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d.d. 4 december 2019 van het waterschap;
2. het ondezoek dat het lL&T uitvoert in het kader van het ketentoezicht;
3. de brief d.d. 2 december 2019 van de ODA over de nieuwe landelijke PFAS-normen
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inleiding:

Op 6 december 2019 hebben we een waarschuwingsbrief ontvangen van het Waterschap Rijn en lJssel.
Aanleiding voor deze brief is de partijen grond die we na 1 oktober 2019 hebben toegepast voor de
verondieping van de kleiput en die niet op PFAS zijn geanalyseerd. Bij dit voorstel is de waarschuwingsbrief
gevoegd (bijlage 1). Het waterschap heeft zoals afgesproken lL&T (lnspectie Leefomgeving en Transport)
benaderd hoe met deze overtreding om te gaan.
Naast deze kleiputgerelateerde zaken heeft de ODA ons geïnformeerd over de verhoogde PFAS-normen
(bijlage 2).

advies:

Kennis te nemen van en de raad informeren over:
1 . de brief d.d. 4 december 2019 van het waterschap;
2. het ondezoek dat het lL&T uitvoert in het kader van het ketentoezicht;
3. de brief d.d. 2 december 2019 van de ODA over de nieuwe landelijke PFAS-normen.

arg umentenlonderbouwi ng

Ad

1.

Om een inschatting te maken of de toegepaste grond hogere concentraties PFAS heeft dan eerder toegepaste
partijen grond, moeten we voor 1 maart 2020 een voorondezoek op basis van NEN5725 laten uitvoeren voor
de herkomstlocaties van de partijen grond. De opdracht voor dit ondezoek wordt binnenkort verleend aan een
daarvoor gecertificeerd bodemadviesbureau.

Ad 2.
Aanvankelijk was het lL&T van mening dat het de verantwoordelijkheid is van het Waterschap als bevoegd
gezag om op te treden richting de gemeente. lnmiddels hebben wij en het waterschap een bericht ontvangen
dat lL&T een onderzoek start in het kader van het Besluit Uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (KWALIBO) om te
kunnen beoordelen wat er mis is gegaan. Daarbij wordt de gehele keten onderzocht dus inclusief de rol van de
gemeente. Het onderzoek is nog niet afgerond.

Ad 3.
Op 1 december zijn er landelijk nieuwe PFAS-normen vastgesteld voor het toepassen van PFAS-houdende
grond. De normen zoals wij in de Achterhoek hebben vastgesteld komen te vervallen. De nieuwe verruimde
normen gelden voor landbodems. Voor toepassen van grond in de kleiput blijven voorlopig de strenge PFAS
normen gelden.

betrokkenenparagraaf ;
Voorliggende nota incl. bijlagen zullen we publiceren op onze gemeentelijke website, op de informatiepagina
over de Kleiput.
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scenario's (indien gewensUmogelijk):

financiële paragraaf incl. financiële risico's:
De kosten voor de uitvoering van het voorondezoek NEN5725 voor de herkomstlocaties van de partijen grond
bedraagt maximaal € 6.000 ten laste van het budget 'ondezoeken natuurontwikkeling kleiput'.
overige risico's

aspecten duurzaam heid:

vervolgprocedure en planning

relatie met andere besluitvorm ing/andere projecten

:

integriteitstoets

overige opmerkingen:
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