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Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (versie december 2021) 

 

Inleiding 

Het gewijzigde handelingskader betreft de derde actualisatie, na de eerste versie van juli 2019 en de actualisaties van december 2019 en juli 2020. In 

de Kamerbrief actualisatie handelingskader PFAS van december 2021 is een toelichting gegeven over de aanpassingen in het handelingskader. In deze 

brief is tevens het voornemen beschreven om PFAS wettelijk te normeren. Ook is de positionering van het handelingskader en de PFAS-aanpak in breder 

verband toegelicht. 

 

Hoofdlijnen reacties en vervolg 

Een conceptversie van het handelingskader heeft zes weken voorgelegen bij RWS en ILT, koepels van medeoverheden en marktpartijen. Op basis van 

het ontvangen commentaar zijn 319 reacties geïdentificeerd. De ontvangen reacties en signalen lopen uiteen, maar breed wordt aangegeven dat de 

verschillen tussen het concept-handelingskader en de laatste versie van het vorige handelingskader beperkt worden gevonden. Soms is sprake van sterk 

tegenovergestelde reacties. Op hoofdlijnen kunnen de reacties en signalen worden samengevat onder de noemers proportionaliteit, juridische 

positionering en uitvoerbaarheid. 

 

Proportionaliteit 

Er werd aandacht gevraagd voor de proportionaliteit van het handelingskader, in het bijzonder de balans tussen de regels en het beoogde effect. Daarbij 

werd allereerst aangegeven dat het handelingskader aan de achterkant, bij hergebruik van grond en baggerspecie, regels stelt, terwijl aan de voorkant 

PFAS nog steeds in het milieu terecht komen. Het handelingskader is maar één onderdeel van het beleidsbouwwerk. Het probleem in de keten is groter. 

Met name sectoren vinden dat het handelingskader te zwaar is aangezet in verhouding tot de integrale problematiek, zware eisen die er bovendien toe 

leiden dat andere beleidsdoelen zoals voortgang van de van bouw- en baggeropgave in de knel dreigen te raken.  

Sectoren gaven aan het teleurstellend te vinden dat toepassingswaarden niet verhoogd worden, nu uit de doorrekening van de EFSA-opinie blijkt dat er 

mogelijk ruimte zit boven de toepassingswaarden ‘3-7-3’. Tegelijkertijd bestaat er nog onzekerheid rond uitloging van PFAS naar grondwater. Dat 

betekent dat bij deze actualisatie van het handelingskader de toepassingswaarde wonen/industrie ‘3-7-3’ (categorie 4.1 in het handelingskader) 

behouden blijft en er geen separate klasse industrie wordt opgenomen. Ook blijft de separate categorie voor toepassen in 

grondwaterbeschermingsgebieden bestaan (categorie 4.4 in handelingskader).  

 



Juridische positionering 

Er werd aandacht gevraagd voor de positionering en de verankering van het handelingskader. Enerzijds bestaat behoefte aan flexibiliteit door maatwerk, 

bijvoorbeeld met gebiedsspecifiek beleid of een nadere invulling van de zorgplichten bij specifieke toepassingen. Aan de andere kant is de wens om 

duidelijke, landelijk toepasbare normen vast te leggen. Er is er behoefte aan een tijdspad voor deze wettelijke verankering. Hierbij moet aandacht zijn 

voor de samenloop met de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de inwerkingtreding van de Omgevingswet.  

 

Uitvoerbaarheid 

Ten slotte gaan diverse reacties in op de uitvoerbaarheid van het handelingskader. Dit wordt door veel partijen als complex ervaren. Sommige reacties 

pleiten voor een landelijke, overal toepasbare norm, andere zijn voorstander van differentiatie, bijvoorbeeld in grondwaterbeschermingsgebieden. Ook 

wordt aandacht gevraagd voor het handelingsperspectief boven ‘3-7-3’, waarbij wordt gewezen op knelpunten bij de vergunningverlening voor 

grondreiniging. In het handelingskader worden hiervoor de opties tot reinigen en storten beschreven. De uitvoeringspraktijk vraagt aandacht voor een 

betere duiding van een aantal begrippen, onder andere wat ‘uitschieters’ in PFAS-metingen zijn. Begrippen zijn, waar mogelijk in het handelingskader 

nader ingevuld. Ook hebben diverse vragen betrekking op heroverweging en/of verduidelijking van het te analyseren PFAS-pakket. 

De afweging of en welke PFAS in het standaard analysepakket worden opgenomen is relevant bij bovengenoemde wettelijke verankering. Om nu een 

handelingskader te bieden voor welke stoffen meegenomen kunnen worden voor analyse wordt in het handelingskader verwezen naar de lijst van meest 

relevante PFAS die op de website van Bodem+ is gepubliceerd in de FAQ. 

  

 

  



Reactietabel 

In de reactietabel is antwoord gegeven op de geïdentificeerde reacties van medeoverheden en marktpartijen op de conceptversie van het 

handelingskader.  

Bijlage 

Commentaartabel reacties 

 

 

GBLS= Gezamenlijke bedrijfsleven als partijen vertegenwoordigd in het Stakeholderoverleg PFAS 

GGD= Gemeentelijke Gezondheidsdiensten 

ILT= Inspectie Leefomgeving en Transport 

IPO= Interprovinciaal Overleg  

LTO= Land- en Tuinbouworganisatie 

NLI= NL Ingenieurs 

RWS= Rijkswaterstaat 

SBB= Staatsbosbeheer 

UO= Uitvoeringsoverleg PFAS 

UVW= Unie van Waterschappen 

VEW= Vereniging van waterbedrijven in Nederland 

VNG= Vereniging Nederlandse Gemeenten 

WET= Wetenschap 



Opmerking 
ID 

Binnengekomen reactie Reactie IenW (inclusief verwijzing tekstdeel) 

GBLSO01 De opeenvolgende Tijdelijke Handelingskaders PFAS bieden tot nu 
toe steeds slechts een gedeelte van een totaaloplossing. Ook het nu 
voorliggende concept-DHK biedt geen totaaloplossing. Het 
bedrijfsleven heeft om deze reden dan ook een fundamenteel 
voorbehoud met betrekking tot invoering van dit concept-DHK. 

Het handelingskader biedt een generiek kader voor de toepassing van grond en 
baggerspecie en is daarmee geen totaaloplossing. Mogelijk is er lokaal meer 
ruimte, dit is ter beoordeling van het bevoegd gezag. Voor grond en 
baggerspecie die niet nuttig kunnen worden toegepast staan reiniging en stort 
als opties open.  

GBLSO02 Het bedrijfsleven heeft eind 2020 de memo “De weg uit de PFAS 
crisis” (dd. 4 november 2020, zie bijlage 1) aan het 
stakeholderoverleg aangeboden. Het is zeer teleurstellend dat er 
geen enkele suggestie uit deze memo is overgenomen in het nu 
voorliggende concept DHK. Partijen willen graag het gesprek hierover 
aangaan. 

Het handelingskader vormt de basis voor vastlegging van PFAS in wet- en 
regelgeving. Er is geconstateerd dat het handelingskader niet één op één 
aansluit op de systematiek van het Rbk, mede vanwege de specifieke 
stofeigenschappen van PFAS. Bij het traject tot verankering zullen afwegingen 
worden gemaakt over de eventuele mogelijkheden om van de generieke 
normering af te wijken.  

GBLSO03 Het RIVM heeft recentelijk wederom aangegeven dat verder 
onderzoek naar mobiliteit van PFAS (uitlooggedrag van PFAS in 
grond) en ontwikkeling van een methodiek moet plaatsvinden om de 
door het bedrijfsleven gewenste en noodzakelijke verruiming van 
grenswaarden voor de klassen wonen en/of industrie te kunnen 
adviseren. Er is verbazing dat het onderzoek er nog niet is en een (te) 
grote veiligheidsmarge is ingebouwd.  

Er zijn diverse uitloogonderzoeken uitgevoerd. Voor dit handelingskader heeft 
RIVM een literatuurstudie uitgevoerd naar beschikbare kennis over uitloging 
van PFAS naar grondwater. Daarnaast vinden nog specifieke onderzoeken 
plaats naar uitloging van grondwater vanuit meestromende diepe plassen 
(afgerond) en vrijliggende diepe plassen (nog gaande). De huidige inzichten zijn 
niet toereikend om eventuele verruiming van 3-7-3 generiek toe te staan. Het 
betreft hier een grootschalig, meerjarig onderzoek, omdat de inzichten die 
hiervoor nodig zijn voortkomen uit de noodzaak om breder inzicht te hebben in 
de verspreiding van PFAS. Verwachte emissie uit bodem of bagger staan hierin 
centraal, in plaats van alleen de samenstelling. Daarom zal ook moeten worden 
gekeken naar de wijze van toepassen en de plek van toepassen.  

GBLSO04 Wij zijn van mening dat een DHK-PFAS pas vastgesteld kan worden 
nádat de resultaten van het uitloogonderzoek zijn verkregen en zijn 
verwerkt. Tot die tijd zou opnieuw gewerkt moeten worden met een 
THK-PFAS. 

Dit is een geactualiseerde versie van het handelingskader als invulling van de 
zorgplicht. De kamerbrief zal benadrukken dat het hier gaat om een 
handelingskader op basis waarvan zal worden gestart met het traject 
wettelijke verankering.  



GBLSO05 Het voorliggende concept-DHK PFAS biedt na twee 
aanpassingsrondes zeker geen volledige oplossing voor de omgang 
met PFAS-houdende grond en bagger en past in deze vorm niet in de 
Rbk. 

Het handelingskader vormt de basis voor vastlegging van PFAS in wet- en 
regelgeving. Er is geconstateerd dat het handelingskader niet één op één 
aansluit op de systematiek van het Rbk, mede vanwege de specifieke 
stofeigenschappen van PFAS. Bij het traject tot verankering zullen afwegingen 
worden gemaakt over de eventuele mogelijkheden om van de generieke 
normering af te wijken.  

GBLSO06 Voor de rivierbaggerspecie (ook de bagger in uiterwaarden en 
havens) kan naar inschatting 50% van de vrijkomende bagger niet 
meer worden toegepast door de huidige norm voor EtFOSAA 

Het handelingskader biedt een generiek kader, mogelijk is er op basis van 
lokale situaties meer ruimte. Voor baggerspecie met dermate hoge PFAS-
waarden dat het nergens kan worden toegepast is stort de resterende optie.  

GBLSO07 Voor regionale baggerspecie biedt het concept-DHK voor ca. 10% 
definitief geen oplossing. Deze bagger zal als niet-toepasbaar moeten 
worden gestort. 

Het handelingskader biedt een generiek kader, mogelijk is er op basis van 
lokale situaties meer ruimte. Voor baggerspecie met dermate hoge PFAS-
waarden dat het nergens kan worden toegepast is stort de resterende optie.  

GBLSO08 Voor grond biedt het handelingskader een redelijk perspectief, wel 
zal voor partijen boven de 3-7-3 veel meer en anderszins vermijdbaar 
transport nodig zijn. 

Mogelijk biedt het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid of een nadere 
invulling van de zorgplichten ruimte zodat PFAS-houdende grond en 
baggerspecie toegepast kunnen worden met behoud van stand-still. 

GBLSO09 Door het vasthouden aan een lagere norm dan AW (1,4 en 1,9) voor 
onderwatertoepassingen is een substantieel deel van grond en 
bagger niet meer lokaal of regionaal af te zetten. Daarmee ontstaat 
ook de situatie in de praktijk dat partijen die AW getoetst zijn, niet 
meer overal toepasbaar zijn. Dat is zeer onwenselijk vanuit de 
uitvoeringspraktijk. 

Vanuit het principe stand-still geldt voor toepassingen in een 
oppervlaktewaterlichaam het herverontreinigingsniveau en niet de 
achtergrondwaarde op de landbodem.  

GBLSO10 Het storten van in principe herbruikbare grond en bagger op locaties 
die bedoeld zijn voor zwaar verontreinigd materiaal neem toe. Naast 
een enorm kostenverhogend effect zullen deze inrichtingen hierdoor 
sneller volraken (en zullen spoedig nieuwe locaties gerealiseerd 
moeten worden) en zal er ook hier sprake zijn van veel meer 
transport, aangezien lokaal/regionaal toepassen niet meer mogelijk 
is. Er zal naar nieuwe locaties gezocht moeten worden, terwijl het 
verkrijgen van een vergunning voor een nieuwe locaties vrijwel 
onmogelijk is. Het storten van grond en bagger met een iets 
zwaardere PFAS-belasting op deze speciale locaties wordt door het 
bedrijfsleven dan ook gezien als kapitaalvernietiging en valt niet te 
rijmen met de circulaire ambities die wij gezamenlijk hebben. 

Wat toepasbare grond en baggerspecie is wordt generiek door het 
handelingskader bepaald.  Grond en baggerspecie die niet gereinigd kan 
worden (waarde boven 60 ug/kg voor PFOS - 140 ug/kg voor PFOA - 60 ug/kg 
voor andere PFAS verbindingen) dient uit de schakels van de keten onttrokken 
te worden.  



GBLSO11 Het storten van veel verontreinigde zoute bagger in zee. Alleen zoute bagger uit havens wordt op aangewezen plekken in de Noordzee 
gestort. Het Deltaresonderzoek laat zien dat zoute bagger in beperkte mate 
verontreinigd is (als wordt uitgegaan van het herverontreinigingsniveau). De 
huidige meetdata zijn van een beperkt aantal havens en twee jaren en dat is 
nog onvoldoende voor normering in de Zoute Bagger Toets. Een eventuele 
aanvulling van de ZBT (onderdeel Rbk) wordt meegenomen in het verankeren 
van PFAS in wet- en regelgeving. 

GBLSO12 (Vrees voor) verdere toename van transporten van PFAS-houdende 
grond en bagger naar het buitenland. Export van grondstromen naar 
het buitenland, waar geen of minder strenge normen gelden. Dit is 
een vorm van afwenteling en zorgt voor veel meer transporten en de 
daarmee gepaard gaande uitstoot (onwenselijke praktijken). 

IenW onderkent dat afwenteling naar het buitenland een onwenselijke praktijk 
is. Tegelijk zien we dat mede onder invloed van de EFSA-opinie normen in 
Europa strenger worden.  

GBLSO13 Een landelijk DHK dat te weinig ruimte biedt zal leiden tot heel veel 
lokaal maatwerk waardoor het voor ondernemers, toezichthouders 
en opdrachtgevers onoverzichtelijk en onduidelijk zal worden. 
Daarbij bestaat ook het risico dat door eenzijdige beeldvorming en 
een gebrek aan kennis er een race to the bottom ontstaat voor wat 
betreft deze lokale normen (streng, strenger, strengst) waardoor de 
uitvoering nog verder onder druk komt te staan. 

Het bodembeleid is gedecentraliseerd, waarin een belangrijke rol voor 
bevoegde gezagen is weggelegd. Het handelingskader bevat waarden voor 
landelijke toepassing. Lokaal op basis van specifieke omstandigheden bestaat 
mogelijk meer ruimte. 

GBLSO14 De PFAS als stofgroep moet naar mening van het bedrijfsleven 
wettelijk in de huidige regelgeving, te weten in de Regeling 
Bodemkwaliteit, worden verankerd. Een scenario waarbij geen 
sprake is van verankering in deze regeling is voor het bedrijfsleven 
onbespreekbaar, want onwerkbaar. Dit is ook in de memo “De weg 
uit de Pfas crisis” duidelijk aangegeven. Het is dan ook zeer 
teleurstellend dat nu gekozen wordt voor een separaat 
handelingskader voor PFAS, náást de Regeling bodemkwaliteit, de 
regeling die over alle andere stoffen gaat. Het is duidelijk dat de 
komende jaren meer stoffen zich zullen aandienen. Het 
onderbrengen van deze stoffen in separate handelingskaders is voor 
het bedrijfsleven onwerkbaar. Bovendien neemt de kans op het 
maken van fouten hierdoor sterk toe, hetgeen vanzelfsprekend 
uiterst onwenselijk is. 

Het handelingskader vormt de basis voor vastlegging van PFAS in wet- en 
regelgeving. Voordat PFAS in bodemregelgeving wordt verankerd zullen de 
normen in het bredere kader van wet en regelgeving worden beschouwd. 



GBLSO15 Daarnaast moet gekozen worden voor een logische norm, waarbij 
gelet wordt op uniformiteit, eenvoud en duidelijkheid. Dit is van 
groot belang om projecten weer uitvoerbaar te maken en houden, en 
de kans op fouten te minimaliseren. Het sluit daarmee tevens aan bij 
de belangrijkste doelstelling van de Omgevingswet (waar het DHK 
uiteindelijk onder komt te vallen), namelijk het idee van ”Eenvoudig 
Beter”. Momenteel ziet het bedrijfsleven echter een wirwar aan 
complexe regels, een verscheidenheid van normen die per regio en 
toepassing verschillen en een groot gebrek aan gedegen kennis bij 
overheden. Regionale verschillen in kwaliteitsklassen of 
toepassingsklassen zijn onwenselijk omdat grondverzet zich niet 
beperkt tot de directe omgeving. Grondverzet is juist een regionale 
aangelegenheid. 

Vanwege de verschillen in risico's zijn er verschillende toepassingscategorieën 
en -waarden geformuleerd. Uniformiteit, eenvoud en duidelijkheid zouden op 
basis van de huidige wetenschappelijke inzichten leiden tot minder 
toepassingsmogelijkheden. Daarnaast zijn er verschillen in lokale 
omstandigheden, waardoor het bevoegd gezag lokaal mogelijk hogere PFAS-
concentraties kan toestaan. 

GBLSO16 RIVM onderzoek grond tabel 2.4: Op basis van de nieuwe humane 
risicogrenzen die gebaseerd zijn op de EFSA-opinie zijn hogere 
normen dan 3-7-3-3 prima te verantwoorden. Zelfs voor “wonen met 
tuin” worden grenzen van 29 (PFOS) en 30 (PFOA) aangehouden, bij 
“ander groen, infrastructuur en industrie” grenzen tot 489 en 930! 
Het bedrijfsleven vindt het vasthouden aan strikt 3-7-3-3 voor grond 
en bagger dan ook geen blijk van “de redelijke ruimte” zoeken. 

Het betreft hier de doorrekening van de humane risicogrenzen naar aanleiding 
van de gepubliceerde EFSA-opinie. Het handelingskader gaat uit van 
ecologische grenswaarden. Bovendien is niet alleen de EFSA-opinie van invloed 
op de hoogte van de hergebruikswaarden. Zo bestaat er nog onzekerheid over 
de invloed van de toepassing van PFAS-houdende grond en baggerspecie op de 
kwaliteit van het grondwater. Om hierin meer inzicht te krijgen is inmiddels 
een onderzoek gestart. 

GBLSO17 RIVM onderzoek grond tabel 3.2: Uit de ecologische risicogrenzen 
voor PFOS en PFOA valt op te maken dat de 3-7-3 is gebaseerd op de 
doorvergiftiging, waarbij nu het allerlaagste niveau van risico is 
gekozen. Het bedrijfsleven begrijpt niet waarom er, in het kader van 
“de redelijke ruimte”, niet is gekozen voor het middenniveau? Dit 
niveau biedt namelijk iets meer ruimte qua normen voor grond en 
bagger en is nog steeds veilig. 

Het klopt dat de 3-7-3 zijn gebaseerd op het laagste beschermingsniveau (HC5). 
Voor de functie wonen geldt conform NOBO 2008 het middenniveau en voor 
de functie industrie het HC50 (laagste beschermingsniveau). De laagste niveaus 
voor ecologie zijn in eerste instantie uit voorzorg aangehouden. Uit nieuw 
onderzoek blijkt dat de verlaagde humane risicogrenzen en het risico op 
uitloging ook nu een generieke verruiming van de 3-7-3 niet verantwoord 
maken. 

GBLSO18 RIVM onderzoek grond tabel 4.1: Uit het totaaloverzicht 
achtergrondwaarden en risicogrenzen PFOS en PFOA blijkt dat voor 
wonen en industrie een hogere norm te verantwoorden valt. 
Bijvoorbeeld 29 en 30 als bovengrens hanteren. Het bedrijfsleven ziet 
niet in waarom deze grenzen niet voor een kader als Grootschalige 
Bodemtoepassing zou kunnen gelden. In het RIVM-rapport wordt 
namelijk wel ruimte geboden voor locatie specifiek beleid. 

Het bevoegd gezag kan op basis van de specifieke lokale omstandigheden 
invulling geven aan gebiedsspecifiek beleid of aan nadere invulling van de 
zorgplichten. Paragraaf 5 van het handelingskader gaat hierop in. 



GBLSO19 RIVM onderzoek: Uit Voorbeeld 2: ‘gebiedsspecfieke’ toetsing 
gezondheidsrisico’ blijkt dat toepassing van gebiedseigen grond met 
hogere waardes geen toename richting grondwater tot gevolg heeft. 
Deze constatering is echter niet overgenomen in het concept-DHK, 
iets wat het bedrijfsleven bevreemdt. Het kan houvast bieden aan 
lokaal bevoegd gezag om hogere waarden toe te staan waarbij 
gewaarborgd is dat er geen extra risico’s zijn. 

Het rekenvoorbeeld in de RIVM notitie kan worden beschouwd als een 
vereenvoudigd voorbeeld van een locatie- of gebiedsspecfieke beoordeling van 
het risico van toepassen van grond of bagger met een kwaliteit die niet voldoet 
aan de 3-7-3. Daarbij dient rekening gehouden worden met het risico van het 
mengsel van PFAS (geadresseerd in het voorbeeld), het risico van uitloging 
(geadresseerd in het voorbeeld, maar berekeningen zijn ook denkbaar) en het 
risico voor het ecosysteem (buiten beschouwing gelaten in het voorbeeld). Een 
dergelijke beoordeling kan de basis vormen voor het vaststellen van lokale 
maximale waarden door het bevoegd gezag. 

GBLSO20 Deltares onderzoek bagger: Tabel 9 toont de 95-percentielen voor 
alle bagger uit de zoete Rijkswateren. Opvallend hier is het hoge 
gehalte PFOA in uiterwaarden (= bagger). Het is aannemelijk dat 
PFOA zich vooral via lucht verspreidt. Het bedrijfsleven begrijpt niet 
waarom het concept-DHK uitgaat van de P80? Door deze keus valt 
direct reeds 18% van hergebruik van binnendijkse bagger af. Waarom 
is hier niet gekozen voor gebruik van een HVN van 95, dat lijkt zeer 
verdedigbaar. Daarmee wordt het percentage van 18% niet te 
hergebruiken bagger teruggebracht naar 5% en maakt het de 
uitvoeringsproblemen aanzienlijk kleiner. 

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de afleiding van waarden op 
basis van zwevend stof. De afleiding van waarden is inderdaad gebaseerd op 
basis van een P80 van de meetdata in verband met het ontbreken van een 
reguliere meetmethode van 10 jaar. Overigens blijkt uit Tabel 5 van het 
Deltares-rapport dat de P80 voor PFOA 0,3 ug/kg is en de P95 0,6 ug/kg is, 
terwijl de norm voor PFOA 0,8 is (valt in de categorie voor ‘alle overige PFAS’). 
In het handelingskader wordt dus voor PFOA een waarde gehanteerd die 
boven de P95 voor zwevend stof ligt. 

GBLSO21 Deltares onderzoek bagger zout: De totale jaarlijkse input van 
EtFOSAA en PFOS via rivierenafvoer en baggerspecie uit Rijnmond 
bedraagt respectievelijk 10 kg en 100 kg! Dit is gigantisch hoog. Zeker 
als het gerelateerd wordt aan de normen die in bodem en water 
worden gehanteerd. Dat geeft wel aan dat het voorzorgsprincipe 
argument in dit geval niet wordt toegepast en daarmee is het 
volstrekt ongeloofwaardig om dit als argument aan te dragen voor 
alle andere normen in dit handelingskader, waarbij tot op de tiende 
microgram nauwkeurig normen worden vastgesteld. Het 
bedrijfsleven begrijpt niet waarom aan de ene kant de grenzen 
worden opgezocht tot de kleinst mogelijk wetenschappelijk vast te 
stellen hoeveelheden (waarbij m.b.t. de betrouwbaarheid en de 
precisie hiervan ook de nodige vraagtekens te stellen zijn), terwijl aan 
de andere kant de voorzichtigheid bij zoute bagger uit havens geheel 
wordt losgelaten. 

Het betreft hier totale hoeveelheden PFAS per jaar. De waarden in het HK 
betreffen relatieve hoeveelheden per kilo ds.  
De waarden uit het handelingskader zijn gebaseerd op ecologische 
risicogrenzen ingegeven door wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek 
wordt voortgezet specifiek voor zoute bagger. Mogelijk kan hieruit ook 
normering volgen.  



GBLSO22 Momenteel wordt er onderscheid gemaakt tussen toepassing op 
land- en waterbodem. In de praktijk vindt er veel toepassing, met 
name ook van schoon materiaal, plaats vanuit land in het water en 
vice versa. Van belang is dan ook dat er een eenduidige en duidelijke 
ondergrens geldt voor toepassing van schone materialen. 

Voor toepassingen in een oppervlaktewaterlichaam geldt het 
herverontreinigingsniveau, niet de achtergrondwaarde landbodem. Voor PFOA 
is het herverontreinigingsniveau lager dan de achtergrondwaarde landbodem, 
voor PFOS is dit omgekeerd. Het herverontreinigingsniveau is het equivalent 
van de stand still benadering: het betreft de waarden aan PFAS die via de 
rivieren weer worden aangevoerd en wijken daarmee af van de aanwezige 
achtergrondwaarden landbodem. Dit maakt een uniforme norm, die ook voor 
de praktijk werkbaar is, erg lastig. Daarnaast kan het in bepaalde gevallen, 
zoals bij grondwaterbeschermingsgebieden, nodig zijn om van de lokale 
gebiedskwaliteit uit te gaan. 

GBLSO23 Bij het verspreiden van vrijkomende grond- en baggerspecie zijn 
onlogische keuzes gemaakt. Bij het verspreiden geldt de norm 3-7-3-
3, terwijl bij toepassing veel strengere normen (0,8 en 3,7) gelden. 
Dit is onlogisch en onwerkbaar, bijvoorbeeld omdat er ook geen 
aparte klasse voor het toepassen onder grondwaterniveau bestaat in 
het concept-DHK. In de visie van het bedrijfsleven valt het systeem 
van grondwater en oppervlaktewater vaak onder hetzelfde systeem 
en is het daarom onlogisch hier een dergelijk onderscheid te maken. 

Paragraaf 4.2 heeft betrekking op verspreiden van baggerspecie op een 
aangrenzend perceel. Omdat er vanuit wordt gegaan dat de baggerspecie 
afkomstig is van het perceel en daarmee eenzelfde kwaliteit heeft kan hier 
gewerkt worden met de 3-7-3. Eenzelfde redenatie wordt gebruikt bij het 
verspreiden in hetzelfde oppervaktewaterlichaam. Indien het een toepassing of 
verspreiding naar een ander oppervlaktewaterlichaam betreft wordt uitgegaan 
van het herverontreinigingsniveau, welke gebaseerd is op onderzoek van 
Deltares.  

GBLSO24 Een grote omissie is het ontbreken van een bedrijfseffectentoets. Het 
bedrijfsleven schat in dat werken volgens het nu voorgestelde 
concept-DHK een gigantische kostenverhoging tot gevolg gaat 
hebben, niet alleen voor het bedrijfsleven, maar bijvoorbeeld ook 
voor partijen als de waterschappen. Een dergelijk kader kan niet 
ingevoerd worden zonder doorrekening middels een 
bedrijfseffectentoets. Ter illustratie: het storten van grond en bagger 
in de slufter is al gauw 5x zo duur als nuttige toepassing. 

De bedrijfseffectentoets is een wettelijke verplichting bij de introductie van 
wet- en regelgeving. Bij het verankeren van PFAS zal een bedrijfseffectentoets 
worden gevraagd. 



GBLSO25 De focus met betrekking tot preventie van verdere verspreiding lijkt 
nu bovenmatig op grond en bagger te liggen. Ter vergelijking: een 
gemiddeld frietbakje bevat 20.000 microgram PFAS. Een kilo grond of 
bagger die 4 microgram PFAS bevat moet nu onder het motto van 
volksgezondheid naar de zwaarst en duurst mogelijke speciale 
inrichting gebracht worden. Met andere woorden, de 
proportionaliteit van het DHK is ver te zoeken. Het is de hoogste tijd 
dat het realiteitsbesef indaalt, dat een PFAS-vrije leefomgeving niet 
bestaat door de decennialange uitstoot van PFAS bij de productie van 
talloze producten die wij allen dagelijks gebruiken. Het DHK zal hier 
niets aan veranderen, omdat de grond en baggersector, de partijen 
die aan het eind van de keten opereren, geen PFAS toevoegen aan 
het milieu bij hun werkzaamheden. Wel zullen noodzakelijke werken 
in het kader van waterveiligheid en onze infrastructuur onnodig 
duurder worden, meer uitstoot opleveren wegens veel meer 
transport en minder circulair uitgevoerd kunnen worden. 

In Europees verband maakt Nederland zich met een aantal andere lidstaten 
hard voor een totaalverbod van niet-essentiële uitstoot van PFAS. Per 1 januari 
2022 verbiedt de Warenwet de toepassing van PFAS in alle 
voedselcontactmaterialen.  
De ingezette acties voor het bronbeleid zullen in het HK worden toegelicht. Het 
handelingskader ziet toe op de toepassing van PFAS verontreinigde grond- en 
baggerspecie. Het draagt daarbij vooral bij aan de voorkoming van verspreiding 
van PFAS.  

GGD01 VNG stelt dat er een goed Handelingskader ligt, gebaseerd op een 
reële risicobenadering. Er is een realistische afweging gemaakt 
tussen natuur en gezondheid enerzijds en de economische belangen 
van het bedrijfsleven anderzijds. Hij is geen voorstander van 
opvulling van milieunormen. 

Het HK heeft als uitgangspunt dat grond- en baggerspecie alleen mogen 
worden toegepast wanneer dat milieuhygiënisch verantwoord kan.  

ILT01 Toezicht (en handhaving) vraagt om veel kennis en expertise van de 
toezichthouder, vooral als (door een toepasser) wordt afgeweken 
van de toepassingswaarden en de onderbouwing daarvan een 
wetenschappelijke basis of andere specifieke kennisgebieden omvat. 
Deze benodigde kennis en expertise is dan veelal niet bij 
toezichthouders aanwezig en zal moeten worden ingehuurd, dit 
kan mogelijk ten koste gaan van de objectiviteit en 
onafhankelijkheid. 

Zolang PFAS niet genormeerd zijn en onder de zorgplicht vallen, kan een 
toepasser afwijken van de in het handelingskader genoemde waarden. 
Hiervoor geldt wel een motiveringsplicht. Het is aan de toepasser om 
aannemelijk te maken dat hij het nodige heeft gedaan om zijn zorgplicht 
voldoende in te vullen. Een nieuwe opkomende stof als PFAS vraagt om nieuwe 
kennis en expertise, niet alleen bij de uitvoering, maar ook bij de 
toezichthouder.  

ILT02 Ten aanzien van het toepassen van grond en bagger in het 
oppervlaktewater zijn geen handhaafbare normen in het DHK 
genoemd. Hiermee is ook het handhaven door middel van 
toepassingswaarden van PFAS voor lozingen naar oppervlaktewater 
niet geregeld. PFAS zijn mobiele stoffen dus het zou goed zijn om bij 
bijvoorbeeld depots, diepe plassen of het hergebruik van PFAS 

PFAS zijn pas genormeerd wanneer deze normen in wet- en regelgeving zijn 
opgenomen. Tot die tijd geldt een zorgplicht, waarvoor waarden in het 
handelingskader zijn opgenomen. Dit zijn de waarden waarop getoetst en 
gehandhaafd kan worden. Van deze waarden kan gemotiveerd worden 
afgeweken. Voor lozingen naar het oppervlaktewater geldt de Kaderrichtlijn 
Water. Vergunningen voor lozingen uit depots of grondreinigers moeten aan 
de KRW-bepalingen voldoen.  



houdende baggerspecie en grond naar “lozingen” op 
oppervlaktewater te kijken.  

ILT03 Een invulling of begripsomschrijving van het begrip “uitschieters” 
ontbreekt. Hiermee is het niet duidelijk hoe hoog of laag de waarden 
voor PFAS mogen zijn om toch zonder aanvullende info een 
hergebruik toe te staan. 

In het handelingskader is nader geduid wat 'uitschieters' zijn. 

ILT04 In het DHK wordt de mogelijkheid geboden om projectspecifiek 
beleid vast te stellen. Dit is mogelijk in strijd met het 
rechtszekerheidsbeginsel. Zo is het van belang dat het voor onder 
meer belanghebbenden transparant is met welk toetsingskader 
gewerkt 

Het gaat hier niet om beleid, maar om een nadere invulling van de 
zorgplichten. De zorgplicht rust op de toepasser, het is aan het bevoegd gezag 
om die invulling te beoordelen. Het handelingskader geeft 
toepassingscategorieën en -waarden die generiek toepasbaar zijn, maar dat 
neemt niet weg dat gegeven specifieke omstandigheden ook een andere 
invulling van de zorgplichten mogelijk is. Van belang is dat de gekozen invulling 
milieuhygiënisch verantwoord is en hieraan voldoende kenbaarheid wordt 
gegeven. In de praktijk komt het erop neer dat de toepasser de voorgestelde 
oplossing vooraf met het bevoegd gezag bespreekt. 

