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Goed plan

j0 2^n jij dit overleg snel regelen liefst maandag wat mij betreft Moeten echt even haast maken hiermee
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Onderwerp RE RIVM onderzoeken PFAS

Hoi llU 2e| ja dat is goed Voor bagger en grondwater heel noodzakelijk om direct met uitbogonderzoekte beginnen

Was de bedoeling dMP 2bhderzoek nog zou regelen voor vertrek maar is niet meer gelukt Zal samen met nOK2e |

|iu j2^ en RIVM om de tafel gaan om zo een en ander zo snel mogelijk van de grond te krijgen Hoop dat|Q 2^ P0g eerste

opzet voor stappenplan kan maken Heb stappen voor bodem in beeld maar bagger en grondwater moeten nog Vr gr
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Onderwerp RIVM onderzoeken PFAS

N a v gesprakr lliJ 2e l7ojuLst met| 1 Q 2e ] gebeld over de plaatsing van de diverse onderzoeken van RIVM

Huidige opdracht van ons is de afleiding van risiconormen voor droge bodem Dit moet leiden tot voorlopige waarden

van de bodemklassen landbouw wonen en Industrie Daarnaast doet RIVM onderzoek voor ws Rijnland naar gevolgen

voor gewas en deed eerder onderzoek naar waterkwaliteit Wat met name nog ontbreekt is het uitlooggedrag dat heb je

nodig om natte toepassingen te kunnen beoordelen Voorstel daarvoor hebben ze aan n0 2e|feestuurd

Verzoek van RIVM is of we snel informeel met RWS om tafel kunnen gaan zitten om te bespreken welke gegevens RWS al

heeft of gaat inwinnen welke onderzoeken warden uitgezet en wat van RIVM wordt verwacht Lijkt me goed plan om dit

snel te doen en niet te wachten op formeel verzoek van RWS besluitvorming over wie wat betaalt etc Dan krijgen we

meer beeld wat welke stappen er nog moeten worden gezet Ik stel voor dat no 2dldit met E[522ibrganiseert Gezien a

het gedoe moeten we volgens mij een uitvoeriger stappen plan maken wat we ook met stas en andere overheden

kunnen delen hoe we dit probleem vender aanpakken
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Onderwerp RE RIVM onderzoeken PEAS

Hoi llU 2e| ja dat isgoed Voor bagger en grondwater heel noodzakelijk om direct met uitloogonderzoekte beginnen

Was de bedoeling dfit^^ehderzoek nog zou regelen voor vertrek maar is niet meer gelukt Zal samen met no 2e |
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Onderwerp RIVM onderzoeken PFAS

] zojuist metl 10 2e [gebeld over de plaatsing van de diverse onderzoeken van RIVMN a v gesprek[

Huidige opdracht van ons is de afleiding van risiconormen voor droge bodem Dit moet leiden tot voorlopige waarden

van de bodemkiassen landbouw wonen en Industrie Daarnaast doet RIVM onderzoek voor ws Rijnland naar gevolgen

voor gewas en deed eerder onderzoek naar waterkwaliteit Wat met name nog ontbreekt is het uitlooggedrag dat heb je

nodig om natte toepassingen te kunnen beoordelen Voorstel daarvoorhebben ze aan tl 0X2^feestuurd

Verzoek van RIVM is of we snel informeel met RWS om tafel kunnen gaan zitten om te bespreken welke gegevens RWS al

heeft of gaat inwinnen welke onderzoeken worden uitgezet en wat van RIVM wordt verwacht Lijkt me goed plan om dit

snel te doen en niet te wachten op formeel verzoek van RWS besluitvorming over wie wat betaalt etc Dan krijgen we

meer beeld wat welke stappen er nog moeten worden gezet Ik stel voor datfl 0 2d dit met I5S2i organiseert Gezien a

fiu 2e

het gedoe moeten we volgens mi] een uitvoeriger stappenplan maken wat we ook met stas en andere overheden

kunnen delen hoe we dit probleem vender aanpakken
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19n3n6 nota hfiw lieden nfas onm l| 10 2e H

Inmiddels ook reactie van onze experts
Nog wat aanvullingen dus

Let op volgorde tekst baggerspecie heb ik aangepast en daarbij revisies even uitgezet anders

werd het niet meer te volgen

Kamerbrief legt nog steeds niet uit wat we nu nog doen en waarom Dat roept de vraag op
waarom we niet stoppen

] BSK ri
Verzonden woensdag 6 maart 2019 20 07
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RE 190306 nota bew lieden pfas

woensdag 6 maart 2019 20 49 18

19Q306 nota bew lieden pfas docx

Ik heb er nog een paar opmerkingen bij geplaatst De nota is erg lang en heeft daardoor ook

wat dubbelingen Maar dat kan ook een keuze zijn Mijn belangrijkste punt is dat het tijdelijk
handeiingskader meer keer terug komt en de argumenten waarom het niet definitief is wisseien

Dit wordt ook niet gekoppeid aan de keuze nu niet te kiezen voor nationaal beieid

Vender duideiijk verhaai

Groeten

n0 2e

Van I io 2e no 2e bsk l I0 2e |5 minienw nl

Verzonden woensdag 6 maart 2019 20 07

Aan 10 2e h 2e t10 2ej DGRW | 1Q 2eT

I I0 2e I DGRW | I0 2e j minienw nl ^

@minienw nl

CC 10 2e I iLT j 10 2e | ilent nl I lQ 2e 1 BS | 10 2e ^rws nl

Onderwerp 190306 nota bew lieden pfas

| minienw nl io 2e | 2e

10 2e | 10 2e | DGRW

10 2e

Hoi

Bij deze mijn aanvullende opmerkingen bij de nota

Greet I0 2e I

118885 0005



Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Bestuurskern

Dir Wacerkwaliteit Ondergr

en Marien

Bodem Ondergrond en

Wadden

Den Haag
Pestbus 20901

2500 EX Oen Haag

Contactpersoon

la

minuut
10 2e

10B2^i o 6i 10 f2e |
itwunm J@minienw

nl

Datum

28 februari 2019

ClBBsificatie

Ons kenmark

IENW BSK 2019 43181

Pagina 0 van 6

118885 0005



Van

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

DGRWnuH^e r
SJRi

3SK

FW 190312 nota bew lieden pfas

woensdag 13 maart 2019 22 10 20

190227 staf staff opm rws docx
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Hoi I lOK^e I laat maar weten wat je ervan vindt Groet| io ^
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En hierbij de nota met aanpassingen

Tevens de brief aangevuld met passage over de werkwijze
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Onderwerp RE 190312 nota bew lieden pfas

Ha |10 2eD

Nee klopt nog niet Althans hier kunnen we nog niet mee uit de voeten

Brief stelt nu dat we voor toepassing in oppervkiakte water en op de waterbodem data nodig hebben en dat we

daarom in ovrieg gaan Dat suggereert dat we nu alles stil leggen

Nota gefet niet expliciet aan dat tekst ontbreekt over wat we nu doen

Verder heb ik het idee dat veel van eerdere opmerkingen weer verdwenen zijn Net ontbreekt mij nu aan tijd om daar

goed naar te kijken Wordt vanavond

Glr10I3e

] ILTCC 1Q 2e 10 2e

Van 1D 2e j 2e C10 2eD DGRW [[ ^minienw nl]t1D 2e
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Onderwerp 190312 nota bew lieden pfas

Goedemiddag allemaal zouden jullie kunnen controleren of de nota nu wat jullie betreft klopt dan kan hij vanmiddag de

lijn in Ik heb ter informatie ook de Kamerbrief bijgesloten Alvast heel erg bedankt vriendelijke groet

DGRW lO faepfvgiBoBeMI 1Q 2e

CC [ ] ILT10 2e 10 2e
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H 10K2e

Zal ik doen dank

Nog kleine vraag Vanwege krijgtdTOSZDnorgen advies

Met vriendelijke groet

no 2e

Van no 2e noK2e ] BSK^
Datum donderdag 14 mrt 2019 6 01 PM
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Onderwerp mail aan [i 0 24 proefreitiiging grond met PFAS

1Q 2e

HSIEQ^
Lijkt me goed om onderstaande bij 2MZl aan te geven Wil jij dit sturen of zal ik het sturen

Groet io 2e |

Boskalis heeft vergunning aangevraagd bij DCMR voor een proefreiniging van grond met PFAS

Onderdeel hiervan is de lozing van afvalwater dat vrijkomt na de reiniging op het riool van

Hoogheemraadschap Delfland

Je krijgt morgen waarschijnlijk ter informatie een negatief advies van Hoogheemraadschap
Delfland over de lozing Gezien de gevoeligheid van grond en bagger met PFAS in het

waterbeheergebied van HHDelfland heeft men aangegeven dit advies meteen op bestuurlijk
niveau te delen met jou en de gedeputeerde van Zuid Holland

Op dit moment zijn er nog geen reinigingsmethoden voor grond met PFAS De verwachting is

dat er binnen vijf jaar een reinigingsmethode gevonden zal worden voor deze stofgroep
waardoor grond niet meer gestort hoeft te worden maar hergebruikt kan worden Deze

proefreiniging is wenselijk omdat het een enorme stap vooruit zou kunnen zijn in het hergebruik
van grond met PFAS als de gehalten aan PFAS naar aanvaardbare niveaus kunnen worden

teruggebracht Deze proefreiniging is door de Stas ook genoemd in een brief aan de TK van half

januari 2019

Met RWS hebben we gekeken naar het advies van HHDelfland en we delen de conclusie dat er

bij het schoonmaken van het lozingswater geen sprake is van Best Beschikbare Technieken

BBT of zelfs BBT Dit is wel vereist omdat het hier gaat om Zeer Zorgwekkende Stoffen

We met RWS hebben afgelopen week met alle betrokkenen contact gehad DCMR gaat de

vergunning aanhouden zodat Boskalis de reinigingsmethoden voor het water kan verbeteren

Met Boskalis was nog geen contact geweest Ze gaan kijken hoe dit opgelost kan worden Ook

HHDelfland zit in de meewerkstand om gezamenlijk te kijken hoe dit opgelost kan worden

Wordt vervoigd
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Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

S 06| 10 2e l secr I I0 2e 1 Q6 | 10 2e 7joke
E3 [

□

^minienm nl1D 2e

121448 0007



121448 0007



10 TO t2B DGRWVan

Aan

pe plassen

maandag 25 maart 2019 ie 26 l9

image001 prg

image002 png

01 beslisnota bii kamerbrief PFOA PFOS GENX bodem {[1 0 2e a sle 25 maart DOCX

10 2e
Onderwerp

Datum

Bijlagen

Ter infor Onderstaand de mailwisseling mfelUK2le

Verzonden met BlackBerry Work
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Datum maandag 25 mrt 2019 2 19 PM

Aan I lUHZeTI BS 11U l 2eT1 nva nl

Knpie

Onderwerp RE nota pfas tekst diepe plassen

jiYiirtienw

j minienw nlDGRW 1Q 2e

Mooi ik hoop dat we er zo gaan komen Ik heb jouw toevoegingen als voIgt verwerkt zie onderstaande vet Ik wacht nu Jouw reactie

af Graag zsm akiaiord lijn RWS Ik zorg dat de aanpassingen via DGWB bij DBO en de Stas komen

11 1 10 2 g

Groet nuH2e

Van 10K2el 1 BS 1 1 U 2e ~^rws nl

Verzonden maandag 25 maart 2019 13 36

Aan [ ] DGRW 1 10K2e pminienw nl

CC |1U 2e IK2elMimfgg DGRW | 10K2e gminienw nl

Onderwerp RE nota pfas tekst diepe plassen

10K2e

Hal|1un2e|

Excuses voor de slechte bereikbaarheid

Tis schipperen met deadlines

Volgens mij helpt dit

Ik scliakel even mdt1lO 2Bdn zijn mensen

Ik kan me voorstellen dat we nog wat explideter kunnen zijn door te melden dat het mogelijk is dat we op dit moment nog ergens

specie in een put toepassen dat we daar naar kijken^ dat daar uit kan komen dat we toch wat moeten stilleggen^ dat we moeten gaan

bijsturen op nog komende aanbestedingen en dat dit alles consequenties kan hebben waar we als RWS op kunnen terug komen

^r1tI2e

Van |
Verzonden maandag 25 maart 2019 11 44

~tominignw nl]DGRW[T 1UK26

Aan 1UK2el1 BS

CC UlOJ 2ejJ 2e 1U 2g DGRW

Onderwerp nota pfas tekst diepe plassen
Urgentie Hoog

KtJCIOye

We kijken of we de tekst over diepe plassen in de nota over PFAS kunnen aanpassen of dat een specifiek beslispunt nodig is

Graag jouw reactie op onderstaand tekstvoorstel

11 1 10 2 g

Met vriendelijke greet

[1 Q if2e

l1U [2el

119304 0008



10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Waterkwaliteit Onderqrond en Marien

MI IQl 2eVl

rei| 10 2g jminienw nl

www rijksQverheid nl mi nisteries ienw
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Verzonden vrijdag 22 maart 2019 13 51
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^miniBnw nl ] BSK I 1 0 26 n5 minienw ni |1 D 2e|CC 1UK26
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Onderweip RE Tekst voor Kamerbrief

^WVL j 10 2e ^[tUJl^l rws

Ja vervelend dat we nu nog een nieuw discussiepunt tegenkomen Maar volgens ons ook voor Jullie belangrijk om dit scherp te krijgen
dat lukt mij nog niet

PLint is dat we onszelf misschien tegenspreken in de werkwijze en de uitzondering voordiepe plassen Volgens mij kunnen we niet

uitsluiten dat iopende projecten mometiteei storten in diepe piassen Daarom hechten we aan de onderbouwing en de argumentatie
voor die piassen Daar kontien we met rivm stukken eigeniijk niet uit

Ja RIVM noemt grondwater ais aandachtspunt wel in een stuk waarvan ze zeif stelien dat het niet over oppervlaktewater gaat maar

over oppervlaktewater en diepe piassen staat aileen

In deze notitie worden qeen waarden gegeven op basis waarvan Maximale

Waarden klasse A en klasse B kunnen worden vastgesteld voor het

toepassen van grond en baggerspede in oppervlaktewater en voor de

bodem onder oppervlaktewater waarop grond of baggerspecie wordt

toegepast Hiertoe dient eerst nog nader onderzoek gedaan te worden

naar de herverontreinigingsniveaus en de gehalten van PFOS PFOA en

GenX In de waterbodems van de grote rivleren

Tenslotte bestaat er een separaat kader voor het toepassen van bagger
en grond in diepe piassen Op dit moment wordt onderzocht of en hoe dit

kader kan worden uitgebreid met PFAS

Dit suggereert dat alies zowel watersysteem algemeer als specifiek diepe piassen moet stoppen tot eea nader is onderzocht

Voor het watersysteem algemeen tuigen we argumentatie werkwijze op hier wordt al kort naar verwezen op biz 9

Het Ministerie werkt aan een voorstel om toepassing van verontreinigde
grond aileen binnen het beheersgebied te laten plaatsvinden Toegepaste
grond moet afkomstig zijn vanuit het gedefinieerde beheersgebied en

zowel de ontvangende bodem als de toe te passen grond bagger moet op
PFAS worden onderzocht waarbij de concentratie PFAS In de toe te

passen grond bagger niet hoger mag zijn dan in de ontvangende bodem

Dit voorstel zal aan de decentrale bevoegde gezagen ter bespreking
voorgelegd worden

Maar op diepe piassen wordt niet nader ingegaan

Dan snap ik jouw bericht dat dit nadere uitwerking is obv nadere gesprekken met RIVM Maar dat leidt dan wel tot een inconsistentie

als wi] niet kunnen garanderen dat we nu niet storten in diepe piassen
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Onderwerp RE Tekst voor Kamerbrief

Goedenavotid M Wp

De nota wordt vanavond aangepast Wei jammer dat jullie nu een nieuwe discussie opstarten maar de uitzondering van de

diepe plassen is wel op basis van RIVM advies dat er extra voorzichtig omgegaan moet worden met grondwater In de

overleggen met hen hebben we hier uitgebreid over gesproken Het uitlooggedrag en de mobiliteitskarakteristieken van PFAS

zijn nietbekend hetgeen met name voor grondwater zeerproblematisch is Juist voor grondwater houdt RIVM een slag om de

arm en geeft aan dat we daar zeer voorziehtig mee moeten zijn Het storten in diepe plassen zorgt voor een onomkeerbare

situatie die je nooit meer ongedaan kan maken en zorgt dat PFAS met diepere grondwaterlagen in contact komt waar het

probleem zieh nu naar alle waarschijnlijkheid nog niet voordoet Juist grondwater is op dit moment het grote zorgpunt waar

zorgplicht voor geldt de KRgW is hier expliciet in Graag hoor ik een voorstel hoe jullie voorstellen dit nieuwe punt op te

lessen

Het RIVM rapport wordt overigens na vier weken automatisch openbaar dus er is niet heel veel tijd meer om het rapport

begeleid met een brief aan te bieden aan de Kamer In afwachting van je antwoord vriendelijke groet
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Vanmiddag in het overleg vahtBCS^n mij met de experts binnen RWS deze tekst besproken We hebben een paar kleine

aanpassingen gedaan zie arceringen zo is de tekst meer in lijn met de nota

Let wel de woorden over het algemeen zijn essentieel omdat we als RWS niet kunnen garanderen dat er niet nog ergens een projeetje

loopt dat het net wat anders doet Dit omdat de markt zelf bepaalt waar ze baggerspecie toepassen

De nota meet nog wel worden aangepast omdat daar staat dat werkwijze RWS niet in de brief is opgenomen

Tot slot In het overleg kwamen we ook nog even over de diepe plassen te spreken Dit naar aanleiding van de vraag waanom we wel

doorgaan met lopende projecten maar ook aanbestedingen aanhouden Dat laatste zit los van het ontbreken van normer dus is het feit

dat wij niet voorschrijven waar baggerspecie naar toe gaat en dus ook naar diepe plassen kan gaar De uitzondering op de werkwijze
voor diepe plassen die in de nota wordt beschreven maakt dat we ondanks de tekst in de brief toch te maken gaan krijgen met

stagnatie van aanbestedingen En we vragen ons af of dat nodig is zander uiteraard het maatschappeli]ke belang uit het oog te

verliezen

Daaram wilder we in eerste instartie een toevoeging in de nota dat we hier in april op konden temgkomen Door discussierend

concludeerden we eigenlijk dat het RIVM rapport geen conclusies bevat die de uitzondering voor diepe plassen rechtvaardigt Het is

dan eigenlijk een beleidsinterpretatie waar we het niet mee eens zijn Deze passage zou dan wat ons betreft op zijn minst anders

moeten worden geformuleerd Niet storten in diepe plassen zou geen uitgangspunt moeten zijn

We realiseren ons dat we nu opeens een nieuwe discussie starter maar we zien ons wel genoodzaakt dat te doer 1[QH2bljan en wil

desgevraagd nader toelichten a^hQHS®}

Hgr

1CS2e

Van 1U 2e l 2e 10K2^ DGRW Imailtol
Verzonden donderdag 21 maart 2019 13 42

Aan I 10li2e I BS

cc G U n2ep0l 2ey

Onderwerp Tekst voor Kamerbrief

^minienw nll10 2e

| DGRW ^I BSK I ] BSK WVLf10tf2el

Guedemidd^4l®{3l^a overleg tussen M0 f2el eh1l0lt26dfordt onderstaande passage opgenomen in de Kamerbrief Hopelijk lukt het je
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Inleiding

Op 5 maart jl heeft het RIVM een rapport opgeleverd met risicogrenzen voor

PFOS PFOA en GenX in grond Op basis van deze risicogrenzen vindt komende

weken overleg plaats met decentrale bevoegde gezagen De gesprekken gaan

over een tijdelijk handelingsperspectief voor de omgang met grond en bagger
waarin PFOA PFOS en of GenX wordt aangetroffen Een tijdelijk handelings-

perspectief is dringend gewenst om onnodige stagnatie van grondverzet en

baggerwerkzaamheden op te lessen

Met deze nota wil ik u vragen om

1 Het RIVM rapport met bijgevoegde procesbrief aan te bieden aan de TK en

daarmee de Kamer te informeren over het proces om te komen tot een

tijdelijk handelingsperspectief PFAS

2 Gezien ook bij Rijkswaterstaat stagnatie van baggerwerk dreigt wil ik u

met deze nota vragen om in te stemmen met de huidige handelwijze van

RWS

3 In de brief ook de voortgangsberichten over recycling van GenX en het

Europese onderzoek naar deze stof op te nemen

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd om
• De procesbrief aan de TK te sturen waarmee het RIVM rapport openbaar

wordt gemaakt In de brief ook de voortgangsberichten over recycling van

Genx en het Europese onderzoek naar deze stof op te nemen ad 3

• In te stemmen met de handelwijze van Rijkswaterstaat om onnodige

stagnatie van baggerwerk te voorkomen Dit in afwachting van een

tijdelijk handelingsperspectief Deze werkwijze is kort aan u toegelicht in

de DGMI staf van 7 maart jl en wordt kort opgenomen in de Kamerbrief

Beslistermijn

Voorgesteld wordt de brief aan de Tweede Kamer in de week van 18 maart te

versturen
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Argumentatie

Problematiek

PFOA PFOS en GenX behoren tot de stofgroep van Perfluorinated alkylated
substances PFAS en vertonen qua structuur overeenkomsten PFOAen PFOS

zijn aangemerkt als Zeer Zorgwekkende Stof ZZS voor GenX zijn

voorbereidingen getroffen om ook deze stof als ZZS aan te laten merken Voor

deze stoffen bestaat nog geen norm voor water bodem of baggerspecie
Indien een niet genormeerde stof in bodem of baggerspecie wordt

aangetroffen geldt de zorgpiicht De zorgpiicht wordt nu vaak zo

geinterpreteerd dat grond en baggerspecie waarin een ZZS wordt

gedetecteerd niet meer wordt toegepast totdat er normen zijn die door

decentraie bevoegde gezagen zijn vastgelegd in beieid Dit kan leiden tot

stagnatie in grondverzet en baggeren

De Unie van Waterschappen en het Hoogheemraadschap Delfland hebben

nieuwsberichten naar buiten gebracht dat enkeie waterschappen deels zijn

gestopt met baggeren omdat er de verdenking bestaat dat genoemde stoffen

in de baggerspecie kunnen zitten U bent hierover geinformeerd Ook bij

Rijkswaterstaat dreigt stagnatie van baggerwerk bij gebrek aan een

handelingsperspectief

fUVM Rapport
Naar aanleiding van de problematiek rond Schiphoi en Chemours is haiverwege

vorig jaar aan het RIVM gevraagd om humane en ecoiogische risicogrenzen te

bepalen voor PFOS PFOA en GenX De risicogrenzen geven het niveau aan

waaronder bij levenslange blootstelling geen sprake is van onaanvaardbare

risico s voor mens en ecoiogie Met de risicogrenzen kan een handelingsper-

spectief worden opgesteld voor deze stoffen De risicogrenzen alleen geven

nameiijk nog geen uitsiuitsel over de toepasbaarheid ervan Dat moet in

decentraai beieid worden bepaaid en vastgelegd

Het RIVM concludeert dat uit de afgeleide risicogrenzen blijkt dat bij de huidige
concentratieniveaus van de PFAS verbindingen in de bodem gezondheidsrisico s

en directe ecoiogische risico s doorgaans niet aan de orde zijn De probiematiek

ligt voornamelijk in de indirecte risico s van doorvergiftiging en verspreiding
van PFAS naar het grondwater

Op basis van het RIVM rapport kan geconciudeerd worden dat gekeken moet

worden naar duurzame lange termijn opiossingen die doorvergiftiging kunnen

voorkomen De verwachting is dat acuut stoppen met grondverzet en het

toepassen van baggerspecie niet direct invioed zal hebben op de mate van

doorvergiftiging Doorvergiftiging vraagt om nader onderzoek naar onder

andere bio accumuiatie mobiiiteit en uitiogingskarakteristieken van PFAS

Deze onderzoeken zijn en worden uitgezet bij het RIVM Ook lopen er nog

andere belangrijke wetenschappeiijke onderzoeken iopen bv het onderzoek

van het Europese Bureau voor Voedseiveiiigheid EFSA Deze onderzoeken

iopen tot het eerste kwartaai 2020 Verwachting is dat begin 2020 een

definitief handeiinoskader kan worden opgesteid voor PFAS in grond en

baggerspecie

Ad 1 Procesbrief over tiideiiik handetinasDerspectief

Gelet op de problematiek wordt gewerkt aan een tiideiiik handelingsperspectief
voor omgang met grond en bagger waarin PFOA PFOS en of GenX wordt
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aangetroffen Uitgangspunt bij deze tijdelijke opiossing is het voorkomen van

risico s voor de gezondheid van mensen en het ecosysteem en van verdere

verspreiding van PFAS Tegelijkertijd wordt bekeken hoe onnodige stagnatie
van grondverzet baggeren en het toepassen van baggerspecie kan worden

tegengegaan

De volgende stappen zijn in gang gezet
• Er is een adviesgroep ingesteld van onafhankelijke experts afkomstig

uit de geledingen van de verschillende decentrale bevoegde gezagen

Deze adviesgroep adviseert ook over het definitieve

handelingsperspectief
• Op basis van het RIVM rapport en het advies van de adviesgroep voIgt

overieg met de koepels IPO VNG en UvW ambtelijk en bestuurlijk
Dit proces is voorzien eind maand maart en begin april 2019

• In april worden de grondverzetters en baggeraars betrokken bij het

handelingsperspectief

In het Algemeen Overleg Leefomgeving heeft u aangegeven in april een brief

aan de Tweede Kamer te sturen over dit tijdelijke handelingsperspectief In de

brief van april zal ook de vraag van mevrouw Kroger tijdens het AO

Leefomgeving van 7 maart jl worden betrokken over hoe wordt omgegaan met

PFAS en het opnemen van een norm in het standaardanalysepakket

Met voorlioaende brief wordt bovenstaand proces op beknopte wijze gedeeld
met de Tweede Kamer

Ad 2 handelwiize RWS baaaerwerkzaamheden PFAS

De risicogrenzen die het RIVM nu heeft afgeleid zijn voor toepassing van

hergebruik van grond en bagger op de landbodem De waterbodem is

dynamischer dan de landbodem Daarom wordt voor de waterbodem gewerkt
met een herverontreinigingsniveau

Aan het RIVM is gevraagd om de waarden van herverontreiniging voor PFOS

PFOA en GenX in bagger af te leiden Hiervoor zijn gegevens van RWS en

waterschappen nodig over de gehalten aan PFAS in sediment en als zwevende

stof in het water RWS heeft dit inmiddels in gang gezet Het duurt naar

verwachting nog tot eind dit jaar voordat deze herverontreinigingsniveaus door

het RIVM opgeleverd kunnen worden Wei wordt momenteel een quickscan

uitgevoerd voor het toepassen van grond of baggerspecie in het

oppervlaktewater en op de waterbodem Op basis van de quickscan kan een

strategie opgezet worden om het tijdelijk handelingsperspectief aan te vullen

met zogenaamde natte toepassingen van baggerspecie

Zoals gemeld zijn baggerwerkzaamheden bij enkele waterschappen stil gelegd
Ook bij Rijkswaterstaat wordt momenteel een aanbesteding aangehouden
omdat het risico dat een opdrachtnemende partij baggerspecie niet kwijt kan te

groot is Dit omdat de zorgplicht in de huidige praktijk vaak stringent

gemterpreteerd wordt door de betrokken bevoegde gezagen Lopende

projecten bij RWS vinden vooralsnog doorgang Dat geldt ook een groot deel

van de werkzaamheden van waterschappen
Het is in het kader van de zorgplicht verdedigbaar dat de

baggerwerkzaamheden op dit moment doorgang vinden gelet op de

onderstaande argumentatie
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• Gezien het trage proces van bio accumulatie doorvergiftiging de

bepalende waarde is voor het toepassen van baggerspecie met PFAS

kan uit het RIVM rapport worden gecondudeerd dat het acuut

opschorten van alle baggerwerkzaamheden niet nodig is maar dat wel

gewerkt moet worden aan een duurzame iange termijn opiossing
• Bij het zoeken naar een duurzame Iange termijn opiossing voor

doorvergiftiging moet voorop staan dat PFAS houdende grond en

baggerspecie in die tussentijd niet verder worden verspreid dan nu het

geval is

• Baggerspecie wordt over het aigemeen toegepast binnen het eigen

watersysteem of op de kant gelegd direct naast de gebaggerde

watergang
• Bovendien is de verwachting op basis van actuele meetgegevens dat de

huidige baggerpraktijken niet hoeven te veranderen ais er

herverontreinigingsniveaus bepaaid zijn

Op basis van bovenstaande redenering vinden lopende projecten van RWS

doorgang om zo onnodige stagnatie van baggerwerkzaamheden en de

bijbehorende consequenties te voorkomen Dit in afwachting van het

tijdeiijke handelingsperspectief U wordt gevraagd om in te stemmen met

deze handeiwiize De werkwijze wordt ook kort toegeiicht in de Kamerbrief

Toepassing van bagger in diepe ptassen
Voorkomen moet worden dat PFAS in aanraking komt met diepere

grondwaterlagen die die op dit moment waarschijniijk nog niet tot heel weinig
beiast zijn met PFAS Dit kan consequenties hebben voor de toepassing van

baggerspecie in diepe plassen omdat de baggerspecie daar in contact kan

komen met diepere grondwaterlagen Voor een generieke afweging conform de

handreiking voor het herinrichten van diepe plassen is nader onderzoek nodig

naar onder andere de mobiliteit van PFAS het uitiooggedrag en het gedrag van

PFAS in grondwater Dit vraagt een locatie specifieke afweging Rijkswaterstaat
zai een nadere inschatting maken van de werkzaamheden waar baggerspecie
in diepe piassen wordt toegepast U wordt geinformeerd over mogelijke

consequenties voor deze projecten

Baggerdepots
Naast bovenstaande toepassingen van bagger zai gekeken worden of de

baggerdepots een rol te vervullen hebben in dit vraagstuk Op dit moment

houden baggerdepots de deuren gesioten voor baggerspecie met PFAS omdat

de vergunningen niet toestaan dat er baggerspecie met niet genormeerde
stoffen wordt gestort Bovendien is de verwachting dat grond en baggerspecie
met PFAS binnen 5 jaar kunnen worden gereinigd waardoor er geen niet

reinigbaarheidsverkiaring wordt afgegeven voor deze grond en bagger Die

verwachting is gebaseerd op een proef met reiniging van grond met PFAS die

de sector op dit moment uitvoert

Handelingsperspectief EVOA vergunningveriening
Ook bij de EVOA vergunningveriening ILT speeit inmiddels de probiematiek
met PFAS De ILT heeft op dit moment diverse aanvragen voor EVOA

vergunningen liggen voor zowel in ais uitvoer van GenX verdachte

afvaistromen De aanvrager heeft hierbij zelf aangegeven dat er mogeiijk GenX
in de afvaistroom zit

Pagina 4 van 7

119304 0008



op dit ogenblik ontbreken zowel een norm voor bet vaststellen van de

aanwezigheid van GenX PFOA en PFOS in afvalstromen als grenswaarden voor

deze stoffen Door het ontbreken hiervan is het voor de ILT niet mogelijk de

aanvragen te beoordelen

De ILT houdt de vergunningsaanvragen vooralsnog aan Er moet echter op

korte termijn een handelingsperspectief geboden worden omdat de ILT binnen

een bepaalde wettelijke termijn moet beslissen over de vergunningen 30

dagen na de aanvraag Indian er geen normen en grenswaarden zijn dan

heeft de ILT juridisch gezien geen andere mogelijkheid dan de vergunningen

goed te keuren

Flierdoor ontstaat de situatie dat aan de ene kant grond en bagger op basis van

de zorgplicht niet meer kan worden gebruikt en aan de andere kant er

afvalstromen in en uitgevoerd worden waar wel GenX in kan zitten Daarbij
kan de situatie ontstaan dat er import van grond wordt toegestaan door ILT

die vervolgens niet toegepast kan worden in Nederland omdat een beleidskader

daartoe ontbreekt Tegelijkertijd met de tijdelijke handelingsperspectieven voor

bodem en bagger wordt ook voor deze problematiek aan een

handelingsperspectief gewerkt

Ad 3 voortaanasberichten over recycling van GenX en Eurooese onderzoek

Maatregelen tijdelijke opslag van GenX houdend materiaal in Dordrecht

U heeft in juni 2018 de Kamer geinformeerd over ILT onderzoek naar het afval

van Chemours Flieruit bleek dat GenX houdend materiaal door Chemours naar

Italie en de VS geexporteerd werd voor recycling Flet Italiaanse bedrijf dat een

deel van deze stroom behandelde is failliet gegaan Flierover heeft u bij het

vragenuurtje van 12 februari j l vragen beantwoord van de heer Wassenberg
PvdD en de toezegging gedaan om de Kamer te informeren over de wijze

waarop deze stroom nu behandeld wordt Via de bijgevoegde Kamerbrief wordt

die toezegging ingevuld Chemours heeft aangegeven dat het materiaal

teruggehaald wordt naar Nederland en vervolgens verbrand zal worden

GenXen REACH

Als laatste punt kan in de Tweede Kamerbrief melding gemaakt worden van de

voortgang van twee acties die onder REACFI uitgevoerd zijn om de risico s van

GenX te beheersen Flet eerste betreft de stofevaluatie van GenX Deze is

recent afgerond en Chemours heeft inmiddels de beschikking van ECFIA

ontvangen waarin aangegeven is welke testen zij moeten doen een onderzoek

naar de mogelijke kankerverwekkendheid van de stof en een onderzoek naar

de mate van ophoping accumulatie in de mens De verwachting is dat het

bedrijf tegen dit besluit in bezwaar zal gaan Totdat dit bezwaar door ECFIA

afgehandeld is is het besluit automatisch geschorst
De tweede REACFI actie betreft de voordracht om GenX op te nemen op de lijst
van Substances of Very High Concern SVFIC Dit voorstel is enkele weken

geleden ingediend en is op 13 maart 2019 door ECFIA gepubliceerd

Besluitvorming over dit voorstel waar de Kamer in 2018 om heeft gevraagd
vindt op zijn vroegst in juni dit jaar plaats

Politieke context

• Gemeenten provincies en waterschappen vragen nadrukkelijk om een

landelijk kader voor de omgang met PFAS in grond en bagger
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• De problematiek van PFAS in bagger raakt de politiek gevoeligg
discussie over verontdieping van diepe plassen

Kader

• In de brief aan de TK over het duurzaam hergebruik van grond d d 11

december 2018 TK 2018 2019 30 015 56 heeft u aangekondigd regie te

nemen op de omgang met Zeer Zorgwekkende Stoffen ZZS en in grond
en bagger

• Tijdens het AO Leefomgeving van 7 maart jongstleden is de volgende

toezegging genoteerd De Kamerzal in een brief warden geinformeerd over

de uitkomsten van het RIVM rapport over de grenswaarden voor pfas DIt

onderzoek is naar verwachting in aprii 2019 afgerond Daarnaast zat in

deze brief ook warden ingegaan op de uitkomsten van de landeiijke

uitvraag aan iokaie overheden met betrekking tot de aanwezigheid van

pfas in hun gebied

Afstemming Voorliggende nota en Kamerbrief zijn opgesteld in afstemming
met DGMI ILT en RWS

10 Ze
i uy 2e
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Toelichting

Het rapport met de risicogrenzen voor PFOA PFOS en GenX is op 5 maart 2019

door RIVM opgeleverd

• Er zijn risicogrenzen afgeleid voor drie bodemfunctieklassen

landbouw natuur moestuinen wonen en Industrie Voor de

onderliggende bodemfuncties zijn risicogrenzen humaan gezondheid
en ecologie directe toxiciteit en voor doorvergiftiging afgeleid De

laagste risicogrens is bepalend voor de hoogte van de Maxi male

Waarde maximale gehalte van een stof in de toe te passen grond
voor grond die toegepast mag worden voor een bepaalde functie de

betreffende bodemfunctieklasse

• Voor alle bodemfunctieklassen blijkt dat de risicogrens voor

doorvergiftiging bepalend is voor de hoogte van de Maximale Waarden

van PFOS PFOA en GenX in de bodem Dat houdt in dat voor alle

functieklassen slechts lage waarden aan PFOS PFOA en GenX in de te

verzetten grond mogen voorkomen

• PFOS PFOA en GenX zijn mobiel en accumuleren in meer of mindere

mate in hogere organismen Met uitzondering van locaties bij

puntbronnen zoals bijvoorbeeld Chemours in Dordrecht of

brandweeroefenlocaties zijn de diffuse waarden die nu op verschillende

plaatsen in het land in de bodem worden aangetroffen over het

algemeen dermate laag dat er geen humaan of direct ecologisch

toxicologisch risico is
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Dank voor de info laatste alinea Lastig dat het proces met RWS lastig loopt Ik begrijp
dat we nu snel moeten handelen en dan lijkt mij het beste om de brief te ontdoen van de

inhoud en het alleen procedureel te houden Overigens moeten we wel verder komen met

RWS is escaleren een optie
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We zijn zoals jullie weten al een tijdje bezig om met RWS te schakelen over een nota aan de stas met werkwijze van

RWS tot de tijd dat het tijdelijk handelingskader er is voor pfas en bodem eind april We hebben ons constructief

opgesteld aantal keren opgeschaald maar RWS beweegt niet of nauwelijks en of komt steeds met lets anders zelfs als

dat al was afgekaart Proces loopt niet goed RWS gijzelt proces voortdurend

Bedoeling is om bij deze nota de TK brief met de timing te sturen vergezeld van het RIVM rapport Het is belangrijk dat

rapport nu snel aan de TK wordt gestuurd en dat daarmee RIVM rapport openbaar wordt Bovendien hebben we vrijdag

bestuurlijk overleg GenX in Brabant Beiangrijk dat we RIVM rapport kunnen deien Met RWS gaan we dat niet halenl

Overigens volgende week maakt RIVM rapport zelf openbaar als wij het niet doen

We hebben begin vorige week al bij DBO gepeild of het een optie is om twee lijnen voor te leggen vindt DBO geen goed

plan en is wat mij betreft ook een brevet van onvermogen

Om nu toch de noodzakeiijke snelheid te kunnen maken en ook vrijdag het gesprek op een goede manier te kunnen

voeren is mijn voorstel om aantal teksten die RWS betreffen er uit te halen aan te geven datStas daar iater door RWS

over wordt geinformeerd zodat we nota en brief aan stas en brief vervolgens z s m aan TK kunnen sturen Die brief

betreft het proces Eind april komt dan de brief met het tijdelijk handelingskader

N8tSH3had de vraag waarom proces niet net als bij water is gedaan Proces is op dezelfde manier vorm gegeven over

paar weken ook tijdelijke norm heeft meer tijd gekost omdat bij bodem niet de Europese kaders beschikbaar waren

Deze moesten dus nog ontwikkeld worden

Groet iu 2en

[uaieQiminj^

10 2e ]
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

S 06^ 10 2e ] secr I0 2e 106| 10 2e nu 2ef

H [ ®minienw nllD 2e
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10 2eha i 2e I nGRWVan

Aan

Onderwerp

Datum

B5K mu [2e K l 10 2e | DGRWriui ^eil0 i2ei

RE Stand van zaken TX brief PFAS

dinsdag 2 april 2019 21 18 35

Hoi

Punten voor sonderen

lenW werkt satnen met UvW IPO en VNG aan een tijdelijk handelingsperspectief op

basis van het rapport van RIVM met risicogrenzen PFOA PFOS en GenX voor

verschillende bodemfunctieklassen

Daarvoor hebben we op 17 april een bestuurlijk overleg gepland
Deze week zal lenW het rapport van het RIVM aan de TK sturen

