllchaam. Hierbij Is gebrulk
gemaakt van het gedeelte ecologie van het toetsingskader Voor Indlvlduele
beslulten ult het BPRW 2016-2021.
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Datum

3 September 2018

Het uitvoeren van de in de onderhavige aanvraag vermelde handelingen leldt niet .Nummer
tot een toename van iozlngen en verliezen van gevaariijke stoffen en heeft geen rws-2018/33683
beperking In de ultvoering van het ecologische herstel tot gevolg.

5.1.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door
watersystemen

Het Natlonaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschlllende gebruiksfuncties

toe die speclfleke elsen stellen aan het beheer of gebrulk van het betreffende

Rijkswater. De functies zljn nader uitgewerkt In het Beheer- en Ontwikkelplan voor

de Rijkswateren (BPRW). Voor de Noordzee gelden de volgende functies:

• Natuur

• Energle

• Schelpdierwater

• Koelwater

• Scheepvaart

• Watersport en oeverrecreatle

• Beroeps- en sportvlsserlj

• Oppervlaktedelfstoffen

• Archeologle, cultuurhlstorle en landschap

Ultgangspunt van het BPRW Is dat In beglnsel aan de elsen van de gebruiksfuncties
wordt voldaan wanneer de basisfunctles velllgheid, voldoende water en schoon en

gezond water op orde zljn. Voor de functies drinkwater, natuur, schelpdierwater en
zwemwater gelden echter aanvuliend op de baslskwalltelt wettelijke elsen voor de
waterkwalltelt en/of het gebrulk van de betreffende gebleden die voortvloelen ult
Europese verpllchtlngen.

De aangevraagde werken brengen de functies van het watersysteem nIet In gevaar
en zljn dan ook nIet In strijd met het ultgangspunt van de Beleldsregels. Ook zljn er
geen gronden om de vergunning te welgeren. Deze werken kunnen dan ook worden
toegestaan.

5.2 Geldigheid van de vergunning

Deze vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd. Op grond van artlkel 6.22,
tweede lid, van de Waterwet kan de waterkeringbeheerder de vergunning
intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet Is
gebrulkt.

6. Procedure

De voorberelding van de beschikking op grond van de Waterwet heeft conform het
gestelde In afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
plaatsgevonden.
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7. Conclusie

Datian

3 September 201B

Nimuner

RWS-2018/336S3

De In de vergunnlng opgenomen voorschrlften waarborgen dat de doelstellingen
van hat waterfaeheer voidoende worden beschermd. Op grond van de
overweglngen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de
gevraagde vergunnlng.

8. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUC7UUR EN WATERSTAAT,

Namens deze,

Hoofd afdeling Vergunnlngvertening,
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Datum

3 September 2018

9. Mededelingen Nummcr
RWS-2018/33683

I. Bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in deze beschikking

genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan In de begeleldende brief bij
dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u
doornemen.

Cm te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en
aandachtspunten u helpen:

Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u
betekent?

Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u
behoefte aan een toelichting?
Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer
u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de
besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet
hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van
bezwaar:

Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u
van Rijkswaterstaat?
Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u
met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere,
wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een
bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact
opnemen met de in de beschikking vermelde contactpersoon. De contactpersoon
kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere
mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een opiossing te
komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen
naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, t.a.v. de afdeling Werkenpakket

van Rijkswaterstaat Noord Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:
-  uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
-  een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

(bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of
door een kopie mee te sturen);
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Datum

3 September 2018

de reden waarom u bezwaar maakt; Nummer
-  de datum en uw handtekening. rws-20i8/33683

Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking, Dat betekent
dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u
dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u,
dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de
Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een
voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank zai u daarvoor wel griffierecht in
rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden

overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het
geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site httpiZ/loket.rechtsoraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor

moet u wel beschikken over een elektronische.handtekening (DigiD). Kijk op
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Overige mededelingen:

II. Rechtsopvolging
Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet dient de rechtsopvolger van de
vergunninghouder binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan
gelden, daarvan mededeling aan de waterkeringbeheerder.

III. Inspanningsverplichting
De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te
nemen, teneinde te voorkomen dat de vergunningverlenende instantie of derden,
als gevolg van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.

IV. Schade

Indien werken en/of eigendommen van het Rijk of van derden tengevolge van het
gebruik van deze vergunning mochten worden beschadigd, dienen deze op
aanwijzing van of namens de waterkeringbeheerder door en op kosten van de
houder van de vergunning te worden hersteld.,

Schade aan eigendommen van de vergunninghouder als gevolg van natuurlijke
invloeden is geheel voor rekening en risico van de vergunninghouder.

De waterkeringbeheerder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor
eventuele schade die ontstaat door of aan vaarweg gebruikers.

V. Overige vergunningen
Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid, dat naast de in deze
beschikking verleende vergunning, voor de handelingen, waarop de vergunning
betrekking heeft, tevens een omgevingsvergunning vereist kan zijn voor de
activiteit "bouwen van een bouwwerk' op grond van artikel 2.1 van de Wet
Algemene Bepalingen Omgevingsrecht bij de gemeente Ameland, Postbus 22,

RWS INFORMATIE „ „
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9160 AA Hollum - Ameland. Eveneens wordt de aandacht gevestigd op de
omstandigheid, dat naast de in deze beschlkking verleende vergunning, voor de
handeling, waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een melding op grond
van bet Besluit bodemkwaliteit ingediend dient te worden als er sprake is van het

toepassen van grond, baggerspecie of bouwstoffen.

Verder kunnen andere vergunnlngen, ontheffingen of meldlngen noodzakelijk zijn.

VI. Wijziging werken

In geval van gehele of gedeeitelijk wijziging, vernieuwing, uitbreiding of opruiming
van de in deze vergunning omschreven werken, moet een aanvraag hiertoe worden

ingediend bij de waterkeringbefieerder. De aanvraag moet zijn toegeiicht met

tekeningen, waarop de situatie(s), doorsnede(n) en constructie(s) zijn aangegeven.
Onder geheie of gedeelteiijke wijziging wordt mede verstaan een wijziging in
gebruik of wijziging van functie van de werken.

Vn. Privaatrechtelljke toestemming

Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van Staatsgrond en -water
toestemming nodig van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Ik wijs u er op dat het
RVB aan een dergelijke privaatrechtelijke regeiing nog nadere voorwaarden kan
steiien, waaronder het betaien van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas

op het moment dat een privaatrechteiijke regeiing is overeengekomen met het
RVB mag gebruik worden gemaakt van Staatseigendom(men) ter uitvoering van
de vergunde activiteit(en).

Een afschrift van deze ontheffing is verzonden aan de regionaal directeur van het

RVB, Postbus 16700, 2500 BS Den Haag, die zich met betrekking tot het gebruik

van staatseigendom(men) schriftelijk tot u kan wenden.

VIII. Kosten van maatregelen

De kosten voortvioeiende uit voorzieningen en maatregelen, die het
vergunningverlenende orgaan zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in
verband met het beheer van de/het Rijkswaterstaatswerk(en) moet treffen en die

veroorzaakt worden door de werkzaamheden en het gebruik van het

Rijkswaterstaatswerk door de vergunninghouder, komen voor rekening van de
vergunninghouder. Hieronder valien onder meer de kosten, verbonden aan de door

het vergunningverlenende orgaan te treffen verkeersmaatregelen en
voorzieningen in het kader van opgetreden calamiteiten.

IX. Afschrift vergunning
Een afschrift van de vergunning is verzonden aan:

Rijksvastgoedbedrijf, Postbus 16700, 2500 BS, Den Haag;

Gemeente Ameland, Postbus 22, 9160 AA, Hollum - Ameland;
Provincie Fryslan, Postbus 20120, 8900 HM, Leeuwarden;

- Wetterskip Fryslan, Postbus 36, 8900 AA, Leeuwarden.

Datum

3 September 2018

Nummer

RWS-2018/33683
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Datum

3 September 2018

Bijiage 1. Begripsbepalingen Nummer
RWS-2018/33683

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van

3 September 2018, nr. RWS-2018/33683.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. 'Aanvraag': De aan deze vergunning ten grondsiag liggende aanvraag is op
12 juii 2018 binnengekomen bij Rijkswaterstaat Noord-Nederiand en

geregistreerd onder nummer RWSZ2018-00010894;

2. 'BPRW 2016-2021': het Beheer- en ontwikkeiplan voor de rijkswateren 2016-

2021, zoals dat op 17 december 2015 in werking is getreden (te downloaden

van www.riikswaterstaat.nn.

3. 'Bevoegd gezag': de hoofdingenieur-dlrecteur Rijkswaterstaat Noord-

Nederiand namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (p.a.

Rijkswaterstaat Noord-Nederiand, Postbus 2232, 3500 GE, Utrecht);
4. 'Buitenbeschermingszone': het gebied vanaf het midden van de (primaire)

waterkering tot een afstand van 100 meter;

5. 'Directeur-generaal'; de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat (adres:

Konlngskade 4; postadres: Postbus 20906, 2500 EX DEN HAAG);

6. 'Kaderrichtlijn Water (KRW)': richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot

vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het

waterbeleid;

7. 'NAP'; het niveau 'Nieuw Amsterdams Peil' ten opzichte waarvan de hoogte
van het water en land in Nederland wordt gemeten;

8. 'Ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het

oppervlaktewaterlichaam of het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te
ontstaan;

9. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen
verricht zoals deze in de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van

het gestelde in deze vergunning te borgen;

10. 'Waterkeringbeheerder': het hoofd van de afdeling Vergunningveriening
(adres: Postbus 2232, 3500 GE, Utrecht);

11. 'Werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele

toepassing van een bouwstof;

12. 'Werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen
van het op grond van de vergunning te behouden werk;

13. -20m NAP-lijn: denkbeeldige lijn langs de kust waar de bodem 20 meter

onder NAP ligt.
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Datum

3 September 2018

Bijiage 2. Tekeningen Nummer
' ̂ . RWS-2018/33683

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van
3 September 2018, nr. RWS-2018/33683.

Bijiage A, Tekening ieggen MS kabeis Ameland, Case nr: 187610, blad 1
van 5, 12-07-2018;

Bijiage B, Tekening Ieggen MS kabeis Ameland, Case nr: 187610, blad 2
van 5, 12-07-2018;

Bijiage C, Tekening Ieggen MS kabeis Ameland, Case nr; 187610, blad 3
van 5, 12-07-2018;

Bijiage D, Tekening ieggen MS kabeis Ameland, Case nr; 187610, blad 4
van 5, 12-07-2018;

-  Bijiage E, Tekening Ieggen MS kabeis Ameland, Case nr: 187610, blad 5
van 5, 12-07-2018.
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Datum

3 September 2018

Bijiage 3, werkomschrijving Nummer
RWS-2018/33683

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van
3 September 2018, nr. RWS-2018/33683.

Werkomschrijving aanleg 20 kV-verbinding Ameiand, ongenummerd,

ongedateerd.
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1  Inleiding

In opdracht van Deltares te Utrecht heeft Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners

B.V. een waterbodemonderzoek uttgevoerd In zandwingebied M9J boven Ameland in de

Noordzee. Het wingebied is in 2014 onderzocht (Waterbodemonderzoek M9K, M9J en M8E
Ameland West, Ameland Midden deal A en deel B te Noordzee, Wiertsema & Partners, VN-59206-'
2-1, d.d. 21 mei 2014). De geldigheid van dit rapport verloopt in 2019. Conform de NEN 5720:2017

is actualisatie van een onderzoek waarbij een lichte onderzoeksinspanning is gehanteerd niet
mogelijk. In dit kader is opnieuw een waterbodemonderzoek voor zandwinning uitgevoerd. In dit
rapport is het milieukundig waterbodemonderzoek beschreven.

1.1 Aanlelding

In dit gebied wordt zand gewonnen voor zandsuppletie. Het suppleren van zand is te zien als een

nuttige toepassing en valt derhalve onder het Besluit bodemkwaliteit (toepassen conform artikel
35d). Voor de zandsuppletie dient een melding Besluit bodemkwaliteit te worden gedaan. Hierbij
moet een milieuhygienische verklaring worden ingediend zoals gedefinieerd in Regaling
bodemkwaliteit Hst 2. Voor de zandsuppleties houdt dat in dat er een onderzoeksrapport moet
worden ingediend waaruit blijkt dat het onderzoek is uttgevoerd conform de NEN 5720 met de

onderzoeksstrategie voor zandwinning.

1.2 Doel

Het doel van het waterbodemonderzoek is de kwaliteit van het te winnen zand vast te stellen. Aan

de hand van de resultaten is bekeken of het zand geschikt is voor suppletie.

1.3 Leeswijzer

Na de inleiding in dit eerste hoofdstuk volgen in het tweede hoofdstuk de locatiegegevens en de
resultaten van het vooronderzoek. Vervoigens is in hoofdstuk 3 de onderzoeksstrategie en -opzet
opgenomen. Hoofdstuk 4 gaat in op het veldonderzoek. De mengmonstersamenstelling en
analyse komt aan bod in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 gaat in op de toetsingscriteria. De resultaten
van het onderzoek worden besproken in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 behandelt de afwijkingen. De
kwaliteitswaarborging komt aan bod in hoofdstuk 9. Tot slot staat in hoofdstuk 10 de conclusie.

In de bijiagen zijn kaartmateriaal, boorbeschrijvingen, analysecertificaten en toetsingstabellen
opgenomen.

H
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2  Locatiegegevens en vooronderzoek

2.1 Locatiegegevens
*

Boven het waddeneiland Ameland ligt in de Noordzee het zandwingebied M9J. Oit gebied is

opgenomen in het programma FIWS Kustlijnzorg waarin de verticaie en hcrizontate begrenzing is
aangegeven. Oe onderzoekslocatie is vastgesteld en gedefinieerd als een geografisch

vaatomiijnd gebied. De oppervlakte en de onderzoeksdiepte van het gebied zljn weergegeven in
tabei 1. De iigging van het wingebied staat weergegeven op de tekening in bijiage 1.

Wingebied . x M9J ,

Opporvtekteiha) 168

Onderzoeksdiepte (m- waterbodem) 1

Het zand wordt gebruikt voor strand- of oeversuppietie. De winning van zand gebeurt door

middei van baggeren. Het zand wordt gewonnen met een sieephopperzuiger. Per 0.5 meter
wordt het zand gewonnen. Hierblj beweegt de zuiger mee met de hoogte van de waterfoodem.

Met deze methode kan op deze diepte met een r^elijke nauwkeurigheld het zand worden

gewonnen.

2.2 Vooronderzoek

Voorafgaand aan de uitvoering van de veidwerkzaamheden is een vooronderzoek uitgevoerd

conform de NEN 5717. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het

vooronderzoek dat voorafgaat aan een verkennend waterbodemonderzoek naar de

miiieuhygienische kwaiiteit van de waterbodem en de eventueel daaruit vrijkomende

baggerspecie.

Het doei van het vooronderzoek is het verzamelen van reievante informatie over de iocatie van

het verkennend onderzoek naar de milieuhygiinische kwaiiteit van de waterbodem. De
verzameide Informatie heeft betrekking op het voormallge gebrutk. het huldige gebruik. het
toekomstige gebruik en het type water. Tevens is het doel van het verkennend

waterbodemonderzoek naar de miiieuhygienische kwaiiteit van de waterbodem vastgesteld.

Op tiasis van de verzameide Informatie is het veld- en chemlsch onderzoek voorbereid en is de
orrderzoekslnspanning van het verkennend onderzoek naar de miiieuhygienische kwaiiteit van de

waterbodem bepaaid. Tevens zijn de resuitaten van het vooronderzoek gebruikt bij de

interpretatie van de resuitaten van het verkennend onderzoek naar de miiieuhygienische kwaiiteit

van de waterbodem. De NEN 5717 werkt voigens een controleiijst waaruit het doei en de

onderzoeksstrategie is onderbouwd. Op t>asis van deze gegevens zijn de
onderzoeksinspanningen van het veld- en iaboratoriumonderzoek bepaaid.

"  r,
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Door RoyalHaskoning/DHV is een vooronderzoek ultgevoerd 'Generiek Vooronderzoek NEN5717

zandwinvakken RWS programma Kustlijnzorg', Royal HaskoningDHV, refarentie

BG2042T&PRP1807121345, 12 juli 2019. De conclusies uit het vooronderzoek zijn als volgt:

A De locaties waar zand voor de suppleties wordt gewonnen bevinden zich zeewaarts van de

doorgaande NAP -20 meter dieptelijn net buiten het kustfundament. Daarmee is de begrenzing
in het horizontale en verticale vlak afgebakend.

A Het onderzoeksdoel bestaat uit het vaststeilen van mogelijke toepassingsmogelijkheden van
het zand uit de winvakken. Op basis van de gemventariseerde informatie is in het gebied dat
aangewezen is voor zandwinning alleen een zandbodem (vaste waterbodem) te verwachten

zonder de aanwezigheid van slib (niet geconsolideerd sediment). Er zijn geen

verontreinigingen te verwachten. De te verwachten bodem is homogeen van fysische
samenstelling en milieukundige kwaliteit. Op basis hiervan is het verantwoord om een lichte

onderzoekinspanning toe te passen.

Het vooronderzoek is door ons bureau geactualiseerd. Binnen het vak hebben zich onlangs geen
calamiteiten voorgedaan. Wrakken en kabels en leidingen zijn binnen het onderzoeksgebied niet
aanwezig. Begin 2019 is er ten noorden van de Waddeneilanden een groot aantal containers van
de MSG ZOE in het water terecht gekomen. Uit Multibeam en Side Scan Sonar kan blijken dat er
objecten ter hoogte van de beoogde zandwinvakken aanwezig kunnen zijn. De betreft echter een

fysieke verontreiniging, kans op chemische verontreiniging van de beoogde zandwinvakken
wordt zeer onwaarschijniijk geacht. Op basis hiervan is het verantwoord om een lichte

onderzoekinspanning toe te passen. De onderzoeksstrategie en -inspanning voor de zandwinning
is opgenomen in paragraaf 5.1.6. van de NEN 5720.

3  Onderzoeksstrategie en -opzet

3.1 Onderzoeksstrategie

De aanleiding van het waterbodemonderzoek zijn de voorgenomen baggerwerkzaamheden na

2019. Hierbij worden de toepassingsmogelijkheden van de baggerspecie bepaald door het

uitvoeren van een waterbodemonderzoek conform de NEN 5720;2017 met de

onderzoeksstrategie en nnspanning voor de zandwinning (paragraaf 5.1.6 uit de NEN).

De keuze voor een lichte, normaie of andere onderzoeksstrategie is bepaald door de resultaten

van het vooronderzoek (NEN 5717) en is afhankelijk van het watertype en de mogelijke
verontreiniging door belasting vanuit het watersysteem. Uitgangspunt is dat een deellocatie
altijd onder de normaie onderzoeksinspanning valt, tenzif is aangetoond dat de lichte
onderzoeksinspanning gerechtvaardigd is. Uit de gegevens van het vooronderzoek en het Plan
van aanpak (zie bijiage 7 voor de Checklist vooronderzoek) blijkt dat een lichte

onderzoeksinspanning gerechtvaardigd is.

II
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De te volgen strategic voor een lichte onderzoeksinspanning staat weergegeven in tabel 2.