ILT05 Tevens vergt de relatie met een gevoelige omgeving zoals drinkwater 
of grondwaterbeschermingsgebieden specifieke aandacht. Ik 
adviseer u de risico’s hiervan in beeld te brengen en ook hiervoor 
een normering aan te geven. 

De bodem- en waterregelgeving sluiten niet één op één op elkaar aan. Voordat 
PFAS wettelijk wordt verankerd, zal een analyse worden gemaakt hoe 
normering kan plaatsvinden binnen de eisen van de KRW. Voor het toepassen 
van grond en baggerspecie in grondwaterbeschermingsgebieden is overigens al 
een voorzichtige waarde gekozen ('gebiedskwaliteit', categorie 4.4). 

ILT06 Kennis en expertise moeten door toezichthouders aanvullend 
worden ingehuurd indien, zoals bijvoorbeeld bij project specifiek 
beleid, de beoordeling van wetenschappelijke of expertise over 
specifieke informatie aan de orde is. Dat betekent dat het DHK 
kostenverhogend zal uitwerken, waarbij aangemerkt dient te worden 
dat dergelijke kennis in de markt duur en schaars is. Dit beperkt de 
uitvoerbaarheid van het DHK voor toezichthouders. 

Het handelingskader is juist bedoeld om een interpretatie van de zorgplicht te 
geven die altijd kan worden toegepast. Voor de meeste toepassingen zal het 
HK dan ook gehanteerd worden. Uitzonderingen blijven mogelijk, zolang PFAS 
niet genormeerd is in wet- en regelgeving.  

ILT07 De fraudebestendigheid van het definitief handelingskader is ten 
aanzien van de toepasser afdoende geregeld via de vigerende 
bodemwetgeving. Voor overheden zijn echter geen regelingen of 
afspraken die borgen dat bevoegde overheden voldoende informatie 
kunnen uitwisselen. Hierdoor kunnen marktpartijen eenvoudiger 
frauderen onderdeel zijn van de uiteindelijke tekst. 

De reactie heeft geen betrekking op het HK voor PFAS. Het signaal dat 
bevoegde overheden onvoldoende informatie (kunnen) uitwisselen is helder, 
maar moet in een ander kader worden opgepakt. Overigens hebben overheden 
wel bevoegdheid op te treden als grond- of baggerspecie met onvolledige of 
onjuiste kwaliteitsgegevens wordt toegepast. 



ILT08 Het voorgelegde kader is niet altijd duidelijk. Er wordt verwezen naar 
het tijdelijk handelingskader en van sommige delen is nu onduidelijk 
of het opmerkingen zijn of dat ze al onderdeel zijn van de 
uiteindelijke tekst. 

Om aan te geven wat ten opzichte van het huidige handelingskader wordt 
gewijzigd, is in de consultatieversie met rood aangegeven wat wordt 
toegevoegd en met geel wat wordt geschrapt. Daardoor is het geheel 
inderdaad lastig leesbaar. Uiteraard wordt ten behoeve van de uitvoerbaarheid 
een versie zonder revisies gepubliceerd. 

ILT09 Dit kader is een tussenstap naar het regelen van normen in de 
bodemregelgeving bij het van kracht worden van de Omgevingswet. 
Onduidelijk is nog wat dit DHK daarin precies gaat betekenen. 

Dit is een geactualiseerde versie van het handelingskader. Als invulling van de 
zorgplichten vormt dit de basis van de normering in wet- en regelgeving. Dit zal 
in de kamerbrief nader toegelicht worden.  

ILT10 Niet geheel duidelijk is of de eisen/voorwaarden om te meten op 
PFAS (slechts een enkele verwijzing) afdoende zijn geregeld in de 
vigerende bodemregelgeving of dat hiervoor aanvullende eisen 
gelden. 

In het kader van het Besluit bodemkwaliteit zullen initiatiefnemers tot 
grondverzet uit binnen– en buitenland de gehalten aan PFAS in toe te passen 
grond en baggerspecie moeten vaststellen en laten vastleggen in een 
milieuhygiënische verklaring die elke partij moet begeleiden. Dit vloeit voort 
uit de in 2018 (Stcrt. 2018, 68402) in de Regeling bodemkwaliteit opgenomen 
verplichting in het kader van de milieuhygiënische verklaring om onderzoek te 
doen naar de aanwezigheid van eventuele andere verontreinigingen. Deze 
verplichting is niet beperkt tot PFAS-verontreinigingen, maar ziet op alle 
eventuele andere verontreinigingen. Voor specifiek PFAS wordt geadviseerd bij 
een onderzoek de te analyseren stoffen in ieder geval te baseren op de lijst 
met PFAS-verbindingen die is gepubliceerd op de website van Bodemplus. 

ILT11 De regeling kijkt voornamelijk naar het hergebruik van baggerspecie 
en grond en de PFAS gehalten van het ontvangende bodemlichaam. 
Dit betekent dat er voor lozingen (bv vanuit depots geen 
toepassingswaarden zijn en het DHK hiervoor niet kan worden 
gebruikt. Lozingen van PFAS kunnen wel de omgeving verontreinigen. 

Voor lozingen gelden de bepalingen in de KRW. 

IPO01 De KRW-redeneerlijn van PFAS ontbreekt. Dit leidt ertoe dat het DHK 
maar een zeer beperkte wijziging bevat en niet alle knelpunten 
worden opgelost. Gedoeld wordt op toepassingsmogelijkheden voor 
grond (en baggerspecie) groter dan 3-7-3 en overige, niet 
meestromende diepe plassen (onderzoeksspoor naar 
geohydrologische modellering loopt nog). 

Voordat PFAS in bodemregelgeving wordt verankerd zullen de normen in het 
bredere kader van wet en regelgeving worden beschouwd waarbij de 
Kaderrichtlijn Water een belangrijke randvoorwaarde is. De 
toepassingsmogelijkheden voor grond en baggerspecie boven 3-7-3 moeten 
blijken uit een omvangrijk uitloogonderzoek van het RIVM. De uitkomsten 
hiervan zullen ook worden meegenomen bij de verankering. 



IPO02 Onderzoek naar uitlooggedrag van PFAS ontbreekt. Dit leidt ertoe dat 
het DHK maar een zeer beperkte wijziging bevat en niet alle 
knelpunten worden opgelost. Gedoeld wordt op 
toepassingsmogelijkheden voor grond (en baggerspecie) groter dan 
3-7-3 en overige, niet meestromende diepe plassen 
(onderzoeksspoor naar geohydrologische modellering loopt nog). 

RIVM heeft t.b.v. dit handelingskader een literatuurstudie naar uitloging 
uitgevoerd. Een onderzoek naar meestromende diepe plassen loopt nog. Een 
omvangrijk onderzoek naar uitloging van PFAS wordt op dit moment gestart. 
De vraagstelling wordt met de koepels van medeoverheden afgestemd.  

IPO03 Voor toepassingen boven en onder grondwaterniveau gelden nu 
dezelfde voorwaarden. De vraag is (met name bij grootschalige 
toepassingen) hoe zich dit verhoudt tot de KRW en de naar 
verwachting strengere risicogrenzen voor grondwater. 
Uitloogonderzoeken ontbreken immers. 

Voordat PFAS wettelijk wordt verankerd, zal een analyse worden gemaakt hoe 
normering kan plaatsvinden binnen het kader van de KRWs. Het loslaten van 
het onderscheid boven/onder grondwaterniveau is gebaseerd op de RIVM-
literatuurstudie naar uitloging in grondwater. 

IPO04 Het normenkader voor toepassen van grond en baggerspecie in 
grondwaterbeschermingsgebieden is verduidelijkt. Resterende vraag 
is hoe dit zich verhoudt tot de KRW. Zou er geen onderscheid moeten 
zijn in het toepassen van gebiedseigen en gebiedsvreemd materiaal 
inclusief onderscheid tussen grondwaterbeschermingsgebied en 
waterwingebied om achteruitgang in kwaliteit van grondwater te 
voorkomen. 

Als uit nog te verrichten onderzoek blijkt dat ter invulling van de zorgplicht er 
geen onderscheid hoeft te worden gemaakt tussen 
grondwaterbeschermingsgebied en waterwingebied dan kan dat onderscheid 
worden losgelaten. Voordat PFAS in bodemregelgeving wordt verankerd zullen 
de normen in het bredere kader van wet- en regelgeving worden beschouwd 
waarbij de Kaderrichtlijn Water een belangrijke randvoorwaarde is. 

IPO05 Een definitie van het begrip projectspecifieke invulling ontbreekt. 
Onduidelijk is ook of deze terminologie een nadere invulling vormt 
van de eerdere, ook in de derde versie van het THK voorkomende 
zinssnede  … in verband met een specifieke lokale of regionale 
problematiek een andere invulling van de zorgplicht geven, …, of een 
nieuwe categorie betreft. Dit kan leiden tot onduidelijkheid in de 
praktijk en discussies tussen initiatiefnemers en vergunningverleners. 

Omdat de passage in de vorige versie tot onduidelijkheid leidde, is in  het HK 
de term ''projectspecifiek'' niet meer gehanteerd. Naast gebiedsspecifiek 
beleid is er nadere invulling van de zorgplichten mogelijk voor specifieke 
toepassingen.   

IPO06 Is het handelingskader in lijn met de KRW? De volgende KRW-doelen 
zijn hierin relevant: 1. voorkomen/beperken van een inbreng van een 
verontreinigende stof naar het grondwater. 2. Voorkomen van 
achteruitgang en streven naar verbetering van de kwaliteit van water 
bestemd voor menselijke consumptie. 3. Geen achteruitgang in de 
chemische en ecologische toestand van een 
oppervlakewaterlichaam. Voor toepassingen van grond en 
baggerspecie op landbodem is doel 1 en 2 van toepassing. Voor 
toepassing/ verspreiden van baggerspecie in een 
oppervlaktewaterlichaam is doel 2 en 3 van toepassing 

Voordat PFAS in bodemregelgeving wordt verankerd zullen de normen in het 
bredere kader van wet- en regelgeving worden beschouwd waarbij de 
Kaderrichtlijn Water een belangrijke randvoorwaarde is.. Het handelingskader 
is een invulling van de zorgplichten op basis van de kennis die we nu hebben. 
Voor deze actualisatie is de redeneerlijn niet noodzakelijk.  



IPO07 Laat RIVM conform de drempelwaardesystematiek een norm voor 
PFAS af leiden die aangeeft waarboven er sprake is van 
verontreiniging van het grondwater 

Het RIVM doet nader onderzoek naar de mogelijkheid om uitloging generiek 
onderdeel te maken van de onderbouwing van normen voor toepassing van 
grond en bagger. Dit kan op termijn leiden tot aanpassing van de generieke 
toepassingswaarden/normen. 

IPO08 Verkrijg in voldoende mate inzicht in de mate waarin PFAS vanuit de 
vaste bodem uitloogt naar het grondwater 

Er is een onderzoeksopdracht geformuleerd voor een omvangrijk onderzoek 
naar uitloging van PFAS samen met de koepels van medeoverheden. De 
vraagstelling wordt met de koepels van medeoverheden afgestemd.  

IPO09 Er is meer zicht nodig over uitlooggedrag en bij welke toename in 
hoeveelheden PFAS (aan de orde bij toepassing van gebiedsvreemd 
materiaal) dit leidt tot een verhoogde vracht waarbij verontreiniging 
van het grondwater ontstaat. Pas met die informatie kan worden 
bepaald of de toepassing niet leidt tot een inbreng. NB: er is dan ook 
een waarde nodig die aangeeft wanneer er sprake is van 
verontreiniging van het grondwater. 

Er is een onderzoeksopdracht geformuleerd voor een omvangrijk onderzoek 
naar uitloging van PFAS samen met de koepels van medeoverheden. Van dit 
onderzoek worden de eerste resultaten medio 2022 verwacht. Daarnaast 
zullen bij verankering  de normen in het bredere kader van wet- en regelgeving 
worden beschouwd waarbij de Kaderrichtlijn Water een belangrijke 
randvoorwaarde is.  

IPO10 In het DHK moet duidelijkheid worden geboden of met het DHK 
verontreiniging van het grondwater voorkomen wordt óf dat er 
weliswaar sprake kan zijn van verontreiniging van het grondwater, 
waar dit kan leiden tot gevaar voor het ontvangende grondwater. 
Deze redeneerlijn ontbreekt nu 

Bij het bepalen van de '3-7-3' is destijds al rekening gehouden met 
onzekerheden rond uitloging naar grondwater. Het uitloogonderzoek moet 
inzicht geven of deze waarden eventueel hoger zouden kunnen liggen. Voordat 
PFAS wettelijk wordt verankerd, zal een analyse worden gemaakt hoe 
normering kan plaatsvinden binnen het kader van de KR. 

IPO11 Een inbreng o.g.v. het DHK hoeft niet per sé in strijd te zijn met de 
KRW, mist gemotiveerd kan worden dat de inbreng niet leidt tot 
onmiddellijk of toekomstig gevaar voor ontvangende grondwater 

Dat is correct. Voordat PFAS wettelijk wordt verankerd, zal een analyse worden 
gemaakt hoe normering kan plaatsvinden binnen het kader van de KRW. De 
analyse van de waterregelgeving (aansluiting KRW) zal daar een antwoord op 
moeten geven. 

IPO12 Het is niet duidelijk of op basis van het DHK beoogd wordt om de 
verontreiniging van het grondwater te voorkomen of een 
verontreiniging voorkomt in dermate lage concentraties dat het 
grondwater geschikt blijft voor de meeste functies (niveau van 
INEV/risicogrens). 

Het handelingskader geeft aan dat de waarden gesteld zijn om het grondwater 
dat voor de winning van drinkwater wordt gebruikt voldoende te beschermen. 
Dit betreft, in navolging van het bodembeleid, het principe dat het toepassen 
van grond en/of baggerspecie geen vervuiling aan het grondwater mag 
toevoegen.  

IPO13 Achteruitgang van de kwaliteit van water bestemd voor menselijke 
consumptie kan pas uitgesloten worden als uit uitloogonderzoek 
blijkt dat een toename van een hoeveelheid aan PFAS bij toepassen 
gebiedsvreemd materiaal niet leidt tot een toename aan vracht die 
leidt tot verhoogde concentraties in het grondwater 

Bij het bepalen van de '3-7-3' als toepassingswaarden is rekening gehouden 
met onzekerheden rond uitloging naar grondwater. Het uitloogonderzoek 
moet inzicht geven of de toepassingswaarden eventueel verruimd kunnen 
worden. Voordat PFAS wettelijk wordt verankerd, zal een analyse worden 
gemaakt hoe normering kan plaatsvinden binnen het kader van de KRW.  



IPO14 Knelpunten na het THK van 2020 zijn niet opgelost of verduidelijkt. 
IPO beschouwd het handelingskader niet als definitief en vindt 
woordkeuze onjuist. Voorstel is om te spreken over een 
handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en 
baggerspecie. 

Voorstel is overgenomen. 

LTO01 Door een wijziging in het DHK kunnen boeren niet meer aan de 
gebiedskwaliteit voldoen.  

Het handelingskader ziet alleen toe op de toepassing van grond- en 
baggerspecie. Voor materiaal dat niet verplaatst hoeft te worden geldt het 
kader dus niet. Het handelingskader maakt geen wijzigingen in de 
toepassingswaarde 'gebiedskwaliteit' in grondwaterbeschermingsgebieden. 
Wat die kwaliteit is en daarmee de hoogte van de toepassingswaarden, hangt 
van de lokaal gemeten PFAS-waarden af. Deze zijn in de lokale 
bodemkwaliteitskaart te vinden wanneer deze voor PFAS is geactualiseerd. In 
de regel zal het zo zijn dat binnen een gebied grond hergebruikt kan worden 
als daar dezelfde waarden zijn gemeten. 

LTO02 Vraag tot aandacht om niet alleen aan te geven wat er niet meer kan 
volgens het DHK, maar ook wat dan wel, bijvoorbeeld met een 
overgangsregeling voor waar men met de grond naartoe kan. 

Het handelingskader gaat in op de opties die er zijn boven 3-7-3: de 
mogelijkheden tot reiniging en stort (paragraaf 7). Er is geen sprake van een 
overgangsregeling, aangezien het handelingskader een invulling is van de 
zorgplichten. Bovendien zijn de toepassingswaarden tot op heden alleen nog 
maar verruimd ten opzichte van vorige versies. 

LTO03 grondwaterbeschermingsgebieden bij de toepassing moet je je 
baseren op de aldaar aanwezige gebiedskwaliteit. LTO zet in op 
verbetering van grondwaterkwaliteit, veelal door verhogen van het 
organisch-stofgehalte. Het is een zorg dat met een aanpassing 
mogelijk extra kosten bij de agrariër die het goed wil doen komen te 
liggen. 

Het handelingskader ziet alleen toe op de toepassing van grond- en 
baggerspecie. Voor materiaal dat niet verplaatst hoeft te worden geldt het 
kader dus niet. Het handelingskader maakt geen wijzigingen in de 
toepassingswaarde 'gebiedskwaliteit' in grondwaterbeschermingsgebieden. 
Wat die kwaliteit is en daarmee de hoogte van de toepassingswaarden, hangt 
van de lokaal gemeten PFAS-waarden af. Deze zijn in de lokale 
bodemkwaliteitskaart te vinden wanneer deze voor PFAS is geactualiseerd. In 
de regel zal het zo zijn dat binnen een gebied grond hergebruikt kan worden 
als daar dezelfde waarden zijn gemeten. 

NLI01 De gebruikte kleurcodering voor te vervallen tekst en nieuwe tekst is 
verwarrend. 

Om aan te geven wat ten opzichte van het huidige handelingskader wordt 
gewijzigd, is in de consultatieversie met rood aangegeven wat wordt 
toegevoegd en met geel wat wordt geschrapt. Daardoor is het geheel 
inderdaad lastig leesbaar. Uiteraard wordt ten behoeve van de uitvoerbaarheid 
een versie zonder revisies gepubliceerd. 



NLI02 Belangrijkste is de vraag in hoeverre bij het definitieve 
handelingskader rekening is gehouden met het recente advies van 
het RIVM om voor de implementatie van de ESFA som-TWI gebruik te 
maken van de RPF-methode. (Notitie implementatie van de EFSA 
som-TWI PFAS, 7 april 2021). Indien voor het toetsen aan de 
Interventiewaarden/INEV voor de overige PFAS gebruik wordt 
gemaakt van de RPF-methode maar bij toetsing aan het definitief 
handelingskader niet, dan zou in bepaalde situaties het kunnen 
gebeuren dat dat de kwaliteit de interventiewaarde overschrijd, 
maar dat de grond wel toepasbaar is conform het definitief 
handelingskader 
 
Het RIVM stelt een eenduidige methode voor om de EFSA-TWI te 
gebruiken die toepasbaar is in verschillende beleidskaders. Deze 
methode is de EFSA-TWI in combinatie met zogenoemde Relatieve 
Potentie Factoren (RPF’s). Deze RPF’s geven aan hoe schadelijk 
individuele PFAS zijn ten opzichte van PFOA. Zie Notitie 
implementatie van de EFSA som-TWI PFAS (rivm.nl). De RPF’s staan 
genoemd in appendix C van dit document. 

De INEV's of Interventiewaarden maken geen onderdeel uit van het HK. Het 
vastleggen van de interventiewaarden zal zoveel mogelijk samenlopen met de 
wettelijke verankering van toepassingswaarden van PFAS-houdende grond- en 
baggerspecie. Dan wordt ook bekeken of en hoe er rekening gehouden kan 
worden met het mengsel van PFAS. Een goede aansluiting van de normen 
gericht op toepassen uit het HK (de '3-7-3') en de Interventiewaarden is hierbij 
het uitgangspunt.  

NLI03 Wanneer  sprake is van een gehalte van 2,9 ug/kg aan PFNA dan 
wordt gerekend met een gehalte van 29 ug/kg voor alleen PFNA. Dit 
kan er voor zorgen dat na meewegen van eventuele andere PFAS er 
een gehalte ontstaat dat zich boven de INEV van PFOA bevindt. Nu 
weten we natuurlijk niet wat de nieuwe INEVS worden of dat het 
RIVM advies overgenomen wordt om gebruik te maken van de RPF-
methode, maar deze zullen naar verwachting flink omlaag gaan als 
gevolg van de nieuwe TWI. 
 
Onze zorg is dat je dan in theorie een INEV/interventiewaarde-
overschrijding kunt hebben (indien de nieuwe INEV’s op de RPF-
methode gebaseerd zullen worden), maar de betreffende stof(en) 
die bijdragen aan deze overschrijding, individueel zich onder de 3-7-3 
norm uit het DHK bevinden. 

De INEV's of Interventiewaarden maken geen onderdeel uit van het HK. Het 
vastleggen van de interventiewaarden zal zoveel mogelijk samenlopen met de 
wettelijke verankering van toepassingswaarden van PFAS-houdende grond- en 
baggerspecie. Dan wordt ook bekeken of en hoe er rekening gehouden kan 
worden met het mengsel van PFAS. Een goede aansluiting van de normen 
gericht op toepassen uit het HK (de '3-7-3') en de Interventiewaarden is hierbij 
het uitgangspunt.  



NLI04 Nog geen duidelijkheid hoe om te gaan met PFAS-verontreinigd 
grondwater. Bijvoorbeeld bij het lozen van PFAS-houdend 
grondwater bij bemalingen 

Voor lozingen naar het oppervlaktewater geldt de Kaderrichtlijn Water. 
Vergunningen voor lozingen moeten aan de KRW-bepalingen voldoen. Voordat 
PFAS wettelijk wordt verankerd, zal een analyse worden gemaakt hoe 
normering kan plaatsvinden binnen het kader van de KRW. 

NLI05 Reinigen van grond. In het handelingskader wordt genoemd dat uit 
de resultaten van de proefreinigingen blijkt dat reiniging van PFAS-
houdende zandgrond in gehalten boven respectievelijk 60 μg g/kg 
voor PFOS, 140 μg /kg voor PFOA en 60 μg /kg voor andere PFAS-
verbindingen voorlopig niet mogelijk is. Uit praktijkervaringen blijkt 
echter dat met de nieuwste reinigingstechnieken dergelijke grond 
wel reinigbaar kan zijn. Hierdoor lijkt het dat geen rekening is 
gehouden met de voortschrijdende reinigingstechniek en er dus 
mogelijk reinigbare grond gestort kan worden 

Het handelingskader geeft aan dat partijen met PFAS-gehalten boven 
genoemde waarden in aanmerking komen voor een niet-
reinigbaarheidsverklaring. Dat betekent nog niet dat deze boven genoemde 
gehaltes vanzelfsprekend worden afgegeven. Dit hangt ook af van het 
maximaal te behalen reinigingsrendement. Indien inderdaad hogere 
reinigingsrendementen blijken te kunnen worden behaald, wordt daar bij het 
afgeven van verklaringen rekening mee gehouden. 

NLI06 Lozingseisen nieuwe situatie: vaste toetsingsmomenten voor de 
vergunning duidelijk. Het hanteren van de 95% rendementseis 
logisch als dit landelijk is vastgesteld. Eenduidigheid is belangrijk is 
deze toch al zo complexe lappendeken 

Uit proefreinigingen blijkt een rendement van 95% te kunnen worden gehaald. 
Hoe om te gaan met niet-genormeerde stoffen in lozingsvergunningen wordt 
in breder verband bekeken. 

NLI07 Risicogrenzen toepassing grond: Logisch om extra eisen te stellen bij 
toepassing hoger dan 3 7 3. Maak dit wel mogelijk bij toepassing van 
extra voorzieningen. Liever een generiek beleid hiervoor ontwikkelen 
voorkomt een nog grotere lappendeken 

De toepassingscategorie wonen/industrie geeft '3-7-3' als waarde en geeft 
daarmee generieke beleid. Dat neemt inderdaad niet weg dat het lokaal 
mogelijk kan zijn om hogere waarden toe te passen. Dit is veelal afhankelijk 
van lokale omstandigheden en ter beoordeling aan het bevoegd gezag. 

NLI08 Er mist nog een advies om (interventie)waarden af te leiden zodat 
ook duidelijk wordt op welke moment een verontreiniging als 
saneringsplichtig moet worden aangemerkt of dat de 
milieubelastende activiteit onder de Kwalibo regeling valt. 

Het handelingskader ziet op hergebruik van grond en baggerspecie en is 
gebaseerd op ecologische risicogrenzen. Daarnaast berekent RIVM op dit 
moment nieuwe risicogrenswaarden (gebaseerd op humane risicogrenzen) 
waarmee interventiewaarden kunnen worden afgeleid. Deze 
interventiewaarden zijn geen onderdeel van het handelingskader.  

NLI09 Er mist hier ook nog het advies om een duidelijk standpunt in te 
nemen over de criteria om te beoordelen wanneer sprake is van een 
historische en/of nieuwe verontreiniging. 

Dit maakt deel uit van het beoordelen van een verontreiniging om een 
eventuele saneringsopgave van een locatie af te leiden. Het handelingskader 
gaat over het hergebruik van grond en baggerspecie. 

NLI10 Tijdelijk handelingskader. Het blijft dus een THK totdat deze 
regels/norm zijn opgenomen in de RBK. Hoe moeten gemeenten hier 
mee omgaan? Weer tijdelijk beleid opstellen of afwachten of … wat 
moeten we hier mee? 

Dit is een geactualiseerde versie van het handelingskader als invulling van de 
zorgplichten. De kamerbrief zal benadrukken dat het hier gaat om een 
handelingskader op basis waarvan zal worden gestart met het traject van 
wettelijke verankering.  



NLI11 uitspraak waar grens historisch en nieuwe gevallen wordt getrokken 
ontbreekt en is wenselijk 

Dit maakt deel uit van het beoordelen van een verontreiniging om een 
eventuele saneringsopgave van een locatie af te leiden. Het handelingskader 
gaat over het hergebruik van grond en baggerspecie. 

NLI12 Het tijdelijk handelingskader gaat over het toepassen van grond. 
Door hier een verwijzing te maken naar de zorgplicht Wbb wordt ook 
de suggestie gewekt dat een concentratie boven de 
toepassingswaarde automatisch als nieuwe verontreiniging wordt 
aangemerkt en gesaneerd zou moeten worden. 
Het handelingskader zou explicieter aan kunnen geven dat deze 
enkel bedoeld is voor het toepassen van grond 

Dat is correct, het handelingskader ziet op het hergebruik van grond en 
baggerspecie, niet op criteria voor sanering. De verwijzing naar de zorgplichten 
wordt echter niet weggehaald, aangezien het Handelingskader invulling geeft 
aan deze zorgplichten.  

NLI13 onder zorgplicht: Waar past het nu onder?  
Wbb => is saneren? BBK => is toepassen! Welk kader geldt voor DHK 
nu. Wordt dit gezien als saneringsnorm? (Nee!) Ofwel wie is bevoegd 
gezag? Zoals het er nu staat ligt alles bij de gemeenten en 
waterschappen (BBK) 

Het handelingskader ziet op het hergebruik van grond en baggerspecie, niet op 
criteria voor sanering. Bevoegd gezag kunnen gemeenten, waterschappen 
provincies en Rijksoverheid zijn.  

NLI14 Pagina 1 laatste alinea ‘Met deze invulling…’: dit is wel heel breed en 
ver. Dit zou je namelijk voor veel meer stoffen moeten doen dan 
(niet alleen PFAS). Ofwel, gaat dit THK ook in op andere niet 
genormeerde stoffen of potentiële ZZS? 

De genoemde tekst is geel gearceerd, wat aangeeft dat deze is weggehaald. 
Het handelingskader geldt alleen voor PFAS. 

NLI15 pagina 2, 2e alinea ‘Hoewel het tijdelijk handelingskader…’: Idem. 
Geldt dus voor meer stoffen. Is dit THK/DHK dan ook van toepassing 
op alle niet-genormeerde stoffen? 

Het handelingskader betreft hier een invulling van de zorgplichten specifiek 
voor PFAS. 

NLI16 pagina 3, 1e alinea ‘Geadviseerd wordt ook een onderzoek gestart 
naar historische verontreinigingen…’: Is dit vrijblijvend of ook 
wettelijke plicht irt zorgplicht? Dit is nu te vaag en geeft in de markt 
te veel onduidelijkheid/aanleiding tot afwijken. Dat brengt dan weer 
problemen met zich mee voor grondverzet over de grenzen van de 
individuele BKK’s/regio’s 

De genoemde tekst is geel gearceerd, wat aangeeft dat deze is weggehaald. 
Het betreft overigens de mededeling dat er onderzoek plaatsvindt naar 
verontreinigingen en gaat niet over onderzoeken die de toepasser zou moeten 
doen. Juist vanwege de mogelijke verwarring is de tekst weggehaald. 

NLI17 DHK, pagina 3, 1e alinea ‘Op dit moment …’: dit onderzoek is toch al 
lang af 

De genoemde tekst is geel gearceerd, wat aangeeft dat deze is weggehaald. Er 
is een inventarisatie gedaan, het onderzoek zelf is nog niet af. 



NLI18 Het analysepakket. Het DHK doet geen uitspraak over welk 
analysepakket verplicht is. In de praktijk wordt het pakket met 28 
verbindingen zoals genoemd op de bodem+ website verplicht 
beschouwd maar doordat dit in het DHK niet genoemd wordt, kan 
dat discussie opleveren. Advies: neem in het DHK op dat het 
voorgeschreven analysepakket te vinden is op de Bodem+ website. 
(Dit is dan ook per definitie het meest recente overzicht.) 

Alleen genormeerde stoffen zijn opgenomen in het standaard analysepakket. 
De afweging of en welke PFAS in het standaard analysepakket kan worden 
opgenomen is dus pas relevant bij verankering. Om nu een handelingskader te 
bieden voor welke stoffen meegenomen kunnen worden voor analyse wordt in 
het handelingskader verwezen naar de lijst van meest relevante PFAS die op de 
website van bodem+ is gepubliceerd in de FAQ: 'In welke gevallen moet ik op 
PFAS onderzoeken bij toepassen van grond en baggerspecie? Wat is de rol van 
vooronderzoek?' 

NLI19 DHK, pagina 2: alinea staat onder groene tekstblok een zin die gaat 
over nieuwe inzichten, zoals voor andere genormeerde stoffen. 
Betekent dit dat PFAS een genormeerde stof is, ook al is er nog geen 
AW opgenomen in de regeling bodemkwaliteit? 

Nee, zolang PFAS niet in wet- en regelgeving is genormeerd, valt het onder de 
zorgplichten. Het handelingskader is een invulling daarvan. 

NLI20 DHK, pagina 3, 3e alinea: Hoe moet deze zin geïnterpreteerd 
worden? Na de omzetting van het tijdelijk dit definitief 
handelingskader in de Regeling bodemkwaliteit (waarbij PFAS dus 
een genormeerde stof wordt) zal PFAS integraal betrokken worden 
bij de beoordeling van de toepassingsmogelijkheden. Betekent dit 
dat dit alle 28 of 29 (Genx) opgenomen worden in bijlage B van de 
regeling en dat wanneer deze 29 worden toegevoegd er dan samen 
met het standaard pakket op basis van artikel 4.2.2. 5 stoffen een 
overschrijding van de AW moeten hebben indien < T? Er zijn 
ondertussen meer dan 9000 stoffen bekend (EPA-lijst) 

Het handelingskader vormt de basis voor normering van PFAS in wet- en 
regelgeving. Deze alinea geeft aan dat naast het handelingskader voor 
genormeerde stoffen de bepalingen in de Rbk gelden. Hoe PFAS precies in wet- 
en regelgeving kan worden opgenomen zal worden bezien in het kader van het 
traject van wettelijke verankering. De Kamerbrief gaat daarop nader in. 

NLI21 DHK, pagina 7 en 8, voetnoot 4: Op de waarden uit deze tabel hoeft 
geen bodemtypecorrectie te worden toegepast als het gehalte van 
organische stof minder dan 10% bedraagt. Dit dient te worden 
aangepast naar de ‘PAK regeling’ is > 10%  <30%. 

Dit is overgenomen in het handelingskader. 

NLI22 DHK, pagina 14,: Regeling bodemkwaliteitskaarten aanpak uniform 
beheergebieden op basis van organisch stof gehalte opnemen. ( PCB, 
regeling 2016). Verwijzing opnemen ter bepaling van de 
gebiedsconcentratie. 

Het lokaal bevoegd gezag stelt de bodemkwaliteitskaart vast. Er is vooralsnog 
geen aanleiding om het onderscheid op basis van organische stoffen landelijk 
te regelen voor PFAS. 

NLI23 Nieuwe verontreinigingen: historische data noemen? Meer praktisch 
na inventarisatie probleem. Probeer dit wel te koppelen aan een 
datum. Schep duidelijkheid. 

De genoemde tekst is geel gearceerd, wat aangeeft dat deze is weggehaald. 
Wat als historische of nieuwe verontreiniging wordt gezien is geen onderdeel 
van het handelingskader. 

NLI24 DHK pagina 8, voetnoot 4: Dit staat haaks op INEVs Deze voetnoot is aangepast in het handelingskader. 



NLI25 DHK, pagina 9, bodemfunctieklasse landbouw en natuur: zijn 
genoemde waarden niet haaks op beleid => RPFs van RIVM? 

Relative Potency Factors (RPF) zijn bedoeld om de schadelijkheid van 
verschillende soorten PFAS ten opzichte van elkaar te beoordelen. De 
genoemde waarden bij de bodemfunctieklasse landbouw/natuur zijn de 
gemeten achtergrondwaarden in Nederland. Op basis van het stand still 
beginsel is het verantwoord tot deze waarden in deze bodemfunctieklasse 
grond en baggerspecie te hergebruiken. 