Wij willen in de begeleidende procesbrief al opnemen dat we met het tijdelijk

handelingsperspectief willen uitgaan van de lage risicogrens bodemfunctieklasse

landbouw natuur

Verwachting is dat deze waarden ruimte zullen bieden voor grondverzet binnen

eigen beheergebied Met een lokaal beleidskader kan hier van worden

afgeweken zoals in Dordecht en Haarlemmermeer reeds het geval is

Hoe komen we erachter wie er wel bij de Stuurgroep Water aanwezig is Wordt dat

voorbereid vanuit WKK

Groet loxse

] BSKVan l 10 2e n0 2e

Verzonden dinsdag 2 april 2019 21 04

Aan | I0 2e DGRW [

CC I 10 2e
_

t 2e t10 2el DGRW | 10 2e t2e

Onderwerp RE Stand van zaken TK brief PFAS

Zorgen we voor Krijg je tijdig voor het overleg
Groet iQ 2e

] BSK

^ | 10 2e | DGRW

Verzonden met BlackBerry Work
fwww hlaekherry enml

Van 10 2e j DGRW 10 2e ^gminienw Ti]

Datum dinsdag 02 apr 2019 8 59 PM

Aan io 2e no 2^ □ BSK] BSK | minieiiwnl10 2e 10 2e

Onderwerp RE Stand van zaken TK brief PFAS

Ha l 10 2e 1

Dank voor de update Natuurlijk wil ik morgen sonderen en marge van de stuurgroep
water Maar met wie want de personen die je noemt zijn niet in de stuurgroep
Als ik morgenochtend nog wat puntjes mee kan krijgen graag

Groet

i1bK2^

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

] BSK [ 1@minTenw n1Van I I0 2e l^Q {2E

Datum dinsdag 02 apr 2019 8 54 PM

Aan

10 2e

DGRW l l0 2ej~V minienw nl [ J BSK10 2e 1Q 2e

l 10 2e 6 minienw nl

Onderwerp Stand van zaken TK brief PFAS

Had1dk2^eril^

121606 0010



Bij deze laatste stand van zaken mbt brief TK PFAS en bodem

Stas heeft vandaag en gisteren nog aantal vragen gesteld nav nota en brief TK over PFAS

en bodem Zijn beantwoord Zijn deels verduidelijkingsvragen en deels vragen over

onderbouwing lijn RWS vs lijn die deel van de waterschappen hanteert

Stas wil aanvulling in de brief mbt het laatste Ligt nog tekstvoorstel ter check bij RIVM
check of dat past in lijn rapport Brief gaat op verzoek mede namens de Minister Is goed
contact met DBO

Stas wil ook dat we al vast de waarden die in RIVM rapport staan noemen en aangeven dat

we de lage risicogrens willen hanteren voor het gesprek met andere overheden over het

tijdelijk handelingskader dat TK eind april begin mei zal ontvangen Is geen probleem om
dat te doen

Ze wil graag dat dit morgen wordt gesondeerd bij de andere overheden

Zou fijn zijndio 2e| alsje dat morgenmiddag zou kunnen doen en marge van het overleg dat

je morgenmiddag hebt met bestuurders in het kader van de stuurgroep Water Als je dat

wilt doen krijg je morgenochtend hiervoor een mail Morgenochtend is er ook een

ambtelijk overleg waar we dat parallel ook kunnen doen Zal geen probleem opleveren
verwachten we is sinds 5 maart overleg met andere overheden op basis daarvan

Bestuurlijk overleg over het tijdelijk handelingskader is nu gepland op 17 april Hiervoor

zal nog een conceptuitnodiging worden opgesteld Overleg is met onder andere Tjeerd vd
Zwan Edward Stigter wethouders Dordrecht en Haarlemmermeer ] i| io 2e | Provincie

Noord Holland iemand van de Unie van Waterschappen en

Hopelijk kan TK brief nu morgen of uiterlijk overmorgen uit Er is goed contact met

RIVM over publicatie en moment daarvan Als het pas 5 april zou worden moment dat

RIVM zelf publiceert dan publiceren wij eerst Bedoeling is om brief en rapport zo snel

mogelijk na verzending aan de TK ook met relevante partijen te delen ook partijen BO
Brabant

Groet io 2e |

1 10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
twww biackberry com
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Van

Aan

Onderwerp

Datum

I DGRW1 lD i2ei n

10 2ell0K^et DBOrlui 2eie ■ DGRW

RE Stand van zaken TK brief PFAS

woensdag 3 april 2019 07 32 31

Als we weten wanneer het naar Kamer gaat kan dat Vr gr io 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

] BSK ^miTiienw nlVan io 2e no 2^
Datum dinsdag 02 apr 2019 10 49 PM

Aan | H0 2e 0K2e tlQ 2el DGRW [
1 10 2e I DGRW

Onderwei p FW Stand van z^en TK brief PFAS

10 2e

inieTiw nl [10 2e 10 2e

10 | 10 2e |l@minienw nl

Goede tip van tio 2e lukt dat

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

] BSK 1Q 2eyVan 10 2e n0 2e

Datum dinsdag 02 apr 2019 10 47 PM

Aan

frinmienw nl

DGRW 4 ]@minienw nl10 2e 10 2e

Onderwerp RE Stand van zaken TK brief PFAS

Hoi

Dank je goede tip om ze uur van te voren te waarschuwen inderdaad

Tot morgen

Groet iQ 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

DGRW 4 10 2ef 1fl minienw nlVan [
Datum dinsdag 02 apr 2019 10 16 PM

Aan I 10 2e no 2e
^

Onderwerp RE Stand van zaken TK brief PFAS

1Q 2e

] BSK 1 1Q 2e ]Siminienw nl

Hoi[iP 24} dankjewel
Wordt spannend qua timing Nog een advies de andere overheden zouden natuurlijk het

liefst het rapport het eerst willen hebben Aangezien dat niet lukt zouden ze het denk ik

wel waarderen als j e aangeeft wanneer het naar de TK gaat en dat j e uur van te voren

waarschuwing geeft dan kunnen ze vast alles in stelling brengen

Als ik nog iets voor je kan doen laat het weten he

met groet I0 2e

121607 0011



Verzonden met BlackBerry Work
www b1ackberry com

Van I I0 2e [io 2e ~| BSK j [iQ 2e l@minienw nl

Datum dinsdag 02 apr 2019 20 55

Aan | [10 2e p 2e t1Q 2e] DGRW 1 10 2ey

I 10 2e I DGRW 10 2e ^@minienw nl P t1D 2e

^ [10 2e i0 2| 10 2e |@minienw nl [
| 1Q 2e n^ininieiiw nl

Onderwerp FW Stand van zaken TK brief PFAS

10 2e

] DGRW

] DGRWlu 2e

Hoi

Om alvast een aantal zaken in de week te leggen
Groetniron

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

] BSK t 7 minienw nlVan iQ f2e no 2^
Datum dinsdag 02 apr 2019 8 54 PM

Aan

10 2e

DGRW 4 io 2e Eminif^nw nl d 5 BSK10 2e 1Q 2e

j 10 2e

Onderwerp Stand van zaken TK brief PFAS

Ha mi2§ et4iElt

Bij deze laatste stand van zaken mbt brief TK PFAS en bodem

Stas heeft vandaag en gisteren nog aantal vragen gesteld nav nota en brief TK over PFAS

en bodem Zijn beantwoord Zijn deels verduidelijkingsvragen en deels vragen over

onderbouwing lijn RWS vs lijn die deel van de waterschappen hanteert

Stas wil aanvulling in de brief mbt het laatste Ligt nog tekstvoorstel ter check bij RIVM
check of dat past in lijn rapport Brief gaat op verzoek mede namens de Minister Is goed
contact met DBO

Stas wil ook dat we al vast de waarden die in RIVM rapport staan noemen en aangeven dat

we de lage risicogrens willen hanteren voor het gesprek met andere overheden over het

tijdelijk handelingskader dat TK eind april^egin mei zal ontvangen Is geen probleem om
dat te doen

Ze wil graag dat dit morgen wordt gesondeerd hij de andere overheden

Zou fijn zijn io 2e| alsje dat morgenmiddag zou kunnen doen en marge van het overleg dat

je morgenmiddag hebt met bestuurders in het kader van de stuurgroep Water Als je dat

wilt doen krijg je morgenochtend hiervoor een mail Morgenochtend is er ook een

ambtelijk overleg waar we dat parallel ook kunnen doen Zal geen probleem opleveren
verwachten we is sinds 5 maart overleg met andere overheden op basis daarvan

Bestuurlijk overleg over het tijdelijk handelingskader is nu gepland op 17 april Hiervoor

zal nog een conceptuitnodiging worden opgesteld Overleg is met onder andere Tjeerd vd

Zwan Edward Stigter wethouders Dordrecht en Haarlemmermeer | i| io 2e || Provincie

Noord Holland iemand van de Unie van Waterschappen en 1 10 2e

Hopelijk kan TK brief nu morgen of uiterlijk overmorgen uit Er is goed contact met

121607 0011



RIVM over publicatie en moment daarvan Als het pas 5 april zou worden moment dat

RIVM zelf publiceert dan publiceren wij eerst Bedoeling is om brief en rapport zo snel

mogelijk na verzending aan de TK ook met relevante partijen te delen ook partijen BO
Brabant

Groet iQ 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

121607 0011



1 DGRW10 2eVan

Aan

Onderwerp

Datum

J 10 2e lDGRWrluK2ele ^ | 10 2eyi B5K T

RE Stand van zaken tijdelijk handelingskader PFAS GenX

woensdag 10 april 2019 09 51 01

mi 2e iKji 2ai DGRW iu 2e t

Als we maandag een voorbereidend gesprek willen hebben met RWS Wat moet daarvoor

gebeuren Wie maakt deze afspraak En wie zijn erbij

Of eersttelefoontjetloKgg^mety io 2e [Jafwachten

Groet I io 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

] BSK { ffmiiiicnw nlVan I io 2e no 2^
Datum dinsdag 09 apr 2019 11 36 PM

Aan

10 2e

] DCtRW 10 2e ffiiiinieiiw nl [ n0 2e10 2e 10 2e

DGRW j 10 2e^| 10 2e 6 minienw nl
^

I 10 2e b 2e tl0 2^ DGRW

l 10 2e
~

Onderwei p FW Stand van zaken tijdelijk handelingskader PFAS GenX

Tffl minienw nl

Zie reactiePokS^ morgenochtend even bespreken
Voorstel voor gesprek met RWS lijkt me goed plan Zelf vaststellen handelingskader zou
mooi zijn maar weet niet goed in hoeverre dat kan

Tot morgen
Groet rnron

Verzonden met BlackBerry Work
www biackberry com

Van | I0 2e | DGRW ] 10 2e lg minienw nl

Datum dinsdag 09 apr 2019 10 28 PM

Aan 10 2e [10 2e ] BSK yminienw nl 1Q 2e n RSK1Q 2e

S niinicnw nlJ 10 2e

Onderwerp RE Stand van zaken tijdelijk handelingskader PFAS GenX

Beste I io 2e

Ik snap je zorgen maar ik denk eerlijk gezegd niet dat bet verstandig is om bet BO uit te

stellen ledereen beeft bet met moeite in zijn baar agenda gezet is een goed moment en

goede setting met bapje eten erbij Beter wel een BO en dan evt een extra BO om af te

ronden dan dat weer bet Rijk een BO afzegt lijkt mij

Bovendien vind ik eigenlijk niet dat alle overheden mee moeten bepalen boe we de

tijdelijke normen vormgeven Dan komen we er nooit uit We moeten iedereen gehoord
bebbend een tijdelijk kader vaststellen En afspreken dat we over een balflaar kijken of bet

aangepast moet worden Knoop doorhakken dus wat mij betreft

Met RWS moet wel ecbt gesproken worden Ik zou er voorstander van zijn bijv maandag
een klein overlegje DGWB RWS om bet BO voor te bereiden Liefst met jou en

I om even los te komen van alle praktiscbe bezwaren

121603 0012



Een uitvoeringstoets voor een tijdelijk handelingskader is voor mij echt nieuw Dat doet

RWS bij nieuwe regelgeving Maar dit is geen formele regelgeving dit is zorgen dat we

vooruit kunnen En reken maar dat de andere overheden echt er wel op letten dat het

uitvoerbaar is daar hoeft RWS niet bezorgd om te zijn Maar we moeten wel even

doorpakken

Zou betekenen dat we met PZH moeten bellen om hen te overtuigen dat het BO door gaat
en dat we indien nodig nog een keer met PZH praten En maandag met RWS om de tafel

om even door te spreken waar we nu staan en met concept handelingskader op tafel om

door te nemen En dan woensdag gewoon het BO evt later nog een indien nodig

Groet

0OK2§

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

] BSK i 10 2ey

Datum dinsdag 09 apr 2019 9 44 PM

Aan I0 2e | DGRW1 1 o idoj^mmienw nl [

|H j 3^ ] 2e |@minienw Ti]

Onderwerp Stand van zaken tijdelijk handelingskader PFAS GenX

}f®jninienw nlVan 10 2e no 2e

5 BSK10X2e

Best^1pjg^j10 2^

Zoals jullie vast hebben meegekregen is vandaag eindelijk de brief aan de TK gestuurd met
het RIVM rapport Stukken zijn tegelijkertijd gestuurd aan betrokkenen ook zoals

toegezegd gisteren tijdens het BO Zuid Holland

Op dit moment wordt volop met de andere overheden gewerkt aan het tijdelijk
handelingskader voor PFAS GenX bodem In de brief die vandaag is gestuurd is

aangegeven dat de brief over het tijdelijk handelingskader in mei aan de TK wordt

gestuurd We hebben hier een beetje ruimte genomen

Het opstellen van het tijdelijk handelingskader is niet heel eenvoudig en vindt onder hoge
druk plaats Heeft al een aantal keren overleg met experts en ambtelijk overleg
plaatsgevonden Op sommige delen is overeenstemming op sommige vlakken Is de

opvatting van overheden die worden geconfronteerd met de problematiek een andere dan

die tot nu toe niet met het probleem zijn geconfronteerd betreft met name de

ruimte gebied voor verspreiding Traject lag tot nu toe allemaal op strak schema

Vandaag zou er wederom ambtelijk overleg zijn over de te volgen koers Dat is helaas niet

doorgegaan vanwege ziekte van een aantal mensen bij ons en bij RWS Overmacht dus

Een volgende overleg voor de losse eindjes stond en staat gepland maandag a s vlak voor

het nu geplande bestuurlijk overleg op woensdag 17 april
Andere kink in de kabel is RWS die vandaag uit het niets heeft aangegeven dat ze het

tijdelijk handelingskader willen onderwerpen aan een uitvoeringstoets Belangrijk is te

weten wat dit behelst hoeveel tijd dit kost en op welk moment ze dit dan voor ogen

hebben RWS heeft aangegeven daar morgen uitsluitsel over te geven Dan moeten we nog

bekijken wat dat evt betekent en wat we daar van vinden Kan uiterst complicerend
werken voor het proces
Daar komt bij dat Zuid Holland heeft aangegeven het allemaal erg kort dag te vinden

121603 0012



Stukken zouden vrijdag uiterlijk moeten worden verspreid om de voorbereiding te kunnen

doen Het niet doorgaan van het ambtelijk overleg en de door RWS gecreeerde
onzekerheid helpt bier niet bij
Concept redeneerlijn voor handelingskader met de overheden op basis van de gesprekken
ligt klaar Zou morgen meteen verstuurd kunnen worden voor verdere bespreking

Vraag is wat verstandig is gezien bovengenoemde Mijn beeld van een bestuurlijk overleg
zou zijn dat er niet of nauwelijks uiteenlopende standpunten zijn Aangezien ooki 10 2^

aanwezig bij het BO lijkt het me ook belangrijk dat er tijdens het overleg geen grote
verschillen kenbaar zijn worden gemaakt tussen ons en RWS Dat is op dit moment niet te

garanderen Is overigens wat mij betreft heel belangrijk om afspraken te maken hoe we

omgaan met RWS in relatie tot het opstellen van de brief aan de TK gezien voorgaande
traject
lets meer tijd en dus uitstel naar begin mei van het BO net als datum voor BO Brabant

zou ruimte geven om een en ander goed te bespreken met de andere overheden zoals ze

ook widen Geeft ons ook de mogelijkheid om helderheid te krijgen van RWS op punt van

uitvoeringstoets en mogelijk consequenties

Bijkomend voordeel van uitstel is dat we tijdens de DGMI staf van 24 april de lijn die we

zouden widen inbrengen met het beeld van hoe de andere overheden hier in staan met de

Stas zouden kunnen delen wat ons helpt tijdens de verdere besprekingen en het bestuurlijk
overleg

Ik hoor graag hoe jullie hier in staan

GroetQMM

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

121603 0012



Van

Aan

Onderwerp

Datum

l| 10 2e [DGRW
11 ■ BSK

RE Stand van zaken tijdelijk handelingskader PFAS GenX

woensdag 10 april 2019 08 57 16

TTUTTZeTTr

riui 2eil0 i2e

ioK2e [heeft het voor me doorgestuurd dus is goed gekomen

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

] BSK ^miTiienw nlVan io 2e no 2^
Datum dinsdag 09 apr 2019 11 37 PM

Aan | H0 2e 0K2e tlQ 2el DGRW [
Onderwerp RE Stand van zaken tijdelijk handelingskader PFAS GenX

10 2e

inif1T1w nl10 2e

Even kijken in agenda oj ^voor genodigden Wei snel doen

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van | 1Q 2e t 2e tl0 2el DGRW [
Datum dinsdag 09 apr 2019 10 10 PM

Aan lQ 2e [l0K2e

Onderwerp RE Stand van zaken tijdelijk handelingskader PFAS GenX

Bminienw nl10 2e

] BSK t h miTiienwnl10 2e

en van

I I of 1Q 2ej©Ik bedenk me nu dat fltESfibg kan proberen Alle andere BO Brabant koepels etc hebben het wel

gehad

] BSK

Veraonden dinsdag 9 april 2019 21 46

Aan

Van io 2e | iox2^

] DGRW I 10 2e b 2e | 10 2e | DGRW 10 2e10 2e

I iq i0 2e 1 DGRW

Onderwerp FW Stand van zaken tijdelijk handelingskader PFAS GenX

Ter info mail die ik aan iQ 2e ehifQ ^heh gestuurd
Groet QMlin

Verzonden met BlackBerry Work
www hlackherry com

Van ] BSK j I0 2e

Datum dinsdag 09 apr 2019 9 44 PM

Aan f10 2e | DGRW I0 2e ^miiiienw nl [

Tniinienw nl1Q 2e

] BSK10 2e

Tninienw nl

Onderwerp Stand van zaken tijdelijk handelingskader PFAS GenX

Best ^i^K^ilO 2i
^

Zoals jullie vast hebben meegekregen is vandaag eindelijk de brief aan de TK gestuUrd met
het RJVM rapport Stukken zijn tegelijkertijd gestuurd aan betrokkenen ook zoals

toegezegd gisteren tijdens het BO Zuid Holland

Op dit moment wordt volop met de andere overheden gewerkt aan het tijdelijk
handelingskader voor PFAS GenX bodem In de brief die vandaag is gestuurd is

aangegeven dat de brief over het tijdelijk handelingskader in mei aan de TK wordt

121604 0013



gestuurd We hebben bier een bee^e njirate genomen

Het opstellen van het tijdelijk handelingskader is niet heel eenvoudig en vindt onder hoge
druk plaats Heeft al een aantal keren overleg met experts en ambtelijk overleg
plaatsgevonden Op sommige delen is overeenstemming op sommige vlakken Is de

opvatting van overheden die worden geconfronteerd met de problematiek een andere dan

die tot nu toe niet met het probleem zijn geconfronteerd betreft met name de

ruimte gebied voor verspreiding Traject lag tot nu toe allemaal op strak schema

Vandaag zou er wederom ambtelijk overleg zijn over de te volgen koers Dat is helaas niet

doorgegaan vanwege ziekte van een aantal mensen bij ons en bij RWS Overmacht dus

Een volgende overleg voor de losse eindjes stond en staat gepland maandag a s vlak voor

het nu geplande bestuurlijk overleg op woensdag 17 april
Andere kink in de kabel is RWS die vandaag uit het niets heeft aangegeven dat ze het

tijdelijk handelingskader widen onderwerpen aan een uitvoeringstoets Belangrijk is te

weten wat dit behelst hoeveel tijd dit kost en op welk moment ze dit dan voor ogen

hebben RWS heeft aangegeven daar morgen uitsluitsel over te geven Dan moeten we nog

bekijken wat dat evt betekent en wat we daar van vinden Kan uiterst complicerend
werken voor het proces

Daar komt bij dat Zuid Holland heeft aangegeven het allemaal erg kort dag te vinden

Stukken zouden vrijdag uiterlijk moeten worden verspreid om de voorbereiding te kunnen

doen Het niet doorgaan van het ambtelijk overleg en de door RWS gecreeerde
onzekerheid helpt hier niet bij
Concept redeneerlijn voor handelingskader met de overheden op basis van de gesprekken
ligt klaar Zou morgen meteen verstuurd kunnen worden voor verdere bespreking
Vraag is wat verstandig is gezien bovengenoemde Mijn beeld van een bestuurlijk overleg
zou zijn dat er niet of nauwelijks uiteenlopende standpunten zijn Aangezien ooki

aanwezig bij het BO lijkt het me ook belangrijk dat er tijdens het overleg geen grote
verschillen kenbaar zijn worden gemaakt tussen ons en RWS Dat is op dit moment niet te

garanderen Is overigens wat mij betreft heel belangrijk om afspraken te maken hoe we

omgaan met RWS in relatie tot het opstellen van de brief aan de TK gezien voorgaande
traject
lets meer tijd en dus uitstel naar begin mei van het BO net als datum voor BO Brabant

zou ruimte geven om een en ander goed te bespreken met de andere overheden zoals ze

ook widen Geeft ons ook de mogelijkheid om helderheid te krijgen van RWS op punt van

uitvoeringstoets en mogelijk consequenties
Bijkomend voordeel van uitstel is dat we tijdens de DGMI staf van 24 april de lijn die we

zouden widen inbrengen met het beeld van hoe de andere overheden hier in staan met de

Stas zouden kunnen delen wat ons helpt tijdens de verdere besprekingen en het bestuurlijk
overleg
Ik hoor graag hoe jullie hier in staan

GroetQM ^

Verzonden met BlackBerry Work

121604 0013



^BSK
■ BSK

RE Stand van zaken tijdelijk handelingskader PFAS GenX

woensdag 10 april 2019 10 04 28

10 2eVan

Aan

Onderwerp

Datum

] • BSKriui 2eil0 i2e 1 U {Z6j

H in0 2e |

Helder weet als het handiger is dalilMShet doet of hij wil het graag vind ik het natuurlijk prima hou gewoon

van transparante besluitvorming Dit overleg kende ik niet maar ben heel bllj dalflMZlhet doet

Met vriendelijke groet

no 2e

Van no 2e noK2e

Datum woensdag 10 apr 2019 2 01 PM

Aan [

Onderwerp RE Stand van zaken tijdelijk handelingskader PFAS GenX

] BSK 10 2e @miTiienw nl

minienw nl1Q 2e e

Nee is specifiek over handelingskader pfas Genx Uitgestelde Bo Brabant wordt met jou
gepland zoals metdi 0 2eDbesproken en bestuurlijk overleg over visie ook jhebben ook bij
|io 2e| zo aangegeven dat wordt half1° 2^badden we afgesproken
Bo Brabant is overigens lastig tijdig te plannen als er niet kan worden geschoven Wellicht

even overleg daarover

buiten verzoek

Verzonden met BlackBerry Work
WWW b1ackberry com

BSK| 10 2e l@minienw nlVan

Datum woensdag 10 apr 2019 8 45 AM

Aan I 1Q 2e n0 2e

Onderwerp RE Stand van zaken tijdelijk handelingskader PFAS GenX

10 2e

1@minienwnl] BSK 10 2e

H nOK2e

Prima Maar welk bestuurlijk overleg gaat het over Is dat het informele bodem overleg Het voorstel was dacht

ik dat ik dat zou overnemen ihkv de bodembrief maar is dat anders besloten of uberhaupt niet aan besproken

me1fiu 20p Als dit inderdaad hetgeval lijkt het me het beste om dat nu zo te laten daarna dan wel graag in

gang zetten

Met vriendelijke groet

no 2e

] BSK i 10 2e

Datum woensdag 10 apr 2019 1 26 PM

Aan 1^

10 2e

Kopie H

Onderwerp RE Stand van zaken tijdelijk handelingskader PFAS GenX

Van 1Q 2e n0K2e

] BSK 1 1Q 2e |fg niinienw nl 10K2e DGRW10 2e

] DGRW j 10 2ey g minienw nl1Q 2e

Helder doen we dat Snap gevoeligheid rond uitstel wilde wel aangeven waar risico’s
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zitten Belangrijk inderdaad dan om gesprek RWS voorafgaand te hebben We ronden

notitie verder af vandaag Gaat dan voor het weekend naar de bestuurders Voorbereiding
krijg je ook voor het weekendClOK^el Overleg Brabant is moeilijk te plannen vanuit de

agenda’s maar zal ik ook verder achteraan gaan We bereiden dan notitie voor stad voor

m o o Staf Stas 24 4

Groet iQ 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van [ 10 2e 10 2e l

Datum woensdag 10 apr 2019 3 22 AM

O0 2 0 2g DGRW 1 10 2e l@miniRnw al I [10 2e [10X2^Aan ] BSK

] BSK 10 2e |@miniRnw nl1Q 2e1Q 2e

Onderwerp RE Stand van zaken tijdelijk handelingskader PFAS GenX

fld 2^ 1Q 2e

Sluit me aan bij GdX2§ BO uitstellen moeten we voorzichtig mee zijn zeker na uitstel BO

zuid nederland Ik kan het genoemde BO niet helemaal plaatsen maar niettemin moeten

we voorkomen dat we te uitstellerig overkomen

Verstandig om het met RWS voor te bereiden Dat is wel nodig op dit dossier denk ik Kou

is nog niet uit de lucht

Succes

Met vriendelijke groet
10 2e

Van

Datum woensdag 10 apr 2019 3 28 AM

Aan I0 2e no 2e

I 1 10 f2eng minifiiwnl

Onderwerp RE Stand van zaken tijdelijk handelingskader PFAS GenX

10 2e

] BSK j 1Q 2ey ^niinienw nl [ 10 2e 1 BSK

Beste iQ 2e

Ik snap je zorgen maar ik denk eerlijk gezegd niet dat het verstandig is om het BO uit te

stellen ledereen heeft het met moeite in zijn haar agenda gezet is een goed moment en

goede setting met hapje eten erbij Beter wel een BO en dan evt een extra BO om af te

ronden dan dat weer het Rijk een BO afzegt lijkt mij

Bovendien vind ik eigenlijk niet dat alle overheden mee moeten bepalen hoe we de

tijdelijke normen vormgeven Dan komen we er nooit uit We moeten iedereen gehoord
hebbend een tijdelijk kader vaststellen En afspreken dat we over een hal^aar kijken of het

aangepast moet worden Knoop doorhakken dus wat mij betrefl

Met RWS moet wel echt gesproken worden Ik zou er voorstander van zijn bijv maandag
een klein overlegje DGWB RWS om het BO voor te bereiden Liefst met jou en

I C’0 2e om even los te komen van alle praktische bezwaren
Een uitvoeringstoets voor een tijdelijk handelingskader is voor mij echt nieuw Dat doet
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RWS bij nieuwe regelgeving Maar dit is geen formele regelgeving dit is zorgen dat we

vooruit kunnen En reken maar dat de andere overheden echt er wel op letten dat het

uitvoerbaar is daar hoeft RWS niet bezorgd om te zijn Maar we moeten wel even

doorpakken

Zou betekenen dat we met PZH moeten bellen om hen te overtuigen dat het BO door gaat
en dat we indien nodig nog een keer met PZH praten En maandag met RWS om de tafel

om even door te spreken waar we nu staan en met concept handelingskader op tafel om

door te nemen En dan woensdag gewoon het BO evt later nog een indien nodig

Groet

CT2§|

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

] BSK 1 1Q 2e ^minienw n1

Datum dinsdag 09 apr 2019 9 44 PM

Aan [1Q 2et

j I0 2e E Tninienw nl

Onderwerp Stand van zaken tijdelijk handelingskader PFAS GenX

Van I 10 2e 1Q 2e

5 BSK10K2e

RestefelPk^i|lD 2et

Zoals jullie vast hebben meegekregen is vandaag eindelijk de brief aan de TK gestuurd met
het RIVM rapport Stukken zijn tegelijkertijd gestuurd aan betrokkenen ook zoals

toegezegd gisteren tijdens het BO Zuid Holland

Op dit moment wordt volop met de andere overheden gewerkt aan het tijdelijk
handelingskader voor PFAS GenX bodem In de brief die vandaag is gestuurd is

aangegeven dat de brief over het tijdelijk handelingskader in mei aan de TK wordt

gestuurd We hebben hier een bee^e ruimte genomen

Het opstellen van het tijdelijk handelingskader is niet heel eenvoudig en vindt onder hoge
druk plaats Heeft al een aantal keren overleg met experts en ambtelijk overleg
plaatsgevonden Op sommige delen is overeenstemming op sommige vlakken Is de

opvatting van overheden die worden geconfronteerd met de problematiek een andere dan

die tot nu toe niet met het probleem zijn geconfronteerd betreft met name de

ruimte gebied voor verspreiding Traject lag tot nu toe allemaal op strak schema

Vandaag zou er wederom ambtelijk overleg zijn over de te volgen koers Dat is helaas niet

doorgegaan vanwege ziekte van een aantal mensen bij ons en bij RWS Overmacht dus

Een volgende overleg voor de losse eindjes stond en staat gepland maandag a s vlak voor

het nu geplande bestuurlijk overleg op woensdag 17 april
Andere kink in de kabel is RWS die vandaag uit het niets heeft aangegeven dat ze het

tijdelijk handelingskader widen onderwerpen aan een uitvoeringstoets Belangrijk is te

weten wat dit behelst hoeveel tijd dit kost en op welk moment ze dit dan voor ogen

hebben RWS heeft aangegeven daar morgen uitsluitsel over te geven Dan moeten we nog

bekijken wat dat evt betekent en wat we daar van vinden Kan uiterst complicerend
werken voor het proces

Daar komt bij dat Zuid Holland heeft aangegeven het allemaal erg kort dag te vinden

Stukken zouden vrijdag uiterlijk moeten worden verspreid om de voorbereiding te kunnen
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doen Het niet doorgaan van het ambtelijk overleg en de door RWS gecreeerde
onzekerheid helpt hier niet bij
Concept redeneerlijn voor handelingskader met de overheden op basis van de gesprekken
ligt klaar Zou morgen meteen verstuurd kunnen worden voor verdere bespreking

Vraag is wat verstandig is gezien bovengenoemde Mijn beeld van een bestuurlijk overleg
zou zijn dat er niet of nauwelijks uiteenlopende standpunten zijn Aangezien ooki

aanwezig bij het BO lijkt het me ook belangrijk dat er tijdens het overleg geen grote
verschillen kenbaar zijn worden gemaakt tussen ons en RWS Dat is op dit moment niet te

garanderen Is overigens wat mij betreft heel belangrijk om afspraken te maken hoe we

omgaan met RWS in relatie tot het opstellen van de brief aan de TK gezien voorgaande
traject
lets meer tijd en dus uitstel naar begin mei van het BO net als datum voor BO Brabant

zou ruimte geven om een en ander goed te bespreken met de andere overheden zoals ze

ook widen Geeft ons ook de mogelijkheid om helderheid te krijgen van RWS op punt van

uitvoeringstoets en mogelijk consequenties

Bijkomend voordeel van uitstel is dat we tijdens de DGMI staf van 24 april de lijn die we

zouden widen inbrengen met het beeld van hoe de andere overheden hier in staan met de

Stas zouden kunnen delen wat ons helpt tijdens de verdere besprekingen en het bestuurlijk
overleg

Ik hoor graag hoe jullie hier in staan

GroetQMM

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com
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Ti DGRW10 lc^eVan

Aan ■ B5K r 11 BSKriuii^eil0 2ei TTDTTTeT

EIiD 2iCc ^BSKn U K2e] M 1Ul 2e niUKZi

Onderwerp
Datum

RE Terugkoppeling bestuurlijk overleg PFAS

woensdag 17 april 2019 22 19 05

Nee niet tijdens overleg toegezegd na afloop erover gehad dat TK ongetwijfeld hierover

zal beginnen en dat bet dan goed zou zijn als er een brief ligt Maar even kijken wat kan

met groet io 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

ylminienw nl10 2e] BSK {
Datum woensdag 17 apr 2019 21 48

Aan

dpS BSK I 10 2e ^minienw
Kopie | 10 2e [] 2e ll0 2e| DGRW [
H0K2en nGRW[

] |0 2e fominienw nl

Onderwei p RE Terugkoppeling bestuinlijk overleg PFAS

Van 2^

] DGRW t ]a ininieiiw n1 [ 1Q 2e10 2e riiiiTurai

n1

10 2e l@m inienw nl [

1@Tninienw nl l 1Q 2e ^ [] It BSK

10 2e

1Q 2e

Dank | io 2e | voor de terugkoppeling had net ook al een en ander van | io 2e gehoord
Heeftd° 2A| brief voor 161[0 2^ toegezegd Wei nog goed bekijken of dat dat haalbaar is met

reces voor velen

Denk dat we ook moeten overleggen met dbo hierover en met stas wat ze wil qua timing
Groet d0 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

van I 10 2e l DGRW

Datum woensdag 17 apr 2019 9 41 PM

10 2e i@minienw nlVan 10 2e

] BSKAan ] BSK ] 10 2e g niinir^nwtil I 10 2e d0 2^10 2e

ffininienw n110 2e

Kopie | 10 2e [i 2e i10 2ei DGRW {
Tibks^i nGRW

I0 2e10 2e

]g minienw nl I 10 2e ^ | | BSK10 2e

@minienw nl2e

Onderwerp Terugkoppeling bestuurlijk overleg PFAS

Hall i® 2^fen I io 2e

Korte terugkoppeling van bet overleg van vanavond Alle genodigde bestuurders waren er

behalve Edward Stigter die heeft zich bij d0X2ePvlak van te voren afgemeld RIVM wsa er

ook bij door| io 2ey] nog uitgenodigd en was nuttig

Algemene sfeer was goed men waardeerde bet initiatief van bet rijk Wei grote verschillen

in beleving tussen regio’s die er wel en regie’s die er nog niet mee geconfronteerd zijn En

er was uiteindelijk gedeelde steun voor nu komen met tijdelijk handelingskader

Paar punten die emit sprongen
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meeste bestuurders klagen over de extra kosten voor monitoring en voorstel was dat

lenW voor een landelijk beeld zelf de monitoring voor haar rekening gaat nemen

Dordrecht dan wel dat lenW de kosten van monitoring betaalt Haarlemmermeer Heeft

MU afgehouden
van tijdelijk naar definitief handelingskader regio’s die niet geconfronteerd zijn tot nu toe

vragen zich af waarom de haast er is waarom niet wachten tot alle onderzoeken binnen

zijn en dan definitief handelingskader vaststellen Betekent jaar uitstel wordt april 2020

terwijl we nu ook al veel weten Is ook afgehouden door zowellM^als door regio’s die

nu wel al problemen hebben ZH en NH

iedereen moet gaan meten veel verschillen van mening hierover opnieuw scheidslijn
wel niet geconfronteerd met PFAS tot nu toe Men erkent dat meten nodig is als er een

verdenking is Maar wil het niet standaard gaan doen Verdenking is ook wel dat men niet

wil meten uit angst iets te ontdekken Niet meten is wel kunnen blijven transporteren

Overleg is niet zo ver gekomen dat alle bestuuders zich gecommitteerd hebben aan het

meten Maar indirect is de druk flink opgevoerd heeft MU slim ingestoken Om volgend
jaar met een definitief handelingskader te kunnen komen is wel inzicht in landelijk beeld

nodig Moeten nog aardig wat witte vlekken worden ingevuld Vereist nadere actie om

andere regio’s in beweging te krijgen
hoe te meten nu veel verschillen in metingen in soorten PFAS en in concentraties lenW

neemt verantwoordelijkheid om met meetprotocol te komen in samenwerking met RIVM

Zorgen bij bestuurders of er voldoende capaciteit bij de labs is RIVM neemt dat punt mee

risico’s in relatie tot kosten inzet overheden VNG Heerenveen benadrukte dat duidelijk
moest zijn wat gezondheidsrisico’s waren Dan zou hij wel gelijk aan de slag gaan Anders

is inzet niet proportioned tov risico’s als die alleen ecologisch zijn RIVM benadrukte

dat het om scherpe tijdelijke normen gaat waar juist vanwege gezondheidsrisico’s ruime

marge is genomen Ja er is gezondheidsrisico maar dat is niet direct zichtbaar Vereist wel

nu aanpak
communicatie en hoe nu verder MU heeft toegezegd dat lenW de concept Kamerbrief

nog toestuurt voor het uitsturen Ook bij verdere uitwerking blijven regio’s betrokken nu

even vooral ambtelijk om tijdelijk kader uit te werken Streefdatum is voor 16 mei naar TK

omdat dan een Chemours debat is met M en Stas

Kortom debat was nuttig nog niet de 100 opbrengst vergt nog volgende stap maar

groen licht om door te gaan en snel met tijdelijk handelingskader te komen io 2eDheeft

goed vastgehouden aan rolverdeling regio’s moeten monitoren en tijdelijk
handelingskader ook gaan toepassen Rijk zorgt voor faciliteren en regie op beoordelingen
metingen handreiking hoe te meten coordinate met het RFVM en normering via tijdelijk
en straks definitief handelingskader

| io 2e | en lQ0 ^e l kunnen aanvullen op de details waar nodig Goed voorwerk van | io 2e |
en | io 2e | overigens

met greet io 2e

Verzonden metBlackBerry Work
www blackberry com
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l BSKlI io 2 ^ I@tninienw nl1

| DGRW

10K^^To

10X2eFrom

Sent Mon 5 6 2019 8 25 46 AM

Subject FW Stukken Bestuurlijk Overleg GenX 6 mei

Mon 5 6 2019 8 25 48 AMReceived

Biilage 1 Notitie over hettiideliik handelingsperspectief voor de afeet van PFOS PFOA en of GenX houdende grond en bagger pdf

Biilage 2 Kamerbrief van Min lenW d d 9 april 2019 Piroces tot handelingsperspectief grond en baggerspecie met PFAS pdf

Biilage 3 RIVM Rapport Overzicht van risicogrenzen voor PFOS PFOA en GenX ten behoeve van een tiideliik handelingskader pdf

biilage 4 20190322 stand van zaken memo BO 29 maart pdf

Biilaoe 5 20190118 CONCEPT verslao BO GenX Noord Brabant 11 ianuari pdf

deelnemersliist Regionaal Bestuurliik Overleg ZN pdf

20190506 agenda BO GenX Noord Brabant 6 mei pdf

20181214 visie op duurzaam hergebruik van orond pdf

20190319 brief PFAS in baooer UvW pdf

ti0 ^^ hierbii de stukken die vanuit RWS zijn vei^tuiird
met greet

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

ZN 10 2e |@rws nl10 2eVan

Datum maandag 29 apr 2019 13 00

Aan | |@rivm nr | ~|@rivm nl

10 2ej@hdmond nl

^ I0 2e l@evides nl I0 2^ji^
I0 2e [• bSK 1 10 2e |@minienw nl J 10 2e |GGD Biabanl Zuid Oost

l I0 2e] |@ggdbzo nl {10 2^ 10X2e igemeente Helmond | I0 2e |@Helrnond^iI^ 10 2e [hrabantwater
10 2e |@brabantwater nl I0 2e | DGRW j io 2e |@niinienw y^ir^^e|g^^ fonigevingsdiensl Brabant Noord

