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1.

Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (de minister) heeft op 20 maart
2018 een melding ontvangen ingevoige het Besluit lozen buiten inrichtingen (Bibi)
van Waterschap Vallei en Veiuwe voor het lozen van verontreinigd grondwater op
de Nederrijn. De melding is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ201800004892.
De melding is namens de aanvrager ingediend doorTauw B.V..
De betreffende lozing van verontreinigd grondwater noodzaakt de minister om aan
deze lozing een ma atwerkvoorschrift te stellen op grond van artikel 2.1, vierde iid,
van het Besluit lozen buiten inrichtingen.
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2.

Besluit

Rws-2018/
Datum

Gelet op de W aterwet, de Wet milieubeheer en het Besluit lozen bulten
Inrichtingen en de Regeling lozen bulten Inrichtingen besluit de minister van
Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

^

BESLUIT
Op grond van artikel 2.1, vierde Md van het Besluit lozen buiten Inrichtingen
worden de volgende voorschriften gesteld aan de lozing van v erontreinigd
grondwater vanuit de bodemsanering betreffende de beheersmaatregel voor de
pluim van het verontreinigingsgeval Enka te Ede, door Waterschap Vallei en
Veluwe, op de Ned errijn aan de rechteroeve r ter hoogte van kilometerraai
903.170.
De volgende voorschriften gelden naast de voorschriften uit het Besluit lozen
buiten inrichtingen.
3.

Voorschriften
Voorschrift 1
Lozingseisen

1. Het grondwater afkomstig van de bodemsanering betreffende de
beheersmaatregel voor de pluim van het geval Enka te Ede mag alleen
worden geloosd Indien bij het lozen in enig steekmonster de
emissiegrenswaarde van 1500 mg/I voor de parameter sulfaat niet wordt
overschreden. Deze lozingsels is een theoretisch e lozingseis.
2. De lozing mag maximaal 60 mVuur bedragen.
Voorschrift 2
Onderzoek en rapportage
1. Indien het gehalte aan pentachloorfenol in het geloosde grondwater In enig
steekmonster de emissiegrenswaarde van 25 pg/l overschrijdt moet de
houder van het maatwerkvoorschrift bij de waterbeheerder een
onderzoeksvoorstel indienen naar de mogelijkheid om pentachloorfenol
kosteneffectief te zuiveren.
2. Het in het eerste lid bedoelde onderzoeksvoorstel moet binnen 2 maanden na
constatering van de overschrijding in overleg met de waterbeheerder worden
opgesteld en behoeft vóór uitvoering van het onderzoek de schriftelijke
goedkeuring van de waterbeheerder.
3. Uiterlijk 2 maanden na goe dkeuring van het onderzoeksvoorstel door de
waterbeheerder moet het onderzoek zijn uitgevoerd en de uitkomsten van het
onderzoeksrapport bij de waterbeheerder zijn Ingediend.
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Voorschrift 3
Meten en registreren

Datum

i

2013

1. Het te lozen grondwater moet te allen tijde kunnen worden onderworpen aan
continue debietmeting (met registratie en integratie) en bemonstering ter
verzameling van steekmonsters. Het te lozen grondwater moet veilig kunnen
worden bemonsterd.
2. De houder van het maatwerkvoorschrift moet de kwaliteit en kwantiteit van
het te lozen grondwater bewaken conform de in hoofdstuk 4 van de bij de
melding behorende notitie "Melding lozing (kwaliteit) onttrekkingswater
sanering Enka-pluim Ede d.d. 16 maart 2018" opgenomen monitoring.
3. Wijzigingen van de in het tweede lid opgenomen monitoring behoeven voor
uitvoering de schriftelijke goedkeuring van de waterbeheerder.

4.

Overwegingen

4.1

Wet en regelgeving

Besluit lozen buiten inrichtinoen
Op 1 juli 2011 is het Besluit lozen buiten inrichtingen (BIbi) in werking getreden.
In het BIbi zijn voor verschillende lozingen die anders dan vanuit inrichtingen
plaats kunnen vinden, algemene voorschriften opgenomen. Met het BIbi wordt de
vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer en de Waterwet voor veel
lozingen opgeheven.
De melding heeft betrekking op de lozing van grondwater afkomstig van een
bodemsanering in de zin van de Wet b odembescherming. Voor deze lozing is op
grond van artikel 1.3 van het BIbi de vergunningplicht inzake de W aterwet
opgeheven.

