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Onderwerp : reactie op waarschuwingsbrief kleiput Winterswijk

Geachte mevrouw Ampting/Wichman,
Op 16 april jongstleden ontvingen wij de brief van Waterschap Rijn en IJssel (zaaknummer
WRIJTZ-1620892204-29600). Het betreft een waarschuwingsbrief van het Waterschap in
het kader van de verondieping van de kleiput aan de Driemarkweg in Winterswijk en de
stelling van het Waterschap dat sprake zou zijn van één of meerdere overtredingen dan wel
het niet voldoen aan de zorgplicht ingevolge het Besluit bodemkwaliteit.
U constateert een drietal overtredingen. Deze geven wij hieronder weer. Wij leggen per
overtreding uit wat u heeft geconstateerd, wat de betreffende vervolgopdracht is voor de
gemeente en hoe de gemeente hieraan gevolg geeft.
Naar aanleiding van uw brief heeft overigens intussen ambtelijk overleg plaatsgevonden.
Vooraf
Vooraf merken wij op dat we zowel ambtelijk als bestuurlijk continu in overleg zijn en
blijven met het Waterschap over de kleiput. Naar de toekomst toe zullen wij steeds elkaars
rollen, taken en verantwoordelijkheden scherpstellen, de werkprocessen heel
goed stroomlijnen en werken aan een goede informatievoorziening richting raad en
omgeving.
Milieuhygiënisch vooronderzoek PFAS
Het Waterschap wil een beeld krijgen van de overtreding van art. 7 van het Besluit
bodemkwaliteit (zorgplicht kwaliteit oppervlaktewater), bestaande uit het
toepassen van partijen grond in strijd met het tijdelijke handelingskader PFAS in de kleiput
na 15 oktober 2019. Het Waterschap heeft de gemeente daarom
opgedragen een milieuhygiënisch vooronderzoek naar PFAS op basis van NEN5725 uit te
voeren. De gemeente heeft dit onderzoek laten uitvoeren door Econsultancy en de
resultaten van dit onderzoek zijn op 13 maart jongstleden aan het Waterschap gestuurd. Het
Waterschap heeft vervolgens de gemeente verzocht om vóór 1 mei aanstaande zaken uit dit
onderzoek te verduidelijken en aan te vullen. Wij hebben deze reactie van het Waterschap
per direct doorgezet naar Econsultancy en hen verzocht de gevraagde zaken aan te vullen
en/of te verduidelijken. Wij hebben Econsultancy uiteraard geattendeerd op de genoemde
aanleverdatum van 1 mei. De gemeente stuurt de onderzoeksresultaten van Econsultancy
niet eerder door naar het Waterschap, dan nadat wij hebben beoordeeld en ervan overtuigd
zijn dat de vragen van het Waterschap met de aanvullende onderzoeksresultaten voldoende
zijn beantwoord. Het Waterschap beoordeelt vervolgens of aanvullend handhavend optreden
aan de orde is.
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Hogere P/Fe ratio
Het Waterschap stelt dat de gemeente in overtreding is bij de toepassing van een partij
grond met een P/Fe (fosfaat/ijzer) ratio, die hoger is dan de norm uit de Nota Bodembeheer.
De gemeente heeft deze partij in de kleiput toegepast na ambtelijke toestemming van het
Waterschap van 9 oktober jl. Volledigheidshalve is deze e-mail bij deze brief gevoegd.
In aanvulling hierop verlangt het Waterschap in haar brief alsnog een formeel verzoek van
de gemeente voor het toepassen van een hogere norm voor de P/Fe ratio. Met het
Waterschap is na ambtelijk overleg nu de praktische afspraak gemaakt dat de gemeente de
P/Fe ratio meeneemt in het nog uit te voeren ecologisch onderzoek naar de ecologische
kwaliteiten van de waterplas, zodat een formeel verzoek op dit moment niet nodig is. Met het
bureau dat dit onderzoek gaat uitvoeren, stemmen wij de planning af. Wij informeren het
Waterschap zodra deze planning bekend is. Zodra de uitkomsten van dit onderzoek bekend
zijn, bepalen we in onderling overleg de eventuele vervolgacties.
De gemeente vindt het belangrijk dat de nagestreefde natuurontwikkeling in de
kleiput gerealiseerd kan worden. Met dit onderzoek wordt bekeken of dit tot nieuwe inzichten
leidt dat dit anders en/of beter kan, zonder de ambities voor natuurontwikkeling uit het oog
te verliezen.
Aanvullend waterkwaliteitsonderzoek zuurstof
Het Waterschap heeft de gemeente in november 2019 verzocht om, in aanvulling op de
reguliere monitoring, vanaf 1 december 2019 elke twee maanden het oppervlaktewater in de
kleiput te monitoren op zuurstof. De gemeente heeft Econsultancy gevraagd de
waterbemonstering uit te voeren. Zij leveren de analyseresultaten deze week aan, zodat we
deze tijdig voor de door het Waterschap gestelde datum van 1 mei 2020 kunnen aanleveren.
Wij hebben het oppervlaktewater niet iedere twee maanden na 1 december 2019, dus op 1
februari 2020 bemonsterd, omdat ten tijde van de bemonstering van het oppervlaktewater in
november 2019 geen sprake van een overschrijding van de norm voor zuurstof en er
sindsdien geen partijen grond in de kleiput zijn toegepast. Het Waterschap stelt dat wij door
het niet tussentijds monitoren van zuurstof niet hebben voldaan aan de zorgplicht in art. 7
Besluit bodemkwaliteit.
Zodra de gemeente de rapportage van Econsultancy heeft ontvangen, sturen wij de
rapportage door naar het Waterschap, maar niet eerder dan nadat wij hebben beoordeeld
dat deze voldoet aan de door het Waterschap gestelde eisen.
Wij zeggen toe dat wij conform uw verzoek de kwaliteit van het oppervlaktewater
tweemaandelijks bemonsteren, de eerstvolgende keer begin juni a.s., en de resultaten aan u
doen toekomen.
Tot slot
We benadrukken nogmaals ons gezamenlijk belang voor natuurontwikkeling in de kleiput.
We zijn en blijven continu met het Waterschap in overleg hierover en nadrukkelijk aandacht
houden voor elkaars rollen, taken en verantwoordelijkheden, het stroomlijnen van
werkprocessen en een goede informatievoorziening.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Het College van burgemeester en wethouders van Winterswijk,
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