StreteaieasiMct Verelsto Inspannino

Aantal mengmonstorvakkan* am = MSG

Waarin A is de oppervlakte van hot gebiad in ha

am is het aantal mengmonatervakken **

Aantal boritxian 6 per mengmonstervak •

Aarrtal analyses 1 par mengmonstervak *

Te bamonsteran laaa Per 0,5 m *

•Zia hoofdstuk 3 en 4, ook voor uitzonderinaen (NEN 5720)

Aantal menomonstervakken wordt naar bo von afgsrond op hale oetatlen

De voor het wingebied uitgevoerde werluaamheden zijn vermeld in tabel 3. Er is enkel

gesedimenteerd materiaal verwacht. Om dit te verlfleren zijn er, conform het protocol 2003 H7.4.

twee boringen met de boxcorer uitgevoerd. Conform de NEN wordt alleen de verwachtte
antropogeen belastte laag bemonsterd (0-0,5 m- waterbodem). Om vast te stellen dat de

onderfiggende laag dezelfde kwallteit heeft is tevens de laag van 0,5 tot 1,0 m- watei1x>dem
onderzocht.

In het kader van het Tijdelljk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en
baggerspecie wordt onderzoek verricht naar het voorkomen van PEGS, PFOA en GenX in de
zeebodem. In dit kader zijn de monsters op deze stoffen onderzocht aangevuld met het
structuurpakket iutum en organische stof.

Gegeveits M9J 1

Oppervlakte (ha) 168

Aantal vakken 2

Aantal boringen vibrocorar 12

Aantal boriitgen boxcorer 4

Monstemamediepte (m- waterbodem) milieu 1

Aantal analyses C3 per 0,5 m 4

Aairtal analyses PFAS en GenX en structuurpakket 4

3.2 LIggIng onderzoekalocaties

Oe MER-zoekgebleden zijn In de m.e.r.-procedure reeds geologiwh onderzocht op geschiktheld

voor zandwlnning met behuip van:

A bestaande kennis;

▲ selsmiek;

II
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A aanvullende boringen.

Hierdoor is da homogeniteit/geschiktheid van gabled voor zandwinning reeds vastgesteld
(onderzoek 2016). Bij het vaststellen van de boorlocaties tb.v. de milieuhygienische verklaring
zijn de boringen ruimtelijk verdeeid binnen de deelvakken. Gezien de reeds bestaande

geologische kennis zijn de boorlocaties niet volledig homogeen verdeeid over de vakken. Maar
sluiten de boringen wear mogelijk aan op locaties waar seismische gegevens van zijn. Hierdoor
dragen de boringen ook bij aan het verder opbouwen van de geologische kennis van de
Noordzee.

Bij de keuze van de locaties is rekening gehouden met de mogelijke aanwezigheid van
conventionele explosieven. Contacten vanuit risico op explosteven wordt gemeden. Voor
onderhavig onderzoek is een Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) Conventionele Explosieven
uitgevoerd. De RI&E is venwoord in het rapport 'Risico-inventarisatie & evaluatie Conventionele
Explosieven (CE), Geofysisch bodemonderzoek zandwinvakken M9J, Q2M, L17H en Q13M',
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, versie 2. 3 oktober 2019. De locaties zijn zo gekozen
dat boringen aileen worden gezet op plaatsen waar seismisch onderzoek heeft plaatsgevonden.
De punten liggen minstens 40 meter van de contacten die op de side scansonaropnamen
voorkomen.

Uiteraard zijn de boringen voidoende verspreid over de deelvakken, zodat wel voldaan wordt aan

de vereisten vanuit de NEN5720.

4  Veldonderzoek

Voor de uitvoer van de werkzaamheden is door ons bureau een plan van aanpak opgesteld (Plan
van aanpak, Waterbodemonderzoek wingebieden M9J, Q2M, L17H-N0, L17H-ZW en Q13M

Noordzee, projectnummer VN73643-2, rapportnummer R65967, 2 oktober 2019).

Het veldonderzoek is uitgevoerd in de periode van 7 oktober t/m 13 oktober 2019. Rijkswaterstaat
heeft voor het veldonderzoek het onderzoeksvaartuig 'Zirfaea' met bemanning beschikbaar
gesteld.

4.1 Boor- en monsternametechniek

Voor het steken van de liners is gebruikgemaakt van een hoog frequente hydraulische vibrocorer
en een boxcorer. Deze bemonsteringstechnieken zijn het meest geschikt voor het bemonsteren
van sediment bij een grote waterdiepte. De boor- en monsternametechniek staat vermeld in de

NPR 5741 'Richtlijn voor keuze en toepassing van boorsystemen en monsternemingstoestellen
voor grond, sediment en grondwater bij bodemverontreinigingsonderzoek'.

H
Wierfsema & Partners
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4.2 Registraties en werkvoorbereiding

Voor het urtvaren is de monstername apparatuur en koeling door MSH en Wiertsema & Partners

gecontroleerd.

RWS is verantwoordelijk voor het registeren van de juiste X-Y-Z- cofirdinaten, de waterdieptes en

de overige hydrografische opnames. Registratie heeft plaatsgevonden door RWS in het logboek

Kwaliteitsbeheer en het Logboek Beheer en Onderhoud van de Zirfaea.

Door hydrografen van Rijkswaterstaat Zee & Delta is tijdens de uitvoering van de boringen, de

locatie met behulp van DGPS plaatsbepalingsystemen bepaaid. Deze apparatuur Is voor de

aanvang van de monstername door RWS gekalibreerd. De waterdiepte is door RWS bepaaid.

Tijdens de uitvoering is het tijdstip en de positie van de monstername geregistreerd. De

hydrograaf draagt zorg voor de plaatsbepaling en het uitlezen van de waterdiepte. De resultaten
worden gerapporteerd op een positiestaat.

De hydraulische omstandigheden zijn door RWS afgelezen van de website van de Service Desk

van Rijkswaterstaat DiD. Hierop staan de stromingen en golfhoogten weergegeven. De
stromingsrichting van het water is door RWS afgelezen van de stroomatlas, weike beschikbaar is

gesteld door Rijkswaterstaat Hydro Meteo Centrum.

Informatie over de aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven op de Noordzee is

doorgegeven door de Oienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine. Zij zijn tevens

verantwoordelijk voor de informatie op de nautische kaarten. Voorafgaand is seismisch

onderzoek uitgevoerd {zie paragraaf 3.2).

4.3 Uitvoering

Het steken van de liners met een vibrocorer en boxcorer is uitgevoerd door Marine Sampling

Holland BV (MSH). De vaste waterbodem is met een vibrocorer bemonsterd door het steken van

liners met een lengte van 1 meter. Voor het bemonsteren van het niet-gesedimenteerde

materiaal is de boxcorer ingezet. De liner in de boxcorer heeft een lengte van 50 cm.

De ligging van de meetpunten is aangegeven op de tekening in bijiage 1. De juiste codrdinaten
van het meetpunt zijn opgenomen op de positiestaat (bijiage 2).

Tijdens het steken van de liners zijn geen bijzonderheden waargenomen. In de liners van de

boxcorer is alleen geconsolideerd sediment aangetroffen. Hiermee is voldaan aan de

voorwaarden uit het protocol 2003 om te verifieren dat binnen het vak enkel geconsolideerd

sediment voorkomt. De veldregistraties zijn vastgelegd op het veldformulier. Het formulier is

opgenomen in bijiage 3.

Wiertsema &; Partners i ,
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Op 14 oktober 2019 zijn de monsters voor het milieuonderzoek gekoeld vervoerd naar het
laboratorium van Synlab te Rotterdam. De monsters zijn binnen 7 dagen geleverd aan het
taboratorium en ingezet in verband met het behalen van de conserveringstermijn voor tributyitin.

5  Mengmonstersamenstelling en analyse

Het mengen van de monsters is gebeurd op het geaccredlteerde laboratorium na
monstervoorbehandeling conform de NEN 5719. In het laboratorium zijn de

waterbodemmonsters per laag van 0,5 meter, gerekend vanaf de bovenkant van de waterbodem,
samengevoegd tot een mengmonster. In elk mengmonster zijn zes deelmonsters opgenomen. In
tabel 5 is de mengmonstersamenstelling uiteengezet.

Da monsters zijn geanalyseerd op het C3-pakket (zoute Rijkswateren). Het pakket bestaat uit de

parameters: droge stof, organische stof, lutum, arseen, cadmium, chroom, koper, kwik niet
vluchtig, lood, nikkel, zink, minerals olie, PAK 10 VROM, hexachloorbenzenen, RGB's,
organochloorbestrijdingsmiddelen en tributyitin.

In het kader van het Tijdelijk Handelingskader zijn de monsters op PFAS en GenX onderzocht.

Het laboratorium fe erkend door de Raad van Accreditatie en voldoen aan de accreditatiecriteria

voor testlaboratoria zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO-IEC 17025:2005.

6  Toetslngscrlterta

6.1 03 pakket

Toetsing van analyseresultaten aan de bodemnormen vormt een van de meest essentiele
schakels in de beoordeling van de (water)bodem en toe te passen grond, bagger en bouwstoffen.

De analyseresultaten zijn gestandaardiseerd met de webapplicatie BoToVa en middels de
toetsing T3 (Beoordeling kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een

oppervlaktewaterlichaam) beoordeeld.

6.2 PFAS en GenX

De monsters zijn naast het 03 pakket onderzocht op PFAS en GenX aangevuld met het
structuurpakket. Voor deze stoffen zijn geen hergebruiksnormen voor waterbodem vastgesteld."

Wiertsema 6c Partners
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1 MM1 0  -50 VC-M9J-01 (0,00 - 0,501 0  -so Zand

VC-M9J-02 (0,00 - 0,50} 0  -50

VC-M9J4)3 (0,00 - 0,50) 0  -50

VC-M9J-04 (0,00 - 0,50) 0  -50

VC-M9J-05 (0.00 - 030) 0  -50

VC-M9J-06 (0,00 - 0,50) 0  -50

1 MM2 50 -100 VC-M9J-01 (0,50 -1,00) 50 -100 Zsnd

VC-M9J-02 (0,50 -1.00) .50 -100

VC-M9J^3 (0,50 -1,00) 50 -100

VC-M9J-04 (0,50 -130) 50 -100

VC-M9J-05 (0,50 -1,00) 50 -100

VC-M9J-0e (0,50 -1,00) 50 -100

2 MM3 0  -50 VC-M9J-07 (0,00 - 0,50) 0  -SO Zattd

VC-M9J-08 (0,00 - 0,50) 0  -50

VC-M9d39 (0,00 - 0,50) 0  -50

VC-M9J-10 (0.00 - 030) 0  -50

VC-M9J-11 (0,(K)-0,50) 0  -50

VC-M9J-12 (0,00 - 0,50) 0  -50

2 MM4 50 -100 VC-M9J-07 (0,50 -1,00) 50 -100 Zand

VC-M9J38 (0,50 -1,00) 50 -100

VC-M9J-09 (0,50-1,00) 50 -100

VC-M9J-10 (0,50-1,00) 50 -100

VC-M9J-11 (0,50 -1,00) 50 -100

VC-M9J-12 (0,50 -1,00) 50 -100

7  Resultat«n

7.1 Resuitaten laboratorlumonderzoak

De analysecertificaten zljn opgenomen tn bijiage 5. De toetsing is opgenomen in bijlage 6.

Uit bet laboratoriumonderzoek biijkt dat alle mengmonaters zijn geclassificeerd als Attijd
toepasbaar. Het te winnen materiaal is in een opperviaktewateriichaam vrij toepasbaar.

De waarden van de gemeten parameters uit het PFAS en GenX pakket iiggen aiien beneden de
detectiegrens van 0.1 pg/kg.

Wiertjcmo & Partners -

Blad 12 van 49 73649-2 Rsnrs WatadDodsmoftdengoak M3J dsf^xir



VN-73643-2

blad 13

7.2 Interpretatie onderzoeksresultaten

Uit het voor-, veld- en laboratoriumonderzoek blijk het volgende:

A Vanult de geinventariseerde gegevens uit het vooronderzoek is de verwachting dat er alleen

zand wdrdt aangetroffen en geen slib (niet geconsolideerd sediment). Dat klopt voor alle

meetpunten.

A De verwachtte antropogeen belaste laag (0,0 tot 0,5 m- waterbodem) en de onderliggende

onbelaste laag (0,5 tot 1,0 m- waterbodem) zijn bemonsterd. De mengmonsters zijn

geclassiflceerd ais Altljd Toepasbaar. Hierult volgt dat de waterbodem binnen d'it vak
homogeen is qua chemische samenstelling.

A De onbelaste laag (van 0,5 tot 1,0 m-waterbodem) is geclassiflceerd ais Altijd Toepasbaar.

Conform de systematiek van de NEN 5720 mag de laag hieronder ook worden geclassiflceerd

ais Altijd Toepasbaar.

A De waarden van de gemeten parameters uit het PFAS en GenX pakket iiggen alien beneden de

detectiegrensvanO,1 pg/kg.

8  Afwijkingen

Er is niet afgeweken van de BRL SIKB 2000, protocol 2003 en de NEN-5720. Het

waterbodemonderzoek is conform de geldende normen uitgevoerd.

9  Kwaliteitswaarborging en garanties

Met onderzoek is verricht onder het kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO-9001 en het

mllieumanagementsysteem NEN-EN-ISO-14001 van Wiertsema & Partners. Wiertsema &

Partners is In het bezit van een veiligheidsbeheersysteem VGA**. De veldwerkzaamheden zijn

uitgevoerd conform de eisen, zoals beschreven in de BRL SIKB 2000 (Veldwerk voor

milieuhygienisch bodemonderzoek), en de daarbij behorende protocollen (2001 en 2003).

Wiertsema & Partners Is gecertificeerd volgens dit procescertificaat.

Conform de BRL SIKB 2000 maken wlj u erop attent dat er geen juridische verbintenis bestaat

tussen Wiertsema & Partners B.V. en de opdrachtgever/eigenaar, zljnde degene die een

persoontijk of zakelljk recht heeft op de bodem, grond, bagger of bouwstof.

Het onderzoek naar PFAS en GenX is uitgevoerd conform het Handelingskader Poly- en PerFluor

AlkyI Stoffen (PHAS), Onderzoeksrichtlijn 1- Kennisdocument onderdeel 6 'Veldwerk en Analyse',

Expertisecentrum PFAS, 2 oktober 2017.

De medewerkers zijn In het bezlt van een VGA diploma en hebben een Offshore Safety certificaat

(NOGEPA Ba en HUET).

In
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In bijiage 3 zijn de ondertekende veldwerkformuiieren en checklisten opgenomen met een

verklaring van onafhankelijkheid.

Het waterbodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN-5720. De werkwijze die in de NEN is

voorgeschreven is een steekproef op basis van een onderbouwde onderzoeksstrategie en -

Inspanning. Hiermee wordt beoogd dat de resultaten van de steekproef zo representatief

mogelijk zijn voor de hele locatie. Door het volgen van methodiek wordt de kans op afwijkingen

ten opzichte van de resultaten van het bodemonderzoek gereduceerd en worden de resultaten

betrouwbaar geacht.

10 Conclusie

Voor zandwinning is de waterbodem in het zandwingebied M9J onderzocht. Uit de resultaten

blijkt dat de te verwachten bodemkwaliteit Altljd Toepasbaar bevestigd is door het verkennend

waterbodemonderzoek. Doordat het protocol NEN 5720 voor zandwinning is gevolgd zijn deze

gegevens te gebruiken als milieuhygienische verklaring, zoals omschreven is in het Besluit

bodemkwaliteit. Het suppletiezand is geclassificeerd als Altijd Toepasbaar en mag daarom overal
worden toegepast binnen een oppervlaktewaterlichaam zonder dat de kwaliteit van de

ontvangende bodem bekend Is.

II
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! Projectnummer:

Eindverantwoordelilke
BRL:

Veldwerker:

j Uitvoeringsdatum:

73643-2

iXliS©

Week 41 2019

CHECKLIST WATERBODEMONDERZOEK PROTOCOL 2003 bt.iri 1

Doel v.h. onderzoek:

Toestemmingen/
Vergunningen Actie
rWs

Zandwinning lichte
onderzoeksinspanning
toestemming eigenaar/
^l^hew<j[er
vergunningen

natuurwetgeving RWS
onthefflng geregeld
archeologische gegavens

Tmra
startoverleg noodplan,
veillgheid & ujtvoering

bekend met V&G eisen schip

X ]a □ nee acties:

Q ja ' Q nee acties:

D ia n nee acties:

zie plan van aanpak

Veitigheid

u^ponton
kabels en leidingen aanwezig Q ja
checklist 2003 aanwezig en
door veldwerker ondertekend
niet gesprongen explosieven q ̂
aanvrazi^g

Q nee
J -

acties:

D nee

jQ nee acties:

^Q nee acties:

,^xnee acties:

.□nee acties:

xnee acties:

n ja, 3T zie asbestformulier BRL 2018 X neeasbestverdacht

veTrwachteaard „ . ^ .
, veiHitreiniging toepasbaar

klimatologische/nautische omstandigheden waarbinnen gewerkt mag worden:
windkracht/golfhoogte
temperatuur

hydraulische omstandigheden:
getijdengebieden Qja □ nee
rivieren □ ja B nee
stagnante bekkens Qja l^^nee
verwachte waterdiepte

Condities actie RWS ^roomsneiheid (aTleen van
toepassing bij lichte
apparatuur):
stromingsrichting (aTleen van
toepassing bij lichte
apparatuur):
scheepvaarttechnische/nautische condties:

. drukke vaarwegen B ja Q nee
havens □ Ja 0 nee
obstakels in de bodem Qja ^nee
geoiogische omstandigheden zie vooronderzoek

Paraaf veldwerker:

Blad 20 van 49 73643-2 R67375 Watertxxlemonderzoek M9J def.pdr



.  »

173643^

mmu nim

iproSdjeiSer^
VMdWMtan

CHECKLiS' WATlt-;

-o^

i Week 41

imMeMttrwil^iedi^cMi

ikm

I|imiiiiiiA(fl1|f1WS
pmiwtepeieifl m^.'^«11.

DGP8 gekallHeerd in haven

^ign
«endl^

'f Wi

O

Urn

DQPS nauvrfceurigheid < 1 m

n|a, leglitritfi Mlik)

j, wfwwnw ymmvmmmm w|> uwns \mn gwtildertbOlrtlj#
ll NAP4M>oeta wonM toruggerrtand vie «vark¥^ NAP-

—:^^hoy ewwoevn op intemat
WWTMw^pWP IWir" 1 ji^i^

I

I Jj HlHII

lie van eaiHPiMpoaiiliiataet,

□ ̂^dela^^ IDvwm^ ' "•4®r»z^

ffiiafiivr van rnonawniwwia

Q vfiMrf iifi ]««fc*u|>
.. .iV'''wiHieiieww»'» 4i^thMgfc»iiw«e

<l«elit^2003
iTmnnee

Wf>tfD

m

per0^wenoiKlerichei<iwidalaag<earalemiler)

check of appMUitir
votygebruikfai ^
aamveciolMidiRtiMi

, tawBXMW (minhneirij^
conttoieboflngmL
lan^Hner

' moMlenieniea a ̂ e^nweaea^a awBPa a

m.. sSi -Sri^
□^ te'ssut •mtut.

MiMi
«PPW

OOvarig m

li^ •■mm

BMklwnaa 7364M1187378 WtalMbodMwmlMnak MU daCpdr



IIII ^
Wiertsema & Partners
l«<oeiVtND INCIHIIDII ^

Bylage 4

Blad 22 van 49 73643-2 R67375 Waterbodemonderzoek M9J def.pdt



Boring: BC4M9J-02m

Oabjm: 12-10-2019

Boormealer

Boring: BC>M9J-06m
Datwn: 12-10-2019

Boonnenter.