NLI26 DHK, pagina 9, ‘In de nu voorliggende versie…’: Er wordt wel veel met 
data en jaartallen en eerdere publicaties geschoven. Maak het voor 
nu helder! Niet teveel terugkijken naar eerdere versies 

Overbodige verwijzingen naar eerdere versies zijn verwijderd. 

NLI27 DHK, pagina 9, ‘bepalingsgrens 0,1 ug/kg.ds’: en blijft dit zo? Deze tekst is geel gemarkeerd om aan te geven dat deze verwijderd is. 

NLI28 DHK, Pagina 11, hoofdstuk 4.4. hier staat benoemd dat de aldaar 
aanwezige gebiedskwaliteit bepalend is voor de grond- en 
baggerkwaliteit die mag worden toegepast. Hoe is dit gebied 
gedefinieerd? Heeft dit bijvoorbeeld samenhang met de functie 
wonen, industrie of landbouw natuur. Het is noodzakelijk dat hier 
inzicht in komt. De mogelijkheid bestaat dat een VO van summier 
gebied binnen een grondwaterbeschermingsgebied, de kwaliteit 
bepaald. 

Paragraaf 4.4 heeft betrekking op grond en baggerspecie op de landbodem in 
grondbeschermingsgebieden. De grondwaterbeschermingsgebieden zijn 
vastgelegd door provincies in provinciale verordeningen. De aanwezige 
gebiedskwaliteit betreft de kwaliteit van het grondwaterbeschermingsgebied.  

NLI29 DHK, pagina 11. Toepassen van grond in 
grondwaterbeschermingsgebieden. Onder 4.4 is aangegeven dat 
grond kan worden toegepast in gehaltes boven de rapportagegrens 
indien deze voldoet aan de gebiedskwaliteit. Er is echter niet 
omschreven hoe deze gebiedskwaliteit vastgesteld dient te worden. 
Het vaststellen van de kwaliteit van de ontvangend bodem is tijdens 
de vorige wijziging reeds losgelaten maar blijkbaar geldt er voor deze 
categorie een uitzondering. Het had duidelijker geweest als concreet 
was omschreven: ‘’de gebiedskwaliteit is vast te stellen met een 
bodemonderzoek naar de ontvangende bodem met NEN 5740-
strategie X’’ 

Voor het vaststellen van gebiedskwaliteit kan gebruik worden gemaakt van de 
regels die daarover in relatie tot het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid in 
het Besluit bodemkwaliteit zijn opgenomen.  

NLI30 DHK, pagina 15, in titel van 7 staat ‘saneren’. Saneren is toch Wbb. Is 
dit wel onderdeel van het DHK? 

Dat is inderdaad geen onderdeel van het handelingskader. Het woord 'saneren' 
zal worden weggehaald. 

NLI31 In de tabel wordt in 4.9.2 verwezen naar 4.9. Moet dit niet 4.9.1 zijn? Klopt, dit is aangepast in het handelingskader 

NLI32 DHK, pagina 8, in de laatste alinea wordt waarschijnlijk onterecht het 
woord industrie weggehaald? (‘wonen en vanwege risico’s’ moet zijn 
‘wonen en ‘industrie’ vanwege risico’s)  

De nieuwe tekst spreekt meer algemeen over bodemkwaliteitsklassen, hier is 
de aparte verwijzing naar wonen/industrie weggehaald. 



NLI33 Rapportage RIVM: maar vooral de geaggregeerde (laagste) waarde in 
tabel 4.1 roept vragen op. Wat is daar de status/waarde van? De 
Geaggregeerde waarde voor PFOS bij wonen is bv 18, maar de 
waarde in tabel 2.4 voor PFOS bij Wonen is 29. Wat is dan functie van 
de geaggregeerde waarde. 

Het betreft verschillende waarden: de genoemde 18 is de ecologische 
risicogrens waarbij rekening is gehouden met doorvergiftiging, de genoemde 
29 is de humane risicogrens. De geaggregeerde waarde betreft de laatste 
waarde die in de tabel is genoemd. Hierbij is uitloging naar grondwater nog 
een onzekere factor.  

NLI34 We vinden het DHK ingewikkeld. Het principe hergebruik gaat voor 
reinigen, gaat voor storten, is op dit moment niet goed werkbaar en 
het concept DHK gaat dat ook nog niet oplossen. 
Tezamen met andere beleidsregels is het en ingewikkelde 
lappendeken aan regels en uitzonderingen die ook multi-
interpretabel kan zijn.  
 
voorbeelden:  
o    In het rapport van RIVM wordt voor moestuinen humane risico 
grenswaarde afgeleid van 2,3 ug/kg voor PFOA genoemd. Terwijl in 
het DHK een waarde van 3 ug/kg voor de functie wonen geldt. Het 
DHK verwijst niet naar dit RIVM rapport. In het DHK bestaat geen 
onderscheidt tussen wonen met tuin en wonen met moestuin, een 
onderscheid wat wel gemaakt wordt in het afleiden van de humane 
risicogrenswaarde. 
Zie ook het voorbeeld toetsing op basis van RPF, op pagina 1 van 
deze bijlage  
o   Dubbele toetsing, wat te doen als PFAS maatgevend is, mag je 
andere stoffen (bijv. lood) dan als klasse industrie toepassen? 
o   De scheiding tussen toepassen van grond (hergebruik) en saneren 
moet klip en klaar zijn, maar dat is niet zo (in het document zijn Wbb 
en saneren ook genoemd). 
o   Er wordt gerefereerd aan andere nog niet genormeerde stoffen. 
Wat gaat hier uitkomen? Wat is het verband met andere nog niet 
genormeerde stoffen? 
o   T.a.v. de aangeleverde rapportages van RIVM en Deltares. Kunnen 
we daar ook nog op- en aanmerkingen over sturen? Of vragen over 
stellen? De beschikbare tijd om die te bestuderen was vooralsnog 
zeer beperkt, zodat we hier ook nog geen volledig overzicht van onze 
vragen en opmerkingen hebben 

Het handelingskader maakt inderdaad een ander onderscheid in 
toepassingscategorieën en -waarden dan de Rbk. Dit heeft veelal te maken met 
de specifieke stofeigenschappen van PFAS. Dat dit niet altijd even eenvoudig is, 
zowel voor toepassers als bevoegde gezagen, vloeit daaruit voort. Na het 
publicatie van het handelingskader wordt er net als vorig jaar een Webinar 
georganiseerd, waarop op vragen ten aanzien van concrete toepassing, zoals 
verwoord in enkele van de voorbeelden, gesteld kunnen worden. 



RWS001 Tekst waarop wordt gereageerd: Deze nieuwe versie vormt de basis 
voor het vastleggen van PFAS in de regelgeving. 
 
Kans of risico voor RWS: Kans: duidelijk maken wat de status van het 
HK is. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Duidelijk maken dat dit HK alle 
voorgaande versies vervangt en dat de oude versies vervallen. 
 
Toelichting:  
 

De status van het handelingskader is duidelijk aangegeven. 

RWS002 Tekst waarop wordt gereageerd: Deze nieuwe versie vormt de basis 
voor het vastleggen van PFAS in de regelgeving. 
 
Kans of risico voor RWS: Onduidelijkheid in de uitvoeringspraktijk of 
dit HK direct geldig is na publicatie of dat moet gewacht worden 
totdat HK in de regelgeving verwerkt is. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Verduidelijken in HK of in 
begeleidende brief. 
 
Toelichting: 
 

Het handelingskader is een invulling van de zorgplichten en direct geldig. Dit zal 
in de Kamerbrief worden opgenomen. 

RWS003 Tekst waarop wordt gereageerd: ..in het verleden sprake geweest 
van stagnatie.. 
 
Kans of risico voor RWS: RWS ondervindt nog steeds knelpunten en 
verwacht die ook in de toekomst bijv. bij uitvoering KRW projecten 
en bijv. deels stagnatie door specie die niet onder HK valt. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Nota bodembeheer snel vaststellen 
voor Bbk-plassen die als pilot zijn gebruikt. 
Bewering nuanceren. 
 
Toelichting: Er wordt gewerkt aan pilot Bbk-plassen die net iets 
hogere toepassingsnormen dan uit het HK mogen ontvangen (kan er 

Er is toegevoegd dat er nog steeds, maar in mindere mate dan voorheen, 
stagnatie optreedt. 



wel een besluit Nota bodembeheer worden genomen zolang dit niet 
is verankerd in de wet- en regelgeving?) 
 

RWS004 Tekst waarop wordt gereageerd: Handelingskader is een 
interpretatie van de zorgplichten op grond van de Wet 
bodembescherming, de Waterwet en het Besluit bodemkwaliteit 
(hierna ook afgekort als: BBK) en kon als zodanig al meteen in de 
praktijk worden toegepast. 
 
Kans of risico voor RWS: 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: 'Kon' vervangen door 'kan'. 
 
Toelichting: 
 

het woord 'kon' is vervangen door het woord 'kan'. 

RWS005 Tekst waarop wordt gereageerd: …, geeft dit tijdelijke het 
handelingskader voor PFAS…. 
 
Kans of risico voor RWS: Het spreekt elkaar tegen; 'uit het systeem 
weren' en normen leveren om hergebruik mogelijk te maken. Ook 
gebiedsoverstijgend. Dan doe je aan opvulling van bepaalde delen 
van watersystemen t.o.v. andere watersystemen. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Zin klopt niet. 
 
Toelichting: 
 

De betreffende zin is geel gearceerd om aan te geven dat deze is geschrapt. 

RWS006 Tekst waarop wordt gereageerd: …mag de bestaande milieukwaliteit 
niet verder achteruitgaan. 
 
Kans of risico voor RWS: Bij huidige beleid (Bbk) is dit al gaande door 
aanvoer van 90% gebiedsvreemd materiaal. Waarom blijft dit in de 
tekst maar nergens in de uitvoering? 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Minder scherp neerzetten of op 
handhaven en opvulling van de systeemkwaliteit stoppen. 

De betreffende zin is geel gearceerd om aan te geven dat deze is geschrapt. 



 
Toelichting: Er is al een verslechtering gaande en NL kan niet voldoen 
aan KRW doelen. Zal zo niet verbeteren. 
 

RWS007 Tekst waarop wordt gereageerd: Afwijking van de geadviseerde 
toepassingswaarden moet altijd goed onderbouwd en gemotiveerd 
worden. 
 
Kans of risico voor RWS: Is al een advies en bij afwijking zijn de 
kaders vrij breed te interpreteren dus kan lang gaan duren: 
vertraging, extra kosten en moeilijk handhaafbaar. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Aanvullende toelichting maken op 
HK met duidelijke definities en stappenplan wat minimaal nodig is. 
 
Toelichting: Systematiek opstellen wat de handelswijze is met aanpak 
en uit te voeren onderzoeken om te komen tot een afwijking van HK 
(bv voor "kwetsbaar object" is er ook een duidelijk toetsingskader 
beschikbaar) 
 

Het handelingskader is een invulling van de zorgplichten en dient om generiek 
aan te geven wat in ieder geval binnen de zorgplicht is toe te passen. Van dit 
kader kan gemotiveerd worden afgeweken. Dit is aan het bevoegd gezag om te 
beoordelen. 

RWS008 Tekst waarop wordt gereageerd: Afwijking van de geadviseerde 
toepassingswaarden moet altijd goed onderbouwd en gemotiveerd 
worden.   
 
Kans of risico voor RWS: Niet duidelijk of een geadviseerde waarde 
op deze manier goed handhaafbaar is. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Deze waarden verankeren in wet- 
en regelgeving. 
 
Toelichting: 
 

Het handelingskader is een invulling van de zorgplichten en dient om generiek 
aan te geven wat in ieder geval binnen de zorgplicht is toe te passen. Van dit 
kader kan gemotiveerd worden afgeweken. Dit is aan het bevoegd gezag om te 
beoordelen. 

RWS009 Tekst waarop wordt gereageerd: De juridische verankering van PFAS 
als genormeerde stof in de regelgeving wordt zo spoedig mogelijk 
gerealiseerd.  
 

Dit punt zal worden meegewogen in het traject van wettelijke verankering van 
PFAS. 



Kans of risico voor RWS: Risico: Bij de verankering van PFAS als 
genormeerde stof in de regelgeving dient rekening te worden 
gehouden met lopende projecten, waarbij maatwerk is toegepast. 
Voor deze projecten, die werken onder een gebiedspecifiek beleid of 
onder een locatie- of projectspecifieke invulling van de zorgplicht, 
een overgangsrecht gecreëerd te worden (periode 2 à 3 jaar). Op 
deze manier kunnen deze projecten onder de afgesproken kaders 
afgerond worden. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Overgangsrecht voor lopende 
projecten in de Rbk is noodzakelijk. 
 
Toelichting: Stel: PFAS wordt genormeerd in de Rbk voordat de Ow in 
werking treedt. Dan vervalt een voor een project gegeven 
projectspecifieke invulling van de zorgplicht. Er is dan ook (nog) geen 
andere mogelijkheid voor maatwerk. Hierdoor komen projecten stil 
te liggen. Dit is ongewenst. 
 

RWS010 Tekst waarop wordt gereageerd: De juridische verankering van PFAS 
als genormeerde stof in de regelgeving wordt zo spoedig mogelijk 
gerealiseerd.  
 
Kans of risico voor RWS: Risico: Zodra PFAS genormeerd is in het Rbk 
zijn er geen mogelijkheden meer om de zorgplicht in te vullen. Een 
projectspecifieke invulling is dan niet meer mogelijk, terwijl deze in 
een bepaald gebied/project milieuhygienisch heel goed verdedigbaar 
kan zijn. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: PFAS niet normeren in het Rbk. HK 
als invulling van de zorgplicht laten bestaan. Eventueel wel verder 
"formaliseren" door het HK als beleidsregel vast te stellen. Dit geeft 
meer mogelijkheden voor een passende invulling bij projecten. Goed 
nadenken over welke status/positie het HK krijgt en of er al dan niet 
normering in de Rbk plaatsvindt. 
 
Toelichting:  

Het handelingskader vormt de basis voor vastlegging van PFAS in wet- en 
regelgeving. Er is geconstateerd dat het handelingskader niet één op één 
aansluit op de systematiek van het Rbk, mede vanwege de specifieke 
stofeigenschappen van PFAS. Bij het traject tot verankering zullen afwegingen 
worden gemaakt over de eventuele mogelijkheden om van de generieke 
normering af te wijken.  



 

RWS011 Tekst waarop wordt gereageerd: De juridische verankering van PFAS 
als genormeerde stof in de regelgeving wordt zo spoedig mogelijk 
gerealiseerd.  
 
Kans of risico voor RWS: Vraag of het mogelijk is om niet alleen de 
normen, maar ook de toelichting in dit HK goed te verankeren in de 
regelgeving. Het Bbk/Rbk is geheel anders opgebouwd dan het HK. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Het HK afzonderlijk laten bestaan. 
 
Toelichting: 
 

Het handelingskader komt te vervallen bij verankering in regelgeving. Bij 
verankering zal een toelichting worden gegeven en daarvoor dient het 
handelingskader als basis. 

RWS012 Tekst waarop wordt gereageerd: Hoewel het tijdelijk 
handelingskader geen wettelijke status heeft, is het niet zonder 
betekenis. Deze landelijke invulling van de zorgplichten is gebaseerd 
op een wetenschappelijke onderbouwing. 
 
Kans of risico voor RWS: Risico dat de praktijk dit als dwingend kader 
ziet en projectspecifieke invulling van de zorgplicht achterwege blijft, 
waardoor kans op stagnatie en meerkosten bij projecten zonder dat 
het milieu er beter van wordt of zelfs op achteruitgaat doordat 
specie onnodig naar stortplaatsen wordt afgevoerd en specie 
onnodig van elders moet worden aangevoerd. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Tekst consequent aanpassen. 
 
Toelichting: Duidelijk aangeven wat de (juridische) status van het 
handelingskader is. Namelijk: een wetenschappelijk onderbouwde 
handreiking/aanbeveling voor de invulling van de zorgplichten Wbb, 
Wtw en Bbk bij het toepassen van PFAS-houdende grond en 
baggerspecie. Elke initiatiefnemer en betrokken bevoegd gezag 
hebben zelf de verantwoordelijkheid om de zorgplichten in te vullen. 
 

Dit is geduid in het handelingskader. 

RWS013 Tekst waarop wordt gereageerd: Deze versie vormt de basis voor het 
vastleggen van PFAS in de regelgeving  

Zowel handelingskader als Kamerbrief zal aangeven wat de status van het 
handelingskader is. 



 
Kans of risico voor RWS: Kans: duidelijk maken wat de status van het 
HK is. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Duidelijk maken dat in de periode 
totdat PFAS genormeerd is in de regelgeving dit HK als landelijke 
invulling van de zorgplicht voor PFAS geldt. 
 
Toelichting: 
 

RWS014 Tekst waarop wordt gereageerd: Dit laat onverlet dat 
initiatiefnemers en bevoegde gezagen in concrete gevallen invulling 
aan de zorgplicht kunnen geven. 
 
Kans of risico voor RWS: Onduidelijkheid over definities en precieze 
invulling: vertraging, extra kosten, moeilijk handhaafbaar. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Aanvullende toelichting maken op 
HK met duidelijke definities en stappenplan wat minimaal nodig is. 
 
Toelichting: definitie "concrete gevallen" 
definiëren "invulling geven aan de zorgplicht" 
 

Hoe in specifieke gevallen, op basis van de lokale omstandigheden, de 
zorgplichten geïnterpreteerd kunnen worden, is ter beoordeling van het 
bevoegd gezag. Het handelingskader werkt generiek. 

RWS015 Tekst waarop wordt gereageerd: Dit laat onverlet dat 
initiatiefnemers en bevoegde gezagen in concrete gevallen invulling 
aan de zorgplicht kunnen geven. 
 
Kans of risico voor RWS: Niet duidelijk op basis waarvan invulling aan 
de zorgplicht kan worden gegeven. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Verduidelijken dat dit op basis van 
dit HK kan. 
 
Toelichting: 
 

Dit kan op basis van artikel 7 van het Besluit bodemkwaliteit. Het 
handelingskader is een invulling van de zorgplichten die in heel Nederland kan 
worden toegepast. Dat laat onverlet dat op basis van specifieke lokale 
omstandigheden ook voor een nadere invulling van de zorgplichten kan 
worden gekozen. 



RWS016 Tekst waarop wordt gereageerd: Titel: gebiedsspecifiek beleid 
 
Kans of risico voor RWS: Kans: mogelijkheid om ook ander maatwerk 
(als bv een projectspecifieke invulling van de zorgplicht) een 
duidelijke plaats te geven. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Titel veranderen in "maatwerk". 
 
Toelichting: 
 

Dit onderwerp is integraal verplaatst naar paragraaf 5 van het handelingskader. 
De titel van paragraaf 5 is gewijzigd in - Gebiedsspecifiek beleid en een nadere 
invulling van de zorgplichten. 

RWS017 Tekst waarop wordt gereageerd: Gebiedsspecifiek beleid 
 
Kans of risico voor RWS: Klein juridisch afbreukrisico als besluit tot 
vaststelling gebiedsspecifiek  toetsingskader PFAS bij de rechter 
bestreden wordt. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Zo mogelijk onderbouwen waarom 
vaststellen waarom dat wel zou kunnen. Zo niet dan aangeven 
waarom alleen een gebiedsspecifieke invulling van de zorgplicht 
mogelijk is. 
 
Toelichting: De vraag is of vaststelling van een gebiedsspecifiek 
toetsingskader voor niet genormeerde stoffen kan. 
 

Het is mogelijk een gebiedsspecifiek toetsingskader voor niet-genormeerde 
stoffen vast te stellen. Een juridisch risico kan ondervangen worden door een 
goede motivering van de gekozen oplossing te geven. 

RWS018 Tekst waarop wordt gereageerd: "Als in de Regeling bodemkwaliteit 
een maximale waarde is vastgesteld, geldt deze als een minimum te 
hanteren waarde." 
 
Kans of risico voor RWS: 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Checken en aanpassen. 
 
Toelichting: Of is het maximaal te hanteren waarde. Hogere waarde 
mag niet, lagere wel. 
 

Voor niet genormeerde stoffen kan lokaal een hogere (soepeler) of lagere 
(strengere) waarde worden gesteld. Het wordt niet aanbevolen om lokale 
waardes van onder de landelijk gestelde achtergrondwaarde te hanteren, juist 
omdat deze zijn afgeleid als generieke, landelijke waarden. 



RWS019 Tekst waarop wordt gereageerd: "De juridische verankering van PFAS 
als genormeerde stof in de regelgeving wordt zo spoedig mogelijk 
gerealiseerd (PM datum noemen en specifiek benoemen of PFAS 
wordt genormeerd onder de Omgevingswet of niet op moment dat 
HK naar de Kamer gaat)" 
 
Kans of risico voor RWS: Risico dat bij verankering in de huidige Rbk 
projectspecifieke invulling van de zorgplichten vervalt en niet in 
vervangend maatwerk kan worden voorzien. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: De woorden "zo spoedig mogelijk" 
schrappen 
 
Toelichting: Het is wenselijk de normering voor PFAS pas in de Rbk te 
verankeren met de inwerkingtreding van de Ow, omdat het pas dan 
mogelijk is om maatwerkvoorschriften te stellen n.a.v. een melding 
betreffende toepassing. 
 

Deze zin in groen wordt aangepast. De Kamerbrief stelt dat op basis van het nu 
voorliggende handelingskader het traject van wettelijke verankering gestart zal 
worden. Wanneer PFAS worden genormeerd in de bodemregelgeving hangt 
mede af van in de inwerkintreding van de Omgevingswet en de 
beschikbaarheid van resultaten van nog lopende onderzoeken. Indien nodig zal 
bij wettelijke verankering naar de mogelijkheid van overgangsbepalingen 
worden gekeken. 

RWS020 Tekst waarop wordt gereageerd: Diverse: er wordt soms genoemd 
dat PFAS nu geen genormeerde “stof” is, maar dat juridische 
verankering van PFAS als "genormeerde stof" in de regelgeving zo 
spoedig mogelijk wordt gerealiseerd 
 
Kans of risico voor RWS: 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Erop letten: PFAS is niet 'een stof', 
maar een groep van >6.000 stoffen. 
 
Toelichting: 
 

Er zal consequent gesproken worden van 'stofgroep' of 'stoffen'. 

RWS021 Tekst waarop wordt gereageerd: …(waarbij PFAS dus een 
genormeerde stof wordt)….. 
 
Kans of risico voor RWS: In dit stuk wordt de ene keer aangegeven 
dat het geen genormeerde stof is en de andere keer wel. Maar PFAS 

Er zal consequent gesproken worden over 'waarden' als het gaat over de 
invulling van de zorgplichten en 'normen' als het gaat over normering in wet- 
en regelgeving. 



is niet genormeerd, HK PFAS is alleen als invulling van de zorgplicht. 
Het is 'maar' een handelingskader. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Of als nader invulling v.d. zorgplicht 
beschrijven of in de Rbk opnemen als genormeerde stof. 
 
Toelichting: De termen wel en niet genormeerd lopen er door elkaar. 
 

RWS022 Tekst waarop wordt gereageerd: lijst te analyseren stoffen/moet de 
partij op de aanwezigheid van PFAS…worden beoordeeld 
 
Kans of risico voor RWS: verwijzing naar de lijst van te analyseren 
PFAS-verbindingen op site van Bodemplus verdwijnt? Beoordeling 
minder uniform en moeilijk handhaafbaar als niet altijd hetzelfde 
stoffenpakket wordt genoemd. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: lijst van te analyseren PFAS-
verbindingen weer noemen in het HK (of de link) 
 
Toelichting: 
 

Alleen genormeerde stoffen zijn opgenomen in het standaard analysepakket. 
De afweging of en welke PFAS in het standaard analysepakket kan worden 
opgenomen is dus pas relevant bij verankering. Om nu een handelingskader te 
bieden voor welke stoffen meegenomen kunnen worden voor analyse wordt in 
het handelingskader verwezen naar de lijst van belangrijkste PFAS die op de 
website van bodem+ is gepubliceerd in de FAQ: 'In welke gevallen moet ik op 
PFAS onderzoeken bij toepassen van grond en baggerspecie? Wat is de rol van 
vooronderzoek?' 

RWS023 Tekst waarop wordt gereageerd: In de regeling waarmee PFAS als 
genormeerde stof vastgesteld gaat worden, zal worden toegelicht 
wat de overgang naar een genormeerde stof betekent voor de in 
uitvoering zijnde projecten op dat moment en het overgangsrecht. 
 
Kans of risico voor RWS: verwarrend 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Hier wordt toch bedoeld. Als (of 
wanneer) PFAS, als genormeerde stof, worden opgenomen in bijlage 
B van de regeling bodemkwaliteit.  
 
Nu is het voor meerdere interpretaties vatbaar. 
 
Toelichting: 
 

Betreffende tekstpassage in paragraaf 1 (inleiding) van het handelingskader is 
geschrapt. De Kamerbrief stelt dat op basis van het nu voorliggende 
handelingskader het traject van wettelijke verankering gestart zal worden. 
Wanneer PFAS worden genormeerd in de bodemregelgeving hangt mede af 
van in de inwerkintreding van de Omgevingswet en de beschikbaarheid van 
resultaten van nog lopende onderzoeken. Indien nodig zal bij wettelijke 
verankering naar de mogelijkheid van overgangsbepalingen worden gekeken. 



RWS024 Tekst waarop wordt gereageerd: ….deze stoffen zo veel mogelijk uit 
het systeem te weren. + …. De aanwezigheid van ZZS dient zowel…… 
 
Kans of risico voor RWS: Het spreekt elkaar tegen; 'uit het systeem 
weren' en normen leveren om hergebruik mogelijk te maken. Ook 
gebiedsoverstijgend. Dan doe je aan opvulling van bepaalde delen 
van watersystemen t.o.v. andere watersystemen. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Laat het hergebruik lokaal. Of het 
nu op X of op H ligt in een riviertak, maak de afstand dan zo kort 
mogelijk en laat het niet ver transporteren. Tenzij een sanering plaats 
moet vinden. 
 
Toelichting: 
 

De zin "zoveel mogelijk uit het systeem te weren" heeft betrekking op het hele 
PFAS-beleid. Specifiek doelt dit op het restrictiebeleid, dat moet voorkomen 
dat meer PFAS in de toekomst in het milieu terechtkomen. Het 
handelingskader beoogt de verspreiding te beperken en geeft alleen invulling 
aan het hergebruik van grond en baggerspecie, waarin zich al concentraties 
PFAS bevinden.  

RWS025 Tekst waarop wordt gereageerd: 
 
Kans of risico voor RWS: 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Opschriften aanpassen 
 
Toelichting: Kijk nog eens goed naar de opschriften bij 3 en 4. Lijkt 
niet logisch. 
 

Paragraaf 3 is hernoemd tot "Uitgangspunten van het handelingskader". De 
titel van paragraaf 4 is hernoemd tot "De toepassingswaarden voor PFAS".  

RWS026 Tekst waarop wordt gereageerd: …(stand still), dat verspreiding van 
deze stoffen via grondwater moet worden tegengegaan en …… 
 
Kans of risico voor RWS: Zandwinplassen staan per definitie in 
contact met grondwater. Dus verspreiding is niet te voorkomen als 
het er in ligt, hoe dan te handhaven? 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Verspreiding van verontreiniging is 
nu niet geregeld, buiten een modelbenadering. Maar geen 
grondwatermonitoring is vereist. Dus verspreiding is niet 
handhaafbaar omdat aan de voorkant e.e.a. is vrij gegeven o.b.v. 
modellen en drinkwaterbeschermingszones. 

Voor diepe plassen gelden generieke categorieën, paragrafen 4.9.1 
(meestromend) en 4.9.2 (vrijliggend). Afhankelijk van de specifieke lokale 
situatie kan de waterbeheerder lokaal beleid vaststellen. 



 
Toelichting: Als het er in ligt krijg je er nooit meer uit. Dus vooraf 
beter afhechten, wanneer wel en wanneer niet. Maar huidige kader 
is onvoldoende om te handhaven. 
 

RWS027 Tekst waarop wordt gereageerd: In de voetnoten (3) of (4) is het RWS 
rapport "Bronnen van PFAS voor het Nederlandse oppervlaktewater" 
niet genoemd. Is voor reductie emissies op oppervlaktewater en dus 
bagger zeker relevant. 
 
Kans of risico voor RWS: 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Rapport over PFAS-bronnen RWS 
ook vermelden. 
 
Toelichting: 
 

Dit is inderdaad een relevant rapport, maar gepubliceerd in 2020. De niet-
limitatieve opsomming in de voetnoot geeft enkele rapporten voorafgaand aan 
de totstandkoming van het eerste handelingskader. 

RWS028 Tekst waarop wordt gereageerd: … (stand still). Daarnaast wordt 
daarmee beoogd dat de bodem (niet on)geschikter wordt door 
het…… 
 
Kans of risico voor RWS: Zandwinplassen veroorzaken dit al wel, er 
komt meer verontreinigd materiaal in plassen dan het systeem al 
bevat. De gebiedsverbetering is niet van toepassing, dus hoe kan dit 
nog beoogd worden? 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Tekst aanpassen. 
 
Toelichting: 
 

De tekst waar op gedoeld lijkt te worden is: Bij het toepassen van grond en 
baggerspecie op de landbodem wordt in het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit daarentegen een zogenaamde dubbele toets gehanteerd. Met 
deze dubbele toets wordt allereerst weer beoogd te waarborgen dat het 
toepassen van grond en baggerspecie niet tot verslechtering van de bestaande 
bodemkwaliteit leidt (stand still). Daarnaast wordt daarmee beoogd dat de 
bodem (niet on)geschikter wordt voor het vervullen van de beoogde functies 
(die een geleidelijke verbetering van de bestaande bodemkwaliteit wenselijk 
kunnen maken). Dit betreft een passage over toepassing op de landbodem en 
is daarmee niet gerelateerd aan toepassing in diepe plassen. 

RWS029 Tekst waarop wordt gereageerd: 2e alinea toevoegen "zijn": die in 
bijlage 1 zijn opgenomen 
 
Kans of risico voor RWS: 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: 

Is toegevoegd in het handelingskader. 



 
Toelichting:  
 

RWS030 Tekst waarop wordt gereageerd: De aangegeven 
toepassingswaarden kunnen binnen de randvoorwaarden die 
daarvoor in het Besluit bodemkwaliteit zijn gegeven, op lokaal of 
regionaal niveau in een aangewezen bodembeheergebied  worden 
gespecificeerd als er lokaal aanleiding is om een andere waarde vast 
te stellen (zie paragraaf 5 – lokaal beleid). 
 
Kans of risico voor RWS: Risico: onvoldoende in beeld brengen 
andere maatwerk mogelijkheden. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Binnen een bodembeheergebied 
ingeval van GSB, maar ook op een bepaalde locatie of binnen een 
bepaald project ingeval van toepassing van de zorgplicht. De invulling 
van de zorgplicht als maatwerk verdient een eigen plek in dit HK; het 
is immers ook lokaal “beleid”. 
 
Toelichting: Het zou ook goed zijn om aan te geven hoe de invulling 
van de zorgplicht “procedureel” moet worden afgehandeld. Dient de 
invulling als beleid te worden vastgesteld of mag het ook met een 
“instemmingsbrief" (geen besluit). 
 

Paragraaf 5 gaat nader in op de mogelijkheid om lokaal maatwerk te leveren 
als invulling van de zorgplichten: het vaststellen van een gebiedsspecifiek 
toetsingskader of een nadere invulling van de zorgplichten zoals een invulling 
binnen een project. 

RWS031 Tekst waarop wordt gereageerd: De aangegeven 
toepassingswaarden……als er lokaal aanleiding is om een andere 
waarde vast te stellen. 
 
Kans of risico voor RWS: onduidelijkheid over definities en precieze 
invulling: vertraging, extra kosten, moeilijk handhaafbaar 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Aanvullende toelichting maken op 
HK met duidelijke definities en stappenplan wat minimaal nodig is. 
Enkele voorbeelden noemen van wanneer lokaal er redenen zijn om 
de waarde aan te passen 
 

Er kan lokaal aanleiding zijn om meer ruimte toe te staan dan dit 
handelingskader aangeeft, bijvoorbeeld wanneer lokaal gevonden PFAS-
waarden hoger zijn dan de achtergrondwaarde. Of die aanleiding er is, is aan 
het bevoegde gezag om te beoordelen. 



Toelichting: definiëren "lokaal aanleiding" 
 

RWS032 Tekst waarop wordt gereageerd: lijst PFASsen ontbreekt 
 
Kans of risico voor RWS: Risico: discussie/onduidelijkheid in 
uitvoering. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Lijst met PFASsen toevoegen die 
onderzocht en getoetst moeten worden. (M.a.w. definiëren welke 
stoffen onder de som PFAS vallen.) 
 
Toelichting: 
 

Alleen genormeerde stoffen zijn opgenomen in het standaard analysepakket. 
De afweging of en welke PFAS in het standaard analysepakket kan worden 
opgenomen is dus pas relevant bij verankering. Om nu een handelingskader te 
bieden voor welke stoffen meegenomen kunnen worden voor analyse wordt in 
het handelingskader verwezen naar de lijst van belangrijkste PFAS die op de 
website van bodem+ is gepubliceerd in de FAQ: 'In welke gevallen moet ik op 
PFAS onderzoeken bij toepassen van grond en baggerspecie? Wat is de rol van 
vooronderzoek?' 

