
Verslag webinar over Handelingskader PFAS 

Datum en tijd: 17 januari 2022, 12.00-14.00 uur 

Vergaderplaats: videoconferentie via WebEx Meetings 

Deelnemers:  Ongeveer 430 vertegenwoordigers van provincies, gemeenten, 
waterschappen, omgevingsdiensten, bedrijven op het gebied van 
grondverzet, drinkwaterbedrijven en adviesbureaus 

Georganiseerd door: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
Unie van Waterschappen (UvW) 
Interprovinciaal Overleg (IPO) 

Verslag: Jos Fluitsma (Alt-Tab Bedrijfsondersteuning) 

Opening 
door dagvoorzitter Regien Visser (directie Participatie van IenW) 

Dit webinar is bedoeld om de deelnemers bij te praten over de laatste stand van zaken. Er zijn 
presentaties over onderzoeken en een toelichting op het proces, de wijzigingen in het 
Handelingskader (HK) en het vervolgtraject. Daarna wordt ingegaan op vragen die deelnemers van 
tevoren hebben gesteld. 
Antwoorden op vragen die vandaag niet aan bod kunnen komen zijn veelal te vinden op 
https://www.bodemplus.nl/ of te krijgen via de helpdesk Bodem+. 
Er zijn meer dan 500 aanmeldingen. Door de grootte van de groep is geen interactie mogelijk. 
Deelnemers kunnen wel vragen stellen in de chat. 

Welkom 
door Martin van Gelderen (hoofd afdeling Stoffen van directie Water, Ondergrond en Marien van 
IenW) 

PFAS houdt ons nog steeds bezig. De grote groep vandaag laat dat ook weer eens zien. Martin hoopt 
dat dit seminar in een behoefte voorziet. Er is veel grondverzet in Nederland. Dat werd heel duidelijk 
toen we met PFAS werden geconfronteerd. Het is belangrijk om met elkaar te weten wat de 
beperkingen zijn. Wat kan wel en wat niet? Daar moet het handelingskader PFAS (HK) in voorzien in 
het kader van de zorgplicht. In dit seminar krijgen deelnemers uitleg over de laatste aanpassingen 
van het HK. Martin hoopt dat dit de gelegenheid aan ieder biedt om vragen zo veel mogelijk kwijt te 
kunnen. En om te horen wat het HK is en wat het niet is. Het blijft in coronatijd zoeken hoe we beste 
kunnen communiceren. Dit webinar is een goede manier, hoewel het nooit helemaal een vervanging 
kan zijn van een bijeenkomst live waar we ook informeel wat zouden kunnen bijpraten. Dat lukt nu 
niet. Hopelijk is de opzet zodanig dat vragen die er zijn zo goed mogelijk kunnen worden beantwoord. 

Onderbouwende documenten Handelingskader PFAS voor het toepassen van grond en 
bagger in oppervlaktewater 
presentatie door Leonard Osté, onderzoeker bij Deltares 

Deze presentatie gaat over toepassen van grond en bagger in oppervlaktewater. Niet alleen over 
bagger, wel specifiek over toepassing in het oppervlaktewatersysteem en niet op landbodem. 
Onderzoeken die het Deltares voor het HK heeft gedaan gaan over allerlei toepassingen in 
oppervlaktewater. Een klein deel gaat over verspreiden van bagger op zee in zoute wateren. Het 
grootste deel van de presentatie gaat over inventariseren van opties voor maximale waarden voor 
toepassen en verspreiden in zoete wateren. Dat betekent dat het Deltares heeft gekeken naar een 
update van het herverontreinigingsniveau (HVN) en een bovengrens voor toepassing in 
oppervlaktewater. Dat is beschreven in het rapport van het onderzoek. 

https://www.bodemplus.nl/


Oppervlaktewater kent dezelfde klassenindeling als de landbodem. Maar de grenswaarden zijn op 
een andere manier vastgesteld. 
• De onderste grenswaarde is de achtergrondwaarde. 
• Daarboven komt de maximale waarde klasse A. Die is meestal gelijk aan het HVN. 
• De bovengrens is de maximale waarde klasse B. Die is meestal gelijk aan de interventiewaarde 

voor de waterbodem. 
Voor PFAS is dat allemaal anders. In het tijdelijke HK 2019 en 2020 was alleen sprake van een 
toepassingsgrens op het niveau van de maximale waarde klasse A, dus het HVN. Voor 
achtergrondwaarden zijn geen waarden afgeleid, omdat vooral voor PFOA de achtergrondwaarde op 
de landbodem hoger was dan het HVN in oppervlaktewater in het sediment. Voor de maximale 
waarde klasse B zijn daarom toen geen waarden afgeleid. Dat heeft ertoe geleid dat RIVM twee 
onderzoeken heeft uitgevoerd. 
 
1. Kan het HVN op basis van sediment in Rijkswateren verbeterd worden, omdat er inmiddels meer 

data waren? 
Normaal wordt een HVN vastgesteld op basis van 10 jaar meetdata van Lobith en daar dan het 
95-percentiel van te nemen. Op basis van oude onderzoeken is gebleken dat dat een behoorlijk 
goede voorspeller is van de actuele sedimentkwaliteit. Voor PFAS (THK 2019) was er geen 
meetreeks van 10 jaar. Er wordt namelijk nog maar kort gemeten in zwevend stof bij Lobith. Er 
waren eigenlijk alleen data van 2018 en 2019 bruikbaar, voor de update zijn ook gegevens van 
2020 erbij gepakt. Daarbij was geen sprake van volledige jaren. Om de weinige meetdata bij 
Lobith te compenseren zijn andere meetpunten van Rijkswaterstaat (RWS) in Maas en 
Rijnstroomgebied erbij gepakt voor het THK 2019. Vanwege de onvolledige database is gekozen 
voor een 80-percentiel (P80). Voor PFOS is een uitzondering gemaakt omdat daar een steile 
neerwaartse trend zichtbaar was. Dan zit je met de meest recente data aan de veilige kant. 
Daarom is voor PFOS P95 gekozen. 
In deze studie zijn twee opties meegenomen: 
• alle meetlocaties Maas/Rijn (net zoals in 2019)  
• alle meetlocaties benedenstrooms van Lobith 

In 2019 kwam daaruit: 
• bij P95 voor PFOS: 3,7 ug/kg 
• overige stoffen: 0,8 ug/kg. Die 0,8 is toen als norm genomen. 

Wat komt er nu uit? Het ligt heel dicht bij elkaar: voor PFOS 3,6 ug/kg, voor overige stoffen 
0,6/0,7 ug/kg, afhankelijk van welke methodiek je kiest. Maar de keuze van de methodiek levert 
dus niet veel verschil op. 
 

2. Kan er een bovengrens voor toepassen worden afgeleid? 
Daarvoor zijn drie mogelijkheden onderzocht. 
a. Het afleiden van een interventiewaarde waterbodem. Dat is ook waar de meeste andere 

stoffen op gebaseerd zijn (maximale waarde klasse B). Een toevoeging is dat dat volgens de 
huidige inzichten is gebeurd. 
Interventiewaarden worden de laatste jaren niet meer afgeleid, maar er is wel een leidraad 
hoe je dat doet. Die wijkt af van oude inzichten om de interventiewaarde af te leiden. Het 
RIVM heeft gekeken naar het bepalen van een ernstig risiconiveau. Daarop is de 
interventiewaarde gebaseerd volgens de huidige inzichten. Dat heeft niet geleid tot een 
formeel rapport. In eerste instantie heeft RIVM gekeken waar dat ongeveer op uitkomt. Dan 
kom je op een waarde in de buurt van 0,1, dat is in de buurt van de rapportagegrens. Dat lag 
ver af van een bruikbare waarde als maximale waarde voor toepassen. Daarom is die route 
niet uitgewerkt, maar is het gelaten bij deze indicatieve waarden. Het RIVM heeft wel twee 
andere opties doorgerekend. 