Het verontreinigingsgeval Enka in de zin van de Wet bodembescherming heeft
betrekking op een grondwaterverontreiniging, die afkomstig is van de voormalige
Enka-locatie te Ede. De grondwaterpluim (de zogenaamde Enka-pluim), die hoge
sulfaat-concentraties bevat, komt onder de huidige hydrologische omstandigheden
grotendeels in diepdrainages van woonwijken terecht. Een beperkt deel van de
pluim beweegt zich verder in de bodem, waar deze zonder verdere maatregelen
(over meer dan 100 jaar) zal opkwellen in natuurgebied De Bennekomse Meent.
Het grondwater met hoge sulfaatconcentraties vormt een bedreiging voor de
kwaliteit van de stadsvijvers. De Nieuwe Weteri ng en het natuurgebied De
Bennekomse Meent.
In 2014 is een saneringsplan opgesteld met als saneringsdoel het zo veel mogelijk
opheffen van de risico's van de verspreiding van de grondwaterverontreiniging.
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Om deze risico's van de verspreiding van deze grondwaterverontreiniging zoveel
mogelijk op te heffen is ten behoeve van de aanpak van deze grondwaterpluim
gekozen voor een permanente geohydrologische beheersing, het permanent
afkoppelen van grondwater uit de diepdrainages in de wijk Maandereng en het
tijdelijk afkoppelen van grondwater met hoge sulfaatvracht uit de diepdrainage in
de wijk Rietkampen. Het hierbij onttrokken verontreinigde grondwater wordt via
een transportleiding geloosd op de Ned errijn. Over het saneringsplan is door de
provincie Gelderland beschikt in het kader van de Wet bodembescherming.
Deze melding heeft betrekking op het lozen van het hierboven genoemde
onttrokken verontreinigde grondwater op de Nederrijn.
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Maatwerkvoorschrift
De bovengenoemde lozing, het lozen van met sulfaat verontreinigd grondwater,
valt onder de werking van het BIbi. In artikel 3.1 van het BIbi zijn voorschriften
gesteld ten aanzien van het lozen van g rondwater vanuit een bodemsanering.
Ingevolge artikel 2.1 van het BIbi dient degene die loost, nadelige gevolgen voor
het milieu te beperken ofte voorkomen tot wat redelijkerwijs kan worden
gevergd. Als aanvulling op de zorgplicht kan het bevoegd gezag ingevolge artikel
2.1, vierde lid, maatwerkvoorschriften stellen voor zover het aspect n iet
uitputtend is geregeld in het BIbi. Mocht In het afvalwater van de desbetreffende
lozing een verontreinigde stof aanwezig zijn waarvoor geen doelvoorschrift is
opgenomen, dan kan voor die stof wel bij maatwerkvoorschrift een grenswaarde
worden gesteld, indien dat met het oog op de bescherming van het milieu
noodzakelijk is.
In de melding wordt aangegeven dat de lozing voldoet aan de in het BIbi gestelde
eisen, maar dat het afvalwater hoge concentraties aan sulfaat bevat. Sulfaat is
een stof waarvoor in het BIbi geen grenswaarden zijn opgenomen.
Gezien de hoge concentraties aan sulfa at in het te lozen grondwater acht de
minister als waterbeheerder het noodzakelijk om aan de gemelde lozing van
grondwater middels een maatwerkvoorschrift voorwaarden te stellen. Met het
maatwerkvoorschrift wordt zo voorkomen dat aanzienlijke schade aan het milieu
wordt toegebracht door het lozen van met sulfaat verontreinigd grondwater door
Waterschap Vallei en Veluwe.
In de melding wordt ook aangegeven dat er sporen pentachloorfenol zijn
aangetroffen in de Rietkampen (diepdrainage en nabij deepwell) en lage
concentraties in de diepdrainage van de Maandereng. Dergelijke concentraties zijn
nu niet kosteneffectief te zuiveren.
Om inzicht te houden in de kwaliteit van te lozen van het te lozen grondwater,
o.a. ook voor pentachloorfenol, zijn bij maatwerkvoorschrift voorwaarden gesteld
met betrekking tot het monitoren van het te lozen grondwater. Tevens is voor de
parameter pentachloorfenol bij maatwerkvoorschrift een voorwaarde opgenomen
om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om pentachloorfenol kosteneffectief
te zuiveren.
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Deze voorschriften gelden naast de voorschriften uit het Bib! en de Regeling lozen
buiten Inrichtingen.
4.2

