
Webinar PFAS – beantwoording aanvullende vragen

Op maandag 17 januari vond een webinar plaats over de actualisatie van het handelingskader
PFAS. Met zo’n 430 deelnemers voorzag dit webinar duidelijk in een behoefte. Vooraf konden
deelnemers hun vragen indienen, die deels in de presentaties van de deskundigen, deels in de
vraag- en antwoordsessie daarna zijn beantwoord. Een uitgebreid verslag van het webinar inclusief
de gegeven presentaties is op deze website te vinden. Tijdens het webinar is aangekondigd dat op
de meest gestelde vragen die nog aanvullend in de chat zouden worden gesteld nog apart zou
worden ingegaan. Een overzicht van deze vragen staat hieronder. Overigens is ook een deel van
de vragen in de chat ter plekke beantwoord.

Tijdens het webinar werden vragen gesteld over de normen in andere EU-lidstaten en
het risico dat partijen met hogere PFAS-waarden naar het buitenland worden afgevoerd.

PFAS staat in de hele EU op de agenda, mede door de EFSA-opinie uit 2020, die aantoonde dat de
gezondheidsrisico’s van PFAS groter zijn dan eerder werd aangenomen. Veel landen zijn beleid aan
het ontwikkelen of scherpen bestaand beleid aan. Zo heeft Vlaanderen vorig jaar de
toetsingswaarden voor PFOS en PFOA in bodem en grondwater naar beneden bijgesteld.

Op basis van de EVOA-meldingen die importeurs of exporteurs van grond en baggerspecie bij de
ILT moeten indienen, blijkt niet dat er een toename van grondstromen naar het buitenland
plaatsvindt. Er is zelfs sprake van meer invoer dan uitvoer (zie site ILT:
https://www.ilent.nl/onderwerpen/afvaltransport-evoa/beschikkingen-online).

Ook werden vragen gesteld waarom alleen PFOS in de KRW is genormeerd, of sluizen
zorgen dat een oppervlaktewaterlichaam niet-sedimentdelend is, of grond van buiten in
grondwaterbeschermingsgebieden mag worden toegepast gelet op de bepalingen in de
drinkwaterrichtlijn en of welke waarden gelden voor het toepassen van grond in
oppervlaktewater in deze gebieden.

De waterkwaliteitsnorm voor PFOS in Europees bepaald. PFOS was één van de eerste PFAS die
werden geproduceerd en wordt vaak diffuus verspreid aangetroffen.

Daar waar het sediment niet van nature verder wordt verspreid, bijvoorbeeld omdat er sluizen zijn
geplaatst, is geen sprake van een sedimentdelend oppervlaktewaterlichaam.

Grond van buiten grondwaterbeschermingsgebieden mag in de regel worden gebruikt, als de
kwaliteit daarvan maar beter of ten minste gelijk is aan de kwaliteit van de bodem in het
betreffende gebied. Is die niet bekend, dan moet op de bepalingsgrens worden teruggevallen.
Hiermee wordt geborgd dat de kwaliteit van de bodem (en het grondwater) in ieder geval niet
verslechtert en mogelijk verbetert.

De invulling van het stand still-beginsel in bodem- en oppervlaktewatertoepassingen verschilt.
Voor de eerste wordt de (lokale) achtergrondwaarde gehanteerd, voor het tweede het (regionale)
herverontreinigingsniveau. Grondwater, als onderdeel van de bodem, valt onder de eerste
categorie. Voor grondwaterbeschermingsgebieden is daarom aangegeven dat van de kwaliteit in
het gebied zelf moet worden uitgegaan. Voor oppervlaktewater, waarin vervuilingen zich veel
sneller verspreiden, geldt deze bepaling niet. Het handelingskader is generiek toepasbaar.
Uiteraard kunnen bevoegde gezagen aanvullende voorwaarden stellen als lokale omstandigheden
afwijken.

Daarnaast werden vragen gesteld welke normen gelden voor het storten van
baggerspecie.

Provincies zijn bevoegd gezag voor het verlenen van vergunningen voor de stort van PFAS-
houdende baggerspecie in Rijks- en particuliere depots. Voor de lozingen van PFAS-houdend
effluent op oppervlakte is de waterwetgeving van toepassing. Wat bij een specifiek depot mogelijk
is hangt onder meer af van de omstandigheden (is er een omdijking of een open verbinding naar
oppervlaktewater) en de aanwezige achtergrondconcentratie PFAS.

Ook werd gevraagd waarom de toepassingscategorie onder grondwaterniveau wordt
losgelaten terwijl RIVM nog met een uitloogonderzoek bezig is en of dit onderzoek nog
ruimte voor een klasse industrie gaat opleveren?



Het RIVM-literatuuronderzoek naar uitloging en het landsdekkend beeld van PFAS in grondwater
heeft aangetoond dat PFAS zich in lage concentraties (tot 3-7-3) in de bovenste grondwaterlagen
bevinden. Er is dus een evenwicht opgetreden. Het aanhouden van een aparte
toepassingscategorie van toepassingen onder grondwaterniveau biedt daarmee geen extra
bescherming van het grondwater. Daarmee is deze categorie vervallen. Het uitloogonderzoek dat
RIVM nu uitvoert moet uitwijzen of er nog (beperkte) ruimte is voor bodemtoepassingen boven
deze concentraties, zonder dat dat negatieve effecten heeft op de kwaliteit van het grondwater.

Daarnaast werd gevraagd waarom voor de toepassingscategorie landbouw/natuur niet
dezelfde waarden gelden als voor de categorie ‘wonen met moestuin’.

Bij de berekening van humane risicogrenzen voor ‘wonen met moestuin’ wordt ervan uitgegaan
dat de eigenaar van die moestuin een relatief groot deel van zijn voedsel voor langere tijd uit zijn
of haar eigen moestuin eet. Bij het bepalen van de hergebruikswaarden van grond en
baggerspecie voor de toepassingscategorie landbouw/natuur is de gedachte dan mensen voedsel
van verschillende bronnen en locaties consumeren (zie site RIVM:
https://www.nvwa.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/levensmiddelen-uit-gebieden-met-
bodemconcentraties-pfoa-en-genx-veilig-eten).

Ten slotte werden vragen gesteld hoe gebiedsspecifieke beleid ontwikkeld kan worden,
hoe een andere invulling van de zorgplicht kan worden voorzien en of dit mogelijk blijft
nadat PFAS is genormeerd.

Net als voor andere stoffen is het voor PFAS mogelijk om gebiedsspecifiek beleid met afwijkende
lokale maximale waarden vast te stellen (zie Bodem+:
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-baggerspecie-pfas-
algemeen-handelingskader/faq/welke-mogelijkheden-maken-lokaal-beleid-toepassen/).

Zolang PFAS niet is genormeerd, valt de stofgroep onder de zorgplicht van het Besluit
bodemkwaliteit. Een andere invulling van de zorgplicht dan die het handelingskader generiek
bepaalt, is in principe mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er lokaal hogere PFAS-concentraties
worden gemeten. Deze invulling wordt voorgesteld door de initiatiefnemer (toepasser) en is ter
beoordeling aan het bevoegd gezag. Uiteraard moet de voorgestelde invulling milieuhygiënisch
verantwoord zijn en moet dat goed worden onderbouwd. Het is daarnaast verstandig om naar
stakeholders transparant te zijn over de gekozen invulling.

Wanneer PFAS is genormeerd onder de Omgevingswet, blijft het mogelijk om een afwijking van de
generieke norm vast te leggen in een maatwerkbesluit.