b. Kun je onderscheid maken tussen diffuus verontreinigde locaties en de hot spots (sterk 
verontreinigde locaties)? En kun je dan diffuus materiaal onder voorwaarden hergebruiken? 
Voor het onderscheid diffuus tussen verontreinigde locaties en hot spots zijn de P95-data van 
RWS van de grote rivieren bekeken. Daar is ook een aantal percentielen op bepaald. De 
getallen liggen aanzienlijk boven het HVN. PFOS is in plaats van 3,7 nu 8,2. Wat ook opvalt is 
dat EtFOSAA en MeFOSAA ook regelmatig worden gevonden in waarden boven 0,8, vooral 
EtFOSAA. Je ziet ook nog duidelijk verschil in uiterwaarden waar in het algemeen de 
concentraties EtFOSAA wat lager zijn en PFOS wat hoger en de natte waterbodems in het 
rivierengebied waar het juist omgekeerd is. Daar zie je dat EtFOSAA hoger of gelijkwaardig is 
aan PFOS-waarden en dat PFOS juist iets lager ligt.  



 
c. Bovengrens gerelateerd aan HVN 

Hierbij is uitgegaan van 3x HVN. Dat is heel arbitrair. Dan kom je voor PFOS uit op: 3x3,7 = 
11,1 ug/kg. Dan is er bij PFOS flink meer ruimte. Voor de overige PFAS leidt 3x0,8 tot 2,4 en 
dat is voor EtFOSAA lager dan de P95 van het rivierengebied. 

 
Conclusies voor toepassen in zoet water 
• HVN 

Er zijn nog steeds te weinig metingen voor het afleiden van een HVN volgens de normale 
procedure. De database vertoonde niet veel betere of slechtere karakteristieken. Daarom is ook 
nu weer gekozen voor P80. Er is een uitzondering voor PFOS, daarvoor blijft P95 gelden. 

• Bovengrens toepassen 
Het afleiden van een interventiewaarde sediment voor PFOS leidt niet tot waarden die als 
maximale toepassingsgrens zou kunnen gelden omdat ze onder het HVN liggen. P95 grote 
rivieren en een aantal keer HVN (3x) levert wel waarden op boven het HVN. 

 
Kanttekening 
We hebben te maken met de ingewikkelde dynamiek van verschillende PFAS-verbindingen. Vooral 
de twee voorlopers van PFOS (EtFOSAA en MeFOSAA) worden in natte bagger in hogere 
concentraties aangetroffen dan in zwevend stof. Dat is reden om de komende jaren goed naar die 
twee curves te kijken, ook in hoeverre zwevend stof een goede voorspeller is van gehaltes die je 
terugvindt in nat sediment. 
 
Deel 2 van deze presentatie gaat over verspreiden van bagger in zoute wateren. 
Voor zout water geldt de zoute baggertoets (ZBT). Die heeft een beperkt aantal parameters. De ZBT 
is onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). De normen staan in de Regeling bodemkwaliteit 
(Rbk). De ZBT heeft als randvoorwaarde altijd gehad dat er brongericht beleid moet zijn, omdat er van 
nature al veel materiaal naar zee stroomt. Dus als je aan bronnen niets doet, gaat het grootste deel 
van het materiaal via wateren en de zwevend stoffase naar zee. De ZBT is ook ingebed in twee 
internationale afspraken over baggerspecie in zee: London Dumping Convention en OSPAR.  
De regeling is vrij simpel 
• als WEL wordt voldaan aan ZBT: verspreiding in kustwater (92% ~ 4,7 Mm3/jaar) 
• als NIET wordt voldaan aan ZBT: naar depot: Slufter. (8 % ~ 0,4 Mm3/jaar) 

 
Is PFAS toevoegen aan de ZBT zinvol? 
• Is er bronbeleid? Ja, voor PFOS en PFOA. Nog niet voor andere PFAS, maar dat staat hoog op 

de agenda. Ook via REACH wordt daaraan gewerkt. Om welke PFAS zou het dan gaan? Als we 
naar monitoring in zoute bagger kijken zijn het PFOS, EtFOSAA en MeFOSAA die veel 
voorkomen. Niet PFOA. Mogelijk andere PFAS die niet in het stoffenpakket zitten, daar weten we 
eigenlijk niets van. 

• Is het schadelijk? Ja. 
• Levert verspreiden van PFAS-houdende bagger op zee een significante bijdrage aan de totale 

hoeveelheid bagger? Dat is anders dan voor de meeste ZBT-stoffen. Voor 3 PFAS is de bijdrage 
van bagger gemiddeld ongeveer 10% van het totaal, veel minder dan de meeste ZBT-stoffen. 
Daarvan wordt meer dan 50% via sediment naar zee verplaatst. In een dynamisch systeem 
waarin veel natuurlijk transport plaatsvindt, is de bijdrage van PFAS voor bagger kleiner dan in 
andere stoffen. 

 
Als wordt genormeerd, wat zijn dan uitgangspunten voor het afleiden van een PFAS-toetscriterium? 
• Een ecotoxicologische benadering, dus vanuit milieurisico’s. 
• Kijken naar het Stand still niveau van het ontvangend milieu. Aansluiten bij het 

verontreinigingsniveau van de kustzone. 
• Kijken naar Stand still niveau in het milieu van herkomst. Aansluiten bij het HVN. 
• Kijken naar een internationaal vergelijk. Er zijn geen andere landen die normen voor PFAS 

hanteren bij verspreiden op zee. PFAS staat wel zeer hoog op de Europese agenda. Er is wel 
afstemming via OSCAR, maar alle havens hebben hun eigen aanpak voor regulering hoe wordt 
omgegaan met bagger. 

 



Voor de kwaliteitscriteria is een range genomen tussen wat je in de kustzone vindt en wat je in het 
zoete milieu vindt. Dan kom je voor PFOS op 1,4 - 3,7, voor EtFOSAA op 0,4-0,8, voor MeFOSAA op 
0,7-0,8 en voor PFOS+EtFOSAA+MeFOSAA op 4,0-5,3. 
 
Consequenties Rijnmond voor verspreidbaarheid 
Vijf miljoen kuub gaat naar zee, dus het gaat om enorme volumes. Als onder- en bovengrenzen 
worden gehanteerd, zie je voor PFOS vrij kleine effecten, maar EtFOSAA kan echt wel tot heel grote 
toenames leiden. Als je stoffen bij elkaar optelt, zie je dat het uitmiddelt. In monsters waar veel PFOS 
in zit, zit minder EtFOSAA en omgekeerd. Dus een somnorm kan leiden tot een minder stringente 
norm. In de Wadden/Eems-regio en de Noorzeekust waren heel weinig overschrijdende 
concentraties. Dat geldt ook voor de Westerschelde, behalve voor de Sloehaven. 
 
Conclusies van dit onderdeel 
Er zijn diverse opties berekend om normen toe te voegen. Het individueel normeren van PFOS, 
EtFOSAA en MeFOSAA leidt tot behoorlijke extra hoeveelheden in nu verspreidbare bagger die dan 
niet meer kwijt kunnen. Bij een somnorm lijken de effecten minimaal te zijn: 0,1 – 2% van de nu 
verspreidbare hoeveelheid. 
 
Daarbij hoort een aantal kanttekeningen: 
• De effecten op de verspreidbaarheid zijn gebaseerd op twee jaar monitoring. In de Sloehaven 

waren onverwachte effecten, daar werden hogere gehaltes aangetroffen. Een kleine afwijking in 
dat soort monitoringresultaten kan grote effecten hebben op de hoeveelheid verspreidbare 
bagger. Daarom is afgesproken dat de havenbedrijven blijven monitoren om de betrouwbaarheid 
te verhogen. 

• In dynamische gebieden is de bijdrage van PFAS-houdende bagger rond 10%. Dat is wat lager 
dan andere genormeerde stoffen in de ZBT. 

• Er is nog discussie over hanteren van somnormen. Dat heeft te maken met allerlei aspecten en 
er is nog veel onduidelijkheid over precursors en welke wel en niet worden gemeten. 