"^^^-2018/
rmT20i8

Beoordeling lozing en toelichting maatwerkvoorschrift

Aloemeen
Ten behoeve van de aanpak van deze zogenaamde Enka-pluim is gekozen voor
een permanente geohydrologische beheersing, het permanent afkoppelen van
grondwater uit de diepdrainages in de wijk Maandereng en het tijdelijk afkoppelen
van grondwater met een hoge sulfaatvracht uit de diepdrainage in de wijk
Rietkampen. De geohydrologische beheersing vindt plaats door middel van een
permanente beheersonttrekking (middels deepwell) en het blijvend afkoppelen
van het grondwater uit de diepdrainages in de wijk Maandereng. Het met sulfaat
verontreinigde vrijkomende grondwater wordt geloosd op de Nede rrijn. Het debiet
wordt geschat op gemiddeld 25 mVuur.
Als tijdelijke maatregel wordt de diepdrainage in de wijk Rietkampen afgekoppeld.
Ook het hierbij met sulfaat verontreinigde vrijkomende grondwater wordt geloosd
op de Nederrijn. Deze tijdelijke maatregel geldt vanaf de start van de sanering tot
het moment dat de sulfaatconcentraties in het betreffende drainagewater gedaald
zijn tot minder dan 200 mg/I als gevolg van de sanerende werking van de
beheersonttrekking. Dit is naar verwachting binnen 5 jaar na de st art van de
maatregel. Het totale debiet van de permanente beheersing en de tijdelijk
maatregel wordt geschat op gemidd eld 50 mVuur met piekdebieten tot 60
mVuur. De gemiddelde sulfaatconcentratie wordt geschat op 1200 mg/I. De
maximale sulfaatconcentratie wordt geschat op 1500 mg/I.
Waterkwaliteitsaanoak
Het met sulfaat verontreinigde grondwater wordt ongezuiverd geloosd op de
Nederrijn. Voor sulfaat geldt de zogenaamde waterk waliteitsaanpak. Sulfaat
behoort tot de stoffen met een geringe mate van toxiciteit die van nature
voorkomen in het oppervlaktewater. Voor van nature in het oppervlaktewater
voorkomende stoffen met een geringe mate van toxiciteit wordt de
waterkwaliteitsaanpak gevolgd. De aard van de maatregelen voor relatief
onschadelijke verontreinigingen ter beperking van de lozing is primair afhankelijk
van de waterkwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater.
Dit betekent dat middels een immissietoets getoetst wordt of het
oppervlaktewater een dergelijke belasting aan kan. Als dit het geval is, wordt de
lozing toegestaan en is geen voorzuivering vereist.
Immissietoets en beoordeling lozing:
De Nederrijn voldoet aan de JG-MKE/MTR voor s ulfaat (100 mg/I).
Voor het uitvoeren van de immissietoets is uitgegaan van een worst-case situatie.
Dat wil zeggen een lozing van 50 mVuur met een sulfaatconcentratie van
maximaal 1500 mg/I en een laag afvoerdebiet van de Nederrijn van 27 mVs (de
afvoer die 90% van de tijd op jaarbasis wordt overschreden).
Voor het uitvoeren van de immissietoets worden de volgende stappen doorlopen.
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Stap 1 van de immissietoets, de effluenttoets, betreft de toetsing of de
lozingsconcentraties lager zijn dan de gewenste milieukwaliteit. Is dat het geval,
dan kan de waterkwaliteit nooit dusdanig beïnvloed worden dat door de
betreffende lozing de gewenste milieukwaliteit niet wordt gehaald. Een lozing die
niet door deze toetsstap komt, moet de volgende toetsstap doorlopen. De
lozingsconcentratie is In dit geval hoger dan de JG-MK E/MTR. Er wo rdt dus niet
voldaan aan stap 1 van de immissietoets, waardoor de volgende to etsstap moet
worden doorlopen.
Stap 2 van de immissietoets, de trivlaaltoets, betreft een screening op het trivlaai
