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Betreft: advies Lozingen van brijn bij agrarische activiteiten
Mijnheer de Staatssecretaris,

INLEIDING
Op 30 september 2010 ontvingen wij van uw voorganger, de Minister van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), het verzoek om te adviseren over de milieuhygiënische
aspecten van het in de bodem lozen van brijn bij agrarische activiteiten. Dit mede naar aanleiding van
een verzoek van de provincie Zuid-Holland om een aantal vragen over het lozen van brijn aan ons
voor te leggen. Brijn is zout water dat ontstaat bij de bereiding van gietwater uit brak grondwater. Het
brijn, waarin zout en andere in het opgepompte brakke grondwater voorkomende stoffen in hogere
concentraties voorkomen dan in het onttrokken water, wordt teruggepompt in dieper gelegen
grondwaterlagen. In dit advies gaat het specifiek om brijn dat ontstaat bij de bereiding van gietwater
dat wordt gebruikt voor het begieten van gewassen in de glastuinbouw en de bomenteelt.
Dit advies gaat nadrukkelijk niet over de infiltratie van brijn dat is ontstaan bij andere bedrijfsmatige
activiteiten. Momenteel vindt bij verschillende drinkwaterbedrijven onderzoek plaats naar de
benutting van brak grondwater voor de bereiding van drinkwater. In de adviesaanvraag stelt de
Minister van VROM dat mogelijk in een later stadium een zelfstandige adviesaanvraag volgt over de
benutting van brak grondwater door drinkwaterbedrijven.
Op dit moment wordt de inbouw van regels voor lozingen vanuit de agrarische sector in het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit) voorbereid. Regels voor
lozingen op of in de bodem die nu nog vallen onder het Lozingenbesluit bodembescherming komen
onder het Activiteitenbesluit te vallen. Dit geldt ook voor de lozing van brijn in de land- en tuinbouw.
De beoogde regeling voor het lozen van brijn gaat er vooralsnog vanuit dat voor het verlenen van een
vergunning de brijnlozing individueel wordt getoetst door het bevoegd gezag.
Dit advies gaat over brijnlozingen in Nederland in het algemeen. Omdat echter een groot deel van de
brijnlozingen plaatsvindt in de provincie Zuid-Holland, zijn sommige delen van het advies toegespitst
op Zuid-Holland. Op dit moment zijn de provincies bevoegd gezag ten aanzien van de brijnlozingen.
De provincie Zuid-Holland heeft een interimbeleid vastgesteld voor brijnlozingen dat afloopt in 2013.
Dit beleid houdt in dat brijnlozingen worden gelegaliseerd door het verlenen van ontheffingen en

vergunningen. Na 2013 vindt beoordeling van de aanvaardbaarheid van brijnlozingen aan het
landelijk geldende beleid plaats.
Zuid-Holland is de provincie met het grootste aantal glastuinbouwbedrijven. In 2009 waren er 27521
bedrijven. Na Zuid-Holland volgen de provincies Noord-Brabant en Noord-Holland met
respectievelijk 882 en 808 bedrijven. Van de 2752 bedrijven in Zuid-Holland hebben in totaal circa 400
bedrijven brijnlozingen gemeld bij de provincie. Daarnaast hebben naar schatting 100 bedrijven een
ontheffing voor de lozing van brijn van hun gemeente gekregen. Momenteel hebben alle 500 bedrijven
die toestemming hebben gevraagd voor brijnlozing, ontheffing gekregen tot 2013 wanneer het
interimbeleid afloopt. In het onderzoek naar alternatieven voor brijn in Zuid-Holland, uitgevoerd
door Agrimaco, wordt voor de gebieden Westland, Oostland en Voorne-Putten samen uitgegaan van
een hoeveelheid brijn die wordt geloosd van circa 6,9 miljoen m3 per jaar2.
WAT IS BRIJN, WAAR KOMT HET VANDAAN EN WAAR GAAT HET NAAR TOE?
Een groot deel van het jaar maken bedrijven in de glastuinbouw en bomenteelt voor hun gietwater
gebruik van opgevangen hemelwater. Echter, in de periodes dat de behoefte aan gietwater het grootst
is (over het algemeen de zomer), gebruiken zij ook water uit andere bronnen. Om over genoeg water
van voldoende kwaliteit te beschikken wordt onder andere gebruik gemaakt van grondwater omdat
dit water een goede uitgangskwaliteit heeft voor de productie van gietwater.