 
Vraag uit de chat 
Waarom wordt nog steeds een P80 en geen P95 gebruikt voor HVN? 
Antwoord 
In de database die we nu hadden zat 1 jaar extra meetdata. We hadden nog dezelfde complicaties 
als in de vorige database, namelijk dat hij niet voldoet aan het regulier vaststellen van het HVN en dat 
het aantal jaren veel te klein is (3 jaar in plaats van 10 jaar). We zagen geen reden om de criteria uit 
2019 te wijzigen. Met andere woorden: de database is niet structureel beter dan de oude database en 
daarom hebben we hetzelfde percentiel gebruikt. 
 
Adviezen RIVM ondersteunend aan Handelingskader PFAS 
presentatie door Arjen Wintersen (RIVM) 
 
De onderzoeken van Deltares (Leonard) hebben betrekking op de ‘natte kant’ (toepassingen op en 
onder oppervlaktewater), de onderzoeken van RIVM hebben betrekking op de ‘droge kant’ 
(toepassingen op de landbodem). 
De adviezen zijn erop gericht twee onzekerheden te adresseren die bij de onderbouwing van eerdere 
versies van het HK werden geconstateerd. 
 
Onzekerheid over innamegrenzen 
Het was bekend dat er een evaluatie plaatsvond door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
(EFSA) en dat dat zeer waarschijnlijk tot lagere innamegrenzen zou leiden voor PFAS. Het stuk van 
EFSA heet een opinie, maar het is zeker geen kattebelletje. EFSA heeft een uitgebreide 
dossierevaluatie gedaan van de effecten van blootstelling aan PFAS. Het heeft naar de 4 PFAS 
gekeken die het meest of in de hoogste concentraties worden aangetroffen in bloedserum. Voor deze 
PFAS (PFOS, PFOA, PFHxS, PFNA) heet EFSA een gecombineerde innamegrens van 4,4 ng/kg 
lichaamsgewicht per week (orale blootstellingsdosis) vastgesteld. Het kritische effect waarop deze 
waarde is gebaseerd, is de aantasting van het afweersysteem. Eerder waren effecten op de lever 
maatgevend voor de innamegrenswaarde. EFSA geeft ook aan dat deze 4 PFAS in samenhang 
moeten worden beoordeeld. Het maakt geen onderscheid tussen de 4 PFAS voor wat betreft 
toxiciteit. 



De innamegrens voor PFOS, omgerekend naar per dag, is van 150 ng/kg lichaamsgewicht per dag in 
de EFSA in 2008 via een RIVM-advies uit 2016 van 6,25 naar EFSA 2020 0,63 omlaag gegaan. Een 
heel forse verlaging dus. De innamegrenswaarde geeft aan wat je per dag oraal (via de mond) 
maximaal mag binnenkrijgen om te voorkomen dat je negatieve effecten ondervindt van de stof. Naar 
aanleiding van de publicatie van de nieuwe grenswaarde door EFSA heeft IenW aan het RIVM 
gevraagd advies uit brengen over de implementatie van deze grenswaarde. Dit soort 
innamegrenswaarden wordt in de eerste plaats afgeleid om maximale concentraties in voedsel te 
kunnen vaststellen, maar daarnaast worden ze ook in allerlei andere kaders toegepast en dus ook om 
humane risicogrenzen voor bodem en grondwater af te leiden. Aanpassing van dit soort waarden kan 
uiteindelijk dus ook consequenties hebben voor de bodem. In het RIVM-advies van april 2021 wordt 
aangegeven dat naast de 4 PFAS van EFSA ook andere PFAS relevant zijn en dat de PFAS in 
principe in samenhang moeten worden beoordeeld. Er wordt ook geadviseerd om de relatieve 
toxiciteit van PFAS te schalen aan de hand van Relative Potency Factors (RPF). Het RIVM neemt 
deze methodiek over voor de risicogrenzen voor bodem. Concreet betekent dat dat ervan wordt 
uitgegaan dat PFOS twee keer zo toxisch is als PFOA. Op basis van dit advies is besloten om eerder 
afgeleide risicogrenzen voor bodem en drinkwater opnieuw te berekenen en sommige 
risicobeoordelingen opnieuw uit te voeren Zo is bijvoorbeeld het advies over groenteconsumptie 
vanuit moestuinen nabij Dordrecht aangescherpt. 
Voor risicogrenzen kijken we in Nederland niet alleen naar humane blootstelling, maar ook naar 
risico’s voor het ecosysteem. Dat valt uiteen in twee sporen: directe blootstelling van organismen die 
in de bodem leven en indirecte blootstelling door stapeling van stoffen in voedselketens. Door 
stapeling worden soms organismen hoger in de voedselketen zelfs aan hogere concentraties 
blootgesteld dan organismen die in de bodem leven. Dat geldt zeker ook voor PFAS. Dit effect was 
voor de verlaging van de innamegrenswaarde door EFSA verreweg kritisch en trad eerder op dan 
effecten door directe blootstelling. Na aanpassing van de innamegrenswaarden zijn de humane 
risicogrenzen een stuk dichter bij de kritische waarde voor doorvergiftiging gekomen. De 3-7-3 
microgram per kg die wordt gehanteerd voor hergebruik, komt ook terug in de laatste versie van het 
HK. Die is nog steeds beschermend voor humane inname, maar de marge is veel kleiner geworden. 
De voorzichtige lijn om niet hoger dan 3-7-3 te gaan voor bijvoorbeeld de bodemfunctie industrie is 
hiermee gerechtvaardigd. Een van de aanleidingen om die voorzichtigheid te hanteren was de 
evaluatie van de innamegrenzen die nog liep. Als rekening wordt gehouden met die evaluatie komt de 
humane inname bij 3-7-3 in de buurt. In de diffuus verontreinigde situaties is in principe de laatste 3 
van de 3-7-3 die geldt voor individuele PFAS anders dan PFOS en PFOA, in principe ook 
beschermend als je ervan uitgaat dat er een diffuus mengsel aanwezig is van PFAS-verbindingen in 
de bodem. Dat laat het RIVM zien aan de hand van een simpel rekenvoorbeeld en aan de hand van 
wat het weet uit eerder uitgevoerd achtergrondwaardenonderzoek van PFAS in de bodem. Het wordt 
een ander verhaal als je specifieke situaties gaat beoordelen waarbij je bijvoorbeeld met puntbronnen 
te maken krijgt. Dan is het advies om aan hand van RPF daadwerkelijk een beoordeling van het 
mengsel uit te voeren. 
 
Resultaten literatuurstudie uitloging PFAS 
Er zijn veel vragen over uitloging en mobiliteit van PFAS en de risico’s die dat heeft voor het 
grondwater. Wat gebeurt er als je ergens grond of bagger toepast? Hoe snel komen PFAS eruit en 
wat betekent dat voor het grondwater? Die vragen worden dringender naarmate de risicogrenzen 
lager worden. Als begin van een antwoord heeft het RIVM een literatuurstudie uitgevoerd naar 
uitlooggedrag en mobiliteit van PFAS in grond en grondwater. Dat is een brede review van 
beschikbare literatuur geweest. De studie is gepubliceerd op de website van het RIVM. In grote lijnen 
gedragen PFAS zich anders dan veel andere stoffen. Het zijn oppervlakte-actieve stoffen en daardoor 
laten ze zich vooral in de onverzadigde zone minder goed beschrijven zoals we dat van andere 
stoffen gewend zijn. De mobiliteit kan vooral in de onverzadigde zone afwijken. Een deel van de 
PFAS is relatief mobiel. Belangrijk om aan te geven is dat je niet alle PFAS over één kam kunt 
scheren Er zijn ook PFAS die minder mobiel zijn. Op basis van deze studie is het advies van het 
RIVM: houd rekening met relatief hoge mobiliteit in relatie met bovengronds toepassen. 
De onderzoeken over uitloging die zijn afgerond, zijn inmiddels gepubliceerd. Die richten zich 
allemaal op specifieke elementen rondom het vraagstuk van uitloging. Het uitloogonderzoek is gericht 
op verschillen tussen grond, bagger en uiterwaardgrond. In eerdere versies van het HK kwam de 
vraag of je onderscheid moet maken tussen grond, bagger en uiterwaardgrond, omdat er mogelijk 
verschillen zijn in hoe snel PFAS uitlogen. Uit praktisch onderzoek samen met Deltares bleek dat de 
verschillen niet groot waren. Daarmee is het niet nodig om in specifieke situaties onderscheid te 
maken tussen de 3 matrices. 