zijn van de lozing enkel op basis van de hoeveelheid te lozen stoffen In relatie tot
de reeds aanwezige concentratie In het ontvangende oppervlaktewater (maximale
toename In procenten). Daarvoor wordt een simpele toets gebruikt om na te gaan
of de lozing als triviaal kan worden beschouwd en da arom geen nadere
beoordeling behoeft. Hiervoor zijn geen modelberekeningen nodig om tot een
oordeel te komen. Een lozing die door deze toets stap komt, kan zonder nadere
eisen worden toegestaan.
De uitkomst van de toetsing of lozingen triviaal zijn en zonder nadere
beschouwing als aanvaardbaar kunne n worden bestempeld, Is afhankelijk van de
grootte van het watersysteem. De toetsing bestaat uit het bekijken van de
concentratieverhoging na volledige m enging en toetsing daarvan aan een
generieke toelaatbare verhoging. De hoogte van dit maximum Is afhankelijk van
de grootte en aard van het watersysteem.
Voor deze lozing op de Nede rrijn wordt voor sulfaat een concentratieverhoging na
volledige menging berekend van 0,74 mg/I. Uitgedrukt als percentage van de
milleukwallteltsnorm bedraagt deze 0,74 %. Deze waarde Is lager dan de voo r dit
watersysteem geldende triviale maximaal geldende concentratieverhoging van
1%. De uitkomst van deze stap Is da t de o nderhavige lozing van sulfaat als triviaal
kan worden beschouwd en kan worden toegestaan.
Er wordt dus voldaan aan de im missietoets en een verdere toetsing is niet vereist.
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Alhoewel een verdere to etsing niet noodzakelijk, Is er toch nog een geavanceerde
berekening uitgevoerd, waarbij ook getoetst Is aan de stappen 3 en 4 van de
Immissietoets, respectievelijk de significantietoets en de normtoets.
Met behulp van de geavanceerde berekening wordt op een afstand van circa 21 en
840 m van de lozing een ve rhoging van de sulfaatconcentratle berekend van
respectievelijk 15,2 mg/1 en 2,4 mg/1.
In de significantietoets wordt getoetst aan een concentratieverhoging op de rand
van de mengzone. Hierbij geldt dat deze niet meer mag bedragen dan 10% van
de geldende JG-MKE/MTR. Voor de Immissietoet s wordt In dit geval op een afstand
van circa 840 m getoetst of wordt voldaan aan de els dat de
concentratieverhoging maximaal 0,1 van het JG-MKE/MTR mag bedragen. Hieraan
wordt voldaan (2,4 mg/1 < 0,1 * 100 mg/1).
Vervolgens wordt In de normtoets nagegaan of de concentratieverhoging op de
rand van de mengzone opgeteld b ij de achtergrondwaarde niet leidt tot een
overschrijding van de gewenste w aterkwaliteit. Ook hieraan wordt voldaan (2,4
mg/1 -I- 53 mg/ I < 100 mg/I).
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Aanvullend is nog getoetst aan het niet overschrijden van de MAC-MKE op de rand
van de MAC-mengzone. Bij deze toets wordt beoordeeld of er acuut toxische
effecten kunnen optreden. Voor toetsing aan de MAC-MKE wordt aangegeven of de
berekende concentratieverhoging op 21 m afstand benedenstrooms van het
lozingspunt de MAC-MKE van de betref fende stof al of niet overschrijdt. Voor
sulfaat is geen MAC-MKE bekend en w ordt geen MAC-toets uitgevoerd. Maar op
deze afstand wordt uitgaande van een achtergrondconcentratie van 53 mg/I
vermeerderd met een verhoging van 15,2 mg/I zelfs de JG-MKN/MTR nog niet
overschreden. Op basis van dit gegeven wordt geconcludeerd dat de lozing naar
verwachting niet zal leiden tot acuut toxische effecten voor de waterorganismen.