Gangbare praktijk is dat het grondwater wordt onttrokken uit het eerste watervoerend pakket.
Uiteraard varieert de diepte van dit eerste watervoerend pakket. In Zuid-Holland strekt het eerste
watervoerend pakket zich grofweg uit van een diepte van circa 15-20 m tot circa 40 m onder NAP.
Hier is het grondwater grotendeels brak3. Dit water wordt via omgekeerde osmose ontzout en
gereinigd om het geschikt te maken voor gebruik als gietwater. Bij dit proces ontstaat enerzijds
gietwater (circa vijftig procent) en anderzijds een zoutoplossing genaamd brijn (circa vijftig procent).
Brijn bevat ook verhoogde concentraties aan andere in het grondwater voorkomende stoffen. Het brijn
wordt in Zuid-Holland afgevoerd naar het tweede, zoutere watervoerend pakket dat zich grofweg
uitstrekt van een diepte van circa 60 m tot 100 m onder NAP4.
BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN
In de adviesaanvraag wordt gevraagd of de TCB het lozen van brijn een duurzaam gebruik van de
ondergrond vindt, hoe er rekening moet worden gehouden met andere beschikbare bronnen van goed
gietwater, welke milieuhygiënische gevolgen er te verwachten zijn en of het lozen in het grondwater
van water met verhoogde gehalten van stoffen toelaatbaar is.
Onderstaand worden de vragen uit de adviesaanvraag weergegeven met het antwoord van de TCB.

1 LEI, onderdeel van Wageningen UR en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), ‘Land- en tuinbouwcijfers
2010’, september 2010.
2 Agrimaco, ‘Alternatieven voor brijn in Zuid-Holland, kosten en milieu-effecten’, 1 oktober 2010.
3 Voor brak water geldt dat de chloride concentratie ligt tussen de 150 - 1000 mg/l. Zout water heeft een chloride
concentratie hoger dan 1000 mg/l.
4 Klein, J. en H. Passier, ‘Ondergrond en grondwaterkwaliteit in relatie tot brijnlozingen in de provincie ZuidHolland’, Deltares, 2009.
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Vraag 1. Past lozing van brijn naar oordeel van de commissie binnen de randvoorwaarden van
duurzaam bodemgebruik en zo ja, in welke gevallen of onder welke voorwaarden?
In een eerder advies5 heeft de TCB aangegeven dat zij gebruik van de ondergrond als duurzaam
beoordeelt mits de diensten die worden benut, beschermd worden. Een dienst zou een oneindige tijd
geleverd moeten kunnen worden. De mogelijkheid om een dienst te blijven benutten, is een maat voor
de duurzaamheid van het gebruik. Het gebruik van grondwater, in dit geval als gietwater bij
agrarische bedrijven, is hier de dienst die wordt benut.
Behalve dat een dienst voor hetzelfde gebruik behouden moet blijven, speelt bij de beoordeling van de
duurzaamheid van het gebruik mee of de dienst, het gebruik van grondwater, ook voor ander en/of
toekomstig gebruik kan worden benut. Te denken valt aan het gebruik van grondwater voor de
drinkwaterbereiding.
Uit onderzoek van Deltares6 is gebleken dat het lozen van brijn leidt (in meer of mindere mate) tot een
verhoging van de concentratie aan chloride en andere milieu-eigen stoffen, vooral metalen, in
grondwater in het tweede watervoerend pakket. Ook kunnen er lokaal verontreinigingen vanuit het
bedrijf in de bodem achterblijven, maar uit onderzoek in Zuid-Holland is dat tot nog toe niet
gebleken7. Op sommige plekken bestaat er van nature geen waterscheidende laag tussen het eerste en
het tweede watervoerend pakket waardoor het brijn dat mogelijk in het tweede watervoerend pakket
is teruggevoerd in werkelijkheid in het eerste watervoerend pakket terecht komt.
Bovenstaande betekent dat de mogelijkheid om de dienst, het gebruik van grondwater als gietwater,
ook in de toekomst nog te blijven benutten, wordt aangetast door het lozen van brijn. Het is niet zeker
dat er voor een oneindige tijd van deze dienst gebruik kan worden gemaakt. Ook voor het gebruik
van grondwater voor ander gebruik, bijvoorbeeld drinkwater, geldt dat deze mogelijkheid wordt
aangetast en kan het gebruik niet als duurzaam worden aangemerkt. De TCB vindt dat het lozen van
brijn niet past binnen de randvoorwaarden van duurzaam bodemgebruik.