Met zo’n onderzoek zijn niet alle vragen opgelost. Wat we bijvoorbeeld niet hebben bereikt is of we in 
staat zijn beter rekening te houden met uitloging als het gaat om normering van hergebruik 
bovengronds. Dat is een van de vervolgonderzoeken en wordt het komend halfjaar uitgewerkt. Er 
vindt een verkenning plaats samen met Deltares en TNO om te kijken hoe modelmatig daaraan kan 
worden gerekend, zodat ook risicogrenzen kunnen worden afgeleid die recht doen aan de zorg die er 
is voor het grondwater. Risicogrenzen die beschermend zijn voor het grondwater als gevolg van het 
effect van uitloging. 
 
Als toegift vertelt Arjen kort over uitkomsten van het landsdekkend onderzoek naar PFAS in 
grondwater. Dat is niet uitgevoerd ter onderbouwing van het HK, maar ondersteunt wel een aantal 
redeneerlijnen die daarin zijn gevolgd. Het is ook een empirische bevestiging van de uitkomsten van 
de literatuurstudie. RIVM heeft landsdekkend grondwater onderzocht op 100 plaatsen in het freatisch 
(ondiepe) grondwater en 100 locaties in middeldiep en diep (10 tot 15 m diep) grondwater. Het is voor 
het eerst dat dit landsdekkend is gedaan met lagere rapportagegrenzen. Daardoor werd op veel meer 
plekken PFAS in grondwater gevonden. De leeftijd van grondwater is relevant. In sommige gevallen is 
grondwater ouder dan 50 jaar. Zelfs in dat oude grondwater zijn de meest mobiele PFAS terug te 
vinden. Dat is in lijn met wat het RIVM zag in de literatuurstudie. Dus voor een deel van de PFAS is er 
reden om voorzichtig te zijn met uitloging. PFAS wordt al meetbaar aangetroffen op plekken waar het 
lang duurt voordat grondwater na infiltratie daar terechtkomt. Dat betekent mogelijk dat er wat 
achteraan komt. En dat je dus wel degelijk door bovengrondse handelen het grondwater kan 
beïnvloeden. 
De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden op de website van het RIVM. 
 
Handelingskader PFAS 
presentatie door Mathijs van de Waardt (teamcoördinator opkomende stoffen, IenW) 
 
Waar staan we nu? 
Dit is de derde - naar verwachting laatste - actualisatie van het HK. PFAS zijn nog niet genormeerde 
stoffen, daarom geldt er een zorgplicht. Het HK is de generieke invulling daarvan. Deze versie heeft 
dezelfde status als eerdere handelingskaders, namelijk invulling van de verschillende wettelijke 
zorgplichten zoals de Rbk, Wet bodembescherming en de Waterwet. In deze versie zijn de 
onderzoeken van RIVM en Deltares en de doorwerking van de EFSA-opinie meegenomen. Het HK 
geldt voor toepassing van grond en baggerspecie. Het ziet niet op zuiveringsslib, bouwstoffen etc. Het 
HK is de basis voor normering van PFAS in het Rbk en de Omgevingswet. PFAS zijn pas wettelijk 
genormeerd na de juridische verankering. 
 
De belangrijkste wijzigingen in de verschillende versies: 
• THK juli 2019: hier stond 3-7-3 al in. Er was toen nog geen achtergrondwaarde, PFAS stond nog 

niet op bodemkwaliteitskaarten. Voor veel situaties werd teruggevallen op de bepalingsgrens. 
• THK december 2019: hierin werd een tijdelijke landelijke achtergrondwaarde opgenomen op 

basis van RIVM-onderzoek. Ook werd het HVN opgenomen. 
• THK juli 2020: hierin is een landelijke achtergrondwaarde opgenomen. Ook bepalingen over 

grond toepasbaar in oppervlaktewater en over diepe plassen. 
• HK december 2021. Hierin zijn de resultaten van de onderzoeken van RIVM en Deltares 

opgenomen. Voor het concept-HK was er in mei-juni 2021 een consultatieronde bij de koepels, 
het Stakeholdersoverleg, het Uitvoeringsoverleg, RWS en de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT). Dat leverde 318 afzonderlijke punten op. Dat heeft geleid tot aanpassing van het 
HK. Separaat is ook een reactie op de consultatie gegeven. Het geactualiseerde HK is 
gepubliceerd op 13 december 2021 met een brief aan de Tweede Kamer. Tegelijk zijn ook de 
Q&A’s op Bodem+ en rijksoverheid.nl aangepast. 

 
Algemeen beeld 
De vraag was hoe de EFSA-opinie zich verhoudt met 3-7-3. EFSA stelt de humane risicogrenzen 
naar beneden bij, maar raakt 3-7-3 niet. Voor PFAS is er een klasse Wonen en Industrie, voor andere 
stoffen een aparte klasse Industrie. Door de literatuurstudie over uitloging in grondwater weten we 
nog te weinig hoe dat zich in de praktijk voltrekt. Daarom is er weinig ruimte voor een aparte klasse 
Industrie in het HK. Een van de onzekere factoren waar nog onderzoek naar moet worden gedaan in 
de aanloop naar de normering is hoe de uitloging in grondwater zich voltrekt. Er is meer inzicht in 
uitloging nodig, vooral over gehaltes boven 3-7-3. Daarom gaat IenW terughoudend om met 
verruimingen. Er is vervolgonderzoek nodig en daar is RIVM mee gestart. 



 
Wijzigingen HK 
• De toepassingscategorie 'onder grondwaterniveau' vervalt. Uit onderzoek, vooral het 

landsdekkend beeld grondwater van RIVM, blijkt dat in ondiepe lagen grondwater de bodem de 
kwaliteit heeft aangenomen van daarboven. Onderscheid maken tussen toepassing onder 
grondwaterniveau en boven grondwaterniveau heeft dus niet zoveel extra nut ter bescherming 
van grondwater, omdat dat het niveau al heeft. In de praktijk bleek het lastig om te bepalen waar 
het grondwaterniveau precies zat. Met het beeld dat er nu is, kon dit vervallen. 

• Duiding van een aantal begrippen, onder andere is 'wat kun je als uitschieters zien’ uitgelegd in 
een voetnoot in de tabel, is er een verwijzing opgenomen naar de waterregelgeving voor wat je 
moet verstaan onder ‘oppervlaktewaterlichaam’ en is uitgelegd wat ‘sedimentdelend’ is. 

• Uitleg gegeven over gebiedsspecifiek beleid en de mogelijkheid om een andere invulling van de 
zorgplicht te kiezen. 

• Algehele tekstuele redactie voor de leesbaarheid. 
 
Niet aangepast 
• Geen waarden voor zoute bagger toegevoegd. Leonard gaf al aan dat we nu een beperkte set 

data hebben. Die gaan we aanvullen en de ambitie is er om te kijken hoe we dat gaan normeren. 
Maar op dit moment heeft het HK daar nog geen waarden voor. 

• De waarden van het HVN waren in 2020 licht lager. Maar er komt nu geen aanpassing, zeker 
niet omdat we nog geen langjarige meetreeks hebben. 

• Er is geen generieke klasse B-grens ingevuld. Het bepalen van een bovengrens Klasse B 
volgens de Rbk-systematiek is hier namelijk niet mogelijk. 