Q0 2e |@rivm nl 10 2e Hout gedep natuur water en milieu NB ^ 10 2e ]@brabant nL

| 0 2^| 1Q 2e IDella 1 1Q 2e |@brabantseddta nlkT~ 10 2e R 10 2e |@domnid nl

10 29 |@dcnir nl

1Q 2e l@minienw nl 1 Q 2e |[ l0 2e | omgevillasdienst ZO Brabant | 10 2e |@odzob nl 1Q f2el

Omsevin^sdienst Midden en West Brabant^ 10 2e |@omwb nl [
I0 la ^VWA j 10 2e l@nvwa nl J a|Q 2^ | WVL1 | 1Q 2e |@rws nl ^ 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2d

10K2^10 2e @aaenmaas nl 10 2e UGRW

]Aa enMaas^ 10 2e] |@aaenmaas nl10 2g

ILT | 10 2e |fa ILenT nl 10 2e | ZN j 10 2e |@TWS nl

brabantse Delta | l0 2e |@brabantsed^ nl J I0 2ej | | lQ 2e |@dommel nl J W 2e

1 i° 2e |@dimea nl

Kopie [
Omgevingsdienst Midden en West Brabant | 10 2e |@omwb nl directiesecretariaat Orngevingsdienst ZO Brabant

10 2e |@odzob nl | I0 29i l gemeente Helmond | 1Q 2e |@helmond nl 1Q 2e lQ 2e

10 2e |@nimienw nl ^0 24j
10 2g |@evides nl J

iQ 2e

BSK

10 2e |@brabantwater nl |l0 2e| 10 2e l evides nl10 2e

d I0 2e |@brabant nl I0 2e p 2e t10 2ejj DGRW

t10 2e |@mimenw nl | iQ 2e [omgevingsdienst West Brabant | I0 2e |@omwb nl

DGRW j 10 2e

^

|@minienw nN|l0 2^1Q 26Xl^^VL | 10 26 n@Tws nl

Onderwerp Stukken Bestuurlijk Overleg GenX 6 mei

10 2e

10 2e J

Geachte deelnemer

Bijgaand ontvangt U de stukken t b v het Bestuurlijk Overleg GenX Noord Brabant op maandag 6 mei 2019 om 15 00 uur in bet kantoor van Waterschap Aa en

Maas Pettelaarpark7Q te Den Bosch rurmte 1 08

Ter informatie is tevens bijgevoegd de brief aan de Tweede Kamer van 11 december 2018 visie op duurzaam hergebruik van grand en de brief van de UvW

inzake PFAS In bagger d d 15 02 19

Met vriendelijke groet

10K2e L
1Q 2e

Rijkswaterstaat Zuid Nederland

Avenue Ceramique 125 | 6221 KVMaastricht

Postbus2232 | 3500 GE Utrecht

Mobiel 10 2e

10K2e

10 2etelefoonnummer

100094 0016



T1jd htkh

lugg^

03g«steld door ha Mlnidais van Irfn

Noatetefi tiehcevevBn BastujrlijkOvaleo PFAS hcxjdandegrond en baooer op 17 soril 2319

»f

InleUim

Is in verschillerdadder van redarlard sprake van stagnatie n de afeet ontgraven grand
r PPAS is asngaroffen of wordt vernoed Dat leidt tot vartraging van

i7itwild el ngan yitgssteld ondarnoud an daarbj batnaranda iTBatschaptaalijka kostar

Op dit mcment wordt daarom dcor het Rijksamen met de decertrale bevoegda gezagen metspoed

^vierk tij delgkhandalingsparscecdaf am dedagnatla in aizet van grcfid en baggerspecia
dat veranhvoord is opte heffen Prioritair wordt raar desc^fen PFOS P^OA an GenX jit

H AS gro«p geteken Dit handelingsperspactiet istijdeli]k omda er nag beiangro ke onderzoahen

CTider mear de uidoogteraaenstieken mob iiteit en bio accymJatle van genoemdeS PFflS iCMopt
rasultatar van deza andarzoakan viardan kviartaal 2020 van jacti Pas daerra Ian ar

deza 3 5tc sn viordsr opgsscsid viaaroi] ooknsai narmsnng

dePFAa yiLH^pirfiji dl yekekeiiaiida esLufren

Paraiial aigemene 11 led i diekvoar het amgson met grand en bagger dienjn
bslast n^ n st gsnormearde an fpatsnbeelj zeer zar gvraldands stoffen CZ2Si Dazs mstnadisk rraa

voorkamen dat in da teekomst da afeat van grand en baggarspacia langdyrig stagnaart ala ar aan gccf

a in da grand af tcggor zt

rter genertt

dt gacatoctoard dia

iHaeti^ darmata goring ie rla~ ar goon

2020 oereed

an rf orrJl^giq^h rieirr is marhndiokTBi hag n

tiitgansspunlBn UjdeJijkhandsingsp’
• Aanfskscwel aen de Voorl Bnf als

B Voorlant voorkcvnen dat ■

de Bchterlarrt
’

[pctentiale] ZZS in hat mlieu kont afivel praventiaf bdad

als sen ZZS si in grand sr baggerspecisztD Achtsfkant hoe gsje

Stagrat e In afeet grcmd en jaggerspec e binnen veillge ma ges oplosseni
o Afzat van grond en baggerspecie mag niet la ten tot orBanvaardbare nsico s

o Afzat van grond an baggerspacia mag niat lecen

verspreiding van de FFAS

• Handelingspiefspectief dient begnjpelijk en snel toe tepiassen teajn voor aiie bwoegde
ovsrheifei gsmeentsn provincles Rl]l yRir»5 en wBtersch^opst 5

BtoSH khandeUngsperspectlef Is bedoeld voor bevoegde overheden dienu nog geen efgen

ileldiny
bestaande goed orderbouwde lokale bdeidsregeb ean te passen Decent ale oveiheden hebben

sltijd de mogelijidieid

stranger als rrindcr strcng De loloal tc hantcrcn waordcn

baggarspwia kj insn wordon bapaald of Nantsli^k van da lolala omstardighadan gaolagiachaan
ehamisdna

toenamava 1 de probleriBtiek oi

dit advise ef wijk^ en ei oelsidsregels epts stall

■ailing wan de bodsm pyntbronnan grordivatar aAirarghoid van

dpahatroffpndo stTrftfan atr J an vnn hat hrHHarngphn lik to ptikirp AidpifhvpgpJS onak npgo« oH

en Dordrecht zjn bnnsn de lolala bewoegdhed apgesteld

een grond ge aralt^evan de lokale sitjstie

in de gamsents Haarl

zjjn gebaseerd

Erzijn derke aamvijzingen dat er verspreid over Naderland er West Eyrope] sprakels
diffuse aenvez^ad ven PFAS In dsbodsm en het sediment dssrvrser gsrretsr ivo dt ivordt

101415 0017



0 bg» ig^roffrfi rr bodon ar

W3ta systeam
• i OLntsrornsnworden bogs rs5 cone

setivitei en die ootenHeel de oorzaakvan

taqsvan het sxiertisacentrurr PFA3

In het teder van de zorqulicbt inqevcJqa srtike L3 Wbb of arb e 7 Bbb dient onderzoekte

wordan I efricht naar stetFen Indian Wijrdt varmaed dat dsza

tepeesen grand of bsggerspecie Indian deze stc^fen word an asngetreffen moat in het lader van

dezargplial it een afweging wordan gsmaafd cf da mate van aanvrezigheii ean telam nering is

voqrhst gsbruikvsn da bocem [bl] puntbronner^ of de afzet van daarjit ontgraven grond

beggarspecie

PB»3 aangetreffen Voor

puntaron loinner zijn wcrdtverwsan

raoht

de

g ajr in da bodam of in toe

hLidige invulling
indien FFA3 m grond ct baggerspecia vtordt gemeten c vermoed da Bizet all

Indlen a dc«r de gemeente [op land cn viaterbeheerder in oppervlafdewater] loksal beieid ts

vastgsstsid Omdatdit ncg

s agnatlaln da afzet

DtildyiiaUe yeiJl iiiel

■gplkht door bevoegde overhaden leidt a toe det

teperi4 is gadaan ledt het aantreflen

grond enbaggsrspacle

yiLMid eii LloyyeitjeLieLiePrLiidL Ila ytbi uikl in firiLliuiitdid

or ill eiiigaide

VQorhsl acssotaren van PFAS

Vanwaga bovenstssnds is san tij

gpiicht gaw

rise varaniTrrNnfiH mingaJijkis Iran vnordan opgahavran
da onderbouvtino van een to del ok an defimtief handeinaaoersoeotief haeft hat

af te laidan voor grond en baqaarsoecie

voor desteffen PFOA PFOS en GenX Voor de lardbodem zi n er tj| delij e scogrenswaarden

afgelaid gebaseerd op destanriaardmednodea voor bepslen van ecologtscbe en h

tojecologia te vjateni

grondreinigera of Deabetrrfende inrishtingen lipr rgund

rniaf alaadvis apiga

grond an t gg

♦ Chder

MiniSerevan 16Waan RIVM qevraaqd

•• 110 •• IICO 960

risieogremen voordne jeelL erendefroeterrrbnetjefcJaasen tb u de vaststeibng
grtrndoflegsehspeoieop ofm deindbodemmMaximal Itearde i

Ge iateen njn rwrfvpjff gebaseerd op gemeten xaarden voor het retebe iTrmder mopjete FCS

ten hetbevoegegezagondertouivd zonodrg gebredsspedbeh een boderTtypeoorredfe hsnteren

brjv sterdr veen en frJeifioudende gronden

Voor motHlitert uidoglng

nog eenjaar Det betelcent dst daze nscogrenswaarden nog riet onverko t kjnnen v ardesi

ytLiuiki al^Luelswd

open nog ondarzoeten Dsa ondarzoatenbio accu

bogg iA r

aidivordan in

land dat ondsrzsolc laspt adr nog i
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wordsn wsrUbaar niet zo strerg dat e nisbs maer mogslijkis [als vatanhwoardj odkni^

dan nodig

Door koTiendjaar in het bodem en WEitarsysteem te meten doof destetreffende bevcegde

ereerd en vetzerreld die ncdla zin voor bovenaencareel niprden data q

•zeeken

Oe

Belangrijk e dat nu overal gsnaten v ordt m bodan grondviata sediment en ziesvende

dsalljes In ha dan daornvaig van ha vraagsttk gcad In

definrtief handelingsperspertief nzichteli ik

geeft bestyurlij e pnzekerfieid

hastoffensnslysapahket kjrnai viorden toegevoegd

gevraegd vc a de periode van een jaar een aantal aiMcitieka P^AS [2A temaenzeeda alle

c rganlsatles die maen dez^hde F FAS maen Door evasi dezelfde PFA3 te maenhar aiaizictTt

tot Sand gebraent viigtden waar vielte en in wake mete PAAS worden aargaraFeni

mangenvageli] t±iaar [a maker zal ha Rij kaargever

ya Iii leii dieiia i Le mui dai i i luidei riaii le loLuva kj zuddL ii leeli ci ulLai i

s belangnjkomda

krijgen en daarmee de effeder van tceuzes

kjnnen maker Da inaebt ontbreek

Omda PFAS riazo i

ydijUuai zijii

hia Lfevueyd iIII lia hxiLda ■ ytjlB liL

Worden gevraegd
Ha Rii kzsl ha RIVM vrager en bekoKigenl
houdsn

eenesntrale daebsse oate zetten en bg te

levsrsr hyr daa indaPFAS daa alyssrsn Ds pravirzias I waarschs

ilfca forma

TTijn rnk gahiedpr

toffencekka birr

gHyr

dear onvddoende zcht op de ezioheidvan PFAS Gezien er al

veel alaatsen qemaen is en v ordt vrsaqt ha Riik de orovinda da zi in hun orovincie alle

rrsagegevens vazsmelsn [bij gemeerter er erdere orgensaies die mamgen hebbenvaneht]
en daarvraar geen meagegevens beschikbaBr zi]n gemeerter te verDeken te rraai in hun

eigen gebied zoviel op vadachte Ictaies zoals brandweeroefenterraren als op onserdachte

Icca

worden aangela ad bjj ha RIVM

♦ Ma devraerschappenzal eenzelfde efspraekviorden gemeek ma betretkng ta hun

beheersgebied bagga sed mert enznevende deelfl esj
n Belengriiks da

biJvcNtrbaeld naujr of lardbouwgabiaden] Daze rneagegevens turner centraal

landelij kbeeld ontaea ven ds diffLaeverspradlng ven PFAS he

■rtiae meSngen han

gebieden geaopt tan wonJer ma ha maen van i Ab

’ DS gegsvans dia in daeemrale daabasa zaen turner doe debsvoegds

getrulk orr bij vcJdoendedaa een bodemtoedlteltskBart

aelleii Op basia van ao ii kaai L kari Llija

de bodem cf dearyit ontgraven grond

I hef

Jaar P

h yn baieer geb ed op te

kr h eL

bagcerspedeviarden afcegeven

y ^n do voorliHnt Ian gedaan vyordor Bdangrijlc to dah gcidcnhificoerd vy

puntbronn an louden kjnnor ztten Drt vraagt om hrt dooflichten vanva gunnincan en mogeljk
hat racharpon van uer gym ingan

zirh pintbrmrpn brvirrlpn en

2 ha travsnt sn limit principe moa tcegepaa werdsn opuagunds p aAirtiepraaessn vyaar

oebruikoemaakt wordt van PFAS Da hou± in da in vagunningen de Bea BascNktere

Techrieken BBT a BBT 1 vereia moeten worden voor deze or« da de em

lutht envyrta zo laag als mogelij kzijn Hrt is aan de daertrale bevoegde gezagen omdeeiger
dit nog nia gebeyrdlsl Er zi n al Ijaen beachltdoaar

PFAS In arten die nog zjllan v ordsn aangavyid

vergunringen dc or te lithter

iTBt produasn ai prodyrtlsarcc
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3SI hst I ir LwinlsopbaL hillanda endsarijn

C ds yltl3ogl araktsristisisn

B d0 bio BccumLiatie er

B ds mobillteit vsn bOTenceraerride PFAS maar osk

D in produrten ter het sitten H» eel konr s uit loziroavstar RW ZI’s Hoar e

□It andaa bronnen

Dsarraast wordt er in het teder ven h uttvaerin^prograniTB boderr POP UPondeizoel gedaar

optemerda stofFan ordar andara naar signal an ng ervan praventia an zai hat ta

ontw Idtean algamene hsndelingsperspectisf yitgaverte vrsdan in

£« a itteriant ian^bodem

Voc r de atzet van grord en naggers pec evr order destrengste risicogrenzen landboLW i

het IVM rapport 3 7 an S ug kg dsj gahantearc ais tijdaiijke norm Hiarrree word

voldaan aan het deei om mens en ecoiogie te bescherrren Vonrnerren tsorr dse norm op korte

tenTtn opta naman in da ragaling bodamteialitait

’ voor he komende jaar uaordc gesisid dar aan de zorgpiicht vnzdt voidaan alsds gahaitsn
de Lpeiib van 3 7 3 yy kjj ds PFOa PFOA ai aeiKziLLen

ailijj itheJ Idyae Iloyai a naaidan L aivdlaii artiankdlijk van Ira

den puntbrt

ing rrst PFAS atc^r mrts

RIVU gabryiten
dacentrelg

DsyaiLi ala i

bodemgebryiker de iotele BrratBndlgheden geologleche oms Bndlgl

grondvtatsr geen diffusa bdasting mat PFAS of jyist al aan hoga bals

gosd ondsrbouwd Zjj Uynnsn dasrtoa ookde risicagrenzen i

Voor ho ggbruikvan grond gn bagggrsp

havoagda iwarhadan

om zpvtal in da ijntv

rretan [ndlen het PFAS gefalte ir de crtvanqende bodem

ripgaetaiiH naarhi lehaT

ende bodem te meter tBch ergrondwBarde els de te veizetten oartd te

hoog c foger is dan de te

verzetten partij ter deze ontvangen wcrderir orrdet dit de lotele situetie riet verseenterd of zeKs

verbeterd

• Vfear r^ds gijed onderboumde lotele beleidsregels zijn apgesteld zoal m HaarlarTrar

Dord eent bljiven daze beleidsregels van kracht

■ flfgeraden wordt om de hoge risicogrenzen
diffusa beiasting is normeel gesproken om

rdustrieteharteren Eeleid vanwege

_

oken om net meer ryimtetecreaen dan nodig is Dewaarcen

industrie zijr dermate hoog det he niet wanselijlc is om die in lokaal beleid reer

te ieggan Ditmede omdat er onzekerheid is over de beiastjngvar grondweter brj deelzet

grond er baggerspecie dievoldoet

yitioog^rag er mobiliteit

’ voor he verspreiden van baggerspecie op ds tent formeel mBteriaai lit ander bdneergebiedi

gemeenten geadviseerd om de normen voor toepasser van gebledsegen materlaai te

I 3 7 ei 3 yy kgiJa^
bescher nen en wordt vanwege de korte sfetandtyssen plartsvan vrijkomen
affau op de

waarden en er nog onderzoek loopt

rp tSfyrrtioneort bijv
oimdat gr grggns ggioosd wordt op dg botrsffgn daw star gang dan vareiart hat aarbgvalirg

hsc ganalca aan CPAS aan da

hmp nf hnppr is rlan h t getielfe

ipyntbran

hetgahaica
eis het gphaitp scan rip tent in Hp hnrlp nj

baggar ten de bagger toegepast worden

ongeveer een jaar helder is wet de PFAS sityatie in Ni is kan op oasis daarvan een

nda bagg bersian
I PFAAIrHp

definitid^ handelr

huidige voet doorgaar hoagstwaarschjjniijk geen onecceptabele risico’s oplevert

isdst
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• Kon encjaar kan jn ursisrsystsem baggerspede als voorhssn worder t^epest

de rsdsnsrmg dat de sigsn t

riet Q3Et verand ren en desitjatie dus niet verslechtert Bovendien word verwscnt dart de

hsrveriTrtreinlQinQsnivssLS dLsdamczLllen ain dst ds huldae baQqerpral lnk met zb hoeven

veranda er Dat vraaqtwel dat alias binnen bet eiqen v ate svsteem ten beheersqebied blritt

Tot slot Is doorvergiftiging bapaland voor da nsitocrans Dcorvargiftiging a earn traag prcc

duyrzeme lange termijn opioesing vcmot gevonden moet wordan Acuyt slopoen met

baggaran biadt daar gean oplcssirg voor Uitgangqount is vrel dat er sprake is van aer dffusa

vsrspreiding van PFAS en sr gsen puntbron
■ Het l DiT^ndej aar vior± daar

Ookhiei gsidt det een evalLstie ns een half jaar

zodat niet vender gerreten boeftte warden als bijj l ±

vnjwel riet t el

■ De gencemde metinger vor nen debase voor nader anderzoe Dpbffiisvan met ngenlr

zwevend stof zal aen harverontreinlgingsnivaay wcrdan vastg
e void sends inacht is In de diFFuse vsrspreiding

z l hial lijJdijke liaiiJaHiiyspeibpreLLief yeevalyeeiL wuideii

vtblIiL I iBBi kan ook

he gehalte PFAS In bet sigsn vastsrsvst

gis

bagger wordt toegepast gemeten in het kader •■an zorgpUcht

represematieve metngen kan plaatsvndarv
bied nlet af

rgsngen

II njdlLi oanyepatl da

FTAS h Lidende gr nd en baggerapecie
dit moment n et In te scbstten aj r

bst onderzosknsar ds rrobiliteit van PFASzijn stgsrondlon
hot grondvjator

nndsT her grr inrhnatarniveai i nrrvlat L ann

irsoecle onder het orondvratanlveay

Aon bettor

naco s die ala het onderzo® i uitloogl rak±erls

betsrs

Inschatt ng ggn aatt vj

hiM iiHende grnnH an hegg

orond

is het verstandiq het komende jaar e tra voorachtiq tezi n met deze toepassncen Bj

grootscbaligatoapaaslngen zeals hat toapassan van PFAS hojdanda beggar in diapepi
dient urtgegaan e v orden zorgplicht en vcMsnzorg Er zal een Iceatie soecifieke afveging

gemaak moaten viorden vraarin met rema da vraag of er jih rissaling plaats vindt met diepa

gelegen grondv aterlagen beantirjoord moet wordan Als asngstoond tan warden dat geen

uitviiasding plaads vindt me grondiwater is het voorsteltiaEr cfet PFAS hoodende grand en tiaggar

toagapeet tan vjorden Da Mandrel ta ng Qeo i dr Jogjsc ie freoondeinff iij hen in cAfirff Jieps

pJassen kan hie behLlpeaEm bjj zrjr Bovenstaande geldt zowel voor geisoleerdediepe pi

diapa plassan die daal ultn ekan van het viatarsystean

het betreffende bevoegdegsag om te bepalen of ^ond en of oaggerspec

baheersgabiad of watars staem toegapast nag vrordan in hat eiger watersjsteem
incijslef diepe plassen Dlt kan evenujael op basis van destrangsta r

3 7 3 ug kg d s J tenzlj stand still en geohydrologle iret nEme yltwEseUng corrad

gi ondnaLei ^ a i vpvnri vlsklen

Belengrijk bij bervensteand henddingsperspectief voor het watersv steenn is dat wo dt yitgegsar

diffusa balasting mat PFAS an dat grond en of bagg

afleonnsbg is van piun tti

plaatsvlnden die kunnwn zorgsn dat

baggarspacla
Vnnr grnnrl en hnggpr vierie dip hnvpn He «dTPng«d p

beden n its gosd onderbouwd

bagger die nietvddoen

vfordan moaten thdeliik opgesl

t enoao onomkearbaar

rapport

PfAS niet

watsrgang ad puntbron gas an tan wsrdon In dot gord

denodigauoomcl itighaid wordan batrscht

is heled ken Int eel hpleid pern nfilnparri

die vooralsnog niet oasiort of gerenigd tajrnai

I wordan Daarbii moaten da nodiqevoorzorasmaatreoelen in

Bcht genomen vrorden zodzt de omgeving niet dooe bjvioorbeeld urtloging e«tra tel^ wordt

Orernadan viordt geadvsee d om bj basijitvormirg over grootschallga toapassingan van PFAS

boudende grond en bagger^oscle stand still ts bstratdoar boven hst grr
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loLal«

tevaorUorran dat de gabacskwalitert ^bovan grondwatarniveajJ c da grondwateH ivaliteit [o idar

grondivatsrnlvssy^ varslsclrart Daze sfivsglngis

grord an baggersfiecie jit and ere tetieersoebieden in

T Bii drinl M atervrlrqebleden en arcMndwatertescherminasaebeden meet de nodi as vooiziclitlaheid

haudende qram

oiokvan belsrgvoor oepassirgen

grootsc h al i g e b odemtoepassin g

betrecht warden met hettoep

beieidsregei voor opstellen
D AA ies van het Rijk is cmi in dsecei allen ziwrel het PFAS gebaite in de tetae te pasen

grand als ds antvangsrde grand ta meten am tezorgan cat a zel »r geen tueiij iieisvan

prdolsmatiii
D Deprovincie kan ook besluiten bet effende gebieder urt tesluiten van het tijdelijke

herdelingskedertct meer bekend is

mooiiiteit

baqqs Deprwincietar bier

de uitloagkarskta istiek^ de

hamlelingBp^rspsi^efsbrtpiaatsen

Stortplaetsen kjnnsn partjen vsrvuiidc grand of baggerspecis die op end ere criteria ai

PF09 PFOAen QiaK in debaygei uf yuidziL Vjui giuiij e i LayyaspeUe

liJsLeliiily Sbkz uelsil

gske in ertzworden aiszovyli

unje JezB raaBideii geljL

t moetenwordenzag

iruMi

ds stortpiaatsen self om ts bepaisn of aj hoger e gen aten aan PFAS

stortsn grand sn bsggarsperia De stortpiasts zai zsif mastan bepsisn wek gehsite ssn PMS zij

veiic kcr hniech ook nog moyaiijkworden gemaal^
H g » o ayalararv ngan inyarlianH

ds in tistiefnemer om hier sen besluit oi er tenerren Belangrdk hierbj is of destc rt efflysnt

io«st op qrond cr oopervlstdewster Der warden desbetretfende normen redelitksne

ovei^h eden

’ Voor sndsre PFAS wsar gssn onderzodq rasr isgedsan wori voargsted om de grens

ugfkg dste hanteren met een bewengrensvan 10 ugfkg dsvoor hettccale gebelte

degrond ICorren ds oassmenlijke PFA£ yit boven de 10 ygfkc ds dsn

nodig onn grond of bagger te kunnen toepassen Dit is

feit det ST rr^ PFAS zijn dsn PFOAr PFOS er GsnX die vergeljkbars s

■ Met betrelikng tot PFAS houdende grond en baggers pen e Lit net bLiteniend iigt Net n de rede

ookvoorW Ab hoLdende grond en oagger yit bet buiteniard ds J i regd

PFAS in

loksel beleidskeder

arb treire keyze irgegever door hd

houden

■ Bij de Qverbren^ng van grond en baggerspecle ult bet burteniand zai de I_Tln het kader van

ecu fieliok iaLdeiJ Lottie

bdeidsregei op mart oprteilen ais ze het iets andere wiiienvar 3 7 3 Indian bet

bdsidskaderafwijikt zai ILTdaar

Door do ireuze

voigans de 3 7 3 rayel wordt aen de reinigincsbrenche hrt signeai mgegeven cat zj grenc

of moatan ranigantot daza gabaitan C3 7 3J

□nnnH en

in Nodcr and

anb

Vrvnr j ir i liariteit pn hc bprgpinfi iid anrrjk dgn nai

ever he toepassen van grand in oppervlaktewater kunnen op dit moment nog geen afeoraken

vrorden aemaskt Det betekent det det voorebnoa stsaneert ds de toe tec

boudand is

Naar de gevoigen van ds diffuse verspreiding

gsdaan Dit zai in het dsfinitieve handeingspe

orond PFA3

PFAS vocr grondwater wordt ofiderzask

ectiefwordsr gsadr
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Slaidi isken PFASen{viaer luiieirten behoeuei I hiet aea jjrh|i nertg29i 12019

OLBOM W KWtlMVIVltiUU

AaileiJii^

stoffaiP OAenGafl|
onr ua flE Is omstsai als|i rlfChawcusIn

aar naoppa bkteii aff en aelucft Een Dalrl|tln MelmjndlCijsicmPciijaaijvaaf akisInct

jarenhoPotifliaaivoorCharouisOokdattedrijfherfPFOAonGaiXembasvaociicela Door d^KEide
naa flegrondlsde OMavivciorsJ In degebledaircndyn DorflraMai Heltnord

pMsrrt Mnprrik Sor Wrraamntinripr

AlmdD PFOSleeianderepetlLorweftirdhslishhaniajifiiAorremloaeeni

opSchiphdinSMB lnda bljffictTjitii2atPFOS [JaijoorhainddaTlir[ e[ttcKtaiianviiaia taa htis

|9iomm

Deemsteal Pa lnddai H Caifftoe^aad3tdes of enciotilnfleCoflemB ah il]n£ek0msiaivla
hct opfKJvIdccwatCT in bagcrsptric Dit b nmrbcxin^komcn doo bcsiiktmrgckorrcn

reait3ten zoEisnieo rf totfcrriDnttezcidi inlub HdsndZjiduvacrdDora b^aidisora

wdkpef ialrpr riRplrflmvnnilfTrTTirrlPtnilfKrvaiflffprfEini

Deongairesdias 2ijii3 Hol5rd2Lid 02HghKftraa aaladirivariittxjdancindeRcdilckaol

t3odembaadopeeaddomruhT etebiedaivDorhagebnjikvanPFOVh jdaidegrond[13jjni201S Op
jacm Powdas 91 Sc hchdbasbrardeuicko

heatDZHZInOTtoaicMi^ophaBrbandrel rsbofl0T ookgrordi
Holla^dIub v«o 2ub Hola^dm^oo^d ia^I ^PFASverdaihtbeslarEEli

Ditisjndaanitradeaanfeidris89 ^C ««‘ ue a ilaidapaniiaicimjotvi»rbun5ccwicacen hasiand

aillpindpe ziehianacirda’hui[isebaekJiadas tcete passaitaaaniai ragrdnJ an bajsespHie

afkonistl|vcn aciCirZul0 l dlaicl2uldaBuaaiMtbstaripddegetledailnhalarcleljkkeceicwa^
GenX TiadebCTCikkenr^io’seibfwo^degaagaiisdeiestuaiebsprokai enbdaatii cegadedde

concl^egercikkaidatgezanerlikoptrekkaiinaaEeoi^ave mar^iorafeeibcverrr^icnaFeimpItafei
aucItBlIs OpctitrorrenzIjrlnvaairilaiaer^iasaberseoraaTO ieruligEanaarFFiU sriTailn

txidem tagger grord encipoa «btter at®

PFOAPFDSjiGe^baicra tct dastcJi roecvai

SLiCsc3vaslPFjaS envaTCin rqua trijiiujrefka

iSiljriaa^anakt ableeZcrgiaaikaiaeacrflbEmsZZSlvciorGafliiri kfiCirba aai^aigeiro
daestofali Z2S aante lata rtiakai aistsainuopdeliiavar pcta tideZZS l oordaesto^ai

ncggeerinoTvivoor[wate beidaiicifba^asjeda Indaieainla gercmeadestcf Inbodancf

DaggerspCTlavkoraa^arerrergafltdeiciripKncDejorgplcntwefacrukaaiogante pieterdflsr^ono
CT i togcT3ca « v D crin ccnS5 vordtgcdd a±o rd nict rrozrkar wor den tCN^qjaa totda ct normonz|r
diedcor Deroecdege^aiaircansd^din bdad Dfctarladeitcilscaeraifeingrorduatecai baK^en

d0 Faiuerhasd sMaed

kmaelnpa^raa S PFOAer

Diva

aarroksigiadvai PFAS vertiidreeiinbagga DaUniekarwata aJiKpeiheet op 15 2 2019 ienha

minisH iepe tria bijga o^d aartevairgaigedaangerkrt op norrrair^ afrk^rgskadaeri
standaardpskkffteripli ordencai Ookbli RVLLSIsopdtmorrErifkan gnPa5Sgproiegb 3jJ [2Sii|e

La »b giid iepl3idj9 irUL

I Grand sfloimaig u t Zu k Holland Noord Hollanc Lb s ht o rd Br bant Zealand an Gelderland Wast

vrnrdtdagrdaaiiaBrinssdiBrstZuic HdlandZuidlCZI E basdigund a b vardatht »p hatdiflijusvtaikamBn

P r» lblFlmrnrt a™ r| »nC rB|D d l n

■

£a ialaidievoxha^rJki«crdlaarfcKbctEnriZuid HclbndZuid Vox[l0 eaikea ordveraa Zijid

HollErdZuc aciKulaidorWzo opPFAS

•

Dfgplrttvrinrgirindillriiap
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teemffiW3aat£levolf iceWomBae

1 HLii3i^Defcidsl«idas
1 llarddrisraspstid

o nc^o^ad^oonj Siam
n lartlPll t

3 BillieeAchtffErordrTfiTmjtiecivercestcif facindned^asmsiTcigBsrf PFA5

l Huidig skaJ«rs

□evc lgaia« ulii srescman an [

an ofiraatr^aen

Zorsplchtvsrb6¥c^
Stand stilprhcfce

uitvcefifciseigrcinifc^ana e

Lokaal3da koder

lanjdiker^le

UiigezoreDlkftiBBOaiuictieCirciJareiPodansaiginavofcnda iniigiegigijtrfecis

EenDrmeefl maar i^aneflleaei ronaivi loepasseri reaeijta\vlj
vannaturtlndeboflaryi aarwialgisiri pctmlaidlacfefldjH^ hl|
Stef rrc«ttstai AIl destcr

dagrorid 5t0asaopda c

dtindebodan Incasjat d^dasti^re isvjcfdt

ws schredan rvB| deg ord of bagger mawordaito^^s oNerspreHop de bn±iodavitaElj a

en lolatalv slrBiss3nac ttaiaara3T aridaesti f VciCir PFAShcult

en loteabdadiadaucui moavrordai CFgstdddowdsDarafandei
Grcndcf S^ffspaiemagvaniithea
E 3acfiteeaigeCI ma F itaitiaeaf

CTd sn tDfiTdoenia omaarwcirdBivefnlgs v5rLitde

ke cacftejvavullrgrlttgrotaterviakai athpudtlndst

ViordeiT oorkcmaidnacrore gro ndraontranlgdrcQrtctiorcjata vaortrarlgieg rood op

ivordtaargebrecXcf i^licUvaororanigdea ordaaka vaortrefnidraaktdoerdanastaka
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Geachte [ moTwai

Mede dankzij de voortschhjdende ontwikkeling in analysetechnieken kunnen steeds meer stoffen in het

milieu worden aangetoond De onbekende risico s van deze zogenoemde opkomende stoffen komt

steeds meer in de belangsteliing te staan van de politiek media en onze omgeving Door het ontbreken

van wettelijke toetsnormen voor deze stoffen wordt de continuiteit van het baggeronderhoud ernstig be

lemmerd waardoor onder andere de risico s op wateroverlast toenemen Uit een recente inventarisatie

onder alle 21 waterschappen voIgt dat er inmiddels bij 8 waterschappen sprake is van een forse stagnatie
van baggerprojecten

In haar Visie op duurzaam hergebruik van grond d d 11 december 2018 geeft staatssecretaris Van Veld

hoven aan dat het Rijk de regie neemt bij het komen tot een algemene methodiek voor de omgang met

Zeer Zorgwekkende Stoffen ZZS en in het bijzonder voor PFAS verbindingen De Unie van Waterschap-

pen geeft graag enkele aandachtspunten mee vanuit de uitvoeringspraktijk van het regionaal waterbe

heer die bij het opstellen van een handelingsperspectief voor ZZS en en overige opkomende stoffen rele-

vant zijn De problematiek van PFAS in baggerspecie staat nietop zichzelf Ook in de aanpakvan opper

vlaktewaterkwaiiteit KRW is dit een aandachtspunt Onze aanbevelingen hebben betrekking op 3 thema s

normen voor PFAS afwegingskader voor opkomende stoffen en het standaardpakket voor waterbodem

onderzoek

Normen voor PFAS

Bij de afzet van vrijgekomen baggerspecie zijn verschillende situaties mogelijk
a De bagger wordt toegepast in diepe plassen als grootschalige bodemtoepassing {GBT

b De bagger wordt verspreid op aangrenzende percelen al dan niet via weilanddepots
c De bagger wordt toegepast op de landbodem

d De bagger wordt gestort indien niet toepasbaar
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In elk van deze situaties zijn er andere benaderingen van milieurisico s van toepassing dus gelden er an

dere normen Het is ook bij nieuwe stoffen belangrijk om deze verschillen te vertalen naar normen die

passen bij de situatie Hiervoor willen we de volgende suggesties per situatie meegeven

a Stel onder en bovengrenzen vast voor klasse A diVi^terbodem en leid ten behoeve van het ont

werp milieuhygienisch toetsingskadervoor diepe plassen een samensteflingswaarde afvooroverige
PFAS Dan kan voor baggerspecie licht verontreinigd met PFAS bepaald worden of deze bagger in op

pervlaktewater diepe piassen toegepast kan worden

b Voor het verspreiden van baggerspecie op aangrenzende percelen dienen PFAS opgenomen te wor-

den in het normeringskader voor verspreiden van baggerspecie Dit normeringskader is behalve voor

ecologie ook afgestemd op de voedselveiligheid en onder de package deal verspreiden baggerspecie

nog eens extra aangescherpt op het laatstgenoemde risicospoor Het onderzoek dat RIVM uitvoert in

opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland naar humane risicowaarden van grond met be

trekking tot agrarisch gebruik kan hier wellicht een handvat bieden

c Ontwikkel voor toepassen op landbodem normen om grondverzet mogelijk te maken Ook achter

grondwaarden of opname van deze stoffen in de bodemkwaliteitskaarten van gemeenten zouden dan

aanwezig moeten zijn om toetsing op ontvangende bodem mogelijk te maken Er bestaan bij water

schappen gemeenten en omgevingsdiensten echter zorgen of met name kleinere gemeenten mo

menteel voldoende zijn toegerust om ditte kunnen doen zeker als er steeds nieuwe opkomende stof-

fen in beeld komen waarvoor dit opnieuw moet gebeuren De problematiek kent veel generieke ete

menten die om een centrale uitwerking van opiosstngen vragen

d Wordt hier verder niet uitgewerkt verondersteld wordt dat de PFAS problematiek in deze situatie

meegenomen kan worden onder a

Daarnaast is het zinvol om voor PFAS verbindingen ook een som norm uit te laten werken Aangezien de

PFAS stofgroep groot is kunnen op deze manier ook kleine hoeveelheden van andere PFAS verbtndingen
dan PFOS en PFOA waarvoor nog geen risicogrenswaarde door het RIVM wordt afgeleid worden meege-

nomen Zo zorgen we ervoor dat het als bijvangst aantreffen van een PFAS verbinding zonder risicogrens-
waarde niet automatisch alsnogtot stagnatie van baggerwerkzaamheden leidt

Afwegingskader voor opkomende stoffen

In tegensteliing tot het toepassen op landbodem zijn de normeringskaders voor verspreiden baggerspe-
cie en toepassen in GBT niet gerelateerd aan variaties in regionale gebiedskwaliteit Het gaat om gene-

rieke normeringskaders met een eigen risicobenadering onafhankeiijk van de gebiedskwaliteit van de ont-

vangende bodem Dit vraagt om een centrale invulling van afwegingskaders die met voldoende status aan

geven hoe binnen deze vormen van toepassen omgegaan dient te worden met opkomende stoffen

Wat betreft het aiwegingskader moet duidelijk worden wanneer op welke stoffen stofgroepen onderzocht

moet worden In zeer kleine concentraties zijn talloze stoffen overal in de bagger aanwezig Het is niet

haalbaar en niet wenselijk om op alle mogelijk aanwezige stoffen te analyseren daar de meeste stoffen in

dergelijke concentraties geen risico vormen Er moeten duidelijke redenen criteria zijn om af te wijken

van hetstandaard analysepakket

Een acceptant van baggerspecie of ingeland kan onderzoek laten uitvoeren naar diffuus verspreide stof-

fen in bagger Wanneer een niet genormeerde stof wordt aangetoond moeten de werkzaamheden vanuit

het voorzorgsbeginsel worden stilgelegd ook als een stof naar alle waarschijnlijkheid geen risico vormt

Daarom is ook een afwegingskader nodig voor situaties waarin niet genormeerde stoffen boven de detec

tiegrens worden aangetoond Om te voorkomen dat ook niet zeer zorgwekkende stoffen stagnatie in het

grondverzet veroorzaken zou het een mogelijkheid kunnen zijn om een generieke norm af te leiden die

aangeeft tot welke concentrate per risicostofgroep baggerspecie toegepast verspreid kan worden
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Binnen het afwegingskader is het ook wenselijk duidelijkheid te scheppen wanneer het Rijk aan zet is lan

delijke normen en wanneer lokaal regionaai aanpak beieid uitkomst biedt voor de problematiek rond

opkomende stoffen Hierbij dient ook een relatie te worden gelegd met een ketenaanpak voor het gehele

watersysteem

Standaardpakket
Tot slot doen de waterschappen de suggestie om het standaard analysepakket naar aanleidingvan de re

cente ontwikkelingen rondom PFAS verbindingen nog eens tegen het licht te houden en waar nodig te

actualiseren We vinden het van belang dat we binnen Nederland een standaardpakket hanteren dat vol

doende representatief wordt geacht voor gangbare situaties naast het maatwerk in geval van specifieke

verdenkingen op de aanwezigheid van stoffen vanwege puntbronnen

Wij blijven graag betrokken bij de ontwikkeling van een handelingskader voor de omgang met niet genor

meerde stoffen en vertrouwen crop de urgentie van de problematiek voor het watersysteemonderhoud
voldoende te hebben verduidelijkt Waar nodig zijn we uiteraard bereid e^n en ander in een gesprek na

dertoe te lichten

1 C e

Hoogachtenc

10 2e
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14 mei 2019

Kenmerk
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Bijfage n

Inleiding

Op basis van het RIVM rapport met risicogrenzen voor PFOA PFOS en GenX

wordt gewerkt een tijdelijk handeiingsperspectief moot de omgang met grond
en baggerspecie waarin deze stoffen worden aangetroffen

