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Memo 
 
 
Aan:  Kopieën aan: 

College van Burgemeeste en Wethouders The Dutch 
Gemeente West Betuwe Adviseurs & advocaten 
T.a.v. mevrouw I. van der Burgh  
 
Projectnummer:  Asperen,  

TDZ.2020.09 14 mei 2020 
 
Van:  Aantal pagina’s: 

Ir. Th.G.F. Witjes 3 (exclusief 1 A4 Bijlage) 
 
Accountmanager (kopie):  Ons kenmerk: 

+31 (0)6 52 50 26 22 TDZ.2020.09.54 
 
Onderwerp:  E-mail: 

Reactie op uw notitie van 08/05/2020 witjes@sentone.nl 
Plan van Aanpak 5.0 Zuidbaan Spijk       
 
 

In deze notitie treft u de inhoudelijke reactie aan van Sent One B.V. op uw “ Notitie het plan van 
aanpak grondwal The Dutch Zuidbaan (versie 5.0)” d.d. 8 mei 2020.  

Inleiding 

Voor Sent One blijft het ook het uitgangspunt van het Plan van Aanpak versie 5.0 zoals zij die op 22 
april 2020 heeft overgelegd dat er geen staalslakken meer naar de locatie zullen worden aangevoerd. 

Sent One zal hierna waar zij daartoe aanleiding ziet per hoofdstuk puntsgewijs ingaan op uw reactie. 
De weergegeven opmerkingen van onze zijde moeten wij opnemen om de uitvoerbaarheid van het 
door Sent One opgestelde Plan van Aanpak 5.0 te bewaken en dus de toegezegde verplichtingen uit 
het Plan van Aanpak na te kunnen komen c.q. de doelstellingen te kunnen realiseren. 

Toekomstige eindsituatie 

1. Kwaliteit toe te passen grond compensatielaag 
Aan de toepassing van grond met PFAS stoffen conform het Tijdelijk Handelingskader (d.d. 29 
november 2019) worden dezelfde eisen gesteld als beschreven in het Plan van Aanpak 5.0. In Bijlage 
1 van Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie 
(Geactualiseerde versie van 29 november 2019) staat op pagina 6: “(1) Voor gebieden met een hoge 
grondwaterstand geldt in plaats van ‘boven grondwaterniveau’: tot ten hoogste 1 meter onder het 
maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone terechtkomt wordt 
de grond geacht boven grondwater te zijn toegepast.” Dit betreft de Toepassingssituatie. 

Dit wil zeggen dat grond op deze locatie conform de 3-7-3-3 PFAS regeling toegepast mag worden tot 
maximaal 1,4 m-NAP. Als deze door zetting in de verzadigde zone terecht komt wordt de grond 
geacht boven grondwater te zijn toegepast.  
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Bij de tot standkoming van het Plan van Aanpak 5.0. heeft Sent One dit afgestemd met Bodem PLUS. 
Bodem PLUS heeft dit bevestigd per mail (zie bijlage 1). 

Van een schending van de zorgplicht van artikel 13 Wbb is bij een dergelijke wijze van toepassing dan 
ook geen sprake. In de brief tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond van 
29 november 2019 is op de eerste pagina het kader voor deze brief vermeld. Hierin is aangegeven 
dat de brief is opgesteld om invulling te geven aan de wettelijke zorgplicht. Daarbij komt dat ook nog 
sprake is van een grootschalige bodemtoepassing (GBT) waar geen ruimte is voor lokaal specifiek 
beleid. 

2. Eisen aan de kleilaag 
Sent One gaat er – aanvullend op de door u geformuleerde eisen - vanuit dat klei die op locatie wordt 
ontgraven en welke voldoet aan de milieuhygiënische eisen zoals vastgesteld in het Plan van Aanpak 
gebruikt kan worden in de kleilaag rond de LD Staalslakken in de geluidswal.  

Werkwijze aanleg 

3. Waterzuivering 
In uw reactie op het plan van aanpak 5.0 koppelt u uw toestemming voor herstart aan de 
voorwaarde dat er op de locatie een volledig operationele waterzuivering aanwezig is. Dit is in 
eerdere reacties op plannen van aanpak niet aan de orde geweest vandaar de volgende reactie. 

Zoals u bekend is, is Sent One in overleg met het Waterschap Rivierenland over de lozingseisen en 
om duidelijkheid te krijgen over de uitleg van bepaalde vergunningvoorschriften in de 
Watervergunning. Dat kost tijd en pas nadat daarover duidelijkheid is kan de bouw van de 
zuiveringsinstallatie afgerond worden. Uiteraard zal Sent One zich blijven inspannen de installatie zo 
spoedig als mogelijk definitief te plaatsen en in werking te stellen.  

De aanleg en instandhouding van de zuivering vergt een aanzienlijke investering zoals ook volgt uit 
de begroting van het Plan van Aanpak 5.0. Financiering van deze en andere maatregelen in het Plan 
van Aanpak wordt – zoals in de begroting en beoordeling van het plan weergegeven -  gegeneerd 
door de aanvoer van grond. Het is ons inziens dan ook van belang daar zo spoedig mogelijk mee te 
starten en niet selectief één goedgekeurde maatregel wel toe te staan maar de maatregel die het 
probleem primair moet oplossen (aanleg van de compensatielaag) niet. 

Sent One zou het dan ook betreuren dat zij geen aanvang zou kunnen maken met het plan van 
aanpak alleen vanwege het feit dat de zuiveringsinstallatie nog niet is opgericht en in werking is 
getreden. Het traject van uitvoering van het plan van aanpak en de aanleg van de zuivering kunnen 
goed parallel worden gevolgd. 