 
Vervolgtraject 
IenW gaat nu aan de slag met de wettelijke verankering van PFAS. Het was onduidelijk wat de 
consultatie was. Een internetconsultatie? Nee, de internetconsultatie komt bij de aanpassing van de 
regelgeving en dat is het HK niet. Als we PFAS gaan normeren, gaan we ook de juridische 
procedures doorlopen. Dan komt de openbare internetconsultatie. Er lopen nog drie onderzoeken:  
• Uitlogingsonderzoek grondwater (RIVM) 
• Metingen PFAS in zoute bagger (Deltares) 
• Herverontreinigingsniveau (aanvulling met nieuwe data uit onderzoek van Deltares) 

 
Samenloop met de Kaderrichtlijn Water (KRW) 
De bodem- en waterregelgeving passen niet goed op elkaar. Er is een traject gestart om een 
uitgebreide analyse te maken. De vraag moet zijn beantwoord voor IenW gaat normeren. Het HK is 
niet in strijd met de KRW, maar het is ook lastig om te garanderen dat het HK 100% KRW-proof is. 
Dat heeft ermee te maken dat beide regelingen verschillende uitgangspunten hebben: stand still 
achter de bodemregelgeving versus prevent and limit vanuit de waterregelgeving. 
De KRW stelt kwaliteitsdoelen die gehaald moet worden in 2027. Er is er nu alleen (Europees) een 
geformuleerd voor PFOS: 0,65 nanogram per liter. Een scherp doel dus. IenW is nu bezig om een 
eerste analyse vorm te geven hoe bepalingen in het HK passen in de systematiek en gedachte van 
de KRW. Dan wordt gekeken naar de chemische waterkwaliteit. Die moet voldoen aan bepaalde 
maximale concentraties (PFOS, milieukwaliteitsnorm). De KRW geeft niet aan op welke plekken 
daaraan moet worden voldaan. Het kan zo zijn dat toepassingen in een oppervlaktewaterlichaam die 
leiden tot overschrijding, in strijd zijn met de KRW. Daar zit een spanningsveld. IenW moet die 
werelden nog bij elkaar brengen. Een element uit de KRW waar onvoldoende van bekend is om daar 
een uitspraak over te doen is de ecologische kwaliteit. De biologische kwaliteitselementen zijn over 
het algemeen niet heel gevoelig voor microverontreinigingen zoals PFAS. Over cumulatieve effecten 
en effecten van PFAS specifiek weten we onvoldoende om een waterdichte uitspraak te doen. Ook dit 
spoor moet verder worden uitgewerkt. 
Dit is niet PFAS-specifiek. PFAS heeft andere eigenschappen dan veel andere stoffen die wel zijn 
genormeerd in de bodemregelgeving. Het feit dat de twee families regelgeving niet goed op elkaar 
zijn aangesloten, speelt ook voor genormeerde stoffen. 
Naast de KRW neemt IenW ook de grondwaterrichtlijn en de richtlijn prioritaire stoffen mee in deze 
analyse. 
 
Traject wettelijke verankering 
Er moet dus nog een aantal lijntjes aan elkaar worden geknoopt voordat PFAS als stofgroep kan 
worden genormeerd. 



• Aansluiting HK en KRW (en GWR). 
• Resultaten van lopende onderzoeken. 
• De invoering van de Omgevingswet (voorzien 1 juli 2022). Gezien de doorlooptijd van wijzigingen 

van regelgeving en wat er nog uitgezocht moet worden en welke vragen nog moeten worden 
beantwoord is het niet te verwachten dat IenW het voor die datum in de regelgeving heeft 
ondergebracht. IenW gaat dus uit van het scenario dat het HK in de Omgevingswet en het 
Besluit activiteiten leefomgeving wordt opgenomen. 

• Ook moet nog de vraag worden beantwoord hoe het past in de wetssystematiek. Het HK heeft 
andere toepassingscategorieën dan voor wel genormeerde stoffen in de Rbk. Blijft dat zo? En 
schrijf je die dan als een voernoot op? Maak je er een aparte tabel van? Of een aparte regeling? 
Een ander heel belangrijk punt is dat PFAS nu individueel van een waarde zijn voorzien. Als we 
straks gaan normeren, doen we dat dan individueel, PFOS en de precursoren (waar Leonard het 
al over had) of als hele groep PFAS? Collega’s van Water werken aan een traject om te kijken 
welke mogelijkheden er zijn om er een soort cumulatieve norm van te maken. 

• IenW is ook bezig met een algemene methodiek voor niet-genormeerde stoffen om te kijken hoe 
we in de toekomst met nieuwe stoffen kunnen omgaan. Daar kunnen ook zaken uitkomen die 
relevant zijn voor de manier waarop IenW gaat normeren. 

Er zijn dus nog zoveel onzekerheden dat nog geen concrete datum van normering/wettelijke 
verankering kan worden genoemd. Als de resultaten van de onderzoeken en analyses en meer 
informatie er zijn, komt IenW daarmee naar buiten. Het pakt dan ook de planning voor 
normering/wettelijke verankering op. 
 
Beantwoording van vragen die vooraf gesteld zijn 
door een panel bestaande uit Mathijs van de Waardt, Michiel Gadella en Elmert de Boer (IenW), Arjen 
Wintersen (RIVM), Leonard Osté (Deltares), Henk van den Berg (VNG) en Edith Kruger (UvW) 
 
Er kwamen ruim 50 vragen binnen. Een aantal is al beantwoord tijdens de presentaties. Veel 
antwoorden op vragen zijn ook te vinden op de website Bodem+ of via een telefoontje naar de 
helpdesk Bodem+. 
De antwoorden op de vragen zijn geordend naar 9 thema’s. 
 
Thema normen in de praktijk 
Antwoorden door Michiel Gadella (IenW) 
 
Vraag 
Graag een nadere toelichting op grondwaterbeschermingsgebieden. Wat wordt bedoeld met het 
toepassen van grond en bagger in grondwaterbeschermingsgebieden en de gebiedskwaliteit? 
Antwoord 
In de tabel in het HK wordt onderscheid gemaakt tussen toepassing op landbodem (categorie 4.1 tot 
en met 4.4) en toepassing in oppervlaktelichaam (categorie 4.7 tot en met 4.9). Bij categorie 4.4 wordt 
bij grond en bagger toepassen in grondwaterbeschermingsgebieden de gebiedskwaliteit genoemd. 
De bedoeling daarvan is dat grond en bagger die wordt toegepast minimaal van dezelfde kwaliteit is 
als de kwaliteit in het grondwaterbeschermingsgebied. Als die kwaliteit niet is vastgesteld, wordt 
geadviseerd de bepalingsgrens te hanteren. Hierbij gaat het niet alleen om grond die afkomstig is uit 
het eigen gebied, maar ook om grond die afkomstig is van elders en aan de gebiedskwaliteit voldoet. 
 
Vraag 
Wat is het verschil voor de praktijk voor het toepassen van PFAS-houdend materiaal in algemene zin 
bij de opties individueel normeren of via somnormen? En wat zijn verschillen voor de hoeveelheid 
grond en baggerspecie die moet worden gestort? 
 
Antwoord 
Het kan nuttig zijn om PFAS als somparameter te benaderen omdat je dan het effect van de 
verschillende PFAS in één keer bepaalt. In theorie kan het zo zijn dat als je veel PFAS meet die net 
aan de norm voldoen, er meer risico is dan wanneer één stofje van de PFAS net boven de norm zit. 
Wat het betekent voor de praktijk hangt af van hoe hoog die somnorm is en hoe zich dat verhoudt tot 
wat er in de praktijk daadwerkelijk aan gehaltes in grond en bagger wordt aangetroffen. In algemene 
zin is er niet veel over te zeggen. Daar moet je specifiek de norm en data voor hebben. En op het 
moment dat je overgaat tot zo’n somnormering dan kijken wat de effecten daarvan zijn. Dat wordt dan 
betrokken bij de consultatie van dat soort normstellingen. 



 
Vraag 
Kan ik gehaltes middelen? 
 