De hoofdlijnen van het handelingsperspectief zijn op 24 april j l besproken met

de Staatssecretaris in de Staf DGMI Op verzoek van de Staatssecretaris

worden met deze nota de hoofdlijnen ook aan u voorgelegd vanwege de

toepassing van grond en bagger in het watei^systeem

Geadviseerd besluit

Advies is om in te stemmen met onderstaande hoofdlijnen van het tijdelijke

handelingsperspectief

Beslistermijn
Zo spoedig mogelijk zodat het tijdelijk handelingsperspectief in mei met een

brief aan de Tweede Kamer kan worden aangeboden

Argumentatie

Aanleiding en achtergrond handelingsperspectief
Er is in verschillende delen van Nederland sprake van stagnatie in de afzet

van ontgraven grond en baggerspecie waarin PFAS stofgroep is

aangetroffen of wordt vemnoed Dat leidt tot vertraging van

ontwikkelingen uitgesteld onderhoud en daarbij behorende

maatschappelijke kosten

Op dit moment wordt daarom door het Rijk samen met de decentrale

bevoegde gezagen metspoed gewerkt aan een tijdelijk

handelingspenspectief om de stagnatie in afzet van grond en baggerspecie
waar dat verantwoord is op te heffen Prioritair wordt naar de stoffen

perfluoroctaanzuur PFOA perfluoroctaansulfonaat PFOS en HFPO DA

GenX uit de PFAS groep gekeken Dit handelingsperspectief is tijdelijk
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omdat er nog belangrijke onderzoeken naar order meer de

uitloogkarakteristieken mobiliteit en bio accumulatie van PFOS PFOA en

GenX loopt De resultaten van deze onderzoeken worden in het eerste

kwartaal 2020 verwacht Pas daarna kan er een definitief

handelingsperspectief voordeze 3 stoffen w orden opgesteld waarbij ook

naar normering voor andere stoffen uitde PFAS groep wordt gekeken
Naast het tijdeli]ke handelingsperspectief wordt er samen met de

decentrale overheden tevens gewerkt aan een algemene methodiek voor

de omgang met grond of bagger waarin een potentiele Zeer

Zorgwekkende Stof ZZS] wordt aangetroffen Deze wordt over een jaar

verwacht Er wordt waar mogelijk aangesloten bij de bestaande

systematiek voor water

Uitgangspunten

Aanpak zowel aan de voorkant als aan de achterkant De aanpak aan

de voorkant is gericht op het voorkomen dat een potentiele ZZS in het

milieu komt ofwel preventief beleid De aanpak aan de achterkant is

gericht op hoe hiermee om moet worden gegaan als een ZZS al in grond en

baggerspede zit

Uitgangspunt is om de stagnatie in afzet van grond en baggerspecie binnen

veilige marges op te lossen De afzet van grond en baggerspecie mag niet

leiden tot onaanvaardbare risico s voor mens en ecologie of tot een

toename van de problematiek of verspreiding van de PFAS

Het handelingsperspectief dient consistent en proportioneel te zijn
Het handelingsperspectief dient begrijpelijk en snel toe te passen te zijn

voor alle bevoegde overheden gemeenten provincies Rijk RWS en

waterschappen
Dit tijdelijk handelingsperspectief is bedoeld voor bevoegde overheden die

nu nog geen eigen beleidsregels hebben opgesteld Het tijdelijk

handelingsperspectief vormt geen aanleiding om bestaande goed
onderbouwde lokale beleidsregels aan te passen Decentrale gezagen

kunnen altijd lokaal lagere of hogere waarden bepalen afhankelijk van het

bodemgebruik en de lokale omstandigheden geologische omstandigheden

puntbronnen grondwater geen diffuse belasting met PFAS of juist al een

hoge belasting met PFAS etc] mits goed onderbouwd

Hoofdlijnen tijdelijk handelingsperspectief
Voorkant

Er zijn sterke aanwijzingen dat er verspreid over Nederland en West

Europa] sprake is van een diffuse aanwezigheid van PFAS in de bodem en

het sediment daar waar gemeten wordt wordt zeer vaak PFAS in

voornamelijk zeer lage concentraties aangetroffen in het bodem en

watersysteem Dit heeft als gevolg dat zodra er grond bagger verzet

wordt gemeten moet worden of er in die grond bagger PFAS aanwezig is

Dit omdat in het kader van de zorgplicht ingevolge artikel 13 Wet

bodembeheer Wbb of artikel 7 Besluit bodemkwaliteit Bbk onderzoek

dient te worden verricht naar stoffen indien wordt vermoed dat deze

aanwezig zijn in de bodem of in toe te passen grond of baggerspecie
Gewerkt wordt aan een meetstrategie zodat zo snel mogelijk een grofmazig

landelijk beeld ontstaat zodat overbodige metingen niet nodig zijn

De decentrale bevoegde gezagen willen dat de Rijksoverheid de metingen

gaat bekostigen Uitgangspunt is dat zij de metingen uit hun eigen
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bodembudgetten betalen Daarin is naastgeld voor saneringen ook geld
voor dit soort zaken bestemd In het kader van de regierol zal lenW aan

RIVM vragen en bekostigen een centrale databank met analysefaciliteit

op te zetten voor PFAS

Het Rijk zal vender een advies geven welke PFAS uit de groep van 6000

PFAS gemeten moeten gaan vworden en hoe deze PFAS gemeten moeten

gaan iworden zodat de meetresultaten vergelijkbaar zijn

Aan de voorkant moet in beeld wforden gebracht waar zich puntbronnen
kunnen bevinden daarzijn de provincies al mee bezig dat loopt nog tot 1

januari 2021 en moet het prevent en limit principe v orden toegepast

dus in vergunde productieprocessen moeten in de vergunningen de Best

Beschikbare Technieken wforden vereist

Achterkant Toepassinq grond en baqgerspecie op de landbodem

Voor de afzet van grond en baggerspecie op de landbodem iworden de

risicogrenzen van landbouw en natuur van het RIVM rapport gehanteerd
als tijdelijke norm De risicogrenzen voorde bodemfunctieklasse

landbouiw natuur moestuinen zijn de meeststrenge risicogrenzen

vergeleken bij de functieklassen vifonen en Industrie Voor PFOS PFOA en

GenX gaat het respectievelijk om 3 7 en 3 microgram per kg droge stof

Hiermee wordt voldaan aan hetdoel om mens en ecologie te beschermen

Door deze norm komend jaar breed te hanteren voor grondverzet en

baggerwerkzaamheden wordt invulling gegeven aan de zorgplicht en is de

verwachting dat onnodige stagnatie van grondverzet en

baggerwerkzaamheden wordt voorkomen Gelet op de consistentie van het

normenstelsel voor bodem is het voornemen om de norm voor PFOS PFOA

en GenX op korte termijn op te nemen in Regeling Bodemkwaliteit

Gemeenten moeten deze norm dan hanteren bij grondverzet tenzij lokaal

beleid hier onderbouwd van afwijkt
Voor het komende jaar wordt d us gesteld dat aan de zorgplicht wordt

voldaan als de gehalten aan PFAS onder de grens van 3 7 3 ug kg

droge stof PFOS PFOA en GenX zitten

Voor het toepassen van baagerspecie op de kant formeel materiaal uit

ander beheergebied wordt aan gemeenten geadviseerd om ook de normen

voor toepassen van gebiedseigen materiaal te hanteren [3 7 en 3 ug kg ds

voor PFOS PFOAen GenX Doordezelfde norm te hanteren als bredere

toepassing op de landbodem valt dit in dezelfde beschermingscategorie De

huidige verwachting is dat bij diffuse verspreiding van PFAS in

baggerspecie de 3 7 3 niet zal overschrijden

Achterkant Toepassinq grond en baggerspecie in het watersvsteem

Voorstel is dat komend jaar baggerspecie in het eigen watersysteem als

voorheen kan worden toegepast Dit vanuit de redenering dat de eigen

baggerspecie het gehalte aan PFAS in het eigen watersysteem niet gaat

veranderen en de situatie dus niet verslechtert Bovendien wordt verwacht

dat de herverontreinigingsniveaus dusdanig zullen zijn dat de huidige

baggerpraktijk niet zal hoeven veranderen Dat vraagt wel dat alles binnen

het eigen watersysteem blijft Tot slot is doorvergiftiging bepalend voor de

risicogrens Doorvergiftiging is een traag proces waar een duurzame large

termijn opiossing voor gevonden moet worden Acuut stopper met

baggeren biedt daar geen opiossing voor Uitgangspunt is wel dat er sprake
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is van een diffuse verspreiding van PFAS en er geen puntbron aanwezig is

Met de meetstrategie zai een vingeraan de pois worden gehouden zodat

aisnog actie ondernomen kan worden als hogere waarden worden

gemeten Vender ioopt er onderzoek naarde uitioogkarakteristieken van

genoemde PFAS de mobiiiteit en de bio accumuiatie ervan zodat meer

inzicht wordt verkregen in het gedrag van deze stoffen in water en

sediment en de effecten ervan op de ecoiogie en grondwater Op basis van

deze onderzoeken zai een definitief handeiingskader kunnen worden

opgesteld
Met betrekking tot diepe piassen zitten eraan het toepassen van PFAS

houdende baggerspecie onder grondwaterniveau risico s voor het

grondwater die op dit moment niet in te schatten zijn Daarvoor ioopt
onderzoek dat eenst afgerond moet worden Omdat kennis ontbreekt en de

toepassingen van grond en baggerspecie onder het grondwaterniveau

nagenoeg onomkeerbaar zijn is het verstandig het komende jaar extra

voorzichtig te zijn met deze toepassingen Voor dergeiijke toepassingen

moet er eenst een locatie specifieke afweging gemaakt worden In het

handelingsperspectief zai hierover een nee tenzij regeling worden

opgenomen

Zowei RWS als de waterschappen passen bagger toe in diepe piassen Er

wordt op dit moment onderzocht om weike hoeveeiheden dit gaat en weike

piassen geohydrologisch dermate gei soleerd zijn dat uitwisseling met

grondwater minimaal is Als toepassen in diepe piassen niet kan zai een

alternatieve opiossing gezocht moeten worden toepassen elders in het

watersysteem of bij vervuilde bagger storten Dit leidt tot hogere kosten

voor RWS en de waterschappen RWS is inzichtelijk aan het maken wat de

consequenties zijn

Naast bagger wordt ook grond in oppervlaktewater toegepast Er moet

uitgezocht worden wat het toepassen van PFAS houdende grond in water

betekent voor zowei het oppervlaktewater als grondwater Dit hangt samen

met bovengenoemde onderzoeken naarde uitioogkarakteristieken van

PFAS en de mobiiiteit ervan Deze onderzoeken lopen tot in 2020 Tot die

tijd is het verstandig geen PFAS houdende grond toe te passen in water

omdat de oppervlaktewaternormen eenvoudig overschreden kunnen

worden Voor diepe piassen geldt dezelfde redenering als voor bagger nee

tenzij Uitwisseling met grondwater is vooralle toepassingen onwenselijk
Dat houdt in dat PFAS houdende grond op land moet worden toegepast of

tijdelijk moet worden opgeslagen indien het de grenzen van 3 7 3

overschrijdt

Overige onderdelen

Depofs_kunnen partijen vervuilde grond of baggerspecie die op andere

criteria al gekenmerkt worden als zo vuil dat ze gestort moeten worden

zonder meer accepteren als er tot 3 7 en 3 ug kg ds aan PFOS PFOA en

GenX in de bagger of grond zit Het is aan de stortplaatsen zelf om te

bepalen of zij hogere gehalten aan PFAS accepteren in te storten grond en

baggerspecie Dit kan aanpassingen vereisen aan het depot en moet

vergunning technisch wel mogelijk gemaakt worden door desbetreffende

bevoegde gezagen Met aanpassingen aan het depot zou dat op een

zorgvuldige manier mogelijk zijn
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Bij dnnkwaterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden moet de

nodige voorzichtigheid betracht worden met het toepassen van PFAS

houdende grand en bagger De provincie is hiervoor bevoegd gezag Het

Ministerie zal aanbevelen dat de provincie hiervoor

een beleidsregel opstelt Naar de gevolgen van de diffuse venspreiding van

PFAS voor grondwater v ordt onderzoek gedaan Dit zal in het definitieve

handelingsperspectief iworden geadresseerd

Politieke context Krachtenveld Afstemming
De inhoud van het tijdelijk handelingsperspectief is in overleg met IPO

VNG en UvW opgesteld Op 17 april heeft hierover een informeel

Bestuurlijk Overleg PFAS plaatsgevonden en is steun uitgesproken om op

korte termijn te komen met een tijdelijke handelingsperspectief Op 6 mei

heeft een Bestuurlijk Overleg Brabant GenX plaatsgevonden v^aarin het

tijdelijk handelingsperspectief ook is besproken
Een verschil in perceptie is duidelijk bij decentrale bevoegde gezagen daar

waar PFAS is aangetroffen is men doordrongen van de ernst van het

probleem daar iwaar nog niet gemeten is gaat men er nog van uit dat er

geen PFAS gevonden zal v^orden en men er dus niets aan hoeft te doenj
lenW zet wel in op een landelijke aanpak Door aan te geven dat in heel

Nederland PFAS in grond en bagger kan zitten zijn initiatiefnemers die

grond of bagger \willen verzetten in het kader van de zorgplicht verplicht te

meten op PFAS aangezien de waarden worden opgenomen in de Regeling
Bodemkwaliteit

10 2e
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Aan

Onderwerp

Datum

J 10X2e DGRWn0 2e iKJK^ai DGRW 1U 2e t10 2e ^BSK [I ’iu i2eieT

RE Etaf stas PFAS

maandag 27 mei 2019 12 18 32

Helaas niet Stas heeft niet getekend

Van I io 2e no 2^

Verzonden maandag 2TiE2|e2019 12 16

10 2e riTOel DGRW 1Q 2e 2e po ^ DGRW

] BSK

Aan [ 1Q 2e

BSK

Onderwerp RE staf stas PFAS

TGGEVOA brief was brief van ILT en DGMI die is volgens mij al verstuurd hebben we

op meegekeken

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2e P0K2^ DGRW□
Datum maandag 12 13 PM

Aan | 1Q 2e t 2e il0 2ej DGRW [
BSK t

Onderwerp RE staf stas PFAS

rio 2^ mailt over een naam

Weet jij hoe het zit met de TGG EVOA brief is die door ILT opgesteld en ligt die u nog bij de

Stas

L@iumienw nlVan 10 2e

]rgminif nw nl I 10 2e n0 2e10 2e

Tfl minienw nln0 2el

Van I 10 2e ^K2e t10 2el DGRW [

Verzonden maandag 27idX2^2Q19 11 51

Aan

I 10 2e I BSK [

1f5 minienw nlt10 2e

10 2e | 10 2e | DGRW [ ^minienw nl i0X2e [ |

Bminienw nl | 1QK2e 2e lld 2^ DGRW

10 2e

10 2e

fiminienw nl10 2e

Onderwerp RE staf stas PFAS

Hoi het tijdelijk handelingsperspectief gaat wel toereikend zijn voor de ILT voor

zover het grond en bagger betreft Voor andere afvalstromen zou door DGMI nog iets

moeten fabriceren maar dat gebeurt zeker niet voordat wij het tijdelijk
handelingsperspectief naar buiten brengen hopelijk binnen twee weken bij Stas

fpx2l is tot 3 juni afwezig Wie zouden we in haar plaats kunnen vragen de enige andere

ILT er die ik ken is ] Hem vragen Vr gr | ioX2e |10X2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van

Datum maandag 27l|QX2a019 11 39 AM

Aan I 10 2e noX2e H BSK 10 2e |aminicnwn1 | 10 2e [ 2e jlOX^
DGRW ^ 10 2e

Onderwerp staf stas PFAS

Hoil 10 2e ri 10K2e j

Het lukte me pas vanochtend de stukken voor de staf sats goed door te lezen Ik toch nog wel

een aantal vragen die jullie hopelijk snel kunnen beantwoorden

1 Welke termijn kan ik toezeggen dat de Kamerbrief en tijdelijk handelingskader er zijn
mocht ze er naar vragen

2 In notitie van ILT wordt gesteld dat ze zonder normenkader niets kunnen zonder een

normenkader voor afval De bal wordt daarin duidelijk bij ons neergelegd Wat hebben
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we daar aangedaan In de notitie wordt de visie van ILT bestreden met opmerkingen
opeen een a grond die ik niet begrijp Is het tijdelijk handelingskader straks wel

toereikend voor de ILT

3 Is de ILT stras aanwezig bij het overleg en zijn we het nu met elkaar eens
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Bij deze stand van belangrijkste onderwerpen konnende w eek

Brief TK PFAS tijdelijk handelingskader In staf stas van afgelopen week toegezegd dat ze komende week

brief en bijiage kriigt werkt aan de brief en bijiage is in afrondende fase Jij krijgt of vandaag of in

het weekend de conceptstukken Wat mij betreft een eind op streek Blijkt wat lastig voor |C 0 26 | om er een

einde aan te breien in verband met suggesties van allerlei partijen Heb benadrukt dat het ons

handelingskader is en dat het geen kwestie van onderhandelen is Moet echt komende week in tas stas zodat

brief uiterlijk week daarna naar de TK gaat
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10 2e

]l0 2e10 2e

neemt nctv mee

10 2e10 2e

I0] 2^10 2ei Komt voorbereidingOverleg Schiphol PFAS je hebtdinsdag gesprek met[
PFAS problematiek Schiphol is de aanleiding geweest om RIVM onderzoek te laten doen Heeft vorig jaar

10 2e

gesprek met hem plaatsgevonden met 10 2ei Hij krijgt handelingskader toegestuurd zoals het er nu ligt

1O {20

BRW

Ik ben dinsdag en woensdag overigens goed bereikbaar als dat nodig is maandag niet

Groet I0 2e
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Onderwerp Handelingsperspectief PFAS houdende grond en baggerspecie
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Goedemiddag QSS2eii bij deze de stukken voor medeparaaf Gezien de toezegging dat de

stukken het afgelopen weekend al bij de Stas in de tas had zuilen zitten zou het fijn zijn als er

snel naar gekeken kan worden en een medeparaaf gegeven wordt Aile opmerkingen zijn
verwerkt Kan je mij op de hoogte houden hoe het ioopt met de medeparafen bij RWS Aivast

heei erg bedankt vr gr I0 2e
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Biilage bii Kamerbrief handeiingsperspectief PFAS houdende grond en baggerspecie

Kader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie basis voor aanpassing van de

Regeling Bodemkwaliteit

Noodzaakspecifiek beleid voor PFAS houdende grond en bagger

Poly en perfluoralkylstoffen PFAS zijn chemische stoffen die van nature niet in bet milieu

voorkomen Deze stoffen zijn door mensen gemaakt vanwege specifieke eigenschappen zoals

brandwerendheid en vuil en waterafstotendheid Deze stoffen zijn overwegend persistent toxisch

bio accumulatief en mobiel De stoffen PFOS en PFOA stoffen uit PFAS stofgroep behoren tot de

zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen ZZS Een aanta andere stoffen uit de PFAS groep staan op

de lijst van potentiele ZZS Het overheidsbeleid is er op gericht om deze stoffen zoveel mogelijk uit de

leefomgeving te weren De Kaderrichtlijn Water schrijft bovendien voor dat de kwaliteit van grond

en oppervlaktewater gewaarborgd moet worden Doordat deze stoffen in veel producten zijn

toegepast en door emissies en incidenten zijn PFAS in het milieu terechtgekomen en worden nu

onder andere in water bodem en grond water aangetroffen

De PFAS vallen onder de zogenaamde niet genormeerde stoffen Dat houdt in dat er geen wettelijke

normen zijn vastgelegd voor het gebruik van grond en bagger waarin een of meerdere PFAS worden

aangetroffen Daar waar stoffen niet genormeerd zijn wordt in de praktijk uitgegaan van het

voorzorgbeginsel Uit het voorzorgbeginsel vioeit de zogenaamde zorgplicht voort De zorgplicht

schrijft voor dat je geen nadelige gevolgen voor het milieu mag veroorzaken bij onder meer het

verzetvan grond en baggerspecie In de praktijk wordt de zorgplicht zo ingevuld dat voor niet

genormeerde stoffen de bepalingsgrens geldt als norm voor hergebruik Dit leidt tot stagnatie van

projecten in de grond weg en waterbouw met bijbehorende maatschappelijke kosten zonder dat

op bepalingsgrensniveau noodzakelijkerwijs van risico s voor mens en milieu sprake is Door het

voorzorgbeginsel niet met een bepalingsgrens in te vullen maar op basis van normen gebaseerd op

risicogrenzen voor mens en ecologie kan deze stagnatie voorkomen worden voor zover

desbetreffende stoffen onder de risicogrenzen aangetroffen worden

Besluit bodemkwaliteit en regeling bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit Bbk biedt het kader voor hergebruik van grond en baggerspecie op

landbodem en in oppervlaktewater op waterbodem Dit kader gaat uit van de principes van stand-

still hergebruik of verzet van grond en baggerspecie mag geen verslechtering van de water bodem

kwaliteit veroorzaken risicogrenzen en geschiktheid voor gebruik de kwaliteit van de toe te passen

grond baggerspecie moet geschikt zijn voor het gebruik van de locatie Het Bbk biedt ook de

mogeiijkheid om lokaal beleid voor hergebruik van grond en baggerspecie op te stellen waarbij

binnen gestelde milieu hygienische randvoorwaarden kan worden afgeweken van ditgenerieke

milieu hygienischetoetsingskader Tevens gelden er specifieke kwaliteitseisen voor hettoepassen

van grond en baggerspecie in grootschalige bodemtoepassingen en voor het verspreiden van

baggerspecie in watersystemen Voor het gebruik van grond en baggerspecie voor het verondiepen

van diepe plassen is in aanvulling op het Bbk de Circulaire Herinrichting diepe plassen als kader te

noemen
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De Regeling bodemkwaliteit Rbk bevat als onderdeel van het milieu hygienischetoetsingskader in

bijla|tPEft d or de toepassing van grond of bagger op de landbodem achtergrondwaarden AW

geldend voor de bodemfunctieklasse Landbouw en natuur en Maximale Waarden MW voor de

bodemfunctieklassen wonen en industrie Bij de afleiding van de MW is rekening gehouden met

het beschermen van zowel de mens als het ecosysteem De MW zijn vastgesteld voor stoffen die

regelmatig worden aangetroffen in de bodem en die over het algemeen een beperkte mobiliteit

kennen Door de beperkte mobiliteit van deze stoffen kan met deze methodiek geborgd worden dat

de aanwezigheid in relatief lage concentraties van betreffende stof niet leidttot een achteruitgang

van de kwaliteit van het grondwater op gebiedsniveau Daarnaast zijn in de Regeling bodemkwaliteit

normen opgenomen voor de toepassing van grond en bagger in oppervlaktewater en het verspreiden

van baggerspecie

De normen in de Rbk vormen een generiek kader Gemeenten en waterbeheerders kunnen er voor

de land respectievelijk waterbodem voor kiezen om gebiedsspecifiek beleid opte stellen

toegesneden op de lokale situatie Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als er een specifieke

verontreiniging in het gebied aanwezig is of vraag en aanbod van grond en bagger beter moet

worden afgestemd Hiertoe zijn gemeenten en waterbeheerders bevoegd om binnen grenzen en

randvoorwaarden zogenaamde Lokale Maximale Waarden LMW s voor toepassing van grond en

bagger af te leiden De Risicotoolbox Bodem is daarbij beschikbaar om te onderbouwen dat LMW s

niet tot onaanvaardbare risico s leiden en om de democratische besluitvorming te ondersteunen De

Risicotoolbox Bodem en de risicotoolbox waterbodems zal optermijn worden uitgebreid met PFAS

vooruitlopend hierop zal een instructie met aandachtspunten worden opgesteld voor de

totstandkoming van lokaal beleid voor deze verbindingen Deze instructie wordt beschikbaar

gemaakt op de website RisicotoolboxBodem nl

Niet genormeerde stoffen

In de Rbk is aangegeven hoe moet worden omgegaan met stoffen die incidenteel in het milieu

worden aangetroffen en waar geen Maximale Waarden voor zijn afgeleid en geen

Achtergrondwaarden voor bekend zijn zogenaamde niet genormeerde stoffen Op de eerste plaats

geldt voor niet genormeerde stoffen de zorgplicht als redelijkerwijs kan worden vermoed dat er

nadelige effecten kunnen optreden als gevolg van toepassing van grond of baggerspecie die niet

genormeerde stoffen bevat dienen maatregelen te worden genomen om verontreiniging te

voorkomen of zo veel mogelijk te beperken De zorgplicht geldt op grond van artikel 13 van de Wet

bodembescherming Wbb en artikel 7 van het Bbk

Als er voor een niet genormeerde stof geen risicogrens bekend is is het de vraag wat het gehalte is

waarboven sprake is van nadelige effecten en de grond of baggerspecie niet kan worden toegepast

In de regeling bodemkwaliteit is voor landbodems in bijlag^Efe^n voetnoot 4 opgenomen die

aangeeft via een verwijzing naar bijiage 6 bij de circulaire bodemsanering^ hoe in het kader van de

zorgplicht omgegaan kan worden met stoffen die niet zijn genormeerd Voor stoffen die niet van

nature in de bodem voorkomen kan de bepalingsgrens als Achtergrondwaarde worden gebruikt Het

hanteren van de bepalingsgrens als Achtergrondwaarde voor grond en bagger heeft niet de voorkeur

omdat daarmee niet wordt voldaan aan het uitgangspunt om voor het stellen van normen in het

‘ VoorHBJZ In de regeling wordt nogverwezen naarde circulaire van 2009 in plaats van Circulaire bodemsanering perliuli 2013 Dit kan

meteen hersteld worden bij het opnemen van de MW waarden voor PFAS

2
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tnilieubeleid een risicobenadering toe te passen De bepalingsgrens is niet gebaseerd op een

risicobenadering maar wordt gehanteerd uit bet oogpunt van voorzorg conform de Rbk omdat er

geen beter alternatief beschikbaar is Voor niet genormeerde stoffen ontbreekt namelijk in de regel

een risicoanalyse

Diffuse aanwezisheid PFAS

Diverse stoffen die behoren tot de Poly en perfluoralkylstoffen PFAS worden in heel Nederland en

Europa diffuus verspreid aangetroffen in alle milieucompartimenten waaronder bodem en

sediment^ Conform de systematiek van de Rbk zou de bepalingsgrens als Achtergrondwaarde

kunnen worden gebruikt zodat grond sediment die daaraan voldoet kan worden hergebruikt Dit

geldt niet alleen voortoepassingen op de landbodem^ maar ook voortoepassingen in

oppervlaktewater De metingen die tot op heden bekend zijn in Nederland tonen aan dat PFAS veelal

boven de bepalingsgrens voorkomen en daarmee boven de grens om te kunnen hergebruiken

De zorgplicht schrijft voor dat je geen nadelige gevolgen voor het milieu mag veroorzaken bij onder

meer het verzet van grond en baggerspecie Dat houdt in dat je geen grond of baggerspecie mag

verzetten als je kunt vermoeden dat er wel een nadelig gevolg voor het milieu kan worden

veroorzaakt Omdat water bodem overal in Nederland en in Europa PFAS zou kunnen bevatten is

er voorafgaande aan grond en baggerspecie verzet aanleiding om te meten op PFAS om zo te

kunnen afwegen of er bij het verzet daarvan nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan Dit geldt

vanzelfsprekend ook voor grond en baggerspecie die uit het buitenland komt Bevoegde gezagen

kunnen voor hun gebied in bodemkwaliteitszones lokale of regionale achtergrondconcentratie

niveaus voor PFAS vaststellen Daarmee kan een afweging gemaakt worden of er bij verzet van grond

of baggerspecie wordt voldaan aan de uitgangspunten van stand still De regionale

achtergrondconcentratieniveaus kunnen dienen als onderbouwing voor lokaal beleid voor grond en

baggerverzet binnen het beheergebied bijvoorbeeld via een bodemkwaliteitskaart die als

bewijsmiddel voor grondverzet kan fungeren

Onderbouwing van normen voor PFAS

Het RiVM heeft een rapportage uitgebracht waarin voorlopige risicogrenzen zijn afgeleid voor de tot

de PFAS stofgroep behorende stoffen PFOA PFOS en GenX voor de geclusterde bodemfuncties

landbouw natuur moestuinen wonen en industrie Deze risicogrenzen gelden voortoepassingen op

de landbodem en zijn gebaseerd op de in het verleden gebruikte methoden en inzichten met

betrekking tot het voorkomen van humane en ecologische risico s Het afleiden van Maximale

Waarden voor PFAS is daarmee allerminst compleet Naast de ecologische en humane risico s heeft

^
Zie onder andere

Rijkswaterstaat 2014 Perfluorolkyliuren in Nederlands oppervlaktewater 2008 2012

Anna Kdrrman et al 2019 PFASs in the Nordic environment Screening of Poly and Perfiooroatkyi Substances PFASs and Extractable

Organic Fluorine EOF in the Nordic Environment Nordic Council ofMinisters 2019 ISBN 978 92 893 6062 3

Renner R 2001 Growing concern over perfluorinated chemicals Environmental Science and Technology 35 154A 160A

Renner R 2003 Concerns over comrrton perfluorinated surfactant Environmental Science and Technology 37 201A 202A

Rayne 5 and Forest K 2009 Perfluoroalkyl sulfonic and carboxylic acids A critical review ofphysicochemical properties levels and

patterns in waters and wastewaters and treatment methods Journal of Environmental Science and Health Part A 44 1145 1199

Expertisecentrum PFAS 2018 Aonwezigheid PFAS in Nederland Deelrapport C Diffuse belasting von PFOS en PFOA in de bovengrond

Kenmerk DDT219 1 1S 00S 244

^
De Rbk bevat nu alleen voor de normen voor toepassen op landbodem een verwijzing naar de Richtlijn
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het RIVM geadviseerd nader onderzoekte doen naar de mobiliteit uitloging^ bio accumulatie en het

gedrag van PFAS in grondwater Tevens moeten risicogrenzen worden afgeleid voor het toepassen

van grond in het oppervlaktewater^ het toepassen en verspreiden van baggerspecie in

oppervlaktewater en moeten de risicogrenzen worden vergeleken met de bodem en

grondwaterkwaliteit in Nederland om een goede afweging te kunnen maken tussen het te hanteren

beschermingsniveau en de maatschappelijke kosten die dat met zich meebrengt Dit alles onder

voorwaarde dat toepassen vanuit het oogpunt van humane en ecologische risico s verantwoord is en

leidt tot een bodemkwaliteit die blijvend geschikt is voor de gewenste functie

Naast de genoemde drie stoffen PFOA PFOS en GenX zijn er vele andere stoffen die behoren tot de

PFAS groep waarvoor ook behoefte is aan risicogrenzen Als bovengenoemde onderzoeken zijn

afgerond is de verwachting dat de Maximale Waarden voor het gehalte van deze stoffen in grond en

baggerspecie hoger zullen zijn dan de bepalingsgrens zoals ook nu al het geval is Maximale Waarden

zijn normaalgesproken hoger dan de bepalingsgrens De Maximale Waarden voor stoffen die wel zijn

genormeerd in de Rbk liggen alien boven de bepalingsgrens

Tiideliik handelingsperspectief

De stagnatie in het verzet van grond en baggerspecie leidt tot aanzienlijke maatschappelijke kosten

doordat nautische baggerwerkzaamheden worden uitgesteld en bijvoorbeeld infrastructurele

werken en woningbouwprojecten vertragen of stil komen te liggen Vanwege de urgentie van de

uitvoering van dergelijke werkzaamheden is er dringend behoefte aan een handelingsperspectief

ook al weten we dat het goed mogelijk is dat op basis van de onderzoeken die nu lopen aanpassing

van dat perspectief over niet al te lange tijd voor ligt Bij het handelingsperspectief nu dient

terughoudendheid in acht te worden genomen bij het verspreiden van PFAS houdend materiaal

omdat we nog niet alles weten van PFAS Gezien de specifieke eigenschappen van PFAS is meer

onderzoek nodig Belangrijk is wel om hierbij op te merken dat grond en baggerspecie zelf geen

primaire bron van PFAS verontreiniging zijn Het doel van het huidige handelingsperspectief is om

de problematiek met PFAS houdende grond en bagger niet te vergroten in lijn met het stand still

beginsel Stand still houdt in dat de kwaliteit van de bodem als het gevolg van toepassen van grond

en baggerspecie niet mag verslechteren

Toepassing van PFAS houdende grond en bagger op de landbodem

Op basis van de beschikbare kennis kan voor verschillende toepassingen op de landbodem een

hergebruiksgrenswaarde voor de functieklassen worden onderbouwd als alternatief voor de

bepalingsgrens zie tabel 1 Daarmee wordt naar de huidige inzichten de zorgplicht op basis van het

ontbreken van algemene risico s verantwoord ingevuld Vanwege het belang van de

drinkwaterwinning wordt voorgrondwaterbeschermingsgebieden de bepalingsgrens als

grenswaarde gehanteerd voor het toepassen van niet gebiedseigen grond en baggerspecie op de

landbodem Provincies kunnen hier lokaal een andere afweging maken

De hergebruiksgrenzen voor PFAS zijn in de onderstaande tabel 1 opgenomen Deze

hergebruiksgrenzen worden opgenomen in de Regeling Bodemkwaliteit en zijn algemeen geldend

Daar waar decentrale bevoegde gezagen al beargumenteerd een lokaal of regionaal beleidskader

hebben opgesteld blijft dat vanzelfsprekend gelden Bestaande lokale of regionale beleidskader zijn

4

119275 0029



opgesteld aan de hand van een goede analyse van de lokale of regionale situatie Gemeenten kunnen

beargumenteerd afwijken van de hergebruiksgrenzen zoals geformuleerd in tabel 1

Tabel 1 Hergebruiksgrenzen HG voor bet verzetten en toepassen van grand en bagger op de

landbodem boven grondwaterniveau

Functieklasse stof PFOS PFOA GenX Overige PFAS

Landbouw natuur moestuinen 3 0 ng kg d s 3 0 ng kg7 0 ng kg d s 3 0 ng kg d s

d s

3 0 pg kg d s 7 0 pg kg d s 3 0 pg kg d s 3 0 ng kgwonen

d s

3 0 ng kg d s 7 0 ng kg d s 3 0 pg kg d s 3 0 ng kgIndustrie

d s

Op de waarden uit deze tabel hoeft tot 10 geen bodemtypecorrectie toegepastte worden dit is overeenkomstig de

systematiek zoals die op dit moment al voor PAK geldt Voor toepassingen onder grondwaterniveau geldt de

bepalingsgrens van 0 1 pg kg d s als hergebruiksgrens Voor grondwaterbeschermingsgebieden geldt bij toepassing van

niet gebiedseigen materiaal de bepalingsgrens van 0 1 pg kg d s als hergebruiksgrens

Voor de overige stoffen uit de PFAS groep wordt de hergebruiksgrens vooralsnog op 3 0 pg kg d s

per stof voor toepassing op de landbodem boven grondwaterniveau vastgesteld Dit niveau is

ontleend aan de waarde voor PFOS waarvan bekend is dat het een van de meest zorgwekkende

PFAS verbindingen is Effecten van andere PFAS zullen dus doorgaans bij vergelijkbare gehalten

geringer zijn Door op deze manier de hergebruiksgrens voor de landbodem op het laagste aan

functies gekoppeld risiconiveau in te vullen wordt aan het voorzorgprincipe voor die functies

voldaan Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de noodzaak van een cumulatieve norm voor

PFAS Aangezien dit zeer complex blijkt en er daarom tijd nodig is om een cumulatieve norm

zorgvuldig af te leiden is besloten om geen cumulatieve norm in het huidige handelingsperspectief

op te nemen

Toepassen van PFAS houdende grond en bagger in het watersysteem

Voor toepassen van baggerspecie in oppervlaktewater is het niet mogelijk om de waarden uit tabel 1

te hanteren Dit omdat het materiaal volledig in contact is met water en nu nog geen uitspraak

gedaan kan worden over uitloogrisico s Voor deze toepassingen geldt de bepalingsgrens als

hergebruiksgrens Voor gebiedseigen baggerspecie wordt de volgende invulling aan het stand still

beginsel gegeven er is sprake van stand still indien baggerspecie in het eigen watersysteem wordt

gehouden Er worden dan namelijkgeen verontreinigingen aan het systeem toegevoegd en het

toepassen van gebiedseigen specie leidt niet tot een verdere verslechtering dan in de natuurlijke

situatie Toetsing van gebiedseigen materiaal op PFAS is vooralsnog niet nodig behalve bij te

onderscheiden bronlocaties maar dient wel gemeten te worden Onder gebiedseigen baggerspecie

wordt verstaan baggerspecie die afkomstig is uit het Nederlandse stroomgebied waarin het wordt

toegepast Daarbij is het stroomgebied begrensd door de bovenstrooms gelegen gebieden Met

andere woorden de baggerspecie mag worden toegepast op plaatsen waar het ook door natuurlijke

erosie en sedimentatie wordt heengevoerd Flet toepassen van grond in oppervlaktewater zou de

belasting van watersystemen wel kunnen vergroten Dat past derhalve niet bij stand still Grond mag

dus uitsluitend in oppervlaktewater worden toegepast indien PFAS beneden de bepalingsgrens ligt

en de PFAS normen voor het oppervlaktewater niet overschreden worden
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RWS en de waterschappen zijn gevraagd de kwaliteit van baggerspecie komend jaarte meten zodat

informatie verzameld wordt die kan worden gebruikt voor het afleiden van toepassingsnormen in

oppervlaktewater ten behoeve van het toepassingskader In de meetstrategie die samen met de

betrokken bevoegde gezagen wordt opgesteld wordt advies gegeven van welke PFAS het verstandig

is deze te meten wanneer en waar gemeten zal worden Belangrijk is dat informatie verzameld

wordt over materiaal op areaalniveau Onderzoeken voor projecten in het watersysteem zoals

baggeren die nu worden uitgezet bij laboratoria dienen uiterlijk vanaf 1 juli PFAS meete nemen en

de data beschikbaar te stellen zodat een landelijk beeld tot stand gebracht kan worden