Vraag 2. Op welke wijze moet bij beoordeling van lozingen van brijn rekening worden gehouden
met beschikbaarheid van andere bronnen van goed gietwater?
Voorkeur van de TCB is dat er geen brijnlozingen in de bodem plaats vinden. De TCB vindt het
belangrijk om in de tuinbouw eerst prioriteit te leggen bij mogelijkheden voor waterbesparing en
hergebruik van water. Vervolgens dienen andere bronnen van goed gietwater te worden onderzocht.
Hiertoe is een voorkeursvolgorde voor bronnen van goed gietwater opgesteld.
Dit is een vrij grove voorkeursvolgorde omdat niet alle opties bij alle soorten teelten mogelijk zijn. In
de substraatteelt bijvoorbeeld zijn andere oplossingen mogelijk dan in de pot- en containerteelt van
bomen.

5 TCB, ‘Preadvies Duurzaam gebruik van de ondergrond’, A043(2008).
6 Klein, J. en H. Passier, ‘Aanvullende beoordeling milieu-eigen stoffen brijn en grondwaterkwaliteit ZuidHolland’, Deltares, 2010.
7 DHV, ‘Evaluatie Brijnbeleid; Tussentijdse evaluatie van interim beleid provincie Zuid-Holland’, 12 maart 2010.
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De voorkeursvolgorde voor bronnen van goed gietwater heeft net als de ‘Ladder van Lansink’8 het
uitgangspunt dat preventie gaat boven hergebruik en dat hergebruik gaat boven het gebruik van
primaire bronnen. Daarnaast speelt in de afweging mee of er afvalwaterstromen ontstaan bij het
gebruik van de gietwaterbron.
De TCB vindt dat voor alle voorzieningen, die worden aangelegd voor hetzij een goede
gietwatervoorziening, hetzij het afvoeren of verwerken van brijn, geldt dat een grootschaliger centrale
voorzieningen de voorkeur verdient. Deze voorkeur is gelegen in de betere beheersbaarheid en
milieuhygiënische optimalisatie die bij grootschalige installaties beter te organiseren is. Deze voorkeur
is niet verwerkt in onderstaande voorkeursvolgorde.
De TCB stelt de volgende voorkeursvolgorde voor:
1) Beperken van het waterverbruik.
In een door Grontmij uitgevoerde deskstudie9 is gebleken dat in ieder geval in de substraatteelt in
de glastuinbouw de verwachting is dat het waterverbruik in de toekomst afneemt vanwege:
a) Optimaliseren van de watergift.
b) Geconditioneerd telen (meer condenswater wordt opgevangen en hergebruikt).
c) Hergebruik van koelwater van bijvoorbeeld een rookgascondensor en/of andere installaties.
2) Gebruik van hemelwater.
Vergroten van de opslag van hemelwater. De opslag kan per bedrijf worden georganiseerd, maar
ook semicollectief (2-4 tuinders) tot collectief. Vergroten van opslag kan door:
a) Opslag onder de teeltvloer of onder kassen (meervoudig ruimtegebruik).
b) Vergroten van de opslagcapaciteit in bassins (nadeel: verlies aan teeltoppervlak).
c) Opslag in aquifers. In haar advies over diepinfiltratie van hemelwater gaat de TCB in op
ondergrondse waterberging10. Het bergen van hemelwater kan leiden tot een geringe
verontreinigingslast die achterblijft in het grondwater omdat de meeste verontreinigingen
adsorberen aan de grondmatrix. De ‘terugwinning’ van verontreinigingen is naar
verwachting maar beperkt mogelijk. Verder wijst de TCB erop dat deze vorm van
waterberging kan leiden tot een verlies aan hemelwater; niet al het water dat wordt
geïnfiltreerd kan weer worden opgepompt, omdat een deel in de ondergrond achterblijft. Bij
bedrijven waar deze vorm van opslag al wordt toegepast wordt uitgegaan van een theoretisch
verlies van het hemelwater van 25-50 procent.
3) Gebruik van ongezuiverd oppervlaktewater.
Ongezuiverd, relatief schoon oppervlaktewater kan slechts voor specifieke teelten worden
gebruikt zoals in de bomenteelt. Dit oppervlaktewater kan echter niet worden gebruikt voor de
substraatteelt omdat het druppelsysteem verstopt door in het oppervlaktewater aanwezige
natrium, chloride en organische stoffen.