Antwoord 
Dat kan als sprake is van duplomonsters. Dat is vaak zo bij partijkeuringen. Dan zeggen de 
verschillende getallen even veel over die partij en dan moet je ook middelen. Wanneer je in allerlei 
ruimtelijke eenheden hebt onderzocht, moet je kijken of er sprake is van verschillende kwaliteiten die 
je dan apart moet behandelen. Dat kan vaak bij (water)bodemonderzoek aan de orde zijn. 
 
Vraag 
Mag grondreiniging alleen op stortlocaties? 
Antwoord 
Nee. Grondreiniging van PFAS-houdend materiaal mag bij elke grondreiniger die daarvoor een 
vergunning van de provincie heeft. Het is niet gerelateerd aan de plek waar de grondreiniger is 
gevestigd. 
 
 
Thema verschil in toepassing op land of op de waterbodem 
 
Vraag 
Als baggerspecie dat afkomstig is uit het voorland of uiterwaarden wordt verwerkt in waterkeringen, 
hoort de waterkering dan tot de droge oevergebieden? 
Antwoord door Elmert de Boer (IenW) 
Dat hangt in eerste instantie af van lokale situatie. Bij de waterregeling zit een waterkaart waarop is 
aangegeven wat oppervlaktewater is en wat landbodem is. Daarop staat ook nader gedefinieerd wat 
wordt verstaan onder droge oevergebieden. Op het moment dat het droog oevergebied is, is het 
landbodem en als het oppervlaktewater is, is het waterbodem. In de regel hoort de waterkering vanaf 
de boveninsteek van de waterkering richting het oppervlaktewater bij het oppervlaktewaterlichaam. 
Als is aangegeven dat het een droog oevergebied is, valt de waterkering onder het droge 
oevergebied en onder het landbodemregime. 
 
Vraag 
Waarom is er verschil tussen normen voor lozingen en toepassing in oppervlaktewater? 
Antwoord Mathijs van de Waardt (IenW) 
Lozingen in vergunningverlening vallen direct onder de KRW en worden volgens de KRW beoordeeld. 
Toepassing van bagger in oppervlaktewater valt onder de bodemregelgeving. Lozingen worden 
beoordeeld aan de hand van de gemiddelde situatie KRW en de achterliggende 
kwaliteitsdoelstellingen; voor PFOS is deze 0,65 nanogram per liter. Daarom is er verschil tussen die 
twee. 
 
Vraag 
Over mogelijkheden die nu zijn gecreëerd voor toepassing onder oppervlaktewater en of het vervallen 
van de toepassingscategorie ook doorwerkt naar oppervlaktewater. 
Antwoord door Mathijs van de Waardt (IenW) 
De manier waarop het op de landbodem wordt bepaald wijkt af van hoe dat in oppervlaktewater 
gebeurt. Het HVN is leidend voor oppervlaktewater, daar geldt de maximale waarde klasse A. Bij 
bodem wordt gekeken naar de nu in kaart gebrachte kwaliteit van het grondwater. De keuze die in het 
HK is gemaakt om die toepassingscategorie grondwater los te laten werkt niet door naar het 
oppervlaktewater. 
 
Vraag 
Waarom geen P95 als klasse B grens voor PFAS? 
Antwoord door Mathijs van de Waardt (IenW) 
Er is één HVN. Leonard heeft uitgelegd waarom voor P80 is gekozen. Dat is het HVN en dat geeft de 
waarde aan van het materiaal dat wordt aangevoerd. Dat is de stand still benadering. Generiek een 
andere invulling kiezen doen we niet. Als in een lokale situatie hogere waardes worden gevonden, 
zijn er mogelijk met lokaal beleid meer mogelijkheden dan wat generiek ingevuld wordt. 
 



Vraag 
Bagger wordt nu naar de depots gebracht. Heeft het niet de voorkeur om het op land toe te passen, 
dus hergebruik voor stort? 
Antwoord door Mathijs van de Waardt (IenW) 
Generiek is het natuurlijk zo dat je niet hoeft te storten wat je kunt hergebruiken. De vraag is of dat 
voor baggerspecie geldt. Die moet eerst indrogen en moet technisch geschikt zijn om er op de 
landbodem iets mee te kunnen. Vooral daarin zit de beperking. 
 
Vraag 
Gaat de 10km-grens ook gelden voor verspreiding van PFAS-houdend materiaal op de kant? 
Antwoord door Mathijs van de Waardt (IenW) 
Daarvoor geldt straks een 10 km-grens als de Rbk is aangepast. Dat zou ingaan op 1 juli 2022. We 
hebben het net over de specifieke eigenschappen van PFAS gehad en de vraag is inderdaad of dat 
wenselijk is. Dat zoeken we nog uit. In het HK staat nu de verwijzing naar de Rbk. 
 
Vraag 
Gelden de beperkingen voor diepe plassen ook voor nieuwe verondiepingen? 
Antwoord door Mathijs van de Waardt (IenW) 
In het HK wordt onderscheid gemaakt tussen nu lopende verondiepingen en nieuwe verondiepingen. 
Dat is niet nieuw in het HK, het stond ook al in vorige versies. De reden voor de expliciete keuze voor 
lopende verondiepingen is dat daar naar alle waarschijnlijkheid al PFAS-houdend materiaal is 
toegepast. De verwachting is dat dat geen verslechtering is. Bij nieuwe verondiepingen vindt er 
mogelijk wel belasting plaats met grond en baggerspecie met verhoogd PFAS-gehalte. Het heeft 
raakvlak met onderzoeken die nog lopen. Het is een van de punten die nog openstaat in de aanloop 
naar normering van PFAS. 
 
 
Thema waterkwaliteit stroomgebieden 
Antwoorden door Edith Kruger (UvW) 
 
Vraag 
Over waterkwaliteit stroomgebieden.  
Antwoord 
De vraag was wat onduidelijk. Edith heeft hem zo geïnterpreteerd dat het gaat om het 
verspreidingsbeleid. Mathijs heeft al een toelichting gegeven hoe dat zit onder het HK en over 
lopende onderzoeken. Als specifiek de waterkwaliteit wordt bedoeld, is het zo dat dit onderdeel wordt 
verwoord in de stroomgebiedbeheerplannen van de Rijn, Maas, Schelde en Eems. Daar is aandacht 
voor onder andere ZZS, PFAS, medicijnresten en microplastics. Aan deze onderwerpen wordt ook 
aandacht besteed in de waterbeheerplannen van de waterschappen, zodat je het hele watersysteem 
in beeld hebt. Dus als dat de vraag is, is dit het antwoord vanuit waterkwaliteitsperspectief. 
 
Vraag 
Hoe wordt omgegaan met PFAS-houdend grondwater bij bemalingen? 
Antwoord 
Waterschappen zijn bevoegd voor kortdurende lozingen. Lozingen zijn geregeld in het Besluit lozen 
buiten inrichtingen en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Er is geen specifiek 
beleidskader voor lozingen van PFAS-houdend grondwater bij bemalingen in het oppervlaktewater. 
Vanuit de zorgplicht mag er geen verslechtering optreden. Het bevoegd gezag kan via maatwerk 
aanvullende voorschriften opleggen. Als bijvoorbeeld de concentratie hoger is dan de 
kwaliteitsnormen en achtergrondwaarden, kan met een imissietoets worden bepaald of lozing is 
toegestaan. Helaas zijn er voor oppervlaktewater alleen normen voor PFOA, PFOS en Gen-X. Het 
bevoegd gezag kan altijd aan het RIVM vragen ad hoc normen vast te stellen voor niet-genormeerde 
PFAS-verbindingen. Daarmee kan het bevoegd gezag lokaal beleid maken waarbij het onder 
bepaalde voorwaarden is toegestaan om PFAS te lozen. Daarbij moet ook worden gekeken naar een 
bepaalde voorkeursvolgorde. Denk aan het terugbrengen( retourbemaling) of lozen op de bodem, 
lozen op de rwzi of rechtstreeks op het oppervlaktewater of afvoeren. Het is altijd afhankelijk van 
lokale omstandigheden binnen het beheergebied van het waterschap. 
 