Op basis van de meetgegevens en het onderzoek dat nog ioopt kan volgend jaar een kader worden

opgesteld Bovengenoemde toepassingen zullen dan wel aan dat kader getoetst worden Opgemerkt

dient te worden dat indien uit voorlopige metingen blijkt dat er sprake is van een onverwachte piek

in PFAS gehalten in bagger deze vanuit het voorzorgprincipe ook nu al niet dient te worden

toegepast in het eigen watersysteem Mogelijk is er sprake van een onbekende bronlocatie Nader

onderzoek naar deze eventuele bron en overleg met het betreffende bevoegde gezag is dan

noodzakelijk

Voor toepassingen van grond in grond en oppervlaktewater hebben we nog onvoldoende kennis

over bio accumulatie mobiliteit en uitloging van PFAS om hier normen voor op te stellen Voor deze

toepassingen moet vooralsnog van het voorzorgbeginsel worden uitgegaan te weten de

bepalingsgrens alsgrens voor toepassing Voor hergebruik van grond uit het eigen beheersgebied in

oppervlaktewater geldt het stand still beginsel als criterium Dat houdt in dat gebiedseigen materiaal

alleen dan mag worden toegepast als dat de kwaliteit van het oppervlaktewater op gebiedsniveau als

gevolg van het toepassen van dat materiaal niet verslechtert

Grootschalige toepassing van grand ofbagger onder het grondwatemiveau zoals het verondiepen

van diepe plassen

Voor het toepassen van grond en bagger onder grondwatemiveau dus ook in diepe plassen wordt

de bepalingsgrens voor PFAS gebruikt als uitgangspunt totdat de onderzoeken naar de

karakterlstieken van PFAS afgerond zijn en een permanent kader is vastgesteld Dit vanwege het

mobiele karakter van PFAS Voor diepe plassen en andere grootschalige toepassingen waarvoor kan

worden aangetoond dat er vrijwe geen uitwisseling is met het grondwater met andere woorden ze

zijn geohydrologisch geisoleerd dient het bevoegd gezag een locatie specifieke afweging maken

Flierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen het toepassen van baggerspecie en grond

gezien het verschil in uitlooggedrag van deze materialen Grond mag in principe niet worden

toegepast onder grondwatemiveau in diepe plassen vanwege degrotere uitloging

Flet bevoegd gezag kan voorts bepalen dat alleen gebiedseigen baggerspecie uit het beheersgebied

onder bovenstaande voorwaarde mag worden toegepast De kwaliteit van de baggerspecie dient wel

standaard van te voren te worden gemeten bij toepassing in een diepe plas Bij piekwaarden dient

overleg met het bevoegd gezag plaats te vinden

Saneren en storten van grond en bagger

Flet voorgaande heeft betrekking op hergebruik van grond en baggerspecie vanuit diffuse

belastingen Daarnaast bestaan er situaties met puntverontreinigingen zoals

6
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brandweeroefenlocaties en plekken met anderszins lokaal sterk verhoogde concentraties PFAS Om

deze situatieste beoordelen werkt het RIVM aan de onderbouwing van Interventiewaarden voor

PFAS Het ministerie zal de interventiewaarden vastleggen in de Circulaire Bodemsanering

Het storten en reinigen van en het handelen in grond en bagger is gereguleerd onder de Wet

Milieubeheer met een vergunningen of meldingenregime Storten is voorbehouden aan grond en

baggerspecie die niet toepasbaar zijn Daarmee is er een relatie tussen het handelingsperspectief en

het storten en reinigen van grond en bagger Het hiernavolgende is een advies aan bevoegde

gezagen die vergunningen hebben afgegeven voor stortplaatsen en baggerdepots en opslag of

verwerkingsinrichti ngen

Het moet mogelijk zijn om grond en baggerspecie te blijven storten reinigen of tijdelijk op te slaan

die vanwege de aanwezigheid van andere verontreinigende stoffen niet in aanmerking komen voor

hergebruik Indien de gehalten PFAS in deze niet toepasbare grond en baggerspecie de waarden in

tabel 1 niet overschrijden wordt geadviseerd dat er geen aanvullende maatregelen hoeven te

worden getroffen bij het storten op een stortplaats op de landbodem Het is immers ook toegestaan

grond en baggerspecie met PFAS beneden de hergebruiksgrens toe te passen op landbodem boven

het grondwaterniveau Wei moet het effluent gecontroleerd worden op de aanwezigheid van PFAS

Indien er zorg is dat lozingen van effluent zouden kunnen leiden tot een overschrijding van de

oppervlaktewaternorm en dient in overleg getreden te worden met het bevoegde gezag

Voor grond of bagger die niet toepasbaar is en die naast overige contaminanten ook gehalten PFAS

bevat boven de waarden in tabel 1 dient zekerte zijn dat de inrichting stortplaats opslagplaats of

reinigingslocatie is uitgevoerd met een ondoorlatende onderafdichting en een gecontroleerde

lozing Het advies is dat indien dat niet het geval is aanvullende maatregelen genomen worden om te

voorkomen dat PFAS uitspoelen en naar de omgeving verspreiden Daarnaast moet in het effluent

gemeten worden op het gehalte aan PFAS Bij gehalten PFAS boven de waarden in tabel 1 dient in

ieder geval in overleg getreden te worden met de bevoegde gezagen en moet worden nagegaan of

de vergunningen toereikend zijn Hierbij wordt uitgegaan van een pro actieve houding van de

bevoegde gezagen die verantwoordelijk zijn voor de vergunningverlening

Op basis van het handelingsperspectief is er voor gebiedseigen baggerspecie een mogelijkheid voor

hergebruik Baggerspecie die vanwege andere verontreinigingen niet in aanmerking komt voor

hergebruik kan worden afgevoerd naar baggerdepots die hiertoe zijn ingericht Deze baggerspecie

wordt net als in het handelingsperspectief voor gebiedseigen bagger vooralsnog niet getoetst aan

criteria voor PFAS Indien uit metingen blijkt dat er sprake is van een piek in gehalten PFAS kan de

bagger niet zonder meer worden gestort Nader overleg met de bevoegde overheid is dan

noodzakelijk Ook hier wordt een pro actieve houding verwacht van het vergunningverlenende

bevoegd gezag Tot slot moeten ook de baggerdepots in het effluent meten op het gehalte aan PFAS

en in overleg treden met het bevoegd gezag als hier hoge waarden worden gemeten

Overzicht van voorgestelde grenzen voor hergebruik

In de onderstaande tabel 2 is een overzicht opgenomen van de grenzen voor hergebruik van grond

en baggerspecie voor de verschillende vormen van toepassing

7
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label 2 grenzen voor hergebruik

Toepassing Hergebruiksgrens

Grond en baggerspecie op landbodem

boven grondwaterniveau

3 ug kg PFOS 7 ug kg PFOA 3 ug kg GenX

andere PFAS 3 ug kg

Grond en baggerspecie op landbodem

onder grondwater

Bepalingsgrens 0 1 ug kg

Grond in oppervlaktewater Bepalingsgrens 0 1 ug kg

Baggerspecie verspreiden op de

landbodem

3 ug kg PFOS 7 ug kg PFOA 3 ug kg GenX

andere PFAS 3 ug kg

Baggerspecie toepassen en verspreiden in

oppervlaktewater benedenstrooms en in

het eigen watersysteem

Geen toets aan kwaliteit wel afspraak te

meten en toetsen op uitschieters

Baggerspecie toepassen en verspreiden in

oppervlaktewater bovenstrooms of een

ander watersysteem

Bepalingsgrens 0 1 ug kg

Grond en baggerspecie in diepe plassen Bepalingsgrens 0 1 ug kg tenzij het gaat
om gebiedseigen bagger in een

geohydrologisch geisoleerde plas waar sprake
is van minimale uitwisseling met het

grondwater

Praktische zaken en vervolg

Adviezen over te hanteren onderzoeksstrategieen analysepakketten en methoden voor nieuw uit te

voeren onderzoeken evenals wel of niet verplichting tot Bbk melding klasse indelingen etcetera

worden gepubliceerd op de website van Bodem De helpdesk van Bodem is beschikbaar voor

praktische vragen

Flet komende jaar wordt benut om tot een landelijk beeld te komen van de aanwezigheid van PFAS in

bodem en grond water Bestaande waterbodemonderzoeken hoeven niet te worden aangevuld

met PFAS metingen Waterbodemonderzoeken die vanaf 1 juli worden uitgezet moeten PFAS wel

meenemen in het onderzoek Flet komende jaar worden de karakteristieken van de verschillende

stoffen uit de PFAS groep met betrekking tot mobiliteit uitloogbaarheid toxiciteit en

afbreekbaarheid bepaald Naar verwachting zal in 2020 voldoende informatie zijn verzameld om het

huidige handelingsperspectief te kunnen evalueren en het handelingsperspectief voorzowel de

landbodem als het watersysteem aan te passen voor de toepassing van PFAS houdende grond en

bagger
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iOK2e 1 BSK|| 10 2e |@minienw nl1 1DK2e | 2e DGRWiI 10 2e
^

BSK[| I0 2e I@minienw nl1
I0 2e | 2e DGRW

Fri 6 14 2019 2 21 20 PM

]@nninienw nl]To

10] 2e 10] 2eCc

From

Sent

Subject RE Gesprek met HHDelfland

Fri 6 14 2019 2 21 21 PMReceived

Hoii|o Pf ik heb op maandagavond contact met| I0 2e om het voor te bereiden Hij gaf aan dat bespreking handig is om

uit de bestuurlijke impasse te komen Vr gr

BRW

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

BSK 10 2e @nimienw nl10K2eVan

Datum vrijdag 14 jun 2019 12 20 PM

Aan 10K2e ^ 2e lOK2e DGRW

’

I BSK

|@minienw nl10 2e 10 2e BSK j 10K2e |@mLnienw nl

DGRW|@minLenw nlKopie | 10 2e | io 2e 10 26 10 2e

|@minienw nL10 2e

Onderwerp RE GesprekmetHHDelfland

Htl0 2e

□At is belangrijkBRW

In mijn mondelinge terugmelding van ons gesprek heb ik dacht ikgevraagd om contact op te nemen met Delfland om dat samen voor te bereiden

Begrijp ik dat dat nog niet gebeurd is Dan weet ik niet of een gesprek al zinvol is

Met vriendeiijke groet
10 2e

|@niinienw nlVan 10 2e [] 2e l0 [2e DGRW

Datum vrijdag 14 jun 2019 12 12 PM

Aan

10 2e

10 29 BSK 1 10 2e |@minienw nl

BSK j 10 2e |@minienw nlKopic 1Q 2e 10 2e 10 2e DGRW

|@minienw nl10 2e

Onderwerp Gesprek met HHDelfland

Holi|o Pf] I0 2e Iheeft een afspraak in jouw en mijn agenda gezet aanstaande dinsdag met HHDelfland en mij gevraagd dit

voor te bereiden Gezien je al gebeld hebt met iQ 2e wat willen jullie gaan bespreken en welke voorbereiding heb je dan

nodig
Het heeft mijn voorkeiir om de voorbereiding mondeling te doen op dinsdag BRW

Ik zit nu nog steeds tot over mijn oren

in het werk om het PFAS handelingskader richting de Stas te krijgen met andere woorden ook zonder voorbereiding
verwacht ik maandag tot heel laat bezig te zijn dus ik heb een serieiis tijdsprobleem Vriendeiijke groet

BRW

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com
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1U ^el M iuff2eVan

Aan

DGRW

noK^e nnRW[T~ B5K [l IUJ Z611 U [^6

] DBQCc 10 2e

Onderwerp
Datum

Bijiagen

FW nota PFAS o a opmerkingOSHZl

maandag 17juni 2019 10 10 38

Nota handelinasperspectief PFAS houdende arond en baagerspede 13 6 oom rws docx

Hoi I ioK2e I en [io 2e] we hebben overleg nodig over met name de laatste toevoeging van

RWS Ik snap dat ze die willen doen maar die kunnen wij op deze manier niet voorleggen aan

de Stas zonder met de betreffende DG s directeuren te hebben afgestemd

Verder hebben ze wederom DGWB bij het afstemmen van handhavingskaders door ILT en RWS

opgenomen mij lijkt dat zij dat zelf kunnen doen en als het ergens vastloopt op regelgeving
kunnen ze ons daarbij betrekken op dat ene punt maar niet standaard wij hebben mijns
inziens geen taak bij handhaving Vr gr tio 2e

Van nq 2e | bs ^ iQ 2e girws nl

Verzonden maandag 17 juni 2019 09 06

Aan I 10 2e ^xze tlOK^ DGRW

CC | O0 ^g|0 2^{BS iQX2e rws nl

iO 0lj3^WVL 1 io 2e |5 rws nl [

| I0 2e pminienw nl

Onderwerp nota PFAS o a opmerkingl I0 2e

io 2e ^minienw nl

Igjjge l WVL 1 I0 2e ||@rws nl tTOI2^

] DGRW10 2e

Goedemorgen ti0X2e}

We hebben inmiddels de reactie varl [io 2ejnop de nota Zij mist erin door wie de extra kosten

zullen worden betaald Ons voorstel is om dat in de nota expliciet te maken metingen door

DGWB en extra kosten die in projecten ontstaan door de opdrachtgevende beleidsDG

Daarnaast vind je kieine aanpassingen in de nota naar aanleiding van de vragen en

opmerkingen uit de lijn RWS HID GPO PRO en WVL naast io 2e |

Als de wijzigingen doorgevoerd worden leg ik nota weer voor aan l ioK2e i

Groet

t1D 2e

119303 0031



IVan

Aan

Onderwerp

Datum

DGRW

noK^e nim ^ai darw]rlU l^eie ^2e fBSK [ DBO10 2e

RE 190617 def Nota handelingsperspectief PFAS houdende grand e n Paggerspecie

maandag 17 juni 2019 13 17 34

Hoi I iOK2e RWS overlegt nu en handelingsperspectief is nog niet af Nota moet daar ook nog

op afgestemd worden ben ik nu mee bezig maar moet zo richting afdelingsmiddag dus dan ligt
dat stil Voor ik naar afdelingsmiddag ga nog wel even overleggen met fio 2^ en zodat

hij zij door kunnen Vr gr I0 2e

] BSK [ ^minienw nlVan i io 2e io 2e 10 2e

Verzonden maandag 17 juni 2019 12 13

Aan 10 2e J 10 2e | DGRW [

I0 2ej DGRW | I0 2e l minienw nl

| io 2e g minienw nl

Onderwerp RE 190617 def Nota handelingsperspectief PFAS houdende grond en baggerspecie

^minienw nl I io 2e

] DGRW

10 2e

10 2e

Meet verzoek om supersnel te reageren Graag verder de lijn in doen

Verzonden met BlackBerry Work
fwww blackberry com

10 2e n0 2^f DGRW

Datum maandag 17jun 2019 11 56 AM

Aan I 10 2e t 2e tl0 2^ DGRW [ 1P 2e

BSK| 10 2e [gtminietm iil [
1 10 2e

Onderwerp RE 190617 def Nota handelingsperspectief PFAS houdende grond en baggerspecie

j@minienw nlVan 10 2e

i@minienvv nl I lQ 2e I0 2e

ZU DGRW10 2e

Prima zinnetje zo Zo voorleggen
Groeten

10 2ej

Van iQ 2e ^X2e iOK2ej DGRW [

Verzonden maandag 17 juni 2019 11 43

Aan

I 10 2e I BSK [

| 10 2e || 10 2e Bminipnw nl

Onderwerp 190617 def Nota handelingsperspectief PFAS houdende grond en baggerspecie

k minienw nl10 2e

10 2e J 1Q 2e | DGRW [ I7 minienw nl [I0 2e [ |

D DGRW

10 2e

]S minienw nl [10 2e 10 2e

Goedemorgen bij deze de nota aangepast aan de opmerkingen van RWS Ik heb het voor jullie
even geel gemaakt zodat jullie het makkelijk kunnen terugvinden iio 2e graag hoor ik of ik

de nota met deze wijzigingen aan RWS kan voorleggen vooral de laatste opmerking is

natuurlijk belangrijk hoewel ik bij handhaving ook waar nodig heb ik gevoegd Vr gr ti0 2e

Ps De nota moet straks overigens ook nog worden aangepast aan de nieuwe juridische
ontwikkelingen Belangrijke zaken zullen anders geformuleerd moeten worden of eruit gehaald
moeten worden
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1U tzeTFiTn H2e^ I dgrwVan

Aan yj 10 2eTlutueiei no 2e dcrw i LMUHliaUgEtMtESK [

]ITOK2egTDB0
] HBJZ

190S17 Not3 handelingsperspectief PFAS tioudende grand en baggerspecie

dinsdag ISjuni 2019 17 36 06

190617 NQta h3r d6lincisp6rsD6ctifif PFAS houdends orond batiQerspfecifi docx

10 2eCc

Onderwerp

Datum

Bijiagen

Goedemiddag allemaal bij deze de nota voor Stas en minister Graag kritisch doorlezen of er

geen fouten in staan Ik ga het zo de iijn in doen De Kamerbrief en het handeiingsperspectief
komen zo nogmaais iangs daarin ga ik nog een punt van ioK2e aanpassen Vriendelijke groet

10X2^
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Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Staatssecretaris

Minister

Bestuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr

en Harien

Bodem Ondergrond en

Wadden

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

rnntartnnrcnfui

fl T1CTil 2e^ I

Deslisnota 0f|2e 10 2e1

Handelingskader PFAS houdende grond en

baggerspecie
Datum

10 juni 2019

Kenmerk

IENW BSK 2019 131400

Bijlage n3Inleiding
In de afgelopen periode is in overleg met de decentrale bevoegde gezagen een

Handelingskader voor de omgang met PFAS houdende grond en baggerspecie
hierna handelingskader PFAS opgesteld Doel van het handelingskader is

om de stagnatie die nu optreedt in het verzet van PFAS houdende grond en

baggerspecie op te heffen Dit onder voorwaarde dat onaanvaardbare risico s

voor de gezondheid van de mens en van het ecosysteem worden voorkomen

en dat het verspreiden van PFAS houdende grond en baggerspecie naar niet of

minder belaste gebieden wordt tegengegaan

2

Met deze nota wil ik u vragen de bijgevoegde kamerbrief met het

handelingskader PFAS aan te bieden aan de Tweede Kamer

Geadviseerd besluit

Ik adviseer u om de brief te ondertekenen en daarmee in te stemmen met het

handelingskader PFAS

Beslistermijn
Zo spoedig mogelijk In de kamerbrief van 9 april 2019 TK 2018 2019 28

089 nr 122 is aangegeven dat de verwachting was dat het tijdelijk

handelingskader in mei 2019 naar de Kamer zou gaan In het plenaire debat

over Chemours van 16 mei 2019 heeft u mondeling aangegeven dat u voor de

zomer een brief naar de Tweede Kamer zou sturen hierover

Argumentatie
Over de hoofdlijnen van het handelingskader PFAS bent u in de Staf DGMI op

24 april j l geinformeerd Op uw verzoek zijn de hoofdlijnen ook aan de

Minister voorgelegd nota met kenmerk IENW BSK 2019 103950 Flieronder

in het kort een toelichting op handelingskader
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Handelingskader PFAS in het kort

• Het handelingskader beoogt de huidige stagnatie in het verzet van

PFAS houdende grond en baggerspecie op te heffen uitgaande van

een risicobenadering geen onaanvaardbaar risico voor mens en

milieu

• Voor de stoffen perfluoroctaanzuur PFOA perfluoroctaansulfonaat
PFOS en HFPO DA GenX uit de stofgroep Poly en

perfluoralkylstoffen stofgroep PFAS heeft RIVM risicogrenzen
berekend voor de bodemfuncties Natuur landbouw en moestuinen

Wonen en Industrie

• Op basis daarvan zijn hergebruiksgrenzen opgesteld voor de

genoemde 3 stoffen en is generiek voor stoffen uit de PFAS groep

een hergebruiksgrens bepaald Met deze hergebruiksgrenzen hebben

we een hoge mate van zekerheid dat er geen humaan en ecologisch
risico is ook niet bij doorvergiftiging

• Het handelingskader is gericht op

1 het toeoassen van grand en baaoersoecie oo de landbodem

dit mag voor de bodemfuncties wonen en Industrie tot de

laagste risicogrenzen uit het RIVM rapport 3 ^lg kg d s

PFOS 7 pg kg d s PFOA 3 [ig kg d s GenX en andere PFAS

ook 3 ng kg d s ook de 3 7 3 grens genoemd Voor de

bodemfunctie landbouw en natuur geldt de achtergrond
waarde van 0 1 iirg kg d s maar als het PFAS gehalte in de

ontvangende bodem gemeten wordt en dat PFAS gehalte is

lager of even hoog als in de toe te passen grond of

baggerspecie mag grond of baggerspecie worden toegepast

tot de hierboven genoemde risicogrenzen 3 7 3

2 het toepassen van PFAS houdende baggerspecie in het

watersysteem dit kan tot een definitief toetsingskader is

opgesteld plaats vinden als voorheen maar er moet wel

gemeten worden De metingen zullen echter niet getoetst
worden aan een kader omdat dit er nog niet is Deze

handelswijze wordt gerechtvaardigd door de verwachting dat

de herverontreinigingsniveaus met betrekking tot PFAS

waarvoor momenteel metingen worden gedaan geen

verandering zullen brengen in de huidige baggerpraktijk
3 het oplossen van de staanatie in het storten en reiniaen van

PFAS houdende grond en baggerspecie
• De hergebruiksgrenzen leggen we vast in de Regeling

Bodemkwaliteit Dit zal met spoed moeten gebeuren omdat officieel

het handelingskader pas in werking treedt als de Regeling is

aangepast

Naast bovenstaande korte toelichting wil Ik u expliciet op de volgende

bepalingen van het handelingskader wijzen
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• Het handelingskader is generiek dat wil zeggen overal in Nederland

van toepassing Decentrale bevoegde gezagen kunnen beargumenteerd

afwijken van het generieke kader

• Een belangrijke uitzondering op de bovengenoemde 3 7 3 regel is de

grootschalige toepassing van PFAS houdende grond en baggerspecie in

de landbodem onder arondwaterwaterniveau Dit wordt in ieder geval
tot het afronden van verschillende onderzoeken begin 2020 naar onder

meer bio accumulatie mobiliteit en uitlogingskarakteristieken van

PFAS in principe niet toegestaan vanwege mogelijke risico s voor het

grondwater
• De toepassing van PFAS houdende grond en baggerspecie in diepe

piassen wordt in principe niet toegestaan om te voorkomen dat PFAS

direct in contact komt met de diepere grondwaterlagen Voor diepe

piassen kan door middel van een locatie specifieke afweging een

uitzondering worden gemaakt voor het toepassen van baggerspecie
het nee tenzij principe

• RWS zal de locatie specifieke afwegingen voor diepe piassen die onder

zijn verantwoordelijkheid vallen de uitzonderingen zo snel mogelijk
aan u voorleggen zodat zo min mogelijk stagnatie opgelopen wordt bij
het toepassen van baggerspecie in desbetreffende piassen Omdat in

het voorliggende handelingskader niet wordt gedefinieerd hoe de

uitzonderingsgrond minimale uitwisseling met het grondwater precies

gedefinieerd is stelt RWS voor hier een onafhankelijke toetsing door

experts op te laten doen een expert opinion zodat de objectiviteit en

onafhankelijkheid van de locatie specifieke afweging gegarandeerd is

• Met betrekking tot EVOA en het toelaten van buitenlandse grond en

baggerspecie de hergebruiksgrenzen die in het handelingskader staan

zijn in het kader van EVOA voor ILT de richtlijn voor het toetsen van

vergunningaanvragen voor het toelaten van grond en baggerspecie uit

het buitenland Afhankelijk van de toepassing geldt voor grond en

baggerspecie uit het buitenland de bepalingsgrens of de 3 7 3 grens

• Voor andere afvalstromen dan te hergebruiken grond en baggerspecie
bestaan nog geen richtlijnen

• Provincies vrezen dat het toepassen van PFAS houdende grond en

baggerspecie op de landbodem door uitloging kan leiden tot een

overschrijding van de Kaderrichtlijnwaternormen voor oppervlakte en

grondwater Ook de lozingen van het effluent uit inrichtingen voor

storten en reiniging van grond en baggerspecie kunnen tot

overschrijding van de waternormen leiden De provincies en het

ministerie zitten om de tafel om hiervoor tot een gezamenlijk gedragen

opiossing en afspraken te komen

Tijdeiijke status en werking van het handelingskader
• Met het bovenbeschreven handelingskader wordt ingezet op een

zorgvuldige invulling van het voorzorgbeginsel en op een consistente

en proportionele aanpak van de PFAS problematiek
Het gaat hierbij om een tMdeliike aanpak omdat er nog een aantal

belangrijke onderzoeken loopt over het gedrag en de verspreiding van

PFAS in grondwater uitloogkarakteristieken van PFAS bio accumulatie

en mobiliteit De genoemde onderzoeken worden begin 2020 afgerond
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Op basis daarvan zal het nu voorliggende handelingskader worden

geevalueerd en kan een definitief handelingskader worden opgesteid
• In de Kamerbrief is ruimte geiaten om bij voortschrijdend inzicht op

basis van nieuwe informatie en onderzoeksresuitaten het handeiings
kader ook eerder al aan te passen aan de nieuwste inzichten Bij

nieuwe informatie kan immers de weging vanuit het proportionaiiteits

beginsei anders komen te iiggen Met name voor Rijkswaterstaat is dat

van belang omdat zij de kosten moeten dragen van stagnatie en

verminderde afeetmogelijkheden voor baggerspecie ten gevolge van de

aanwezigheid van PFAS daarin

• Het handelingskader zal op basis van het voorzorgbeginsei direct na

verzending aan de Tweede Kamer toepasbaar zijn voor bevoegde

gezagen ook ai zijn dan de normen nog niet verankerd in de Rbk Het

gaat hier nameiijk om een verantwoorde en onderbouwde invuiling van

de zorgpiicht
• Het handelingskader heeft in beginsel geen terugwerkende kracht Dit

betekent echter niet dat reeds vergunde en lopende projecten

onverkort doorgang kunnen vinden Er geidt immers een wetteiijke

zorgpiicht artikei 13 Wbb om redeiijkerwijs maatregelen te nemen

tegen bodemverontreiniging Wei is er een overgangsperiode na het

versturen van de Kamerbrief tot 1 oktober 2019 Na 1 oktober 2019

moeten ook lopende en vergunde projecten voldoen aan het

handelingskader
• Voor onderzoeken geidt dat vanaf 1 juli 2019 PFAS metingen in

onderzoeken moeten worden meegenomen

• RWS zal als gevolg hiervan lopende projecten op het handelingskader
moeten beoordeien Als bevoegd gezag kan RWS op basis van de

Kamerbrief aan uitvoerende partijen vragen om aan te tonen dat er

geen PFAS in de baggerspecie zit en indien nodig maatregeien nemen

om verspreiding van PFAS in strijd met het handeiingskader te

voorkomen

Voorkomt het handelingskader stagnatie

Het handeiingskader richt zich met name op het voorkomen van problemen ten

gevoige van de diffuse verspreiding van PFAS De verwachting is dat een

belangrijk deel van de grond en baggerspeciestromen weer op gang kan

komen met dit kader omdat de gehalten aan PFAS in grond en baggerspecie
ten gevolge van de diffuse verspreiding van PFAS over het algemeen lager
zullen zijn dat de 3 7 3 grens Dat houdt in dat met name in bijvoorbeeld

woningbouw en infrastructuurprojecten grond en baggerspecie zonder

onaanvaardbare humane en ecologische risico s verzet kunnen worden

Het is aitijd mogeiijk dat toch stagnatie ontstaat bij projecten van RWS en

anderen omdat PFAS in hogere concentraties wordt aangetroffen dan de 3 7 3

microgram per kilogram droge stof Bij puntbronnen is het waarschijnlijk dat

PFAS in dermate hoge gehaiten wordt aangetroffen dat verspreiding van deze

grond en baggerspecie niet wenselijk is

Bij het toepassen van PFAS houdende grond In diepe plassen is het eveneens

niet uitgesloten dat het verzet van baggerspecie toch deeis stil komen te

Iiggen In diepe plassen worden momenteel grote hoeveelheden binnenlandse
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en buitenlandse grond en baggerspecie toegepast waarvan het aannemelijk is

dat hier PFAS in zit PFAS houdende grond mag niet meer worden toegepast in

diepe piassen Zowei voor de buiteniandse ais de Nederiandse grondstroom

geidt dat deze door ILT tegen gehouden gaan worden op basis van het

handelingskader tenzij er een locatie specifieke afweging is gemaakt Voor

PFAS houdende baggerspecie uit het buiteniand geidt dat ILT die ook moet

gaan tegenhouden ais er geen iocatie specifieke afweging gemaakt is op basis

waarvan een uitzondering geidt voor het toepassen van baggerspecie uit

binnen en buiteniand in desbetreffende diepe plas

Omdat op dit moment nog niet bekend is weike diepe piassen aisnog gebruikt
kunnen worden voor het toepassen van PFAS houdende bagger kan er nog

geen inschatting gemaakt worden van de eventuele stagnatie van baggerwerk
zaamheden ten gevoige van het in principe niet meer mogen toepassen van

baggerspecie in diepe piassen RWS schat voor haar projecten in dat deze

restrictie die dit handelingskader met zich meebrengt 1 miljoen euro per jaar

aan meerkosten opievert om specie af te voeren naar baggerdepots Andere

toepassing van specie is waarschijniijk niet mogelijk omdat hier dan

logischerwijs al eerder voor gekozen zou zijn Deze kosteninschatting is zeer

grof en dus zeer onzeker

Uitvoering van het handelingskader kan sowieso consequenties hebben voor de

projecten die in uitvoering of in voorbereiding zijn bij Rijkswaterstaat omdat

kosten moeten worden gemaakt om metingen te laten uitvoeren contracten te

wijzigen en er mogelijk meerkosten zullen zijn om grond en baggerspecie op

een andere wijze af te voeren dan eerder gepland Deze kosten zullen waar

nodig via de reguliere werkwijze en lijnen worden opgeschaald Uit een eerste

inventarisatie naar lopende onderhoudsprojecten door Rijkswaterstaat voIgt
dat waarschijniijk met nog eens 1 miljoen euro per jaar aan meerkosten

rekening moet worden gehouden Ook deze inschatting is slechts indicatief De

consequenties voor de overige aanleg projecten zijn op dit moment niet in te

schatten Indien er zich calamiteiten voordoen zoals stagnatie van projecten

met maatschappelijke consequenties bijvoorbeeld ais de bevaarbaarheid van

kanalen in het geding komt zullen deze onverwijid aan u worden voorgelegd
Hiervoor zullen RWS ILT en DGWB duidelijke afspraken maken welk proces

hiervoor zal worden gevolgd om u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te

brengen

Omdat Nederland internationaal voorop lijkt te lopen met het handelingskader
bestaat er het risico dat de hergebruiksgrenzen een aanzuigende of juist een

afstotende werking hebben op grond en baggerspeciestromen uit of naar

het buiteniand Een goede inschatting hiervan is op dit moment niet te maken

Bekend is dat de PFAS problematiek breed speelt in Europa Dit vraagt om een

vinger aan de pols en om directe actie ais er tekenen zijn dat Nederland het

afvoerputje van Europa dreigt te worden voor PFAS houdende grond en

baggerspecie Het kan echter ook precies andersom zijn dat er wel grond en

baggerspecie met PFAS naar het buiteniand gestuurd kan worden maar dat de

deur in Nederland op slot zit

Is het handelingskader sluitend
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Met het handelingskader wordt een belangrijke eerste stap gezet naar het

opiossen van de stagnatie van grondverzet en baggerwerkzaamheden Dit

uitgaande van de huidige stand van kennis zonder onaanvaardbare risico s voor

mens en milieu Het vooriiggende tijdeiijke handelingskader PFAS biedt

echter nog niet voor alle problemen een opiossing omdat we op het punt van

grondwater bio accumulatie uitioging en mobiiiteit nog te weinig weten en we

daarom het kader behoedzaam hebben ingevuid Op genoemde onderdeien

wordt nog onderzoek gedaan en moeten nog afispraken worden gemaakt Zo

moet bijvoorbeeid nog worden uitgezocht hoe omgegaan dient te worden met

lozingen bij baggerwerkzaamheden Baggerwerkzaamheden hebben lozingen
tot gevolg omdat het sediment in contact komt met de waterkolom erboven

Hiervoor geidt geen vergunningpiicht maar wel een meldpiicht conform het

Besluit lozen buiten inrichtingen gepubiiceerd in Staatsbiad 2011 nr 153 Dit

wordt door RWS in overleg met DGWB uitgezocht

Omdat belangrijke kennis met name ten aanzien van grondwater en het gedrag
van PFAS nog ontbreekt lopen de onderzoeken door en zal er nauwgezet

gemonitord worden Bij nieuwe informatie en inzichten kan het kader worden

aangepast Het ministerie blijft aan tafel met de koepels om samen volgende

stappen te zetten en bijvoorbeeid de meetstrategie nader uit te werken

Afgesproken is dat de website van Bodem gebruikt zal worden om

bijvoorbeeid de meetstrategie publiek te maken en breed te delen Het

handelingskader zelf zal door een communicatiestrategie breed aan de

bevoegde gezagen bekend gemaakt worden

Politieke context

De PFAS problematiek ligt politiek en bij het publiek zeer gevoelig Men gaat

ervan uit dat als PFAS aangetroffen wordt er direct een humaan toxicologisch
risico is Dat is niet het geval maar die emotie leeft wel sterk Dat maakt een

goede communicatie omtrent het handelingskader zeer belangrijk

Er is een belangrijk verschil in perceptie tussen die decentrale bevoegde

gezagen die al met het PFAS probleem te maken hebben gehad en die

bevoegde gezagen die er nog niet mee te maken hebben gehad Daar waar

PFAS is aangetroffen is men doordrongen van de ernst van het probleem Daar

waar nog niet gemeten is gaat men ervan uit dat er geen PFAS gevonden zal

worden en men dus niets hoeft te doen Dat houdt In dat deze laatste

bevoegde gezagen het gevoel hebben dat hen met dit handelingskader een

kader opgedrongen wordt dat zij niet willen hebben en dat voor de

bodemfuncties wonen en Industrie mogelijk tot een achteruitgang van hun

bodemkwaliteit kan leiden Indien er lokaal of regionaal een lagere PFAS

achtergrondwaarde is dan de 3 7 3 microgram per kilogram stof kunnen de

decentrale bevoegde gezagen beargumenteerd lokaal beleid maken om te

voorkomen dat grond en bagger met hogere PFAS gehalten bij hen wordt

toegepast Dit vraag wel een inspanning van deze gezagen

Doordat RIVM op verschillende plekken in Nederland metingen gaat doen zal

waarschijnlijk snel duidelijk worden dat vrijwel overal PFAS gevonden wordt

zeker in de stedelijke gebieden Wel is de verwachting dat in het noorden en

oosten van het land lagere diffuse concentraties aan PFAS gevonden zullen

worden dan in het westen en zuiden van Nederland en in industriegebieden
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Het is zeker dat op alle brandweeroefenplaatsen die verspreid over heel

Nederland voorkomen PFAS in hoge concentraties gevonden zai worden

Het PFAS probleem is niet specifiek voor Nederiand maar speeit in heei Europa

Nederland zai zich in Europees verband inzetten op signalering van nieuwe

opkomende stoffen en ZZS en en voorkomen preventie van verspreiding van

ZZS en in het milieu waaronder PFAS

Kader

Besluit en Regeling Bodemkwaliteit

Toezeggingen in het AO leefomgeving van 7 maart 2019 en

kamerbrieven van 11 december 2018 Kamerstukken II 2018 19 30

015 nr 56 van 9 april 2019 Kamerstukken II 2018 19 28 089 nr

122 en van 29 mei 2019 Kamerstukken II 2018 19 28089 nr 135

Krachtenveld afstemming financiele en juridische implicaties
communicatie

Krachtenveld De decentrale overheden die reeds met de PFAS problematiek

zijn geconfronteerd hebben expliciet gevraagd om deze landelijke aanpak zie

ook onder politieke context Op ambtelijk niveau ziJn er contacten geweest
met marktpartijen uit de grondsector De directeur van DGWB zai op korte

termijn overleggen met de marktpartijen op bestuurlijk niveau Bij

marktpartijen zoals baggeraars en grondbanken is behoefte aan een

eenduidige landelijke aanpak waarbij de grondsector vanzelfsprekend het liefst

een zo ruim mogelijke landelijke normering vastgesteld ziet worden

Afstemming Het handelingskader de kamerbrief en de nota zijn intern

afgestemd met DGMI RWS en ILT en op ambtelijk niveau afgestemd met de

koepels Er heeft een bestuurlijk overleg met de koepels plaatsgevonden over

het handelingskader maar de koepels gaven op dat overleg aan dat het wat

hen betrof een informeel overleg was omdat zij nog niet met hun achterban

hadden afgestemd Verder heeft overleg plaatsgevonden met Schiphol omdat

Schiphol PFAS in hogere diffuse waarden dan gebruikelijk aantreft op zijn
terrain

Financiele implicaties Het ministerie bekostigt vanzelfsprekend alle PFAS

onderzoeken die het heeft uitgezet bij RIVM en eventuele andere onderzoeks

instellingen onder andere naar bio accumulatie uitloogkarakteristieken
mobiliteit en gedrag in grondwater Daarnaast bekostigt het ministerie het

onderzoek van RIVM naar de achtergrondwaarden in heel Nederland ruim 300

kEur en zai het ministerie het verzamelen en analyseren van alle Nederlandse

PFAS data door RIVM bekostigen ook bijna 300 kEur Ook RWS voert

metingen uit Hieraan en aan stagnatie en meerkosten van projecten van RWS

zijn financiele en mogelijk maatschappelijke consequenties verbonden Op dit

moment is nog niet duidelijk wat de kosten zijn Een eerste inschatting van

RWS geeft aan dat rekening moet worden gehouden met ongeveer 2 miljoen
euro per jaar voor beheer en onderhoudsprojecten De consequenties voor de

overige aanleg projecten zijn op dit moment niet in te schatten De extra

kosten zullen waar nodig door RWS via de reguliere werkwijze en lijnen worden

opgeschaald naar de verantwoordelijke beleidsDG s Waar nodig zullen deze

met een dekkingsvoorstel aan u worden voorgelegd
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Verschillende waterschappen meten op eigen kosten in hun eigen beheers

gebied De provincies Noord en Zuid Holland en Brabant zijn ook op eigen
kosten met uitgebreide metingen bezig De gemeenten zijn bij monde van de

VNG niet erg bereid te meten in hun gebied evenals de provincies die het

PFAS probleem nog niet kennen Zij geven aan de kosten voor PFAS metingen

bezwaarlijk te vinden lenW is van mening dat dit tot hun reguliere bodemtaak

behoort Doordat in de Kamerbrief heel Nederland verdacht is verklaard

moet bij grondverzet gemeten gaan worden door initiatiefnemers in het kader

van de zorgplicht

Juridische impUcaties De hergebruikswaarden die in het handelingskader zijn

neergelegd moeten worden opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit Dit zal

met spoed gebeuren omdat officieel het handelingskader pas in werking treedt

als de Regeling is aangepast Dit vraagt op korte termijn het vrijmaken van

capaciteit bij HBJZ en RWS Bodem naast DGWB

Doordat in de Kamerbrief is aangegeven dat in principe heel Nederland

verdacht is op het voorkomen van PFAS moeten initiatiefnemers in principe in

heel Nederland bij grondverzet gaan gemeten op PFAS zowel bij voorgenomen

projecten als bij bestaande projecten Voor deze laatste projecten is een

overgangsregeling tot 1 oktober 2019 dan moeten ook de lopende projecten
aan het handelingskader voldoen Flet toetsen van de gemeten waarden aan

het kader kan pas gebeuren als het Rbk is aangepast

I 10K2e 1Q 2e
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heeft mw Kroger de vraag gesteld of in het vervolg in de voortgangsrapportage voor het HWBP2

voor project Eemdijk en Zuidelijke Randmeren weer aangegeven kan worden welke stoffen er in

de thermisch gereinigde grond zijn aangetroffen Zij heeft hierin expliciet PFOA en GenX

genoemd De Minister heeft vervolgens helaas de toezegging gedaan om hier in het Tijdelijk
Handelingskader voor hergebruik van PFAS op in te gaan I

AO dat in de aanbiedingsbrief van het kader hierover een zin opgenomen kan worden

