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Reynier Hoekstra; Jeanette van Dijk
Re: Brief waterschap inzake voortgang overtredingen

Dag Mijke,
In vervolg op mijn mail van 29/7 hierbij de stand van zaken n.a.v. jullie brief van 24/7.
We hebben contact gehad met Econsultancy n.a.v. jullie brief.
Jullie vragen aan het eind van de brief om twee acties om de milieuhygiënische gevolgen van de in de brief gestelde
overtredingen te bepalen:
• "Vóór 1 september 2020 aangeven op welke manier u duidelijkheid verschaft met betrekking tot de hierboven
onder ‘1.’ en ‘2.’ vermelde tekortkomingen in het aangepaste milieuhygiënisch vooronderzoek naar PFAS. Dit
kan bijvoorbeeld door een extra literatuur-, bron- en/of een bodemonderzoek op de herkomstlocatie. Het is aan
u om vóór 1 september 2020 aan te geven op welke wijze u deze omissies in het onderzoek zult herstellen. Dit
met een onderbouwd plan van aanpak die aangeeft waarom deze optie vanuit het perspectief van de gemeente
afdoende is.
• Vóór 1 september 2020 de vraag beantwoorden welke waarde van zink is gemeten en indien dit opgelost zink
is, dan een aanvullende bemonstering inzetten. De onderzoeksopzet dient vooraf overlegd te worden aan het
waterschap."
Per mail van 24/8 heb ik jullie verzocht om één week uitstel tot 8/9 vanwege de vakanties van betrokkenen. Dat
uitstel hebben jullie gegeven.
Hieronder ga ik hier op in en ik gebruik daarbij dezelfde kopjes en volgorde als in jullie brief.
Milieuhygiënisch vooronderzoek PFAS
Op 18 november 2019 is er een overleg geweest tussen het waterschap en de gemeente. Toen zijn de verschillende
scenario’s en maatregelen besproken vanwege de PFAS overtreding. Gezamenlijk is toen gekozen om een historisch
vooronderzoek uit te voeren voor de herkomstlocaties van de toegepaste partijen grond. Deze keuze had als doel
het risico te beoordelen of er partijen met hoge PFAS concentraties zijn toegepast. Het gaat daarbij om vast te
stellen of er op de herkomstlocaties een puntbron PFAS te verwachten is, bijvoorbeeld door brand of lekkage.
Afgesproken is toen om een bureaustudie uit te voeren conform NEN5725. De verwachting toen was niet dat op
deze manier met 100% zekerheid vast zou worden gesteld of er partijen met hoge concentraties PFAS zijn
toegepast. Ook de andere besproken scenario’s gaven geen 100% zekerheid over die vraag.
Van het Erfgoedcentrum hebben wij inmiddels bericht ontvangen dat er voor wat betreft de locatie Fabriekstraat 41
in Doetinchem er een oude vergunning gearchiveerd is. De inschatting van adviesbureau Econsultancy is dat
onderzoek naar het productieproces dagen duurt mits de juiste info beschikbaar is. Daarnaast kan aanvullend
informatie verkregen worden door bijvoorbeeld oud werknemers te interviewen. Maar uit het historisch onderzoek
blijkt dat de partij vanuit Doetinchem uit een gronddepot komt. Dit betekent dat als er al plaatselijke verontreiniging
was opgetreden door de activiteiten van de fabriek deze bij de bemonstering van het depot niet was aangetroffen
vanwege vermenging.
De kans dat deze stappen leiden tot een andere conclusie is volgens ons verwaarloosbaar en staat in geen
verhouding tot de inspanningen die wij dan moeten plegen.
Voor de locatie in Winterswijk geldt dat er geen bruikbare aanvullende beschikbaar is bij het Erfgoedcentrum.
Aanvullend PFAS bodemonderzoek op de herkomst
Voor beide locaties geldt dat er op de locaties grondverzet heeft plaats gevonden. De oorspronkelijke bodem is niet
meer aanwezig. De kwaliteit van de huidige bodem is niet te linken aan de toegepaste partijen. De uitvoering van
een bodemonderzoek is ons inziens dan ook niet zinvol.
