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Verwerken schorgrond op Rijksdam inzake bestek lLD-6104.

Geachte

In navolging op uw brief met kenmerk IVW-2008/15199, bij ons binnen gekomen op
6 november 2008, ontvangt u hierbij de aanvullende informatie zoals door u verzocht.

Het betreft aanvullende gegevens met betrekking tot een eerder gedane BSB-melding
voor het verwerken van vrijkomende schorgrond uit het dijkvak Saeftinghe 2 op de
Rijksdam in het aangrenzende schorgebied "Het Verdronken land van Saeftinghe".

Een afschrift van de analyseercertificaten met de nummers 266110 en 267607
inclusief het bijbehorende getekende voorblad is aan deze brief toegevoegd.

Met betrekking tot de te verwerken schorgrond op de Rijksdam kan ik u melden dat
de hoeveelheid te verwerken schorgrond bedraagt op de Rijksdam ca. 1075 m3 (vast)
in tegenstelling tot de eerder gemelde hoeveelheid van ca. 2500 m3.
Deze schorgrond zal in een aanééngesloten vak op de Rijksdam worden verwerkt met
een lengte van circa 250 meter op het onderliggende zandbed. Voorafgaand aan het
verwerken van de grond zal de reeds op de Rijksdam aanwezige "locale" schorgrond
opzij worden gezet zodat eventuele vermenging wordt voorkomen. Na het verwerken
van de schorgrond wordt de "locale" grond gelijkmatig langs het talud van de dam
worden verwerkt. Overtollige grond wordt verwerkt op het overige deel van de
Rijksdam wat grenst aan het aanééngesloten vak van circa 250 meter.
Eén en ander is op de bijgevoegde nader uitgewerkt.
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Ter informatie wil ik hier nog aan toevoegen dat door ons de kwaliteit van de op, en
nabij de Rijksdam aanwezige schorgrond is vastgesteld d.m.v. een verkennend
waterbodemonderzoek. De kwaliteit van de locaal aanwezige schorgrond is
beoordeeld als klasse A en B (conform BBK). De (concept) rapportage met kenmerk
B08.158.B1 van 24 september 2008 is door ons aan de melding toegevoegd. De
kwaliteit van de te verwerken schorgrond is daarmee tenminste gelijkwaardig aan de
kwaliteit van de ontvangende bodem.

Daarnaast zijn de herstelwerkzaamheden als gevolg van de ongunstige
weersomstandigheden voorlopig uitgesteld. Thans ligt de grond in een tijdelijk depot
nabij de locatie. Naar het zich nu laat aanzien zal de grond pas in 2009 worden
verwerkt. Indien u het noodzakelijk acht deze werkzaamheden t.z.t. opnieuw te
melden middels een" Meldingsformulier Bouwstoffenbesluit oppervlaktewater" dan
verneem ik dat graag ..

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen ondergetekende of,
bij diens afwezigheid, met de heer van het projectbureau
Zeeweringen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

projectleider/directie UAV ZLD-6104
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