Hieronder een voorstei hiervoor

jdoet o a HWBP en ik aanwezig bij het AO Water Daar10 2e

] heeft aangegeven na het10i 2e

11 1 en 10 2 g

Dit is ons voorstei Ben jij het hiermee akkoord kan je dit verder afstemmen bij DGWB En

zorgen dat de zin in de kamerbrief van het Tijdeiijk handeiingskader PFAS opgenomen wordt

Groet

1Q 2e bni|10 2e»

121705 0036



10 2e 1 DGRWVan

Aan [lOK^ele Ij lOW2el | B5K

i DGRWCc raiiiTKEiniBiiitigI 1 U k e]

Onderwerp
Datum

RE publicatie tijdelijk handelingskader PFAS

vrijdag Sjuli 2019 14 35 15

Ok ga ik nu doen

] BSK[ @minienw nlVan I 10 2e no 2e

Verzonden vrijdag 5 juli 2019 14 32

10 2e

D DGRW [

CC I 10 2e t 2e t10 2ej DGRW [
| 10 2e | nGRW [

Onderwerp FW publicatie tijdelijk handelingskader PFAS

Urgentie Floog

| minienw nl

^minienw nl

Aan [ 10 2e 10 2e

10 2e 1Q 2e

5iminienw nl10 2e

Ha I 1U 2e 1^
Kun jij dit met speed oppakken Graag snel oppakken van middag en op hoofdlijnen antwoord

maken concept voor |io 2^

Greet io 2e |

f1Q 2»10 2e l

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

@ 06 1 10K2e Tsecr I 10 2e ] P6 j 10 2e

Kl [

□

^minienw nl1Q 2e

Van | [io 2e | DGRW | iQ 2e Dminienw nl

Verzonden vrijdag 5 juli 2019 13 46

I H BSK I 10 I ’iP 2e |5 minienw nl

CC 10 2e
^

BSK l 10 2e B minienw nl

Onderwerp FW publicatie tijdelijk handelingskader PFAS

Aan

Ha I 10 2e

Misschien goed om hier snel op te reageren zou jij een antwoord mail voor mi] willen

laten opstellen

Groet

10 2eH

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberrv com

1@VNG NIVan I I0 2e

Datum vrijdag 05 jul 2019 11 57 AM

Aan | 10 2e | DGRW | 1Q 2eri minienw nl

[tlUIlESl
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Kopie io 2e ii0 [2e bsK [

Onderwerp publicatie tijdelijk handelingskader PFAS

l5 miniRnw nl10 2e

GeachteiT

Wellicht ten overvloede het volgende

Afgelopen woensdag heeft uw ministerie in de stuurgroep Bodem laten weten dat het tijdelijk

handelingskader PFAS deze week door uw bewindspersoon naar de kamer wordt gezonden

Tijdens de stuurgroep vergadering is o a door ons aangedrongen op uitstel van het verzenden het

handelingskader Er is toen afgesproken om met een kemgroep vanuit i w ipo en vng die de

voorgaande dagen al heel actief was verder te onderzoeken wat partijen nodig hebben om met

het tijdelijk handelingskader goed ami de slag te kunnen gaan

We zien dat de kemgroep in korte tijd vorderingen maakt in het vinden van gezamenlijke

aanpak Kijkend naar waar zij nu staan is onze conclusie dat we samen nog niet ver genoeg zijn

om te zorgen voor een succesvolle implementatie van het tijdelijk handelingskader

Daamaast is het tijdelijk handelingskader nog niet formeel in ons bezit Wij hebben begrepen dat

niettemin het tijdelijk handelingskader op korte termijn wordt verzonden In deze context kunnen

wij niet anders dan bij alle vragen die wij krijgen door te veiwijzen naar het ministerie van lenW

Wij vinden dit een onwenselijke situatie en widen bovendien voorkomen dat er complicaties

ontstaan door capaciteitsgebrek bij de laboratoria het grondverzet verder vast loopt en er

maatschappelijke onrust ontstaat rondom gevreesde gezondheidseffecten van historische

bronlocaties PFAS

Om bovenstaande redenen verzoeken wij uitstel van publicatie van het tijdelijk handelingskader

tot het moment dat de kemgroep tot een voor iedereen werkbare gezamenlijke aanpak is

gekomen

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

121278 0037



[ DGRW[iM^lVan

Aan ■ 85Knu] i^ei10 2e}

Cc Ti BSK II 1U } 26 DGRW [ mL10l 2e

DBO

RE stand van zaken PEAS handelngskader onmst VNG en IPO

vrijdag Sjuli 2019 14 04 58

10 2e

Onderwerp

Datum

Hal 10 2e

Dank voor je mail lijkt mij een verstandige aanpak en kan inderdaad ook gebruikt worden
voor een mail aan de VNG

Groet

0OK2§

Verzonden met BlackBerry Work
www b1ackberry com

Van ] BSK

Datum vrijdag 05 jul 2019 1 06 PM

Aan lQ 2ey

Kopie [

10 2e ^minieiiw nl10 2e

DGRWP 10 2e lSmmieiivv nl

r BSK j 1 Q 2e nfl i niiiienw til | 1Q 2e b 2e tloR^ DGRW

10 2e nOK2il DGRW

] DGRW

10 {2e

]minienw nl [f 10 2e

10 2e |e10 K2e

K10 2e ir iO 2e Kminienw nl

Onderwerp stand van zaken PFAS handelngskader onmst VNG en IPO

Zoals afgesproken gisteren tijdens de bbq het volgende ten aanzien van de onrust van VNG en IPO met

betrekking tot het handelingskader brief is overigens nog steeds niet uit ligt nog bij de stas gaat volgenfelHUe

niet eerder uit dan maandag

• Op verzoek van gemeenten^ waterschappen en provincies die geconfronteerd zijn met de PFAS

problematiek hebben we zo snel als mogelijk een handelingskader PFAS opgesteld zodat de stagnatie

in het grond en baggerspecieverzet grotendeels opgelost kan worden zonder het risico dat we de

problematiek vergroten en zonder risico s voor mens en ecologie
• We hebben daartoe de afgelopen maanden een intensief traject doorlopen samen met de koepels en

RIVM In goed overleg is een handelingskader opgesteld Is recent reuring ontstaan omdat op het

laatste moment bleek vanuit HBJZ dat de achtergrondwaarde en bodemfunctiewaarde van Natuur en

Landbouw identiek moeten zijn volgens het Besluit bodemkwaliteit is voor landbouwgronden op

juridische gronden op het laatste moment een wijziglng doorgevoerd die pas lets later isgedeeld

met de koepels Betekent alsnog verruiming ten opzichte van huidige situatie

• Hoewel deze wijziging op zich in lijn was met wat IPO wilde voor landbouw meten in ontvangende

bodem en in toegepaste grond i p v alleen in toegepaste grond is dit aangegrepen door IPO en VNG

om op de rem te gaan staan en te vragen nog een paar maanden te wachten met het handelingskader

De vrees van met name VNG zit hem in 2 dingen de communicatie moet goed opgetuigd zijn zodat zij

de lijn van het handelingskader kunnen ondersteunen en de capaciteit van de laboratoria is niet

toereikend om de bulk aan achterstallige metingen te doen IPO steunt de VNG in deze De UvW wil

dat het handelingskader wordt gepubliceerd omdat er teveel werkzaamheden stil liggen

• Met betrekking tot de communicatie is de afgelopen dagen heel hard gewerkt om te zorgen dat deze op

orde is op moment van verschijnen van de brief VNG en IPO lijken daar op dit moment tevreden over

te zijn

• Met betrekking tot de capaciteit van de laboratoria zitten we samen met RWS al enige tijd om de tafel

met de labs Er is nu een standaardlijst van PFAS waarop ze kunnen meten en de laboratoria hebben

121601 0038



aangegeven deze lijst te kunnen meten Probleem is dat er een bulk van metingen aankomt omdat

alle projecten in Nederland nu moeten gaan meten Daar zijn de laboratoria op dit moment niet op

berekend Dat betekent dat er een wachtrij zal gaan ontstaan Dit is niet op korte termijn op te lessen

de laboratoria willen geen nieuwe apparatuur aanschaffen zoiang ze niet zeker weten dat op al die

PFAS die nu op de lijst staan gemeten most biijven worden Zij willen daarmee wachten tot er een

deflnltlef kader ligt Bovendien duurt de aanschaf van nieuwe apparatuur ook enkele maanden

• Deze situatie is niet op te lossen door enkele maanden te wachten met publicatie van het

handelingskader en ook niet door de verpiichting tot meten enkele maanden uit te steiien Die bulk

komt moet dan weggewerkt worden en daarna kunnen de laboratoria het wel aan

• De zorg die IPO en VNG hebben is dat handhavers van de omgevingsdiensten wel willen gaan

handhaven en niet pragmatisch met de wachtrij omgaan Dat betekent dat er toch weer op grote

schaal projecten komen stil te liggen Dat is juist niet de bedoeling Dit kan worden opgelost wat hen

betreft door een brief te sturen naar gemeenten en provincies en hen te adviseren of te verzoeken om

in alle redelijkheid met die wachtrij door capaciteitsgebrek bij de laboratoria om te gaan De

omgevingsdiensten worden aangestuurd door de gemeenten d us dit biedt een opiossi ng voor grond

die belast is met diffuus verspreide PFAS het biedt geen opiossing voor vervuiling door puntbronnen

die moet gemeten worden voor je aan de slag kan IPO heeft aangegeven dat een toezegging dat die

briefer komt hen voldoende comfort biedt om deze lijn en het publiceren van het handelingskader te

steunen Samen met IPO UvW en VNG kan een dergelijke brief komende week worden opgesteld

• De verwachting is dat pragmatisch omgaan met die wachtrij niet leidt tot nieuwe vervuilingen stas heeft

zorg dat er nieuwe verontreinigingen ontstaan omdat het gaat om diffuus verspreid PFAS waarvan de

waarden tot op heden generiek order die 3 7 3 grens liggen

• Om kou uit de lucht te halen lijkt het goed om een dergelijke brief op te stellen en volgende week uit te

laten sturen doorjou 6f®I5e
• Wellicht verstandig om stas hierover ook nog te informeren

• AIsJe bovenstaande deelt kunnen we dat aangeven bij de andere overheden

Grnptrrnnf2^

dimiiiitjaii
10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

S 06 | 10 2e f secr QUH^e 06 10^
Kl 1Q 2e IBminienw nl

121601 0038



1 U j el~FTVan

Aan

DGRW

rlui ^6]e I 10 2e BSK [ 1 DBO11 U 2e

Cc lU l^el

Onderwerp
Datum

RE Tijdelijk handelingsperspectief PFAS

vrijdag Sjuli 2019 15 44 16

HOi io 2e kunnen we zo met die van de VNG samen doen lijkt mij Op enkele punten is zijn
mail inmiddels aiweer achterhaald ik heb de vragen met antwoorden voor op de website

gedeeld met tLg 2j I0 2e en rRaRg En we hebben afgesproken om dinsdag aan die brief te

werken

Misschien toch vragen of ze de provincies en gemeenten komende maanden wel op de

zorgplicht gaan handhaven om de problematiek niet groter te maken Dan willen wij wel

wachten met het kader

Vr gr pro]

Van I 10 2e po 2e

Verzonden vrijdag 5 juli 2019 14 54

Aan || io 2^2e

] BSK

lel] DGRW 1Q 2e ^ 2e p0 2e] DGRW

10 2e | 10 2^ DGRW

Onderwerp FW Tijdelijk handelingsperspectief PFAS

CC

Hoi

Graag hier ook een conceptmail voor li0 2g

Groet I 1Q 2e |

10 2^

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat S 2515 XP Den Haag

S 06 i 1Q 2e | secr I0 2e P6 | 10 2eT
Kl 1Q 2e IBminienw nl

Van | lD 2e | DGRW | I0 2e ~| minienw nl

Verzonden vrijdag 5 juli 2019 14 51

Aan I 10 2e I0 2e I bSK l lQ 2e P5 minipnw nl

CC n0 2e
^

I BSK l 10K2e Bminienw nl

Onderwerp FW Tijdelijk handelingsperspectief PFAS

En dit is dan reactie van het IPO

Groet

Pro]

Verzonden met BlackBerry Work
www biackberry comf

Van Tekin dhr A Adnan

Datum vrijdag 05 jul 2019 2 38 PM

Aan [I0 2e ^ DGRW ] i0K2ej~^niiiiienw nl

Kopie I t1QX2e |T brabant nl 1 10 2e

iiM 50]glnoord hnlland nl

_

10 2e If pzli nl | 1 Q 2e ~Kp7Ji nl ri 0 2^1

| tl0 2e l finv2p [gJnQord holland nl

Onderwerp Tijdelijk handelingsperspectief PFAS

Beste I I0 2e I

Namens IPO ben ik gemandateerd voor het dossier tijdelijk handelingsperspectief PFOS PFOA en

GenX

10 2e

Zoals aangegeven in de IPO brief aan de Staatssecretaris van ljuli jl met kenmerk VTFI

10144 2019 zijn wij verheugd dat het Rijk de regierol op het PFAS dossier heeft genomen Deze

brief is vier weken geleden opgesteld naar aanleiding van destijds de concept teksten voor het

121698 0039



tijdelijk handelingsperspectief PFOS PFOA en GenX

Afgelopen woensdag heeft de stuurgroep bij elkaar gezeten waarbij wij vanuit IPO een signaal

hebben afgegeven dat bet proces naar bet definitieve handelingsperspectief onzorgvuldig is

verlopen De definitieve versie van bet tijdeiijk bandeiingsperspectief is niet afgestemd met de

koepels In de definitieve versie beeft een dusdanige wijziging plaatsgevonden van de risicogrens

voor natuur landbouw dat deze met de koepels had moeten worden afgestemd Procesmatig

kan dit niet en vinden wij dat er sprake is van een onzorgvuldig proces Waarbij door deze

wijziging de gevolgen voor bet grondverzet ons inziens nog nader hadden moeten worden

onderzocht

Ondanks dat wij begrip hebben dat deze wijziging om juridische redenen heeft plaats moeten

vinden Voor bet definitieve handelingsperspectief wil ik dan ook bet belang aangeven van een

zorgvuldig proces dat tot meer draagviak zal leiden

Tevens vinden wij bet belangrijk dat bet ministerie z s m bet RIVM de opdracht verstrekt om een

onderzoekte starten naarde achtergrondwaarde voor PFAS in Nederland om een onderbouwde

risicogrens te hebben voor natuur landbouw waardoor naar alle waarschijnlijkheid bet

grondverzet meer op gang zal komen Wij verzoeken u om bier haast mee te maken

Afgelopen woensdag heeft bet ministerie van lenW in de stuurgroep medegedeeld dat bet

tijdelijk handelingsperspectief PFAS deze week door de bewindspersoon naar de kamer wordt

gezonden Vanwege bet feit dat bet communicatieproces nog niet helder was en bet feit dat de

laboratoria de grote hoeveelheden monsters mogelijk nietaan kunnen isertoen afgesproken

om een kerngroep vanuit lenW IPO en VNG op te richten Deze kerngroep was al heel actief in

de dagen hiervoor om verder te onderzoeken wat partijen nodig hebben om met bet tijdelijk

handelingsperspectief aan de slag te kunnen

De kerngroep maakt in korte tijd vorderingen om te komen tot een gezamenlijke aanpak Kijkend

naarwaar zij nu staan is onze conclusie gelijk aan die van de VNG dat we samen nog niet ver

genoeg zijn om te zorgen voor een succesvolle implementatie van bet tijdelijk

handelingsperspectief Mede doordat een brief ontbreekt aan de bevoegde gezagen waarin bet

advies van bet Rijk is opgenomen over handhaving bij capaciteitsgebrek bij laboratoria de

factsheet met vraag en antwoorden hebben wij nog niet kunnen inzien waardoor hierover geen

afstemming heeft plaats kunnen vinden met de koepels In deze context kunnen wij niet anders

dan bij alle vragen die wij krijgen door verwijzen naar bet ministerie Wij vinden dit net als de

VNG een onwenselijke situatie en willen bovendien voorkomen dat er complicaties ontstaan

door capaciteitsgebrek bij de laboratoria bet grondverzet verder vast loopt en er

maatschappelijke onrust ontstaat rondom gevreesde gezondheidseffecten van historische

bronlocaties PFAS

Wij willen nogmaals benadrukken dat wij bet van zeer groot belang achten dat er een tijdelijk

handelingsperspectief komt maar dat bier wellicht meer tijd voor nodig is om een zorgvuldig

proces te doorlopen

Om bovenstaande redenen verzoeken wij om tijdelijk uitstel van publicatie van bet tijdelijk

handelingsperspectief of de datum van inwerking treden verder in de tijd te zetten Flierdoor kan

de kerngroep tot een voor iedereen werkbare gezamenlijke aanpak komen

Wij onderschrijven hiermee de mail die u vandaag heeft ontvangen van de VNG

Met vriendelijk greet

Adnan Tekin namens IPO

Gedeputeerde Bereikbaarheid en Mobiliteit Leefbaarheid Gezondheid en Milieu en Schiphol

@tekinadnan

T fl io 2e
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Dreef 3 2012 HR Haarlem

www noord holland nl

I fl0 2e [5 noord hnlland nl

Provincie

Noord HollandmJ
Aan dit bericht en eventuele bijiagen kunnen geen rechten worden ontleend

Het Provinciaal Bestuurvan Noord Holland

121698 0039



iU 2eT~nVan

Aan

Onderwerp

Datum

DGRW

1 DBO |_UUjlkell|IbSK [I’luK^eiei 2e 10 2e

RE overzicht knelpunten tijdelijk hardelingskader PEAS

maandag 26 augustus 2019 11 55 31

DGRW

Indrukwekkende lijst helaas l i0K2e | eriloK^f^ijn ook wear terug Idee om een keer bij elkaar

te zitten en kijken of de bijbehorende acties kunnen concretiseren aanvullen etc

Gr [iQ 2e

] BSK [Van I io 2e noK2^

Verzonden vrijdag 23 augustus 2019 15 49

]®minienw nl1D 2e

] DGRW | I0 2e Pminienw nl I iQ 2e

| minienw nl iQ 2e ^ 2e ^io 2el DGRW

Aan

| 10 2e | DGRW [

j I0 2e g nninienw nl

Onderwerp RE overzicht knelpunten tijdelijk handelingskader PEAS

10 2e

10 2e

Fijn dat je dit hebt opgepakt goed om dit vender te vervolmaken

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

S 06] 1Q 2ej~] secr I dOKZel H Q6| 10K2e Tl lCI 2^H a[g7f2H n0V2e^ I

E minienw nl1Q 2e

Van | 10 2e t2e | | 10 2e | DGRW l 10 2e

Verzonden vrijdag 23 augustus 2019 15 20

Aan I io 2e no 2e

DGRW I

1 minienw nl

] BSK I

fominienw nl 10K2e ^ 2e j10 2ej DGRW

1Q 2e |t10X2e |15 minienw nllQ 2e

10 2e

1 I0 2e S minienw nl

Onderwerp overzicht knelpunten tijdelijk handelingskader PEAS

Hoi t10K2e] I 1Q 2e 10 2el^

Ter informatie zie bijgevoegd een overzicht met verschillende knelpunten als gevolg van

PFAS

Dit is een werktabel om bij te houden hoe het loopt en waar we nog een beheersmaatregel om

maar een rws term te gebruiken op moeten kunnen zetten Al met al de nodige knelpunten
met PFAS al dan niet als gevolg van het handelingskader zowel bij grondverzet als

baggerwerkzaa mheden

De tabel Is samenvoeging van verschillende teksten Nog niet helemaal strak getrokken maar

slechts kleine redactieslag gedaan

Greet io 2e

121225 0040



10 2e ~| DGRW

□^7lOK2eyiBSK I 10 gairal DGRW

^^ 10 2e lDGRW [
RE Concept note ter informatie nav berichtgeving ~ het Tijdelijk Handelingskader PFAS concept v2

woensdag 28 augiistiis 2019 15 50 35

Van

Aan ItBiigBai • BSKI u [^eT

Cc tDBQ [ DGRWn U K2e] M 1Ul 2e I10 2e

Onderwerp
Datum

Hal 10 2e

Lijkt mij voor nu een heldere notitie Kan wat mij betreft nu snel de tassen in Ik ben

akkoord

Begreep van io 2e | tijdens het DT dat zij nog iets zou kunnen aanvullen Zij stemt dat af

met I 10 2e]n

Groet

fl0k2^

Verzonden met BlackBerry Work
www bI ackberry com

] BSK C
Datum woensdag 28 aug 2019 2 35 PM

Aan | I0 2e | DGRW l I0 2e l}minienw nl [

I ininienw nlVan ti0 2e noK2^ 10K2e

1Q 2e ^ BSK

l 10 2e ininieiiw iil

Kopie | 10 2e b 2e tl0 2ei DGRW 10 2eT

1 10 2e I DGRW 10 2e ^@minienw nl I [1D 2e ^ 10 2e ] DGRW

10 2e

l niinienw n110 2e

Onderwerp Concept nota ter informatie nav berichtgeving ~ het Tijdelijk Handelingskader PFAS

concept v2

Bij deze voorstel voor nota aan M en stas over tijdelijk handelingskader PFAS incl paar zaken

nav staf net

Ook Stas wil nota graag vandaag in de tas

Ik zet nota nu ook door in HPRM

Groet iQ 2e |

122037 0041



10 2eVan

Aan

Onderwerp

Datum

DGRW

|1Q 2ej DGRW Iitiaieaiiaig^ II BSK I 10 2el tl

RE Concept nota ter informatie nav berichtgeving ~ het Tijdelijk Handelingskader PEAS concept v2

woensdag 28 augustus 2019 16 49 ^

1U [2el niUII23l DGRW

Hoi I 10K2e

Heb jij inmiddels contact gehad met | io 2e |
Had zij nou nog een aanvulling op de nota Waar ging dat over

Groet I io 2e |

Van I io 2e no 2e

Verzonden woensdag 28 augustus 2019 16 03

Aan 10 2e Dxze DGRW | 10 2e pe \\ 10 2e I DGRW

| l0 2e | DGRW

Onderwerp FW Concept nota ter informatie nav berichtgeving
~

het Tijdelijk Handelingskader

PFAS concept v2

] BSK

10K2e

Iiun2einui 2e l

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

S 06 1 10 2e ] secr nOK2e 1Q6 I 1Q 2e ttgovstt nOV2e I

Kl [ igiminienw nl1DK2e

] BSKVan l 10 2e 1Q 2e

Verzonden woensdag 28 augustus 2019 16 02

DBO [ 1@minienw nlAan

Onderwerp Concept nota ter informatie nav berichtgeving het Tijdelijk Handelingskader PFAS

conceptv2

10 2e 10K2e

Hoi

Deze heeft akkoord vandDEH

Groet lQX2e |
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Van

Aan

Onderwerp

Datum

]^ 10 2e ^DGRW
II ■ BSK

U ^6] |

nu] i^ei10 2e}

RE pfas wvl

donderdag 29 augustus 2019 11 42 22

Hoi I I0 2e heb je voor mij de brief Dan kan ik hem inpassen Vr gr ho 2e]|

] BSK [ g minienw nlVan I io 2e no 2e

Verzonden donderdag 29 augustus 2019 11 40

10 2e

Aan 10 2e ^X2e h0 2el DGRW | 1Q 2^

I I0 2e I dGRW | I0 2e j minienw nl

10 2e in0 2e DGRW [

| minienw nl io 2e \

CC [ | minienw nl10 2e

Onderwerp FW pfas wvl

Hoi

Heb aangegeven dat we dat inderdaad gaan doen Kunnen jullie liefst morgen einde dag
passage voor de brief stand van zaken duurzaam hergebruik maken Is gisteren in de staf stas

afgesproken
Groet 1Q 2e I

rii»iT«trawmTnail

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien
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Onderwerp pfas wvl
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Dag I I0 2e I goed je te ontmoeten gister

Zoals besproken in de dgmi staf wellicht goed om zinsnede in lijn met deze wvl pfas in de

bodembrief op te nemen nav kritiek bouwsector

We doen dit niet voor niks Deze stoffen PFAS zijn een risico Voor ons milieu voor onze

gezondheid Dit heeft idd gevolgen voor in de praktijk Mensen moeten gaan meten Dat dit tot

vertraging leidt is van tijdelijke aard Omdat 1 Labatoria op de toenemende vraag zullen

inspelen [dit is inmiddels bet geval] en 2 Aannemers zullen rekening gaan houden qua planning

voor bet PFAS onderzoek

Grt

Met vriendelijke groet
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Kenmerk

IenW BSK 2019 lB5967

Bi]lage n

Dossier AO leefomgeving

AO Leefomgeving 12 September

Inleiding

Op donderdag 12 September vindt van 14 00 tot 17 00 uur een AO

Leefomgeving plaats met de vaste commissie voor lenW in de Thorbeckezaal

Het vooroverieg is gepiand op donderdag 5 September van 15 30 tot 16 00

uur Bijgevoegd zijn de convocatie en een uitgebreid achtergrond dossier Voor

het AO krijgt u nog een handzaam dossier voor tijdens het debat

Politieke duiding
De punten die naar onze verwachting de meeste aandacht zuiien krijgen tijdens
het debat zijn reeds geagendeerd
• Luchtkvjaiiteit Hoofdiijnen Schone Lucht Akkoord SLA IBO en

beleidsdoorlichting NSL

• Tiideiiik handeiingskader PFAS Toepassingsnormen voor PFAS houdende

grond of baggerspecie in een separate nota wordt u deze week

geinformeerd over recente nieuwsberichten over het tijdelijk

handeiingskader PFAS en onder meer een brief van ProRail over de

consequenties voor projecten van ProRail

naar verwachting alsnog geagendeerd
• Geurhinder Reactie op rapport Biesheuvel over geurhinder als tweede

brief met inhoudelijke reactie definitief uit is vooraf aan AO

vanwege actualiteit mogelijk oak aan de orde

• Afval Enerqiebedriif Amsterdam AEB Rolverdeling en

verantwoordelijkheden naar aanleiding van brief importplafond buitenlands

afval

• Stikstofaanpak Relatie met SLA NEC en geurhinder
• Ultrafiinstof rond Schiphol Relatie met SLA geagendeerd voor AO

Luchtvaart daags voor AO

• Financiele zekerheidsstellinq Relatie kan worden gelegd met problemen bij
AEB naar aanleiding van brief importplafond buitenlands afval

Pagina 1 van 3

305957 0044



Bespreekpunten
• In het dossier is een algemene redeneerlijn opgenomen waarin u onder

andere de contouren schetst van de milieuvisie als inleiding op bespreking
van de inhoudelijke onderwerpen Deelt u de strategie om de Kamer in dit

stadium over de contouren hiervan mondeling te informeren

• AEB Hoe ver wilt u in dit AO hierop gaan acteren Keuze u behandelt de

basisvragen en verwijst voor nadere behandeling naar het AO Circulaire

Economie of u kiest voor uitgebreide behandeling in dit AO Bij keuze voor

uitgebreide behandeling zal het dossier daarop aangepast worden

• Tijdelijk handelingskader PEAS Deelt u de voorgestelde lijn waarin u

benadrukt dat dit kader op een verantwoorde manier stagnatie in

grondverzet en baggerwerkzaamheden beoogt weg te nemen en dat dit

een verruiming is ten opzichte van de eerdere praktijk
• Stikstofaanpak Intensivering en uitbreiding van bronmaatregelen om

depositie van stikstof te verlagen heeft relatie met SLA NEC en aanpak

geurhinder Welke positie wilt u vender in dit dossier innemen

• Eenste resultaten RIVM onderzoek naar ultrafijnstof Schiphol is

geagendeerd voor het AO Luchtvaart [op 11 sept daags voor AO

Leefomgeving Kans bestaat dat dit onderwerp ook aan de orde komt in

het debat over het onderwerp luchtkwaliteit Hoe wilt u daar mee omgaan

Mogelijke aanvullingen op agenda AO

Recent venstuurde kamerbrieven die betrokken kunnen worden op de agenda
voor het AO

Aanbieding Staat van de Veiligheid BRZO bedrijven 2018 [lENW BSK

2019 134829 9 juli 2019

Evaluatie maatregelen jaarwisseling [JenV 2650641 mede namens lenW

16 juli 2019

Kamerbrief over stand van zaken beleidsintensivering spoortrillingen
IENW BSK 2019 107580 18 juli 2019

Tweejaarlijkse evaluatie EC tenuitvoerlegging van milieubeleid [EIR
IENW BSK 2019 155029 24 juli 2019

Kamerbrief over instellen importplafond buitenlands afval [lENW BSK

2019 172885 7 augustus 2019

1

2

3

4

5

Nog te versturen brieven die betrokken kunnen worden op de agenda
1 Beantwoording schriftelijk vragen Kamerlid Wassenberg PvdD naar

aanleiding van de artikelen over gezondheidsrisico s rubbergranulaat voor

kinderen MZS mede namens lenW gaat voor AO uit

2 Reactie rapport commissie Biesheuvel gaat voor AO uit

3 Voortgangsbrief duurzaam hergebruik grond gaat voor AO uit

4 Aanbieding notitie RIVM aanvullend analyse als onderbouwing van ambitie

Schone Lucht Akkoord gaat voor AO uit

5 Kamerbrief over ZZS status en metingen GenX stoffen gaat voor AO uit

conform verzoek Kamer tijdens regeling van werkzaamheden van 2 juli
6 Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Von Martels CDA over het

bericht Onverwoestbaar stofje gaat bouwprojecten lamleggen verzoek

beantwoording vooraf aan AO

7 Aanbieding bestuurlijke brief gericht aan provinciale staten om

medewerking tijdelijke opslag of stort nav tekort verwerkingscapaciteit
AEB en verdere verduurzaming van de afvalketen Kamer wordt na 6

September geinformeerd zodat bespreking in Amsterdamse raad kan

worden meegenomen
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Inhoud dossier

• Voor alle inhoudelijke onderwerpen zijn redeneerlijnen toezeggingen

moties belanghjkste Q A s en een factsheet waar nodig in bijgevoegd
dossier opgenomen

• Op onderdelen betreft het nog een tussenstand en wordt deze aangevuld
met de actualiteiten van komende weken Als vender blijkt dat uit de

sondering bij de Kamer aanvullend onderwerpen aan de orde zullen komen

wordt het dossier daarop aangevuld

1Q 2e

DLCE
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1 Nota PFAS Zie opnnerkingen S bij nota

Vender ziet ze graag

1 dat er snel stappen worden ondernomen op het leader voor stoffen die nog niet in beeld genormeerd zijn begreep
dat jullie daar al mee begonnen zijn en daarbij oog voor risico dat partijen dan nog steeds hun kop in het zand kunnen

blijven steken en niet invulling geven aan zorgplicht die nu al geldt
2 een goede redeneerlijn voor het AO over het wel niet betrekken de brancheorganisaties bij het opstellen van het

Tijdelijk Handelingskader
Groet

10 2e

Duurzame Mobiliteit | OV | Luchtkwaliteit en geluid

Directie Bestuursondersteuning
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 I 2500 EX | Den Haag
11® verdieping D beuk

M| 10X26

]@minienm nl
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Berichtgeving over het Tijdelijk Handelingskader PFAS Datum

27 augustus 2019

Kenmerk

IENW BSK 2019 187307

Bijlage n

Inleiding

Op 8 juli 2019 heeft u het Tijdelijk Handelingskader voor hergebruik van PFAS

houdende grond en baggerspecie hierna Tijdelijk Handeiingskader PFAS

naar de Tweede Kamer gestuurd In de Stentor en het Algemeen Dagblad
hebben recent nieuwsberichten gestaan over de gevoigen van het Tijdelijk

Handeiingskader PFAS Aanleiding is dat diverse organisaties zich zorgen

maken over negatieve gevoigen voor uitvoeringsprojecten van grond weg en

waterbouw

Met deze nota wil Ik u informeren over de recente berichtgeving en signalen uit

de uitvoeringspraktijk met betrekking tot het Tijdeiijk Handeiingskader PFAS

Samenvatting
PFAS wordt vrijwel overal in de water bodem aangetroffen in Nederland en

West Europa Het bewustzijn ten aanzien van aanwezigheid van PFAS in grond
en baggerspecie is in de loop van 2018 gegroeid Voor het verschijnen van de

brief was op basis van de zorgplicht grondverzet en verzet van baggerspecie
boven de detectiegrens al niet toegestaan tenzij er lokaal beieid was In

Nederland werd tot de brief over het handelingskader veelal niet aan de

zorgplicht voldaan ai was in de brief van december 2018 over duurzaam

hergebruik van grond en april 2019 over het proces om te komen tot een

handelingskader PFAS al wel aangegeven dat er een wijdverbreide verdenking

op PFAS is in Nederland Voor de grondverzetbranche blijkt niet de zorgplicht
die al gold maar de brief met het tijdelijke handelingsperspectief het moment

dat ze niet meer konden ontkomen aan het meten van PFAS en op basis

daarvan actie te ondernemen

In de nieuwsberichten wordt kort gezegd gesteld dat het tijdelijk

handelingskader PFAS zorgt voor forse vertraging en meerkosten bij projecten
Men stelt dat met name de directe werking van het Tijdelijk Handelingskader
PFAS zorgt voor knelpunten bij projecten Ook diverse Kamerleden hebben in

de nieuwsberichten een reactie gegeven op de situatie Met name wordt
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kritisch gereageerd op de beperkte capaciteit bij laboratoria voor PFAS

analyses De langere analysetermijnen bij laboratoria leiden tot extra

vertraging en knelpunten in de uitvoeringspraktijk In de nieuwsberichten

wordt tegelijkertijd ook gewezen op de risico s van PFAS en wordt de noodzaak

voor normen onderkend

Naast de berichtgeving in de media hebben verschillende organisaties brieven

gestuurd aan het ministerie met knelpunten en commentaar op het tijdelijk

handelingskader PFAS Zo heeft de Brancheorganisatie voor Grondbanken

BOG een brief gestuurd namens de Nederlandse Vereniging van Procesmatige
Grondbewerkingsbedrijven NVPG de Vereniging Afvalbedrijven VA de

Vereniging van Milieu Adviesbureaus WMA de branchevereniging voor zand

en grindproducenten Cascade Bouwend Nederland en de Vereniging van

Waterbouwers Ook ProRail heeft een brief gestuurd over diverse knelpunten

bij lopende projecten Over deze laatste brief wordt u op korte termijn met en

separate nota geinformeerd

Onderstaand treft u de gehanteerde lijn in reactie op de berichtgeving
• Aanleiding voor het Tijdelijk Flandelingskader PFAS is dat verschillende

stoffen uit de PFAS groep zoals PFOA en PFOS diffuus verspreid
voorkomen in de water bodem in Nederland en Europa

• Op veel plaatsen worden deze stoffen in concentraties boven de

detectielimiet aangetroffen
• Gevolg is dat daar waar PFAS boven de detectielimiet is aangetroffen

en de zorgplicht werd nageleefd stagnatie optrad in het verzet van

grond en baggerspecie
• In diverse regie s was men dus al geconfronteerd met deze

problematiek Mede op verzoek van de betrokken decentrale overheden

is daarom het Tijdelijk Handelingskader opgesteld Dit handelingskader
is met verschillende partijen intensief besproken zoals andere

overheden en RWS

• Het Tijdelijk Handelingskader PFAS geeft een verruiming van de

toepassingsmogelijkheden voor PFAS houdende grond of baggerspecie
De toepassingsnormen uit het handelingskader bieden immers meer

ruimte dan de detectielimiet

• Uit de berichtgeving blijkt dat nu breder in het land PFAS voor

uitvoeringsproblemen zorgt
• De verplichting om grond of baggerspecie te laten onderzoeken op

PFAS is niet nieuw maar voIgt uit de zorgplichten op grond van de Wet

bodembescherming en de Waterwet in combinatie met de Regeling
bodemkwaliteit Er was dus sprake van een bestaande verplichting

• De praktijk leert dat onderzoek naar PFAS op veel plekken nog niet

gebeurde Met publicatie van het Tijdelijk Handelingskader PFAS is hier

nu wel breed aandacht voor

• In het tijdelijk handelingskader is wel een termijn tot 1 oktober 2019

opgenomen waarin eerder uitgevoerde milieu hygienische verklaringen
gebruikt kunnen worden zonder aanvullende analyse op PFAS Dit

termijn geldt niet voor nieuwe onderzoeken Bij nieuwe onderzoeken

moest dus per direct 8 juli 2019 PFAS worden meegenomen gelet op
de bestaande verplichting

• Door de toename in de vraag naar PFAS analyses is de analysetijd bij
laboratoria toegenomen Nog niet alle laboratoria konden het standaard

adviespakket van het Tijdelijk Handelingskader aanbieden Dit was

bekend bij lenW Echter door de laboratoria is aangegeven dat zij
zonder het tijdelijk handelingskader hun capaciteit niet konden

uitbreiden eerst moest immers zeker zijn dat de vraag naar PFAS

analyses inderdaad blijvend zou toenemen gezien voor de zeer
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gevoelige analyses dure apparatuur moet worden aangeschaft
Inmiddels kunnen de grote laboratoria het pakket wel aanbieden en

wordt door diverse laboratoria de capaciteit op het adviespakket
uitgebreid De capaciteit neemt op korte termijn toe al wordt wel

verwacht dat dat ook de vraag weer zal opstuwen
• Inschatting is dat de knelpunten van tijdelijke aard zijn omdat

enerzijds uitvoerders en grondverwerkers op de wat langere termijn de

gevolgen van het handelingskader inpasbaar kunnen maken in hun

planningen en anderzijds omdat de capaciteit bij de laboratoria verder

zal toenemen

• Dit neemt niet weg dat de knelpunten nu voor vertraging en

meerkosten zorgen Niet duidelijk is in hoeverre er een overlap is met

projecten die ook vanwege de PAS vertraagd zijn
• Op korte termijn zal wederom contact worden gezocht met diverse

partijen om de knelpunten verder te bespreken

In de brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot

duurzaam hergebruik van grond zal een passage worden opgenomen over de

impact van het tijdelijk handelingskader Deze brief zal voor het AO

leefomgeving aan de Tweede Kamer worden gestuurd Ook zijn over

bovenstaande inmiddels kamervragen gesteld door het lid Martels CDA

Gevraagd is om deze voor het AO leefomgeving toe te sturen

Zitten er naast de vertraging van het doen van de testen nog andere

i| pelpunten waar we ons op voor moeten bereiden

5^bijy inkoop van nieuwe grond als een party wordt afgekeurd
wat er gebeurt met de te vuile grond storten schoonmaken is daar

voldoende capaciteit voor

Goed om duidelijke Q A’s voor te bereiden

Pagina 3 van 3

101314 0046



I BSKlI 10 2e

10 2e DGRWII 1Q 2e

10 2e BSK

Mon 9 2 2019 7 56 08 PM

[10 2e 10 2eTo @minienw nl]

I@minienw nl1Cc

From

Sent

Subject FW Aanbieden offerte additionele opdracht Risicogrenswaarden en landsdekkende monitoring voor PFAS stoffen

M 270054

Received

20190830 add offerte PFAS pdf

Mon 9 2 2019 7 56 09 PM

177 2019 l W io 2e Aanbiedinasbrief add offerte PFAS 0021 pdf

H

3 offertes van RIVM graag advies

Met vriendelijke groet
10 2e

Van | l|ci 2^ 10 2e 1@rivm nl

Datum maandag 02 sep 2019 5 43 PM

Aan

Kopie

10 2e I BSK | 10 2e |@minienw nl

10 2e \ DGMI i lOK^e |@minknw nl

10 ge l@ininienw nL J 0Q 2e | | 10 2e [ ppM | |@ininienw nL

10 2e iO 2|t BSK ^ 10 2e |@minienw nl J 10 2e

lOK^g |@rivni nL | 1Q 2e | | 1QK2e @rivm nl i 10 2e 1 | 10 2e |@rivtn nl I _J101ggL

