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Uw kenmerk 

Onderwerp 
AKWA-rapport 04.007 " Leereffecten Sanering Ketelmeer" 

Geachte heer van Kesteren. 

Met genoegen biedt ik u hierbij het AKWA-rapport 04.007 aan. Dit rapport geeft 
een overzicht van een vergelijkend onderzoek naar methoden voor het heanrdelen 
van e c d q y d ~  r irico's in verontreinigde sedimenten, uitgevoerd in de jaren 1999 - 
2002. Het onderzoek heeft zich gericht op de situatie van het verontreinigd sediment 
in het Ketelmeer en heeft aanbevelingen opgeleverd voor het monitoren en 
evalueren van de sanering aldaar. De methoden zijn ook toegepast binnen het project 
Innovatieve Saneringstechnieken Ketelmeer om het effect van smeringsm&.r~ 
te beoordelen. Binnenkort verschijnt ook de rapportage daarover. Beide onderzoeken 
hebben een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kennis over de relatie tussen 
ecologische effecten en verontreinigd sediment en daarmee aan de mogelijkheid tot 
beoordeling van resultaten van saneringsmaatregelen. De ontwikkelingen op dit 
gebied gaan snel en zijn nog verre van afgerond. Verdere ontwikkeling van kennis 
blijft daarvoor nog nodig. 

In het bijzonder voor de sanering van het Ketelmeer zijn de nu gepresenteerde 
onderzoeksresultaten relevant. In het verleden is namelijk besloten de sanering in 
twee fasen uit te voeren. Dat maakt het mogelijk de in de eerste fase opgedane 
kennis en ervaringen te benutten voor de verdere uitwerking van de wijze waarop de 
2' fase van de sanering zal worden uitgevoerd. De al grotendeels voltooide uitvoering 
van fase 1 van de sanering van het Ketelmeer wordt in 2004 afgerond met de 
sanering van Ketelhaven. Aan het evalueren van de eerste fase van de sanering wordt 
op dit moment gewerkt ten behoeve van de besluitvorming over de aanpak van de 2e 
fase van de sanering van het Ketelmeer. 

De relevantie van het beoordelen van risico's wordt verder onderstreept door de 
aangekondigde wijzigingen van het bodemsaneringsbeleid. Het is de bedoeling het 
saneringsbeleid sterker te richten op aanwezige risico's. De vele studies uitgevoerd in 
het Ketelmeer leveren ook hiervoor belangrijke aanknopingspunten. 
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