8 In 1979 werd deze werkwijze geïntroduceerd in een motie die door de heer Lansink in de Tweede Kamer werd
ingediend.
9 Van der Burg, L.N., de Wit. A.M. en H. van den Berg,’Deskstudie alternatieven brijn; Evaluatie brijnbeleid’,
Grontmij, 2009.
10 TCB, ‘Advies Diepinfiltratie van afvloeiend hemelwater’, A047(2009).
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4) Gebruik van zoet grondwater.
Zoet grondwater is vaak beschikbaar, echter niet overal afhankelijk van de locatie. Voordeel is
dat het water niet hoeft te worden ontzilt. Gebruik van zoet grondwater is duurzaam als
grondwateronttrekking kleiner is dan grondwateraanvulling.
5) Specifiek voor provincie Zuid-Holland: Water uit grondwateronttrekking DSM-terrein, Delft2.
Deze grondwateronttrekking van 1.200 m3 per uur moet in stand worden gehouden om er voor te
zorgen dat het grondwaterpeil in Delft op aanvaardbare hoogte blijft en dat de bewoners geen
‘natte voeten’ krijgen. Dit (brakke) water wordt nu grotendeels ongebruikt afgevoerd naar zee.
Eén van de gebruiksmogelijkheden is gebruik als gietwater. Voordeel is dat dit water beschikbaar
is omdat het toch opgepompt dient te worden. Nadelen zijn dat het grondwater dient te worden
getransporteerd naar de locaties waar het kan worden toegepast als gietwater en het dient te
worden ontzilt, waarbij brijn ontstaat.
6) Hergebruik van afvalwaterstromen.
De mogelijkheid tot hergebruik is afhankelijk van de transportafstand naar de tuinbouwlocatie
waar het water wordt toegepast. In het algemeen geldt voor hergebruik van afvalwater dat het
gezuiverd dient te worden, dat dit meer technologie en innovatieve concepten vraagt en dat het
tevens tot afvalstromen zal leiden. Voorbeelden van dergelijke projecten 2 zijn:
a) Pilot project Harnaschpolder, waar onder andere wordt onderzocht of het mogelijk is om het
effluent van een Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te zuiveren en te hergebruiken als
gietwater. Het onderzoek wordt in 2013 afgesloten. Deze RWZI zuivert 35.800 m3 rioolwater
per uur.
b) De zogenoemde ‘Aqua ReUse concepten’. Dit zijn een aantal projecten die tot doel hebben om
de waterketen op gebiedsniveau te sluiten. Dit gebeurt enerzijds door zuiveren en
hergebruiken van de afvalwaterstroom uit glastuinbouwbedrijven en anderzijds door het
optimaliseren van de hemelwateropvang op gebiedsniveau. In deze projecten wordt de
hemelwateropvang bij voorkeur door meervoudig ruimtegebruik en berging in aquifers
gerealiseerd. De stroom aan restwater is in deze gevallen veel kleiner dan in het geval van
lozen van brijn en bovendien is het zoutgehalte veel lager.
7) Gebruik van oppervlaktewater in combinatie met zuiveringstechnieken.
Nadeel is dat reststromen ontstaan met verontreinigende stoffen.
8) Gebruik van leidingwater.
Nadelen zijn dat dit water kostbaar is en dat voor zoutgevoelige teelten in de substraatteelt
leidingwater gereinigd moet worden van natrium en chloride.
9) Gebruik van brak grondwater.
Nadeel is dat dit water moet worden behandeld om het te ontzilten, bijvoorbeeld met omgekeerde
osmose waarbij brijn ontstaat.
Als, ondanks het doorlopen van bovenstaande voorkeursvolgorde blijkt dat het ontstaan van brijn niet
kan worden voorkomen, dan is er ook een voorkeursvolgorde aan te geven voor het afvoeren en
verwerken van brijn. Deze wordt hieronder weergegeven:
1) Het minimaliseren van de hoeveelheid brijn, oftewel zorgen dat er zo weinig mogelijk brijn
ontstaat (echter wel met een voor brijn gangbaar zoutgehalt). Er zijn technieken waarbij zowel
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zout als zware metalen neerslaan, dit zijn de stoffen die uit brijn onttrokken zouden moeten
worden voordat het wordt geloosd.