Projectcode: 73643-2
Projectnaam: Noordzee, M9J

Zand. mUtg fjn, malls aMf.
■cM baigagfl|i. Box Cow

liL

■1
0  wMartixtam

Zand, mabg dlR. nrnUg tMg.
■cM baigsgri*. Bin Corar

S2-

Boring:
[Man:
Buormeeilw:

BC-M9J-07m

12-10-2019

Bortaig: BC-M9J-10ni
Oatuni: 12-10-2019
Boomwenar

Zand. iMlIti an-nnao ■<M(.
Held baisX0i9X' Boa Ccfar

tt-

Zaid, IIMIIB an. mMo •Wo.
icM bajgasrla. Bo> Cenr

Boring: VC-MSJ-Olm
DMum: 12-10-2019

Boormonltr

Boring: VC-M»J-02m
Datum: 12-102019

DcomMMter

•too-

S  mdsdxidam
Zand. fiMlg an. z«Mi iWg.
iMiBfc gchilfrtMudtnd

VK>fo Coib

-80-

II
Wiertsema & Portners

S  l-at^PlUni
Zmd. imOB iMik tilio,
nmk Khatphootfond. gMn

nguMl9r|s, VbfO Cofi

InhT
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Borbig: VC-MtJ^)3m
Oihfn: 12-10-2019

Boonnsnter

Boring: VC-M&MMm

CMure 12-10-2019

Boonn6BSlBr

Pra|«ctieod«: 73643-2
Projcctnaam: NoordzM, M6J

Zm, mag SMk

.VknCm

-K- M-

100

0  MliAodni
S—UAUUUUB&b

iMulrWM*- Co*

m.

Boring: VC-M6J-06m

CMuit 12-10-2019

OooiniooilB.

Boring:
Datum:

VC-M»J-06m

12-10-2019

•WO-

Z«a. ratio B**!! itHi.

n*ulraalgi|>, Mm Cora

■«-

-100-

ZaiO. nwie Hn, atalt iWo
M* oeholplwudanO
mutrratgilt. VIbro Cora

1B_

Boring:
Dahm

VC-MSJ-OTm

12-10-2019

Boring:
Datum:

VC-M9J4»m

1MO-2010

-»•

AjfflL

Zand. (MfiQ 4n. amak sMg.
iMuVaiMi. Vtoro Cflra

•80-

n

awd. ratio l»i.awlciOm
gpoow MfMlpVI
iwAnlOrtN. >dbro Com

ZbkI, imio grar. tmk iHt.
J  BMMB BCllt^tlOMdaMl

\ i<iii»»aigi|«, WbraCera

2M. iMttg Hn. srak ina
IM (gtmByfg. maitcora

WIertsema & Partners
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x V".
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Boring: >^4/l9J-09m
Datum: 12-10-2019

Boonnaastar

Boring: VC^9J-10ni

D^: 12-10-2019

BooniHester.

Projactcodo: 73S43-2
Projectnaam: Noordzee, M9J

-so-

-100

Zand. imla an. iMk •Wo.
fnutrmonji. vmn Cof

•ao

fOO
100

Zind. malio xmk tMo.
Mulriilgf^. Mbro Cora

100

Boring: VC-M9J-11m

Datum: 12-10-2019

BoomooilBr

Boring: VC-M9J-12m

Datum: 12-102019

Boormeeilar

.100-

Zand. maOo Do. saak tWo.
SMik actM^tioiidand

VIbre Cora

•90

a  wfliaraodmv

Zmd. mats an. zoak aMg.
ZMifc tchaa^KMNland
rieu<rselgr|s. VSMoCora

11
WierHema & Partners
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SYNLAB
Analyserapport

SYNLAI Aiialyties ft UNkm B.V.
Cofwipondwill—drw
SiMrtWUWvrtM 15 ■ 31M AO RoHweImi

m: 431 (0)10 23147 00 • FtK 4-31 (0)10 416 30 34
wwwjynM.nl

WtortMina en Pirtnen

PoefeuiZ?

8366ZO TOLBERr(OR)
BladlvwiU

UwprajednMin
Uw prefeclnMninMr
SYNLAB repportnummwr
Repport^ieriHcrtenunwwef

RollM<dem.25-1(>Z(M9

:Noonb»«,M0J
:73643-2

: 13124532, venianunwMr. 1
:CFSMV0C2

Geeohle heeiAnevmuw,

l-ftwbl ontvanf^ u de anelyM resuHettn van h«l leboraloriumonderaoek iMi behoeve van uw prajeet 72MM3^
Hatondanoakwwd uRBewardoonfonnuwopdracht Da oarapportatfde fwulUM habben uitiluiand
MwMOOnQ op OO QMtSW fllOnSIMv. \J9 OOOf II ■SnyOgOVWi mOflllir* on pfpfOClDIIISUIHfVOigifl zpi
ovo^yOOOnftOR MB qh ORfliyio nppo^i* uh pohr ook vooe cmh qooi u oonpopovon ̂ 00^^^90*09^^0010101^ locooo

Hat ondoRiMdc is utloewoafd door SYNLAB AnNyfcs & Sandoes B.V., oavasliBd aan da SlaanhoiiwanlnHl IS
in ftottafdMi (I^V inta«« ii«t#itiaCT<wir i» iijiwayriafrt door dwidan nfhat SYM AB labofalBthiw in Fianhftai B B sa^^w^aaaai^BS b wSib*^^ sb Bsa^MBia a a^ai^^B bmbb aai^B^^B^apa^^^^^s aia a^aa^aai^^a* r a^a * i^a^a aa a * a^h^^^aaa ^^^^ai^ai^aa^HR^^p^a^a p ^a b aai^a ̂ ^^^b

^101 Ammjb Loidi Itocha; OmMvHan) li dl bi hat fippart angagavan.

ni mataanrinfiniliiailaNlnihiiiBfliBafiaiiidl 14 nanina'ii inaavalvanaanvenianunMnarvan7ofhocMrBivva ^Ha s aa a a^^^a a ̂ ^r ^bbb a pj^^sa w ai^r a^^^a b a^ai^a a a a^a ^a^Ha ̂ a a^a^a a ̂^^b b ^bp a^a a

varvalan da voofgamda venlaa. Ala bihoan miican otdosmaiiaqk ondMdaal uft van hrt r^ipofi Alaan
vaiiiiani||vuidiyirty wi hathala lapporthitoaoaalMn.

Mnrfd ti YTSfwr anftd onmaffchgan hnhbnn naar aanlafclno van tB lanoort- bivooitioiild rii u nadoniBa WB ■ bb^b ̂ b a^a a^^B^a B ^naa aa^^am b b ̂ ^B^a^ai^^Baa b b ̂ bh^bihb ^^b^bb bbs aa^a a ai^^^B a aiB a^a^a a^a^^Ba^aa aBwaa aa a ̂ ^^^a^Nva aa

hAHiiMiia rKxtin hoflft ovar thi moatoniBitflfhcid van tte analvtiiBiiilalaii li Jl iitiOQit- dm voiiooliiiii wl uSB Bva^aa a b^bb^^^b a ^a^aB^as a ̂ aaaiBVS a^ a a^a ai^aa a a iB^auaa^a iHiMBBRaiaa v BaHB^av w^^aa a a^^aa aw otbbb a aa^^^aaaa^^^Bai^a a bb b aBaa a a^ ai^ai^B a v a^a ̂ a^a^^ai^^^Nii^a a wv ^^b

vriandaipt contact op ta nenwn mat da aldalnB Cuilpniaf Support.

WIvaitwwanaropumatdMBinibnnBlavantianittazin.

%
7 ABlail27«ft9
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Blad 2 van 14

Projectnaarti

Projectnummer

Rapportnumnrrer

Noordzee, MQJ

73643-2

13124532 - 1

Orderdatum 14-10-2019

Startdatum 14-10-2019

Rapportagedatum 25-10-2019

Nummer Monstersooit Monsterspecificatie

001 Waterbodem MM1 VC-M9J-01 m (0-50) VC-M9J-02m (0-50) VC-M9J-03m (0-50) VC-M9J-04ni (0-50) VC-M9J-05m (0-50)
(AS3000) VC-M9J-06m (0-50)

002 Waterbodem MM2 VC-M9J-01m (50-100) VC-M9J-02m (50-100) VC-M9J-03m (50-100) VC-M9J-04m (50-100) VC-
(AS3000) M9J-05m (50-100) VC-M9J-06m (50-100)

003 Waterbodem MM3 VC-M9J-07m (0-50) VC-M9J-08m (0-50) VC-M9J-09m (0-50) VC-M9J-1 Om (0-50) VC-M9J-11m (0-50)
(AS3000) VC-M9J-12m(0-50)

004 Waterbodem MM4 VC-M9J-07m (50-100) VC-M9J-08m (50-100) VC-M9J-09m (50-100) VC-M9J-10m (50-100) VC-
(AS3000) M9J-11m (50-100) VC-M9J-12m (50-100)

Analyse Eenheld Q 001 002 003 004

droge stof gew.-% S 80.4 81.8 81.3 82.8

gewicht artefacten g S 0 Q 0 0

aard van de artefacten
- s geen geen geen geen

organische stof (gloelverlies) % vd DS s <2 <2 <2 <2

gloeirest %vdDS 99.0 99.3 99.5 99.2

KORRELGROOTTEVERDELING

min. delen <2um % vd DS s <1 1.3 <1 1.2

METALEN

arseen mg/kgds s <4 <4 <4 <4

cadmium mg/kgds s <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

chroom mg/kgds s <10 <10 <10 <10

koper mg/kgds s <5 <5 <5 <5

kwik mg/kgds s <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

lood mg/kgds s <10 <10 <10 <10

nikkel mg/kgds s <3 <3 <3 <3

zink mg/kgds s <20 <20 <20 <20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds s <0.03 <0,03 <0.03 <0.03

fenantreen mg/kgds s <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

antraceen mg/kgds s <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

fluoranteen mg/kgds s <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

benzo(a)antraoeen mg/kgds s <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

chryseen mg/kgds s <0.03 <0.03 <0.03 <0,03

benzo(k)fluoranteen mg/kgds s <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

benzo(a)pyreen mg/kgds s <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

benzo(ghi]peryleen mg/kgds s <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

lndeno{1,2.3-cd)pyreen mg/kgds s <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

pak-totaal (10 van VROM) . mg/kgds s 0.21 " 0.21 " 0.21 " 0.21 "
(0.7 factor)

CHLOORBENZENEN

hexachloorbe nzeen pg/kgds s <1 <1 <1 <1

POLYCHLOORBIFENYLEN <PCB)

PCS ze <1 <1 <1 <1

De met S gemetkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. To:2:e"

Paraaf

STMAB Analvuct« 8 V. IS eSACCREDITEERD VOCOCNS 08 DOOR OE RAAO VOOR ACCREOn-ATIE QESTCLOC CRITBUA VOOR TESTUtSCMUTORU CONFORM tSOlEC 17l»S.a006 ORDER NR. LOH

ncrti AL OHZE WERkZAAMHEOEN MORDENUITGEVOCRO ONDER DC *lGEMEI« VOORVWAROEN OEOEPONEERC BU OE KAMCR VAN KOOPHANOEt. EN FABRlEKEh TE ROTTERDAM INSCHRl^NO
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Analyserapport
BW3VW14

ORtwMum 14-ia2D1«

14-103D19

25-103H9

001

on

003

OM

(AS3000)

(yanoia

tAS3P0g>

(Asaooo)

MM1 VO4Na701fn((KS0)V1>MlLMI2n{0^VC4ni0am(04U}VC4«LMMffl{a50}VC4MMaa|0n)
VC4WJ-06m (0-50)

MM2 VCMftMMm (50^100) VCMBlQ^n (50-100) VCMOMnm (5*1100) VC4«J4)4«n (50-100) VC-
ininTmffip-ioMvrMnitwwfSO-iow
MO VC4ttMI7n (049) VCMMta (050) VCinjnM {M0)1C4W^10m (0^
VCMU-12m(0-50)
MM4 VC-MB107m (50-100) VOMbMAn (90-100) VCMOMOm (50-100) VOMBlKOm (90-100) VC-
MBO-llm (SO-lflO) VC4iBLl-iani (50-100)

l>CBB2

PCS W1

PCS I*

PCS tss

PCBMO

MPCB(I)(a7lKta)

s

s
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Anaiyserapport
aad4vMl4

PTD^ctnaam Ncxxdzee, MOJ

Pipiectnummar 73643-2

Rappottnummar 13124532 - 1

OntanMum 14-10-201S

Stertdabim 14-10-2019

Reppcrtagedatum 25-10-2019

Monatar basclnQvlnoan

001 Da monstetvoortwhanileing an aialyses 2ijn latgevoefd amftinn AcaadHatiaschenia AS3000, (fIgM alaan
MOT da analyses (fa VMvden gerafHXMlaenI met he( *S'kenmeifc.

002 Da monstBTMnflMtandetng en analyses zyn utgevaem conlDnn AcoBditBtissdiGfrai AS3000. (ft gakfl alaen
voor da analyses dia warden gerapportaafd met tot'S* kenmaric.

003 Oe monstovooitohandefng ««analyses ziin utoavoerd (»nlbtm Acoecflatiasctiecna AS3000, (fit gaUt dean
voor da analyses die warden gerappoitaeid met tid'S'kenmeit.

004 Da monstBrvDorbetiandefing en analyses uitgavoerd confonn Accradibtfesctiema AS3000, dit gala tfaen
\raor da analyses <te worden gerapportaerd mat twt *S* kenmolL

Oe scnansto to Mimkenaig van da 0.7 factor VDor <waanlan volgens BoToVa.

Panurf:

"ittti "-"W"
Blad30vnii4a 73643-2 R67375 Watartodenrtonderzoek M9J def.
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I Analyserapport
ffladSvan14

Pnjadnaam Noontzee, MM

PrnjactmiTifnef 73643-2

Rapportnummer 13124532 - 1

ORianlMMn 14-10^2010

StutMum 14-10^2019

Rapportagedalum 2S10-2010

AnaiyM Monsteraoort Raiatle tot norm

dregesw WatertJOOem CAS30CM) WatBrtxtdem; Eigen methode (analysa gaflpcwaardlg aan ISO-11405
en gefipoMaafdig aan NEN-EN1S094). ASOOOOmmtertwdem: conform
AS3210-1 an conform NEH€N 1SS34

ynvUit artcttdoi waiBtiodem(AS3oao} Coidotm ASSOOO en confami NEf^EN 16179

ani van de atetKten Watertiodem (AS3000} Idem

orguibciie ator (gtoetmles) Watatiodem (AS3000) Conform AS3210-2 en ge^omardg aan NEN 5754

lAMAast Watotodem (AS3000) Gtoeirest bepaing is ge^cwawfig aan NEN-EN12879

mM. (Men <3ijm WaM1iodem(AS3000) CordatmAS32103

41 seen waMt)odem(AS3000} C^onform AS32S0-1 (ontstuklng conftxm NB4 6961, maSng contomi
NEHEK^IS017294-2)

caMurn Walertodem (Asaooo) Conform AS32104 (ontsiidting cotdbtm NEN 6961, meiing conform
NEHEN-IS017294-2)

dnxxn Walertxxten (AS3C00) Conform AS32S0-1 (ontsluiting conform KEN 0901, meting conform
N04eN-lSO 17294-2)

kapef Wiaertndem (AS3000) Cordorm AS32104 (cntsltitBig cmfaim KEN WOI, meting conform
NENEN4S017204-2)

kwlfc Watertxxlefn (AS30C») Idem

tod waertxxlem (AS3000) Mem

ittkel WateUxteBl (AS3000) Mem

ank Watertwdem (ASSOOO) Idam

naSaieefi ConfonnAS32106

fcfiantreen VValHtxxltm (AS3000) Idem

antraoten watatiodem (ASaooO) Idem

baranteen WtortMdem (AS3000) Mem

MnzD(a)aeiliaoeen Watatiodem (ASSOOO) Mem

dvyseen watatiodem (AS3000) Mem

iieKBXkiauorantBen Watatxxtan [ASSOQQ] Idem

eenB)(a)pyieen watatiodem (AS3000) Mem

benzod^iqpefyieen Wtaertndem (AS3Q00) Mam

lndeno( 1 Ji.3-cd)pyTeen Watatiodem (ASaooO) Mem

pak4ofaBl (10 van VROM) (0.7 watatiodem (AS3000) Idem

bdor)

hexacMcxmenzeen Watatiodem (ASaooO) Qxtform AS3220-1

PCS 28 Watatiodem (ASaOOD) Conform AS3210-7

PC8S2 Watatiodem (ASSOOO) Mem

PCS 101 watotodem (ASSOOO) Mem

PCS 118 WMertndem (ASSOOO) Mem

PCS 138 Watatiodem (ASSOOO) Mem

PCS1S3 Watatiodem (ASSOOO) Mem

PCS 180 watatxxtan (ASSOOO) Mem

torn PCS (7) (0.7 bcM) watatiodem (ASSOOO) Mem

041COT watotodem (ASSOOO) Conform AS3220-1

P4^«3T Watatiodem (ASSOOO) Mem

)MaDOT(a.7MoO Watatiodem (ASSOOO) Mem

OJSOOO Watotodem (ASSOOO) Mem

p.p4X)0 Watatiodem (ASSOOO) Mem

Mm OCX) (0.7 tKtW) Watotodem (ASSOOO) Mam

0J>4XXE watotodem (ASSOOO) Idem

Pvaaf:

BladSI

mmm M1C MOrnNMI MKMkMB

73643-2 R67375 WataitooctemmleiziMk M9J ctof.



synlabS/
Wertsema en Paitnere

Analyserapport
BlBd0v»i14

Piqectnaam Noorctzse, MBJ

Projednummer 73843^

Rapportnunin*r 13124532 - 1

Ordenfatum 14-10-2019

Staitdetum 14-10-2010

Ra|)poitiige(iatum 25-10-2019

AnatyM Monstereooit RaUtki tot nonn

p>OOE

wmooE(0.7iSKiaf)

(om DOT,00e.lX» 0) 7 bcka)

toMoOeCiO-CW

Muiytti (an Sn)

PFASPO) enGf-NX

Watotodem (AS3000)

Waiabodem (Asaooo)

Watettodan (AS3000)

Watertndem (ASaOOO)

W^fbodem (AS3000)

Waterbodem (ASSOOO)

Mem

ktem

Idem

Conform AS3210-8 en confann NEH€H4S016703

(fonfotm AS32ea-2 an ge^kweartSg aan NEN-EN4S0 23161
Anotysd iMMsteod

Monater Barcode Aanlevarino Monstomeme Verpakkififl

001 Y7658819 14-10-2019 12-10-2019 ALC201

001 Y7882681 14-10-2019 12-10-2019 ALC201

001 Y7882666 14-10-2019 12-102019 ALC201

001 Y7602664 14-10-2019 12-102019 ALC201

001 ¥7092684 14-10-2010 12-10-2019 ALC201

001 ¥7658824 14-10-2019 12-102019 ALC201

002 ¥7892653 14-10-2019 12-102019 M.C201

002 ¥7092892 14-10-2019 12-102019 ALC201

om ¥765(B22 14-10^2019 12-102019 ALC201

002 ¥7892M7 14-10-2010 12-102019 ALC201

002 ¥7658820 14-10-2019 12-10-2019 ALC201

002 ¥7858813 14-10-2019 12-102019 Ai.C201

003 ¥7092680 14-10-2010 12-10-2019 ALC201

003 ¥7892682 14-10-2019 12-10-2019 ALC2D1

003 ¥7892663 14-10^2019 12-102019 ALC201

003 ¥7092670 14-10-2019 12-102019 ALC201

003 ¥7092676 14-10^2010 12-102019 ALC201

003 ¥7802677 14-10-2019 12-102019 ALC201

004 ¥780M83 14-10-2019 12-102019 ALC201

004 ¥7892669 14-10-2019 12-102019 ALC201

004 ¥7892665 14-10-2019 12-102019 ALC201

004 Y7892668 14-10-2019 12-102019 ALC201

004 ¥78^688 14-10-2019 12-102019 ALC201

004 ¥7092671 14-10-2010 12-102019 ALC201

Blad32vWH4a

Paiaaf

PiiaKMiBW wiwunnwwiim mp*a9WKpi-triggTtwttM>a«aeHf>ftnw

73643-2 R6737S WatBrtodomondBrzoek M9J del.