Het is daarnaast ook in het belang van het milieu dat er zo spoedig mogelijk gestart wordt met het 
uitvoeren van het Plan van Aanpak. Zij verzoekt u daarom de toestemming voor het aanvangen van 
het plan van aanpak dus niet te laten afhangen van onder meer de plaatsing en in werking stelling 
van de waterzuivering. 

4. Aanleg tijdelijk depot slakken 
Ook bij de aanleg van de ophooglaag onder het tijdelijk depot geldt voor de PFAS waarden van de 
ophooglaag, hetgeen Sent One bij  “kwaliteit toe te passen grond compensatielaag” op onder punt 1 
van deze notitie heeft opgemerkt. 
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5. Ringsloot 
Sent One bedoelt te zeggen dat er geen onderzoek plaats zou hoeven vinden op de plaatsen waar dit 
reeds is uitgevoerd (deelgebied 1B en 1C). De kwaliteit van de grond hier is namelijk al bekend. 

6. Bodemonderzoek 
Met de opmerking in het Plan van Aanpak op bladzijde 39 wordt bedoeld dat indien uitgevoerde 
onderzoeken herhaaldelijk positieve resultaten vertonen, er een mogelijkheid behoort te bestaan tot 
overleg tussen Sent One en bevoegd gezag om onderzoeken af te schalen. Dit is niet bedoeld als 
aanvraag op voorhand om het onderzoek in intensiteit af te schalen.  

7. Signaalwaarden 
Sent One is akkoord met het beëindigen van de discussie rondom de signaalwaarden. Voor de goede 
orde neemt Sent One daarbij wel aan dat de berekende gehalten uit de p95 toetsing worden 
aangehouden, niet de afgeronde varianten van deze waarden.  

8. Indicatieve partijen 
In beginsel voorziet vigerende landelijke wet- en regelgeving in het melden van tijdelijke opslag van 
indicatieve partijen voor de duur van keuring c.q. tot definitieve toepassing in een of het werk. 

De compensatielaag moet naar mening van ODR bestaan uit zand voor ophoging. Dit betekent dat 
Sent One dit zand ergens en binnen een redelijke termijn zal moeten kunnen innemen. In Nederland 
komt – om een van meerdere mogelijkheden te noemen - bij diepe boringen (10-30 meter diep) 
regelmatig veel zand vrij. In verband met de grote diepte waarop dit zand vrijkomt wordt dit zand 
niet gekeurd tijdens of voorafgaand aan de boring. Dat heeft als gevolg dat dit zand altijd indicatief 
wordt aangeleverd. De ontdoener draagt er zorg voor dat de partij dan in het tijdelijk depot AP04 
gekeurd wordt. In 99,9% van de gevallen heeft dit zand de kwaliteitsklasse AW, slechts zeer 
sporadisch is dit zand kwaliteitsklasse wonen/industrie.  

In het onwaarschijnlijke geval dat een partij niet zou voldoen aan de eisen voor toepassing haalt de 
ontdoener de partij weer op. Een dergelijk situatie heeft Sent One echter nog nooit meegemaakt.   

Als partijen indicatief worden ingenomen is er sprake van afdoende waarborg dat de grond 
(indicatief) voldoet en zal voldoen na keuring hiervan op locatie. Het is onze bedoeling om zo  
optimaal mogelijk zorg te dragen voor de aanvoer van benodigde specifieke materiaalstromen. 

Sent One hoopt hiermee uw zorgen voldoende te hebben weggenomen en verzoekt u dan ook alsnog 
akkoord te gaan met de mogelijkheid tot de inname van indicatieve partijen. 

 

Bijlagen: 

1 –  Mailwisseling Bodemplus 
 

 
 
 
 
 



Van: informatiepuntwvl@rws.nl
Aan: Luke Vervloet
Onderwerp: Antwoord op uw vraag met vraagnummer 20 04 0803
Datum: donderdag 16 april 2020 10:21:03

Goedendag,

Op 15 april heeft u een vraag aan ons gesteld.

Uw vraag is:
Bedankt voor uw antwoord, echter is het voor mij nog niet helemaal duidelijk.

In de bijlage van het tijdelijk handelingskader staat niet toekomstig maaiveld, maar maaiveld. En dat heeft
volgens dit stuk betrekking op toepassing.
Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van 'boven grondwaterniveau': tot ten hoogste 1
meter onder het maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone terechtkomt
wordt de grond geacht boven grondwater te zijn toegepast.

Voorbeeld: Als we dus grond toepassen op huidig maaiveld, zeg 6 meter hoog. En uiteindelijk om die hoogte te
bereiken gaat dit over de jaren heen 1,5 meter (of 2 m, of 2,5m, dat kan je niet van te voren zeggen) zetten, dan
moet dit toch kunnen conform bovenstaande zin?

In antwoord op uw vraag geven wij de volgende informatie:
Zoals zojuist besproken. De handeling zoals omschreven in uw voorbeeld is inderdaad mogelijk. Het
referentiekader is inderdaad het huidige maaiveld en niet het toekomstige maaiveld in tegenstelling tot wat in
ons voorgaande antwoord is aangegeven.

Wij vertrouwen erop dat wij uw vraag hiermee naar tevredenheid hebben beantwoord. Voor eventuele
vervolgvragen kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat
Helpdesk Bodem+
088 - 79 77 102 (en kies daarna optie 2)
Elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur
https://www.bodemplus.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/
www.bodemplus.nl
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