10 2e |@rivm nl | 10 2e t 10 2e |@rLvm nl

^0 2ej^ 10 2e |@rivm nl 10 {2e

^ lO 2e |@rLvin nl

Onderwerp Aanbieden offerte additionele opdracht Risicogrenswaarden en landsdekkende monitoring voor PFAS stoffen’ M 270054

10 2e DGRW

10 2g

10 2e @minienw nl

10 P9 |@rLvm nl 10 2e10 2g

@rivnLnI ] io 2g H
~

0 2g |@rivm nl dM V10 2e

10 2e besf4^eGeachte

Hierbij doe Ik u toekomen de aanvullende offerte Risicogrenswaarden en landsdekkende monitoring voor PFAS stoffen
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Offerte
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Miristerie van Volksgezojidheid
Welzijn en Sport

m

tijdelijk handelingskader 8 juli

Beschrijving opdracht5

Opdracht bestaat uit twee delen

1 Onderbouwing van een definitief kader voor hergebruik en toetsing van PFAS

stoffen zodat landelijke toetsing kan plaatsvinden van onder andere de

mogelijkheden om PFAS houdende grond en bagger afte zetten

Tevens het opzetten van een centrale database waarin decentrale overheden hun metingen
van PFAS in grond en grondwater kunnen aanmelden en ontsluiten Deze database draagt bij
aan de inventarisatie het diffuus voorkomen van PFAS in bodem

2 Een iandsdekkende bemonstering en anaiyse van PFAS concentraties in bodem op

de 100 AW2000 iocaties aangevuld met 100 iocaties in door de mens bei nvioede

gebieden Bedoeling is om anaiyse te verrichten cf uitgebreide pakket i e inciusief

GenX

6 Plan van aanpak

1 Onderbouwing van een definitief kader voor hergebruik en toetsing van PFAS stoffen

en opzet iandelijke database

Door het RIVM is in 2019 een anaiyse gemaakt van beschikbare en nog te ontwikkelen

risicogrenzen ten behoeve van een iandeiijk bruikbaar normenkader Deze anaiyse is mede tot

stand gekomen met de werkgroep NIBO OS De conciusie uit deze anaiyse is dat het huidige
kader niet geschikt is voor de afleiding van risico gebaseerde grenswaarden voor hergebruik van

grond die is verontreinigd met PFAS mobiei en bioaccumulerend Om dit mogeiijk te maken is

het nodig om het kader voor onderbouwing van normen voor hergebruik uit te breiden met de

specifieke eigenschappen van deze stoffen De inzet is om degelijke en breed gedragen nieuwe

methoden te ontwikkeien voor de afieiding van methodieken voor de afleiding van risicogrenzen
voor hergebruik van niet genormeerde stoffen

De voigende acties zijn voorzien

a Nazorg advies ecologische risicogrenzen
Product deelopdracht M 270054 01 RP

Risicogrenzen zijn veilige milieuconcentraties voor mens of ecosysteem die voor een spedfiek

toepassingsbereik worden afgeleid Risicogrenzen kunnen worden gebruikt in miiieubeleid om

normen vast te stellen

In 2010 zijn ad hoc ecoiogische risicogrenzen afgeleid voor PFOS Deze risicogrenzen waren niet

compleet doorvergifliging ontbrak en onvoldoende robuust voor de onderbouwing van landelijke
normen Flet RIVM is daarom in 2018 gestart met de herevaluatie van de ecotoxicologische data

voor PFOS Inmiddels zijn deze risicogrenzen beschikbaar en zijn zij gebruikt van de

onderbouwing van het tijdelijk handelingsperspectief
Onder deze activiteit worden adviezen geformuleerd over de toepassing van de beschikbare

ecologische risicogrenzen ten behoeve van een definitief handelingskader De aspecten
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Offerte

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Miristerie van Volksgezojidheid
Welzijn en Sport

m

combinatietoxiciteit doorvergiftiging en de bodemtypecorrectie maken daar in ieder geval
onderdeel van uit

oi^^ntwikkeling methodiek afleiding risicogrenzen uitspoeling
Product deelopdracht M 270054 01 RP

Bi] hergebruik van met PFAS verontreinigde grond en bagger kan gezien de mobiliteit van dit type

verontreinigingen uitloging naar het grondwater plaatsvinden Deze activiteit voorziet in de

afleiding van risicogrenzen voor uitloging Daarbij wordt gewerkt aan de modeliering van de

uitloging enerzijds en het vaststellen van toetscriteria anderzijds

■

c Risicogrenzen landbouw landelijke methodiek

Product deelopdracht M 270054 01 RP

Het RIVM heeft samen met WEnR indicatieve risicogrenzen afgeleid voor landbouw voeding voor

PFAS Deze activiteit is bedoeld om samen met partners binnen en buiten het RIVM deze methode

op te werken naar een werkwijze die leidt tot risicogrenzen die geschikt zijn voor een landelijk
normenkader Het resultaat zijn risicogrenzen die vergelijkbaar zijn met de reeds beschikbare LAC

waarden voor metalen

d Integratierapport risicogrenzen PFAS tbv definitief handeiingskader
Product deelopdracht M 270054 01 RP

Het opstellen van een rapportage met risicogrenzen voor PFOS en PFOA en beschrijving van

methoden die zijn ontwikkeld voor de beoordeling van dit type verbindingen De resultaten uit

bovenstaande activiteiten a tm c worden in dit rapport opgenomen

e Ontwerp kader voor afleiding risicogrenzen opkomende stoffen tbv onderbouwing toepassen en

toetsen

Product deelopdracht M 270054 01 OS

De lessen die geleerd zijn tijdens de ontwikkeling van aanvullende methodieken voor de afleiding
van risicogrenzen voor PFAS zijn ook inzetbaar voor de vaststelling van handelingskaders voor

opkomende stoffen in het algemeen Daarnaast is een aantal activiteiten voor de langere termijn

geidentificeerd die kunnen bijdragen aan een definitief handelingsperspectief voor het omgaan

met opkomende stoffen zie oa artikel in Bodem 2019

Onder deze activiteit wordt een ontwerp voor een aanpak richtlijn voor afleiding van risicogrenzen
voor opkomende stoffen opgesteld Dit ontwerp wordt ter advies gelegd aan de klankbordgroep
NIBO OS Bij de totstandkoming van het ontwerp wordt samengewerkt met de projecten POP UP

en SOILver om ervoor te zorgen dat het product uit deze activiteit complementair zijn op wat er in

andere projecten wordt ontwikkeld

f Landsdekkende database waarnemingen PFAS in grond water en bagger
Product deelopdracht M 270054 01 DB

Er is behoefte om beter gebruik te maken van metingen van PFAS in grond bagger en grondwater
om tot een beter inzicht te komen van landelijke achtergrond concentraties Een inventarisatie

moet uitwijzen in hoeverre de bestaande infrastructuur van de meetnetten geschikt is om een

dergelijke centrale registratie van metingen mogelijk te maken

Data kunnen worden aangeboden op li0 2 rivm n Onder deze activiteit worden de aangeboden

gegevens opgeschoond en ingelezen een relationele database Voor de ontsluiting van openbare

gegevens wordt gebruik gemaakt van de Atlas Leefomgeving Hiermee wordt dmv kaartlagen een

overzicht geboden van het voorkomen van PFAS in verschillende media

g Beleidsondersteuning
Product deelopdracht M 270054 01 BO

Deze post voorziet in de ondersteuning van beleid bij de implementatie van risicogrenzen en

methodieken en is primair bedoeld om ad hoc vraqen af te handelen en om te ondersteunen bij
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communicatie over de onderbouwing van beleid

h Afleiden aanvullende ecologische risicogrenzen
Uit het landelijk beeld van metingen naar PFAS kan blijken dat het nodig is om voor aanvuilende

stoffen ecologische risicogrenzen vast te stellen direct en indirect ten behoeve van normering
Omdat nu nog niet bekend is of en in welke omvang dit zal plaatsvinden is het werk als stelpost

opgenomen

2 Landsdekkende bemonstering en analyse van PFAS concentraties in bodem

Product deelopdracht M 270054 01 LB

Op de 100 AW2000 locaties aangevuid met 100 iocaties in door de mens beinvioede gebieden
wordt een landsdekkende bemonstering en analyse uitgevoerd cf uitgebreide pakket inclusief

GenX van PFAS concentraties in bodem

Voorselectie monsterlocaties

Voor de achtergrondwaarden in onbelaste gebieden wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van

de 100 oorspronkeiijke AW2000 iocaties Hierbij dient wei opnieuw nagegaan te worden of aan de

oorspronkelijke criteria voor selectie nog altijd wordt voldaan gegeven ruimtelijke ontwikkelingen
en de herkomst van PFAS Indien nodig worden alternatieve locaties gezocht
Om ook een landsdekkend beeld te krijgen van het voorkomen van PFAS in beinvioede gebieden
worden op 100 additionele locaties monsters van de boven en ondergrond genomen In de

selectiefase wordt een stratificatie naar bodemgebruiken toegepast en dienen puntbronnen

uitgesloten te worden

Bemonstering

Op alle locaties worden mengmonsters van de bovengrond en de ondergrond genomen op basis

van 9 steken in een raster van 6mx6m voor de honderd AW2000 locaties en een raster van

3mx3m voor de overige locaties Bij de bemonstering wordt bijzondere aandacht besteed aan

preventie van contaminatie

Analyse
De analyse bestaat uit een breed pakket PFAS inclusief GenX

Rapportage
De uitkomsten van de meetcampagne worden gerapporteerd in een RIVM rapport

7 Raakviakken met andere opdrachten

Deze opdracht heeft raakviakken met de opdracht Bodemkwaliteit M 270110
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Samenwerking en Internationale aspecten8

Brede samenwerking en afstemming is voorzien en wordt nader vorm gegeven binnen het

onderzoeksproject

Werkgroep NIBO OS

Ambtelijke werkgroepen

Expertise centrum PEAS

Productenkalender9

Productnr OG Productomschrijving
Database landsdekkend beeld

Integratierapport risicogrenzen PFAS

Kader opkomende stoffen

Beleidsondersteuning
Landsdekkend beeld PFAS

Opieverdatum
02 11 2020

01 07 2020

31 12 2020

31 12 2020

01 07 2020

01

02

03

04

05

10 Kosten producten en diensten

Productnummer OG

Titel product

Opieverdatum
Productnummer RIVM

Type product

Toelichting indien anders

Sturing
Productkosten huidig jaar
Waarvan programme

Waarvan apparaat
Productkosten levensduur

Waarvan programme

Waarvan apparaat

Toelichting productkosten

01

Database landsdekkend beeld

02 11 2020

M 270054 01 DB

Data base en modeilen

N v t

Output
55 320

0

55 320

92 140

0

92 140

N v t

Specificatie

Expert tarief

Floog tarief

Midden tarief

Laag tarief

Sub totaal

Materiele kosten

Totaal kosten bruto

opbrengst derden

Totaal kosten netto

Aantal 2019 2019 2020 2021 2022

0 0 0 0 0

295 34 810 36 285 0 0

5 510 535 0 0

0 0 0 0 0

300 35 320

20 000

55 320

36 820 0 0

0 0 0

36 820 0 0

0 0 0 0

55 320 36 820 0 0
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Spedficatie
Waarvan programtna

Waarvan apparaat

Aantal 2019 2019 2020 2021 2022

0 0 0 0

55 320 36 820 0 0

Productnummer OG

Titel product

Opieverdatum
Productnummer RIVM

Type product

Toelichting indien anders

Storing
Productkosten huidig jaar
Waarvan programma

Waarvan apparaat
Productkosten levensduur

Waarvan programme

Waarvan apparaat

Toelichting productkosten

02

Integratierapport risicogrenzen PFAS

01 07 2020

M 270054 01 RP

Rapportage
N v t

Output
59 710

30 000

29 710

154 605

30 000

124 605

N v t

Spedficatie

Expert tarief

Hoog tarief

Midden tarief

Laag tarief

Sub totaal

Materiele kosten

Totaal kosten bruto

opbrengst derden

Totaal kosten netto

Waarvan programme

Waarvan apparaat

Aantal 2019 2019 2020 2021 2022

40 5 600

23 600

5 800

88 560

0 0

200 0 0

5 510 535 0 0

00 0 0 0

245 29 710

30 000

59 710

94 895 0 0

0 0 0

94 895 0 0

0 0 0 0

59 710

30 000

29 710

94 895 0 0

0 0 0

94 895 0 0

Productnummer OG

Titel product

Opieverdatum
Productnummer RIVM

Type product

Toelichting indien anders

Sturing
Productkosten huidig Jaar

Waarvan programme

Waarvan apparaat

Productkosten levensduur

Waarvan programme

Waarvan apparaat

Toelichting productkosten

03

Kader opkomende stoffen

31 12 2020

M 270054 01 OS

Advisering Beantw vragen

N v t

Output
5 230

0

5 230

67 705

0

67 705

N v t

Spedficatie

Expert tarief

Hoog tarief

Midden tarief

Aantal 2019 2019 2020 2021 2022

0 0 2 900

59 040

0 0

40 4 720 0 0

5 510 535 0 0
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Spedficatie

Laag tarief

Sub totaal

Materiele kosten

Totaal kosten bruto

opbrengst derden

Totaal kosten netto

Waarvan programma

Waarvan apparaat

Aantal 2019 2019 2020 2021 2022

0 0 0 0 0

45 5 230 62 475 0 0

0 0 0 0

5 230 62 475 0 0

0 0 0 0

5 230 62 475 0 0

0 0 0 0

5 230 62 475 0 0

Productnummer OG

Titel product

Opieverdatum
Productnummer RIVM

Type product

Toelichting indien anders

Sturing
Productkosten huidig jaar
Waarvan program ma

Waarvan apparaat
Productkosten levensduur

Waarvan program ma

Waarvan apparaat

Toelichting productkosten

04

Beleidsondersteuning
31 12 2020

M 270054 01 BO

Advised ng Beantw vragen

N v t

Output
7 000

0

7 000

14 915

0

14 915

N v t

Spedficatie

Expert tarief

Hoog tarief

Midden tarief

Laag tarief

Sub totaai

Materieie kosten

Totaal kosten bruto

opbrengst derden

Totaal kosten netto

Waarvan programme

Waarvan apparaat

Aantal 2019 2019 2020 2021 2022

0 0 0 0 0

II 55 6 490 7 380 0 0

5 510 535 0 0

0 0 0 0 0

60 7 000 7 915 0 0

0 0 0 0

7 000 7 915 0 0

0 0 0 0

7 000 7 915 0 0

0 0 0 0

7 000 7 915 0 0

Productnummer OG

Titel product

Opieverdatum
Productnummer RIVM

Type product

Toelichting indien anders

Sturing
Productkosten huidig jaar
Waarvan program ma

Waarvan apparaat

Productkosten levensduur

Waarvan program ma

Waarvan apparaat

05

Landsdekkend beeld PFAS

01 07 2020

M 270054 01 LB

Rapportage
N v t

Output
289 040

260 800

28 240

316 635

260 800

55 835
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Toelichting productkosten De materiaalkosten binnen dit product zijn bestemd voor de

inkoop van capaciteit voor bemonstering en analyse

Specificatie

Expert tarief

Hoog tarief

Midden tarief

Laag tarief

Sub totaal

Materiele kosten

Totaal kosten bruto

opbrengst derden

Totaai kosten netto

Waarvan programma

Waarvan apparaat

Aantal 2019 2019 2020 2021 2022

0 0 0 0 0

235 27 730 27 060 0 0

5 510 535 0 0

0 0 0 0 0

240 28 240

260 800

289 040

27 595 0 0

0 0 0

27 595 0 0

0 0 0 0

289 040

260 800

28 240

27 595 0 0

0 0 0

27 595 0 0
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Retotiradres Postbus 1 3720 BA BIfthoven

Minrsterie van Infrastructuur en Waterstaat

Dlrectie Waterkwalftelt Ondergrond en Marien

A van Leeuwenho«klaan 9

3721 MA Bittboven

Pbstbus 1

3720 BA Bilttwven

www rlvm nl

KvK Utrecht 30276SB3

10 2e 10 2e

Postbus 20901

2500 EX DEN HAAG

T I l1ui 2eT

Jht II In IIII III ill
10^t2eF [

nPff2b Wvm nl

0ns kenmerk

177 2019 M V| 10 ^

Btjlag n

Datum

Betreft

2 September 2019

Aanbieding aanvullende offerte Risicogrenswaarden en

landsdekkende monitoring voor PFAS stoffen

i

Kople flan

fi no 2eri]

10 2e

I 11U| 2eT110 2e

Geachte i10 2e

In vervolg op de op 26 jjli 2019 per e mail ingediende offerteverzoek van l io 2e

^ io 2e ^van uw directie treft u hierbij aan een offerte voor de aanvullende

opdracht Risicogrenswaarden en landsdekkende monitoring voor PFAS stoffen

Deze zal worden uitgevoerd binnen programme 27 WOM

Voor de door het RIVM uit te voeren activiteiten verwijs ik u graag naar de inhoud

van de bijgaande offerte die een looptijd heeft van 2 September 2019 t m 31

december 2020 De totale kosten voor deze aanvullende opdracht bedragen
e 646 000

De Raamafspraken Rijksopdrachtgevers RIVM gelden voor deze additionele

offerte

Indien u akkoord gaat met deze offerte ontvangen wij graag spoedig een

opdrachtbrief Mocht u vragen hebben dart kunt u contact opnemen met de

offerteschrijver dejlo 2g T m 2e^|pf
10 2e l[

10 2e

10K2e

Met vriendeliike oroefc

10 2e
10 2e

10 2e

Status DeflnttlerVtfUt 1 Pagina 1 van 1
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1 DGRW10 2eVan

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen
Prioriteit

] DGRW r

FW Eerste vrager bij dossier AO

dinsdag 3 September 2019 21 47 39

n0 2e I1IU H2ffil DGRWDi 2e 10 i2e

vanaf irnjltifiinction66l apparaat pdf

Hoog

nu wel met I0 2e in de mail

Hoi t10K2e]

Zie onder de vragen van de Stas nav het dossier van het AO leefomgeving Zie ook haar

aantekeningen in bijgevoegde nota Ik heb hieronder vetgedrukt een eerste reactie gegeven

Vul jij aan schrap corrigeer etc

Deadline is morgen woensdag 12 00 uur

Groet I i0 2e |

10 2e BSK l minienw nlVan 1Q 2e

Verzonden dinsdag 3 September 2019 17 27

Aan 10 2e rpTox^ 0 0 2el] DG RW [
CC n0 2e n0 2^
BSK

^minienw nlI0 2e

□ BSK JZ

]Ominien\A nl

t®minienw nl

1a minienw niI0 2e 10 2e

10 2e BSK10 2e

10 2e

Onderwerp Eerste vragen bij dossier AO

10 2e 1^

Ik heb een eerste versie van het dossier terug Daarbij heeft de Stas de volgende vragen

gesteld bij de nota

Tijdelijk handelingskader PFAS

Opmerking 1 Tijdelijk maar is structurele opiossing voldoende in beeld

• De stappen richting een definitief kader zijn bekend Het is een tijdelijk
handelingskader omdat er nog belangrijk onderzoek loopt naar de

stofeigenschappen van PFAS Het RIVM werkt aan deze onderzoeken Deze zijn
naar verwachting in eerste heift 2020 gereed Vervolgens kunnen definitieve

normen afgeleid worden
• De bodemnormen zijn echter maar e^n kant van een structurele opiossing De

bodemnormen zijn een curatief spoor hoe handelen als de stoffen al in het

milieu zitten Er lopen ook preventieve sporen zoals het voorkomen dat deze

stoffen in het milieu terecht komen door oa Europees stoffenbeleid en

normering voor emissies naar lucht en waternormen

Opmerking 2 Graag overzicht met wat uitspraken van over pfas zorgen zie bijiage voor

scan

• I i0K2e I Niet heel duideiijk wat er staat maar ik denk uitspraken van NL

over PFAS zorgen
• Overzicht met uitspraken en reacties op het handelingskader voIgt zsm

Opmerking 3 i helder maken noodzaak om te komen tot ^I

• I io 2e n de Stas vraagt volgens mij om helder te maken waarom de

toepassingsnormen een verruiming zijn

Bij ongenormeerde verontreinigende stoffen zoals PFAS geldt op grond van de

zorgplicht en en de Regeling bodemkwaliteit dat grond of bagger niet meer

mag worden toepast als deze stoffen worden aangetroffen
Er geldt dus een toepassingsverbod boven de detectielimiet

119279 0050



• Dit zorgt voor stagnatie in groncfverzet en baggerwerkzaamheden
• Voor een groot deel is deze stagnatie onnodig^ omdat de detectielimiet door

technologische ontwikkeling laag is en daarboven nog ruimte is voor

verantwoord grondverzet zonder risico s voor mens of ecoiogie
• Om die onnodige stagnatie weg te nemen zijn toepassingsnormen afgeieid

Lukt het jou om daar afgestemd antwoord op te geven voor morgen 12 uur Dan kan het

weer terug naar de Stas voor de voorbespreking

Gr

10 2e

Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie

Directoraat Generaal Milieu en internationaai

Ministerie van Infrastructuuren Waterstaat

RijnstraatS |2515XP| Den Haag

Postbus 20904 | 2500 EX | Den Haag

MI 10 2e I
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l BSKlI I0 2e I@tninienw nl1

\ BSK

] DGRWll I0 2e l@minienw nl]10K26 10 2eTo

10] 2e 10] 26From

Sent

Subject RE Fwd Vraa ° 2^nnbt l M regels bodemverontreiniging
Received

Sun 9 8 2019 3 41 46 PM

Sun 9 8 2019 3 41 47 PM

Ik pak het op

Groet 10 2e

10 2e 10 {29

10 2e

Ministerie van Intrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 3 2515 XP Den Haag
S 0g| 1Q f2e hecr l 10 [2e OGj 10 2e tl a|0 2^[10 2e

S I 10 2e I@minienw7l
Van 10 2e ■ BSK

Verzonden zondag 8 September 2019 10 51

Aan 10] 2e DGRW | 10 2e ^10 2e BSK

Onderwerp RE Fwd Vraa^ 1° 2^ mbt l M regels bodemverontreiniging
10 2e

Lijkt me niet handig dat ik dit nu doe

Met vriendelijke groet
10 2e

Kan jij dit doen namens mij met mijn verontschuldigingBRW

DGRW I0 2e ^minienw nl10 2eVan

Verzonden zaterdag 7 September 2019 18 55

Aan 10 26 10 2e 10 2e DGMI | 10 2e^minbzk nl

^minbzk nl

^minienw nl

10 2e suM 1 vs ^sk10 2e 10 2e 10 2e10 2S @minbzk nlCC

10 2a^ 1Q 2S BSK 10 2e @minienw nl lQ 2e iQ 2e BSK^^minbzk nl

^m inienw nl

Onderwerp RE Fwd Vraag|p°X2^mbt l M regels bodemverontreiniging

Haii0 24
Bij dit onderwerp zijn zowel DGMI als DGWB betrokken DGWB trekt dit onderwerp Op verzoek van gemeenten

provincies en waterschappen is een tijdelijk norm vastgesteld voor PFAS een aantal perfluorverbindingen Hierdoor is de

stagnatie mbt grondverzet opgeheven De definitieve normering hangt nog af van de resultaten van RIVM onderzoek dat

nog loopt Ofjullie betrokken zijn geweestbij het proces van totstandkoming van deze tijdelijke normering weet ik niet

Ik zal dat navragen Ik zal aan |
vragen contact op te nemen met[
Fijn weekend verder en groeten
|l0 2el

10 2e

1D 2e

10 2e 10 10 2e10 2e en 10 2e

10 10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 29 10 2e @minbzk nlVan

Datum zaterdag 07 sep 2019 11 05 AM

Aan I 10X2e

Kopie | 10 [2e]

van T~^ 10 2e |@minbzk Til

Onderwerp FW Fwd Viaag ^0 2Ejknbt l M regels bodemverontreiniging

Ha collega’s
Weet niet precies bij wie dit onderwerp hoort maar wij worden vanuit “de bouw” nadrukkelijk gewezen op de

consequenties van Jullie brief richting de bouw Dit komt bij de toch al ingewikkelde problematiek rond PAS en

tegelijkertijd de brede politieke en maatschappelijke druk om meer te bouwen Kortom als er tussen onze directeuren

even contact wordt gelegd om te bepalen wat ons antwoord is Ik weet niet of er eerder bij versturen van jullie brief

contact is geweest met ons danwel dat we de uitvoeringsconsequenties onder ogen hebben gezien Graag jullie reactie

Hgrt I 10X2e I
Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv comj

_

Van ji0 2e| 2e I 1 10 2e |@minbzk nl

Datum vrijdag 06 sep 2019 7 11 PM

Aan 10 2e

DGMI | 10 2e |@minienw nl

10 2e |@ji^bzk nl J 1QX2eprii^|rv^ek
DGRW | 10 2e @minienw nl

10] 2e @minbzk nl
_

10 2e

10X2S

10 2e |@minbzk nl10 2e @minbzk nl I 10X2e 10 2e

10 2e @minbzk nl
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Kopie | iO

p9 L 10 2e |@minbzk nl 10 2e

~

OQ ^g |@minbzk nl

Onderwerp FW Fwd Vraag [ 0 ^ mbt I M regels bodemverontreiiiiging
10 2eli | 10 2ei 10 2e I

Zie hieronder de toelichting vanH0 2ep0 2eqio 2e over grondverontreiniging met PFOS en risico voor bouwproductie Is

niet iets dat Bouwbesluit raakt kan wel bouwproductie belemmeren Meest logisch lijkt me daarom als legt
met lenW om consequenties in beeld te krijgen OK

Groet en fijn weekend

|l0 2e^
Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

Van I
Datum vrijdag 06 sp 2019 7 07 PM

Aan ^10 2ej 2e ~| | 10 2e ~~]@niinbzk nl

Onderwerp Fwd Vraag^pO ^Hlnibt I M regels bodemverontreiniging

yriendeliike groet
I 10| 1Q 2e

Begin doorgestuurd bericht

Van | io 2e |@minbzk nl

Datum 6 September 2019 om 13 23 17 CEST

Aan

Kopie | iQ 2e qo 26 |@minbzk nl 1 10 26

’I iQ 2e |i0] 2e |» m 2e |@minbzk nl

Onderwerp Vraag mbt I M regels bodemverontreiniging

tp0 2^10 2e |@minbzk nl

1@gmail com10 2e

10 {2e @gmail com10 2e

@minbzk nl10 2e

@minbzk nl10 2e

10 2e 10 2e

Mijn eerste reactie vanuit huis op de vraag vanb°X^^ of I M dit met ons ons had moeten afstemmen mwah had niet

per se gemoeten maar een signaal naar BZK over mogelijke uitvoeringsconsequenties had wel handig
geweest Wellicht ook handig alsp° P4 ofjij een signaal richting I W geeft dat we een wat onrustig

gevoel hebben bij de mogelijke consequenties voor de bouwopgave en dat ook nog op een moment dat het

kabinet 2 mid extra wil steken om de stagnatie in de woningbouw terug te dringen Zo’n signaal afgeven op

medewerkersniveau gaat waarschijnlijk niet aantikken

Informeerjij

Toelichting
Het bericht betreft een nieuwe I W regel mbt bodemverontreiniging Gaat om het toevoegen van een nieuwe stof

PFOS voluit perfluoroctaanzuur aan de lijst met stoffen die gezondheidsschade bij mensen kunnen
veroorzaken als die in grond voorkomen Het is een stof die valt in de categorie zeer zorgwekkende stoffen

Die toevoeging aan die lijst is een technisch inhoudelijke uitbreiding van bestaande I W regels Wij worden

nooit bij zo n uitbreiding betrokken Wij hebben geen kennis over dergelijke stoffen en bovendien vloeit de

uitbreiding voort uit allerlei RIVM onderzoek Kennelijk betreft de discussie ook niet of die stof wel moet

worden toegevoegd op die lijst maar het moment waarop bij inwerkingtreding op 1 10 2019 gaan

uitvoeringsproblemen ontstaan doordat a er nog onvoldoende laboratoriumcapaciteit beschikbaar is om

bodemsamples voldoende snel op aanwezigheid van de stof te kunnen analyseren en b niemand nog een

oplossing heeft voor wat te doen met grond waarin die stof wordt aangetroffen Er lijkt dus een fors

uitvoeringsvraagstuk te ontstaan dat ook woning bouwprojecten kan stagneren
Obv de info die ik nu heb gaat het om een tijdelijke regel die door Stas I W in het leven wordt geroepen obv het

voorzorgbeginsel Er loopt nog allerlei onderzoek naar de betreffende stof maar Stas I W wil vanuit haar

zoigplicht nu al ingrijpen zie bijgaande TK brief van juli 2019 Dat doet zij overigens mede omdat er mbt

de betreffende stof al uitvoeringsproblematiek bestaat en zij duidelijkheid wil scheppen over het

handelingskader mbt de stof Gemeenten hanteren nu allerlei eigen beleidsregels tav het omgaan met de stof

en de daarmee verontreinigde grond Stas I W wil landelijk een heldere lijn daarin

Verder weet ik dat de VNG I de bodemsector dezer dagen intensief overleg met I W voeren over de

uitvoeringsconsequenties en de gewenste datum van inwerkingtreding

N b naar ik heb begrepen gaat het om een wijziging van de Regeling Bodemkwaliteit van I W waarmee het

100038 0051



handelingskader juridiscli wordt verankerd Zo’n wijziging van een ministeriele regeling hoeft niet langs de

ministerraad en ook niet langs de Raad van State Op www intemetconsultatie nl heb ik overigens nog geen

consultatieversie mbt deze wijziging van de Regeling Bodenkwaliteit kunnen vinden

https www expertisecentruinpfas nl images Handelingskader Kamerbrief tiidelijk liandelingskader voor

hergebruik van pfas houdende grond en baggerspecie pdf

Greet

■Oorspronkelijk bericht

I0 2e 10 2e f5 gmail comVan

Verzonden vrijdag 6 September 2019 08 38

t|io 2e io 2e |@minbzk nlAan

Onderwerp ANP

ii0 2e[ vyeet niet of het zo lukt bericht in De Limburger over een gevaarlijke stof in bouwgrond

https app anp n1 r 0efbadc0el52c935847375ca3c4a81c6304452662e0319afcb7b9bad75752Q90e8dcf6201al72alQ8

77695288a378f867922debacdfbcc25470156608df634e4622578fc37ebc8c0c2a920905c6fl4fd

Vriendeliike groet
I 1Q| 10K2ej|
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van weUce aard ook die verband houdt

met risico s verbonden aan het elektronisdi verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message

was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages
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[10 2e 10 2e b BSK[| 10 29 I@minienw nl1
I0 2e | 2e DGRWiI io 2e |@minienw nl1
10 2e I@tninienw nl1

DGRW

To

10 2eCc

DGRWI
From

Sent

1Q 2e

Mon 9 9 2019 2 19 13 PM

Subject RE concept dossier PFAS versie 9 September
Received

concept dossier PFAS versie 9 September ll docx

Mon 9 9 2019 2 19 14 PM

Hierbij met aanpassingen

Van 1D 2e ho 2e BSK

Verzonden maandag 9 September 2019 14 29

Aan DGRW

CC 10 2e [ 2e | 1Q 2ei DGRW

Onderwerp concept dossier PFAS versie 9 September
Ziet er goed uit Is essentie van het verhaal Zie paardingen
Groet I 10 2e

10 2e

10 2e | 10K2e |] DGRW

107953 0052



10 2e I 2e I i0 2ej DGRWII 10 2e @rminienw nl] I0 2e |[lO 2sTo J
BSK[ 10 2e @nnin ienw nl

I0 2e ^10 ^ DGRWl I0 2e n@minienw nl1

DBOf^ 10 2e

10 2eCc

DGRWI io 2e ©minienw nll @min ienw nl] iP 2e

I 10 2e I ]@minienw nl]

□ DBO

10 2e

From

Sent

10 2e

Tue 9 10 2019 9 57 39 AM

Subject 0pm stas beantwoording TK vragen PFAS pdf
Received

Qpm stas beantwoording TK vraaen PFAS pdf

Tue 9 10 2019 9 57 41 AM

Ha| 1Q 2 ^irTlQ 2e

Bijgevoegd treffen jullie de opmerkingen tekstsuggesties van de staatssecretaris op de beantwoording van de PFAS vragen

Volgens mij zijn de tekstsuggesties goed te overzien Met | 10 2e heb ik afgesproken dat zij de opmerkingen direct verwerkt zodat

de stukken vandaag ter tekening voorgelegd kunnen worden aan de staatssecretaris en de vragen vandaag verzonden kunnen

worde

Ik ontvang daarom graag v66r 12h00 verwerkt in HPRM]

1 Een track changes versie van de beantwoording

2 Een schone versie van de beantwoording

Daarnaast heb ik met | 10 2e | afgesproken dat de tekstpassage over de detectielimiet word opgenomen in het AO dossier ipv in de

beantwoording

Nogmaals veel dank voor het snelle werk

Groet

10 2e

107947 0054



|TOTr2a 10 2eVan

Aan

Onderwerp

Datum

DGRW

1 DGRW rB5K ||l1U [2e K t l1UK2eH1IUI 2e^ DGRWriun^eilOifZe

RE opetistaande acties

woensdag 11 September 2019 22 ^ 19

Hoi I 10K2e

Zie bijgevoegd Ik heb nu een korte reactielijn toegevoegd Daarbij vooral gebruik gemaakt van

de woordvoeringslijn zoals vorige week al opgesteld

Zie bijgevoegd Is dit wat jij bedoeide

Greet l io 2e |

l minienw nlVan l 10 2e no 2e

Verzonden woensdag 11 September 2019 22 06

Aan [

piOK^ DGRW

10 2| iO 2eTT^niinienw nl

Onderwerp RE openstaande acties

] BSK[ 10 2e

I DG RW | 10X2^

10 2e gminienw nl

| minienw nl I I0 2e |

1Q 2e | 10K2e1 DGRW

10K2e

Dank I0 2e I

Goed om hieraan nog toe te voegen reactie kan op basis van antwoorden sondering
Handzaam alies in een voor stas

Groet iQ 2e |

[iiiingaiiiaig^

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

e 06 | 10 2e ^secr I 10 2e n 06

El [

E10 2e

liminienw nl1DK2e

Van || io 2eW

Verzonden woensdag 11 September 2019 20 53

Aan I 10 2e H2e t10 2ej DGRW [
I 10 2e I BSK [

10minienw nlS] DGRW 1 lQ 2ef

JPminienw nl I tl0 2e ^
10 2e | 10K2e | DGRW

10 2e

]S minienw nl [10 2e

10 2e 5 minienw nl

Onderwerp RE openstaande acties

Zie bijgevoegd korte samenvatting analyse van het item van EenVandaag

Groet fiPX2e

Van ^ iO 2eW

Verzonden woensdag 11 September 2019 20 19

Aan 10 2e ^xze t10 2ej DGRW [
CC n0 2e n0K2^
DGRW [

Onderwerp openstaande acties

g] DGRW

I0 2e

] BSK I

5 minienw nl

1Q 2e J[10 2e |1a minienw ni10 2e

10 2e

Hoi t10 2e]
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Uit de mails van iQ 2e ijjigi^ti vemM^I^ey] maak ik nog de volgende acties op

Wie doet wat zie mijn voorgestelde verdeling

1 | i0X2e | achtergrondinformatie aanpassen over signaal dat 70 baggerwerk stilligt en
80 analyses bevat PFAS Daarbij 3 aandachtspunten

a Flet zou in de redenering helpen als je bij de eerste bullet ipv de 21 vs 4

waterschappen de redenering omdraait en zegt er zijn 17 waterschappen die

geen problemen knelpunten ervaren en 4 wiens werkzaamheden zijn
stilgelegd

b Bij het punt over de 80 niet vrij toepasbare grond beargumenteer je dat de

bodemkwaliteitskaarten de opiossing kunnen bieden Echter in de Cumela brief

worden juist het ontbreken van deze bodemkwaliteitskaarten als knelpunt
gezien Kan dit worden verduidelijkt En kunnen we hierop misschien een

toezegging doen over inzetten expertise
c Is er daarbij een percentage of exact getal te geven bij hoeveel gevallen er wel

een afeetprobleem ontstaat

I iOK2ei I Reactie samenvatting eenvandaag item

I io 2e I Aangepaste factsheet vergunningen graag zo feitelijk en cijfermatig
mogelijk

2

3

4 s al gereed overzicht RIVM onderzoeken toevoegen in het dossier

5 | 10 2e | Q A over toepassen bagger opstellen [raegoed dit zo kort simpel mogelijk uit

teleggen
^

Als ik lJo^ het goed begrijp kan je dus ook bagger specie wel kan toepassen en wel op
vier manieren

in dezelfde vaarweg of kanaal

op de oever daarvan

bij projecten in wonen industrie tot de norm uit het handelingskader
of landbouw gebied als de achtergrondwaarde bekend is ]

6 | iQ 2e ^eivea 3HM Ze stelt nu dat Daarnaast fijn als we kunnen zeggen dat RWS

grootste partij is qua baggerwerkzaamheden en deze geen knelpunten ervaart Ook

niet verrassend want 1® twee van deze mogelijkheden zullen bij primaire vaarwegen

waarschijnlijk handelingsperspectief bieden

a misschien nog reactie richtindf° ^ omdat RWS wel knelpunten ervaart

opschorten en uitstellen van baggerwerkzaamheden maar dit leidt

voor zover bekend niet tot problemen voor bevaarbaarheid of

waterhuishouding

Groet I I0 2e |

Van 10 2e ^X2e jl0 2el DGRW [ ^minienw nl10 2e

Verzonden woensdag 11 September 2019 18 23

Aan ]l 10 2e I DBO [

^ DGRW j

Onderwerp Nazending 3 Achtergrondinformatie over 1 nieuwsberichten dat 70 procent

baggerwerk stilligt 2 80 van analyses wordt PFAS aangetroffen 11

I5 nninienw nl10 2e 10 2e

CC 10 2e 10 2e

Hoi I 1 Q 2e bij deze het stuk over die 70 en 80 We zijn nog bezig met de afstemming

met RWS dus dit kan nog niet naarde Stas maar het leek me goed aisje hier wel alvast op

meekijkt Als je nog vragen hebt die verhelderd moeten worden laat het me graag weten

Vriendelijke groet

P0K2^
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10 2e DGRWVan

Aan

Onderwerp

Datum

bsk iimTHfiiHiiTi 1^ • BSK2^

RE ter info onderstaande tekst komt vandaag op de website van de VNG

woensdag 11 September 2019 14 20 51

Dit persbericht is natuurlijk bedoeld tbv het AO Leefomgeving tnorgen Ik denk dat de VNG

zich nu schuil houdt Zij begrijpen heel goed dat dit niet zo netjes is maar druk op de

fracties uitoefenen is een groter belang voor hen

Groet

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

Van | I0 2e

Datum woensdag 11 sep 2019 12 38 PM

Aan | lQ 2e DGRW | lQ 2e minienw nl I0 2e |io 2e ] BSK

J5 rrtiniGnw nllQ 2e

Onderwerp FW ter info onderstaande tekst komt vandaag op de website van de VNG

H 10] 2e

Lijkt me inderdaad aan de orde

Met vriendelijke greet

1Q 2e

Van 10 2e » 2e 1Q 2e DGRW [
Datum woensdag 11 sep 2019 8 30 AM

Aan I lQ 2e [lQK2e

DGRW [

]5 minienw nlI0 2e

I5 minienw nl [ 10 2e 1QK2el] BSK [ 10X2e

D DGRW

] BSK l t10 2e 6 minienw nl

Onderwerp FW ter info onderstaande tekst komt vandaag op de website van de VNG

^minignw ni10 2e 10 2e

f minienw n| 10X2e 10 2e

Goedemorgen allemaal dit vind ik niet erg netjes van de VNG Volgens mij verstandig om

hierover te gaan bellen lOK^e | We zitten hierover met ze om de tafel Greet | iQX2e |