synlabS^ SYNLAB rapportnummef 13124532 -1 Blad 7 van 14

SYNLABS/
SVNLABAailyUeaa)

M  rnndm

Tit . M M tM M* . Ita . U It lit m MMtwfMt

■oiaoirm

REPORT N0t 1(2)
iniMd by an Aaendtad Laboratory

pi^XKt Nq 194462^

SYNLAB Analytic S Sarvteao BY
Rottardam

^naonheuwaralfaal 18
3184Aai ROTTQIDAII, NL

UiwNI HoUwdm WauUua OOar

Mormttlon atxxH ammph mnd *»mptlng

Dalaat AnfM4 : 2019-10-18
Tbne o( Antwai ; 1100
Tcmpafatura at arrival S

Sampta name (13124S324K>1| MM1 VCAtSJ-Olm (0-90) VC-M»J4>2ai (
SampinBOaia 2019-10-12
SampanQ tfcna
Sampter -

Depth ol aampang •

kwoica raieranea n0312
Labat-M ̂ mila 87422007

TftmtUiad Aaayalt / 8iimd|parlon oT HmM Uncwts/hty tM

SS-B112880 Dry aubaianca 80.8 ta.w *

DIN 38414-14 ma<L nerftuartwianoic add PFBA <0.1 te.to unriioTS
Dfft 38414-14 mod aia- -ML- , - - , a . - fj.-f UeeWArWiiuOfpenisnoic ■cKi,iTi^A <0.1 ta.ia uglhgTS
rat 38414-14 mod nHftuortiaxanolc add PfHxA <0.1 *t.ie UQliEgTS
DIN 38414-14 mod neifhiarhaptanolc addPBlpA <0.1 te.ie ugKI^TS
00138414-14 mod PFOA, Inaar <0.1 *a.ie ugrkg TS
DIN 38414-14 mod PFOA, atanched < 0.1 ta.18 mmoTs
Catcuialad PFOA, taM <0.1 to.ie uoHgTS
DW 38414-14 mod Parfluomonanolc add PFNA <0.1 4 4.10 UBfkOTB
00138414-14 mod OMfhianiacanolc add PFOA < 0.1 4 0.10 UBTkOTS
00138414-14 mod PHfhionaidac. add PFUnOA <0.1 4 0.10 OBfKoTS
DIN 38414-14 mod Parthiordodac. add PFDoOA < 0.1 4 0.10 ugmflTB
00138414-14 mod r) Pa(1tuortri(lac.add PFTrOA <0.1 ugikaTS
001 38414-14 mod r} Faifhnnalrwitcadd PFTeOA <0.1 UO^TS
001 38414-14 mod D PwnuarheKadac-add, PFHxDA <0.1 upTkgTS
00138414-14 mod rt Pai1luoroda(lac.add PFOOA <0.1 uglkaTS
Dm 38414-14 mod ParniiartiulanoicatA)hon.PFBS <0.1 4 0.10 iiglkaTS
Om 38414-14 mod PirfhiorpeirianolcautpdPFPaS <0.1 4 0.10 UBlkgTS
Dm 38414-14 mod Parlluorhexandceulpha. PFHxS <0.1 4 0.10 UBfUOTS
om 38414-14 mod ffci iOti I iiAiiiil * a-a-n|IIIUOIIMplMIUtLIMi|NLrl lipo <0.1 4 0.10 ugTkgTB
om 38414-14 mod PFOS, inaar <0.1 4 0.10 ugrkgTB

O iMathod not acciwfllad by Swadac

PFOA a PMiiuoroetam add PF06 a Parfluaroetana mMotm*

Blad 33 van 49 73643-2 R67375 V\^rbodemonderzoek M9J def.pdf



synlabS/ .1 HMIwaW

SYNLAaSii'

Ijvtll .  :'8
iMUii

9^*11

II

(i»i>4m«oi)i
9fi1t-16.19

: PMSIt
: 17412007

Maof AnM

Ttn* o# Antutt

TdniMlfVluni ■! Itfi4p|l

II V0«ll>«lin(0*90) VCHi*>02i>l(

> tOIMt-lt
s 1IM

|5w»i"
iMdKi

I044l4-<4nail

lit«14-14IMCl.r}
100414-14 hhMI
100414-14 nod
100414-14 nod
100414-14 nod D
100414-14 nod O
100414-14 nod r)
100414-14 nod

100414-14 nod (*)
100414-14 nod D

10100414-14 nod r)

I*) MttfMBMl ncM Mocfwdtetf ly 8wi

Anot lAMMMtoMy tM

FFOdOnnohid «0.1 t«.1* . aOAOtS
ORIi.laW «0.1 *1.14 mbAbU

«0.1 mnvTB
iliwi1iloiwifi9>. (4d mi <«e.i **.1l aart«TO
WuHlonnrnllu. (Od FtO| <0.1 <•.14 40*0 TO
TOnfUtomnwHo ffa PT^ <0.1 • 4.14 "0*0 TO
nuortoionMnuH. (ltd mQ <0.1 mnBto
IMMQOAA <0.1 «0*«T8
N-BTOOAA <0.1 40*0 to
i^iiionoctojd^didOd TOOOd <0.1 • 4.14 *ftito
»4«I«P00A <0.1 m*oi»
OdOMAO <0.1 ua'iv'n
OndC (HTOOBAmD-OOt) <0.1 •47*170

I* -
^  ■%

m■  *« V

0^

mnmrnmrntm

7364^-2 R67375t94vm4i



synlabS/ SyNLAB rapportnummer 131245K-1 9van U

synlabS('
w

Nil im
iMMid by M AooPiditod Isboiwtoiy

Report No. 19446282

IS
ilMAd nOTTBRnAM, MU

%
r.

r'

>.
r

laiwii ; ItoHiidw MKIui <

t  .f

^  **

990inmfm

Mir

Momuiion atxjut tMnolB tnd ttnwKnii

M« al Ankial

Timor Afitial

Tompontufi ot wiM

: M1»-10-17

: 11M
•
•

SMIpiaMIM (13124S32-002) HM2 (50-109) VC-«»>02in
201»-1ft-12

D«plh ol Mtnptnt
Iffvoica

UM-U»mte
noil 2

•7421 MO

WmmWo

rMraMMotf An0fwl9f in99tt99^iHon 0 mrnm iMoanatay Unt

8S-Bi12M0 OryfuMmcs 82.8 *a.ia %

Oi(}«4t4-14 mod FwHuortiUlsioic scti* FTOA < 0.1 ta.ia ug'iiaTa
DCN}«414-t4 mod

mi-,if* «- --t-» aniwA
HpnMOfpsfmWioc icni^rt^A <0.1 la.ia ubtkots

Dm}Mt4-14 mod Owfhnttwumoic add. IfHiA <0.1 ta.ic mrksTO

DIN 30414-14 mod
»  - -1— - -I J ——*4 - a

nMrfwIlmipiBnaC •CKn" "l* <0.1 la.ia ooTkoTS

Om 38414-14 mod PFOA, Inoaf <0.1 *a.ia ubIibTS
Dm 38414-14 mod PFOA, manchao <0.1 la.ia ugn^TS
CsloillMMf PFOA. 1o«ai < 0.1 la.ia uVkg T8

DM 38414-14 mod Mrfluonionanoie add PHU <0.1 *a.ia

m 38414-14 mod NiflooFdacaiiolc odd PPOA < 0.1 ta.ia ugrngTS
Dm 38414-14 mod Fwflinnaidic. add PfOnOA <0.1 ta.ia uadflT®

Dm 38414-14 mod PMfhMrdodac. add PfOoOA <0.1 ta.i8 ugrkatt
om 38414-14 mod D Parftaortrtdac-add PFTrtlA <0.1 OiOflTS
Dm3MI4-l4 mod (*) nrtkionaiiadacadd PFTtOA <0.1 iiBffcBTS
Dm3MI4-14 mod (*) INrfhn'tiaxadac.aciii, PPHxOA <0.1 ugOigTS

Dm 38414-14 mod ('} Ptrfhtsroctadec add PFOOA <0.1 ujykgTS
Dm 38414-14 mod PBrtkiortiilanoicaUb<)On.PFBS <0.1 ta.ia uiykgTS
Dm 38414-14 mod

■fc. -Mt. ' ■ ■ ■■ 11 M ̂ 1 It mm—*-AOiWfiM0fpgni9noicwjyii»ri r^o <0.1 ta.ia oi1.9T8
Wl 38414-14 mod PBffltlCWT1IXglPlCml|»riCkiT^ <0.1 ta.ia myicBTS
Dm 38414-14 mod <0.1 te.ia ugl^TS
Om3MI4-l4 mod pros, inaar <0.1 ta.ia ugrhoTS

f) MaOwd not •oeiodiod by SwodK

PFOA a Pirlluoroeiaiio ooW PPOe a Pirtluorociana auianota

" f MW6m—yaptm iijf"
TI ' . K , - >■ ■, -S - s < .r :

A w c. . , V  -•  * N

Bl«i35van48 73643-2 ro7375 WMMtodemorKtefzoek M9J defpdf
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synlabS^ SYNLAB rapportnumfner 13124532 -1 Blad 11 van 14

1'

SYNLAB
SYNLAB Anlyttes 1 Seivlw Sw«dw AS
■octMSaMI 19
Tife ♦ 49 It 194 ••• • ^ « 49 It If11*9
lfc9i9i«9mHtW<9

REPORT1^1 taMdlVM 1«
Uteratory

pepoft Ng 19446283 "

tYIOABAlW^i iMKlMftiy

!9taMnhoiMrmitraii 11
81MAQ ROTTQIDAMt HI.

UmII HtMmOrfim

»«• 91

■  ' '".I V!- '
?•

1

Monnttlon tbout Munpit and mi^pKng

Dataol Antval : 20if-i0-i8
TIma of Antval : 1100
Tampenttm at anfvd

Stmpla name (13124532-003) MM3 VOtM9J-07m (0-5O) VC4l«J4am (
San^jlnB data 2018-10-12
Sampangtkn*
Sam^ -

Dapthof aanvtng -

Itwotca ralatanea n0312
Ut)el-id<»mla 87421828

»  ■ 19m mvcnoBr krmtfitt / km0tgmk3n at mm* UnoarfaN*r urn

pA

SS-SI12M0 Dryaubalanca 78.3 * 781 %

DtN 38414-14 mod PerttuortMandc acid PFBA <0.1 tt.io uoritoTS
, 4

DIN 38414-14 mod. Parliuarpontanolc addPFI%A <0.1 ta.ie utykgTS
Om 38414-14 mod PafftuortMxanoic add PfHxA <0.1 ta.ie UfykgTS

* DtN 38414-14 mod Parttuorhepianolc addPFNpA <0.1 ta.i« ug/tcg TS
Dm 38414-14 mod PFOA, bwar <0.1 *9.10 ugtkgTS
Dm 38414-14 mod PFOA, branchad <0.1 t a.io ui^kgTS
CNoMad PFOA. total <0.1 *0.10 ug^ltfiTS
Dm 38414-14 mod Bwfluotnonanotc add PimA <0.1 *0.10 u»lco TS

V Dm 38414-14 mod Partiuordacanotc add PFDA <0.1 *0.10 uamoTs
Dm 38414-14 mod PofttMotundac- add PFUnOA <0.1 *0.10 uiytiaTS
Dm 38414-14 mod PwtUiordodac. add PFDoOA <0.1 *0.10 iign«TS

p DIN 38414-14 mod (') Parfluortrtdac add PFTrDA <0.1 UpfkgTS

i' Dm 38414-14 mod ri PwtHiortatfadacadd PFTaDA <0.1 TS
DtN 38414-14 mod C) PHlIuot1«xadac.add, PFHxDA < 0.1 uprkgTS
Dm 38414-14 mod (*) PMlluaradadac.add PPOOA <0.1 uiykgTS

»X\ Dm 38414-14 mod Part hxvtxitatvjicaUbitwa PFBS <0.1 *0.10 uorkgTS
DtN 38414-14 mod Pwfhiorpantanoicau8ili.PFPtS <0.1 *0.10 u^ltaTS

? Om 38414-14 mod PBffluarhaxandcau8>ho.PFHxS <0.1 *0.10 ugnigTS
Dm 38414-14 mod aa a»-, ,,|| ■ , a » 8 t. CmJakfit^WlitW»n9|>t9noicwwpn.rTtipo <0.1 *0.10 ugt1«TS

a

DtN 38414-14 mod PP(», inear <0.1 *0.10 uotlmTS

i-. (*) dtfaitiod not aecmfllad t>y mvadac

■>
1

fYOAa Rarlluoroaafia add PFOS ■ Partkioroctana auVonala

i
¥

»r r

Blad 37 van 49

f 9p9®9pBA5A®lBN9ilA^^>ABt9®(pt 99|1!

7%43-2 R67375 WMaitodmiondarziMk M9J defpdf
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synlabS/ SYNLAB rapportnummef 13124532-1 Blad 13 vw 14

SYNLAB
SYMM AfMlytiM « SwvloM Swtdifi At
•KttM.Mt n tlll|l»,»ndw
Tife « «• 19 tM Mt ta:«4«l91tirM

0lMti 1

%4«**V REPORT p* ip)
I bv M AeoradRad LJttoralarv

fteport Na 19446284

8YMABAi«lyUMt SMYlOMliy
BatttJaiii

StMiiMMmraralrMl IS
31S4AQ ROTTBRDMI.NL

.  ■ •

Sadinwnl

Uv«i1 : tMtafdMBNMMuiOrdw

Mormstton about and aatnpUng

Dalaol Arrtval ; 2018-10.17

Umad AnNal : 1130

Tan^paiatura at arOvd :

Sample name (13124532-004) MU4 VC-M9J-07m (50-100) VC-MOJ^Om
Swniiang data 2019-10-12

Samping thne
Sempitr -

Dtfithaf »amp<ng •

kwolc* rafaianea 190312

UbaHd^fnte 8T421781

AmuRs

Tttlmtlhod Anaiydi / twaadgaam d IkadI Uttotrttimy Unt

SS-BN 12«S0 Oiy aubalanca 82.2 1 %

om 38414-14 mod. Patfhiottwlanoic add, PFBA <0.1 ±0.10 uglkgTS
OW 38414-14 mod. Berthjorpentandc addPFPaA < 0.1 ±0.10 u^T3
004 38414-14 mod. Petfluotttazanolc add PFHxA < 0.1 ±0.10 u^kgTS
DIN 38414-14 mod Perltuorheptanolc addPfMpA <0.1 ±0.10 iiiykgTS
004 38414-14 mod PTOA, Inaw <0.1 ±0.10 ii0'IM}TS
00138414-14 mod PFOA. brandied <0.1 ±0.10 ug/kgT8
CtdcuMad PFOA, total <0.1 ±0.10 iVIcgTS
004 38414-14 mod Farfhionionanolc add PFNA < 0.1 ±0.10 u^TS
004 38414-14 mod ntnRiOfCWCWiOIC SCKIi STvA <0.1 t 0.10 U(7kg T8

00138414-14 mod Mfkiorundec. add PFUnOA <0,1 at.lO ug'tcflTS
004 38414-14 mod FMliuordodac. add PFDoOA <0.1 ta.14 uglcgTS

004 38414-14 mod C) Partluoc1i1dac.add PFTrOA <0.1 ugdgTS
00138414-14 mod (*) Parfiuartetiadecadd PFTaOA <0.1 ucykgTS
IW4 38414-14 mod C) PHlluoiliaxad*c.add, PFHxDA <0.1 ugykgTS
004 38414-14 mod (*) PFOOA <0.1 u^TS
004 38414-14 mod Farfluort>ulanolcaU8)twn.PFBS <0.1 18.10 u^kgTS
004 38414-14 mod PaiflMOfpantanolroi8t4i.t*tni8 <0.1 10.10 ubkgTS
004 38414-14 mod PadluottwranolcaiAiho. PHixS <0.1 10.10 uc^kgTS
DIN 38414-14 mod P*rfiiiatttaptanoic«iblvPFHp6 <0.1 10.10 u^TS
004 38414-14 mod lOminaar <0.1 10.10 ugnqiTS

C) :Method not aocfWttad by Saradac

PFOA a Partluoroctana add PF06 a Ptrfhioractana auKonM*

Blad 39 van 49 73643-2 R67375 Watertxxlemonderzoek M9J def pdf
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Toetsing volgens BoToVa, module T.3-Beoordellng Irwalitelt van bagger en ontvangende bodem bij toepasslng In een
oppervlaktewaterllchaam
fToefswers^ 1.20. toetsf'ddefBBK, SiKBversie 13,30, toetsingsOatum 30-10-2019 - iOSi)

Projectcode
Projectnaam
Monstcfomschrijving
Monsters 00 rt

Monster corKlusie (exd PFAS)

73643-2 73643-2

Noordzee, M9J Noordzee. M9J
MMt MM2

Waterbodem (AS3000)WatertxxJem (AS3000)
Altijd (oepasbaar AN^d toepasbaar

Analyse Eenheld SR BT BC SR BT BC

droge stof % 804 80.4 81.8 81.8

gevMctit artefacten g 0 0
aard van de artefacten (Seen (Seen
organtsche stof (gloeivertles) % <2 2 <2 2

gloeirest % vd Dsgg.o
-

09.3
-

KORRELGROOTTEVEROEUNG

min. delen <2um %vdDS<1 <1 1.3 1.3

METALEN

arseen mgfkg <4 4.89 <-AW <4 4.89 <=AW

cadmium mg/kg <0.2 0.241 <»AW <0.2 0.241 <=AW

ctiroom mgfkg <10 13 <=AW <10 13 <-AW

koper mg/kg <5 7.24 <=AW <5 7.24 <=AW

kwk mg/kg <0.05 0.0SO3 <=AW <0.05 0.0503 <»AW

lood mg/kg <10 11 <»AW <10 11 <=«AW

nikkel mg/kg <3 6.12 <=AW <3 6.12 <=AW

zink mg/kg <20 33.2 <»AW <20 33.2 <=AW

POLYCYCLISCHE AR0MAT1SCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kg <003 0.021 <0.03 0.021

fenantreen mg/kg <0.03 0.021 <0.03 0.021
antraceen mg/kg <0.03 0.021 <0.03 0.021

fluoranteen mg/kg <0.03 0.021 <0.03 0.021

benzo(a)antraceen mg/kg <0.03 0.021 <0.03 0.021

ctwyseen mg/kg <0 03 0.021 <0.03 0.021

benzo(k)fluafanteen mg/kg <0 03 0.021 <003 0.021

bcnzo(a)pyreen mg/kg <0.03 0.021 <0.03 0.021

ben2o(ghi)peryleen mg/kg <0.03 0.021 <0.03 0.021
inderK)(1,2,3-al)pyreen mg/kg <0.03 0.021 <0.03 0.021
pak-totaal (to van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.21 0.21