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Ons voorstel
We passen ons interne en externe werkproces aan. Dit sluit ook aan bij het oordeel van de inspectie namelijk:
voorkom dat dit nog een keer gebeurt. Bovendien constateren wij dat eventuele milieuhygiënische gevolgen van de
toepassing beperkt zijn omdat in een eerder stadium partijen legaal zijn toegepast waarvan de PFAS gehaltes niet
gemeten zijn.
Wijziging norm tijdelijk handelingskader PFAS
Voor kennisgeving aangenomen.
P/Fe ratio
Voor kennisgeving aangenomen.
Aanvullend kwaliteitsonderzoek zuurstof
Voor kennisgeving aangenomen.
Overschrijding Zink
De gerapporteerde concentratie zink betreft de opgeloste concentratie. Ons voorstel is om opnieuw een
bemonstering uit te voeren, overeenkomstig de opzet die we normaliter aanhouden. Normaal gesproken
bemonsteren we aan het begin van een vulperiode: (begin) oktober. Zoals bekend zijn wij op dit moment met een
ecologisch onderzoek bezig en is het nog niet duidelijk of en hoe wij verder gaan, afhankelijk van de uitkomsten van
dat onderzoek. We stellen voor om voor de periode waarin de voortgang van het project niet duidelijk is, nadere
afspraken te maken over de bemonstering van het water.
Hoe nu verder?
Zie onder de eerste en laatste kop (Milieuhygiënisch vooronderzoek PFAS resp. Overschrijding Zink) voor de
beantwoording op de twee vragen.
• PFAS: gelet op bovenstaande zien wij geen aanleiding en toegevoegde waarde voor extra literatuur-, bronen/of een bodemonderzoek op de herkomstlocatie. De door u veronderstelde tekortkomingen zijn in de tekst
hierboven (onder de kop Milieuhygiënisch vooronderzoek PFAS) beantwoord.
• Zink: (begin) oktober gaan wij opnieuw bemonsteren.
Ik verwacht jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Barry Dijkerman
Projectleider Team Projecten
bdijkerman@winterswijk.nl
06 1472 3200
Gemeente Winterswijk
Stationsstraat 25
7101 GH Winterswijk
Postbus 101
7100 AC Winterswijk
Telefoon (0543) 543 543
www.winterswijk.nl
Volg ons op twitter: @Gem_Winterswijk
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail uitprint!
De gek oppelde afbeelding k an niet worden weergegev en. Het bestand is mogelijk v erplaatst, heeft een andere naam gek regen of is
v erwijderd. Controleer of de k oppeling v erwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.
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Van: Mijke Bongers <M.Bongers@wrij.nl>
Verzonden: vrijdag 24 juli 2020 11:14
Aan: Barry Dijkerman
CC: Reynier Hoekstra
Onderwerp: Brief waterschap inzake voortgang overtredingen

Beste Barrie,

Hierbij zoals afgesproken de brief vanuit het waterschap. Hij is vandaag verzonden, dus begin volgende
week heb jij hem via de formele weg.
Mocht je er vragen over hebben dan verzoek ik je contact op te nemen met Reynier Hoekstra. Dit in verband
met mijn vakantie de komende periode.

Met vriendelijke groet,
Mijke Bongers
Specialist vergunningverlening
T: +31314369774 M: +31650671419 E: M.Bongers@wrij.nl
________________________________________________

Liemersweg 2, 7006 GG - Postbus 148, 7000 AC Doetinchem
T: 0314-369 369 - F: 0314-343 258 - I: www.wrij.nl
________________________________________________
---Proclaimer De informatie in deze e-mail (inclusief de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik
door de geadresseerde. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u bedoeld is,
verzoeken wij u de afzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Waterschap
Rijn en IJssel gebruikt e-mail niet als medium voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen,
tenzij anders is overeengekomen.
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