Datum

1 mei 2018

Voor het uitvoeren van de immissietoets is uitgegaan van een worst-case situatie.
De melding betreft echter het lozen van grondwater met een gemiddeld debiet van
50 mVuur en een gemiddelde sulfaatconcentratie van 1200 mg/I. Na een bepaalde
periode (naar schatting na 5 jaar) wordt een verlaging van het lozingsdebiet
verwacht naar gemiddeld 25 mVuur. Uitgaande van een volle dige menging
resulteert de lozing met een gemiddeld debiet van 50 mVuur en een gemiddelde
sulfaatconcentratie van 1200 mg/I, bij een jaargemiddeld afvoerdebiet van de
Nederrijn van 300 mVs, in een toename van de sulfaatconcentratie in de Nederrijn
van naar schatting minder dan 0,06 mg/I. Uitgaande van een gemiddelde
achtergrondconcentratie van sulfaat in de Nederrijn van circa 51 mg/I, resulteert
dit in een verhoging van gemiddeld circa 0,1 %.
Emissieqrenswaarden:
De in het maatwerkvoorschrift opgenomen emissiegrenswaarde voor sulfaat en de
maximaal te lozen hoeveelheid zijn gebaseerd op een worst case benadering.
Voor sulfaat is een emissiegrenswaarde van 1500 mg/I opgenomen. Een dergelijke
benadering is acceptabel omdat er voor de lozing van met sulfaat verontreinigd
grondwater geen zuiveringsinstallatie vereist is. In het geval van een
zuiveringsinstallatie kunnen er eisen aan het effluent van de zuiveringsinstallatie
worden gesteld om de goede werking van deze zuiver ingsinstallatie te
waarborgen. Ook is normopvulling ten gevolge van een te hoge
emissiegrenswaarde niet aannemelijk. Dit is inherent aan dit proces, waarbij er
geen stoffen worden geproduceerd en kunnen worden toegevoegd aan het
onttrokken en te lozen grondwater.
Daarnaast is ter beperking van de lozing in het maatwerkvoorschrift een maximale
debieteis opgenomen van 60 mVuur. Deze eis is niet gebaseerd op
waterkwantiteitsaspecten, maar om een grenswaarde te stellen aan de maximaal
te lozen vracht aan sulfaat. De maximale te lozen vracht aan sulfaat is namelijk
een combinatie van concentratie en debiet.
Toetsing overschrijding van lozingseisen
Het is voor Rijkswaterstaat zelf, voor de houder van het maatwerkvoorschrift en
voor eventuele derde-belanghebbenden van belang dat precies duidelijk is wat de
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lozingseisen in dit maatwerkvoorschrift betekenen en op welke wijze bepaald wordt
dat er sprake Is van een overschrijding van lozingseisen. D e bepaling hangt af van
het type lozingsels: een empirische lozingsels of een theoretische lozingseis. In het
maatwerkvoorschrift Is aangegeven of de daar genoemde lozingseisen empirisch of
theoretisch zijn.
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Empirische lozingseisen worden In het proces van het opstellen van een
maatwerkvoorschrift vastgesteld met een statistische methodiek op basis van
historische meetwaarden van het lozende bedrijf. Een empirische lozingsels wordt,
kort samengevat, bepaald door een aantal maal de standaardafwijking van de
historische meetwaarden op te tellen bij het gemiddelde van deze waarden. Er
wordt bij het empirisch afleiden van een lozingseis gebruik gemaakt van
meetgegevens die representatief zijn voor de gebruikelijke beheerste procesvoering.
Bij een overschrijding van een empirische lozingsels Is het In hoge mate zeker dat er
sprake Is van een overtreding. De meetonzekerheld van de meetwaarden I s hierbij
niet van belang, omdat er gebruik is gemaakt van historische meetwaarden voor het
vaststellen van de els. Daarmee Is vanzelf ook de meetonzekerheld verdisconteerd
In de lozingsels. Dat geldt ook voor een eventuele aanvullende onzekerheid door de
bemonstering.
Theoretische lozingseisen zijn niet gebaseerd op een statistische analyse van een
historische meetreeks. Theoretische eisen staan onder andere In d e
referentiedocumenten voor de beste beschikbare technieken (BREF).
Theoretische lozingseisen hangen samen met toepassing van een b epaalde stand
der techniek bij een bedrijf. Het zijn een soort ervaringscijfers per bedrijfstak of per
behandelingstechniek, waarbij de achterliggende meetgegevens van de
afzonderlijke bedrijven niet direct meer te herleiden zijn.
Anders dan bij empirische lozingseisen, wordt bij de toetsing van meetwaarden aan
een theoretische lozingsels wel rekening gehoude n met de meetonzekerheld. De
meetonzekerheld Is Immers niet verdisconteerd In de lozingsels zelf.
Overiae verontreiniolnaen:
Het onttrokken grondwater kan ook overige verontreinigingen bevatten, zoals
zware metalen (nikkel en zink), chloorkoolwaterstofen (VOCL's zoals Per, Cis,
vinylchlorlde en chloormethanen) en chloorfenolen (zoals pentachloorfenol) omdat
deze ook direct buiten het brongebled van de grondwaterverontrelniging zijn