2) Alternatieve afvoermethoden/verwerkingsmethoden voor brijn.
a) Het veel dieper infiltreren van brijn tot in watervoerende pakketten waar de zoutconcentraties
vergelijkbaar zijn met die in het brijn. Drinkwaterbedrijven doen dit in pilotprojecten11. Deze
oplossing is echter duurder dan het ondiep infiltreren. Dit is alleen mogelijk als de
concentraties aan gebiedsvreemde stoffen in het brijn ongeveer vergelijkbaar zijn met de
concentraties van het diepe grondwater.
b) Het lozen van brijn op het riool, mits het riool uitkomt in brak of zout water. Dit heeft nu vaak
niet de voorkeur van de waterschappen omdat het de zuiveringsinstallaties kan aantasten en
omdat de capaciteit van het riool onvoldoende is. In het geval dat het riool l uitkomt in zoet
oppervlaktewater, kan het leiden tot verzilting van het oppervlaktewater en heeft deze optie
minder prioriteit.
c) Het lozen van brijn op brakke of zoute rijkswateren (bijvoorbeeld in zee). Dit is alleen
mogelijk indien de concentraties in het brijn voldoen aan de voor oppervlaktewater of
zeewater geldende normen. De mogelijkheid om te kiezen voor deze oplossing is ook
afhankelijk van de transportafstand van het brijn.
d) Het verwerken van brijn tot strooizout. Hiervoor is het noodzakelijk dat het brijn wordt
gezuiverd en wordt ingedampt. Technieken hiervoor zijn beschikbaar, maar zijn nu nog te
kostbaar op bedrijfsniveau.

Vraag 3. Welke milieuhygiënische aspecten spelen een rol bij brijnlozingen in de bodem en
zouden aldus bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid daarvan moeten worden meegenomen?
Op grond van de resultaten van het onderzoek uitgevoerd door Deltares, concludeert de TCB dat voor
een aantal stoffen een verhoging van de concentratie in het tweede watervoerend pakket door
brijnlozingen niet is uit te sluiten. In hoeverre deze concentratieverhoging plaatsvindt, is afhankelijk
van de locatie, de omvang van individuele brijnlozingen, het aantal brijnlozingen en de snelheid
waarmee het aantal punten van brijnlozingen wordt uitgebreid.
Uit bovengenoemd onderzoek bleek dat in Zuid-Holland de concentratie chloride12 in het eerste
watervoerend pakket gemiddeld 1,8 g per liter is. De concentratie in brijn is gemiddeld 3,3 g chloride
per liter. Uit gegevens van een andere database, maar wel binnen hetzelfde onderzoek, blijkt dat de
gemiddelde chlorideconcentratie in het tweede watervoerend pakket in hetzelfde gebied 2,0 g per liter
is. De concentratie chloride in brijn is grofweg tweemaal zo groot als in het opgepompte water. Tevens
blijkt er een aanzienlijk verschil te zijn tussen de chlorideconcentratie in brijn en de
chlorideconcentratie in het tweede watervoerend pakket.

Wat betreft andere stoffen acht de TCB de kans op concentratieverhoging het grootst voor arseen,
barium13, kobalt en sulfaat. Grosso modo kan worden gesteld dat deze stoffen in het teruggevoerde
brijn in een tweemaal hogere concentratie voorkomen dan in het opgepompte water.

11 Oosterhof, A. et. Al, ‘Doorbraak voor gebruik van brak grondwater als alternatieve bron voor
drinkwatervoorziening’, H2O, 14/15, pag. 14-17, 2009.
12 Ter vergelijking: de streefwaarde voor grondwater voor chloride is 0,010 g/l.
13 Voor Barium geldt dat in 12 van de 18 monsters de interventiewaarde bodemsanering wordt overschreden 6.
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Verder blijkt dat niet overal een van nature waterscheidende laag aanwezig is tussen het eerste en het
tweede watervoerend pakket. Dit betekent dat op deze locaties het afgevoerde brijn in feite terecht
komt in het eerste watervoerend pakket waaruit het grondwater wordt opgepompt. Behalve dat dit
milieuhygiënisch niet wenselijk is, betekent dit ook dat tuinders het grondwater dat na behandeling,
geschikt was voor begieten, gaan vervuilen met zowel zout als andere stoffen met name metalen. Dit
proces kan nog worden versterkt door ‘upconing’ van brak of zout grondwater, wat betekent dat zout
water naar boven trekt richting de onttrekkingsput, door het onttrekken van water. Dit kan er toe
leiden dat het te onttrekken grondwater nog zouter wordt. In de toekomst kan dit er toe leiden dat het
grondwater uitgebreider moet worden ontzilt om eenzelfde kwaliteit gietwater te produceren.
