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Geachte heer Akkerman,

Aanleiding

Voor depot  Kaliwaal te Druten is een vergunning van kracht als bedoeld in

hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). Deze is verleend aan Kaliwaal B.V. t e Andelst ,

voor het bergen van baggerspecie m et kwaliteitsklassen 0 tot en m et 4 in de

ontgrondingenplas Kaliwaal in de gemeente Druten, oft ewel het brengen van stoffen

in een oppervlaktewaterlichaam, en specifieker, het stor ten van baggerspecie in dit

daarvoor bestemde baggerdepot .  De vergunning betref t een (voormalige)  WVO-

vergunning m et kenmerk WSE9411 d.d. 5 decem ber 2007 en twee w ij zigingen

daarop onder zaaknummer RWSV 2015-00003049, kenm erk RWS-2016/ 13473, d.d.

25 m aart 2016 en zaaknumm er RWSZ2020-00004395,  kenm erk RWS-2021/ 26026,

d.d. 22 j uli 2021) . Met  deze vergunning is toegestaan om  stoffen in het

oppervlaktewaterlichaam de Waal te brengen, zoals bedoeld in art ikel 6.2, eerste

lid, van de Waterwet. De vergunning staat  toe om baggerspecie in het  depot  te

storten;  daarm ee is toestemm ing verleend om ook de in de baggerspecie

aanwezige stoffen te lozen.

I n baggerspecie blij ken diverse PFAS-verbindingen aanwezig te zijn. Het is

aannemelij k dat deze PFAS-verbindingen ook aanwezig zijn in de baggerspecie die

Kaliwaal B.V. op grond van de vergunning in het depot  m ag st orten. I n de

vergunning zijn geen eisen gesteld aan de lozing van deze PFAS-verbindingen;  de

aanwezigheid hiervan was ten t ij de van het verlenen van de vergunning nog niet

bekend.
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Naast de voorschrift en van de vergunning geldt  voor het in het depot  lozen van

baggerspecie echter ook de zorgplicht van art ikel 6.8 van de Waterwet, op grond

waarvan Kaliwaal B.V. verplicht  is alle redelijkerwij s mogelijke maatregelen te

nemen om verontreiniging van de bodem en oever van een

oppervlaktewaterlichaam te voorkom en dan wel beperken. Hieruit  vloeien eisen

voort  ten aanzien van de in de te storten baggerspecie aanwezige PFAS-

verbindingen.

Als bevoegd gezag voor het toezicht op de naleving van deze bepaling, geef ik in

deze brief nader aan wat deze bepaling vereist  t en aanzien van het  in depot

Kaliwaal storten van PFAS-houdende baggerspecie. Het  Handelingskader voor

hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (hierna HK PFAS, de meest

recente versie is van 13 decem ber 2021) vorm t het uitganspunt  voor een

verantwoorde invulling van de zorgplicht van onder andere art ikel 6.8 van de

Waterwet . Het  HK PFAS geeft in paragraaf 7 aan welke toepassingswaarde

aangehouden kan worden bij  het  storten van PFAS-houdende baggerspecie in

baggerdepots met open verbinding naar rij kswateren (zoals depot  Kaliwaal) . Dit

bet reft  een generiek advies over  de invulling van de zorgplicht ,  gebaseerd op

algem ene inzichten en niet toegespitst  op de specifieke omstandigheden van

bij voorbeeld depot  Kaliwaal. Zoals in paragraaf 5.2 van het HK PFAS is aangegeven,

kan aanvullende inform at ie, die specifiek bet rekking heeft  op concrete gevallen,

aanleiding zijn om een nadere invulling van de zorgplicht te geven, wat kan leiden

tot andere, beter toegesneden waarden. Waar lokaal op basis van beschikbare

inform at ie een ruim ere invulling gegeven kan worden aan de zorgplicht , kan

m ogelij k een hogere bovengrens voor PFAS worden aangehouden. I n deze brief

geef  ik conform  het HK PFAS een dergelij ke nadere invulling van de zorgplicht ,

gebaseerd op de lokale specifieke omstandigheden van het depot  en m et

inachtneming van de bescherming van het  oppervlaktewater, de waterbodem en -

oever en het grondwater.

Berekening in vu lling zorgplicht

Ter invulling van de zorgplicht zijn voor depot  Kaliwaal berekeningen uitgevoerd om

te bepalen welke concent rat ies PFOS, som PFOS ( incl. precursoren Et fosaa en

Mefosaa) , PFOA en andere PFAS nog toelaatbaar zijn in te storten baggerspecie.

Hierbij  zij n de effecten beoordeeld van uit loging van PFAS uit deze baggerspecie

(naar het grond- en oppervlaktewater) .

Voor het oppervlaktewater is gebruik gem aakt van de immissiet oets (bij lage 1) . Bij

deze berekeningen zij n de inzichten uit het  recente Deltares- rapport  “PFAS em issie

r ijksbaggerdepots:  de rol van baggeren op het  vr ij kom en van PFAS”  (2022)

betrokken. Voor het grondwater is een berekening uitgevoerd met  een
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grondwaterst rom ings- en t ransportm odel van de om geving (bij lage 2 Arcadis

rapport ) .

Maximaal toelaa tbare  concentra t ies

Op basis van de uitgevoerde berekeningen zij n voor depot  Kaliwaal, uitgaande van

de huidige wij ze van storten, de volgende maximale gehalten bepaald voor de

aanwezigheid van PFAS in de t e storten baggerspecie, waarbij  de strengste waarde

( in geel)  voor oppervlaktewater en/ of grondwater leidend is:

in µg/ kg.ds Oppervlaktew ate r Grondw ate r

PFOS 6,7 25

Som PFOS

(PFOS+ Etfosaa+ Mefosaa)

6,8 -

PFOA 222 7

Overige PFAS

(excl. PFOS, PFOA, Etfosaa en Mefosaa)

6,7 25

Con clusie

Op grond van de zorgplicht  van art ikel 6.8 van de Waterwet mag de in depot

Kaliwaal te storten baggerspecie ten hoogste de in de bovenstaande tabel geel-

gearceerde PFAS-gehalten bevat ten. Deze gehalten bieden voldoende bescherming

aan het watersysteem (oppervlaktewater, waterbodem en -oever, en grondwater) .

Hogere gehalten zijn in st rij d met de zorgplicht en dus niet  toegestaan. Mijn

t oezichthouders zullen toezien op de naleving van de Waterwet  conform het

bovenstaande.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

namens deze,

Afdelingshoofd Handhaving Rij kswaterstaat Oost -Nederland,

M. Wit te