 



Thema Bodemkwaliteitskaarten 
Antwoord door Henk van den Berg (VNG) 
Bodemkwaliteitskaarten blijven van kracht in het tijdelijk deel van het omgevingsplan. Als een 
gemeente ze wil houden, moet ze die overhevelen naar het structurele deel van het omgevingsplan. 
Daarvoor is nodig dat de gemeente de reden waarom ze dat doet kan ophangen aan keuzes die zijn 
gemaakt in de omgevingsvisie. Een voorbeeld: als de gemeente zo veel mogelijk grondverzet wil 
accommoderen, moet ze een reden hebben waarom dat belangrijk is en vervolgens concrete keuzes 
die ze maakt toetsen aan die hoofreden. Hoe gaat dat het makkelijkst in de praktijk? Daar zijn sites 
voor. Bijvoorbeeld de site van de VNG over hoe de Omgevingswet werkt 
(https://vng.nl/rubrieken/omgevingswet).Of de site https://www.samendedieptein.nl/, waar de module 
Bodembeheer van de toekomst is te vinden. Daar staan veel praktisch tips en tools hoe je dat moet 
doen. Het belangrijkste is dat als je iets wilt doen met de bodemkwaliteitskaart je contact houdt met 
collega’s die binnen de gemeente werken aan implementatie van de Omgevingswet. Want – en dat is 
echt anders dan met de Wet bodembescherming - je moet nu het bodembeleid ophangen in het 
integrale leefkwaliteitsbeleid van de gemeente. En dat is echt iets nieuws. 
Voor meer vragen is Henk van den Berg bereikbaar via henk.vandenberg@vng.nl. 
 
 
Thema Specifiek beleid 
Antwoorden door Mathijs van de Waardt (IenW) 
 
Vraag 
Hoe waarborg je met het HK stand still en verbetering van de kwaliteit van 
grondwaterbeschermingsgebieden? 
Antwoord 
In het HK staat dat moet worden uitgegaan van de gebiedskwaliteit die er in dat specifieke gebied is. 
Materiaal dat wordt aangevoerd moet tenminste dezelfde kwaliteit hebben. We weten onvoldoende 
hoe PFAS-houdende grond en baggerspecie doorwerkt richting het grondwater. Daarvoor moeten we 
het uitloogonderzoek afwachten. Daarom is er op dit moment niets verruimd. Het uitloogonderzoek en 
de juridische analyse over de relatie met de KRW moet hier duidelijkheid over geven. 
 
Vraag 
Hoe kun je afwijken van het HK? 
Antwoord 
Daarvoor zijn twee mogelijkheden. 
• Gebiedsspecifiek beleid 

Het bevoegd gezag kan normen stellen die meer of minder steng zijn dan in de regelgeving. Dat 
kan niet alleen specifiek voor PFAS, ook over andere stoffen. Belangrijk is dat het afhankelijk is 
van de lokale bodemkwaliteit. Er moet een risicobeoordeling aan ten grondslag liggen. Je moet 
de bodemkwaliteitskaart in beeld hebben. En de onderbouwing wordt dan vastgelegd in een nota 
Bodembeheer. En je moet uitgaan van stand still beginsel. Het is dus aan bevoegd gezag om 
daar beleid voor vast te stellen. 

• Ander invulling zorgplicht 
Zolang PFAS niet zijn genormeerd geldt de zorgplicht en het HK is de invulling van die 
zorgplicht. Op basis van de lokale situatie kan ook een andere invulling van de zorgplicht worden 
gekozen. Dat is aan de initiatiefnemer en ter beoordeling aan het bevoegd gezag. Ook hier geldt: 
de lokale situatie moet het toelaten en het stand still beginsel moet in acht worden genomen. Dat 
vraagt onderzoek. Het bevoegd gezag is uiteindelijk degene die bepaalt wat de correcte invulling 
van de zorgplicht in de concrete situatie is. 

 
 
Thema onderzoek rondom uitloging 
Antwoorden door Arjen Wintersen (RIVM) 
 
Een deel van de vragen is in de presentaties beantwoord. Dat ging vooral over de verkenning van de 
mogelijkheid om uitloging een plek te geven in reguliere normering voor hergebruik van grond en 
bagger. Dat loopt, de resultaten worden halverwege dit jaar verwacht. 
 
Vraag 

https://vng.nl/rubrieken/omgevingswet
https://www.samendedieptein.nl/
mailto:henk.vandenberg@vng.nl


Zijn de huidige diffuse PFAS-gehaltes in grond in evenwicht met gehaltes die in het grondwater 
worden gemeten? 
Antwoord 
Dit is al bij de beantwoording door Mathijs teruggekomen. Het is inderdaad wat wij constateren vanuit 
het grondwateronderzoek. Eerder werd wat meer voorzorg aangehouden als het gaat om de 
toepassing vooral onder grondwaterniveau. Het is uiteindelijk aan het beleid om daar een definitieve 
uitspraak over te doen. De voorzorg had te maken met adviezen van onder ander het RIVM. De 
uitloging/mobiliteit van een deel van de PFAS is relatief hoog. In combinatie met relatief lage 
risicogrenzen werd gezegd dat misschien extra voorzorg in acht moet worden genomen in specifieke 
situaties, bijvoorbeeld toepassing onder grondwaterniveau. Dat was in afwachting van onder andere 
het beeld uit het literatuuronderzoek over uitloging en het beeld dat naar voren kwam uit het 
grondwateronderzoek. Op veel plekken kwam die diffuse beïnvloeding ook in het grondwater terug, 
vooral in freatisch grondwater. Diffuse belasting van de bovengrond gaat hand in hand met diffuse 
belasting van het freatisch grondwater. Dat werd ook wel verwacht op basis van die relatief hoge 
mobiliteit. Door dit onderzoek werd definitief bevestigd dat het ook landelijk geldt. Van daaruit kunnen 
er redeneerlijnen aan worden gekoppeld en dat is ook gebeurd door het onderscheid boven 
grondwaterniveau/onder grondwaterniveau los te laten. 
 
Vraag 
Worden er in het vervolgonderzoek rondom uitloging daadwerkelijk uitloogproeven uitgevoerd of 
wordt er alleen gemoduleerd? 
Antwoord 
Hier is al iets over gezegd in de presentaties. In de verkenning wordt alleen moduleren/modelmatig 
onderzoek gedaan. Dat heeft te maken met het feit dat wordt toegewerkt naar voorbereiding van 
generieke normering. Voorlopig wordt ingezet op toetsing aan totaalgehaltes zoals dat voor andere 
risicogrenzen ook gaat. En niet bijvoorbeeld op het aanvullend introduceren van een of andere 
uitloognorm. Het RIVM gaat in de verkenning wel in op die mogelijkheid, maar de tijd tot halverwege 
dit jaar is te tekort om er praktisch onderzoek aan te verbinden. Er zijn wel al eerder uitloogstudies 
gedaan specifiek gericht op andere vragen bijvoorbeeld onderzoek naar verschillende eigenschappen 
van de 3 matrices grond-bagger-uiterwaardgrond wat Arjen al in zijn presentatie heeft aangestipt. In 
de verkenning is dus geen uitloogonderzoek voorzien. 
 
 
Thema onderzoek bagger regionale wateren 
Antwoord door Leonard Osté (Deltares) 
 
Deze vraag ging terug op P95 voor regionale bagger. Daar is nu niets aan veranderd. In juli 2020 is 
een memo verschenen met de regionale baggerconcentraties en de P95 en de P80 daarvoor. Daar 
staat goed beargumenteerd waarom voor P80 landelijk is gekozen We zien in die database een 
behoorlijk verschil tussen Oost-Nederland en West-Nederland In West-Nederland liggen de gehaltes 
hoger. In de beleidsmatige discussie lagen er twee opties op tafel. Voor ‘hoog’ en ‘laag’ Nederland 
verschillende waarden hanteren, en dan P95. Of één waarde voor heel Nederland. Het is een beetje 
gemankeerde database, daarom is voor P80 gekozen. Als er een goede database is kan P95. Als die 
niet is, dan P80. Beleidsmatig is gekozen voor P80 voor de hele database. Voor ‘hoog’ Nederland 
komt die waarde in de praktijk in de buurt van P95. Voor ‘laag’ Nederland kan die waarde meer 
knellend zijn. Daarom is het voorstel gedaan dat daar bij plassen gebiedsspecifiek beleid mogelijk zou 
zijn. 
 