RWS033 Tekst waarop wordt gereageerd: diepe plas 
 
Kans of risico voor RWS: Risico dat oppervlaktewateren als diepe plas 
worden aangemerkt terwijl dat niet in rede ligt waardoor onnodige 
zware eisen aan de toepassing worden gesteld. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Aanvullende toelichting maken op 
HK met duidelijke definities 
 
Toelichting: definitie "uitschieters" 
 

In het handelingskader is in paragraaf 4 - onder de tabel in voetnoot 1  
aangegeven dat de volledige definitie in de Handreiking voor het inrichten van 
diepe plassen staat. 

RWS034 Tekst waarop wordt gereageerd: categorie 4.7 en 4.8.1. meten en 
toetsen op uitschieters 
 
Kans of risico voor RWS: onduidelijkheid over definities en precieze 
invulling: vertraging, extra kosten, moeilijk handhaafbaar wat wordt 
er concreet verstaan onder uitschieters? 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Aanvullende toelichting maken op 
HK met duidelijke definities 
 

Uitschieters' zijn gedefinieerd in het handelingskader. 



Toelichting: definitie "uitschieters" 
 

RWS035 Tekst waarop wordt gereageerd: categorie 4.7 worden meerder 
termen, sedimentdelende oppervlaktewaterlichamen is te ruim 
 
Kans of risico voor RWS: Sedimentdelend is in het rivierengebied te 
ruim, omvat bijv. de Rijn van oorsprong t/m Rotterdam. Veel te ruim. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Of lokaal houden of max 
oppervlaktewaterlichaam. Bij voorkeur beperken tot eigen riviertak. 
 
Toelichting: Tabel is straks het handvat voor wat wel en niet mag, 
deze moet eenduidig en duidelijk zijn. 
 

In het handelingskader is in paragraaf 4 - tabel (de toepassingswaarden voor 
PFAS) voor categorie 4.7 opgenomen dat oppervlaktewaterlichamen 
sedimentdelend zijn, als sediment vrij uitgewisseld kan worden tussen de 
oppervlaktewaterlichamen door stroming, wind of getij.  

RWS036 Tekst waarop wordt gereageerd: categorie 4.7: geldt dit nu ook voor 
het zomerbed oftewel meestal droogliggende delen van een 
oppervlaktewaterlichaam? (juridisch wel gezien als waterbodem) 
 
Kans of risico voor RWS: onduidelijkheid over definities en precieze 
invulling: vertraging, extra kosten, moeilijk handhaafbaar 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Aanvullende toelichting maken op 
HK met duidelijke definities: kaart zou wenselijk zijn met daarop 
welke oppervlaktewaterlichamen bedoeld worden 
 
Toelichting:  
definitie "sedimentdelen oppervlaktewaterlichamen" 
definitie "hetzelfde oppervlaktewaterlichaam" 
  

Het handelingskader hanteert de definitie oppervlaktewaterlichaam conform 
artikel 1.1 van de Waterwet: 
Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met 
de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor 
zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, 
alsmede flora en fauna.                                                                                                                                                                         
Het handelingskader gaat ervan uit dat wanneer sediment vrij uitgewisseld kan 
worden tussen de oppervlaktewaterlichamen door stroming, wind of getij 
oppervlaktewateren sedimentdelend zijn.  

RWS037 Tekst waarop wordt gereageerd: categorie 4.8.1. niet gelijke termen 
als 4.7, wel zelfde bedoeling 
 
Kans of risico voor RWS: Mag hier dan niet in sedimentdelende 
systemen toegepast worden, zoals in 4.7? 
 
Voorgestelde beheersmaatregel:  

4.7 in de tabel in paragraaf 4 van het handelingskader is aangepast. Bij 4.7 
betreft het verspreiden van baggerspecie in hetzelfde 
oppervlaktewaterlichaam of aansluitende (sedimentdelende) stroomafwaarts 
gelegen oppervlaktewaterlichamen. 



 
Toelichting: 
  

RWS038 Tekst waarop wordt gereageerd: categorie 4.8.2. 
 
Kans of risico voor RWS: risico: niet uniform 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Het in een ander 
oppervlaktewaterlichaam uitgezonderd "een diepe plas" >  “in een 
diepe plas” 
 
Toelichting: 
  

Dit slaat op de uitzondering, de tekst staat zo correct in de tabel. 

RWS039 Tekst waarop wordt gereageerd: categorie 4.9.1. open verbinding 
met een rijkswater 
 
Kans of risico voor RWS: onduidelijkheid over definities en precieze 
invulling: vertraging, extra kosten, moeilijk handhaafbaar 
onduidelijkheid (bij initiatiefnemers) of een buitendijkse plas zonder 
invaart hier ook toe behoort? 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Aanvullende toelichting maken op 
HK met duidelijke definities 
 
Toelichting: 
definitie "open verbinding" 
definitie in voetnoot 3 voorziet hier niet geheel in 
  

De definitie in voetnoot 1 (voorheen voetnoot 3) is uitvoerig. Er zal een 
verwijzing worden gemaakt naar de Handreiking voor het herinrichten van 
diepe plassen. Daarnaast is een kaart beschikbaar waarin een ter informatie 
een overzicht van de diepe plassen gegeven is. 

RWS040 Tekst waarop wordt gereageerd: categorie 4.1 
 
Kans of risico voor RWS: 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: bij "boven grondwaterniveau" 
verwijzen naar voetnoten 1 en 2. 
 
Toelichting: 

Boven grondwaterniveau is verwijderd. Het onderscheid vervalt. 



  

RWS041 Tekst waarop wordt gereageerd: categorie 4.4 gebiedskwaliteit 
 
Kans of risico voor RWS: 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Benoemen: niet bekend dan: 0,1 
ug/kgds 
 
Toelichting: Grond en baggerspecie toepassen in 
grondwaterbeschermingsgebieden 
  

In deze paragraaf is aangegeven dat de gebiedskwaliteit bepaald kan worden 
op basis van de bodemkwaliteitskaart. Indien die niet beschikbaar is, moet 
inderdaad op de bepalingsgrens worden teruggevallen. Dit is in de tekst 
toegelicht. 

RWS042 Tekst waarop wordt gereageerd: categorie 4.7 

 
Kans of risico voor RWS: risico: discussie/onduidelijkheid in 
uitvoering 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Wat wordt bedoeld met / wat zijn 
"uitschieters"? Definiëren of een vuistregel geven. 
 
Toelichting:  
  

Het handelingskader geeft een definitie van uitschieters. 

RWS043 Tekst waarop wordt gereageerd: categorie 4.7 
 
Kans of risico voor RWS: 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Het is voldoende om te verwijzen 
naar artikel 35, onder g, Bbk. Is het noodzakelijk om “verspreiden van 
baggerspecie in zoet of zout oppervlaktewater” erbij te vermelden. 
 
Toelichting: 
 

Zoals het is opgeschreven is de tekst zelfstandig leesbaar. 

RWS044 Tekst waarop wordt gereageerd: categorie 4.7 
 
Kans of risico voor RWS: risico: discussie/onduidelijkheid in 
uitvoering 
 

het handelingskader gaat ervan uit dat wanneer sediment vrij uitgewisseld kan 
worden tussen de oppervlaktewaterlichamen door stroming, wind of getij 
oppervlaktewaterlichamen sedimentdelend zijn. 



 
Voorgestelde beheersmaatregel: Wat zijn “sedimentdelende” 
oppervlaktewateren? Gaarne definiëren. 
 
Toelichting: 
 

RWS045 Tekst waarop wordt gereageerd: categorie 4.8.1. 
 
Kans of risico voor RWS: risico: niet uniform 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Baggerspecie toepassen in 
hetzelfde oppervlaktewaterlichaam in ophogingen in 
waterbouwkundige constructies, uitgezonderd "de diepe plas", als 
bedoeld in artikel 35, onder d, BBK >  “uitgezonderd in een diepe 
plas” 
 
Toelichting: 
 

Zoals het is opgeschreven is de tekst zelfstandig leesbaar. 

RWS046 Tekst waarop wordt gereageerd: waarden in de tabel 
 
Kans of risico voor RWS: Het alleen vermelden van PFOA en PFAS (of 
alleen PFOS en PFOA) geeft verwarring. Mensen in de 
uitvoeringspraktijk dachten bij de vorige wijziging dat het een foutje 
was 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Vermeld in de tabel waarden voor 
PFOS, PFOA en voor overige PFAS 
 
Toelichting: 
 

De waarde voor PFAS geldt voor een individuele PFAS, indien die in de 
betreffende categorie geen individuele eigen waarde heeft. Dit is bij de tabel 
verduidelijkt. 

RWS047 Tekst waarop wordt gereageerd: Grond en baggerspecie toepassen 
boven grondwaterniveau 

 
Kans of risico voor RWS: onduidelijk 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: tekst verwijderen 

Is verwijderd. 



 
Toelichting: hier staat nog boven grondwaterniveau, dat is komt te 
vervallen 
 

RWS048 Tekst waarop wordt gereageerd: soms PFAS/PFOA soms PFAS/PFOS 
 
Kans of risico voor RWS: onduidelijk 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Consequent PFOS/PFOA/PFAS 
hanteren 
 
Toelichting: 
 

Goede suggestie, is overgenomen. 

RWS049 Tekst waarop wordt gereageerd: voetnoot (1) is blijven staan 
 
Kans of risico voor RWS: onduidelijk 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: voetnoot verwijderen 
 
Toelichting: voetnoot hoort bij vervallen tekst 
 

Correct, is aangepast. 

RWS050 Tekst waarop wordt gereageerd: voet bij vervallen tekst 
 
Kans of risico voor RWS: onduidelijk 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: voetnoot verwijderen 
 
Toelichting: De tekst is vervallen, de verdere duiding heeft zijn 
noodzaak verloren, onnodige voetnoten doen de leesbaarheid geen 
goed 

 

Correct, is aangepast. 

RWS051 Tekst waarop wordt gereageerd: De 1 achter 4.9. is weggevallen 
 
Kans of risico voor RWS: onduidelijk 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: tekst toevoegen 

Correct, is aangepast. 



 
Toelichting: 
 

RWS052 Tekst waarop wordt gereageerd: nummering voetnoten 
 
Kans of risico voor RWS: onduidelijk 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: hernummering noodzakelijk na 
verwijdering overbodige voetnoten  
 
Toelichting: 
 

Correct, is aangepast. 

RWS053 Tekst waarop wordt gereageerd: voetnoot 1 
 
Kans of risico voor RWS: onduidelijk 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: voetnoot is overbodig geworden, 
verwijderen tekst 
 
Toelichting: 
 

Correct, is aangepast. 

RWS054 Tekst waarop wordt gereageerd: voetnoot 2 
 
Kans of risico voor RWS: onduidelijk 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: voetnoot is overbodig geworden, 
verwijderen tekst 
 
Toelichting: 
 

Correct, is aangepast. 

RWS055 Tekst waarop wordt gereageerd: voetnoot 4 
 
Kans of risico voor RWS: onduidelijk 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: voetnoot is overbodig geworden, 
verwijderen tekst 

Aangepast in het handelingskader 



 
Toelichting: 
 

RWS056 Tekst waarop wordt gereageerd: 
 
Kans of risico voor RWS: Bij de onderdelen 4.1 t/m 4.3 ontbreekt de 
vermelding van en motivatie voor het schrappen van de strengere 
eisen aan toepassen beneden de grondwaterstand 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: zin toevoegen die aangeeft dat het 
is losgelaten en verwijzen naar in het HK meer toelichting staat 
 
Toelichting: 
 

De volgende paragrafen zijn bedoeld als toelichting op de tabel. Het is niet 
nodig om hier nog een motivering toe te voegen. 

RWS057 Tekst waarop wordt gereageerd: categorie 4.9.2 … toepassen in 
ander diepe plassen…. 
 
Kans of risico voor RWS: Welke andere plassen zijn er nog meer dan 
de 'niet-' en 'vrijliggende plassen'? Er zijn plassen die niet in een 
Rijkswater liggen maar wel degelijk middels grondwater in verbinding 
staan met Rijkswater of ander groot opp.water. Dan wel in direct 
contact met een groot opp.water in beheer bij een 
Waterschap/Provincie. Maar deze laatste kunnen dus wel 
sedimentdelende zijn. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Alle vormen van plassen en in welk 
opp. waterlichaam of sedimentdelende situatie in beeld en 
meenemen. 
 
Toelichting: Definities conform Wtw en Bbk/Rbk aanhouden 
 

Voetnoot 1 (voorheen voetnoot 3) geeft aan dat er twee typen diepe plassen 
worden onderscheiden in het handelingskader. In de voetnoot isl een 
referentie opgenomen naar de Handreiking voor het herinrichten van diepe 
plassen. 

RWS058 Tekst waarop wordt gereageerd: categorie 4.9.2; verwijzing naar 4.9, 
die niet bestaat. 
 
Kans of risico voor RWS: 
 

Correct, is aangepast. 



Voorgestelde beheersmaatregel: Verwijzing corrigeren 
 
Toelichting: 
 

RWS059 Tekst waarop wordt gereageerd: Voetnoten 
 
Kans of risico voor RWS: Bij de voetnoten ontbreekt de verwijzing 
naar het omgaan met meetgehalten < bepalingsgrens. Dit geeft 
onduidelijkheden 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: verwijs ook naar bijlage G, 
onderdeel IV 
 
Toelichting: 
 

Het volgende is opgenomen in het handelingskader: "Indien meetgehalten 
onder de bepalingsgrens liggen, mag de beoordelaar naar analogie van bijlage 
G, onderdeel IV van de Rbk (Regeling bodemkwaliteit), ervan uitgaan dat de 
kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van 
een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de toepassingswaarden." 

RWS060 Tekst waarop wordt gereageerd: Voetnoten 1 en 2 
 
Kans of risico voor RWS: Voetnoten 1 en 2 gaan over beneden 
grondwaterstand. Dat is in deze verse van het HK niet meer relevant 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: schrappen voetnoten 1 en 2 
 
Toelichting: 
 

Correct, is aangepast. 

RWS061 Tekst waarop wordt gereageerd: voetnoot 3 
niet- vrijliggende plas 
 
Kans of risico voor RWS: risico: discussie/onduidelijkheid in 
uitvoering. onduidelijkheid over definities en precieze invulling: 
vertraging, extra kosten, moeilijk handhaafbaar 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Waarom niet aansluiten bij de 
definitie van “diepe plas” in de Handreiking? Handreiking: Diepe plas: 
Een met water gevulde verdieping / put in de (water)bodem die 
ontstaan is als gevolg van zand-, grind-, of kleiwinning of 
dijkdoorbraak (zoals wielen en kolken).  In deze definitie in het HK 

Er is een referentie opgenomen naar de Handreiking voor het herinrichten van 
diepe plassen. Het handelingskader beoogt geen nieuwe definitie te geven.  



wordt de term oppervlaktewaterlichaam ingebracht.                       De 
definitie van oppervlaktewaterlichaam volgens artikel 1.1 van de 
Waterwet is: Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak 
voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de 
bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk 
aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede 
flora en fauna. Een diepe plas is nooit een oppervlaktewaterlichaam, 
maar altijd een onderdeel van een oppervlaktewaterlichaam. 
Daarom definitie aanpassen aan definitie Handreiking. Aanvullende 
toelichting maken op HK met duidelijke definities graag iets opnemen 
over buitendijks/binnendijks en met of zonder invaart. 
 
Toelichting: definitie "niet-vrijliggende plas" aanvullen. 
 

RWS062 Tekst waarop wordt gereageerd: Voetnoot 4 
 
Kans of risico voor RWS: Voetnoot 4 is niet voldoende duidelijk, 
bovendien ontbreekt de vermelding dat boven 30% ook geen 
correctie plaatsvindt 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: voeg toe dat er ook boven 30% 
geen bodemtypecorrectie plaatsvindt (of nog beter: verwijs naar de 
bodemtypecorrectie voor PAK uit bijlage G, onderdeel III voor wat 
betreft de methode voor PAK) 
 
Toelichting: 
 

Het handelingskader is hierop verduidelijkt en in analogie met de Rbk gebracht. 
Op de waarden uit deze tabel hoeft geen bodemtypecorrectie te worden 
toegepast als het gehalte van organische stof minder dan 10% bedraagt. Als 
het gehalte organisch stof ligt tussen 10-30% dient wel een 
bodemtypecorrectie uitgevoerd te worden. Als het gehalte organisch stof 
boven de 30% is aangetoond dient het gehalte organisch stof van 30% gebruikt 
te worden bij de bodemtypecorrectie. 

RWS063 Tekst waarop wordt gereageerd: voetnoot 4, 5 en 6 
 
Kans of risico voor RWS: deze verwijzen nergens meer naar, omdat 
tekst is verwijderd. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: De inhoud van de voetnoten is wel 
van belang. Daarom de voetnoten op een andere manier in de tekst 
verwerken. 
 

De voetnoten verwijzen naar "Toepassingswaarde (μg/kg d.s.)", eerste regel 
laatste kolom. 



Toelichting: 
 

RWS064 Tekst waarop wordt gereageerd: voetnoot 7 
In deze gevallen kan het waterschap……op blz. 14 wordt gesproken 
over "het bevoegde gezag"!?! 
 
Kans of risico voor RWS: Niet in open verbinding staande plassen 
kunnen ook onder de  bevoegdheid van het Rijk vallen. Voorbeeld: 
De dekgrondbergingen van het project Grensmaas (diepe plassen) 
vallen onder 4.9.2. (staan niet in open verbinding met de Maas). 
Onduidelijkheid over definities en precieze invulling: vertraging, extra 
kosten, moeilijk handhaafbaar wordt hier met het waterschap niet 
de waterbeheerder bedoeld? 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Niet alleen het waterschap als 
bevoegd gezag noemen, maar ook het Rijk. Aanvullende toelichting 
maken op HK met duidelijke definities. Waterschap suggereert 
binnendijks. 
 
Toelichting: definitie "waterbeheerder", definitie "waterschap" 
(binnendijks), definitie "bevoegd bezag" 
 

Het waterschap in voetnoot 7 is veranderd in "het bevoegde gezag". 

RWS065 Tekst waarop wordt gereageerd: …. Beneden grondwaterniveau 
vallen onder cat. 4.5. 
 
Kans of risico voor RWS: Deze is in de tabel vervallen. Vreemd dat er 
verschil is gemaakt, zandwinplassen staan per definitie in contact 
met grondwater. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: 
 
Toelichting: 
 

Deze tekst is geel gearceerd en daarmee vervallen. 

RWS066 Tekst waarop wordt gereageerd: "Wel wordt aangeraden om bij 
nieuw uit te voeren waterbodemonderzoek een aantal 
representatieve metingen te doen om te controleren of er geen 

De term 'uitschieters' is gedefinieerd. 



sprake is van onverwacht hoge waarden van PFAS in de 
baggerspecie. 
Dit kan duiden op een voor de watergang niet-representatieve 
verontreiniging als gevolg van een puntbron. Door het toepassen van 
baggerspecie waarin uitschieters van PFAS zijn aangetroffen, zal de 
bestaande bodemkwaliteit verslechteren. Deze lokaal sterker 
verontreinigde baggerspecie mag daarom niet worden toegepast." 
 
Kans of risico voor RWS: Handhavers en initiatiefnemers geven aan 
dat ‘aantal representatieve metingen’ en ‘uitschieters’ niet 
handhaafbaar is. Dit leidt tot discussies in de uitvoeringspraktijk en 
soms opnieuw uitvoeren van een onderzoek 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: verduidelijk waar mogelijk 
 
Toelichting: 
 

RWS067 Tekst waarop wordt gereageerd: Voor onderzoeken naar de kwaliteit 
van baggerspecie die na 8 juli 2019 (de datum waarop het eerste 
tijdelijk handelingskader van kracht werd) zijn uitgevoerd, is het 
advies om ook op PFAS te analyseren. 
 
Kans of risico voor RWS: suggereert nog een overgangstermijn 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Moet hier niet gewoon staan: Voor 
onderzoeken naar de kwaliteit van baggerspecie is het advies om ook 
op PFAS te analyseren. 
 
Toelichting: Deze zin geeft invulling aan de overgangstermijn na 8 juli 
2019 voor wat betreft lopende onderzoeken. 
 

De datum 8 juli 2019 is genoemd omdat er op die datum een handelingskader 
voor PFAS was, en dat aangetoond moest worden dat binnen de zorgplicht 
gehandeld werd.  

RWS068 Tekst waarop wordt gereageerd: Voor het toepassen van 
baggerspecie uit watergangen op de kant is het in het kader van de 
dubbele toets die normaal gesproken voor toepassen op de 
landbodem geldt, niet nodig om de bodemkwaliteit vast te stellen. 
 

Aangepast in het handelingskader 



Kans of risico voor RWS: Hier wordt niet specifiek het aangrenzend 
perceel benoemd. Kan dus anders geïnterpreteerd worden. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Beter zou zijn om dit verspreiden 
op aangrenzend perceel te noemen i.p.v. toepassen op de kant. 
 
Toelichting: In de tabel staat het wel goed met verwijzing naar het 
BBK 
 

RWS069 Tekst waarop wordt gereageerd: "Dit betekent dat ook grond- en 
baggerspecie van elders kan worden toegepast, zolang de kwaliteit 
dezelfde is als de kwaliteit ter plekke. Indien die niet bekend is of niet 
lokaal is vast te stellen " 
 
Kans of risico voor RWS: Het is onduidelijk op welke manier de 
kwaliteit van de ontvangende bodem vastgesteld mag worden. Moet 
hiervoor beleid en een bodemkwaliteitskaart vastgesteld zijn? Mag 
dat op basis van een niet vastgestelde bodemkwaliteitskaart 
(regionale bodemkwaliteitskaart)? Mag dat op basis van een 
bodemonderzoek? 
Onduidelijk of provincie strenger beleid mag voeren. Dus voor grond 
van elders een strengere eis dan de gebiedskwaliteit. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: verduidelijk waar mogelijk 
 
Toelichting: 
 

Om de gebiedskwaliteit vast te stellen middels een bodemkwaliteitskaart is er 
een Richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Echter wanneer er geen 
bodemkwaliteitskaart is kan een initiatiefnemer zich alleen baseren op het 
perceel waar hij/zij voornemens is een toepassing van grond of baggerspecie te 
realiseren. Om de kwaliteit van de ontvangende bodem vast te stellen zijn 
eisen gesteld in de Regeling bodemkwaliteit. Het is vervolgens aan het bevoegd 
gezag om te bepalen of de kwaliteit zoals die is vastgesteld in redelijkheid 
overeenstemt met de verwachte gebiedskwaliteit van het 
grondwater/drinkwaterbeschermingsgebied (maatwerk). 

RWS070 Tekst waarop wordt gereageerd: "In een eerdere versie van het 
handelingskader werd expliciet aangegeven dat onder 
grondwaterniveau alleen grond en baggerspecie die voldoet aan de 
achtergrondwaarde kon worden toegepast. Veelal volgt deze 
toepassingseis ook uit het feit en de toets dat de bodem onder 
grondwaterniveau niet is verontreinigd (toets aan ontvangende 
bodemkwaliteit). In de uitvoeringspraktijk leidde de eis aan de 
toepassing van grond en baggerspecie onder grondwaterniveau in 
bodemdaling gevoelige gebieden tot discussie over de vraag welke 

Het loslaten van het onderscheid boven/onder grondwaterniveau is gebaseerd 
op de RIVM-literatuurstudie naar uitloging in grondwater. Dit is in het 
handelingskader verwerkt.  



toepassingscategorie uit het handelingskader gekozen moest worden 
bij toepassing van grond en baggerspecie op het maaiveld. Om 
voorgaande redenen is ervoor gekozen om het onderscheid tussen 
toepassen boven en onder grondwaterniveau te verlaten" 
 
Kans of risico voor RWS: Er ontbreekt een toelichting waarom het 
wetenschappelijk verantwoord is om een strengere eis los te laten 

 
Voorgestelde beheersmaatregel: 
 
Toelichting: voeg de wetenschappelijke onderbouwing toe 
 

RWS071 Tekst waarop wordt gereageerd: Begripsomschrijving oppervlakte-
waterlichaam 
 
Kans of risico voor RWS: Risico is dat het HK niet ziet op 
oppervlaktewaterlichamen waarop het behoort te zien. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Begripsomschrijving verwijderen. 
 
Toelichting: Veel regionale oppervlaktewaterlichamen zijn geen 
KRW-oppervlaktewaterlichamen. De definitie van diepe plas in het 
handelingskader ziet uitsluitend op vrijliggende diepe plassen die 
bovendien nog KRW-oppervlaktewaterlichaam moeten zijn. 
Dergelijke plassen bestaan helemaal niet, waardoor het 
toepassingsbereik van de toepassingswaarden in categorieën 4.9.1 
en 4.9.2 nihil is.’ Zonder begripsomschrijving in het HK wordt 
automatisch teruggevallen op de begripsomschrijving van de 
Waterwet. 
 

In het handelingskader is de definitie van oppervlaktewaterlichaam uit artikel 
1.1 van de Waterwet gehanteerd.  

RWS072 Tekst waarop wordt gereageerd: … Het zelfde opp.waterlichaam of 
stroomafwaarts gelegen aansluitende opp. waterlichaam…..Dus niet 
sedimentdelende opp.waterlichaam? 
 
Kans of risico voor RWS: Definities gelijk houden met tabel onder 4. 
In de rode tekst wel sedimentdelende 4,8weer opgenomen. 

De tekst in de tabel is aangepast naar de omschrijving in paragraaf 4.7. 



 
Voorgestelde beheersmaatregel: Blijf bij de definities in de Wtw en 
Bbk/Rbk 
 
Toelichting: 
 

RWS073 Tekst waarop wordt gereageerd: …. Om te voorkomen dat een niet-
representatieve verontreiniging, ….. 
 
Kans of risico voor RWS: Is dit hetzelfde als niet-diffuse 
verontreiniging? 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: 
 
Toelichting: 
 

Hierin wordt bedoeld dat hogere waarden worden aangetroffen als gevolg van 
puntbronverontreiniging. Niet representatief is afwijkend van de rest van het 
oppervlaktewaterlichaam.  

RWS074 Tekst waarop wordt gereageerd: 4.7 zwarte tekst naar rode tekst 
 
Kans of risico voor RWS: verwarrend 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: 
 
Toelichting: De vele termen kunnen verwarrend overkomen voor 
adviesbureaus of toepassers 
 

Zwarte tekst is oude tekst, rode tekst is nieuwe tekst.  

RWS075 Tekst waarop wordt gereageerd: In verband hiermee is het ook niet 
nodig om altijd de kwaliteit van de baggerspecie te bepalen. 
 
Kans of risico voor RWS: onduidelijkheid over wanneer wel of niet: 
vertraging, extra kosten, moeilijk handhaafbaar 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: kaart maken met de verschillende 
oppervlaktewaterlichamen 
 
Toelichting: 
 

In het handelingskader is de definitie van oppervlaktewaterlichaam uit artikel 
1.1 van de Waterwet gehanteerd. Het handelingskader geeft geen overzicht 
van alle oppervlaktewaterlichamen. 



RWS076 Tekst waarop wordt gereageerd: Ook voor niet-sedimentdelende 
benedenstroomse zoute oppervlaktewaterlichamen geldt derhalve 
dat geen nadere begrenzing ten aanzien van de PFAS-concentratie 
gesteld hoeft te worden, anders dan dat gemeten en getoetst moet 
worden op uitschieters. 
 
Kans of risico voor RWS: onduidelijkheid over definities en precieze 
invulling: vertraging, extra kosten, moeilijk handhaafbaar 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: van zoet naar zout, ik lees dat alles 
mag? kaart maken met de verschillende oppervlaktewaterlichamen 
 
Toelichting: definitie "uitschieters" 
 

In het handelingskader is de definitie van oppervlaktewaterlichaam uit artikel 
1.1 van de Waterwet gehanteerd. Het handelingskader geeft geen overzicht 
van alle oppervlaktewaterlichamen. 

RWS077 Tekst waarop wordt gereageerd: oppervlaktewaterlichaam 
 
Kans of risico voor RWS: onduidelijkheid over definities en precieze 
invulling: vertraging, extra kosten, moeilijk handhaafbaar 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: kaart maken met de verschillende 
oppervlaktewaterlichamen 
 
Toelichting: 
 

In het handelingskader is de definitie van oppervlaktewaterlichaam uit artikel 
1.1 van de Waterwet worden gehanteerd. Het handelingskader geeft geen 
overzicht van alle oppervlaktewaterlichamen. 

RWS078 Tekst waarop wordt gereageerd: Voor onderzoeken naar de kwaliteit 
van baggerspecie die na 8 juli 2019 (de datum waarop het eerste 
tijdelijk handelingskader van kracht werd) zijn uitgevoerd, is het 
wenselijk  om ook op PFAS te analyseren. 
 
Kans of risico voor RWS: Risico: discussie/onduidelijkheid in 
uitvoering over het al dan niet uitvoeren van onderzoek naar PFAS. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Hier meer stellig opnemen dat 
onderzoek moet worden uitgevoerd naar PFAS (in termen als 
verplicht of noodzakelijk). 
 

In paragraaf 4.7 van het handelingskader wordt niet langer gesteld dat het 
wenselijk is, maar dat het nodig is.  



Toelichting: 
 

RWS079 Tekst waarop wordt gereageerd: Voor onderzoeken naar de kwaliteit 
van baggerspecie die na 8 juli 2019…..is het wenselijk om ook op 
PFAS te analyseren. 
 
Kans of risico voor RWS: onduidelijkheid over definities en precieze 
invulling: vertraging, extra kosten, moeilijk handhaafbaar 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: wenselijk uit de tekst halen. 
 
Toelichting: 
 

In paragraaf 4.7 van het handelingskader wordt niet langer gesteld dat het 
wenselijk is, maar dat het nodig is.  

RWS080 Tekst waarop wordt gereageerd: "Omdat in deze situatie het 
uitgangspunt van stand-still niet in het geding komt, kan de 
baggerspecie worden verspreid, ook als sprake is van grootschalig 
toepassen." 
 
Kans of risico voor RWS: 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: woorden: "ook als sprake is van 
grootschalig toepassen" schrappen 
 
Toelichting: Een GBT kan ingevolge art 63, eerste lid, Bbk alleen voor 
toepassingen bedoeld in artikel 35, onder a, c tot en met e, Bbk, dus 
niet voor verspreiden bedoeld onder g. 
  

Tekst is toegepast.  

RWS081 Tekst waarop wordt gereageerd: Wel wordt aangeraden om bij 
nieuw uit te voeren waterbodemonderzoek een aantal 
representatieve metingen te doen om te controleren of er geen 
sprake is van onverwacht hoge waarden van PFAS in de 
baggerspecie. Dit kan duiden op een niet-representatieve 
verontreiniging, in het bijzonder als gevolg van een puntbron. Door 
het toepassen van baggerspecie waarin uitschieters van PFAS zijn 
aangetroffen, zal de bestaande kwaliteit van de waterbodem en de 

De term 'uitschieters' is in het handelingskader gedefinieerd. Wat precies 
representatief is, is moeilijk generiek aan te geven. 



waterkwaliteit verslechteren. Deze lokaal sterker verontreinigde 
baggerspecie mag daarom niet worden toegepast" 
 
Kans of risico voor RWS: Handhavers en initiatiefnemers geven aan 
dat ‘aantal representatieve metingen’ en ‘uitschieters’ niet 
handhaafbaar is. Dit leidt tot discussies in de uitvoeringspraktijk en 
soms opnieuw uitvoeren van een onderzoek 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: verduidelijk waar mogelijk 
 
Toelichting: 
  

RWS082 Tekst waarop wordt gereageerd: niet tot verslechtering van de 
bestaande kwaliteit… 
 
Kans of risico voor RWS: politiek/ bestuurlijk risico: verspreiding nabij 
drinkwaterinnamepunt kan leiden tot tijdelijk verhoogde PFAS 
concentraties 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Bestaande afspraak bij RWS is om 
baggerwerk (het baggeren zelf) nabij innamepunt te melden aan 
waterwinbedrijven. Waterwinbedrijf kan er dan voor kiezen inname 
tijdelijk te staken. Optie is om bagger waar mogelijk benedenstrooms 
van innamepunt te verspreiden/toepassen. 
 
Toelichting: 
   

Bij baggerwerkzaamheden behoort het tot de dagelijkse praktijk dat nabije 
drinkwaterinnamepunten worden gewaarschuwd. Het is daarom niet 
noodzakelijk om hier in het HK een handelingsperspectief voor te schetsen. 

RWS083 Tekst waarop wordt gereageerd: Wel wordt aangeraden…… 
 
Kans of risico voor RWS: risico: vrijblijvende uitspraak. Wat is de 
handelwijze bij onverwacht hoge waarden? 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Concreet beschrijven hoe te 
handelen 
 
Toelichting: 

In het geval van onverwacht hoge waarden is het aan lokaal bevoegd gezag om 
deze waarde te interpreteren.  



 

RWS084 Tekst waarop wordt gereageerd: Door het toepassen van 
baggerspecie waarin uitschieters van PFAS……… 
 
Kans of risico voor RWS: onduidelijk hoe om te gaan met uitschieters 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Concreet beschrijven hoe te 
handelen 
 
Toelichting: een uitschieter kan duiden op hotspot, maar dat hoeft 
niet zo te zijn. Hoe toon je aan dat sprake is van een hot spot? Bij 
welke concentraties en bij welke omvang van de hot spot moet je de 
bestemmingsmogelijkheden van de bagger afzonderlijk beoordelen? 
  

Het handelingskader bevat een definitie van uitschieters. 

