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Onderwerp : verhoging normering PFAS in baggerspecie
K3-Delta,de eigenaar van onderwaterstortplaats De Kaliwaal in de gemeente Druten heeft een
aanvraag ingediend om baggerslib te mogen ontvangen verontreinigd met hogere gehalten PFAS dan
in de vergunning is toegestaan. PFAS kan schadelijk zijn voor mens en milieu.
Dat brengt ons tot de volgende vragen:
1. Is het college het eens met Kernachtig Druten en Sociaal Maas en Waal dat het beoogde
besluit om de norm te verhogen onwenselijk is?
2. Zo ja, welke acties gaat het college ondernemen om storting van baggerslib met een
verhoogd Pfas-gehalte te voorkomen?
Het gaat om een aanvraag/wijziging omgevingsvergunning (bevoegd gezag: GS) en
aanvraag/wijziging waterwetvergunning (bevoegd gezag: Rijkswaterstaat).
3. Kan het college aangeven of er mogelijkheden zijn voor de gemeente Druten om invloed te
hebben op de wijziging waterwetvergunning? Zo ja, gaat het college gebruik maken van deze
mogelijkheid?
4. Is het college op de hoogte van het besluit van Gedeputeerde Staten over de
omgevingsvergunning en de positieve benadering van het verzoek door de GS?
5. Is het college het met ons eens dat de positieve benadering zorgelijk is?
6. Zo ja, Is het college bereid om hierover contact op te nemen met de provincie, om het
standpunt van ons dat het immers een (misschien wel niet verantwoorde) oprekking van de
bestaande regelgeving betreft, toe te lichten?
7. Is het bij het college bekend wat het besluit van GS kan betekenen voor andere initiatieven?
Moet deze vergunning als normstellend worden bezien? M.a.w.: is het hek van de dam?
Er zijn nog geen vastgestelde milieunormen voor wat betreft de hoeveelheid van PFAS in het milieu.
Wel wil het Rijk de hoeveelheid PFAS die in de bodem en het water terechtkomt zoveel mogelijk
verminderen. Daarom heeft de Rijksoverheid normen vastgesteld voor hergebruik van PFAShoudende grond en baggerslib, het Tijdelijk Handelingskader PFAS (THK). De Rijksoverheid werkt nu
aan de opvolger van het Tijdelijk Handelingskader PFAS, het Definitief Handelingskader (DHK). Dit is
nog niet vastgesteld. Wel is de aanvraag van de Kaliwaal naast het concept van het DHK gelegd. Het
vertrekpunt van het handelingskader is de zorgplicht. De zorgplicht is de wettelijke basisbepaling dat
een onderneming geen activiteiten mag ontplooien die een verslechtering van het milieu opleveren.
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Met een beroep op de zorgplicht en onder de voorwaarde dat er sprake is van stand still situatie en
geen kwetsbare functies bedreigd worden, zijn locatie specifieke toepassingen met hogere gehalten
mogelijk.
8. Bent u met ons van mening dat een concept Definitief Handelingskader te dun is om daar
een vergunningverlening op te baseren. Het is immers nog steeds een concept waarin
wijzigingen in kunnen aangebracht die tot andere conclusies zouden kunnen leiden?
Wij vinden het belangrijk dat er duidelijk, open en transparant met de inwoners van de gemeenten
Druten en West Maas en Waal wordt gecommuniceerd.
1. Is het college bereid deze communicatie -in samenspraak met de bevoegde gezagen en K3Delta- op te pakken?
2. Heeft K3-Delta, in lijn met de eerste toezegging aan de gemeenteraad om ons actief te
informeren, onze gemeente geïnformeerd over haar verzoek om baggerslib te mogen storten
met hogere waardes PFAS dan momenteel is toegestaan?
3. Is bij het college bereid of de baggerspecie uit het aangewezen bodembeheergebied
afkomstig is? En zo nee, kan het college dit bij K3-Delta nagaan?
4. Kan het college aangeven of en welke rol de ODRN hierin heeft of gaat hebben?

Verzonden:

Ter informatie: Indienen en wijze van afdoening door het college
Schriftelijke vragen
Afdoening door college: schriftelijke beantwoording binnen 30
dagen
Technische vragen
Indienen: Uiterlijk maandag vooraf een RTG.
Afdoening door college: tijdens RTG vergadering

