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Bijlage(n):

Geachte heer Hakstege,
Op 23 mei 2019 heeft de heer Meulenveld, handhaver van ons waterschap, een controle
uitgevoerd op de analyses van het oppervlaktewater uit de kleiput aan de Driemarkweg te
Winterswijk. Over de analyses is door de heren M. Nijboer en J.H. Meulenveld op 24 april
2019 met u gesproken. Bij de controle is gecontroleerd op de naleving van de voorschriften
en normen uit:
het Besluit bodemkwaliteit;
de Regeling bodemkwaliteit;
de Nota Bodembeheer t.b.v. verondieping kleiput Driemarkweg te Winterswijk;
lnrichtingsplan kleiput Dreimarkweg en omgeving.
Met deze brief informeer ik u over de resultaten van deze controle

Resultaten controle
Er zijn geen overtredingen van de voorschriften en normen geconstateerd.
ln de rapportage met betrekking tot de analyses is aangegeven dat het gehalte zuurstof niet
zou voldoen aan de Lokale Maximale Waarden uit de Nota Bodembeheer. Dit is echter een
onterechte conclusie. Het zuurstofgehalte is hoger dan de gestelde normen uit de Nota
bodembeheer en de normen die minimaal aangehouden worden op basis van zorgplicht uit
de verschillende milieuwetgevingen.
Tevens is in de rapportage aangegeven dat het sulfaatgehalte de doelstellingswaarden
overschrijdt uit de Nota Bodembeheer. Dit betreft echter de normen die gesteld zijn na
realisatie van het plan.

Sulfaat
De sulfaatgehaltes uit het oppervlaktewater geven wel aanleiding om voor de toepassing
van partijen na 15 oktober 2019 grond te selecteren met een laag sulfaatgehalte. Wij
adviseren u ten aanzien van deze toe te passen partijen eerst contact op te nemen met het
waterschap.
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Heeft u vragen?
Neemt u dan contact op via handhaving@wrij.nl of op telefoonnummer 0314-369787
Met vriendelijke groet,
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ing. M.M. Drost-Mellema
manager Vergunningverlening en Handhaving

Paglna:

2van2