A

K

1

0.21 0.21 <=AW

CHLOORBENZENEN

hexacN oorbenzeen ugflrg <1 3.5 <-AW <1 3.5 <-AW

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ug/kg <1 3.5 <=AW <1 3.5 <aAW

PCB 52 ug/kg <1 3.5 <»AW <1 3.5 <=AW

PCB 101 ug/kg <1 3.5 <»AW <1 3.5 <=AW

PCB 118 ug/kg <1 3.5 <«AW <1 3.5 <-AW

PCB 138 ug/kg <1 3.5 <=AW <1 3.5 <=AW

PCB 153 ug/kg <1 3.5 <«AW <1 3.5 <»AW

PCB 180 ug/kg <1 3.5 <-AW <1 3.5 <®AW

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 <«AW 4.0 24.6 <»AW

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN

o.p-DOT ug/kg <1 3.5 . <1 3.5
p,p-OOT ug/kg <1 3.5 - <1 3.5

som DDT (0.7 factor) pg/kgds 1.4 1.4

o,p-DDD ug4<g <1 3.5 <1 3.5

p.p-DDD ug/kg <1 3.5 <1 3.5
som DDD (0 7 factor) pg/kgds 1.4 1.4

o,p-DDE ug/kg <1 3.5 <1 3.5

p.p-DDE ug/kg <1 3.5 <1 3.5

som DDE (0.7 factor) pg/kgda 1.4 1.4

som DDT,DDe.DDD (0.7 factor) ug/kg 4.2 21

1
R
V

42 21 <=AW

II
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MINERALE OUE

(ractie C10-C12 rr^g <5 17.8 — <5 17.8 —

ffactie C12-C22 mg/kg <5 17.8 - <5 17.8 -

fractie C22-C30 rî g <5 17.8 _ <5 17.5 -

fradie C30-C40 mg/kg <5 17.8 - <5 17.5 -

totaal olie C10 - C40 mg/kg <35 122 <«AW <35 122 <-AW

ORGANO-TtN VERBINDINGEN

tntXityttin (a!s Sn) ug/kg <4 14

1
V

<4 14 <»AW

ANALYSES UITGEVOERD DOOR OEROEN-toeteing uHgevoerd door SYNLAB
perftuorbUaanzuur ug/kg <0,1 0,07 - <0.1 0.07 -

perlluorpentaaiuuur ug/kg <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -

perfluorhexaanzuur ug/kg <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -

perfluottieptaanzuur ug/kg <0,1 0.07 ~ <0.1 0.07 -

perfluoroctaanzuur (Kneair) ug/kg <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -

perfluofoctaanzujf (vertaM) ug/kg <0.1 0.07 - <0.1 0.07

perfluoroctaaruLAjr (som) ug/kg 0.1 0.1 - 0.1 0.1 -

perfluornonaanzuur ugflrg <0.1 0.07 - <0 1 0.07 -

perfluordecaanzuuf ug/kg <0 1 0.07 - <0.1 0.07 -

perflucrundecaanzuir ug/kg <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -

perfluordodecaanzuur ugflcg <0 1 0.07 - <0 1 0.07 -

perfl uortridecaanzuur ug/kg <0.1 0.07 - <0.1 0.07 —

perfiuortelradecaanzuur ug/kg <0.1 007 - <0.1 0.07 -

perfl uoitiexadecaanzuur ug/kg <0.1 0.07 ~ <0.1 0.07 -

perfl uoroctadecaanzuur ug/kg <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -

perfl uorbutaansulfonzuur ugflrg <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -

perfl uorpentaansi^fonzuur ugrtrg <01 0.07 - <0.1 0.07 -

perfl uorbexaansiifoozuur ugflrg <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -

perfl uorh^taansUfoozuur ugflig <01 0.07 - ■ <0.1 0.07 -

perfluofoctaansulfonzuur (bneair) ug/kg <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -

perfluc^octaansuifonzuur (vertakt) ug/kg <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -

perfl uoroctaansutfonzuur (som) u^g 0.1 0.1 - 0.1 0.1 -

perfl uordecaansultoruuur ug/kg <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -

4:2 flucwielomeer suffonzuur ug/kg <0.1 0.07 - <01 0.07 -

6:2 fluorteiomeer sulfonzuur ug/kg <0.1 0.07 - <01 0.07 -

8:2 fluorteiomeer sulfonzuur ug/kg <0.1 0.07 - <0 1 0.07 -

10:2 fluorteiomeer sulfonzuur ug/kg <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -

rvmettiyl perfluoroctaansulfonamide acetaal ug/kg <01 0.07 - <0.1 0.07 -

n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat ug/kg <01 0.07 - <0.1 0.07 -

perfl uofoctaansuflon amide ug/kg <0.1 0,07 - <0.1 0.07 -

n-methyl perfluoroctaansulfonamide ug/kg <0.1 0.07 - <01 0.07 -

8:2 fluortelortwer fosfaat diester ug/kg <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -

Z.S.SiS-tebafluor-Z-fheptafluorpropoxy) propaanzuurug/kg <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -

PFAS(30) enGENX zle zie

bjlage
- tMjIage -

ADOmONELE TOETSPARAMETERS EenheidBT BC

13124532-001

som 12 cMoottoenzenen (Bbk. 1-1-2008) ug/kg 3.8 "oAW

som 23 organocHooitioud. bestrljdingsm.(Bbk.1-1-2C08.waterb) ug/kg 21 "<«AW

som 2 organofin verbindingen (tributyltin en trifenyltin) u^g 14 ''<»AW

som 2 organotin verbindingen (tributyltin en trifenyltin) ug/kg 34.2 "oAW

13124532-002
som 12 chloorbenzenen (Bbk. 1-1-2008) ug<kg 3.5 *<-AW

som 23 organocNoortioud. bestrijdingsm.(Bbk.1-l-2008.waterb) ug/kg 21 A<-AW

som 2 organotin verbindingen (tributyttin en Irtfenyttin) ug/kg 14 »<«AW

som 2 organotin verbindingen (tribut^n en trflenyltin) ug/kg 34.2 «<=AW

Monstariode Monsteromschrjving
13124532-001 MM1 VC-M9J-01m (0-50) VC-M9J-02m (0-50) VC-mj-OSm (0-50) VC-M9J-04m (OSO) VC-MSJ-OSm (0-

SO) VC-mj-06m fO-SOJ
13124532-002 MM2 VC-M9J-01m (50-100) VC-M9J-02m (50-100) VC-M9J-03m (SO-100) VC-M9J-04m f30-10C9 VC-M9J-

05m (50-100) VC-M9J-05m (50-100)

Wiertsema & Partners
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Toetsing volgans BoToVa, module T.3-6eoordeiing kwalltelt van bagger en ontvangenda bodem bij toep»$jng in een
oppervlaktewateiilchaam
IToe{sverse 1.2.0, metstaHerSBK SIKB mDH3.3.0. mnvngKIUum 30-t0-30t» • 19:S2)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort

Monster conchjsie (exd PFAS)

73643-2 73643-2

Noordzee. M9J Noordzee. Mgj

MM3 MM4

Waterbodem (AS3000)Waterbodem (AS3W)0)
AHiJd toepasbaar Altljd toepasbaar

Analyse Eenheid SR BT BC SR BT BC

droge stof % 81 3 >1.3 82.8 82.8

gewi<ait artefacten 0 0 0

aard van de artefacten Geen Geen

organisctre stof (gloerverlies) % <2 2 <2 2

gloeirest % vd 0899 5 -  092 -

KORRELGROOTTEVERDELING
min, delen <2ijm % vd OS <1 <1 1.2 1.2

METALEN

arseen ir^Ag <4 4.89 <»AW <4 4.89 <-AW

cadmiim mgfkg <0.2 0.241 <=>AW <0.2 0.241 <=AW

cfiroom mg/kg <10 13 <=AW <10 13 <=«AW

koper mg/kg <5 7.24 <=AW <5 7.24 <=AW

kwk mg/kg <0.05 O.0SO3 <=AW <0 05 0.0503 <=AW

lood mgflrg <10 11 <=AW <10 11 <=AW

nikkel mg/kg <3 6.12 <=AW <3 6.12 <=AW

zink mg/kg <20 33.2 <=AW <20 33.2 <=AW

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kg <0.03 0.021 -  <0.03 0.021

fenantreen mg/kg <0.03 0.021 -  <0.03 0.021

antraceen mg/kg <0.03 0021 -  <0.03 0.021

fluoranteen mg/kg <0.03 0.021 -  <0.03 0.021

benzo(a)antraceen mg/kg <0 03 0.021 -  <0.03 0.021

chryseen mg/kg <0.03 0.021 -  <0.03 0.021

benzofk )fluoranteen mg/kg <0.03 0.021 -  <003 0.021
b€nzo(a)pyreen mg/kg <0.03 0.021 -  <0.03 0.021

benzo(gtij)peryleen mg/kg <0.03 0.021 -  <0.03 0.021

indeno<l ,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.03 0.021 -  <0.03 0.021

pak-totaad (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 021 0.21 <»AW 0.21 0.21 <*AW

CHLOORBENZENEN

tiexacfrloorbenzeen ugAg <1 3.S <»AW <1 3.5 <"AW

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ug/kg <1 3.5 <=AW <1 35 <=AW

PCB 52 ug/kg <1 3.5 <=AW <1 3.S <«AW

PCB 101 ug/kg <1 3.5 <=AW <1 3.5 <=AW

PCB 118 ug/kg <1 3.5 <=AW <1 3.5 <»AW

PCB 138 ug/kg <1 3.5 <=AW <1 3.5 <*AW

PCB 153 ug/kg <1 3.5 <"A\/V <1 3.5 <=AW

PCB 180 ug/kg <1 3.5 <=AW <1 3.5 <=AW

Eom PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 <=AW 4.9 24.5 <=AW

CHLOORBESTRUDINGSMIDOELEN

0,p-DOT ug/kg <1 3.5 <1 3.S
p,p-DDT ug/kg <1 3.5 <1 3.5

som DDT (0.7 factor) pg/kgds 1.4 -  1.4

o,p-ODO ug/kg <1 3.5 <1 3.S

p.p-ODD ug/kg <1 3.5 <1 3.5

som ODD (0.7 facto-) pg/kgds 14 1.4

o.p-DDE ugArg <1 3.5 <1 3.5

p,p-DDE ug/kg <1 3.5 <1 3.5
torn ODE (0.7 factor) pg/kgds 1.4 -  1.4

som DDT.DDE,DOD (0.7 factor) ug/kg 42 21 <»AW 4.2 21 <=AW
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MINEFOLE OUE

fractieC10-C12 mg/kg <S 17.5 — <5 17.5 _

(ractleC12-C22 mg/kg <5 17.5 - <5 17.5 -

fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5 - <5 17.5 —

fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5 - <5 17.5 -

totaai olie C10 - C40 mg/kg <35 122 <-AW <35 122 <-AW

ORGANO-TIN VERBINDINGEN

tributyitin (ds Sn) ug/kg <4 14 <=AW <4 14 <-AW

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetSing uitgevoerd door 1SYNLAB
peril uorbutaanzuur ug/kg <0 1 0.07 - <0.1 0.07 —

perfluorpentaanzuur ug/kg <0.1 0.07 - <0.1 0.07

peril uortiexaanziAir ug/kg <0.1 0.07 - <0.1 0.07 —

peril uorbeptaarrzuur ug/kg <0.1 0.07 - <0.1 0.07 —

perlluoroctaanzuur (lineair) ugflrg <0.1 0.07 - <01 007 —

perfluoroctaanziwr (vertakt) ug/kg <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -

perlluorodaanzuur (som) ug/kg 0.1 0 1 - 0.1 0.1 —

perfiuomonaanzuur ug/kg <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -

perfluordecaanzuur ug/kg <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -

perlluorundecaanzuur ug/kg <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -

perlluordodecaarzuir u^g <0.1 0.07 - <01 0.07 —

perlluortrideca anzuur ug/kg <0.1 0.07 - <0.1 0.07 —

perlluonetradecaanzuur ug/kg <01 0.07 - <01 0.07 —

perfluortiexadecaanzuur ug/kg <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -i.

perfluoroctadecaanzuw ug/kg <0.1 0.07 - <0 1 0.07 —

perlluorbutaansu Honzuw ug/kg <01 007 - <0.1 0.07 —

perlluorpentaans irifonziwr ug/kg <0.1 0.07 - <01 0.07 —

perfluortiexaansullonziAjr ug/kg <01 0.07 - <01 0.07 -

perduortieplaansullonziwr i^g <01 0.07 - <01 0.07 -

perfluoroctaansuiFonzuur (Uneair) ug/kg <0.1 0.07 - <0.1 0.07 —

perlhjoroctaansuHonzuur (vertakt) ug/kg <01 0.07 - <01 0.07 -

perlluoroctaansuflonzuur (som) i^g 0.1 0.1 - 0.1 0.1 -

perlluordecaanstilonzuur ug/kg <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -

4.2 fiuortelaneer sulforuuur ug/kg <0.1 0.07 - <0.1 0 07 - '

6 2 fluottelomeer sulfrxizuiH' ug/kg <0.1 0.07 _ <0 1 0 07

8:2 fluortdomeer sulfonzuur ug/kg <0.1 0.07 - <0 1 0.07 -

10:2 fluorteiomeer suilonzuur ug/kg <0.1 0.07 - <0.1 0.07

rvmethyl perfluoroctaamullonamkie acetaat ug/kg <0.1 0.07 - <0.1 007 -

n-ettiyl perfluoroctaansuKonamide acetaat ug/kg <0.1 0.07 - <0.1 0,07 -

perfluoroctaansu lion amide ug/kg <0.1 0.07 - <01 0.07

n-metfiyi perfluoroctaansullonamUe ugflrg <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -

8:2 nuottekXTieer loslaat diester ugAtg <0.1 0.07 - <0.1 0.07

2,3,3,3-letra(luor-2-(heptafluorpropoxy) propaanzuurug/kg <0.1 0 07 - <0 1 0.07

PFAS (30) en GENX zie zie

bjlage
- bi^age -

ADDITIONELE T0ETSPARAMETER3 EanheidBT BC
13124S32-003

som 12 cFiloorbenzenen (Bbk, 1-1-2008) ug/kg 3.5 *<"AW
som 23 organocNoorhoud. bestrijdingsm.(Bbk,1-1-2(X>8.wateft>) ug/kg 21 "oAW
som 2 organotin verbindingen (tributyllin en IrifenyKin) ug/kg 14 *<»AW
son 2 organotin verbindingen (tributyttin en IrdenytUn) ug/kg 34.2 *<*AW
13124532-004

som 12 chloofbenzenen (Bbk, 1-1-2008) ug/kg 3.5 *<=AW
som23 organocNoortioud. bestrijdingsm.(Bbk,1-1-2008.watefb) ug/kg 21 *«AW
som 2 organotin verbindingen (tributyttin en trtfenyttin) ug/kg 14 •«=AW
som 2 organotin verbindingen (tributyttin en trtfen^n) ug/kg 34.2 *<=AW

Monslercode Monsteromsctwjving
13124532-003 MM3 VC-mj-07m (O-SO) VC-M9J-08m (0-50) VC-mj-09m (O-SO) VC-M9J-10m (0-50) VC-M9J-11m (0-

50) VC-M9J-12m (0-50)
13124532-004 MM4 VC-M9J-07m (50-100) VC-M9J-08m (50-100) VOMOJ-OOm (50-100) VC-MSJ-Kkn (50-100) VC-M9J-

11m (50-100) VC-M9J-12m (50-100)
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VtrklBring koloiranan
SR Rosiitaat op hot analysorBppoil
BT Barekorxtloetsrosunaat(omaarokBiKln^starHtemJtxxim) Baomonische^onlulumslaandemordetoptstia

gabniikto waanieit.
BC ToetsoonJael

VvrWwIng tovtalngsoonfolan
Geet) toatsooiBael mogoliik
Haatt gaen normwaaixia, jxjigptcM van toapessing

—  IrOeiwtriiawaanie onttmaU, ixxgplit^l van toapossing
#  Varttoogda rappoitagagrans, voof maar mform^ lia anafysa(MlUicaat
<'AW Namar dan of aan da ectOaivvndtvaafde
A  KassaA

B  lOasseB

"  EnAateparamatarsontbrakanindesofn

KhHir InfefmatI*

|> ktassa B/lntermnOewaarda. nooa taapasbaat
- kbsaa A, votdoel aan lOas^ B

j>= Achtaigmndiivaarda, voldoet aan Xteiss A (op componanl idvam)

Nonmnblad

Tootskauz*: T.3: BMonlaling kwalltait van baggar an ontvanganda bodam by toapaaalng In aan
opparvlaktaanrtMliciuum

Analysa Eanliald AW A B

METALB4

arseen mglkg 20 29 85

cadmium tng/kg 0.8 4 14

cbrocm mfllkg 55 120 3«)
kopar mglkg 40 06 100

kwk mgArg 0.15 1.2 10

lood rttgikg SO 138 580
nAiksl mo'kg 35 50 210
ZBlk mglka 140 563 2000

POLYCYCU8CHE AR0MATI8CHE KOOLWAl^RSTOFFEN
pek-totod (10 VROM) (0 7 (actor) mglkg 15 0 40

CHLOORBEKZENEN
hexachJoortjenzeen uglkg 8.5 44

POLYCHLOORBffENYl£N (PCB)
PCB28 uglkg 1.5 14

PCB 52 ugllq] 2 15

PCB 101 ugrttg 1.5 23
PCB 118 ugAg 4.5 IS

PCB 138 unlkg 4 27

PCB 153 uOfkB 3.5 33

PCB 180 uglkg 25 18

son PCB (7) (0.7 (actor) ugAq) 20 139 1000

CHLOOR8ESTRUD(NGSMIODEUEN
som DOTX»E,DOD (0 7 (actor) URlka 300 300 4000

MINERALEOUE
tat^afieC10.C40 mg*g 190 1250 5000

II
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ORGANO-TIN VERBINDINGEN

tributyitin (als Sn) ug/kg 65 250

ANALYSES UtTQEVOERD DOOR DERDEN-lMtsing ultgevoerd doorSYNLAB
pertluorbutaanzuur
peffluorpentaanzuir
perfluoitiexaanzuur
perfluorbeptaanzuur
perfluoroctaanzuur (Kneair)
perfiuoroctaanzuur (vertaKt)
perfluoroctaanzuur (som)
perfluomonaanzuur
perfluordecaanzuuf
perfluorufKiecaanzuur
perfluordodecaanzuta'
perfluortridecaanzuuf
perfluortelradecaanzuur
perfluorhexadecaanz uur
perfluoroctadecarmzuur
perfluorbutaansuifonzuur
perfluorpentaansulfonzuur
perfhxifhexaansuttonzuur
perfluorbeptaansulfonzuur
perfluoroctaansUfonzuur (lineair)
perfluoroctaansUfonzuur (vertakt)
perfluoroctaansutfonzuur (som)
perfluordecaarrsulfotuuur
4:2 fluortetomeer sulfonzuur

6:2 fluortetomeer sulfonzuur

8:2 fluortetomeer sulfonzuur

10:2 fluortelomeer sulfonzuur

n-methyl perfluoroctaansulfonamlde acetaal
n-e(hyl perfluoroctaansulfonamlde acetaat
perfluoroctaansiifonamide
n-mettiyl perfluoroctaansulfonamlde
8:2 fluortelomeer fosfaat diester

2.3.3.3-tetrafluor-2-(heptafluorpro poxy)
pfopaanzuur

•  Indicallef niveau voor ernsUge verontreinlging
Legerxfa normenblad
AW = Actitergrondwaarden
A  = Maximale waarden kwaliteitsidasse A

B  s Maximale waarden kwaliteitsidasse B

A

irtners

IMIL

18
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dMcMlst onderzoeksaspecten (b||lag« A, NBi 8717)
A VN-raMs-a

In onderstMnde taboi b de checklist voor locatb Mfti weergegeven. Oe vragen die nlet voor een groot
(H>pervl«ktB«^M^ v«i to^MMine zHn din weggelaten.