RWS085 Tekst waarop wordt gereageerd: Sedimentdelend systeem (zoals het 
Kanaal van Gent naar Terneuzen en het Noordzeekanaal, die door 
sluizen van directe verbinding met de Noordzee zijn afgesloten) 
 
Kans of risico voor RWS: technisch inhoudelijk en communicatief 
risico: van nature vindt niet direct uitwisseling plaats tussen kanaal 
en zee. De zeebodem is schoner dan kanaalbodem, dus geen stand-
still. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Heldere beleidskeuze beschrijven  
dat vanuit vrachtbenadering de toevoeging een fractie betreft t.o.v. 
de jaarlijkse vracht die via het oppervlaktewater wordt geloosd en 
daarom is gekozen voor deze werkwijze. (Pas daarbij op voor 
precedentwerking: welke andere toepassingen/lozingen van PFAS 
kun je met dezelfde argumenten toestaan?) In de beschrijving kan in 
dit kader ook de al veel langer bestaande praktijk van verspreiden 
zoute bagger in (vakken op) zee worden genoemd, inclusief de 
voorwaarden waaronder dat plaatsvindt. 
 
Toelichting: 
  

Het loslaten van het onderscheid dat wordt gemaakt vanuit het perspectief 
stand still voor toepassing in een sedimentdelend en een niet sedimentdelend 
systeem is heroverwogen en is op basis van nieuwe meetgegevens in zwevend 
stof besloten dit onderscheid in het handelingskader te blijven hanteren. 



RWS086 Tekst waarop wordt gereageerd: en dat bovendien op de 
herkomstlocaties van de te verspreiden baggerspecie voor PFOS en 
PFOA geen concentraties boven het herverontreingingsniveau zijn 
gemeten. 
 
Kans of risico voor RWS: Technisch inhoudelijk en communicatief 
risico: in het UU-rapport PFAS in de rijkswateren 2008-2020 staat bij 
conclusies (p 35) o.a.: De hoogste concentraties PFAS worden over 
het algemeen gevonden in de Schelde en het Kanaal 
van Gent naar Terneuzen. En: puntbronnen van PFAS bevinden zich 
verder in het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Lijkt er dus op dat KGT 
wel degelijk relatief sterk met PFAS is verontreinigd, hoewel dit 
(nog?) niet uit baggeranalyses is gebleken. Vertrouwelijk door de 
Vlamingen in kader Scheldecommissie gedeelde informatie over 
bekende PFAS-bronnen in Vlaamse deel Scheldegebied, waaronder 
Vlaamse deel KGT, bevestigt dat daar PFAS-bronnen (bekend) zijn. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: oplossing kan mogelijk worden 
gezocht in het omgaan met hotspots ('uitschieters'). In toekomst 
tóch sterker verontreinigde bagger uit KGT kan dan als hotspot 
worden aangemerkt. Andere mogelijkheid is introductie van een max 
waarde voor PFAS bij verspreiding op zee 
 

Toelichting: Verschil tussen gemeten waterkwaliteit en 

baggerkwaliteit in KGT is opmerkelijk. In rapport over waterkwaliteit 

zijn de getallen gebaseerd op meetpunt Sas van Gent.  De verhoogde 

PFAS-concentraties op meetpunt Sas van Gent gelden voor bijna alle 

bekeken PFAS-verbindingen. De concentraties bij Sas van Gent zijn 

vaak een factor 2 of 3 hoger zijn dan in de rest van Nederland (voor 

sommige stoffen zelfs hoger). Dit zien we ook voor de concentraties 

bij Schaar van Ouden Doel (Westerschelde). Voor Noordzeekanaal is 

dit niet het geval. 

Het loslaten van het onderscheid dat wordt gemaakt vanuit het perspectief 
stand still voor toepassing in een sedimentdelend en een niet sedimentdelend 
systeem is heroverwogen en is op basis van nieuwe meetgegevens in zwevend 
stof besloten dit onderscheid in het handelingskader te blijven hanteren. 

RWS087 Tekst waarop wordt gereageerd: moet worden op uitschieters  
 

Het handelingskader bevat een definitie van uitschieters. 



Kans of risico voor RWS: onduidelijk hoe te toetsen 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Concreet beschrijven hoe te 
handelen 
 
Toelichting: 
 

RWS088 Tekst waarop wordt gereageerd: Als de baggerspecie binnen 
hetzelfde oppervlaktewaterlichaam (zowel stroomopwaarts als 
stroomafwaarts) wordt toegepast waaruit het is vrijgekomen 
(categorie 4.8.1 in de tabel), kan er geen verslechtering optreden, 
omdat de baggerspecie alleen wordt verplaatst  
 
Kans of risico voor RWS: Wat te kort door de bocht opgeschreven, 
want er kan tijdelijk wel sprake zijn van verslechtering (denk aan 
gevolgen drinkwaterbedrijven) en de gemiddelde kwaliteit van het 
uitwisselingsoppervlak tussen bodem en water kan ook (ongunstig) 
veranderen. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Genuanceerder beschrijven. 
 
Toelichting: 
 

De tekst is in het handelingskader genuanceerder opgeschreven. 

RWS089 Tekst waarop wordt gereageerd: Wel wordt aangeraden om bij 
nieuw uit te voeren waterbodemonderzoek een aantal 
representatieve metingen te doen om te controleren of er geen 
sprake is van onverwacht hoge waarden van PFAS in de 
baggerspecie  
 
Kans of risico voor RWS: Vanuit waterkwaliteitsoogpunt te 
vrijblijvend. Een echte PFAS hot-spot moet niet worden toegepast. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Concreet beschrijven hoe te 
handelen 
 
Toelichting: 

Paragraaf 4.7 van het handelingskader is aangepast, zodat duidelijker staat 
omschreven dat representatieve metingen uitgevoerd dienen te worden om te 
controleren of er geen sprake is van onverwacht hoge waarden van PFAS in de 
baggerspecie. 



RWS090 Tekst waarop wordt gereageerd: "Wel wordt aangeraden om bij 
nieuw uit te voeren waterbodemonderzoek een aantal 
representatieve metingen te doen om te controleren of er geen 
sprake is van onverwacht hoge waarden van PFAS in de 
baggerspecie. Dit kan duiden op een niet- representatieve 
verontreiniging, in het bijzonder als gevolg van een puntbron. Het 
toepassen van baggerspecie waarin uitschieters van PFAS zijn 
aangetroffen, is ongewenst omdat daarmee een bestaand probleem 
in stand wordt gehouden." 
 
Kans of risico voor RWS: Handhavers en initiatiefnemers geven aan 
dat ‘aantal representatieve metingen’ en ‘uitschieters’ niet 
handhaafbaar is. Dit leidt tot discussies in de uitvoeringspraktijk en 
soms opnieuw uitvoeren van een onderzoek. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: verduidelijk waar mogelijk 
 
Toelichting: 
 

De term 'uitschieters' is gedefinieerd in het handelingskader. Wat precies 
representatief is, is moeilijk generiek aan te geven. 

RWS091 Tekst waarop wordt gereageerd: … Wel wordt aangeraden om bij 
nieuw uit te voeren onderzoek…. 
 
Kans of risico voor RWS: 'Aangeraden is te vrijblijvend en kan 
misbruikt worden. Van belang dat het aan de aan de 
onderzoeksnormen voldoet. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: 'Aangeraden' verwijderen. Er mag 
alleen binnen hetzelfde opp.waterlichaam hergebruikt worden als er 
geen uitschieters in zitten. Is analyseren conform normen. 
 
Toelichting: 
 

Dit is in het handelingskader minder vrijblijvend geformuleerd. 

RWS092 Tekst waarop wordt gereageerd: … zorgen we ervoor dat de kwaliteit 
in de gebieden niet achteruit gaat. 

Uitgangspunt is dat er geen meer vervuilende grond of baggerspecie wordt 
verspreid c.q. toegepast. Binnen hetzelfde oppervlaktewaterlichaam is 
bodemmateriaal daarom toepasbaar, voor andere oppervlaktewaterlichamen 
(rijkswateren) is dat het herverontreinigingsniveau. 



Kans of risico voor RWS: Is al sprake van bij verondiepen, er gaat 
meer slechter materiaal in dan het herverontreinigingsniveau van het 
systeem. Ook significante opvulling met slechtere kwaliteit. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Duidelijkheid in wat het doel is, 
kwaliteit van het opp.waterlichaam incl. de lokale omstandigheden 
van de plas of je staat de opvulling met in verhouding slechter 
materiaal toe. Is breder dan PFAS. 
 
Toelichting: 
 

RWS093 Tekst waarop wordt gereageerd: 2e alinea algemeen 
er wordt niets gezegd over boven- en/of ondergrond 
 
Kans of risico voor RWS: onduidelijk: moet m.b.t. PFAS rekening 
worden gehouden met boven- en ondergrond en de verschillende 
belastingen of is een begrensd beheergebied bepalend en valt alles 
daarbinnen? 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Aanvullende toelichting maken op 
HK met duidelijke definities 
 
Toelichting: definitie "lagen/"bovengrond/ondergrond"  
i.r.t. PFAS en eisen uit het Bbk 
 

Het betreft hier toepassingen in oppervlaktewaterlichamen, er wordt geen 
onderscheid gemaakt in boven- en ondergrond. 

RWS094 Tekst waarop wordt gereageerd: 2e alinea: onverwacht hoge 
waarden van PFAS 
 
Kans of risico voor RWS: onduidelijkheid over definities en precieze 
invulling: vertraging, extra kosten, moeilijk handhaafbaar 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Aanvullende toelichting maken op 
HK met duidelijke definities 
 
Toelichting: definitie "uitschieters" of "onverwachte hoge waarden" 
 

De term 'uitschieters' is in het handelingskader gedefinieerd. 



RWS095 Tekst waarop wordt gereageerd: Laatste alinea: ….ander niet 
sedimentdelend opp.waterlichaam… 
 
Kans of risico voor RWS: Definities duidelijk houden en eenduidig. Nu 
is het geen stroomafwaarts gelegen opp.waterlichaam? 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Definities eenduidig houden 
 
Toelichting: 
 

De tekst 'niet sedimentdelend' is geel gearceerd en is verwijderd. 

RWS096 Tekst waarop wordt gereageerd: Op die manier zorgen we ervoor dat 
de kwaliteit in deze gebieden niet achteruit gaat. Uiteraard kunnen 
met gebiedspecifiek beleid  afwijkende lokale maximale waarden 
worden vastgesteld (zie hiervoor paragraaf 5). 
 
Kans of risico voor RWS: Risico: door alleen gebiedspecifiek beleid te 
noemen, krijgen de andere maatwerkconstructies onvoldoende 
aandacht. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Tevens vermelden: "Of een andere 
maatwerk-constructie, zoals locatie- of projectspecifieke invulling 
van de zorgplicht." 
 
Toelichting: 
 

Er is in het handelingskader toegevoegd dat naast gebiedsspecifiek beleid ook 
maatwerk, door een nadere invulling van de zorgplichten bij specifieke 
toepassingen, mogelijk is. 

RWS097 Tekst waarop wordt gereageerd: Categorie 4.8.2 in de tabel bevat 
daarnaast toepassingswaarden voor verspreiden van baggerspecie in 
situaties 
 
Kans of risico voor RWS: onduidelijk dat hier niet bij staat dat 
verspreiden als in art 35 onder g wordt bedoeld. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: toevoegen: , zoals bedoeld in art 
35, onder g van het BBK. 
 

Die verwijzing staat wel in de tabel in paragraaf 4 van het handelingskader en 
de tekst is daar een toelichting op. 



Toelichting: Deze toevoeging bij iedere nieuwe beschrijven van een 
verspreidingsactiviteit voorkomt onjuiste interpretatie. 
 

RWS098 Tekst waarop wordt gereageerd: '- voor ander PFAS = 0,8 ug/kg 
 
Kans of risico voor RWS: Is dit echt een uitzondering en wat wordt 
hier exact bedoeld? Andere stoffen van de PFAS familie of alleen de 
PFAS? 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Exacter beschrijven wat wordt 
bedoeld qua stof(fen) 
 
Toelichting: 
 

- voor PFOS = 3,7 μg/kg d.s.   
- voor PFOA = 0,8 μg/kg d.s.                                                                       
- voor andere individuele PFAS = 0,8 μg/kg d.s. 

RWS099 Tekst waarop wordt gereageerd: .. De waterkwaliteit in niet-
vrijliggende diepe plassen wordt vooral veroorzaakt door de kwaliteit 
van het opp.water waarmee het in verbinding staat. 
 
Kans of risico voor RWS: Deze uitwisseling valt reuze mee, maar het 
effect op de waterkwaliteit wordt vooral veroorzaakt door de 
handelingen in de plas, en dat is met dus slechter kwaliteit materiaal 
dan het opp.water waarmee het in verbinding staat. Anders is het 
gelijk aan het herverontreinigingsniveau. Klopt dus niet!  Uitwisseling 
in een gestuwd pand v.e. rivier is minimaal 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Dan alleen nog verondiepen met 
kwaliteit a la herverontreinigingsniveau voor specie van buitenaf en 
gebiedseigen wel tot klasse B i.h.k.v. stand still en 
gebiedsverbetering. 
 
Toelichting: 
 

Voor niet-vrijliggende diepe plassen geldt dat tot herverontreinigingsniveau 
toegepast mag worden.  

RWS100 Tekst waarop wordt gereageerd: De formulering van de normen is 
voor niet-vrijliggende plassen anders dan voor vrijliggende plassen. 
 
Kans of risico voor RWS: Niet uniform. 

Er is naar de uniformiteit van formuleringen gekeken. 



 
Voorgestelde beheersmaatregel: Dezelfde volgorde en formulering 
aanhouden als bij niet-vrijliggende plassen:“-voor PFOS = 1,1 μg/kg 
d.s.-voor andere individuele PFAS = 0,8 μg/kg d.s. “. 
 
Toelichting: 
 

RWS101 Tekst waarop wordt gereageerd: Een overzicht van de diepe plassen 
is terug te vinden op internet: link klopt niet meer en moet 
Rijksoverheid.nl worden 

 
Kans of risico voor RWS: onduidelijk: wat is de status van deze kaart, 
bindend of informerend? En wat is het doel? 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Aanvullende toelichting wat er 
precies wordt beoogd met deze kaart. En aanpassen link! 
 
Toelichting: Er zijn nog steeds (in ieder geval 4 bij RWS-ON) plassen 
waar al wordt toegepast, plassen die binnenkort van start gaan en 
plassen die in voorbereiding zijn die allemaal (nog) niet op de 
overzichtskaart staan. 
 

De kaart is informerend, er staat een disclaimer onder de kaart: kaart is 
informerend, vraag altijd bij lokaal bevoegd gezag na wat als diepe plas wordt 
beschouwd. 

RWS102 Tekst waarop wordt gereageerd: "Een overzicht van de diepe plassen 
is terug te vinden op internet" 
 
Kans of risico voor RWS: Risico is het overzicht als limitatief wordt 
beschouwd. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Duidelijk maken dat overzicht niet 
limitatief bedoeld is. 
 
Toelichting: In het verleden is wel betoogd dat dit overzicht niet 
limitatief is. Dit heeft in de uitvoeringspraktijk tot discussie geleid. 
 

De kaart is informerend, er staat een disclaimer onder de kaart: kaart is 
informerend, vraag altijd bij lokaal bevoegd gezag na wat als diepe plas wordt 
beschouwd. 



RWS103 Tekst waarop wordt gereageerd: herverontreinigingsniveau 
 
Kans of risico voor RWS:  Vanuit waterkwaliteitsoogpunt is de tekst  
wat kort door de bocht. Er kan/zal in elk geval tijdelijk verslechtering 
optreden. Daarnaast kan verplaatsing ertoe leiden dat de 
gemiddelde kwaliteit van de toplaag, die in direct contact staat met 
het                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
oppervlaktewater, slechter (of juist beter) wordt door het baggeren 
en toepassen van de bagger 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Het voorlopige HVN zoals dat nu is 
afgeleid is een momentopname. Mede n.a.v. de EFSA-opinie is er alle 
reden om de diffuse verontreiniging met PFAS terug te dringen. 
De PFAS concentraties liggen op een onacceptabel hoog niveau. 
Terugdringen PFAS emissies betekent dat het HVN gaat dalen (zie 
ontwikkeling concentraties PFOS gedurende afgelopen circa 15 jaar).  
Dit vraagt om verduidelijking: voor hoe lang is het “voorlopige HVN” 
van toepassing? Wanneer wordt het geëvalueerd? 
N.B.: ook voor het afgeleide HVN van andere stoffen is er aanleiding 
om te bekijken of die nog actueel zijn. Maar de concentraties van de 
meeste stoffen met een HVN liggen waarschijnlijk (door de eerder al 
genomen emissiebeperkende maatregelen) op een stabieler niveau 
dan dat van PFAS). En de concentraties van andere stoffen geven 
(hopelijk) geen aanleiding voor alarmerende berichten over invloed 
op de gezondheid van mensen. 
 
Toelichting: 
 

Het herverontreinigingsniveau is gebaseerd op metingen van een paar jaar. Er 
worden meerjarige metingen op concentraties PFAS uitgevoerd. Het 
herverontreinigingsniveau zal op basis van de data uit deze metingen worden 
aangepast als daar aanleiding toe is.  
 
  

RWS104 Tekst waarop wordt gereageerd: De waterkwaliteit in niet-
vrijliggende diepe plassen wordt vooral bepaald door de kwaliteit van 
het oppervlaktewater waarmee de diepe plas in verbinding staat. Nu 
blijkt dat er geen verschil is in uitlooggedrag tussen baggerspecie en 
grond, kan voor grond dezelfde waarde als het voorlopige 
herverontreinigingsniveau voor baggerspecie worden gehanteerd. 
 

Er worden geen problemen voorzien met gebiedsvreemde bagger/grond 
(eventueel afkomstig uit het buitenland) in relatie tot de grondwaterkwaliteit 
voor zowel plassen als diepe plassen. 



Kans of risico voor RWS: Technisch-inhoudelijk risico: bagger uit 

hetzelfde waterlichaam/stroomgebied dat voldoet aan HVN zal ook 

in de plas niet tot problemen leiden voor de waterkwaliteit. Maar 

geldt dit ook voor gebiedsvreemde bagger/grond afkomstig uit 

geheel andere waterlichamen/(deel)stroomgebied, eventueel uit het 

buitenland? De relatie tussen de toegepaste grond/bagger en 

waterkwaliteit kan dan mogelijk anders uitvallen, door een andere 

verdelingscoëfficiënt water-bodem (Kd). M.a.w.: totaalgehalten in de 

toe te passen grond/bagger van buiten het watersysteem zijn op 

zichzelf onvoldoende informatie om de effecten op waterkwaliteit te 

beoordelen. 

Voorgestelde beheersmaatregel: Roept de vraag op bij bagger/grond 
"van buiten waterlichaam/(deel)stroomgebied" aanvullend een 
beoordeling op de consequenties voor waterkwaliteit (op basis van 
(worst case) Kd waarden zoals vastgesteld door RIVM en Deltares 
moet worden uitgevoerd. 
 
Toelichting: Er worden bij WVL-VWWN door Dju Bijstra nog een paar 
berekeningen gemaakt om de invloed van Kd-waarden na te gaan  
 

RWS105 Tekst waarop wordt gereageerd: De in categorie 4.9.1 in de tabel 
genoemde niet vrijliggende diepe plassen zijn diepe plassen die in 
open verbinding staan met een rijkswater. Een overzicht van de 
diepe plassen is terug te vinden op internet . 
 
Kans of risico voor RWS: onduidelijk en te algemene verwijzing. 
Eerder is juist gekozen om deze kaart niet op een RWS-website te 
plaatsen maar juist op rijksoverheid.nl 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Hier een verwijzing opnemen de  
website van het ministerie en niet naar de van Bodemplus. Op de 
website van bodemplus staat ook slechts een link naar de website 
van het ministerie. 
 
Volgende link invoegen: 

De kaart is informerend, er staat een disclaimer onder de kaart: kaart is 
informerend, vraag altijd bij lokaal bevoegd gezag na wat als diepe plas wordt 
beschouwd. 



Verruimde PFAS-regels voor bouw- en baggerprojecten | PFAS | 
Rijksoverheid.nl 
 
Toelichting: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pfas/verruimde-pfas-
regels-voor-bouw--en-baggerprojecten 
 

RWS106 Tekst waarop wordt gereageerd: Op basis van het onderzoek van 
Deltares zijn in de actualisatie van het THK de volgende landelijke 
toepassingswaarden opgenomen voor het toepassen van grond en 
baggerspecie in de vrijliggende diepe plassen en diepe plassen die in 
open verbinding staan met een regionaal water: 
 
Kans of risico voor RWS: onduidelijk 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: aangeven welke actualisatie 
 
Toelichting: 
 

Aangepast in het handelingskader 

RWS107 Tekst waarop wordt gereageerd: Op basis van het onderzoek van 
Deltares zijn in de actualisatie van het THK de volgende landelijke 
toepassingswaarden opgenomen voor het toepassen van grond en 
baggerspecie in de vrijliggende diepe plassen en diepe plassen die in 
open verbinding staan met een regionaal water: 
 
Kans of risico voor RWS: onderscheidt tussen 4.9.1 en 4.9.2 is niet 
duidelijk 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: na -zijn-, toevoegen: , in categorie 
4.9.1, 
 
Toelichting: 
 

Aangepast in het handelingskader 

RWS108 Tekst waarop wordt gereageerd: laatste alinea staat bevoegd gezag 
maar in tabel waterschap 
 

Aangepast in het handelingskader 



Kans of risico voor RWS: onduidelijk: aangezien voetnoot 7 alleen bij 
categorie 4.9.2. staat geldt dit dus alleen voor binnendijkse, 
vrijliggende plassen van het waterschap zoals ik dit nu lees. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Aanvullende toelichting maken op 
HK met duidelijke definities 
 
Toelichting: dus dit zou betekenen dat voor elke nieuw te 
verondiepen buitendijkse plas gewoon de waarden uit 4.9.1. van 
toepassing zijn (mits men voldoet aan voetnoot 8 dat er geen 
kwetsbaar object in de nabijheid van de plas is gelegen). Klopt dit? 
 

RWS109 Tekst waarop wordt gereageerd: In de plassen die reeds verondiept 
zijn, is al materiaal met die PFAS-gehalten aanwezig. 
 
Kans of risico voor RWS: onduidelijk 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: '-worden- i.p.v. -zijn- 
 
Toelichting: Als de plas al verondiept is vindt er geen toepassing 
meer plaats. 
 

Dit betreft niet toepassing, maar de achtergrond van metingen.  

RWS110 Tekst waarop wordt gereageerd: moeilijk leesbaar 
 
Kans of risico voor RWS: 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Voorbeeld: bij lezen vraag je je af 
“wat is voldoende onderbouwd” en “wat is voldoende kenbaarheid”? 
Pas veel later in tekst wordt meer duidelijkheid gegeven. Dat kan 
directer, redactioneel sterker. 
 
Toelichting: 
 

Deze paragraaf is duidelijker opgeschreven in het handelingskader. 



RWS111 Tekst waarop wordt gereageerd: 2e alinea: locatieniveau, 
gebiedsniveau etc. maar is het verschil tussen belasting boven-en 
ondergrond ook van belang? 
 
Kans of risico voor RWS: onduidelijk: moet m.b.t. PFAS rekening 
worden gehouden met boven- en ondergrond en de verschillende 
belastingen of is een begrensd beheergebied bepalend en valt alles 
daarbinnen? Of hier ook locatieniveau genoemd en gebiedsniveau. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Aanvullende toelichting maken op 
HK met duidelijke definities 
 
Toelichting: definitie "lagen/"bovengrond/ondergrond"  
definitie "locatieniveau" 
definitie "gebiedsniveau" 
definitie "beheergebied" 
i.r.t. PFAS en eisen uit het Bbk 
 

Gebiedsspecifiek beleid volgt uit het Bbk, niet uit het handelingskader PFAS. In 
het handelingskader PFAS worden geen kaders opgelegd voor gebiedsspecifiek 
beleid.  
 
 
 
De term locatieniveau is verwijderd. De termen gebiedsniveau en 
beheergebied zijn bekende en gebruikte termen binnen de bodemregelgeving. 

RWS112 Tekst waarop wordt gereageerd: andere invulling 
zorgplicht…..voldoende onderbouwd…..…geldt dat aan de gekozen 
oplossing voldoende kenbaarheid gegeven wordt. 
 
Kans of risico voor RWS: niet duidelijk wat hier precies mee wordt 
bedoeld. Ook voldoende onderbouwen kan wel wat 
randvoorwaarden gebruiken. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Aanvullende toelichting maken op 
HK met duidelijke definities en het liefst een opsomming van een 
aantal duidelijke randvoorwaarden waar minimaal naar gekeken 
moet worden. 
 
Toelichting: definitie "voldoende kenbaarheid" 
kan er wel een besluit Nota bodembeheer worden genomen zolang 
dit niet is verankerd in de wet- en regelgeving?) 
 

Deze paragraaf is verduidelijkt. Het is aan bevoegde gezagen te bepalen in 
hoeverre lokaal beleid zoals kan worden gedefinieerd in een Nota 
Bodembeheer milieuhygiënisch verantwoord is. Hier worden geen 
randvoorwaarden in het handelingskader voor gedefinieerd. Initiatiefnemers 
en bevoegde gezagen blijven zelf verantwoordelijk voor (de controle op) een 
verantwoorde invulling van deze zorgplichten bij specifieke toepassingen. 



RWS113 Tekst waarop wordt gereageerd: Schrappen van de zin: "bij voorkeur 
in beleidsregels om daaraan voldoende bekendheid te geven." 
 
Kans of risico voor RWS: Waarom is deze zin geschrapt? Via 
beleidsregels kun je toch juist meer duidelijkheid geven? 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: zin weer terug zetten 
 
Toelichting: 
 

In het handelingskader wordt niet voorgeschreven hoe bevoegde gezagen 
lokaal beleid bekendheid zouden kunnen geven.  

RWS114 Tekst waarop wordt gereageerd: Tot 1 januari 2021 geldt  gold een 
versnelde voorbereidingsprocedure voor het vaststellen van 
besluiten inzake gebiedsspecifiek beleid voor PFAS. 
 
Kans of risico voor RWS: overbodige info, slecht voor leesbaarheid 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: voetnoot verwijderen, dit is oud 
nieuws en de mogelijkheid om sneller vast te kunnen stellen is 
alweer vervallen. 
 
Toelichting: 
https://www.bodemplus.nl/actueel/nieuwsberichten/2019/wijziging-
besluit-bodemkwaliteit-versneld/ 
 

Eens, voetnoot is verwijderd. 

RWS115 Tekst waarop wordt gereageerd: "Bij het stellen van lokale maximale 
waarden moet wat betreft de achtergrondwaarden de volgende 
kanttekening worden gemaakt. In de systematiek van het Besluit 
bodemkwaliteit kunnen geen lokale maximale waarden worden 
vastgesteld beneden de achtergrondwaarde die in de Regeling 
bodemkwaliteit is vastgesteld, ook niet als lokaal lagere waarden zijn 
gemeten. Dit volgt uit artikel 39 van het Besluit bodemkwaliteit. " 
 
Kans of risico voor RWS: Onder de Omgevingswet is het wel mogelijk 
om via maatwerkregels kwaliteitseisen vast te stellen die lager dan 
de Achtergrondwaarden vast te stellen. 
 

Goede suggestie, is toegevoegd aan het handelingskader. 



Voorgestelde beheersmaatregel: Dit ook alvast vermelden 
 
Toelichting: 
 

RWS116 Tekst waarop wordt gereageerd: bij voorkeur in een nota 
bodembeheer…. Bij een projectspecifieke invulling van de zorgplicht 
geldt deze wetenschappelijke onderbouwing van de te hanteren 
normen evenzeer. 
 
Kans of risico voor RWS: niet voldoende concreet hoe de afweging 
gemaakt kan worden en door wie? (regio, DGWB, samen?) 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Aanvullende toelichting maken op 
HK met duidelijke definities en het liefst een opsomming van een 
aantal duidelijke randvoorwaarden waar minimaal naar gekeken 
moet worden. 
 
Toelichting: Klopt het dat hier een soort procedure voor op papier is 
gezet? Dan kan die vermeld worden in het HK. 
kan er wel een besluit Nota bodembeheer worden genomen zolang 
dit niet is verankerd in de wet- en regelgeving?) 

Deze paragraaf is in het handelingskader verduidelijkt. Het is aan bevoegde 
gezagen te bepalen in hoeverre lokaal beleid zoals kan worden gedefinieerd in 
een Nota Bodembeheer milieuhygiënisch verantwoord is. Hier worden in het 
handelingskader geen randvoorwaarden voor gedefinieerd. Initiatiefnemers en 
bevoegde gezagen blijven zelf verantwoordelijk voor (de controle op) een 
verantwoorde invulling van deze zorgplichten bij specifieke toepassingen. 

RWS117 Tekst waarop wordt gereageerd: De voorlopige achtergrondwaarden 
waarvan in dit tijdelijk handelingskader sprake is, zijn echter gegeven 
ter invulling van de zorgplicht en nog niet in de Regeling 
bodemkwaliteit opgenomen. 
 
Kans of risico voor RWS: Toch staat eerder in de tekst een zelfde 
uiteenzetting en dat het wel een norm stellende waarde is 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: 
 
Toelichting: 
 

Het handelingskader geeft waarden die generiek als invulling van de 
zorgplichten kunnen worden toegepast.  

RWS118 Tekst waarop wordt gereageerd: Een eis aan het gebiedsspecifieke 
beleid is dat de noodzakelijkheid van lokale maximale waarden, 
voldoende ondersteund door onderzoek, moet worden aangetoond. 

Wat in concrete gevallen als voldoende wordt beoordeeld is aan het bevoegd 
gezag. 



 
Kans of risico voor RWS: niet voldoende concreet 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Aanvullende toelichting maken op 
HK met duidelijke definities en het liefst een opsomming van een 
aantal duidelijke randvoorwaarden waar minimaal naar gekeken 
moet worden. 
 
Toelichting: wanneer is iets voldoende aangetoond? Kan lang punt 
van discussie blijven. 
 

RWS119 Tekst waarop wordt gereageerd: laatste alinea: op voorwaarde 
dat……stand-still…..nodige afwegingen…...teneinde impasses bij het 
grondverzet en baggerwerkzaamheden te voorkomen. 
 
Kans of risico voor RWS: niet voldoende concreet hoe de afweging 
gemaakt kan worden en door wie? (regio, DGWB, samen?) 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Aanvullende toelichting maken op 
HK met duidelijke definities en het liefst een opsomming van een 
aantal duidelijke randvoorwaarden waar minimaal naar gekeken 
moet worden. 
 
Toelichting: klopt het dat hier een soort procedure voor op papier is 
gezet? Dan kan die vermeld worden in het HK. 
kan er wel een besluit Nota bodembeheer worden genomen zolang 
dit niet is verankerd in de wet- en regelgeving?) 

Deze paragraaf is in het handelingskader verduidelijkt. Het is aan bevoegde 
gezagen te bepalen in hoeverre lokaal beleid zoals kan worden gedefinieerd in 
een Nota Bodembeheer milieuhygiënisch verantwoord is. Hier worden in het 
handelingskader geen randvoorwaarden voor gedefinieerd. Initiatiefnemers en 
bevoegde gezagen blijven zelf verantwoordelijk voor (de controle op) een 
verantwoorde invulling van deze zorgplichten bij specifieke toepassingen. 

RWS120 Tekst waarop wordt gereageerd: "Als de wens bestaat om in het 
kader van gebiedsspecifiek beleid een lokale maximale waarde vast 
te stellen kan de gemeente, onderscheidenlijk waterbeheerder, een 
bodembeheergebied aanwijzen (indien de lokale maximale waarde 
een verslechtering op de locatie van toepassen toestaat) en een 
goede motivering, bij voorkeur in een nota bodembeheer, vaststellen 
die aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit voldoet. " 
 

Gebiedsspecifiek beleid onder de Omgevingswet wordt inderdaad ''maatwerk''  
genoemd. Overgangsrecht voor gebiedsspecifiek beleid is elders geregeld, dit 
staat los van het handelingskader PFAS.  



Kans of risico voor RWS: Onder de Omgevingswet heet dit maatwerk 
(maatwerkregels of voorschriften). Voor onder het Bbk (voor 
inwerkingtreding van de Omgevingswet) vastgesteld gebiedsspecifiek 
beleid geldt overgangsrecht, waardoor deze van rechtswege in het 
tijdelijk deel van het omgevingsplan komt. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Dit ook alvast vermelden 
 
Toelichting: 
 

RWS121 Tekst waarop wordt gereageerd: Daarbij kan gebruik worden 
gemaakt van de Risicotoolbox bodem, onderscheidenlijk de 
Risicotoolbox waterbodems. Deze zullen worden aangevuld met 
informatie over PFAS. 
 
Kans of risico voor RWS: onduidelijk wanneer dit gebeurt 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: planning toevoegen 
 
Toelichting: 
 

Het toevoegen van PFAS aan de beoordelingsinstrumenten zoals de 
Risicotoolbox Bodem wordt geagendeerd in het projectteam PFAS waarin RWS 
is vertegenwoordigd. 

RWS122 Tekst waarop wordt gereageerd: PFAS wel of niet aanwezig in 
aanvoer vanuit het buitenland? 
 
Kans of risico voor RWS: Het te analyseren stoffenpakket dient te 
voldoen aan het Rbk/BRL, dus als het er mogelijk in zit; dan ook 
analyseren! 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Neem in de tekst op dat het 
stoffenpakket verder gaat dan alleen het standaard stoffenpakket, 
zeker voor buitenlandse aanvoer. 
 