aangetroffen. De vracht en verspreiding van deze stoffen Is echter veel beperkter.
In de loop der tijd zal de concentratie aan overige verontreinigingen (met name
VOCL) In het te onttrekken grondwater toe kunnen nemen. Op dit moment wordt
voor de hiervoor genoemde zware metalen en chloorkoolwaterstoffen voldaan aan
de voor deze stoffen In het BIbl opgenomen emissiegrenswaarden. De verwa chting
Is dat het nog enkele tientallen jaren kan duren voordat de concentraties van deze
stoffen In de buurt komen van de voor deze stoffen gestelde emissiegrenswaarden
In het BIbl.
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Bij overschrijding van de in het BIbi gestelde emissiegrenswaarden kan bij
maatwerkvoorschrift worden afgeweken van deze waarden, indien deze waarden
niet door toepassing van beste beschikbare technieken (BBT) kunnen worden
bereikt en het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen
het lozen met een hogere emissiegrenswaarde. Is dit niet het geval dan zuilen er
maatregelen moeten worden genomen, zoals dit ook is aangegeven in het
saneringsplan. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan bronsanering of een
waterzuiveringsinstallatie.
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Voor chloorfenolen (o.a. ook pentachioorfenol) zijn in het Blibi geen grenswaarden
opgenomen. Uit een in 2017 uitgevoerd grondwateronderzoek is gebleken dat in
de diepdrainage van de Maandereng pentachioorfenol (maximaal 9,3 pg/i)
voorkomt. In de Rietkampen (diepdrainage en nabij de deepwell) worden
maximaal sporen aangetroffen. Op basis v an deze concentraties en uitgaande van
de te onttrekken hoeveelheden grondwater (10 mVuur uit de diepdrainage van de
Maandereng en 15 m Vuur uit de deepwell in de Rietkampen) resulteert dit in een
concentratie in het te lozen grondwater van circa 4 pg/l en een jaarvracht van 876
gram. Dergelijke concentraties en hoeveelheden zijn met toepassing van de
huidige beste beschikbare technieken (BBT) niet kosteneffectief te zuiveren. Er
wordt hierbij wel voldaan aan de immissietoets. Tevens is een berekening
uitgevoerd om een inschatting te maken bij welke concentraties er niet meer
wordt voldaan aan de immissietoets. Uitgaande van een totaal debiet van 25
mVuur wordt er bij een concentratie van 47 pg/l niet meer voldaan aan stap 3
van de immissietoets. Bij lozingen die niet door deze stap komen, moeten
aanvullende maatregelen worden getroffen om de emissie van p entachioorfenol te
beperken. Ook bij deze concentratie van 47 pg/l is het vooralsnog niet mogelijk
om kosteneffectief te zuiveren. De verwachting is overigens niet dat deze
concentratie in de totaalstroom de komende tientallen tot honderden jaren zal
worden bereikt.
Pentachioorfenol is een zeer zor gwekkende stof (ZZS) is, waarbij extra aandacht
moet worden gegeven aan h et terugdringen van de lozing van deze stof. Daarom
is voor deze parameter een extra voorwaarde opgenomen om onderzoek te doen
naar de mogelijkheid om pentachioorfenol kosteneffectief te verwijderen. De
motivatie hiervoor is dat er in de (nabije) toekomst mogelijk andere en of
goedkopere zuiveringstechnieken beschikbaar komen om pentachioorfenol wel
kosteneffectief te zuiveren. Omdat de verwachting is dat de concentratie van 47
pg/l in de totaalstroom in de komende tientallen tot honderden jaren niet worden
bereikt, is er voor gekozen om hiervoor als een signalering een
emissiegrenswaarde op te nemen van 20 pg/l. Als het gehalte aan
pentachioorfenol in het geloosde grondwater in enig steekmonster deze
emissiegrenswaarde overschrijdt, moet er onderzoek worden uitgevoerd naar de
mogelijkheid om pentachioorfenol kosteneffectief te zuiveren.
Naast monitoring op sulfaat zal ook monitoring plaatsvinden op de overige stoffen,
zoals zware metalen (nikkel en zink), chloorkoolwaterstofen (VOCL's zoals Per,
RWS INFORMATIE
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Cis, vinylchlorlde en chloormethanen) en chloorfenolen (zoals pentachloorfenol).
Zoals beschreven In het saneringsplan wordt de verspreiding van VOCL en overige
stoffen binnen de sulfaatpluim gemonitord. Middels een trendanalyse wordt
getoetst of de concentraties in het te lozen grondwater richting de-in het BIbi
opgenomen grenswaarden gaan. In dien dit het geval zal o ok het te lozen
grondwater worden gemonitord op de overige verontreinigingen.
In hoofdstuk 4 van de b ij de melding behorende notitie "Melding lozing (kwaliteit)
onttrekkingswater sanering Enka-pluim Ede d.d. 16 maart 2018" is de monitoring
door het Waterschap Vallei en Veluwe van he t te lozen grondwater op de Nederrijn
opgenomen.
4.3

