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› Derde, naar verwachting laatste actualisatie handelingskader
– Onderzoeken RIVM, Deltares
– Doorwerking EFSA-opinie

› Handelingskader als invulling van wettelijke zorgplichten
› Toepassen grond en baggerspecie (ziet niet op slib, bouwstoffen 

etc.)
› Basis voor normering, Rbk, Omgevingswet
› Pas wettelijk genormeerd na juridische verankering

Introductie
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› THK juli 2019
373, bepalingsgrens

› THK december 2019
Tijdelijke landelijke achtergrondwaarde, herverontreinigingsniveau

› THK juli 2020
Landelijke AW, grond toepasbaar in oppervlaktewater, diepe 
plassen

› HK december 2021
Categorie ‘onder grondwaterniveau’ vervalt, duiding enkele 
begrippen – HK ipv DHK

Belangrijkste wijzigingen per handelingskader
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› Begin 2021: resultaten onderzoeken RIVM, Deltares
› Consultatie mei - juni 2021
› 318 afzonderlijke, technische, juridische punten
› Aanpassing handelingskader, reactie op consultatie
› Publicatie 13 december 2021 met brief aan de Tweede Kamer
› Actualisatie Bodem+, Rijksoverheid.nl

Proces actualisatie
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› EFSA-opinie stelt grenzen naar beneden bij, maar raakt ‘373’ niet
› Tegelijk: weinig ruimte voor een separate klasse industrie
› Uitloging grondwater: meer inzicht, maar nog niet alle kennis:

– Meer inzicht in uitloging lage gehalten
– Terughoudend omgaan met verruimingen
– Vervolgonderzoek nodig

Algemeen beeld
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› Toepassingscategorie 'onder grondwaterniveau' vervalt
› Duiding van een aantal begrippen, onder andere 'uitschieters’, 

‘oppervlaktewaterlichaam’, ‘sedimentdelend’
› Uitleg over gebiedsspecifiek beleid en andere invulling van de zorgplicht
› Algehele tekstuele redactie t.b.v. leesbaarheid

› Geen waarden voor zoute bagger
› Waarden HVN 2020 licht lager, nu geen aanpassing
› Klasse B volgens Rbk-systematiek niet mogelijk

Wijzigingen handelingskader
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› Wettelijke verankering van PFAS
– Internetconsultatie
– Bedrijfseffectentoets

› Lopende onderzoeken: 
– Uitlogingsonderzoek grondwater (RIVM)
– Metingen PFAS in zoute bagger (Deltares)
– Herverontreinigingsniveau (Deltares)

Vervolgtraject
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› Verschillende uitgangspunten: stand still vs. prevent and limit
› KRW-kwaliteitsdoel alleen voor PFOS (2027)
› Chemische kwaliteit: kan zijn dat toepassing leidt tot 

concentratieverhoging
› Ecologische kwaliteit: effect op biologische kwaliteitselementen 

lastig te bepalen
› Niet PFAS-specifiek: speelt ook voor genormeerde stoffen

Aandachtspunt: samenloop KRW
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› Traject wettelijke verankering:
– Analyse aansluiting Handelingskader - KRW (en GWR)
– Resultaten lopende onderzoeken
– Invoering Omgevingswet (voorzien 1 juli 2022)
– Wetssystematiek (voetnoot, tabel, aparte regeling, individueel of als groep 

normeren?)
– Algemene methodiek

Wettelijke verankering
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