Toelichting: Gaat nu al te vaak mis, toch aanvoer ondanks 
ontbrekende stoffen in analyse. 
 

Uit de milieuhygiënische verklaring blijkt of er gecontroleerd is op PFAS. Dit is 
ter beoordeling aan de ILT. ILT heeft ook de mogelijkheid een partij te 
controleren indien twijfels zijn over de aanwezigheid van PFAS. 



RWS123 Tekst waarop wordt gereageerd: Storten, reinigen, opslaan en 
saneren van PFAS-houdende grond en baggerspecie  
 
Kans of risico voor RWS:  
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Zie onderhands tekstvoorstel Jasper 
van Kempen. 
 
Toelichting: Het stuk hierover nog eens kritisch beschouwen in het 
licht van de recent gemaakte afspraken met bevoegde gezagen. 
  

Het genoemde tekstvoorstel betreft een actualisatie van de situatie rond 
Rijksbaggerdepots. Het tekstvoorstel is overgenomen in het handelingskader. 

RWS124 Tekst waarop wordt gereageerd: Storten in baggerdepots met open 
verbinding naar rijkswateren 
 
Kans of risico voor RWS: zijn hier wel hogere normen mogelijk in een 
vergunning? Of sluit het HK dit nu uit? 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Aanvullende toelichting maken op 
HK 
 
Toelichting: wordt terecht vergeleken met een Bbk-plas maar hoe 
verhoudt zich dit tot de klassen van het Bbk? Plassen zijn bedoeld 
voor >I (nog niet betreffende PFAS) en dat het materiaal in de plas 
blijft liggen. ON heeft voor Kaliwaal een aanvraag lopen en aanvraag 
Ingesche Waarden komt er binnenkort aan! 
Ze zijn dus anders dan een rijksdepot met dus ook een andere 
aanpak m.b.t. PFAS? 
  

Onlangs heeft het ministerie een oproep gedaan aan de bevoegde gezagen om 
vergunningaanvragen van particuliere depots welwillend te bekijken. Omdat 
de situatie van deze depots verschilt van Rijksdepots (meer vergelijkbaar met 
een diepe plas dan de omringde Rijksdepots), is de oplossing voor Rijksdepots 
niet één-op-één van toepassing. Dit is ter beoordeling van het bevoegd gezag. 
Het handelingskader sluit hogere normen niet uit. 

RWS125 Tekst waarop wordt gereageerd: Er kan gekozen worden om bagger 
tijdelijk op te slaan in een doorgangsdepot om de baggerspecie te 
ontwateren en eventueel te behandelen, zodat de baggerspecie 
vervolgens elders kan worden hergebruikt. 
 
Kans of risico voor RWS: Deze tekst op deze plaats werkt verwarrend. 
 

Het betreft hier een inleiding in paragraaf 7 van het handelingskader waarin de 
tijdelijke oplossingen (doorgangsdepots en weilanddepots) worden benoemd. 
Vervolgens wordt ingegaan op de permanente oplossing stort in 
rijksbaggerdepots. Er is een verwijzing gemaakt naar de categorieën met 
betrekking tot toepassen. 



Voorgestelde beheersmaatregel: De omringende rijksbaggerdepots 
dienen voor het definitief bergen van niet toepasbare baggerspecie. 
Bij voorzien hergebruik gaat het om toepasbare baggerspecie. 
 
Toelichting: 
  

RWS126 Tekst waarop wordt gereageerd: Ook het overeenkomstig dit tijdelijk 
handelingskader toepassen van baggerspecie in een weilanddepot op 
het aangrenzende perceel is een mogelijkheid. 
 
Kans of risico voor RWS: Deze tekst op deze plaats werkt verwarrend. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Beter zou zijn om de weiland 
depots (of beter tijdelijke opslag van baggerspecie zoals bedoeld in 
art 35 onder i van het Bbk) te benoemen in de uitleg van categorie 
4.2. In de tabel staat het al wel genoemd. 
 
Toelichting: 
  

Het betreft hier een inleiding in paragraaf 7 van het handelingskader waarin de 
tijdelijke oplossingen (doorgangsdepots en weilanddepots) worden benoemd. 
Vervolgens wordt ingegaan op de permanente oplossing stort in 
rijksbaggerdepots. Er is een verwijzing worden gemaakt naar de categorieën 
met betrekking tot toepassen. 

RWS127 Tekst waarop wordt gereageerd: Voor baggerspecie die niet sterk 
vervuild is, verschilt thans het kunnen accepteren van PFAS-
houdende baggerspecie per depot. 
 
Kans of risico voor RWS: Dit is inmiddels achterhaald. Werkt 
verwarrend om het zo te laten staan. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Tekst aan passen aan de huidige 
stand van zaken. 
 
Toelichting: 
  

Is aangepast in het handelingskader op basis van de nieuwe situatie. 

RWS128 Tekst waarop wordt gereageerd: Dit geldt ook voor het opslaan van 
de grond of baggerspecie. 
 

Er is  in het handelingskader een verwijzing gemaakt naar de categorieën met 
betrekking tot toepassen. Doorgangsdepots en weilanddepots blijven hier 
genoemd staan, omdat dit opslag betreft. 



Kans of risico voor RWS: Opslaan van grond of bagger beneden 
hergebruikswaarde = toepassen. Deze hele paragraaf gaat over 
storten. Wat doet opslaan hier in de tekst? 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Kan dit niet beter terugkomen in de 
4.1. 
 
Toelichting: 
  

RWS129 Tekst waarop wordt gereageerd: Storten PFAS houdende specie is 
ook gehouden aan de zorgplicht en dus dit HK. 
 
Kans of risico voor RWS: Zou mooi zijn als er uit de emissietoets geen 
significante hogere waarden komen voor de PFAS familie die gestort 
mag worden. Dus zorgplicht al achterhaald. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Stel of de zorgplicht van toepassing 
of de emissietoets (Wtw) die bepalend is voor de bovengrens van te 
storten PFAS-en 
 
Toelichting: 
 

De zorgplichten blijven bestaan zolang PFAS-niet is genormeerd. Een 
emissietoets kan onderdeel zijn van de invulling daarvan. 

RWS130 Tekst waarop wordt gereageerd: Storten bij gehalte boven 
toepassingsnorm 
 
Kans of risico voor RWS: kop dekt de lading niet, werkt verwarrend 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: kop veranderen in: storten en 
opslaan bij gehalten boven de toepassingsnorm 
 
Toelichting: 
 

De kop van paragraaf 7 van het handelingskader is aangepast. 

RWS131 Tekst waarop wordt gereageerd: "Uit de resultaten van de 
proefreinigingen blijkt dat reiniging van PFAS-houdende zandgrond in 
gehalten boven respectievelijk 60 μg g/kg voor PFOS, 140 μg /kg voor 
PFOA en 60 μg /kg voor andere PFAS-verbindingen voorlopig niet 

Afgifte van niet-reinigbaarheidsverklaringen hangen ook af van het maximaal 
te behalen reinigingsrendement. Indien inderdaad andere 
reinigingsrendementen blijken te kunnen worden behaald, wordt daar bij het 
afgeven van verklaringen rekening mee gehouden. 



mogelijk is. Dit betekent dat partijen met hogere PFAS-gehalten in 
aanmerking komen voor een verklaring van niet-reinigbaarheid. " 
 
Kans of risico voor RWS: Deze waarden houdt Bodem+ inderdaad aan 
bij het verlenen van verklaringen van niet reinigbaarheid grond. Tot 
nu toe is slechts reiniging bij reinigers vergund tot de waarden van 30 
en 70 ug/kg. Het is mij onduidelijk of hier nog uitbreiding op komt. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: 
 
Toelichting: 
 

RWS132 Tekst waarop wordt gereageerd: ...de gehalten aan PFAS in toe te 
passen grond en baggerspecie moeten vaststellen en laten 
vastleggen in een milieuhygiënische verklaring… 
 
Kans of risico voor RWS: in eerdere alinea mocht nog een indicatief 
monster genomen worden. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Voldoen aan Rbk/NEN/BRL. 
 
Toelichting: 
 

Voor invoer en uitvoer van grond en baggerspecie uit en naar andere landen 
van de EU is een dergelijke verklaring vereist, zie ook paragraaf 6. Deze 
opmerkingen hebben met name betrekking op het voorkomen van 
uitschieters. 

RWS133 Tekst waarop wordt gereageerd: "Op basis van het extra onderzoek 
naar uitloging naar grondwater en de relatie met de doelstellingen 
van de Kaderrichtlijn water zijn geen wijzigingen doorgevoerd ten 
opzichte van de versie van juli 2020. " 
 
Kans of risico voor RWS: Hier ontbreekt de argumentatie. Was het 
niet nodig? 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: verduidelijken met 
wetenschappelijke motivatie 
 
Toelichting: 
  

De Kamerbrief gaat in op de uitgevoerde onderzoeken en de resultaten 
daarvan. 



RWS134 Tekst waarop wordt gereageerd: "Het verdient aanbeveling dat de 
betrokken overheden, zoals gemeenten, ook zelf het initiatief nemen 
om het voorkomen van PFAS op lokaal niveau preciezer in beeld te 
brengen. (....) Een dergelijke bodemkwaliteitskaart kan ook dienen 
als grondslag om op eenvoudige wijze de voor het toepassen 
benodigde milieuhygiënische verklaringen te kunnen afgeven en 
daarmee onderzoekslasten in individuele gevallen te beperken en 
vertraging bij het grondverzet te voorkomen." 
 
Kans of risico voor RWS: Deze zin suggereert dat overheden niets of 
te weinig gedaan hebben. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Daarom goed om te vermelden dat  
veel overheden dit (deels in regionaal verband) ook gedaan hebben 
 
Toelichting:  
 

De tekst in het handelingskader is zodanig opgeschreven dat de zin niet meer 
suggereert dat overheden niets of te weinig hebben gedaan.  

RWS135 Tekst waarop wordt gereageerd: "Daarnaast is de helpdesk van 
Bodem+ zoals gewoonlijk beschikbaar voor praktische vragen" 
 
Kans of risico voor RWS: De helpdesk van Bodem+ wordt vanaf 1 juli 
2021 onderdeel van het Informatiepunt Leefomgeving en komt als 
naam te vervallen. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Voeg toe achter helpdesk Bodem+: 
"(vanaf juli onderdeel van het Informatiepunt Leefomgeving)" 
 
Toelichting: 
  

Achter helpdesk Bodem+ is toegevoegd: "(vanaf juli onderdeel van het 
Informatiepunt Leefomgeving)" 

RWS136 Tekst waarop wordt gereageerd: Er zijn in 2019 verschillende 
onderzoeksopdrachten aan het RIVM gegeven om de gevolgen van 
het voorkomen van PFAS in het milieu in kaart te brengen en 
risicogrenzen vast te stellen voor PFAS- houdende grond en 
baggerspecie in de verschillende te onderscheiden situaties. 
 
Kans of risico voor RWS: tekst kan verwarring wekken 

In het handelingskader is toegevoegd dat deze onderzoeken vanaf 2019 zijn 
gestart. 



 
Voorgestelde beheersmaatregel: in plaats van in 2019 moet het zijn 
sinds of vanaf 
 
Toelichting: 
  

RWS137 Tekst waarop wordt gereageerd: HK naast Bbk 
 
Kans of risico voor RWS: dus HK geldt voor toepassingen art. 35 Bbk 
dus ook tijdelijke opslag. Maar hoe zit het met tijdelijke 
uitname/kortdurende opslag<6 mnd? Er is geen klasse > 
interventiewaarde voor PFAS en onderzoek is niet nodig. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Aanvullende toelichting maken op 
HK 
 
Toelichting: Kortdurende opslag <6 mnd of tijdelijke uitname 
gedurende werkzaamheden kan dus altijd? Of zijn er nog 
beperkingen door PFAS? 
  

Tijdelijke opslag van grond en bagger is een vorm van bodemtoepassing. Ter 
invulling van de zorgplichten gelden hiervoor de waarden die aan de 
toepassingscategorieën in het handelingskader voor grond en baggerspecie zijn 
toegekend. Het stellen van een bovengrens, boven deze waarden, is in 
kwantitatieve zin nu (in afwachting van nog te verrichten (uitloog)onderzoek) 
niet voldoende gefundeerd te onderbouwen. 

RWS138 Tekst waarop wordt gereageerd: ….uitschieters… 
 
Kans of risico voor RWS: Wat zijn uitschieters? 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Dit statistisch onderbouwen of 
stellen dat boven bepaalde waarde geen hergebruik in een zelfde 
opp.water mogelijk is. 
 
Toelichting: 
  

In het handelingskader is een omschrijving van uitschieters opgenomen. De 
mogelijkheden voor de betreffende partij hangt onder meer af van de 
aantallen gemeten uitschieters, de hoogte van de gemeten waarden en de 
lokale situatie. Dit is aan het bevoegd gezag om te beoordelen. 

RWS139 Tekst waarop wordt gereageerd: Is het nu een invulling van de 
zorgplicht of normstellend?  
 
Kans of risico voor RWS: Dit wordt door elkaar gebruikt, het HK is een 
invulling zorgplicht en geen normstelling. 
 

Het handelingskader is een invulling van de zorgplichten. 



Voorgestelde beheersmaatregel: 
 
Toelichting: 
 

RWS140 Tekst waarop wordt gereageerd: Kloppen de getallen van de tabel 
wel met de teksten, ik heb het idee dat dit niet altijd overeen komt. 
 
Kans of risico voor RWS: 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: 
 
Toelichting: 
 

De tabel in paragraaf 4 van het handelingskader is nogmaals doorlopen en sluit 
aan met de toelichting in de (sub)paragrafen eronder. 

RWS141 Tekst waarop wordt gereageerd: Nieuwe definities die niet 
corresponderen met de Wtw en Bbk/Rbk. 
 
Kans of risico voor RWS: Discussie, verschil in interpretatie en slecht 
handhaafbaar beleid. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Hanteer de definities van de Wtw 
en Bbk/Rbk 
 
Toelichting: 
 

Bij de geplaatste opmerking staat niet aangegeven waar deze opmerking 
betrekking op heeft. Hierdoor kan deze op opmerking geen reactie worden 
geformuleerd. 

RWS142 Tekst waarop wordt gereageerd: Onderzoeksverplichting is of 
conform de NEN/BRl of niet bruikbaar als bewijsmiddel! 
 
Kans of risico voor RWS: Een paar prikken om indicatief te bepalen of 
er PFAS aanwezig is, voldoet niet aan het Rbk en NEN/BRL. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Onderzoeken en analyseren 
conform Rbk (NEN/BRL). 
 
Toelichting: Rbk stelt heel duidelijk dat bij een verwachting van 
aanwezigheid van een stof deze ook geanalyseerd dient te worden 

In het handelingskader wordt niet in detail voorgeschreven hoe het 
bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd. 



en de monsters dienen conform geldende regels verzameld te 
worden! 
 

RWS143 Tekst waarop wordt gereageerd: Op of nabij? 
 
Kans of risico voor RWS: Bij op of nabij hoeft geen onderzoek gedaan 
te worden. Maar hoe dan te controleren op uitschieters? 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: 
 
Toelichting: 
  

Voor tijdelijke opslag en tijdelijke uitname gelden in de regel de 
toepassingswaarden zoals omschreven in de tabel van het handelingskader. 
Het is aan initiatiefnemer en lokaal bevoegd gezag om in concrete situaties op 
gepaste wijze aan de zorgplichten te voldoen. 

RWS144 Tekst waarop wordt gereageerd: Te analyseren stof is niet voor alle 
toepassingen gelijk, bij de landbodem wel PFOA en in opp.water 
niet? 
 
Kans of risico voor RWS: Het toepassen van grond/baggerspecie, alle 
te analyseren stoffen gelijk houden. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Gelijke stoffenpakket van PFAS 
familie analyseren. Men weet vooraf niet waar het materiaal naar 
toe gaat. Er is veel shopgedrag! 
 
Toelichting: Als een stof niet is geanalyseerd voor een toepassing dan 
is de melding ontoereikend. 
  

Alleen genormeerde stoffen zijn opgenomen in het standaard analysepakket. 
De afweging of en welke PFAS in het standaard analysepakket kan worden 
opgenomen is dus pas relevant bij verankering. Om nu een handelingskader te 
bieden voor welke stoffen meegenomen kunnen worden voor analyse wordt in 
het handelingskader verwezen naar de lijst van belangrijkste PFAS die op de 
website van bodem+ is gepubliceerd in de FAQ: 'In welke gevallen moet ik op 
PFAS onderzoeken bij toepassen van grond en baggerspecie? Wat is de rol van 
vooronderzoek?' 

RWS145 Tekst waarop wordt gereageerd: Tijdelijke opslag? 
 
Kans of risico voor RWS: Hoe om te gaan met tijdelijke opslag en 
afstromend hemelwater van partijen met PFAS? 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: 
 
Toelichting: 
  

Tijdelijke opslag van grond en bagger is een vorm van bodemtoepassing. Ter 
invulling van de zorgplichten gelden hiervoor de waarden die aan de 
toepassingscategorieën in het handelingskader voor grond en baggerspecie zijn 
toegekend.  De gekozen waarden voor de onderscheiden 
toepassingscategorieën zijn in principe 'veilig'. 



RWS146 Tekst waarop wordt gereageerd: Verklaring van definities gelden 
voor gehele tekst en niet alleen voor de tabel, id dus de voetnoten en 
uitleg van definities.  
 
Kans of risico voor RWS: 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: 
 
Toelichting: 
  

Daar waar de reacties vragen om nadere uitleg of definities is daarop 
gereageerd en waar nodig aangepast in het handelingskader. 

RWS147 Tekst waarop wordt gereageerd: Woorden als 'aangeraden' e.d. 
 
Kans of risico voor RWS: Geen grijs gebied creëren door dergelijke 
woorden, of het voldoet of niet. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Anders omschrijven dat er geen 
discussie ontstaat. 
 
Toelichting: 
  

Het handelingskader is een invulling van de zorgplichten, waarvan gemotiveerd 
kan worden afgeweken. Waar wordt aangeraden iets te doen geldt dat als een 
handreiking, maar kan dit niet verplichtend worden opgelegd.  

RWS148 Tekst waarop wordt gereageerd: Opschrift/Naamgeving 
 
Kans of risico voor RWS: 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Tekst aanpassen op eenduidigheid. 
 
Toelichting: Naamgeving is niet eenduidig: “handelingskader” of 
“definitief handelingskader”. 
  

Er zal worden gesproken over 'handelingskader'. De begeleidende Kamerbrief 
ligt dit toe. 

RWS149 Tekst waarop wordt gereageerd: n.v.t. 
 
Kans of risico voor RWS: Volgens de huidige planning wordt het HK 
begin juli aan de Tweede Kamer verzonden. Regelgeving wijzigen in 
de zomerperiode is gelukkig. Het heeft namelijk impact op de 
mensen in het werkveld, zowel voor initiatiefnemers als voor 
toezichthouders en handhavers. N.a.v. de eerdere wijzigingen is aan 

De publicatie van het handelingskader wordt in december voorzien. 



I&W geadviseerd om wijzigingen buiten de vakantieperiode door te 
voeren. Er heerst een sentiment dat het rijk dit bewust doet. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Overweeg om de publicatie van het 
HK na de zomer in werking te laten treden. 
 
Toelichting: 
 

RWS150 Tekst waarop wordt gereageerd: Document is moeilijk leesbaar en 
gevolgen (van wat toegestaan is aan grond/bagger-toepassingen) zijn 
moeilijk te doorgronden 
 
Kans of risico voor RWS: Grondverzet (bijvoorbeeld storten PFAS 
houdende grond in een 'natuurplas') leidt tot zorgen bij 
omwonenden of maatschappelijke organisaties en tot negatieve 
publiciteit voor RWS (communicatief risico) 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Tekst door een buitenstaander 
laten redigeren; eventueel voorbeelden van toegestaan 
(verantwoord) grond/baggerverzet toevoegen 
 
Toelichting: 
 

De tekst van het handelingskader is door een externe nagelezen. Daarbij dient 
wel opgemerkt te worden dat het een document is voor bevoegde gezagen, 
uitvoerders en sector. Ten behoeve van brede publiekscommunicatie zal 
beknopter informatiemateriaal worden gemaakt. Bevoegde gezagen hebben 
ook een rol in de uitleg over de toepassing van het handelingskader in de 
praktijk. 

RWS151 Tekst waarop wordt gereageerd: de uitvoerbaarheid inbouwen 
toetsen PFAS in BoToVa. 
 
Kans of risico voor RWS: Van alle categorieën die gemeld staan in de 
tabel kan alleen categorie 4.4 (drinkwaterbeschermingsgebieden) 
niet ingebouwd worden in BoToVa. De rest zal een monsterklus 
worden, maar niet onmogelijk. Timing van inbouwen blijft cruciaal, 
i.v.m. grote ombouw omgevingswet in BoToVa. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Tijdig starten, afstemmen en 
budget beschikbaar stellen 
 
Toelichting: 

De inbouwing naar BoToVa is een aandachtspunt dat gerelateerd is aan 
verankering van PFAS in de regelgeving. En is feitelijk pas aan de orde zodra 
PFAS genormeerd en verankerd is in wet- en regelgeving. Tot die tijd maakt 
PFAS geen deel uit van het toetsingsinstrument (BoToVa). Bij de afweging om 
de aanpassingen in BoToVa te doen en de timing met betrekking tot 
Omgevingswet zal RWS betrokken worden. 



RWS152 Tekst waarop wordt gereageerd: meerdere 
 
Kans of risico voor RWS: ‘handelingskader’ en ‘Definitief 
handelingskader’ worden beide gebruikt. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: onduidelijk 
 
Toelichting: Voor de eenduidigheid, 1 kiezen en consequent 
gebruiken. 
   

Er wordt nu gesproken over 'handelingskader'. De begeleidende Kamerbrief ligt 
dit toe. 

RWS153 Tekst waarop wordt gereageerd: meerdere 
 
Kans of risico voor RWS: Met bronverwijzing steeds verwijzen naar 
bijlage 1 waar alle onderzoeken en voorgaande versies van het HK 
zijn opgenomen. I.p.v. met soms een voetnoot, soms duiding in de 
tekst en soms verwijzing naar de bijlage. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: onduidelijk 
 
Toelichting: Met bronverwijzing steeds verwijzen naar bijlage 1 waar 
alle onderzoeken en voorgaande versies zijn opgenomen. 
  

Deze suggestie is overgenomen in het handelingskader. 

RWS154 Tekst waarop wordt gereageerd: RWS ervaart verbetering van de 
handelingskaders ten opzichte van de referentiesituatie. Een zekere 
mate van reguliere actualisatie is ook wenselijk om nieuwe kennis en 
ervaring te kunnen blijven meenemen 
 
Kans of risico voor RWS: 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Een zekere mate van reguliere 
actualisatie is ook voor de toekomst gewenst om nieuwe kennis en 
ervaring te kunnen blijven meenemen. 
 
Toelichting: De kennisontwikkeling van PFAS als stof gaat snel en het 
regelmatig actualiseren van die kennis in het HK is positief.  
meenemen.  

Het voorliggende handelingskader is in principe de laatste actualisatie. Als 
invulling van de zorgplicht vormt dit de basis voor het starten van het traject 
van de normering in wet- en regelgeving. Rondom uitloging van PFAS naar 
grondwater bestaan nog onzekerheden, hiervoor wordt nader onderzoek 
gedaan. Eventuele nieuwe inzichten die voortkomen uit wetenschappelijk 
onderzoek worden betrokken in het proces van juridische verankering. De 
Kamerbrief geeft een nadere toelichting hierop. 



RWS155 Tekst waarop wordt gereageerd: HK is moeilijk is slecht leesbaar en 
moeilijk uitvoerbaar door het ontbreken van correcte en duidelijke 
definities verenigbaar met in wet- en regelgeving 
 
Kans of risico voor RWS: Risicocategorie: Technisch-inhoudelijk, 
juridisch, communicatief, combinatie met andere wet/regelgeving of 
beleid. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Geef heldere en juiste definities van 
alle gehanteerde begrippen, maar in ieder geval van de begrippen 
diepe plas, oppervlaktewaterlichaam, sedimentdelend, niet 
sedimentdelend, uitschieter en puntbron. Sluit bij het opstellen van 
definities aan bij bestaande wet- en regelgeving en beleid. Wij zullen 
voor de begrippen oppervlaktewaterlichaam en diepe plas  apart nog 
concrete tekstsuggesties aanleveren. Voeg een lijst met soorten PFAS 
toe of verwijs naar een bestaande lijst. Herschrijf het HK op 
onderdelen om de leesbaarheid te verbeteren. Wij 
zullen hiervoor apart nog concrete tekstsuggesties aanleveren. 
 
Toelichting: Het HK dient als leidraad voor de uitvoering bij het 
invullen van de zorgplicht. Het HK in de huidige vorm geeft echter 
geen duidelijke/juiste definities voor begrippen zoals diepe plas, 
oppervlaktewaterlichaam, sedimentdelend, uitschieter en puntbron. 
In de praktijk leidt dit tot discussie en/of onduidelijkheid op de 
werkvloer, in de uitvoering van projecten, maar ook in onze rol als 
bevoegd gezag. Zo kan discussie ontstaan over de vraag of bepaalde, 
hogere PFAS-gehalten (uitschieters) wel of niet in een 
stroomafwaarts gelegen oppervlaktewaterlichaam verspreid kunnen 
worden. Het HK bevat bovendien geen lijst met soorten PFAS of een 
verwijzing naar een bestaande lijst. Ten slotte is er sprake van een 
slechte leesbaarheid van het gehele HK. 
  

In de detailreacties wordt ingegaan op de definities van de specifieke 
begrippen. Lijn is om zoveel mogelijk aan te haken bij bestaande definities. 
Waar het handelingskader nieuwe begrippen introduceert, zoals uitschieters, is 
aangegeven wat hieronder kan worden verstaan. Over welke beoordeling 
hieraan moet worden gegeven, kan het handelingskader geen eenduidige 
uitspraak doen. Dit hangt onder meer af van de specifieke omstandigheden, 
zoals hoogte en frequentie van uitschieters. Het handelingskader is van 
toepassing op alle soorten PFAS, voor land- en waterbodems zijn waarden voor 
respectievelijk PFOA en PFOS afzonderlijk opgenomen. Het handelingskader is 
op leesbaarheid doorgelopen. De tekstsuggesties van RWS zijn hierin uiteraard 
meegenomen. 



RWS156 Tekst waarop wordt gereageerd: De (juridische) status van het HK en 
samenhang met het wettelijk kader zijn onduidelijk, dit zorgt voor 
veel misverstanden in de uitvoering 
 
Kans of risico voor RWS: Risicocategorie: Technisch-inhoudelijk, 
financieel, juridisch, organisatorisch, combinatie met andere 
wet/regelgeving of beleid.   
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Geef duidelijk weer, liefst in een 
aparte paragraaf, wat de juridische status is van het HK, in relatie tot 
het wettelijke kader, en wat de mogelijkheden en 
verantwoordelijkheden zijn om af te wijken van het HK. Indien 
gewenst kunnen wij hiervoor concrete tekstvoorstellen aanleveren. 
Faciliteer de uitvoering door het inbouwen van PFAS in BoToVa 
 
Toelichting: Uit het HK blijkt niet duidelijk genoeg wat de (juridische) 
status hiervan is. Hierdoor ontstaat het risico dat zowel 
initiatiefnemers als bevoegde gezagen in de praktijk dit HK onterecht 
als dwingend zien. Dit kan er toe leiden dat een gebiedsspecifieke of 
projectspecifieke invulling van de zorgplicht achterwege blijft, 
waardoor de kans ontstaat op onnodige stagnatie en meerkosten bij 
projecten. Of dit leidt er toe dat men in de praktijk juist onvoldoende 
oog heeft voor risico’s die toch zouden kunnen optreden 
(bijvoorbeeld: toepassen van baggerspecie, met daarin hoge PFAS-
gehalten, in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam nabij een 
waterwinlocatie). Ongeacht het HK blijven de zorgplichten ook op 
dergelijke risico’s zien. De status van het HK is een wetenschappelijk 
onderbouwde handreiking/aanbeveling voor de invulling van de 
zorgplichten van de Wet Bodembescherming (Wbb), de Waterwet 
(Wtw) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) bij het toepassen van 
PFAS-houdende grond en baggerspecie. Het gaat daarbij om een 
generieke, landelijke invulling van deze zorgplichten, waarbij het 
werken met de toepassingswaarden van het HK betekent dat, in de 
regel, in ieder geval aan deze zorgplichten is voldaan. Het HK geeft nu 
nog onvoldoende duidelijk weer dat deze wettelijke zorgplichten in 
elk specifiek geval moeten worden toegepast en dat initiatiefnemers 

Het handelingskader en de begeleidende Kamerbrief geven aanwat de status 
van het handelingskader is: een generieke invulling van de zorgplichten, die 
geldt totdat PFAS wettelijk genormeerd wordt. Omdat het een invulling van de 
zorgplichten is, kan ook gemotiveerd een andere invulling gekozen worden, 
bijvoorbeeld wanneer de specifieke lokale situatie afwijkt van het landelijke 
beeld. Van een gebiedsspecifieke invulling van de zorgplichten kan sprake zijn, 
maar is geen verplichting wanneer toepasser of bevoegd gezag daar niet voor 
kiezen. De Kamerbrief stelt dat het nu voorliggende handelingskader de basis is 
waarmee het traject van wettelijke verankering gestart zal worden. Wanneer 
PFAS worden genormeerd in de bodemregelgeving hangt mede af van in de 
inwerkintreding van de Omgevingswet en de beschikbaarheid van resultaten 
van nog lopende onderzoeken. Indien nodig zal bij wettelijke verankering naar 
de mogelijkheid van overgangsbepalingen worden gekeken. 



en het betrokken bevoegd gezag zelf de verantwoordelijkheid 
hebben om deze zorgplichten in te vullen in die specifieke gevallen. 
Daarbij geeft het HK nog onvoldoende duidelijk aan dat de concrete 
omstandigheden van een betreffende casus bij die invulling 
betrokken moeten worden. Dit kan tot gevolg hebben dat ook een 
andere project- of gebiedspecifieke invulling van de zorgplicht 
gegeven moet worden, als deze omstandigheden daartoe aanleiding 
geven. De toepassingswaarden van het HK zijn immers niet op basis 
van die aanvullende gegevens tot stand gekomen, maar zijn ‘slechts’ 
het resultaat van generieke redeneerlijnen. Ook doet het HK geen 
uitspraken over de proportionaliteit van te nemen maatregelen als 
onderdeel van de wettelijke zorgplichten. Daarnaast geldt dat een 
toets op PFAS geen onderdeel uitmaakt van de reeds bestaande 
toetsingssystematiek (BoToVa) waarin de aangetroffen concentraties 
van de genormeerde stoffen samen leiden tot een kwaliteitsoordeel 
over de grond/baggerspecie. Dat betekent dat er eigenlijk twee 
kaders naast elkaar bestaan. Dat vergroot de complexiteit voor 
toepassers en bevoegde gezagen. Het risico op onbedoeld maken 
van fouten neemt dan toe (bijvoorbeeld een partij ten onrechte als 
niet-toepasbaar aanmerken, of vice versa). Bovendien leidt dit tot 
moeilijkheden om in onze rol als BoToVa-beheerder PFAS in te 
bouwen in de toetsingsregels van de webservice. Een duidelijkere 
kadering van de juridische status en de 
mogelijkheden/verantwoordelijkheden om af te wijken van het HK, 
bevordert de uitvoerbaarheid. 
   



RWS157 Tekst waarop wordt gereageerd: Het risico bestaat dat het HK niet 
Kaderrichtlijn Water (KRW)-proof is 
 
Kans of risico voor RWS: Risicocategorie: Technisch-inhoudelijk, 
juridisch, combinatie met andere wet/regelgeving of beleid 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Schep zo spoedig mogelijk 
helderheid over de vraag of het HK KRW-proof is (door verdere 
technische en juridische analyses uit te voeren) en geef de 
uitkomsten daarvan een plek in een volgend HK. Bezie periodiek of 
het HVN nog voldoet als norm om standstill van de bodemkwaliteit 
te bewerkstelligen en om op termijn aan de verbeterdoelstelling van 
de KRW te kunnen voldoen en pas zo nodig het HK daarop aan. 
Verbeter de waterkwaliteit door sterke inzet op reductie van 
lozingen en uitfasering van producten met PFAS (aanpak bij de bron). 
Dit is noodzakelijk voor een duurzame omgang met vrijkomende 
baggerspecie in het watersysteem en vanuit een oogpunt van 
waterkwaliteitszorg als zodanig. 
 