Nummer
RWS-2018/

1 mei 2018

Procedure

In het voortraject van deze melding z ijn omwonenden en andere
belanghebbenden betrokken geweest. Om iedereen in de gelegenheid te stellen
om zienswijzen kenbaar te maken vindt de procedure daarom plaats volgens het
gestelde in het Besluit lozen buiten inrichtingen en afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht.
5.

Conclusie

De in het besluit opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van
het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen
bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van het
maatwerkvoorschrift.

6.

Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
hoofd afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat Oost-Nederland,
C. Jol
b.a.
hoofd Netwerkontwikkeling en

mevrouw
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7.

Nummer
RWS-2018/

Mededelingen

Voor meer informatie over dit ontwerpbesluit kunt u terecht bij de in dit besluit
genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij
dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u
doornemen.

Datum
1 mei 2018

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en
aandachtspunten u helpen:
Is de inhoud van het ontwerpbesluit duidelijk en is helder wat het concreet
voor u betekent?
Kunt u beoordelen of het ontwerpbesluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u
behoefte aan een toelichting?
Kloppen de gegevens over u in het ontwerpbesluit en heeft u alle gegevens
verstrekt?
Ook wanneer u andere vragen heeft over het ontwerpbesluit of de procedure kunt
u contact opnemen.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder, gedurende een
periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is
gelegd, schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren
brengen. Een zienswijze moe t worden gericht aan:
Rijkswaterstaat Oost-Nederland
Afdeling Vergunningverlening
Postbus 25
6200 MA Maastricht
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Bijlage 1 Begripsbepalingen
Behorende bij het m aatwerkvoorschrift van d e minister van Infrastructuur en
Milieu van heden, nr. [invullen]

Nummer
RWS-2018/
Datum
1 mei 2018

In deze beschikking wordt verstaan onder:
1. 'JG-MKE': Jaargemiddelde Milieukwaliteitseis. Van belang voor he t toetsen aan
chronische effecten;
2. 'MAC-MKE'; Maximaal aanvaardbare M ilieukwaliteitseis. Van belang voor he t
toetsen aan acute effecten;
3. 'Melding'; de aan d it maatwerkvoorschrift ten grondslag liggende melding door
waterschap Vallei en Veluwe van 20 maart 2018;
4. 'MTR': Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau. Als geen JG-MKE bekend is, wordt
voor de immissietoets gebruik gemaakt van de MTR-waarde;
5. 'Steekmonster': een op enig moment genomen monster van het afvalwater;
6. 'Waterbeheerder': de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Oost
Nederland namens de minister van Infrastructuur en waterstaat (per adres
Eusebiusbuitensingel 56, Postbus 25, 6200 MA Maastricht.
Berichtencentrum tijdens kantoor uren: (026) 364 27 47
Berichtencentrum 24 uur per dag: (026) 364 06 50).
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Nummer
RWS-2018/

Bijlage 2 Anaiysevoorschriften
Behorende bij het maat werkvoorschrift van de minister van Infrastructuur en
Waterstaat van h eden, nr. [invullen]

Datum
1 mei 2018

De in dit maatwerkvoorschrift genoemde stof dient te worden bepaald volgens de
voorschriften vermeld in de 'methoden voor de analyse voor a fvalwater' van het
Nederlands Normalisatie Instituut (NNI):
Stof/parameter:
Suifaat
Chioorfenolen, waaronder pentachloorfenol
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NEN-nummer
NEN-EN-ISO 10304-1
NEN-EN 12673
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