1J^gjg2J22^^^^j2SS£y£i™litelBSSft
Albakankio Heton<loraoelM(||eeio<lliialMtiikBonoBMsddatbiangaw>aBan

voor nndwhwlno dat granat aan twt kubkmdamant in da

Noordzee

Basdidlving ofngsviao Watsrbodam hi de Noordzae op aen dtopU van mMmaol NAP.

-20 m.

Watortypa Hot watarlypa batrafl groot oppeiviaktawatar zand dat onbeiaat

la vanwoQa da ero<a watartolom wai dapoalMa an dkact aontact

iiiot oofi pypiMioMi PffOffi voonLorfii.

Sedimentatiapatroon Er vlndt idet tot iiauwiiikbi aedbnantoda ptoata. Wat z^n or

zandribbeia eta ztcti varDiastoan.

HblodMlia of babaendt tavalMmavons Do iaeilllait word! al vab Jaren Qernaton. Op baab van de

maatnalgapevana en de mWeuhygHnhcha

wateifaodamondetzoelcen (lasMa uit 2014) b hot zand

aadaaoMoaefd ah Vrfl Toeoaabaar.

kidball# o^^acadiffkdkiQ IndafvaiiSoawafda Naa. Er h gaan enlDala aaidaiclno om to varwacMan dat twt

aadlmant vafentrehJod h bevan da totoivewMBWBBwto.

1
«

1

Bbnvloadlno ondaRoakaiocatie door puntbronnen Noe. Er zpt gaan {NUdbronnan eMiMMdQ. B1 aan orianrilait oeb
diorct bet protocol In wartdng om aen varonteabdobig to

wrwiideren. *

Balnvloadbie otidaiaaataiuualh door onoaamne

voofvalhn

Olt i« niet aan da orde op daza dhpto en zo ver van da kuaL

BaBivloeding door laQainwtioo twroopa* of

phgtormotonraart

Nee. Ok h niet mogelik.

DOVfVIOVIWIQ OflOBfXOMEMQOflDO Omf OV0f1O9 fNOC

oenoemde eSffuaabrorwen

Nae.

BainvloedbHI ooderzoekalocatb door aanvmdeiiaid
bodarnvrsaind malBileal h oavarbaalorlinovn an of

aanwftoliJwkl bodarnvraamd melarlaoi aldara

Nae.

Nae.

li „ li ■ ■■ ■ ■■!■ ■■■! it awsMlMW^^ -*-« n iIWi atiif -* -Dooofiivfwiino nmsnMi woors oprnflDq oo

Nee

>vMdsll8C20ElnM*8«ain 2019 Is ar Im noordan van
MuMbaam aa Sda Scan flmiif tan tiMlaii ilat ai ntdai Iwi ie twMMila vi^^vaa a^HgHa^aa a^^^a a^a^^aaaM^wa a^a^a^^gav ▼^Hia

•elilsf Mil lyiWhd vdniolrainioinQ. ICtM Op cliaiiiladh* ¥8Rifilrainiolno %8Hi <!• bsooocid tandwinviUGM woidi
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2.1

On

art 10^
art10.2e
art 10^

WpHMlVWli
Mptmmastm

inucart 10J2e

Hal aHan, d«t h«t procasmaUg kan wordan opgaiost an dot w« watan ho« hat ar maa
Dmk veor da actfe by daza.

EZK naamt hat aan han flarichta varaoak to
nva Mat aan EZK door t» sturan. Wa moatan dan da
In ona ndnWarta aanwartg zyn dia ovar daza

Wa ■ mahtaiyk gangd# vila van ona Is dai dMi?

hat aan ona garfcMa vanoak hoavan
maldan dat ar gaan atukkan

gaan.

VWeart 10J2e gmlnfazkjib.
ViaraoiidM: dbisdi« 14 JuH 20201702
Amat 10.2e #minlRlcni>

CXiWft 10.28 9fninbzlLnl>
OiidMMani:RE:Wiab¥BfMekwgunnlngiierienbigaanNAMvooraanleglabei

Ha"*^, Bgtarookgaan Mb by EZK?

Ga jy widani namana BZK aan baaluK makan.
ha|^. Wa moatan dan wal aakar zyn dan or

Groat «rtloJ2o

haalt hiar arvarfcig maa an kan ̂  avt
bifola.OokiiiotbyEac.

VbKOt 10J2e

VaraondMi: drad^ 14 juB 2020 lem

Aacart 102e •niirigknb.

oc^art 10.2e ftnintek.nt>
Ondaiiwr|KRE:Vlteb-venmekvefgunrtngMefleningaanHAMvDoraarilegltabel

art WJb

N B2X kan dMB baahdt naman dat ar gaan fedbrmrtia ovar dR ondamarp by 8ZK la. DIt Icon da
Wob-ondanbaunar zaif af want vargt vardar gaan Intiourtaiyfca baoordabng. wy habban ook

art102e

lanMIRT

>2232, 3500 GEUtraCht
Antwoofdnunvnor 3111, 3430 VP Mauwegoin
RyiwtraBft 8, 2515 XP Den Haag |12 D flex
Fbctuuradreo Poalfaui 8185, 3503 RD Ubadit
SacralartaalMt lOJte
•«••••••••••••••••••••••»••••••

T 088art 10.2a
Foe88rt10.2e
Martl0.2e
art102e

iimw.rlllgwMnnlnnr Id
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Van; art 10.2e <S>minp2k.nl>

Verzonden: dinsdag 14 juli 202015:43

Aanrart 10.2e @rws.nl>:art 10.2e

@minbzk.nl>

Onderwerp: Fwd: Wob-verzoek vergunningverlening aan NAM voor aanleg kabel

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "art 10.2e ia)mlnezk.nl>

Datum: 14 juli 2020 om 13:35:52 CEST

Aan: "art 10.2e @minpzkni>. art 10.2e

fi)mlnezknl>

Kople: 'art 10.2e @mine2k.nl>
Onderwerp: RE: Wob-verzoek vergunningverlening aan NAM voor aanieg kabei

Hallo r"*

Net klopt da(^ en Ik hiermee bezig zljn vanult EZK. Met betreft een beslult op
grond van de Mljnbouwwet.

De aanvrager heeft een WOB verzoek bij verechlllende departementen ingedlend.
Ik heb begrepen dat In het verleden afgesproken Is dat ieder departement een
elgen beslult opstelt.
Dus als nu blijkt dat BZK geen stukken heeft, dan kunnen ze dit zelf afwikkelen.

Ml _ eX tbA

Gr

Van:art10.2e @m!nezknl>

Veraonden: dinsdag 14 Juli 202013:17

Aan: art 10.2e @minezk.nl>:art 10.2e @mine2k.nl>

CC: art 10.2e @minezk.nl>

Onderwerp: FW: Wob-verzoek vergunningverlening aan NAM voor aanleg kabel

Hallo"""* en*""',

Deze doen Jullie toch al? lullie hebben donderdag overleg gehad met bzk?

Hoor graag even.

m.vr.gr.

Van: art 10.2e fi)minezk.nl>

Verzonden: dinsdag 14 Juli 202012:16

Aan:art10.2e @mlne7k.nl>

CC:art10.2e mlnbzk.nkart 10.2e iS)rws.nt>

Onderwerp: Re: Wob-verzoek vergunningverlening aan NAM voor aanleg kabel



Beste'

Ik dertk dat dit wob vemoek gereiateerd is aan een mijnbouwvergunning. Kan
lemand in |ouw cluster dit in behandeling nemen?

Groet,*''"'

Sent from my iPad

On 10 Jul 2020, at 16:59, art 10.2e (WVL)
<art 10.2e @rws.nl> wrote:

Hoi
ani0.2«

Betreft vergunning EZK; kun jij e.e.a. doorgeieiden?

Met groet,
art MA

Verzonden met BlackBerry Work

(www.hlarlchprivrnml

Van: art 10.20 ffl)minbzk.nl>

Datum: vrijdag 10 jut. 2020 3:55 PM

Aan:""* toSJQ>
Onderwerp: RE: Wob-verzoek vergunningverlening aan NAM voor aanleg

kabel

Haj•««»•, vveet jij of B2K formele bemoeienis heeft met een

vergunning aan de NAM voor een kabel rondom Ameland. Is dit

toevallig ̂ i^n van de RCR's ?

Ik kan vandaag geen PDF openen, dus ik kan zelf niets zien.

Hopelijk weet jij antwoord en of BZK hierin ook stukken openbaar te
maken heeft.

Groet
«t102t

Vaniart 10.2e

.,j I Verzonden: donderdag 9 Juli 202016:32
@minb2k.nl> ■ m ̂

^jM5'3l10.2e iS)minbzk.nl>;art 1Q.2e
(5)minbzk.h!>:art 10.20

(S)minb7k.nl>:art 10.2i

(S)minbzk.nl>:art 10.2e



art 10.2e @minh7k.nl>

Onderwerp: FW: Wob-verzoek vergunningverlening aan NAM voor

aanleg kabel

Dag alien,

Ik zet deze even breed uit (sorry ); gaat over de aanleg van een
kabel op Ameland/Noordzee. Kunnen wlj hier lets mee ?

Gr'rtlQla

Van: art 10.2e P'minb2k.nl>

Verzonden: donderdag 9 juli 2020 16:05

Aan: art 10.2e @minbzk.nl>

Onderwerp: Wob-verzoek vergunningverlening aan NAM voor aanleg

kabel

Haart10-2«^

Ik heb dit wob-verzoek binnengekregen, en dacht (vanwege NAM)
ten onrechte dat het bIJ Groningen hoorde. Ik vermoed nu dat het
eerder op RO terrein llgt, weet JiJ dat? Zou Je me op korte termljn
hlermee kunnen helpen?

Dank alvasti

Groet,

Senior boMdsmedewerker

BA / Afdeling advies

DIrectoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen

MInisterie van BInnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties
Turfmarkt 147 j 2511 DP | Den Haag | Be verdieping
Postbus 20011 1 2500 EA | Den Haag

Tartidie
art10.2e ftmlnbzk.nl

<Wobverz Luttik (Noordzee Maritlem) Inzake vergunningverlening aan

NAM voor aanleg kabel tussen Amela.pdf>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van weike 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.

OH bencht kan mtermalie bevatten die niet voor u is bestemd^ trv^ u niet de geadresseerde bent of dit bertdrt abusievetiik aan u is
toegezonden. wordt u verzocttt dat aan de afzender te melden en tiet bericbt te verwijderen De Staat aanvaardt geen
aansprakef voor scbade, van we ke aard ook. die verband houdt met risico's vwtxxiden aan het elektonisdi vOTeriden van



berlchten.

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.



2.2

Van: art 10.2e
Aan: art 10.2e

Cc art 10.2e
OndenwMp: RE: Wob-verzoek vergunnlngverlening aan NAM voor aanleg kabel

Datum: maandag JuH 2020 16:03:00

Bijlagen: RE Wob-vwmek veraunninoveitertnQ aan NAM voor aanteo kahd msa

Dag ini02*

Zie hierbij een mall van vorige week met afschrift aan i0 2e, oe vraag Is wie er bIJ ons aan de
Wob verzoeker meldt dat er onder BZK geen documenten zljn over het onderwerp van zljn
verzoek. Verder dan dat ben Ik niet gekomen.
EZK heeft hetzelfde verzoek ontvangen en Is bezig met de beantwoording ervan, omdat het
onderwerp bij EZK llgt.

Weet Jij zo voldoende?

Greet

art 10.2e

Van: art 10.2e @minb2k.nl>

Veaonden: maandag 20 juli 202014:24

Aan: art 10.2e @minbzk.nl>

CC:art 10.2e @minbzk.nl>;art 1D.2e
@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Wob-verzoek vergunnlngverlening aan NAM voor aanleg kabel

Beste""®^,

Heb je mogelijk een update op onderstaande vraag?

Met vrlendelijke groet,

art 10.2e

Van: art 10.2e @minbzknl>

Venonden: vrijdag 10 juli 202017:13

Aan: art 10.2e |S>minbzk.nl>
CC:art10.2e t(a)mlnh7k.nl>: art 10.26

@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Wob-verzoek vergunningverlening aan NAM voor aanleg kabel

Ha! dank voor de service. BIJ RWS kunnen ze zien dat we er van BZK geen
tietrokkenheld bIJ hebben I. RWS heeft. het contact bIj EZK benaderd en we horen snel van ze of
het Inderdaad naar EZK moet. Je hoort het, mogelijk maandag al.
Greet

Van: art 10.2e <a)minbzk.nl>

Verzonden: vrijdag 10 juli 202016:12

Aan: art 10.2e @minbzk.nl>

CC:art10.2e @minbzk.n!>:art 10.2e

(S>mlnbzk,nt>

Ondervtwrp: RE: Wob-verzoek vergunningverlening aan NAM voor aanleg kabel



•  I ■

Ha

Dank voor het navrageni De tekst uit het wob-verzoek is als volgt:

Opaibaarmakfng vwi
1. allc GommiHrica^f (hppuMn^, versiagen etc. de vei^nnlnfverlentng aan de

Nederiandse AardoBe lAaatscIni^ B.V. (NAM) voor de aanleg van een 20kV kaiiei
tussen NAM-locaties Ameland-Oost-l en Ameland-Westgat-1 {DGKE-WO/V-146i), alle
aanwezige data binnen uw organisatie vanaf 1 maart 2020 tot en met dagtekening.

Ik boor het graag of het bij RO hoort (en zo niet, waar dan wet..). Vanaf volgende week heb Ik
ed)ter vertof, dus dan kan Je hierover met art 10.2e contact leggen.

Dank atvast!
Groet,*rtio.2e

Van: art 10.2e (Sminbzk.nl>

Verzonden: vrijdag 10 juli 202015:52

Aan: art 10.2e (S)minbzk.nl>

Onderwerp: FW: Wob-verzoek vergunningverlening aan NAM voor aanleg kabel

Van: art 10.2e fi)minb7k,nl>

Veaonden: vrijdag 10 juli 202015:51

Aan:"""* <aminbzk.n!>: art 1Q.2e

(S>mlnb2k.nl>; art 10.2e j®miiihzLnl>;
P>minbzk.nl>;art 10.2e {S>minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Wob-verzoek vergunningverlening aan NAM voor aanleg kabel

Ha 10-29, Ik kan vandaag geen pdf-en inzlen (en let weet t dan ook niet). Dus afleen afgaand
op de titel is hier mogelljk sprake van een vergunning veiientng onder de RCR. Ik zai RWS
vragen of die er lets van weten. Greet ^

Van: art 10.2e @mlnb2k.nl>

Verzonden: donderdag 9 juli 2020 16:32

Aan: art 10.2e ®mlnbzk.nl>:art 10.2e

^minbzk.nl>; art 10.2e j®mmhzLnl>; art 10.2e
<aminbzk.nl>: art 10.2e @minbzknl>

Onderwerp: FW: Wob-verzoek vergunningverlening aan NAM voor aanleg kabel

Dag alien,

Ik zet deze even breed uit (sorry ) ; gaat over de aanleg van een kabel op Ameland/Noordzee.
Kunnen w|j hler lets mee ?

GrwtiO.^

-

Van:art 10.2e'' " " ■ (5)minbzk nl> f
Verzonden: donderdag 9 juli 202016:05 ' J

Aan:art10.2e @nnlnbzk.nl> ■"
Onderwerp: Wob-verzoek vergunningverlening aan NAM voor

j«!a

abel

m
■  >■



Haart 10.2e,

Ik heb dit wob-verzoek binnengekregen, en dacht (vanwege NAM) ten onrechte dat bet bij
Groningen hoorde. Ik vermoed nu dat het eerder op RO terrein ligt, weet jij dat? Zou je me op
korte termijn hiermee kunnen helpen?

Dank alvast!

Greet, art

Senior beleldsmedewerker

BA / Afdeling advles

Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen

Minlsterie van Binnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP t Den Haag | 8e verdieping
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Tart 10.2e
art 10.2e fl>minbzk.nl



=4- M

2J

ihM «t10^

cb art 10A
wap
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ViMcart 10^

Varaondan: cinsdag 21 Jul 202016:25
AaKart I0^9mineziuir«t 10.2a9mirieikjnb;«*i<>^9niinedcj#-tioia||nni^^

CDart 10^ #r|bcwertwkLiil>
Ondiiwai|B BchaiKiofcigWtab-VBfioakvwguniilngvorioning a»i NAM voor aartteg

Beste'""en-**;lkhanddhetvw)bver2oekoverdevergunnJgwwienlngaanNAMvDorBZKaf.
Daarbl viei het me op dat er sprake is van vergunnfa^veriei^ door LNV (Wet

Op Internet kom Be over dezeza^geenrecenteveigunning van EZKtegen.

tndeantwDordbrtefvan BZKwflMcletsowerdoorzien<tngopr>emenendat hetnietfKxigis.tnde
verondcrstcWng dat aBeen EOC bij deze aangGlegenheki betrokken Is.

Weten juflie of het wobverzoek ook gerlcht is aan LNV ̂  vergunnk^verlener en evt aan arviere
mogel9( betrokken departementar zoais OCW (sche^>swrakken) en lenW (Noordzee) ?

2b ne^ Is dan doorzendbig wan het verzodc aan hen nodig en nemen^Ae (fat dan (^ ?

Groetart lO^e

art 10^

Mbdsterie van Bbmenlandse zafcen

vanrart 10^ SnftBdui>
Verzondafu dinsdag 14 juii 202015:43

Aanzaul lO^e fioacuia^art lO^e

SmintoLnt-
Oiidiwatp: Fwd: Wob-venaekwetgunningveftenfagaan N/^ voor aanleg kabd

Varatuurd van^min iPhofie

(toori^shiurd berlditr^^ih:

-Vanc'lart 10-2e • p'fn1n«]
Datum: 14 juli 2020 om 13:35:52 CEST

Ami: art 10.2e fi>frane7k.nt>.art 10.2e y
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art i0 2e(S)minezk.nl>

Kopie:art 10.2e @minezk.nl>

Onderwerp: RE: Wob-verzoek vergunningveriening aan NAM voor aanleg kabel

Het klopt en Ik hiermee bezig zljn vanult EZK. Het betreft een beslult op
grond van de Mljnbouwwet.

De aanvrager beeft een WOB verzoek b|] verschlllende departementen Ingediend.
Ik heb begrepen dat In het verleden afgesproken Is dat ieder departement een
elgen besluit opstelt.
Dus als nu blijkt dat EZK geen stukken heeft, dan kunnen ze dit zelf afwlkkelen.

Gr-»

Van:art10.2e iS)mlnezk.nl>

Verzonden: dinsdag 14 juli 202013:17

Aan:art10.2e @minezk.nl>:art 1Q.2e @minezk.nl>

CC: art 10.2e @jTiinezk.nl>

Onderwerp: FW: Wob-verzoek vergunningveriening aan NAM voor aanleg kabel

Hallo .1102. en

Deze doen jullle toch al? lullie hebben donderdag overleg gehad met bzk?