Toelichting: De normstelling voor bodem en water zijn niet goed op 
elkaar afgestemd. Dit geldt in algemene zin voor het Bbk en de 
Regeling bodemkwaliteit, en specifiek ook voor de 
toepassingswaarden voor PFAS in het HK. Met dit HK wordt voor 
PFAS, vanwege de KRW-eis voor PFOS, nadrukkelijker naar 
(grond)waterkwaliteit gekeken. Hierdoor is discussie ontstaan over 
de  raag of het HK wel KRW-proof is. Hoewel het HK ervoor zorgt dat 
de bodemkwaliteit niet verslechtert, bestaat wel het risico dat niet 
(altijd) aan de KRW-eis van ‘geen achteruitgang’ wordt voldaan. Bij 
het toepassen van grond of baggerspecie in oppervlaktewater 
(toepassingscategorieën 4.8.2 en 4.9 van het HK) kunnen de 
plaatselijke omstandigheden ertoe leiden dat hogere concentraties 
PFAS uit de grond of baggerspecie vrijkomen dan die al in het 
oppervlaktewater aanwezig zijn. Dit risico bestaat vooral bij 
toepassen van baggerspecie uit andere stroomgebieden en bij 
toepassen van grond. Bij deze toepassingscategorieën, en ook bij 
categorieën 4.7 en 4.8.1, bestaat bovendien het risico dat de 

De bodem- en waterregelgeving sluiten niet goed op elkaar aan. Voordat PFAS 
wettelijk wordt verankerd, zal een analyse worden gemaakt hoe normering kan 
plaatsvinden binnen de KRW-kaders. De Kamerbrief zal hier nadere toelichting 
op geven. Zoals onder punt 3 geschetst geven de toepassingscategorieën en -
waarden in het handelingskader in ieder geval een invulling die binnen de 
zorgplicht valt. Voor bepaalde gevoelige toepassingen, zoals het toepassen van 
grond en baggerspecie in grondwaterbeschermingsgebieden, gelden overigens 
al voorzichtige waarden. Van een project- of gebiedsspecfieke invulling van de 
zorgplicht kan sprake zijn, maar is geen verplichting wanneer toepasser of 
bevoegd gezag daar niet voor kiezen. In de Kamerbrief word aangegeven dat 
metingen om het herverontreinigingsniveau te bepalen worden voortgezet en 
dat dit waar nodig aangepast wordt.  



toegepaste concentratie leidt tot strijd met lokaal geldende KRW-
doelstellingen voor bijvoorbeeld beschermde gebieden als 
schelpdierwateren, waterwinlocaties of Natura 2000-gebieden. Ook 
bestaat het risico dat het HK op termijn in de weg staat aan het 
bereiken van de verbeterdoelstelling van de KRW, als vastgehouden 
wordt aan een gefixeerd herverontreinigingsniveau (HVN). Hiermee 
is niet gezegd dat het HK in strijd is met de KRW, maar signaleren wij 
wel dat dit mogelijk het geval is. Wij zien bovendien dat ook anderen 
hier vraagtekens bij plaatsen. Dit geeft een risico voor de 
uitvoerbaarheid, zowel in onze rol van toepasser als in de rol van 
bevoegd gezag. Dit risico onderstreept bovendien nog extra punt 3 
van deze brief: bij risicovolle toepassingen moet telkens kritisch 
gekeken worden of met maatwerk een meer zorgvuldige invulling 
van de zorgplicht nodig is. 
  

RWS158 Tekst waarop wordt gereageerd: Het aantreffen van PFAS brengt 
(aanzienlijke) meerkosten voor sommige projecten met zich mee, die 
niet (volledig) worden weggenomen door toepassing van het HK en 
waarmee in de opdrachtverlening en in de planvorming nog 
onvoldoende rekening is gehouden 
 
Kans of risico voor RWS: Risicocategorie: Technisch-inhoudelijk, 
financieel, politiek-bestuurlijk, communicatief 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Opdrachtverleners van DGLM, 
DGWB en DGMo zouden in hun opdrachtverlening en planvorming 
rekening moeten houden met het kostenaspect van de PFAS-
problematiek. Waar deze meerkosten ten gevolge van het aantreffen 
van PFAS nog niet zijn meegenomen in de financiering, is 
aanvullende financiering nodig. 
 
Toelichting: Vanuit onze rol in de uitvoering van projecten zien we 
het risico dat het aantreffen van PFAS (aanzienlijke) meerkosten voor 
sommige projecten met zich meebrengt. Hoewel het HK (evenals de 
diverse voorgaande versies) meer verantwoorde toepassingsruimte 

Met deze actualisatie van het handelingskader en het vastleggen van PFAS in 
wet- en regelgeving komt voor overheden en sector meer duidelijkheid over 
het toekomstig handelingsperspectief (toepassing, dan wel reiniging of stort). 
Dan is ook te bepalen welke praktische en financiële gevolgen PFAS-normering 
voor meerjarige projecten hebben. 



heeft geboden ten opzichte van de voorheen veelal gehanteerde 
bepalingsgrens, leidt het HK nog steeds tot meerkosten die niet altijd 
voorzien en gedekt zijn bij de planning van een project. Dit hangt 
deels ook af van de fase waarin een project verkeert. Voor sommige 
projecten in de realisatiefase zijn deze meerkosten nog niet 
meegenomen. Voor projecten in de planfase is de mogelijkheid om 
de meerkosten mee te nemen er nog wel. In de uitvoeringspraktijk 
van RWS zijn tot nu toe ook concreet extra kosten gemaakt voor 
aanvullend bodemonderzoek naar de aanwezigheid van PFAS en het 
afvoeren van de met PFAS vervuilde grond en baggerspecie. De 
verwijdering van de met PFAS (sterk) vervuilde grond/baggerspecie 
beperkt verdere verspreiding naar bijvoorbeeld grond- of 
oppervlaktewater. Dit heeft in de periode tot maart van dit jaar 
geleid tot ca. € 32 miljoen aan extra kosten die binnen de projecten 
niet voorzien waren. Ook in de aankomende periode worden extra 
kosten verwacht. In de periode tot begin juni worden deze op € 66 
miljoen geschat. De verwachting is ook dat de kosten voor de PFAS-
maatregelen structureel hoger zullen uitvallen, omdat dit in de 
toekomst in de reguliere werkwijze van aannemers moet worden 
ondergebracht. Daar komt bij dat het HK ook vertragend (en 
daarmee vaak kostenverhogend) kan werken om tot goede, project- 
of gebiedsspecifieke oplossingen te komen 
 

RWS159 Tekst waarop wordt gereageerd: Impact op de samenleving: de 
samenleving maakt zich ernstige zorgen over PFAS en er leven veel 
vragen over het bodembeleid. Hier is behoefte aan vergaande 
reductie van lozing van PFAS en gebruik van PFAS in producten 
(aanpak bij de bron). 
 
Kans of risico voor RWS: 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: Dit HK laat zien dat de overheid 
haar verantwoordelijkheid neemt door de problematiek vanuit 
standstill van de bodem te benaderen. Maar het is niet een 
permanente oplossing. Daar is aanpak bij de bron voor nodig. 
 

Het handelingskader ziet toe op de toepassing van PFAS verontreinigde grond- 
en baggerspecie. Het draagt daarbij vooral bij aan de voorkoming van 
verspreiding van PFAS. Het is daarmee onderdeel van de brede PFAS-aanpak, 
waarin het bronbeleid een belangrijk element is. Hiervoor heeft Nederland 
zowel in Europees verband initiatief genomen (verbod op alle niet essentiële 
PFAS-toepassingen) als op nationaal niveau maatregelen aangekondigd 
(verbod PFAS in voedselcontactmaterialen). De Kamerbrief geeft aan welke 
acties ten aanzien van bronbeleid zijn ingezet en wat de positie van het 
handelingskader hierin is. Voor lozingen (en lozingsvergunningen) gelden de 
KRW-eisen. Ook hierop gaat de Kamerbrief in. 



Toelichting: 

RWS160  Tekst waarop wordt gereageerd: Kritische signalen uit het 
bedrijfsleven/brancheorganisaties over de 
uitvoerbaarheid/werkbaarheid van het HK. 
 
Kans of risico voor RWS: Als grote uitvoeringsorganisatie en 
opdrachtgever in de GWW sector hecht RWS er ook aan om aan te 
geven dat er vanuit het bedrijfsleven (o.a. brancheorganisaties) nog 
steeds kritisch wordt gekeken naar het concept HK zoals dat nu in de 
consultatie is gegaan. 
 
Voorgestelde beheersmaatregel: 
 
Toelichting: Op 30 juni jl. is een gezamenlijke zienswijze 
(Vereniging van Waterbouwers, Cumela, Cascade, Bouwend 
Nederland, Transport en Logistiek Nederland) aan de Staatsecretaris 
van IenW gestuurd. Hierin worden onder meer de volgende 
opmerkingen gemaakt: 
- het ontbreekt aan een totaaloplossing van het PFAS ‘probleem’; 
- er is geen bedrijfseffectentoets op het HK uitgevoerd; 
- zorgen over de uitvoerbaarheid/werkbaarheid, o.a. vanwege 
toename van de complexiteit van regels (zeker bij onduidelijkheid 
over/ontbreken van wettelijke verankering) en toename van 
transportafstanden van grond en bagger (werkt kostenverhogend en 
leidt tot meer CO2-uitstoot en minder circulariteit). 
 

Op het advies van bedrijfsleven is afzonderlijk gereageerd. 

SBB01 Staatsbosbeheer probeert natuurdoelen te realiseren, maar zij 
kunnen met hun grond ook nergens betaalbaar terecht. Daarmee 
stagneert veel terwijl de binnenkomst van stoffen doorgaat. Dat 
maakt het lastig om het te hanteren. 

De binnenkomst van stoffen wordt tegengegaan door bronbeleid. De 
Kamerbrief zal daar nadere aandacht aan besteden.  

SBB02 Er is veel aanwezig aan vervuilende stoffen, ook in de natuur. In veel 
natuurterreinen is klasse industrie op de bodem aanwezig. Je mag 
iets niet vervuilen, alleen iets meebrengen dat dezelfde kwalificatie 
heeft of schoner is. Dat is een redelijk logische aanpak, maar de 
normering rond PFAS is zodanig dat alles stil ligt. Er worden geen 

Er is een waarde gegeven voor de bodemfunctieklasse landbouw/natuur, maar 
indien de lokale situatie afwijkend is kan het bevoegd gezag gebiedsspecifiek 
beleid ontwikkelen of afgeweken worden door een nadere invulling van de 
zorgplichten, waardoor mogelijk andere toepassingswaarden kunnen gelden. 



oplossingen gegeven voor de problemen waar we mee te doen 
hebben.  

SBB03 Het definitief Handelingskader is supervoorzichtig. De rapporten van 
RIVM en Deltatres geven ruimte maar dat komt niet terug in het 
definitief Handelingskader.  

RIVM heeft berekend wat de EFSA opinie betekent voor de hergebruikswaarde 
die in eerdere HK's gehanteerd werden. Conclusie is dat deze 
hergebruikswaarde niet naar beneden hoeft te worden bijgesteld. Het is 
hangende het uitloogonderzoek onduidelijk welke ruimte er eventueel boven 
3-7-3 zou zijn. Dit moet uit de uitkomsten van het onderzoek blijken. 

UO01 Het UO adviseert de overheden om in het handelingskader de relatie 
te leggen met saneringsbeleid, relevante bodemkaders, het 
productenbeleid etc. In samenhang met de adviezen bij B, C, D, en E. 

Het handelingskader geeft het kader aan ten aanzien van het hergebruik van 
grond en baggerspecie. Genoemde onderwerpen, zoals saneren en bronbeleid 
zijn belangrijke thema's, maar geen onderdeel van het kader voor hergebruik. 
In de Kamerbrief wordt aangegeven waarop het handelingskader ingaat en 
welke aanpalende trajecten op dit moment lopen. 

UO02 Het UO adviseert maatregelen met betrekking tot het toepassen en 
reinigen van grond en bagger op te nemen in het actieprogramma 
PFAS.  

Het handelingskader geeft generiek aan welke grond- en baggerspecie nuttig 
toegepast kan worden. De kamerbrief wordt nader ingaan op de 
mogelijkheden van reiniging van licht verontreinigde PFAS houdende grond en 
bagger.  

UO03 Het UO adviseert dringend een afweging te maken in maatregelen 
die de risico’s van PFAS terugdringen, op basis van kosten, 
effectiviteit en proportionaliteit. En deze afweging aan het UO toe te 
lichten 

Het handelingskader is een van de maatregelen om de aanwezigheid en 
verspreiding van PFAS in ons milieu te verminderen. Uitgangspunt hierbij is 
bescherming van milieu en binnen de kaders benutten van de ruimte die 
wetenschappelijk onderzoek biedt.  

UO04 Advies dat het ministerie onderbouwt in hoeverre de maatregelen in 
het handelingskader bijdragen aan de reductie van de PFAS in het 
milieu en welke maatregelen zij neemt als bronbeleid 

Het handelingskader ziet toe op de toepassing van PFAS verontreinigde grond- 
en baggerspecie. Het draagt daarbij vooral bij aan de voorkoming van 
verspreiding van PFAS. De ingezette acties voor het bronbeleid worden in de 
Kamerbrief toegelicht.  

UO05 Advies dat het ministerie onderbouwt in hoeverre de maatregelen in 
het HK redelijk zijn (cf BBK, art 7) in vergelijking met andere 
maatregelen, zoals maatregelen aan de bron en op de verschillende 
verspreidingsroutes van PFAS. 

Het handelingskader is een invulling van de zorgplicht uit artikel 7 Bbk en ziet 
op de toepassing van grond en baggerspecie. Het Bbk ziet niet op de 
genoemde andere maatregelen, die uitgaan van bronaanpak. Uiteraard is wel 
een belangrijk onderdeel van het beleid om zoveel mogelijk te voorkomen dat 
PFAS in het milieu terecht komt. De Kamerbrief schetst het beeld van dit 
bredere PFAS-beleid en de plek van het handelingskader hierin. 



UO06 Advies dat het ministerie en de provincies een compleet en helder 
beleidskader en regelkader voor bodem en bagger opstellen dat de 
grootste risico’s aanpakt (saneren, klasse B grens), helder regelt wat 
met deze grond en baggerstromen moet gebeuren, (en zorgt dat dit 
ook in de praktijk kan), welke kwaliteiten grond en bagger 
hergebruikt kunnen worden en wat schoon (genoeg) is. 

Het handelingskader gaat in op hergebruik van grond en baggerspecie. Het 
handelingskader gaat niet over het saneren van locaties. Een klasse B-grens 
volgens de reguliere systematiek van de Rbk is niet mogelijk. Het 
handelingskader geeft generiek aan wat schoon is en overal toegepast kan 
worden. Mogelijk is er lokaal meer ruimte om PFAS-houdende grond en 
baggerspecie toe te passen. Dat is aan het bevoegd gezag om te beoordelen. 
De kamerbrief gaat in op de mogelijkheden van reiniging van licht 
verontreinigde PFAS houdende grond en bagger.  

UO07 Pleidooi voor een actief beleid gericht op bestrijding aan de bron en 
het uitwerken van het ‘de vervuiler betaalt’- principe, niet alleen bij 
sanering van puntlocaties maar ook bij hoge diffuse 
verontreinigingen, zodat hergebruik van grond en bagger mogelijk en 
betaalbaar blijft. En te communiceren over dat beleid. 

Het bronbeleid is erop gericht concentraties PFAS te verlagen. In Europees 
verband maakt Nederland zich met een aantal andere lidstaten hard voor een 
totaalverbod van niet-essentiële uitstoot van PFAS. Het uitgangspunt in het 
bodembeleid is dat de vervuiler betaalt. Waar het mogelijk is wordt door het 
desbetreffende bevoegde gezag schade of vervuiling verhaald op de vervuiler.  

UO08 Belangrijk uitloogonderzoek gaat nog plaatsvinden. Advies om het in 
concept ontvangen beleidsstuk niet uit te brengen als definitief 
handelingskader. Daarnaast adviseert het UO, net als in ons advies 
van november 2020 (bijlage 1) om vaart te maken met de juridische 
inbedding van het handelingskader en zo te werken aan een helder 
wettelijk kader. 

Dit is een geactualiseerde versie van het handelingskader als invulling van de 
zorgplicht. De kamerbrief benadrukt dat het hier gaat om een handelingskader 
dat de basis vormt van de wettelijke verankering. De kamerbrief geeft aan dat 
met het voorliggende handelingskader het traject van wettelijke verankering 
gestart wordt. Wanneer PFAS precies worden genormeerd in de 
bodemregelgeving hangt mede af van in de inwerkintreding van de 
Omgevingswet en de beschikbaarheid van resultaten van nog lopende 
onderzoeken. 

UO09 Raad lokale bevoegd gezagen beargumenteerd af om af te wijken van 
de landelijke achtergrondwaarde. Biedt goede informatie over de 
risico’s. Maak van de landelijke achtergrondwaarden een ‘norm’ voor 
schone grond en neem dit liefst ook op in het RBK. Dit is analoog aan 
de regeling voor o.a. zware metalen en PAK. Maak i.i.g. in het 
handelingskader duidelijk dat afwijken niet de bedoeling is en de 
mogelijkheden voor hergebruik belemmert 

De landelijk bepaalde achtergrondwaarden voor PFOS en PFOA (resp. 1,4 en 
1,9 μg/kg d.s.) gelden voor alle toepassingen op landbodem, met uitzondering 
van grondwaterbeschermingsgebieden. Hier geldt gebiedskwaliteit, in feite de 
lokaal bepaalde achtergrondwaarde. Door het opnemen hiervan in het 
handelingskader wordt al het signaal gegeven dat dit een generiek toepasbare, 
acceptabele waarde is. Dat laat onverlet dat lokale bevoegde gezagen hiervan 
kunnen afwijken, bijvoorbeeld wanneer de lokale bodemsituatie verschilt. 

UO10 Neem naast de gebiedskwaliteit, de landelijke achtergrondwaarde als 
plafond op in grondwaterbeschermingsgebieden, juist voor die 
gevallen dat de gebiedskwaliteit slechter dan de landelijke AW is. 

Vanwege het belang van de drinkwatervoorziening wordt in 
grondwaterbeschermingsgebieden waar de kwaliteit niet bekend is, of niet 
lokaal is vast te stellen, de strengste norm gehanteerd (0,1 μg/kg d.s.) 



UO11 Maak duidelijk hoe de gebiedskwaliteit bepaald dient te worden. Om de gebiedskwaliteit vast te stellen middels een bodemkwaliteitskaart is er 
een Richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Echter wanneer er geen 
bodemkwaliteitskaart is kan een initiatiefnemer zich alleen baseren op het 
perceel waar hij/zij voornemens is een toepassing van grond of baggerspecie te 
realiseren. Om de kwaliteit van de ontvangende bodem vast te stellen zijn 
eisen gesteld in de Regeling bodemkwaliteit. Het is vervolgens aan het bevoegd 
gezag om te bepalen of de kwaliteit zoals die is vastgesteld in redelijkheid 
overeenstemt met de verwachte gebiedskwaliteit van het 
grondwater/drinkwaterbeschermingsgebied (maatwerk). 

UO12 Neem PFAS zo spoedig mogelijk op in wet en regelgeving (zie ook ons 
advies van november 2020 in bijlage 1). Tot die tijd is het beter de 
toepassingsmogelijkheid te beoordelen op basis van de PFAS-
gehalten (geen dubbele toets). En dat vereist een aparte 
bodemkwaliteitskaart voor PFAS 

De Kamerbrief gaat nader in op de juridische verankering van het 
handelingskader. Het is aan het bevoegd gezag om bodemkwaliteitskaarten 
vast te stellen. Een overzicht is hier te vinden: 
https://www.expertisecentrumpfas.nl/18-kaart-nl-pfas-beleid/28-kaart-nl-
pfas-beleid.html 

UO13 Al in juni 2020 adviseerde de taskforce PFAS in het vervolg de relatie 
met andere compartimenten, zoals oppervlaktewater en grondwater 
van begin af mee te nemen bij de verdere uitwerking van het 
bodembeleid voor PFAS en ZZS. De voorliggende versie van het 
handelingskader bevat die relatie nog niet. Dit moet zowel gebeuren 
bij het vaststellen van het HandelingsKader PFAS, als ook bij de 
uitwerking van het beleid met betrekking tot de andere (zeer 
zorgwekkende) stoffen. 

De kamerbrief geeft aan dat bij het proces van verankering de normen in het 
bredere kader van wet- en regelgeving worden beschouwd waarbij KRW en 
GWR belangrijke randvoorwaarden zijn. Hierop wordt een juridische analyse 
uitgevoerd. 

UO14 Wij vinden de wijze waarop de toepassingswaarden van PFAS in de 
bodem worden opgezet gericht op de ‘beschikbaarheid van PFAS en 
daarmee het risico’ op zich niet verkeerd. Alleen zou dit eenduidig 
voor alle stoffen in de hele bodemsector moeten in een nieuwe 
herziening van het bodembeleid. Bijvoorbeeld conform het nieuwe 
toetsingskader voor diepe plassen (MHT). Grond wordt namelijk 
zowel op landbodem als in water toegepast en gebruikt en bagger 
zowel in water als op de landbodem. Juist door die uitwisseling is één 
methode en één eenduidig normenstelsel onontbeerlijk. 

Bij de vastlegging van PFAS in wet- en regelgeving is de wens om 
toepassingscategorieën en -waarden voor PFAS zoveel mogelijk te 
uniformeren. Tegelijkertijd heeft PFAS stofeigenschappen die afwijken van 
andere, genormeerde stoffen. De nu opgenomen categorieën reflecteren dat 
PFAS in de bodem andere risico's in zich draagt dan in water en bieden de 
uitvoering meer mogelijkheden dan wanneer voor water en bodem op dit 
moment één norm zou worden opgenomen. De Kamerbrief kondigt aan dat er 
nader onderzoek wordt uitgevoerd om resterende onzekerheden zoveel als 
mogelijk weg te nemen. Mogelijk biedt dit ruimte voor uniformering. 



UO15 Brief 12 juni 2021: advies een heldere en eenduidige werkwijze in de 
beoordeling van een bestaande of nieuwe lozing te hanteren. Wij 
adviseren om het reinigingsrendement bij het bedrijfsrisico van de 
reiniger te laten. Wij adviseren de provincies om het door Bodem+ 
bepaalde 95% rendementscriterium te hanteren als 
acceptatiecriterium. Zo kan de huidige situatie van terughoudende 
vergunningverlening, vele kleine proefreinigingen en daarmee een 
onvoorspelbare beschikbaarheid van reiniging doorbroken worden. 
Tenslotte adviseert uit het uitvoeringsoverleg om een 
handelingswijze te ontwikkelen die ‘overtredingen’ als gevolg van de 
ontdekking van nieuwe stoffen voorkomt. 

Het DO Bodem heeft het genoemde advies ontvangen en staat hier in beginsel 
positief tegenover. De geformuleerde lijn is in de Kamerbrief aangevuld. 

UO16 Ons advies is dat de overheden samen, ieder met haar eigen rol, 
onder leiding van het ministerie, zorgen dat alle kwaliteiten bagger 
een verantwoorde bestemming kunnen vinden. Stort is daar een 
belangrijk onderdeel van.  

Tot HVN mag in meestromende diepe plassen PFAS-houdende baggerspecie 
worden toegepast. Voor waarden hoger dan HVN is het aan het bevoegd gezag 
om op basis van de lokale waterbodemkwaliteit al dan niet hogere waarden 
toe te staan.  

UO17 Advies is dat de overheden samen, ieder met haar eigen rol, onder 
leiding van het ministerie, zorgen dat alle kwaliteiten bagger een 
verantwoorde bestemming kunnen vinden. Stort is daar een 
belangrijk onderdeel van.  

De Rijksbaggerdepots accepteren vanaf het begin van 2021 ook baggerspecie 
die alleen met PFAS is verontreinigd. In tegenstelling tot de Rijksbaggerdepots 
zijn de particuliere depots niet omringd en is de situatie veelal vergelijkbaar 
met die van diepe plassen. Hier mag tot HVN worden toegepast en is het aan 
het bevoegd gezag om op basis van de lokale waterbodemkwaliteit al dan niet 
hogere waarden toe te staan. De Kamerbrief roep de bevoegde gezagen dan 
ook op, indien een particulier depot een aanvraag indient, serieus te bekijken 
hoe invulling gegeven kan worden aan de zorgplicht en bezien of de stort 
vergunbaar kan zijn. 

UO18 Advies is dat de overheden samen, ieder met haar eigen rol, onder 
leiding van het ministerie, zorgen dat alle kwaliteiten bagger een 
verantwoorde bestemming kunnen vinden. Stort is daar een 
belangrijk onderdeel van.  

Er is vorig jaar onderzoek uitgevoerd naar specifieke geohydrologische 
aspecten bij meestromende diepe plassen. Op dit moment vindt onderzoek 
plaats naar vrijliggende diepe plassen. De uitkomsten hiervan kunnen worden 
gebruikt om voor specifieke diepe plassen af te wijken van de waarden in het 
handelingskader. Een ontwateringsdepot heeft een Wabo-vergunning als 
inrichting nodig en een lozingsvergunning voor ontwatering. Bevoegd gezag 
voor de Wabo-vergunning is de provincie/gemeente. Het bevoegd gezag voor 
de lozingsvergunning is de waterbeheerder. In Rijkswateren is dat 
Rijkswaterstaat en in andere wateren zijn dat de waterschappen. 



UO19 Verschil in normstelling verspreiden versus toepassingen in 
oppervlaktewater. Zorg voor helder en consequent beleid in de 
voorkeurstoepassingen van baggerspecie; zorg dat het PFAS beleid 
aansluit bij de andere beleidskaders; en onderzoek de effecten (w.o. 
economische, gezondheidsrisico’s en CO2 uitstoot) van verschillende 
keuzes. 

Omdat er vanuit wordt gegaan dat de baggerspecie afkomstig is van het 
perceel en daarmee eenzelfde kwaliteit heeft kan hier gewerkt worden met de 
3-7-3. Eenzelfde redenatie wordt gebruikt bij het verspreiden in hetzelfde 
oppervaktewaterlichaam. Indien het een toepassing of verspreiding naar een 
ander oppervlaktewaterlichaam betreft wordt uitgegaan van het 
herverontreinigingsniveau, welke gebaseerd is op onderzoek van Deltares.  

UO20 Onduidelijkheid in hierarchie aanvullingsbesluit en het 
handelingskader. Zorg voor helder en consequent beleid in de 
voorkeurstoepassingen van baggerspecie; zorg dat het PFAS beleid 
aansluit bij de andere beleidskaders; en onderzoek de effecten (w.o. 
economische, gezondheidsrisico’s en CO2 uitstoot) van verschillende 
keuzes. 

Aangezien PFAS geen genormeerde stoffen zijn, gelden hiervoor alleen de 
wettelijke zorgplichten. Het handelingskader is een invulling van deze 
zorgplichten. 

UO21 Bij waterbouwprojecten wordt grond toegepast in oppervlaktewater. 
Er is een verschil in AW tussen grond (landbodem) en HVN 
opp.water. Dit belemmert de waterbouwpraktijk. Zorg voor een 
eenduidig beleidskader voor het hele spectrum van de verwerking 
van baggerspecie, zorg dat het PFAS beleid aansluit bij de andere 
beleidskaders, en onderzoek de effecten (w.o. economische, 
gezondheidsrisico’s en CO2 uitstoot) van verschillende keuzes 

Voor toepassingen in water geldt het herverontreinigingsniveau, niet de 
achtergrondwaarde landbodem. Voor PFOA is de waarde inderdaad lager, voor 
PFOS is deze hoger. Het herverontreinigingsniveau is het equivalent van de 
stand still benadering: het betreft de waarden aan PFAS die via de rivieren 
weer worden aangevoerd en wijken daarmee af van de aanwezige 
achtergrondwaarden landbodem.  

UO22 Actualiseer het te analyseren PFAS pakket op basis van aangetroffen 
PFAS verbindingen in de periode sinds het THK PFAS. Bekijk of er 
verbindingen kunnen vervallen en eventueel andere PFAS-
verbindingen toegevoegd moeten worden. En voer bij het toevoegen 
van stoffen een overgangsbeleid zodat recent uitgevoerde analyses 
hun houdbaarheid houden. 

Alleen genormeerde stoffen zijn opgenomen in het standaard analysepakket. 
De afweging of en welke PFAS in het standaard analysepakket kan worden 
opgenomen is dus pas relevant bij verankering.  
Er zijn nu geen concrete indicaties dat diffuus voorkomende PFAS over het 
hoofd gezien worden. 
Om nu een handelingskader te bieden voor welke stoffen meegenomen 
kunnen worden voor analyse wordt in het handelingskader verwezen naar de 
lijst van meest relevante PFAS die op de website van bodem+ is gepubliceerd in 
de FAQ: 'In welke gevallen moet ik op PFAS onderzoeken bij toepassen van 
grond en baggerspecie? Wat is de rol van vooronderzoek?'  

UVW01 Uitgangspunt THK = zorgplicht/zorgbeginsel, Uitgangspunt Bbk/Rbk = 
aanvaardbaar risico. Deze omschakeling wordt niet gedaan met het 
DHK. Dit raakt ook gelijk aan de klasse B/Industrie-discussie. 
Duidelijkheid geven wat het uiteindelijk gaat worden in het Bbk/Rbk 
en of dit wordt op-genomen in het Bbk/Rbk.  Is dit het laatste DHK? 
Of kan dit later nog wijzigen? Geef helderheid over de verankering en 
de status van het DHK in begeleidende brief/tekst. 

Een toelichting op de verankering en de status van het HK is opgenomen in de 
kamerbrief 



UVW02 De mogelijkheden voor locatie/project/gebiedsspecifiek beleid (Nota 
bodembeheer) is niet aan de bovenzijde begrensd. Hoe kunnen 
regionale overheden de afweging maken om boven 3-7-3 te gaan 
zitten? 

Dat kan bijvoorbeeld als lokaal hogere PFAS-waarden zijn vastgesteld. Het 
toepassen van grond boven 3-7-3 kan dan binnen de zorgplicht vallen. Dit is ter 
beoordeling aan het bevoegd gezag.  

UVW03 Grootschalige Bodem Toepassing kan – met isolatievoorzieningen - 
zeer goed zonder dat het grondwater in het geding is, worden 
uitgevoerd, en toch wordt >3-7-3 hiervoor niet toegestaan. Voor de 
meeste genormeerde stoffen staat in het Rbk als norm “n.v.t.”. 
Waarom hier niet hetzelfde? 

Voor het toepassen van grond onder het kader voor grootschalige 
toepassingen (GBT) geldt in het Bbk de toepassingseis dat de kwaliteit van de 
grond moet voldoen aan de kwaliteitsklasse industrie. Er hoeft daarbij niet te 
worden getoetst aan de kwaliteit van de ontvangende bodem (wat bij andere 
toepassingen wel moet). In plaats daarvan gelden aanvullende eisen op het 
gebied van uitloging (de grond moet voldoen aan de emissie-eis) en dat een 
afdeklaag met een kwaliteit grond die aansluit bij de omliggende 
gebiedskwaliteit moet worden aangebracht. 
Voor organische stoffen is er geen gevalideerde uitloogtest beschikbaar en dus 
ook geen emissie-eisen, vandaar dat vaak n.v.t. staat aangegeven in de Rbk. 
Voor die stoffen wordt derhalve uitsluitend getoetst aan de kwaliteitsklasse 
industrie bij toepassing in een grootschalige bodemtoepassing. PFAS behoort 
tot de organische stoffen en wordt dus net als alle andere organische stoffen 
bij toepassing in een grootschalige toepassing beoordeeld op de norm voor 
industrie. Die is gelijkgesteld aan 3/7/3 in het handelingskader. Dat is dus in lijn 
met de systematiek van het Bbk. Voor PAK en olie werkt het precies hetzelfde. 
Het is een misverstand dat bij een grootschalige toepassing er 
isolatievoorzieningen worden aangebracht. Er wordt een afdeklaag van grond 
aangebracht met een andere kwaliteit dan waarmee de kern van de toepassing 
is gemaakt. Die afdeklaag fungeert niet als beschermlaag richting het 
grondwater, maar als bescherming tegen mogelijke contactrisico’s voor mens 
en ecologie met de grond die in de kern is aangebracht. De afdeklaag wordt 
gemaakt van grond en die laat net als de rest van de grootschalige toepassing 
het water gewoon doorsijpelen richting grondwater. Afdeklaag is dus geen 
isolatie. 



UVW04 Het DHK zegt niets over of en welke PFAS in het 
standaardanalysepakket opgenomen moeten worden. Wordt het 
standaardpakket aangepast in het DHK? Op de site van bodemplus 
staat: 
Bij het vaststellen van het definitieve toetsingskader of zoveel eerder 
als mogelijk op basis van onderzoeksresultaten, zal aan de hand van 
de evaluatie van de resultaten van de meetcampagne en een 
onderzoek door het RIVM op een breder pakket aan PFAS-
verbindingen, worden nagegaan of de advieslijst moet worden 
aangepast. 
Waterschappen hebben vorig jaar massaal (water)bodemdata 
gedeeld met het RIVM. Het lijkt  dat er nu een betere inschatting 
gemaakt kan worden van welke stoffen wel en welke niet moeten 
worden onderzocht en hier het standaardpakket op aan te passen. 

Alleen genormeerde stoffen zijn opgenomen in het standaard analysepakket. 
De afweging of en welke PFAS in het standaard analysepakket kan worden 
opgenomen is dus pas relevant bij verankering.  
 
Er zijn nu geen concrete indicaties dat diffuus voorkomende PFAS over het 
hoofd gezien worden. 
 
Om nu een handelingskader te bieden voor welke stoffen meegenomen 
kunnen worden voor analyse wordt in het handelingskader verwezen naar de 
lijst van meest relevante PFAS die op de website van bodem+ is gepubliceerd in 
de FAQ: 'In welke gevallen moet ik op PFAS onderzoeken bij toepassen van 
grond en baggerspecie? Wat is de rol van vooronderzoek?'  

UVW05 Er wordt vaak de term “stand still” gehanteerd, terwijl dat toen op 
klasseniveau is bedoeld en niet op stofniveau. Hoe wordt dit in de 
definitieve wetgeving verankerd? Zie ook onder UVW01. 
Onduidelijkheid of dit wel of niet wordt opgenomen in de wetgeving.  