 
Thema PFAS-beleid en andere trajecten 
Antwoorden door Mathijs van de Waardt (IenW) 
 
Vraag 
Wat draagt het HK bij? Hoe ziet het grotere beeld eruit? Het doel moet zijn om van deze vervelende 
stoffen af te komen. 
Antwoord 
Beleid aan de bron is uiteindelijk de enige manier om te voorkomen dat PFAS in de leefomgeving 
terecht komt. Daarom maakt Nederland zich samen met vijf andere Europese landen hard voor een 
Europees totaalverbod op PFAS. Dat traject is in juli vorig jaar ingezet. De inzet van Nederland is een 
totaalverbod vanaf 2025 op alle niet-essentiële toepassingen van PFAS. En de ambitie is om ‘niet-



essentieel’ zo klein mogelijk te maken. Ondertussen wordt ook nationaal gewerkt aan aanvullende 
zaken om te voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomen. De belangrijkste is aanpassing van 
Warenwet door collega’s van Volksgezondheid waardoor vanaf 1 april een verbod geldt voor PFAS in 
voedselcontactmaterialen. IenW is ook samen met een aantal sectoren bezig met het 
Actieprogramma PFAS om te kijken hoeveel de emissie van PFAS kan worden teruggebracht. Het 
actieprogramma geeft handelingsperspectieven voor vermindering. 
 
IenW is ook samen met de koepels van medeoverheden bezig om PFAS-aandachtslocaties in beeld 
te krijgen. De verwachting is dat daar voor de zomer iets over kan worden gepubliceerd. 
 
In het kader van EFSA/gezondheidsperspectief is een groot vervolgonderzoek gestart. Samen met 
collega’s van LNV en VWS wordt gekeken waar PFAS in zit, hoe mensen het binnen krijgen, wat 
scenario’s zijn om dat te verminderen. De drie sporen van het vervolgonderzoek zijn toegelicht in de 
Kamerbrief van 13 december 2021. 
 
RIVM heeft naast de impact op de hergebruikswaarden ook gekeken wat de EFSA-opinie betekent 
voor Indicatieve Niveaus van Ernstige Verontreiniging (INEV) uit maart 2020. Het rapport is tegelijk 
met de hergebruikswaarde gepubliceerd in juni 2021. Er is een nieuwe risicogrenswaarde genoemd 
waarop RIVM nu een impactassessment uitvoert. Als dat er is kan het vervolgtraject worden gestart 
om te kijken hoe de interventiewaarde vastgelegd moet worden. Het is logisch om dat mee te pakken 
in het traject van de wettelijke verankering van de hergebruikswaarde van PFAS. 
 
Het HK geldt niet voor bouwstoffen. Daar is IenW wel mee bezig. Het is logisch om dat samen te 
pakken met het traject richting wettelijke verankering. Ook hier is onderzoek nodig. Je zou het bij 
voorkeur willen doen door het bepalen van een emissienorm. Wat komt eruit? Dat is nu moeilijk af te 
leiden. Een alternatief zou een samenstellingsnorm zijn. Er zijn dus nog antwoorden op vragen en 
mogelijk ook onderzoeken nodig voordat tot normering kan worden gekomen. 
 
Vraag 
Hoe voorkomen we dat we met nieuwe opkomende stoffen hetzelfde meemaken als bij PFAS? 
Antwoord 
IenW is bezig met een algemene methodiek hoe om te gaan met niet-genormeerde stoffen. Die 
methodiek wordt door pilots getest. Kun je stoffen signaleren en vervolgens monitoren en zo een 
beeld krijgen of het landelijk diffuus verspreid is? Of kun je op basis van eigenschappen die we van 
soortgelijke stoffen weten, al wat afleiden? Dus iets als indicatieve risicogrenswaarden. Kun je al iets 
zeggen over welke risico’s een bepaalde stof zou kunnen opleveren voor mens en milieu? Daar wil je 
een bepaalde mate van zekerheid over hebben, maar die wil je natuurlijk zo stellen dat een groot deel 
van het grondverzet kan doorgaan totdat je meer weet over die stof. Ook dit werkt IenW dit jaar uit. 
Het doel is ook daarvoor een handelingsperspectief te bieden waarbij zekerheid is dat mens en milieu 
worden beschermd.  
 
 
Antwoord op twee vragen uit de chat 
 
Vraag 
Over instrumentarium rondom baggerspeciedepots om emissie/immissie te berekenen. 
Antwoord Elmert de Boer (IenW) 
In het komende jaar kijkt IenW in hoeverre het wenselijk is om het instrumentarium te updaten. Bij 
baggerspeciedepots wordt gewerkt met het (relatief oude) model Westside dat niet makkelijk 
samenwerkt met nieuwere versies van Excel. 
IenW gaat ook nog goed kijken naar het lozingsbeleid van baggerspeciedepots. IenW wil de komende 
maanden met elkaar in gesprek om te zien of dat beleid toereikend is. In de presentaties is naar 
voren gekomen dat de stofgroep PFAS een ander gedrag kent dan andere stoffen waar al jaren mee 
wordt gewerkt. Dat roept de vraag op of het lozingsbeleid rondom baggerspeciedepots in diepe 
plassen goed op elkaar aansluit. 
Er wordt ook gekeken – en dat heeft Mathijs ook al genoemd - in hoeverre het Bbk KRW-proof is. Dat 
sluit ook aan op de diepe plassenproblematiek in relatie met lozingen en KRW-aspecten. Daar zijn in 
de praktijk ook knelpunten waar IenW oplossingen voor gaat zoeken. Omdat het complete gedrag van 
PFAS nog niet bekend is, vormt dat ook nog deel van het onderzoek. 
 



Vraag 
Wordt de advieslijst nog aangepast? 
Antwoord door Mathijs van de Waardt (IenW) 
Daar gaan we naar kijken. We gaan twee dingen doen. De advieslijst is in 2019 opgesteld op basis 
van gegevens die toen bekend waren. We zijn nu verder en we gaan nu kijken wat er op de lijst staat 
en in welke mate dat wordt gevonden. Zijn er redenen om soorten PFAS van de lijst af te halen omdat 
die niet of nauwelijks voorkomen. Na 2019 zijn ook onderzoeken gedaan om te kijken of er andere 
PFAS zijn die mogelijk op de lijst moeten. Dus misschien gaat een aantal eraf en komt er een aantal 
bij. We gaan ook naar de praktische kant kijken. Laboratoria hebben op dit moment een pakket van 
28-30 ingeregeld. Het moet natuurlijk ook allemaal mogelijk zijn. Dus ja, we gaan daar de komende 
maanden naar kijken. 
 
Afsluiting door Regien Visser 
Er zijn in de chat veel opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Die worden allemaal bewaard. IenW 
gaat kijken waar het wel en niet in kan voorzien. De deelnemers krijgen de presentaties en het 
verslag in één pakket toegestuurd. 
Regien bedankt de deelnemers voor hun aandacht en hun vragen en opmerkingen. 
Ze bedankt de presentatoren en de panelleden voor hun inbreng. 
 
 
Bijlagen: 
• presentatie Onderbouwende documenten Handelingskader PFAS voor het toepassen van grond 

en bagger in oppervlaktewater van Leonard Osté (Deltares) 
• presentatie Adviezen RIVM ondersteunend aan Handelingskader PFAS van Arjen Wintersen 

(RIVM) 
• presentatie Handelingskader PFAS van Mathijs van de Waardt (IenW) 