Bovendien kan het lozen van brijn er tevens toe leiden dat het grondwater in de toekomst ook
ongeschikt is voor ander gebruik, bijvoorbeeld voor drinkwaterbereiding. Ook dit is ongewenst.
Bovenstaande milieuhygiënische aspecten zouden meegenomen moeten worden bij de beoordeling
van de aanvaardbaarheid van brijnlozingen. Bij de beantwoording van vraag vier zijn deze aspecten
als voorwaarden geformuleerd.
Vraag 4. Acht de commissie specifiek in het geval van brijnlozingen het lozen van water met
verhoogde gehalten in het grondwater toelaatbaar, en zo ja, onder welke voorwaarden?
De TCB ziet het oppompen van brak grondwater en lozen van brijn als laatste optie. De TCB hecht aan
een aantal voorwaarden voor het lozen van brijn:
1) De chlorideconcentratie van het brijn komt ongeveer overeen of is lager dan de
chlorideconcentratie van het water(voerend pakket) waarin het brijn wordt geloosd.
2) De concentratie van andere stoffen in brijn voldoen aan de voor deze stoffen in het ontvangende
water gestelde normen.
3) Er dient een waterscheidende laag aanwezig tussen de laag waaruit het grondwater wordt
opgepompt en de laag waarin het brijn wordt geloosd.
4) Een collectief systeem voor het oppompen van grondwater en lozen van brijn* is het
uitgangspunt. Er is controle op het proces.
5) Er vindt monitoring plaats van het grondwater in zowel het eerste als het tweede watervoerend
pakket en van het te lozen brijn. Doel van de monitoring zou moeten zijn dat geverifieerd wordt
of wordt voldaan aan het stand still principe. Als het huidige Nederlandse monitoringsnetwerk
hierop niet is toegesneden, dan zou de aanbeveling zijn het netwerk hiervoor wel geschikt te
maken.
* Voordeel van een collectief systeem is ook dat dan de mogelijkheid om het brijn in dieper gelegen
grondwaterlagen (dieper dan het tweede watervoerend pakket) te infiltreren of naar zoute wateren af
te voeren (bijvoorbeeld in zee) weer in beeld komt omdat het dan beter betaalbaar zal worden.
Voorwaarde voor het dieper infiltreren of het lozen in zoute wateren blijft dat de stoffen, anders dan
chloride, de geldende normen niet overschrijden.
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CONCLUSIE
De TCB vindt dat het lozen van brijn, voor zover ontstaan bij het geschikt maken van brak grondwater
voor benutting als gietwater in de tuinbouw, niet past binnen de randvoorwaarden van duurzaam
bodemgebruik. Het heeft de voorkeur van de TCB om eerst de mogelijkheden te onderzoeken voor
waterbesparing en hergebruik van water en vervolgens andere bronnen van goed gietwater. Hiertoe
is een voorkeursvolgorde voor bronnen van goed gietwater opgesteld. Zie hiervoor de beantwoording
van vraag twee.
Als ondanks het doorlopen van deze voorkeursvolgorde blijkt dat het ontstaan van brijn niet kan
worden voorkomen, dan is er in de beantwoording van vraag twee tevens een voorkeursvolgorde
opgesteld voor alternatieve afvoer- en verwerkingsmethoden voor brijn. Mochten deze alternatieven
geen oplossing bieden en ontstaat er toch brijn dat geloosd moet worden dan zijn er randvoorwaarden
geformuleerd, zie hiervoor de beantwoording van vraag vier.
Met de meeste hoogachting,

Ali Edelenbosch
Voorzitter Technische commissie bodem
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BIJLAGE 1
De adviesaanvraag
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TCB adviezen gerelateerd aan dit advies:
Preadvies Duurzaam gebruik van de ondergrond, A043(2008), 12 september 2008
Advies Diepinfiltratie van afvloeiend regenwater, A047(2009), 20 april 2009
Advies Gebiedsgerichte aanpak grootschalige grondwaterverontreiniging, A055(2009),
24 december 2009
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