Hoor graag even.

m.vr.gr.
M Ml Si

Van; art 10.2e <S)minezk.nl>

Verzonden: dinsdag 14 juli 202012:16

Aan: art 10.2e @minezk.nl>

CC: art 10.2e@minh7k.nl: art 10.2e ®rwvnl>

Onderwerp: Re: Wob-verzoek vergunningveriening aan NAM voor aanleg kabel

Beste

Ik denk dat dit wob verzoek gerelateerd Is aan een mijnbouwvergunning. Kan

iemand in jouw cluster dit in behandeling nemen?

Groet,**"^

Sent from my iPad

On 10 Jul 2020, at 16:59,art 10.2e (WVL)

<art 10.2e 0rws.nl> wrote:

Ho«rt10Zi,

Betreft vergunning EZK; kun jij e.e.a. doorgeleiden?



m  ss

Met groet,
an 10 2*

Verzonden met BlackBerry Work

fwww.blackb^rrv.com)

Van: art 10.26 0minb7k.n^

Datum: vrijdag 10 jul. 2020 3:55 PM

Aan:art 10.2e Prws.nl>

Ondarwerp: RE: Wob-verzoek vergunnlngverlening aan NAM voor aanleg

kabel

weet jij of BZKformele bemoeienis heeft met een

vergunning aan de NAM voor een kabel rondom Ameland. Is dit

toevallig 66n van de RCR's ?

Ik kan vandaag geen POP openen, dus Ik kan zelf niets zien.

Hopelijk weet jij antwoord en of BZK hierin ook stukken openbaar te

maken heeft.

1

Groet
art 10 2a

Van: art 10.2e @mtnbzk.nl>

Verzonden: donderdag 9 juli 2020 16:32

Aan:art10.2e @minbzk.nl>:art 10.2e

@mlnbzk.nl>:art 1Q.2e

@minb7knl>:art 10.2e

@mlnb2knl>:art 10.2e

(5>mlnbzk.nl>

Onderwerp: FW: Wob-verzoek vergunnlngverlening aan NAM voor

aanleg kabel

Dag alien,

Ik zet deze even breed uit (sorry ); gaat over de aanleg van een
kabel op Ameland/Noordzee. Kunnen wij bier lets mee ?

Gr ad 10.2*

!>§•

Van:art10.2e ffl>mlnh7knl>

Verzonden: donderdag 9 juli 2020 16:05 . , '-.i w 'i- • •
Aan:art10.2e , @minbzk.nl>-.
Onderwerp: Wob-verzoek vergunnlngverlening aan NAM voor aanlegl
kabel

Ha art lO.Ze^

'S.' -
-

■

1
m



Ik heb dit wob-verzoek binnengekregen, en dacht (vanwege NAM)
ten onrechte dat het bij Groningen hooi^e. Ik vermoed nu dat het
eerder op RO terrein ligt, weet jij dat? Zou je me op korte termljn
hiermee kunnen helpen?

Dank alvast!

Groet,

Senior beleldsntedewerker

BA / Afdeling advles

Directoraat-Generaal Bestuur, Rutmte en Wonen

Hinlsterie van BInnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 8e verdieping
Postbus 20011 I 2500 EA | Den Haag

Tartia2©
art 10.2e eminbzk.nl

<Wobverz Luttik (Noordzee Maritiem) inzake vergunningverlening aan

NAM voor aanleg kabe! tussen Amela.pdf>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de ai^nder te melden en het bericht te

verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van weike 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.

(M bericht kan informatie bevatten die met voor u « bestemd Indten u met de geadresseerde bem of dn berlr^l etxisievetyk aan u is
(oegezonden. wordt u verzocht dat aan de afzender te metden en het benchi te verwijderen De Staat aanvaardt geen
aansprakel jkheid voor schade. van we ke aard ook die verband tioudt met risico's veitjonden aan het elektronisch verzenden van
berichten

This message may contain information ttiat is not intended tor 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 messs^es

■  ■

■. ^
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vin;art 10.2e ici&tizkJ]>
Vcnonden: dinsdag 21 juO 2020 IS 14

A4n:art 10% fflnitir»/»riwd nl>

Ondcfwerp: FW: Wofa iniali* vargunnmgvartening NAM Inzake aanlef 20kV kabel tusstn NAM locattM Ametand / Noofdzcc MarttKm (dhr. ItO- Luttlk)

Uigtntl*: Hoof

Zeals basprokan,

art 10,2a

Van;art 10.2e «minwl ni>

Vcnonden: dtnsdag 21 juli 2020 14 58

Aaniart 102e amintel nt>
Ondcnaerp: FW: Wob Inzake vergunnirgvcrlening NAM inzake aanleg 20kV kabel tusstn NAM iocatlcs Ameland / Noordzee Maritlem (dhf. R.O, luttik)

UiganUc: Hoog

wareart 10.2e
Venonden: dtnsdn 21 JuFi 2020 14:53

Aan: art 10.2e ^mkihik nly art 10,2* atmindef nl>

art 10.2e J5ftm>ndtf.i>l>;«t 10.% ffmlnlnv.nta-att 10,% 9rws.ni'

art 10.2e gnesnla

CCart 10.2« ammetk nl> art 10.2e »min>7t nl> art 10% amimwk nb art tO.%
ffiT)inlnvri>

Ondenaerp: Wob Inzake vefgunnlngverlening NAM inzake aanleg 20kv kabel tussen NAM locaties Ameland / Noordzee Maritlem (dbr. R 0 Luttik)

Urgantla: Hoog

Goadamddag,

Mijn naam Is art 102a an vanu t hat OG Klimaat en Encrgie bij het minlsterie van EZK ton Ik Wob contactperaoon.
Eerdar Is bl] EZK can WOB verzoak blnnangakomen, Ingadlend door da hear Luttlk van Noordzee Mardam (da attachment, met daarin naast hat biJ EZK
ingeAande WOB verzoak, ook hat blj LNV ingedlande varzoak).
Hat varzoek IS oak bij lenw Ingadland: vsnuit EZK en INV hebben ma kort contact gehad mat da bahandalaar dear, da haarart 10% .Ook
heblian we contact gahad mac LNV waarart10.2e da bahandalaar van het verzoak is.

Near Ik begraap Is hoczeirde verzoak ook bi) minlsterie van BZK ingediand en bl] hat mmistarte van Oeftnsle, Is dec Julstt
Mag Ik vragen wte biJ lutlla mintstartes de bahandalaran van hat WOB varzoak d]n? En kunnen juRle dan Cevens hat bl] juHle ingadiende verzoak
meesturan?

Bl] EZK djnartio 2a anart 10 2e de bahandelaren van het WOS verzoak, zuMenvervolgwis even contaaleggen mat da andare
bahandalaran omcrent de vraag m noaverra en zo )a, op walka wl]ze nadara arstemmlng noag s tS] de afwlkkeling van de verschlllende WOB verzoekan.

Ahrast danki

Vr. groat,
art 10% (td OTOart 10%)

Van:art 10.2e Amlnezk nt>

Varzondan: Ansdag 21 jut 202013:47

Aaniart 10.2e «mln>;k nt>

Ondarwarp: FW; Wob Inzake vergunnlngverlentng NAM inzake aanleg 20kV kabel tussen NAM locaties Ameland / Noordzee Maritlem (dhr. R.O. luttik)

lEZK nr. 290 - BHM 20181971 // LNV nr. 141 - BHM 20182002)

Uffentte: Hoog

Van: Wob ContaCtWJZ cWobConlsctWIZiamlnerli nb.

Varzondan: Ansdag 30 juni 202011:14

*an:art10.% ffmlnert,nt>:Wt 10% flminlnv.nla'
ccan 10.2e emineilui>;art 10.% aminliiv.iit>:art 10%

Amininv art io.2e Bmlnt!iv.nt>:»t 10.% il>mintri¥,fi>

Ondcrwerp: Wob inzake vergunningvertening NAM Inzake aanleg 2akv kabel tussen NAM locaties Ameland / Noordzee Maritlem (dhr. R.O. Luttlk) (EZK nr.

290 ■ BHM 20181971 // LNV nr 141 - BHM 20182002)

Urgende: Hoog

,  la a. (wob-coordinacor DGKE) en art 10 2* (wob.<oardlnator LNV)

Zoala bdwnd tzar )a Maatit/hlarondar aan wrob-vonoak aan op hat tamem van BBC - DWE/WO Ml INV - DGNVLQ

Wob-varzoak Is tavans bit BZK, 0^ en I«iw(ltws-Zae an OaBa) bkmangakoman (da bi)gavoagda mad).

Zou ]e 10 vnandalilk wllan zl)n dt Wob-varzoak so snal mogablk in bahandatmg ta naman en aan ontvangstbavastlging wlHen sturan aan da mdlanar,
VIIIII III! an vsiilaia iiiaiillailia iiiiilaislaiiiiliiii van lial wrnti vaiiiiali kmi )a aan liaiiiaii iliiaii ii|i its illaiialaii nan "Higi nwlBllHlllllliniiaill

Wat de LMt voor )a kan batakanan lees Ja In r

b W* )a gabniik makan van da ondarstaunmg van da'WdB ondarstaunMpsumr WAT M) da bahandaiing van ]a wobvarzoak?.
9uur den aan varzoak par a-tna> naar Bit 10.% aminert «i. hooM Wob ondarstaunlngsun t WIZ.

Oa uitarkjka basMstamiiJn voor dR Wob vwzoak Is 27 JsiH 2020 [daadRna voor bastu t of vwdaglngsbrlar).
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Afjender: Moortizet

CMwtpinaott K.0 lumii ̂MMMtoaMllatiTMiitmiilft

On« K^tnMM: KM10KOO5

UtntvVtA-imtoA

Gtadrnaeirde: MMjtwtt vsnlandbottw* Hmuur *a VwdMftiwaiiftil

PatOiMlOtOl

IMOOtOviltaat

cwioowOToixtart tOj»

On* fi«ir«n«r.lMil-]0n»0

■ttrtft: Wob-Mrmti

Oewlwhttr"'®*

^ bwfr ¥fff tff Optnbtirtw>M wn iwtwif» rit MPutt

In tfaMMtni »an uw mdii.

Met wtendc^lks (foc^

RtmyUittNl,

Om |>ariffiH|w fMft MA IM MCNMHW NbMiw tfwOtHflt 1w*i*lw*fflng •« MM A-fiMM. Of t»« ooli in ̂  Nfl tmmrm *M ntfidl|MR •« Hal
ff—iUifn w»A yreMWtiw D* t*Mnal .IMMb Amttewiffnry»iKi'»ti<. •! ta«t H laMiMif ati»au<nii ««•« fcumnaa IM| a« »fksewe#tt#f< c««fei mm
VaoHI^)t((^«Ml (Volte).

IM awu1tete*twjiaMtefte»»ift>iirpor»HWoi.t«wiaitiM«M<te«riat»oroa»a»»0aroiiMtt.«ii»^io»oOon<»o^»tatefttNftMMoa<»Mateill».

M Otentntoim wm ow fftaM «ior A o«r omnMfMAOa •«» ontwigsAeveaifMi (oaOtimi. Itoa^ dc aatriWoAOa t-oM^ ttna woftft M|aMo4t«d. Da owteiMgabovomim t*«ft mm
teMiioiiliot%Oit tfufOB M emMmga yn <t ♦•qatf o— atrn» i—(tte tew mquMa nMwdit
Z«lMt Mil biMN"' •••* ̂ ■•0 AMteir b| hi BnwWldurraiM in tewnsOc IknA MormM III ̂  aMaemn fcan behem. adirtaart bMfM#Mi«dwid mti twhranamt^umtmi to* li iMman
iMMiiMr Of MmrffM kan ttrwl**!!

C Alhandaim
•I It tiaiMliflng vM a-mti wofit tnltngnil {tmMlct nttr MRMHuUfa «n CTMpltat vrat*" ftoitytftt waitn MIm* b*tr»bten| to Hteult filteM ̂  o<«ctlurta» latb
■|*i>li>|jHteliri, QiMlittii til. wgwwtneMOueteem, ttK. Ob HMKt «f•§•» #**Mtlwmn tw«« tt|*" ** efeMwiM*!- ComgitM ef *w"io**ugn tmwww maar «|t M btjlif
ntrnM iMtedhersif**! wAdeabeitehybfcmiien I)wrkluM o*tf I* MWMfchU*>htnteiant»ttrM|B. Wmmot mw onrHtiliiimMtii »o<rMtt tottM tottMUlt
■^■nliiiifiHi'Wiin ntet la* woNt MftfciMitn. tMb t| It ilttnditr liiorMW Iboct tp It toofte t« ̂ ^mw Hteimt wm|m tf.

0 A/cttwtHif
t-wi wowit tpMMgotlt 1 itilft mmim tMnftkmrd. •lOiftmi ItitKI* ftitte tea gtilM mm »<mmu

II

ma aMrt>oMii».ua<Hte bMbaart kallata mm la>limm»i|iinM a Wiai, iMfioi ImiiHiii tear hoMii taw ninn*«» it laim* mm H baiiaHaiHa teatMia. (Mi wte'laa
bMa*n t*>H>*««|iwMfa 0>fr a* «

r. OaaiihairaMlHW aaa btaauMa*

Dit baridit km infonnatM bcvattc* ̂  nact voor u is ba^cmd. badMn a
ttiet de godrssecnk beni ofdit bericfci abusievclijk am u is ftzonikD,
wordi u verzochi dat am de ateenda K Biddea ea bet beridn k
vcrwijderea.
De Staai aaavaatik fern aansigrttelqidkid voor sckade, vaa wdke aand
oak, die vefband koudiiiMi riiioo't aobaadea am bet dcktraaiKh
vcrzcmiea vaa benctaen.

This aiessaie majr coatain inHnnkioa that B act imnded for rov. If ym
aie BSC ihe addressee sr if this nessase ivas seal 10 yon by Bitsake. ]rtn
are mfuesied M hiform the sender and deleie the message



The Stale accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages
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art 10.2e

V«u art 10.2@ @mineztnl>
Vuondwi: donderdag 23 juli 2020 14:47

Aaiu art 10.2e (ZD).art 10.2e (ZD);art 10.2e
ZD); art 10.26 ©mindefjir;art102e@nMndefjnl';

art 10.2e ©Kustwachtni';art 10.2e

ce art 10.2e

(Eind)afstemrning Wob-venoek van Dhr. Luttink inzake aanlegvergunning 20Kv
kabelNAM

Wobverzodc EZK Amdand kabd NM-2020009.pdf

Bfta coHaga'^

Zoab bakand haaft Dhr. Uit^ van Noordzaa MffWam MJ vljf ndnistarias aan Wob-varzodc bigadland boaka da 20Kv
kabalvarfiinning tussan da Amalmd bcatias VMi da NadariMMba Aardoiia MaatschappiJ dia EZK haaft vartaand.
Voor da voHadighald is hat Wob^varzoak zoals bigadiand by EZK ab byiaga bij daza a-maH opganocnan. Vanuit DG
KHinaatanEnar|lb>byhatinii^lariavanEZKbwittcsamaniiMl8rt 10.2e dabahmdalaHrvanffltWob-varzoak.
art 10.2e isdaWob-contactp««oonvanultEZK.HatWob-v«B>dcbdiisbydavoigandavyfmMstai1ai
ingMfland:

•  Economlicha Zakan an Kbrnaat;

•  BinnantandM Zakan an Konkikryksrdatias;
•  Lan«fiiouw,NatiiijranVoadsalkv»titalt;

• Dafansia;

•  bdirastnicluur an Watarstaat

fonnaal batakant dit dat ladar mlnistaiia aan varzoak in bahandaling haaft an op aan varzoak moat formaal
jivk&ch wordan basbst (tan^ vafzoakar hat bawusta vanmak kitrakt o.i.d.). Ubaraard nwat tussMi da organiiaUas
ondarfinga afstamnAig plaatsvindan omtrant da juista afdoanbig van hat vafzoak.
Nu is hat ZD dat ar al ovar an waar ntaUvarkaar haaft pfaat^avondan tussM (Svarsa Wolhcontactparsonan dan wal
bahandalwan by da varschlManda ministafias, maar ontbraakt aan dujddijk ovarzicht waarbi da gamaakta afcprikan
an da raads gagavan raactias In zijn gavat. In hat kadar van intardapartamantala afstamming rondom hat Wob-
varaoak an om vardara maSvarkaar ta voorkoman, zou ik graag mat daza a-m«l aan aantal zakan wklan afstamman
dan wai vsrtiaggan.

Wy vanuit EZK habban da aanlagvafgunning voor da 20Ky variaand aan da NAM, waarbij vwscMHanda addsaurs zijn
garaadplaagd bij da totstandkoming van da vargunning. Naar varwachting habban wij dan ook vrijwa) da maasta
informatia omtrant dit Wob-varzoak. In gaval ar toch mogaBjk ovariap bastaat qua documantan tussan bapaalda
ministarias lykt hat ons goad om hiarovar afiprakan ta makan voor aan juista afdoanit<g van hat varzoak. Zoab
■angagavan habban da maasta bahandalaran kt afzondariijka a^naMs al am raactia gagavan ovar hat at dan niat in
bazit habban van documantan <fia ondar da rattcwydta van hat Wob varzoak vaWan an ovar da wyza van afdoan.
1 Karondar hab b da gagavan raactias opganoman. Graag aan iadar hat varzoak om ta controiaran of da raactia Idopt
an my aan bavastifing ta sturan.

a Binnaniandsa Zakan an Koninkil^csraiatias: Gaan raiavanta documantan in bazit dia ondar da raikwijdta
van hat Wob-varzoak vailaa Stait aan aigan baskiit op.

hat Wob'varzoak vaBMfi. Slait aamdaan basluit oo.
a Dafarwia (Kustamdit): 1 documant (advias) in bazit, maar hatzaNda doeumant haaft EZK ook in bazit

Aligaiprekan Is dat EZK in haar basMtvorming dft documant opnaamt an da raactia van da Kustwacht (ma§
vm 22-7-2020) ait ziansvrijza sanmarkt Dafansia haaft varzoak mtf afjgadaan/doat zaif af.
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•  Infrastructuur en Waterstaat: Nadere afstemming vereist.

Gelet op de dooriooptijden van het Wob-verzoek ontvang ik graag jullie reacties zo snel mogelijk (alleen naar ml».
n^ar uiteiiijk graag voor 30 juii 2020. Ms er nog vragen zijn kun je mij via onderstaande gegevens bereiken.

Met vriendelijke groet,

mr.art 10.2e
Vergunnlngveriener Mijnbouw

Ministeric van Economlsche Zaken en Klimaat
DG Klimaat & Energie- dlrectie Warmte & Ondergrond
BezuidenhcMitseweg 73 | 2594 AC | DEN HAAG |
Postbus 204011 2500 EK | DEN HAAG

Tart 10.2e
Mart 10.26
E"** minez.nl

HTML Disclaimer Title

Tekst aangepast Dit beridit kan Infbnnatle bevatten die niet voor u is bestenuL Indlen u niet de geadresseerde bent of dit beridit abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwljderea De Staat aanvaardt geen aansptakelijkheid voor sdiade^ van
welke aard ool^ die verband houdt met ristco's verbonden aan bet elektronisdi verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you arc 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 infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
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 electronic transmission of messages. ' . ' > "
A  . t -.5 '

^  I'v-"
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ait10.2e
art 10.2e
concept nob en brief wn hit wabMnnek dhr Lunk

23 jUI ?fl30

art 10.2e
liBaC6lBJ6BflLXlttlL)8BQDelLtiQOI
ttDfaflBCLmyykXKlDDGASBaliKttEDlXMBriBBJfiBGBUMikkaBBdBltaQanl

Hal*"**, Mar hab Ik da aangapasta takstan van da baslultbilaf an da nota voor hat
wobvarzoak.