Dit punt wordt meegenomen  in de verankering van PFAS in wet- en 
regelgeving. In dat traject zullen ook de inhoudelijke keuzes volgen. 

UVW06 In de THK was een regeling opgenomen dat grondverzet bij 
grondwaterbeschermingsgebieden mogelijk zou zijn op basis van 
specifiek beleid gebaseerd op stand still. Dat sluit/sloot aan bij 
andere regelgeving die toeziet op de bescherming bij 
drinkwaterbeschermingsgebieden. De oude regeling onder 4.4 in het 
DHK vervalt en er wordt verwezen naar H5, maar in H5 is geen 
vergelijkbare regeling opgenomen die grondverzet (inclusief 
toepassen van bagger) mogelijk maakt onder specifiek beleid op 
basis van stand still. Zou het mogelijk zijn de regeling voor maatwerk 
op basis van stand still in drinkwaterbeschermingsgebieden op te 
nemen in H5? Duidelijker aangeven dat het expliciet over toepassen 
gaat  en niet over verspreiden (verspreiden is mogelijk tenzij de 
provincie hier aanvullende regels aan heeft gesteld in de 
verordening).   

Het is nog steeds mogelijk in het HK om  
In paragraaf 4.4 staat aangegeven dat het mogelijk is om gebiedsspecifiek 
beleid te maken op basis van stand-still. Het stand-still principe geldt ook voor 
drinkwaterbeschermingsgebieden. Dit is expliciet aangeven in paragraaf 5 van 
het handelingskader. 



UVW07 Het risico bestaat dat gemeenten in maatwerkvoorschriften, 
voorstellen vast te houden aan de in het specifiek beleid vastgestelde 
waarde voor PFAS van 1,9 of 1,4 microgram. En dat is een beduidend 
strengere norm van de nu geldende norm van 3 microgram PFAS die 
geldt voor verspreiden. Het verzoek is dan ook om in het DHK 
enerzijds de zorg weg te nemen en duidelijkheid te creeren en 
anderzijds de regels nauwkeuriger te beschrijven.  

In de begeleidende kamerbrief wordt de status van het handelingskader 
benoemd. Hierbij is aangegeven dat 3-7-3 in principe 'veilig' is. 

UVW08 In de tekst onder 4.2 staat dat onderscheid gemaakt moet worden 
tussen de PFAS-waardes bij bemonstering als er uitschieters worden 
geconstateerd. Bagger met uitschieters mag niet worden verspreid of 
toegepast. Er staat niet bij wanneer er sprake is van een uitschieter. 
Als uit een stede-lijk gebied 3 vakken een PFAS-waarde hebben van 
0,9 microgram en er één een waarde heeft van 2,3 microgram; is de 
(in absolute zin vrij lage) waarde van 2,3 dan een uitschieter? Als dat 
zo moet worden gezien hebben waterschappen een groot probleem, 
omdat tot op heden standaard ge-toetst wordt aan de norm zoals die 
voorkomt in de THK of straks in het DHK. Een relatieve uit-schieter 
als norm werkt dan sterk kostenverhogend, als dat zou leiden tot 
afvoer van de bagger. Dus gevraagd wordt het gestelde onder 4.2 te 
beschrijven/nuanceren op wanneer sprake is van een uitschieter. 

In het handelingskader is nader geduid wat 'uitschieters' zijn. 



UVW09 Voorstel 4.2 als volgt aan te passen:  
Deze passage te schrappen:  Daarom is het bij reeds uitgevoerde 
onderzoeken niet altijd nodig om de kwaliteit van de baggerspecie te 
bepalen. Wel wordt aangeraden om bij nieuw uit te voeren 
waterbodemonderzoek een aantal representa-tieve metingen te 
doen om te controleren of er geen sprake is van onverwacht hoge 
waarden van PFAS in de baggerspecie. 
Dit kan duiden op een voor de watergang niet-representatieve 
verontreiniging als gevolg van een puntbron. Door het toepassen van 
baggerspecie waarin uitschieters van PFAS zijn aange-troffen, zal de 
bestaande bodemkwaliteit verslechteren. Deze lokaal sterker 
verontreinigde baggerspecie mag daarom niet worden toegepast. 
Voor onderzoeken naar de kwaliteit van baggerspecie die na 8 juli 
2019 (de datum waarop het eerste tijdelijk handelingskader van 
kracht werd) zijn uitgevoerd, is het advies om ook op PFAS te 
analyseren.  
 
Laten staan: Het analyseren op PFAS is niet nodig als een 
waterbeheerder - in afstemming met gemeenten en/of 
omgevingsdiensten – heeft aangetoond dat de PFAS-gehalten in de 
baggerspecie in zijn beheergebied ruimschoots aan de toepas-
singswaarden voldoen.”  
Indien er voor wordt gekozen om wel aandacht aan uitschieters te 
besteden is het abso-luut noodzakelijk om exact voor te schrijven 
hoe dit moet worden beoordeeld. Daarnaast dient goed te worden 
onderbouwd wat deze toevoeging significant bijdraagt aan de risico-
beheersing bij het verplaatsen van grond en bagger.  

In het handelingskader is nader geduid wat 'uitschieters' zijn.  

UVW10 Voorstel om het waterbodemonderzoek “normaal” toe doen. M.a.w. 
als PFAS (of bepaalde individuele PFAS) in het 
standaardstoffenpakket komt, dan moeten deze gewoon worden 
meegenomen. Zo niet, dan alleen als het vooronderzoek daar 
aanleiding toe geeft.  

Alleen genormeerde stoffen zijn opgenomen in het standaard analysepakket. 
De afweging of en welke PFAS in het standaard analysepakket kan worden 
opgenomen is dus pas relevant bij verankering. Om nu een handelingskader te 
bieden voor welke stoffen meegenomen kunnen worden voor analyse wordt in 
het handelingskader verwezen naar de lijst van meest relevante PFAS die op de 
website van bodem+ is gepubliceerd in de FAQ: 'In welke gevallen moet ik op 
PFAS onderzoeken bij toepassen van grond en baggerspecie? Wat is de rol van 
vooronderzoek?' 



UVW11 Paragraaf 4.1, blz. 8: Bij de aangegeven waarden is er volgens de 
huidige inzichten geen sprake van risico’s voor gezondheid en 
overschrijding van effectniveaus voor het ecosysteem. Op basis van 
de resultaten van de onderzoeken naar mobiliteit, gedrag in 
grondwater en bio-accumulatie wordt bevestigd dat het niet 
hanteren van een separate bodemkwaliteitsklassen vanwege risico’s 
voor grondwater een juiste keuze is geweest.‘ Moeten hier eigenlijk 
wonen en industrie wel worden genoemd? Zo nee, hoe moet de 
tekst dan worden geïnterpreteerd? 

De nieuwe tekst spreekt meer algemeen over bodemkwaliteitsklassen. Deze 
tekst geeft aan dat de keuze om niet volgens de systematiek van de Rbk een 
nadere onderverdeling in bodemkwaliteitsklassen in het licht van de huidige 
stand van het onderzoek een verstandige is geweest. 

UVW12 Waterbodemonderzoek 
Voorstellen om het waterbodemonderzoek ‘normaal’ te doen. 
M.a.w. als PFAS (of bepaalde individuele PFAS) in het 
standaardstoffenpakket komt, dan moeten deze gewoon worden 
meegenomen. Zo niet, dan alleen als het vooronderzoek daar 
aanleiding toe geeft.  
Dan zijn we van al dat gedoe met niet gekwantificeerde termen als 
“representatieve bemonstering” en “uitschieters” af. 
PS. De eisen dat het standaard gemeten wordt ook als het bij 
voorbaat gewoon toepasbaar is, stamt uit de (begin)tijd van het THK 
toen nog weinig info beschikbaar was over het voorkomen van PFAS 
in het milieu. 

Alleen genormeerde stoffen zijn opgenomen in het standaard analysepakket. 
De afweging of en welke PFAS in het standaard analysepakket kan worden 
opgenomen is dus pas relevant bij verankering. Om nu een handelingskader te 
bieden voor welke stoffen meegenomen kunnen worden voor analyse wordt in 
het handelingskader verwezen naar de lijst van meest relevante PFAS die op de 
website van bodem+ is gepubliceerd in de FAQ: 'In welke gevallen moet ik op 
PFAS onderzoeken bij toepassen van grond en baggerspecie? Wat is de rol van 
vooronderzoek?' 

UVW13 Pagina 10 onder 4.2  toelichting 
Voor een THK was het al een ongelukkige tekst, maar als definitieve 
tekst kan dit beter worden weggelaten, Het Bbk hoeft hier uit te 
worden uitgelegd en of te worden verdedigd. Nu creëert dit bij bg 
landbodem alleen maar een slecht gevoel.  
Wat staat er nu eigenlijk:  
- In bagger hoeft niet te worden gemeten, maar het wordt wel 
aangeraden.  
- Door puntverontreinigingen, kan de landbodemkwaliteit 
verslechteren. 
- Dus het advies om ook op PFAS te analyseren. 
 
Voorstel: Deze hele passage schrappen “Daarom is het bij reeds 
uitgevoerde onderzoeken niet altijd nodig om de kwaliteit van de 

Dit is gedeeltelijk overgenomen in het HK. De passage is aangepast.  



baggerspecie te bepalen. … ,is het advies om ook op PFAS te 
analyseren.” 

UVW14 Pagina 10 onder 4.2  
Duidelijkheid wanneer er sprake is van een uitschieter 
In de tekst onder 4.2 staat dat onderscheid gemaakt moet worden 
tussen de PFAS-waardes bij bemonstering als er uitschieters worden 
geconstateerd. Bagger met uitschieters mag niet worden verspreid of 
toegepast. Er staat niet bij wanneer er sprake is van een uitschieter. 
Als uit een stedelijk gebied 3 vakken een PFAS-waarde hebben van 
0,9 microgram en er één een waarde heeft van 2,3 microgram; is de 
(in absolute zin vrij lage) waarde van 2,3 dan een uitschieter? Als dat 
zo moet worden gezien hebben waterschappen een groot probleem, 
omdat tot op heden standaard getoetst wordt aan de norm zoals die 
voorkomt in de THK of straks in het DHK. Een relatieve uitschieter als 
norm werkt dan sterk kostenverhogend, als dat zou leiden tot afvoer 
van de bagger.  
Dus gevraagd wordt het gestelde onder 4.2 te beschrijven/nuanceren 
op wanneer sprake is van een uitschieter. Indien er voor wordt 
gekozen om wel aandacht aan uitschieters te besteden is het 
absoluut noodzakelijk om exact voor te schrijven hoe dit moet 
worden beoordeeld. Daarnaast dient goed te worden onderbouwd 
wat deze toevoeging significant bijdraagt aan de risicobeheersing bij 
het verplaatsen van grond en bagger (voor het regionale 
watersysteem).  

In het handelingskader is nader geduid wat 'uitschieters' zijn. 

UVW15 Pag 10 4.2 baggerspecie toepassen 
Nogal vaag zo’n aanbeveling. Inmiddels word een specifieke 
verdenking op PFAS wel meegenomen in het vooronderzoek. 
Voorstellen om deze passage geheel te schrappen 

Dit is gedeeltelijk overgenomen in het HK. De passage is aangepast.  



UVW16 Pag 7  tabel onder  4,2  
Waarom? Het valt nog steeds binnen dezelfde redeneerlijn: het 
verplaatsen binnen hetzelfde watersysteem waarbij er geen 
verontreiniging aan het watersysteem wordt toegevoegd. Onder 4.8 
wordt ook aangegeven dat verplaatsingen binnen het 
oppervlaktewaterlichaam verantwoord zijn (het onderzoek naar 
uitschieters zit in de aanbevelingensfeer). 
Blijkbaar wordt een verontreiniging afkomstig uit een puntbron per 
definitie als een niet representatieve verontreiniging aangemerkt, 
ongeacht het absolute gehalte.  
Waarom? En als er geen puntbron bekend is, mag de variatie in 
gehalten dan groter zijn?   

Hogere waarden kunnen een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van een 
puntbronvervuiling in de partij. Wat vervolgens de mogelijkheden zijn voor de 
betreffende partij, hangt onder meer af van de aantallen gemeten afwijkende 
waarden, de hoogte van de gemeten waarden en de lokale situatie. Dit is aan 
het bevoegd gezag om te beoordelen. 

UVW17 Pagina 11 onder 4.4 
Risico voorschrijven maatwerk door gemeentes met gebiedsspecifiek 
beleid voor PFAS bij verspreiden bagger  
1. In het THK was een regeling opgenomen dat grondverzet 
(toepassen) bij grondwaterbescher-mingsgebieden mogelijk zou zijn 
op basis van specifiek beleid gebaseerd op stand still. Dat sluit/sloot 
aan bij andere regelgeving die toeziet op de bescherming bij 
drinkwaterbeschermingsgebieden. Nu blijkt dat dat de oude regeling 
onder 4.4 in het DHK vervalt en er wordt verwezen naar H5, maar in 
H5 staat geen vergelijkbare regeling die grondverzet (inclusief 
toepassen van bagger) mogelijk maakt onder specifiek beleid op 
basis van stand still.  
Zou het mogelijk zijn de regeling voor maatwerk voor toepassen op 
basis van stand still in drinkwaterbeschermingsgebieden op te 
nemen in H5? 
Duidelijker aangeven dat het hier expliciet over toepassen gaat en 
niet over verspreiden (verspreiden is in principe mogelijk tenzij de 
provincie hier aanvullende regels aan heeft gesteld in de 
verordening).   

In hoofdstuk 5 staat opgenomen dat er onder behoud van het stand-still 
principe maatwerk mogelijk is op lokaal niveau. Hierbij is specifiek aangegeven 
dat het toepassingswaarden betreft.  



UVW18 Er zit een verschil in de norm voor PFAS voor toepassen/verspreiden 
van bagger op aangrenzend perceel en de norm voor toepassen van 
grond/bagger voor PFAS voor wonen/natuur. De norm voor 
verspreiden is 3 microgram en voor toepassen op natuur/wonen 1,4 
microgram. De zorgen zijn dat gemeenten als bevoegd gezag bodem 
de lagere waarde voor PFAS gaan voorschrijven voor het verspreiden 
van bagger op aangrenzend perceel.  
Toelichting: In de tekst van het concept definitieve handelingskader 
wordt beredeneerd dat de dubbele toetsing voor het verspreiden 
van bagger niet noodzakelijk is en geen toegevoegde waarde levert. 
Hiermee is juridisch een poging gedaan te voorkomen dat 
gemeenten maatwerk gaan vragen op basis van de lagere PFAS-
waarde voor bodems met de functie landbouw/natuur. Maar er zijn 3 
redenen dat onze zorg blijft: 
-      De nieuwe normen voor het verspreiden in het nieuwe Besluit 
Bodemkwaliteit zijn door Alterrra onderbouwd voor landbouwkundig 
gebruik, maar dat geldt niet voor PFAS (en andere stoffen uit de 
PFAS-familie). Die stof was toen nog niet in beeld bij Alterra of de 
waterschappen. Hierdoor kan er discussie ontstaan over de 
rechtmatigheid van 3/7/3/-waarde zoals geldt voor het verspreiden, 
omdat er geen onder-bouwing van Alterra aan ten grondslag ligt 
-      diverse gemeenten maken gebiedsspecifiek beleid voor PFAS. In 
de Utrechtse gemeentes in AGV-gebied wordt daarbij een waarde 
voor toepassen van PFAS-houdende grond in het schone 
buitengebied voorgesteld van 1,9 microgram (of 1,4 microgram; ik 
heb het niet meer scherp). In het specifieke beleid is de nieuwe norm 
aanzienlijk strenger dan de norm die geld voor verspreiden. Hierdoor 
kan discussie ontstaan met een gemeente of een boer, die in 
verband met KWALIBO-eisen van zijn product (dat hij produceert), 
die bagger met 3/7/3 voor PFAS niet wil ontvangen. De discussie 
wordt prangend in relatie met het eerste punt dat de PFAS-waarde 
voor verspreiden niet is afgeleid voor risico’s voor landbouwkundig 
gebruik.   
-      het uitgangspunt van de normen 3/7/3 voor verspreiden zijn 
gebaseerd op het principe dat bagger afspoelt vanaf de kant. Zeker in 
stedelijk gebied kan deze aanname ter discussie worden gesteld, 

In de begeleidende kamerbrief wordt de status van het handelingskader 
benoemd. Hierbij is aangegeven dat 3-7-3 in principe 'veilig' is. 



omdat bagger ook ontstaat door afstroming van verhard oppervlak, 
lozing van hemelwater bij gescheiden riolering etc.  
Het risico bestaat dat gemeenten in maatwerkvoorschriften 
voorstellen vast te houden aan de in het specifiek beleid vastgestelde 
waarde voor PFAS van 1,9 of 1,4 microgram. En dat is een beduidend 
strengere norm van de nu geldende norm van 3 microgram PFAS die 
geldt voor verspreiden. Het verzoek is dan ook om in het DHK 
enerzijds de zorg weg te nemen en duidelijkheid te creëren en 
anderzijds de regels nauwkeuriger te beschrijven.  

UVW19 Pagina 12 onder 4.7 voetnoot 6 
In voetnoot 6 (onder 4.7) staat waterlichaam gedefinieerd als de 
aangewezen KRW-waterlichamen. Besef wel dat het grootste deel 
van het regionale watersysteem daarbuiten valt. En geldt deze 
definitie ook verder in de tekst, of betreft dit alleen paragraaf 4.7 
In het DHK wordt veel aangeraden/aanbevolen. Leuk, maar adviezen 
kun je ook achterwege laten (wordt het weer een stuk leesbaarder 
van), tenzij het meer is dan een advies. Maar schrijf het in dat laatste 
geval dan op. 

In het handelingskader is de definitie van oppervlaktewaterlichaam uit artikel 
1.1 van de Waterwet gehanteerd.  

UVW20 Wordt PFAS vastgelegd in de regelgeving of wordt het omgaan met 
PFAS houdende grond/bagger vastgelegd? 

Het handelingskader geeft een invulling van de zorgplichten voor het 
hergebruik van met PFAS verontreinigde grond- en baggerspecie in het kader 
van projecten in grond-, weg- en waterbouw. De kamerbrief gaat nader in op 
het traject van verankering in wet en regelgeving.  

UVW21 Ik snap eerlijk gezegd niet wat er met deze toevoeging onder 
paragraaf 5 bedoeld  wordt. Kan een initiatiefnemer straks 
bijvoorbeeld een eigen invulling aan de zorgplicht geven zonder dat 
het bevoegde gezag het daarmee eens is? 

De zorgplicht (artikel 7 BBK) rust op de toepasser/initiatiefnemer van het 
project.  
Het is aan het bevoegd gezag om de invulling van de zorgplichten te 
beoordelen. Dit is in het handelingskader verduidelijkt. 

UVW22 Tekstvoorstel: Verspreiding van baggerspecie als bedoeld in artikel 
35, onder f, BBK. 
 
Dit om verwarring te voorkomen met het toepassen van 
baggerspecie i.r.t. de bodemkwaliteitsklassen e.d.. Toepassen is iets 
anders dan verspreiden en kan leiden tot verwarring.   

Suggestie is overgenomen. 

UVW23 Idem aan vorige opmerking (UVW22). Houd het onderscheid tussen 
toepassen en verspreiden. Haak aan bij de bewoording in artikel 35 , 
onder f en g, BBK 

Suggestie is overgenomen. 

UVW24 Bedoeld onder 4.9.1 Dit is aangepast in het handelingskader 



UVW25 Welke onderzoeken worden hier eigenlijk bedoeld? 
Vooronderzoeken NEN5717? 

De passage in het handelingskader is aangepast. 

UVW26 Nogal vaag zo’n aanbeveling. Inmiddels word een specifieke 
verdenking op PFAS wel meegenomen in het vooronderzoek. 
Voorstellen om deze passage geheel te schrappen.  (Nb. net als Peter 
aangeeft) 

Dit is gedeeltelijk overgenomen in het HK. De passage is aangepast.  

UVW27 Ook voor deze passage geldt dat PFAS inmiddels niet anders meer 
hoeft te worden behandeld dan overige stoffen. Kan weg. (Nb. net 
als Peter aangeeft) 

Dit is gedeeltelijk overgenomen in het HK. De passage is aangepast.  

UVW28 Indien er 0,1 ug/kg.ds als gehalte wordt gerapporteerd, voldoet het 
dan wel of niet? 

Dit is toegelicht in voetnoot 7 bij tabel van paragraaf 4 van het HK. 

UVW29 Hoe noodzakelijk is deze tekst nog in het DHK?  Het woord 'aangeraden' is vervangen door 'dient'. 

UVW30 Waarom? Het valt nog steeds binnen dezelfde redeneerlijn: het 
verplaatsen binnen hetzelfde watersysteem waarbij er geen 
verontreiniging aan het watersysteem wordt toegevoegd. Onder 4.8 
wordt ook aangegeven dat verplaatsingen binnen het 
oppervlaktewaterlichaam verantwoord zijn (het onderzoek naar 
uitschieters zit in de aanbevelingensfeer). 
 
Blijkbaar wordt een verontreiniging afkomstig uit een puntbron per 
definitie als een niet representatieve verontreiniging aangemerkt, 
ongeacht het absolute gehalte. Waarom? En als er geen puntbron 
bekend is, mag de variatie in gehalten dan groter zijn?   
 
Nb. Ik las pas later dat Peter suggereert om een groot deel van deze 
alinea te schrappen. Vaak de meest eenvoudige oplossing, wat mij 
betreft een prima slotsom.  

In het HK is een definitie voor uitschieters/ niet representatieve verontreiniging 
opgenomen om puntbronnen uit te sluiten. Wat vervolgens de mogelijkheden 
zijn voor de betreffende partij, hangt onder meer af van de aantallen gemeten 
uitschieters, de hoogte van de gemeten waarden en de lokale situatie. Dit is 
aan het bevoegd gezag om te beoordelen. 

UVW31 Betekent dit dat er per definitie sprake is van gehalten boven de 
maximaal denkbare toepassingswaarden? Of wordt hier bedoeld niet 
toepassen binnen het kader van 4.7? 

Paragraaf 4.7 is herschreven op basis van verschillende commentaren. Hiermee 
is deze leesbaarder geworden. 

UVW32 Verderop blijkt dat de aanwezigheid van sluizen betekent dat geen 
sprake is van verspreiding ‘van nature’. Wellicht worden 
beheersituaties met stuwen en gemalen wel onder ‘van nature’ 
gerekend? Dan goed om dit te verduidelijken.  

Daar waar van nature sediment terechtkomt is iets anders dan daar waar 
zonder de toepassing sediment terechtkomt.  Gedoeld wordt op verspreiding 
van sediment waar het als vanzelf door stroming, wind of getij terecht komt. 
Beheersituaties met sluizen, stuwen en gemalen worden hier niet onder van 
nature gerekend. 



UVW33 Wanneer is bij een relatief hoger gehalte sprake van een ‘bestaand 
probleem’?  

De passage in het handelingskader is aangepast. In uw reactie wordt gedoeld 
op de mogelijke aanwezigheid van puntbronnen. Voor wat uitschieters zijn die 
daarop kunnen duiden wordt een definitie opgenomen.  

UVW34 In de handreiking gelden niet alleen drinkwaterwinningen als 
kwetsbaar object: “Er is sprake van binnendijks gelegen 
grondwaterafhankelijke natuurgebieden, die op basis van artikel 10 
en 10a van de Natuurbeschermingswet 1998 ter uitvoering van de 
Vogelrichtlijn en 
Habitatrichtlijn zijn aangewezen of onderdeel uitmaken van de 
Ecologische Hoofdstructuur als bedoeld in het Natuurbeleidsplan, 
binnen een straal van 1 kilometer van de diepe plas“ 
Het lijkt hier dat de aanwezigheid van grondwaterafhankelijke natuur 
bij de toets op kwetsbare objecten voor PFAS niet relevant is. Is dat 
juist? Svp verduidelijken.  

Met de generieke normen mag aangenomen worden dat de 
grondwaterafhankelijk natuur voldoende beschermd is. In generieke zin wordt 
er bij de toets al naar veel aspecten gekeken i.r.t. kwetsbare objecten zoals 
grondwaterbeschermingsgebieden, grondwaterreserveringsgebieden, 
drinkwaterinnamepunten. 

UVW35 Geldt dit ook voor het toepassen in nieuwe diepe plassen (4.9.2) 
waarbij de risicosporen grond- en oppervlaktewater worden 
meegenomen? 

Zie voetnoot 5 bij de tabel: (5) Voor plassen waar nog geen verondieping heeft 
plaatsgevonden, kan niet van de toepassingswaarde in de tabel worden 
uitgegaan. 

UVW36 Waar staat dat dan in het Bbk? Ik lees  in artikel 35: “Dit hoofdstuk is 
van toepassing op de volgende handelingen:” 
 
Ik denk dat men in het Bbk  bewust voor de omschrijving “handeling” 
heeft gekozen om verwarring met “toepassing” te voorkomen. 

 Artikel 1 van het Bbk geeft definities van toepassen grond en bagger. 

VEW01 De waarden die in het handelingskader worden opgenomen voor 
toepassing van grond en bagger in oppervlaktewater zijn generiek 
van toepassing en gebaseerd op ‘herverontreinigingswaarden’ 
(gehalten die vanuit het buitenland nu toch al het land 
binnenkomen). Toepassingen van grond/bagger in oppervlaktewater 
tot aan deze waarden zijn toegestaan en er is geen vergunning nodig. 
Verondersteld wordt dat in die gevallen geen sprake is van extra 
verontreiniging t.o.v. de concentraties die al in het oppervlaktewater 
aanwezig zijn. Dit wordt door het ministerie daarom voor de 
drinkwatervoorziening veilig geacht.  

Het HK maakt toepassingen van grond- en baggerspecie tot 
herverontreinigingsniveau mogelijk. Deze concentraties van PFAS worden 
vanuit het buitenland aangevoerd. Het bronbeleid is erop gericht deze 
concentraties te verlagen. In Europees verband maakt Nederland zich met een 
aantal andere lidstaten hard voor een totaalverbod van niet-essentiële uitstoot 
van PFAS. 



VEW02 De beleidsinzet rond PFAS dient ons inziens primair gericht te zijn op 
verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van emissies 
aan de bron, zowel nationaal als Europees. Hier zal met volle kracht 
op ingezet moeten worden. Het handelingskader dient deze inzet te 
ondersteunen en hier 1 op 1 bij aan te sluiten. Meer in het bijzonder 
zijn wij van mening dat, in het licht van de nieuwe inzichten die de 
EFSA opinie inzake de risico’s van PFAS in voedsel heeft opgeleverd, 
geen sprake meer kan zijn van een generieke vrijstelling van 
toepassingen van PFAS-houdende grond/bagger in oppervlaktewater 
tot herverontreinigingswaarden. Zoals u weet zijn wij van mening 
deze nieuwe inzichten nopen tot stevige aanscherping van de 
bronaanpak om te voorkomen dat PFAS in het milieu respectievelijk 
het water terecht komt.  

De Kamerbrief gaat in op het hele PFAS-beleid, inclusief de bronaanpak, en de 
positie van het bronbeleid daarin. Het herverontreinigingsniveau betreft de 
waarden aan PFAS die via de rivieren weer worden aangevoerd, ongeacht de 
specifieke toepassing waar het handelingskader op ziet. 

VEW03 Tegen deze achtergrond roepen wij u op te komen tot een 
handelingswijze die voorziet in een zo goed mogelijke bescherming 
van drinkwaterbronnen. Dat betekent in ieder geval dat alle 
toepassingen van PFAS-houdende grond en bagger in 
oppervlaktewater individueel beoordeeld moeten worden waarbij 
effecten op innamepunten voor drinkwater uitgesloten moeten zijn. 
Dat kan o.i. ook niets anders betekenen dan  dat toepassingswaarden 
voor PFAS-houdende grond en bagger in oppervlaktewater duidelijk 
lager zullen moeten zijn dan de herverontreinigingswaarden. Dit 
vereist ook frequente (jaarlijkse) evaluatie en ook aanscherping van 
deze toepassingswaarden. Een dergelijke koppeling en frequente 
aanpassing is in het handelingskader nog onvoldoende geborgd.  

Jaarlijks worden metingen gedaan naar de hoeveelheid PFAS die Nederland via 
de rivieren binnenkomt. Op basis daarvan wordt het herverontreinigingsniveau 
aangepast. De Kamerbrief gaat daar nader op in. 

VEW04 Aanvullend constateren wij dat lozen van PFAS-houdend water uit 
baggerdepots effect kan hebben op onze innamepunten en dat dat 
nu niet gereguleerd is. Wij bepleiten om hiervoor een 
beoordelingskader te ontwikkelen dat veiligstelling van onze 
innamepunten in relatie tot dergelijke lozingen waarborgt. 

Onderdeel van de huidige beoordeling van lozingen is een effect dat eventueel 
zou kunnen plaats vinden op de drinkwaterinnamepunten. Die effecten zijn 
gereguleerd en de toetsing is streng. 



VEW05 Voor bescherming van grondwater wordt in het handelingskader een 
speciale toepassingscategorie ‘grondwaterbeschermingsgebieden’ 
voorgesteld vanwege nog bestaande onzekerheid over uitloging van 
PFAS uit de bodem. Als grenswaarde voor toepassing van PFAS-
houdende grond gelden de daar van toepassing zijnde 
gebiedswaarden (of 0.1 µg/kg indien deze niet bekend zijn). Wij 
steunen dat, maar constateren ook dat het begrip 
‘grondwaterbeschermingsgebieden onvoldoende dekkend is voor 
alle gebieden die voor de drinkwatervoorziening van belang zijn, 
zoals ook boringvrije zones, intrekgebieden en strategische reserves. 
Ook voor deze gebieden dient het voorzorgbeginsel te gelden. Ons 
pleidooi is daarom om de toepassingscategorie 
‘grondwaterbeschermingsgebieden’ te verbreden naar ‘gebieden 
voor de drinkwatervoorziening’ zoals hierboven omschreven. Uit 
deze gebieden vrijkomende PFAS-houdende grond/bagger  moet 
daar hergebruikt (teruggeplaatst) kunnen worden, maar PFAS-
houdende grond van buiten die gebieden naar binnen brengen moet 
uitgesloten zijn (verergering voorkomen).  

Een eventuele uitbreiding van de gebieden voor de drinkwatervoorziening valt 
buiten scope van het handelingskader. Het uitgangspunt voor toepassen in een 
grondwaterbeschermingsgebied is de aanwezige gebiedskwaliteit. De provincie 
is bevoegd gezag voor deze gebieden en kan gebiedsspecifiek beleid 
vaststellen. Daarbij geldt ook weer dat met het oog op het zwaarwegende 
belang van de drinkwaterwinning geen onnodige risico’s mogen worden 
genomen.  

VNG01 Het zou gemeenten helpen als provincies aansluiten bij de 
vastgestelde achtergrondwaarde in watergebieden in plaats van een 
strengere norm te hanteren. Gemeenten zien geen milieuwinst in het 
geval een strengere waarde gehanteerd wordt. Uitgangspunt hierbij 
is dat er sprake is van een diffuse belasting.  

Het handelingskader is een generieke invulling van de zorgplichten. Waar 
lokale omstandigheden dit toelaten is het voor bevoegde gezagen mogelijk om 
een nadere invulling van de zorgplichten te hanteren.  

VNG02 Het hanteren van verschillende termen voor handelingskaders 
(tijdelijk, definitief, toekomstig) werkt verwarrend in de 
uitvoeringspraktijk. Wees duidelijker in wat hierna nog volgt.  

Dit is een geactualiseerde versie van het handelingskader als invulling van de 
zorgplicht. De kamerbrief benadrukt dat het hier gaat om een handelingskader 
dat de basis vormt van de wettelijke verankering. De kamerbrief geeft aan dat 
met het voorliggende handelingskader het traject van wettelijke verankering 
gestart wordt. Wanneer PFAS precies worden genormeerd in de 
bodemregelgeving hangt mede af van in de inwerkintreding van de 
Omgevingswet en de beschikbaarheid van resultaten van nog lopende 
onderzoeken. 



VNG03 verwachting is dat de risico grenswaarden de nodige dilemma’s voor 
de uitvoeringspraktijk op zullen leveren. We zijn ons bewust dat ook 
dit punt buiten het handelingskader valt. Wat hier relevant is, is dat 
in de lokale uitvoerings- en bestuurspraktijk het onderscheid tussen 
risico grenswaarden en handelingskader minder strikt is. We 
verwachten op bestuurlijk niveau onduidelijkheid over hoe 
handelingskader en grenswaarden zich tot elkaar verhouden. Dit is 
wezenlijk aandachtspunt voor de  wijze van 
informatiestrekking/communicatie. 

De risicogrenswaarden zien op humane risico's en worden gebruikt om 
interventiewaarden vast te stellen. Dat valt inderdaad buiten het bereik van 
het handelingskader, dat uitgaat van ecologische grenswaarden. Hoe beide 
trajecten zich tot elkaar verhouden wordt in de Kamerbrief duidelijk 
aangegeven. 

WET01 Wetenschap is positief over het volgen van het EFSA advies door het 
RIVM. Verwachting was dat dit zou leiden tot een strengere norm 
dan 3-7-3.  

De hergebruikswaarden die RIVM heeft berekend naar aanleiding van de EFSA-
opinie raken de 3-7-3 niet. Wel is duidelijk dat de EFSA-opinie doorwerkt op 
PFAS-waarden in voedsel, voedselcontact en drinkwater.  
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