Graag ]a raacOa

Groat-«*
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*«i:art lO^e ®minblk nl>;aft 10,2e gmiB<(ef.nl>;
art 10.2e annindgf.nlxaft lO^a aminlnv nb art t0.2« Snn nt
art 10 2e gninn>

ccart 10.2e fiiiiiae£i[jit>st 10.2b aimnwTk ni> art 1028 PnMnitriiiHl>art 10.2e
#minlnv.nl>

Ondenncrp; Wob inuke vefgunningv«rlcnmg NAM injake Mnleg 20kV kibel tuss«n NAM locatm Ameland / Noordjee Maritwin (dhr (t.D Luttik)
Urgentie: Hoog

Goedemddag,

Mijn naam Isart 10 2e en vanu t het DG Klimaat en Energie btj het minitterie van EZX ben Ik Wob contactpersoon.
Eeider Is N) EZK een WOB verzoek binnengekomen, ingediend doer de beer Luttik van Noordzce Marttem (tie attachment, met daartn naait hat b(] EZK
ingedlende WOB verzoek, oak het bi] LNV Ingedlende veraoek).
Het vcrtoek is ook tk) lenw mgediend: vanult EZK en LNV hebben we kort contact gehad mat de behandelaar daar, de heergit 10.2a • Oak
hebben we contact gehad met LNV waarart 10 2e de behandalsar van het vwzoek is.

Near Ik bagreeo is hetzelfde verzoek ook bij mirastene van 8ZK ingedMnd en tk] hat mmtstane van Del«>sia, is OK Juitti
Mag Ik vragen wie bll )ullie ministarias de behandelaren van hat WOB varzoek tijn? En kunnan juWe dan tavans hot bq JuBle mgadianda voraoak
maesturen?

Bij EZK Sinait 10 2e en art 10 2s de behandelaren van het WOB verzoek," en/of "i "> 2»zullen vervolgans even contact leggen met de andere
beharvMarm omtrent de vraag in hoeverre en zo ja, op waike wljza nadcra arstamming nodig a blj de afwikkeling van de varschlllende WOB verzoeken,

Aivastdinkt

vr. greek,
art 10 2* (tal070aut102e)

vamart 1028 ff(tiin«Anl>
Vertonden: dtnsdag U iiA 202013:47

Aan**""* ffimlnfrtllt>
Ondeiwarp: FW: Wob kuakc vergunningverlening NAM inzake atnleg 20kV kabel tusien NAM tocaties Ameland / Nconbte Marittem (tSir. R.D. LuttHi]
lEZk nr. 290 - 6HM 20181971 // LNV nr. 141 - BHM 201820021

UigeiMIe: Hoog

Van; WiA ContactWJZ <

Verzondm: dinsdag 30 |uni 202011:14

Aamart 10.2e ammerk nb. art 10.2e flaiiBlttLfltr

ccart 1028 0(Tilntrt.nt>:art 10.2e 102s
aminlnv nb nrt 10 Jn gminlnvnlvart 10 flmlfllllY ni>

Ondcrweip: Wob kizake vergunnlngyerlening NAM Inzake aanleg 20kV kabel tussen NAM locatlet Amdand / Noordzee Marltlem (dhr. R.O. Luttik) [EZK nr.
290 • BHM 20181971 // LNV nr. 141 - BHM 20182002]

Ufgentte: Hoog

Bcste an 10 2> (Wob-codrdlnator DGKE) en m io z» (wob-ooordlnstor LNV)

Zoais bahand tzar Ja hiarMJ/hlerondar een Wob-varzoeh aan op hat tanam van BZK - DOKB/WO an UIV - DflMVLS

Wob-varzoek Is tavans bq BZK, DEF en IenW(RWS-Zee en Oetta) binnengekomen (tie blgevoagde mall).

Zou JeeovrtendetlRi wMenzIln dt Wob-verzoekzo tnel mogell)klnbchandcling tenamencn eenontvangstbevesbgmg wlOen sturan aan de Inhener,
voor dit aw vaidare prakllaclia ondaratauning van hat Wob earaoak tain Je een baroap doan op da dianstan van *1gMkdWrt8rilBlinlng8Mnlt
wzf.

Wat deumt voor Jekanbetakenan lees lain het igermannvefT at.

> WkJegebrulkmakanvandeondersteunlngvande'M'ObandbrxteuningseVtMaZ'bqdebehandcllnBvanjeWob-verzodi?.
Stuw dan sen verzoek per e-mall near art10.2e aminnk nl - hoatd Wob ondersteunmosun t W3Z.

De ulterlllke beslistermqn voor dit Wob verzoek Is 27 Jull 2020 (deadline voor beslu t oF verdagingsbnen.
Als een andar binnan ]e aFdeling dn verzoek oppekt, wtl ]e dat dan aan mq daorgeven?

Wat moot Ja doan Ml een Wob-varaoekT
Onderaan doze e-mail» een vlsueei stappanplan biMevoegd, waarw )e m 44n opslag de te ondamemen stappen bi] een wop-varzoek kunt bekl]ken.
Toel cntmg bq de te ondereemen stwpen vmd Je m de mtgebrslde visual, die ook bijgevoegd a m de startmail. Heb Je meer Mbrmatia nodig? Raadpieeg
dan de boodltllag. de toolbQX met modelbrlaven an-beslu ten oF kijk op de r "
Tips;

>
Ik heb al aan DoMuS-waikmap voor je aangemaakt: 20182049 (tZK/LNV). In daze DoMuS-werkmap archiveer Je de bWwndeiing van het Wob-

>

>1

Probaarz.s.m., het HeFst IWineneen week, een startgesprek te plannen mat fnaam vdstmspoaUgmogtlfij (WJZ-advtseur)/■"»>•
(DC-EZK)-art 10.2« DC-LNV)en de eventuael toagevoegde Wotz-ondemteuner om de aanpak van de behandetmg van hat

Wob-varzoek te bespreken. Is het Wothvwzoek omvengrt^? NoiOg dan ook de conagais van DIgitala InFbrmatlavoorziening (art 10 2a
ult

De bWiandrtaar moat m ovatleg mat WJZ-adviseur bepalan oF er uttzondtrtngsgronden toegapest moeten worden op h« Wob-verzoefc. Daxi
lAtzondertngioionden moat handmabg weggelakt worden met Bpp-ax oF tgg teal via AdobePre. Wit Je dm taal lakken, maarhebjageen
AdobePreZ is kunt AdobePre aanvragen door een e-mail te ituren aan: unvwywrrwizmmmav m mat daann Je naam en hat onderweip van
het wob-verzoek. Dan zai een aanvraag worden IngedMnd om aan Ja prollal sen tqdeNJka BcentM van hat lakpregramma toe te voegen. Ja krtjgt
bsridit vanu t WJZ als Je toegang hebt tot het programme AdobePre.

inihWw«w..Hy.a~.-.~w..nnn.artaanMedaWTT ■ihilssiitlt

Nab Ja (JurMlsdM) vragen?
Dan kan Je m.b.t. «t Wob-verzoak coiKact opnaman met fnaam voigt JO tpotdlg mogatfi] OVJZ-advbaurJ of maHan r
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6e»chtt twer*""',

Hitrb^ do* Ik em vtmtk em Informiti* op bull «wi dc WM Opmbufhtid ywi Bcstuur, lie

in afwachtiflc van uw leecUc,

Met vrtetwWiike erect,

Rcmylutdk.

Noofdiee Marltttm

C  «draf]%i wmt 'sltld «RtwO0rtf, Mtwoonf

0«M g««f) MA be* eiftrbedeo mo«t«n heodeten Wi ontv«Agtt bewtwoordinf te Kch^vtdng v>n b-med. 0« gut oeb in op bet hmtKin von rlcWM|rt«n m bet
oKKifcefon von prtstatte. Do (tdrafSiiiR it e(nd 200$ opf*t>*d door b«i»f#ew«Tbihd- bM eptfWoq i» rohonbif gtboodon «n«t b««u«id« ricbd^lntR bl) d« gbkiovpfbtid, coob vM do
Voortkbtingsfsad {VolU^

A. ScroAbpprbeid

CNw overheldslnstimtie ta boftftboar per umaB, Con iwtontlc d(* met boredkboer It por ntutt do rodon von <Kt beebtb bofcond op do wobeHo.

OntvenfUboveitififlg

M| bwwontomit von —n » hmW vdordt por emm^oaodo eon on<vowc»tli>voM%im gwP****^ Ot botroWendo o^noP diroet vtordt o^oftowdeW. Ooowtvnfttbavomtim i—ft aaw

bbmoo bcovoal dagoo oa omvUfg hod do aHROf doo otrito roactit Un wwniea vorwacbt.

Zotaof aon borfor ̂ on iMfon deeiior Mf hot o»avbe(d»or|oafl m kwottio boofi uraaimoo b| contacttn ban bobortn. advttoort burfar#ovorb«td a«n roCaromSonuwrnar too to fconnan

waamur do aaavt^ger ban verw<|ie«

a

b^ do abianddlinf vmi o-anail wordt ondortohoW gomaaitt n*ar aonwoMdifa on cempiOMO vragon. fonvoudtgo vragon bafabon bolroiilcbif ep bafcanda fatton of procoduroa, lOdli

oponint>t(i|dOft» poftoafragoii. vmTpwoth^prottdMras. ott 0» aooftyrafon dbwn Mnnon twoo dagan ̂  oortan a^abandotd. Cemptaja wo^ of vaoorifn Imiww mof tfd in boatag
aoman la ipdor i^pioi twerdl do ahowdat bbmon tO aunlidagiii gebrformeenl ewor do voraaduo «f!tandoNnfsapea9«. Waaaoor mn pvafba<d>inaiamia voordoi da« oon toatatagpio

sPMwdofingitmiwjrt olat ban wo/daa nagahoman. vtaH tg do aftoadar bjonna dbact op da hoofta m ftoft aan niaowe uomifn a#

0. ArtMaorbm

f-4Mff arofdi Op tOA goido on vaAfP iwoatef faprddvoont votgans dtn^NSa tagob db goMan voor bdavon.

g. RicM|A«rt

ii» ovorboldairnuinio bontomt botdra ffcmijtMW aoo» do aibaotwm o»a ooaatt. bMfgtn km*mn irior fceawb vow awaw vta do woOibo vow do batuftpado iaMwtfb. Oat iwetiii

borgart gobitofifiooid ova* da wdfso waarop idachton ovar do bobawdadm van oatiad biwaan owwdow iwgadiiad.

f. Oponbaar makoa vm pmtaifta

INio ovorhoidiiMiaotfo moot regobMClg baar praatabos mm bofraMdng m da albaadodng van o-maa an aaaaM daeo apawbaan bfyaeibarid via pwblfcatio a# baaroiabamat ia baar

laarvofilag.

bnofl.]

HTML Disclaimer Title

TOhM taagapaat Dtt barfebe IM iBCavaMada bovalian db aM imer a ta botaamd. iMbao a alaC da taodnaoaorda baad af dtt bartcbi abobovclgk aai ■ it b
ibaader » Bwldae ee bet barldii la venagdeim Da Sta* I
vanaadao vaa bartdblaia

This message may contain infatmation that is not intended for you. Ifyou are not die nddressee or if diis messi^ was soM 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 mformatie bevatten die niet voor a is bestemd. Indicn u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen
De Slaal aanvaardt geen aansprakelijkhcid voor schade, van weike aard
ook, die veiband houdi met risico's verbonden aan het eiektronisch
verzenden van berkhten.

This message may contain information that is not intended for you If you
are not die adcbessee or if this message was sent to you by mis^e. you
are leque^ to infrnm the sender and ddele the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages

HTML Disclaimer Title

TriBt OH bartebi loM taiiwMNI* tMrvmim 4v iM near ■ b bwfiMHl bHllM ■ bM d* gMdNMMnl* bMt •
■ft Milw w ■■iibw in bdi btrirtw w iwAlglii in !>■ tim u

This messi*e may contain informtoion that is not iMended for yon. If you are not the addressee cu if this message was sent to you by mistake,
you are requested to iafonn the solder and dekle the message. The Sliteacc^ no liability bwrnnage of any kind reailtii* from the tides
inherott ia the electronic transmission of messages. <

Dit bericid kan infonnatie bevatten die niet voorn is bedemd. Indienu
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is gezonden,
wordt u ver»Kht dat aan de afoender te melden en het bericht te



verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van weike aard
ook, die verband houdt met nsico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van benchten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
arc 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



2.8

art 10.2e
wtlO^e

Ca ivt 10.2e
rw: uyopc Mncnc ix oBiaine voof mod vert ijubr \ivoinBW ivnnnij rasHS vap0unnnpffnnn0 Hn

NAM ¥oar aMieg tabd luMm/ImalavlOott 1 en Anaimi \NMart 1 a wenlnfcn
dnedeg 28 Jia 202011:^:00

Ha >t I02e «n ■* ̂ 0^, ivotan JulNa ho* h^ gaat m«t Mt wobv*rzo*k7
D* r*acti*s van dW/""" heb Ik gister verwarkt

^ iNtst*S>*r1cht IHkt mH ov*rdr*vm an daarom lui nl«t nodlg.
Grt>*f«*

VteO^idoc
Venomian: dinsdag 28 JuH 2020 03:14
Amu art 10.2e @rTrinbzk.ni>
Onderwerp: Oigidoc berfcht De deadlir>e voor Wob verz Uittik (Noordzee Martttem) inzake
vergunningverlentng aan NAM voor aanleg kabet tussen Ameland-Oost 1 en Ameland Westgat 1
isvMStreken

De deadline voor het afronden van de taak Wob verz Luttilc (Noordzee
Maritjem} inzake vergunningvertening aan NAM voor aanleg kabel
tussen Ameland-Oost 1 en Ameland Westgat 1 is 28-07-2020 00:00 is
verstreken.

Klik op Wob verz Luttik (Noordzee Maritiem) inzake
vergunninpverieninq aan NAM voor aanleo kabel tussen Ameland-Oost 1
en Ameland Westgat 1 cm de taak te openen.

Voor DIgidoc Online klik op Wob verz Lutfak (Noordzee Marifa'em) inzake
vergunningveHening aan NAM voor aanleg kabel tussen Ameland-Oost 1
en Ameland Westgat 1

Oft bcricM kvi ffftbfinilie bcMftten dMs niet voof ti is bcslcind. InScn u nicttis gBBdrBSWCfdic bcift of dft benefit ebiflievdps isiii s
toegMonftsn, wqrJI u mrocM dit inn de ifaender te melden en het berkhl Ib vwfdefBn. De Sbuft ■■nswdl geen
e«M*el jkheid tmor scfwle, vm we te aeid (xak, dte vertwd houdl met risic<A wfbondco aan hel elctoonisdi ¥«fzenden vm
bcnctftsn.
TMs ffiaaaaQe iraiy contain Monnafton ftuft B not Mended te you. KyouarenotVteaddrBeseeorlNiiMeHgeiMsaenttojmi
byinBMte,youBenqueMMtkiMtannt)e*enderanddeleietiemesMge The Stale accqiB no WiMytedemepeor any land
eeeuNnQ from the nBs Mteieid in 8ie deubumc transnesBon of meseagee.
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Vm:

Aan:

art 10.2e

art 10.2e
lkhebD(g»doc*w<)besMttnaardoetgBetenlBtenvca»itlBi(NAMvoorainlefllBbcHussBiAineland-
Oost 1 en Ameland Westgat)
dondentog 30 ]ul 2020 16:32:00

Hoi Ik ben komende maandag vakantle en het leek me toch gewoon jutst dat het
wobbeslult verzonden wordt Ik het dat doorgegeven en het digldoc stuk afgesloten. Groet**'"^

Van: art 10.2e

Venonden: donderdag 30 juli 202013:52

Aan: art 10.2e @)rijkso\^rheid.nl>
Onderwerp: FW: Digidoc bericht: Nieuwe taak Wob vert Luttik (Noordzee Maritiem) intake

vergunningverlening aan NAM voor aanleg kabel tussen Ameland-Oost 1 en Ameland Westgat 1

Hol*"'^ zie hieronder de vraag of we moeten publlceren als we het wobverzoek afwljzen. Ik
vind van wel omdat het een beslult is die kenbaar moet zljn voor eenleder en niet alteen de
verzoeker. (kenbaar maken dat BZK geen stukken onder zlch heeft over dit onderwerp).

Vind JD dat ook?

Groet""®^

Van:art 10.2e Ominbzknl <art 1Q.2e ®minbzkni>

Veraonden: donderdag 30 juli 202013:16

Aan: art 10.2e ®minbzk.nl>

Onderwerp: Digidoc bericht: Nieuwe taak Wob verz Luttik (Noordzee Maritiem) intake
vergunningverlening aan NAM voor aanleg kabel tussen Ameland-Oost 1 en Ameland Westgat 1

30-07-2020 Door art 10.2e verzonden: 1 getekende brief. Graag het
document "Publicatie Rijksoverheid.nl" controleren en via Digidoc
akkoord geven voor publicatie op RO.ni NB: BETREFT AFWUZING WOB
VERZOEK - IS PUBLICATIE DAN AAN DE ORDE?

Er is een taak binnengekomen in je inbox art 10.2e.

Klik op Wob verz Luttik (Noordzee Maritiem) inzake
veraunninoverlenina aan NAM voor aanieo kabel tussen Ameland-Qost 1

en Ameland Westgat 1 om de taak te openen.
«

Voor Digidoc Online klik op Wob verz Luttik (Noordzee Maritiem) Inzake
verQunninaverlenino aan NAM voor aanieo kabel tussen Ameland-Oost 1

en Ameland Westgat 1
i-'i
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2.10

Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

m ONDBITBCINtNe

Aan

Van

SG

DGBRW

Minwei* van Biniwnlendse

Zaken en KonMu<]ksi«laties

Contactpnraoon

«n 10^

T art 10 2e

nota Beantwoorden Wobverzoek de beer R Luttik

Datum

24 M 2020

2020-0000443^

•ifag«(n)
2

Aanlelding

Op 29 JunI Jl. Is er door de heer UitHk een Wobverzoek Ingediend over de
vergunningverlening van een elektricltBitskabel van de NAM door de Waddenzee.

BZK heeft hier geen betrokkenheid bIJ gehad. BZK heeft daarom geen stukken,
maar EZK, LNV en lenW wel. De Wobverzoeker heeft bij deze (tepartementen ook

een verzoek Ingediend en dat wordt daarbehandeld. Met Wobverzoek aan BZK

kan bulten behandeling blijven en fdrmeel worden afgewezen.

Advies/actie

De bijgaande beslult-brief aan de Wobverzoeker te ondertekenen.

Karn

De heer Luttik heeft het wobverzoek ingediend bij de ministeries BZK, EZK, LNV,
Defensie en lenW. Alte ministeries zullen een eigen besiuit opsteiien. EZK doet de
afstemming om dubbele verzending van stukken te voorkomen. Luttik is schrijver
van het biog Noordzee Maribem over duiken naarscheepswrakken.

Het Wobverzoek gaatover een eleklriciteitskabel die door EZK vergund is aan de
NAM en die aangeiegd wordt tussen de gaswiniocattes op Ameiand en in de
Noordzee. LNV heeft vergunning verteend voor het eiektriciteitsgebrutk op de
gaswlnlocabes. RWS heeft vergunning verteend voor het gedeelte van de kabel op
zee en de gemeente Ameiand voor het oedeeite op land.

De gaswinning kan nu op beide locaties met behulp van elektrlciteft plaatsvinden
waardoor geen C02 en stikstof meer wordt uitgestoten. Er zijn geen bezwaren
tegen de vergunningen bekend.
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