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

121690 0057



Van i p0 2 1Q fO ^ 10 2e DVNG NI

Datum woensdag 11 sep 2019 8 05 AM

Aan 10 2e 2e 10 2e DGRW ] 10 2e Pminienw nl 10 2e ~geT

1Q 2ej j 10 2e ~[5 noord holland nl

10 2e [q iivw nl 10 2e | | 10 2^

1 1Q 2e Drws nl l 10 2e girivm nl

K10K2e | DGRWl 10 2e t minienw nl

Onderwerp ter info onderstaande tekst komt vandaag op de website van de VNG

1 J 10 2e Duvw nl I 10 2e ~|

| ndn7kg nl I 10 inO]f2^ WVL

lf |JO^ 2er~5 rivnn nl | 10 2e

^^VL j 10 2e [0rws nl

10 2e

Tijdelijk handelingskader PFAS leidt tot uitvoeringsproblemen
Gemeenten lopen tegen uitvoeringsproblemen aan bij het werken met het

Tijdelijk handelingskader PFAS De VNG vraagt het ministerie van l W deze

problemen op te lessen en onduidelijkheden weg te nemen

PFAS w ordt op veel plaatsen in gehalten boven de detectielimiet aangetroffen Met

PFAS vervuilde grond mocht niet meer\A orden verplaatst Als gevolg daarvan

stagneerden fysieke projecten Om het grondverzet weer op gang te brengen
publiceerde de staatssecretarisjuli ditjaar het Tijdelijk handelingskader voor hergebruik

van PFAS houdende grond en baggerspecie Het ministerie werkt aan een definitief

handelingskader
Uitvoeringsproblemen bij gemeenten
De VNG ziet dat de manier vi^aarop het tijdelijk handelingskader is ingevoerd tot tal van

uitvoeringsproblemen bij gemeenten leidt Er zijn daarnaast nog te veel

onduidelijkheden
Duidelijkheid
De VNG verzoekt het ministerie van l W daarom het volgende

• Het op korte termijn binnen enkele weken houden van voorlichtingsbijeenkomsten

waarin het ministerie het waarom en hoe van het tijdelijk handelingskader uitlegt

aan gemeenten

■ Versnellen van het RIVM onderzoek naar de achtergrondwaarden zodat duidelijk is

of het tijdelijk handelingskader daadwerkelijk voor alle in het kader genoemde PFA5

stoffen van toepassing is

• Nog ditjaar een onderzoek uitvoeren naar de zogenaamde bronlocaties locaties die

mogelijkerwijs hoge gehaltes aan PFAS bevatten om zo inzichtelijk te krijgen of er

sprake is van een onvoorziene humane spoedopgave in Nederland Bij de invoering

van de Omgevingswet gaan bodemtaken naar gemeenten Voorwaarde hierbij is wel

dat de humane spoedlocaties onder controle zijn

• Onderzoek in hoeverre door de Industrie nog PFAS uitgestoten wordt en hoe zich

dat verhoudt met het tijdelijk handelingskader Anders gezegd is de kraan dicht

• l W moet voldoende budget vrij maken om het PFAS dossier op te lossen

Meer informatie

• Vorig bericht over Tijdelijk handelingskader PFAS 12 juli 2019

https vnq nl onderwerpenindey miiieu en mobiliteit bodem en ondergrond nieuws tijdelijk
handelinaskader pfas
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[10 2e 10 2e b BSK[| 10 29 I@minienw nl1
I0 2e | 2e DGRWiI io 2e |@minienw nl1

10 3iMip|lve^EeGMI

To

DGMIfI I0 2e I@minienw nl1Cc 10 2e

From

Sent Mon 9 16 2019 6 17 59 PM

Subject RE 01 Beslisnota Kamerbrief ILT en RIVM rapporten GenX

Mon 9 16 2019 6 18 00 PMReceived

Beste 10 2e |
Er is nog een kleine passage in de nota toegevoegd n a v opmerking van RWS over de zeesluis Noordzeekanaal In het overleg
was afgesproken om dit alvast in deze nota te melden Was per ongeluk nog niet ingevoegd Omdat jij de nota al bekeken had

stuur ik hem nog even naarjou door ter controle

Passage is nu

11 1 en 10 2 g

Vet nieuw Er is vanochtend voorzover ik kon herinneren geen concrete actie afgesproken hierover anders dan dat RWS en

DICE in gesprek gaan en dat dit in de nota opgenomen werd

Vriendelijke groet
h vefeel

BSK

Verzonden maandag 16 September 2019 18 00

Aan

CC r 10 ^s | 10 ^e|] dqrw

Onderwerp 01 Beslisnota Kamerbrief ILT en RIVM rapporten GenX

Em iD 2e I0 2e

10 2a^^ivefi ^MI

Hoi

Zie paar opmerkingen bij nota

Brief voIgt

107909 0058



Van

Aan

DGRW

] B5K r^

I 10 2e ^DGRW I [T

RE gewijzigde offerte RIVM bodemondezoek PFAS

woensdag 18 September 2019 16 38 21

10 2e 1 DGRW nO 2e Tr 1 [I nW2p DGRWitiaieaBi

Cc lbsk

Onderwerp
Datum

Ik kan als| iQ 2e [ ook akkoord gaan met deze offerte

Met groet | l0 2e |

10 2e

I10 2e

Dir gen Water en Bodem ministerie lenW

j minienw nl[10 2e

Tel oej 1Q 2e ^ bggl^ 1Q 2e

Deze mail hunt u ook buiten werkuren ontvangen

Een antwoord is dan natuurtijk niet gelijk nodig

LET OP sinds ISfebruari geldt een aangepast emailadres minienm nl is vervangen door

minienw nl

] BSK [Van I i0 2e poW

Verzonden woensdag 18 September 2019 16 34

Aan | 10 2e Pe n | 1Q 2e | DGRW [

| 10 2e | DGRW [

^minienw nl1Q 2e

W 2e Pminienw nl

| minienw nl I0 2e ^ 2e h0X2el DGRW

10 2e

10 2e

Jiminienw nl10 2e

CC 10 2e DGRW I0 2e pminienw nl 1Q 2e 10 2^ BSK

| io 2ej | minienw nl

Onderwerp RE gewijzigde offerte RIVM bodemondezoek PFAS

akkoord

riniTieriiimTWsni

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

S 06 1 10 2e ysecr I n 2e 1 Q6 | 10 2^

5 minienw nl

□

E3 10 2e

Van || 10 2e |2e

Verzonden woensdag 18 September 2019 15 54

Aan |l 10 2e 2e

I 10 2e I BSK [

ma[

| minienw nl®] DGRW [ 1Q 2e

10 2e | DGRW [ Jminienw nl I io 2e |

lSminienw nl | I0 2e 2e | i0 2e DGRW

10 2e

10 2e

Bminienw nl10 2e

10 2eCC DGRW I0 2e [ minienw nl 1Q 2e gojig^ BSK

| I0 2e | minienw n

Onderwerp gewijzigde offerte RIVM bodemondezoek PFAS

Hoi I 10 2e I | 10 2e |

121332 0059



Bij deze wil ik jullie om akkoord vragen op onderstaande wijziging van de opdracht aan het

RIVM Het gaat om de additionele PFAS opdracht

• Om te voorkomen dat het RIVM een Europese aanbesteding moet starten voor het

bodemonderzoek tbv het landsdekkend beeld PFAS gaan wij deze opdracht zelf uitzetten

via de onze raamovereenkomst

• Het RIVM stuurt waarschijnlijk morgenochtend vroeg een gewijzigde offerte

ondertekend doorl lOKSe Bijgevoegd het concept van de herziene offerte van

het RIVM

• De gemaakte kosteninschatting voor het bodemonderzoek wordt in mindering gebracht

op de offerte

• DGMI zal de opdracht toezeggingsbrief aan het RIVM hierop aanpassen

• Het verschil is 260k EUR Dit deel van het budget blijft dus bij lenW Ik begreep van

iQ 2e |dat dit op het Deitafonds staat

• Met inkoop ben ik ai in contact om dit bodemonderzoek via de BADI

raamovereenkomst uit te zetten

• We moeten morgenochtend de gewijzigde offerte zsm doorzetten naar DGMI en IBI

omdat de budgetoverboekingen kennelijk deze week moeten plaatsvinden om mee te

gaan met de najaarsnota

Zijn juiiie akkoord met deze aanpak

Met vriendeiijke groet

1DK2e

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

M noxze

lBminienw nlI0 2e

www riiksoverheid nl ministeries ienw

121332 0059



1 DGRWVan

Aan

Onderwerp

Datum

nUH^elTT

noK^e nim ^ai dc rw[] B5K [

FW AANVULLENDE INFO NIEUW GEPLAND Gesprek Maxims Veriiagen Bouwend Nederland inzake PFAS

woensdag 18 September 2019 14 37 09

1 DGRW10 2e

Ter informatie Moeten we voor volgende week voorbereiden Vr gr | io 2eJ

]5 minienw nlVan

Verzonden woensdag 18 September 2019 14 32

Aan 10 2e ^X2e t10 2ej DGRW [

Onderwerp FW AANVULLENDE INFO NIEUW GEPLAND Gesprek Maxime Verhagen Bouwend

Nederland inzake PFAS

10K2e| n0 2ey DBO [ 10 2e

| minienw nllQ 2e

Ha noK^

Onderstaand gesprek zal via secretariaat DGWB denk ik snel jullie kant op komen Zouden jullie

kunnen garanderen dat de voorbereiding tijdig wordt aangeleverd uiterlijk volgende week

donderdag 26 sept 12h00

Groet

10 2e

Dminienw nlVan

Verzonden woensdag 18 September 2019 13 32

Aan 10 2g | 10 2g l minipnw nl

[Sminienw nl

| I0 2e IS miniRnw nl | 10 2g | l I0 2g

10 2g

] DGRW1Q 2e

10 2e DBO10 2e

]5 minienw nl

H }minienw nl10 2g n0 2g 10 2g

S frd shsdir nlI0 2g

t minienw nlCC [ 10 2g

Onderwerp AANVULLENDE INFO NIEUW GEPLAND Gesprek Maxime Verhagen Bouwend

Nederland inzake PFAS

Het gesprek zal plaatsvinden in de Rijnzaal

Gith0 2d

10 2g lQ 2g 5 minienw nlVan

Verzonden woensdag 18 September 2019 13 30

Aan | I0 2g ] DGRWl minienw nl 1Q 2e

10 2e [5 minienw nl

]fS minienw nl

10 2e DBO

Ci0 2g | [ 1@minienw nl10 2e 10 2g

H lminienw nl ’

Cl0 2g 10K2g 10 2g

l 10K2g

CC | io 2g

Onderwerp NIEUW GEPLAND Gesprek Maxime Verhagen Bouwend Nederland inzake PFAS

Ter informatie In de agenda van de staatssecretaris is op dinsdag 1 oktober van 15 30 uur

tot 16 15 uur een gesprek met Maxime Verhagen Bouwend Nederland inzake PFAS gepland

121861 0060



Dhr Verhagen zal vergezeld worden door[J
WaterbouwerdJiel £vD^e^ 0 2e

Nederland

van de Vereniging van

n Bouwend

10 2e

t TLN en 10 2e

Graag voorbereiden voor de staatssecretaris en doorgeven aan betrokkenen

Met vriendelijke greet

10 2e

Secretariaat staatssecretaris S van Veldhoven

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Bestuursondersteuning
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 I 2500 EX | Den Haag

10K2e ]

i0X2e liminienm nl

WWW rijksoverheid nl ministeries ienm

Bij een bezoek aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een geldig
legitimatiebewijs verplicht

121861 0060



10^ DGRW[| 10 2e @minienw nl] 1Q 2e | 10 2eTo }
BSK[| 10 2e

From

Sent

Subject RE Vertrouwelijk en Urgent duiding beleid inzake THK PFAS

Wed 9 18 2019 10 52 28 AM

minienw nll
10 2e | 2e DGRW

Wed 9 18 2019 10 52 27 AM

Received

Hoi 10 2e [ ijjkt me een prime antwoord Misschien nog ergens vermelden dat we hier met prioriteit aan bezig zijn Vr gr | 10 2e]|
Van DGRW

Verzonden woensdag 18 September 2019 10 24

Aan I
Onderwerp RE Vertrouwelijk en Urgent duiding beleid inzake THK PFAS

Hierbij een concept antwoord

BestdfW^
Het probleem bij het project Zeeslulzen IJmuiden heeft onze voile aandacht We zijn In gesprek met HBJZ en RWS om snel te komen met

opiossingsrichtingen Vanuit Bodem kunnen we alleen meedenken aan opiossIngen waar het Tijdelijk Handelingskader PFAS voor knelpunten
zorgt Ik heb begrepen dat er ook een andere discussie speelt met de ILT over grond die gedefinieerd Is als waterbodem Daarover kunnen wij
niet oordelen

10 2e

1Q 2e 2e 10 2e DGRWBSK

Ten aanzien van het Tijdelijk Handelingskader PFAS en verspreiden van baggerspecie
VHet tijdelijk handelingskader PFAS Is gebaseerd op de redeneerlljn dat baggerspecie benedenstrooms wordt toegepast op een plek waar

het sediment van nature wordt heengevoerd en dat daarom geen toetsing aan de norm nodIg is Echter dat niet toetsen is in het THK

beperkt tot hetzelfde oppervlaktewaterlichaam en de baggerspecie die wordt verspreld komt julst vaak uit een ander

oppervlaktewaterlichaam Gekozen Is voor de rekeneenheid oppervlaktewaterlichaam omdat de KaderrichtlTjn Water op dat niveau geen

veslechtering toestaat van de waterkwaliteit

De norm voor PFOS in oppervlaktewater is streng omdat het een prioritaire stof Is en voIgt rechtstreeks uit de EU rlchtlljn voor prioritaire stoffen

De jurldlsche uitleg wordt nu getoetst bij experts om te kijken of een opiossing Is te vinden voor het verspreiden van baggerspecie op de

Noordzee Een opiossing hiervoor blijkt echter buitengewoon ingewikkeld te zijn door vigerende Europese regelgeving
Met vriendelijke groet

Van 10 2e h0 2e BSK

Verzonden woensdag 18 September 2019 09 17

Aan I 10 2^ DGRW

@minienw nl

10 2e ^minienw nl

10 2e 10 2e DGRW^minienw nl

10 2e

Onderwerp FW Vertrouwelijk en Urgent duiding beleid inzake THK PFAS

Hoi

Kan een van jullie met spoed een conceptantwoord maker hierop
Alvast dank

Groet I 1QK2e
10 2el 10 2e |

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
S 06 1 10 2e jsecr l 10K2ej 06 | 10 2e

S I 10 2e @minienw nl

Van I 10 2^10 24 WVL | I0 2e H^rws nb

Verzonden woensdag 18 September 2019 08 10

Aan | 10 2^ ^
CQ ^Q 24P 2e i| ^i^WVL r l@rws nl | 1^ ^e WVL j 10K2e |gprws nl | 10 2e

@rws nl

BSK 10 2e @minienw nl

BS

10 2e

Onderwerp Vertrouwelijk en Urgent duiding beleid inzake THK PFAS

Hoi I 10 2e n
In verband met verlof vab^gjicht ik dit urgente verzoek aan jou Het THK PFAS bevat het begrip oppervlaktewaterlichaam als

omschrijving voor toepassing van baggerspecie benedenstrooms Dit begrip is niet afgestemd met RWS tot kort voor de

publicatie van het THK van de Stas aan de TK is gesproken over watersysteem Dit leidt nu urgent tot de behoefte aan heldere

beleidsduiding voor RWS als uitvoerder van projecten in opdracht van de BSK van lenW In concrete speelt deze vraag bij de

Zeesluis IJmuiden Ik merk op dat RWS BSK [in dit geval DGLM en ILT dringend behoefte hebben aan een glasheldere
interpretatie Ik ga er van uit dat de feitelijke strekking van het THK zich richt op het toepassen van baggerspecie in hetzelfde

watersysteem benedenstrooms Ik heb daarom de behoefte aan een reactie van DGWB per ommegaande [per mailj over de

punten
1 dat deze strekking als watersysteem klopt zodat ook in die geest in de uitvoering gehandeld kan [blijvenj worden en concreet

dat in het geval van de Zeetoegang IJmuiden toepassing de zee gewoon kan

2 dat dit ook helder is gecommuniceerd met ILT

3 hoe dit ook irt tot het THK wordt vastgelegd
Groet

^0 2c|j0 2e

107901 0061



BSKlI I0 2e I@minienw nl1
iQ 2e |@nnini^w nl1

io ^9 \ bSK

Sun 9 22 2019 2 13 51 PM

Subject FW Aanbieden herziene offerte additionele opdracht Risicogrenswaarden en landsdekkende monitoring voor PFAS stoffen

M 270054

Received

[10 2e 10 2e 10 2eTo

DGRWI
From

Sent

Sun 9 22 2019 2 13 53 PM

20190917 herziene add offerte PFAS pdf

191 2019 l W I ion2e AanbiedinasbriefHerzieneadd offertePFAS pdf

H

Krijg ik van jullie gezamenlijk reactie

Metvriendelijke greet
10 2e

10 2geVan

Verzonden donderdag 19 September 2019 09 34

Aan 10 2e BSK

| 10 2e I PGM I Postbus
10 2e10 2e 10 2e DGRW

^

10 2e IJ 10 26

DMG Secr dM V

DGMICC

10K2e ^QK2^ BSK 10 2eOpdrachtgeverschap

Offerteproces 10 2^

Onderwerp Aanbieden herziene offerte additioneie opdracht Risicogrenswaarden en iandsdekkende monitoring voor PFAS stoffen

10 26 I 10 2e

10 2e

M 270054

Geachte 10 2e besta^ 9

Hierbij doe ik u toekomen de herziene additionele offerte Risicogrenswaarden en iandsdekkende monitoring voor PFAS stoffen

In de bijiagen treft u de aanbiedingsbrief en de bijbehorende offerte aan

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Met vriendeliike groet

10 2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Telefoon 10 2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van weike aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability

107882 0062
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m

1 Algemene gegevens

Versiedatum

Versienummer

Opdrachtnr OG

Opdracht titel

Startdatum opdracht
Einddatum opdracht

Opdrachtkosten huidig jaar
Waarvan programma

Waarvan apparaat

Opdrachtkosten levensduur

Waarvan programma

Waarvan apparaat

Toelichting opdrachtkosten

Wettelijke taak

Toelichting op wetteiijke taak

Wijze van verstrekking

Type opdracht

Toelichting indien anders

Sturing

17 09 2019

2 0

2019 ADD 27 01

Risicogrensw iandsd mon PEAS stoffen

02 09 2019

31 12 2020

€ 155 500

€ 30 000

€ 125 500

€ 385 200

€ 30 000

€ 355 200

N v t

Nee

N v t

Additioneei

Onderzoek

N v t

Output

2 Opdrachtgever

Ministerie Directie

Programma

Programmahouder

Contactpersoon

Ministerie van lenW

BMR programma WOM

[ lOXi nOK2e I

1U 2e I 10K2e

3 Opdrachtnemer

10 2eDirecteur

Adv accountmanagement
Reiatiebeheerder

Offerteschrijver

Opdrachtnr SAP

10 2e

10 2e

10K2e

M 270054 01

Beleidscontext4

Dit voigt uit een toezegging van de Staatssecretaris zoals verwoord in de brief aan de Tweede

Kamer van 11 december 2018 Tweede Kamer 30015 nr 56 en uit brief aan de Kamer over

tijdelijk handelinqskader 8 juli
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Beschrijving opdracht5

Opdracht bestaat uit twee delen

1 Onderbouwing van een definitief kader voor hergebruik en toetsing van PFAS

stoffen zodat landelijke toetsing kan plaatsvinden van onder andere de

mogelijkheden om PFAS houdende grond en bagger afte zetten

Tevens het opzetten van een centrale database waarin decentrale overheden hun metingen
van PFAS in grond en grondwater kunnen aanmelden en ontsluiten Deze database draagt bij
aan de inventarisatie het diffuus voorkomen van PFAS in bodem

2 Een iandsdekkende bemonstering en anaiyse van PFAS concentraties in bodem op

de 100 AW2000 iocaties aangevuld met 100 iocaties in door de mens bemvioede

gebieden Bedoeling is om anaiyse te verrichten cf uitgebreide pakket i e inciusief

GenX

Plan van aanpak6

1 Onderbouwing van een definitief kader voor hergebruik en toetsing van PFAS stoffen

en opzet iandelijke database

Door het RIVM is in 2019 een anaiyse gemaakt van beschikbare en nog te ontwikkelen

risicogrenzen ten behoeve van een iandeiijk bruikbaar normenkader Deze anaiyse is mede tot

stand gekomen met de werkgroep NIBO OS De conciusie uit deze anaiyse is dat het huidige
kader niet geschikt is voor de afieiding van risico gebaseerde grenswaarden voor hergebruik van

grond die is verontreinigd met PFAS mobiei en bioaccumuierend Om dit mogeiijk te maken is

het nodig om het kader voor onderbouwing van normen voor hergebruik uit te breiden met de

specifieke eigenschappen van deze stoffen De inzet is om degeiijke en breed gedragen nieuwe

methoden te ontwikkeien voor de afieiding van methodieken voor de afieiding van risicogrenzen
voor hergebruik van niet genormeerde stoffen

De voigende acties zijn voorzien

a Nazorg advies ecoiogische risicogrenzen
Product deeiopdracht M 270054 01 RP

Risicogrenzen zijn veiiige miiieuconcentraties voor mens of ecosysteem die voor een specifiek

toepassingsbereik worden afgeieid Risicogrenzen kunnen worden gebruikt in miiieubeieid om

normen vast te steiien

In 2010 zijn ad hoc ecoiogische risicogrenzen afgeieid voor PFOS Deze risicogrenzen waren niet

compieet doorvergiftiging ontbrak en onvoldoende robuust voor de onderbouwing van landelijke
normen Het RIVM is daarom in 2018 gestart met de herevaluatie van de ecotoxicologische data

voor PFOS Inmiddels zijn deze risicogrenzen beschikbaar en zijn zij gebruikt van de

onderbouwing van het tijdelijk handelingsperspectief
Onder deze activiteit worden adviezen qeformuleerd over de toepassinq van de beschikbare

Pagina 2 van 8
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Mifiisterie van Volksgezojidheid
Welzijn en Sport

m

ecologische risicogrenzen ten behoeve van een definitief handelingskader De aspecten
combinatietoxiciteit doorvergiftiging en de bodemtypecorrectie maken daar in ieder geval
onderdeel van uit

oi^eCDntwikkeling methodiek afleiding risicogrenzen uitspoeling
Product deeiopdracht M 270054 01 RP

Bij hergebruik van met PFAS verontreinigde grond en bagger kan gezien de mobiliteit van dit type

verontreinigingen uitloging naar het grondwater plaatsvinden Deze activiteit voorziet in de

afleiding van risicogrenzen voor uitioging Daarbij wordt gewerkt aan de modeliering van de

uitloging enerzijds en het vaststellen van toetscriteria anderzijds

c Risicogrenzen landbouw iandelijke methodiek

Product deeiopdracht M 270054 01 RP

Het RIVM heeft samen met WEnR indicatieve risicogrenzen afgeleid voor landbouw voeding voor

PFAS Deze activiteit is bedoeld om samen met partners binnen en buiten het RIVM deze methode

op te werken naar een werkwijze die leidt tot risicogrenzen die geschikt zijn voor een landelijk
normenkader Het resultaat zijn risicogrenzen die vergelijkbaar zijn met de reeds beschikbare LAC

waarden voor metalen

d Integratierapport risicogrenzen PFAS tbv definitief handelingskader
Product deeiopdracht M 270054 01 RP

Het opstellen van een rapportage met risicogrenzen voor PFOS en PFOA en beschrijving van

methoden die zijn ontwikkeld voor de beoordeling van dit type verbindingen De resultaten uit

bovenstaande activiteiten a tm c worden in dit rapport opgenomen

e Ontwerp kader voor afleiding risicogrenzen opkomende stoffen tbv onderbouwing toepassen en

toetsen

Product deeiopdracht M 270054 01 OS

De lessen die geleerd zijn tijdens de ontwikkeling van aanvullende methodieken voor de afleiding
van risicogrenzen voor PFAS zijn ook inzetbaar voor de vaststelling van handelingskaders voor

opkomende stoffen in het algemeen Daarnaast is een aantal activiteiten voor de langere termijn

geidentificeerd die kunnen bijdragen aan een definitief handelingsperspectief voor het omgaan

met opkomende stoffen zie oa artikel in Bodem 2019

Onder deze activiteit wordt een ontwerp voor een aanpak richtlijn voor afleiding van risicogrenzen
voor opkomende stoffen opgesteld Dit ontwerp wordt ter advies gelegd aan de klankbordgroep
NIBO OS Bij de totstandkoming van het ontwerp wordt samengewerkt met de projecten POP UP

en SOILver om ervoor te zorgen dat het product uit deze activiteit complementair zijn op wat er in

andere projecten wordt ontwikkeld

f Landsdekkende database waarnemingen PFAS in grond water en bagger
Product deeiopdracht M 270054 01 DB

Er is behoefte om beter gebruik te maken van metingen van PFAS in grond bagger en grondwater
om tot een beter inzicht te komen van Iandelijke achtergrond concentraties Een inventarisatie

moet uitwijzen in hoeverre de bestaande infrastructuur van de meetnetten geschikt is om een

dergelijke centrale registratie van metingen mogelijk te maken

Data kunnen worden aangeboden oD tiOK2^rivm nl Onder deze activiteit worden de aangeboden

gegevens opgeschoond en ingelezen een relationele database Voor de ontsluiting van openbare

gegevens wordt gebruik gemaakt van de Atlas Leefomgeving Hiermee wordt dmv kaartlagen een

overzicht geboden van het voorkomen van PFAS in verschillende media

g Beleidsondersteuning
Product deeiopdracht M 270054 01 BO

Deze post voorziet in de ondersteuning van beleid bij de implementatie van risicogrenzen en
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methodieken en is primair bedoeld om ad hoc vragen af te handelen en otn te ondersteunen bij
communicatie over de onderbouwing van beleid

h Afieiden aanvullende ecologische risicogrenzen
Uit het landelijk beeld van metingen naar PFAS kan blijken dat het nodig is om voor aanvullende

stoffen ecologische risicogrenzen vast te stellen direct en indirect ten behoeve van normering
Omdat nu nog niet bekend is of en in welke omvang dit zal plaatsvinden is het werk als stelpost

opgenomen

2 Landsdekkende bemonstering en analyse van PFAS concentraties in bodem

Product deelopdracht M 270054 01 LB

Het RIVM verzorgt de begeleiding en advisering van dit traject en de analyse en publicatie van

resultaten De uitbesteding uitvoerende partijen vindt direct plaats door lenW

Op de 100 AW2000 locaties aangevuld met 100 locaties in door de mens bemvioede gebieden
wordt een landsdekkende bemonstering en analyse uitgevoerd cf uitgebreide pakket inclusief

GenX van PFAS concentraties in bodem

Voorselectie monsterlocaties

Voor de achtergrondwaarden in onbeiaste gebieden wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van

de 100 oorspronkelijke AW2000 locaties Hierbij dient wel opnieuw nagegaan te worden of aan de

oorspronkelijke criteria voor selectie nog altijd wordt voldaan gegeven ruimtelijke ontwikkelingen
en de herkomst van PFAS Indien nodig worden alternatieve locaties gezocht
Om ook een landsdekkend beeld te krijgen van het voorkomen van PFAS in beinvloede gebieden
worden op 100 additionele locaties monsters van de boven en ondergrond genomen In de

selectiefase wordt een stratificatie naar bodemgebruiken toegepast en dienen puntbronnen

uitgesloten te worden

Bemonstering

Op alle locaties worden mengmonsters van de bovengrond en de ondergrond genomen op basis

van 9 steken in een raster van 6mx6m voor de honderd AW2000 locaties en een raster van

3mx3m voor de overige locaties Bij de bemonstering wordt bijzondere aandacht besteed aan

preventie van contaminatie

Analyse
De analyse bestaat uit een breed pakket PFAS inclusief GenX

Rapportage
De uitkomsten van de meetcampagne worden gerapporteerd in een RIVM rapport

7 Raakviakken met andere opdrachten

Deze opdracht heeft raakviakken met de opdracht Bodemkwaiiteit M 270110

Pagina 4 van 8

110347 0063



Offerte

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Miristerie van Volksgezojidheid
Welzijn en Sport

m

8 Samenwerking en Internationale aspecten

Brede samenwerking en afstemming is voorzien en wordt nader vorm gegeven binnen het

onderzoeksproject

Werkgroep NIBO OS

Ambtelijke werkgroepen

Expertise centrum PEAS

9 Productenkalender

Productnr OG Productomschrijving
Database landsdekkend beeld

Integratierapport risicogrenzen PFAS

Kader opkomende stoffen

Beleidsondersteuning
Landsdekkend beeld PFAS

Opieverdatum
02 11 2020

01 11 2020

31 12 2020

31 12 2020

01 09 2020

01

02

03

04

05

10 Kosten producten en diensten

Productnummer OG

Titel product

Opieverdatum
Productnummer RIVM

Type product

Toelichting indien anders

Sturing
Productkosten huldig jaar
Waarvan programma

Waarvan apparaat
Productkosten levensduur

Waarvan programme

Waarvan apparaat

Toelichting productkosten

01

Database landsdekkend beeld

02 11 2020

M 270054 01 DB

Data base en modellen

N v t

Output
55 320

0

55 320

92 140

0

92 140

N v t

Specificatie

Expert tarief

Hoog tarief

Midden tarief

Laag tarief

Sub totaal

Materiele kosten

Totaal kosten bruto

opbrengst derden

Totaal kosten netto

Aantal 2019 2019 2020 2021 2022

0 0 0 0 0

295 34 810 36 285 0 0

5 510 535 0 0

0 0 0 0 0

300 35 320

20 000

55 320

36 820 0 0

0 0 0

36 820 0 0

0 0 0 0

55 320 36 820 0 0
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Spedficatie
Waarvan programtna

Waarvan apparaat

Aantal 2019 2019 2020 2021 2022

0 0 0 0

55 320 36 820 0 0

Productnummer OG

Titel product

Opieverdatum
Productnummer RIVM

Type product

Toelichting indien anders

Storing
Productkosten huidig jaar
Waarvan programma

Waarvan apparaat
Productkosten levensduur

Waarvan programme

Waarvan apparaat

Toelichting productkosten

02

Integratierapport risicogrenzen PFAS

01 11 2020

M 270054 01 RP

Rapportage
N v t

Output
59 710

30 000

29 710

154 605

30 000

124 605

N v t

Spedficatie

Expert tarief

Hoog tarief

Midden tarief

Laag tarief

Sub totaal

Materiele kosten

Totaal kosten bruto

opbrengst derden

Totaal kosten netto

Waarvan programme

Waarvan apparaat

Aantal 2019 2019 2020 2021 2022

40 5 600

23 600

5 800

88 560

0 0

200 0 0

5 510 535 0 0

00 0 0 0

245 29 710

30 000

59 710

94 895 0 0

0 0 0

94 895 0 0

0 0 0 0

59 710

30 000

29 710

94 895 0 0

0 0 0

94 895 0 0

Productnummer OG

Titel product

Opieverdatum
Productnummer RIVM

Type product

Toelichting indien anders

Sturing
Productkosten huidig Jaar

Waarvan programme

Waarvan apparaat

Productkosten levensduur

Waarvan programme

Waarvan apparaat

Toelichting productkosten

03

Kader opkomende stoffen

31 12 2020

M 270054 01 OS

Advisering Beantw vragen

N v t

Output
5 230

0

5 230

67 705

0

67 705

N v t

Spedficatie

Expert tarief

Hoog tarief

Midden tarief

Aantal 2019 2019 2020 2021 2022

0 0 2 900

59 040

0 0

40 4 720 0 0

5 510 535 0 0
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Spedficatie

Laag tarief

Sub totaal

Materiele kosten

Totaal kosten bruto

opbrengst derden

Totaal kosten netto

Waarvan programma

Waarvan apparaat

Aantal 2019 2019 2020 2021 2022

0 0 0 0 0

45 5 230 62 475 0 0

0 0 0 0

5 230 62 475 0 0

0 0 0 0

5 230 62 475 0 0

0 0 0 0

5 230 62 475 0 0

Productnummer OG

Titel product

Opieverdatum
Productnummer RIVM

Type product

Toelichting indien anders

Sturing
Productkosten huidig jaar
Waarvan program ma

Waarvan apparaat
Productkosten levensduur

Waarvan program ma

Waarvan apparaat

Toelichting productkosten

04

Beleidsondersteuning
31 12 2020

M 270054 01 BO

Advised ng Beantw vragen

N v t

Output
7 000

0

7 000

14 915

0

14 915

N v t

Spedficatie

Expert tarief

Hoog tarief

Midden tarief

Laag tarief

Sub totaai

Materieie kosten

Totaal kosten bruto

opbrengst derden

Totaal kosten netto

Waarvan programme

Waarvan apparaat

Aantal 2019 2019 2020 2021 2022

0 0 0 0 0

II 55 6 490 7 380 0 0

5 510 535 0 0

0 0 0 0 0

60 7 000 7 915 0 0

0 0 0 0

7 000 7 915 0 0

0 0 0 0

7 000 7 915 0 0

0 0 0 0

7 000 7 915 0 0

Productnummer OG

Titel product

Opieverdatum
Productnummer RIVM

Type product

Toelichting indien anders

Sturing
Productkosten huidig jaar
Waarvan program ma

Waarvan apparaat

Productkosten levensduur

Waarvan programme

Waarvan apparaat

05

Landsdekkend beeld PFAS

01 09 2020

M 270054 01 LB

Rapportage
N v t

Output
28 240

0

28 240

55 835

0

55 835
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m

Toelichting productkosten

Specificatie

Expert tarief

Hoog tarief

Midden tarief

Laag tarief

Sub totaal

Materiele kosten

Totaai kosten bruto

opbrengst derden

Totaai kosten netto

Waarvan programma

Waarvan apparaat

Aantal 2019 2019 2020 2021 2022

0 0 0 0 0

235 27 730 27 060 0 0

5 510 535 0 0

0 0 0 0 0

240 28 240 27 595 0 0

0 0 0 0

28 240 27 595 0 0

0 0 0 0

28 240 27 595 0 0

0 0 0 0

28 240 27 595 0 0
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Mmisterie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Retouradres Postbus 1 3720 DA fiSIthoven

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat flCH2e^uwen iDeklaan 9

3721 MABilthovsn

Poslbus 1

3720 BA aithoven

www fivm nl

KvK Utrecht 30276683

Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

10 2e

Po tbus 20901

2500 EX DEN HAAG

T 030 274 91 U

IM II M In In
{10^ 2^F

f1IU 28i^vni nl

0ns kaomarh

19172019 W6V| 10 ^

BIJlas« n

Datum

Betreft

19 September 2019

Aanbieding herziene additionele offerte

Risicogrenswaarden en landsdekkende monitoring voor

PFAS stoffen

1

KopIb aan

r7 0 2e 1
10 2e

10 2e

tl l10K2e
10 2e

Geachte 1Q 2e

In vetvolg op uw verzoek trefl u tiierblj een herziene additionele offerte aan voor

de opdracht Risicogrenswaarden en landsdekkende monitoring voor PFAS stoffen

Deze opdracht zal worden uitgevoerd binnen programma 27 WOM De additionele

offerte van 26 augustus jl met versiemimmer 1 0 en de aanbiedingsbrief met ons

kenmerk 177 2019 M V EvS AvdB rm d d 2 September 2019 vervalt hiermee

Voor de door het RIVM uit te voeren activiteiten verwijs ik u graag naar de

inhoud van de bijgaande offerte die een looptijd heeft van 2 September 2019 t m

31 december 2020 De totale kosten voor deze herziene additionele opdracht

bedragen €385 200 waarvan de kosten voor 2019 €155 500 en voor 2020

€229 700 bedragen

De Raamafspraken Rijksopdrachtgevers RIVM gelden voor deze additionele

offerte

Indien u akkoord gaat met deze offerte ontvangen wij graag spoedig een

opdrachtbrief Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de

offerteschrijver
I0 2e | adviseur accountmanagement Milieu en Veillgheid

Metj£r»efTaeT0k^roet

10 2e10X2e Of

10 2e

10 2e

■

Vmie 1 Status Deflnitlef Fagina 1 van 1
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l BSKlI I0 g ^ I@tninienw nl1 iQ 2e | 10 2^
| DGRW

10 2b BSK| 1D 2eTo @minienw nl]
10 2eFrom

Sent Sun 9 22 2019 10 12 59 PM

Subject RE Aanbieden herziene offerte additionele opdracht Risicogrenswaarden en landsdekkende monitoring voor PFAS stoffen

M 270054

Received Sun 9 22 2019 10 13 00 PM

Opdracht is met ons afgestemd maar moet in titel en omschrijving nog iets worden aangepast Ik mis nu link naar

grondwater oppervlaktewater Monitoring en metingen worden gedaan mede metoog op waterproblematiek moet wel genoemd
worden anders past het niet in het bestedingsartikel Deltafonds

Inhoudelijk klopt het qua bedrag ook Wel belangrijk dat we dit voor de begrotingsbehandeling WGO Water hebben uitgezet TK

vraagt hier dringend om en rapporten RIVM en ILT die gaan verschijnen onderbouwen dat Als M Stas pro actief willen

overkomen moet opdracht reeds verstrekt zijn zou ik adviseren

Met qroet | 10 2e |
10 2e

10 2e

Dir gen Water en Bodem ministerie lenW

gminienw nl

Tel 06 ^ 10 2ej ^ bgg| 10 2e

Deze mail kunt u ook buiten werkuren ontvangen

Een antwoord is dan natuurlijk niet geiijk nodig

LET OP sinds 15 februari geldt een aangepast emailadres minienm nl is vervangen door minienw nl

Van

10 2e

Reeds openbaar BSK

Verzonden zondag 22 September 2019 15 14

BSKAan | 10] 2e ^10 2e DGRW

Onderwerp FW Aanbieden herziene offerte additionele opdracht Risicogrenswaarden en landsdekkende monitoring voor PFAS

stoffen M 270054

10 2e

H

Krijg ik van jullie gezamenlijk reactie

Met vriendelijke greet
1O 20

Van i|o 2^ | 10 2e |@rivm nl

Verzonden donderdag 19 September 2019 09 34

Aan i° 2g BSK | 10 2e |@minienw nl

10 2e DGMI 10 2e @minienw nl

10 2e [^inienw nl | 10 2e |[^ 2e | DGMI ^ 10 2e

g minienw nl

10 2e | j 10 2e |@rivm nl | 10 2e | I0 2e @rivm nl | 10 29

@rivm nl

DGRW

@minienw nl 10 2g

10 2b 0 2 ^ bsK 10 2e @minienw nl 10 2e[
i0 2e

10 2g |@rivm nl 110jfa

@rivm nl 10 2gP| j 10 2g |@rivm nl

10 2eCC

10 2g10 2g

10 2e |@rivm nl

10 2e 10 2e 10 2e 10 2g@rivm nl

I 10 2e ~| l 10 2e

l 10 2g | | iO 2g S rivm nl

10 2e@rivm nl 10 2e

Onderwerp Aanbieden herziene offerte additionele opdracht Risicogrenswaarden en landsdekkende monitoring voor PFAS stoffen

M 270054

Geachte best^l^ ^

Hierbij doe ik u toekomen de herziene additionele offerte Risicogrenswaarden en landsdekkende monitoring voor PFAS stoffen

In de bijiagen treft u de aanbiedingsbrief en de bijbehorende offerte aan

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Telefoonl 10 2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van weike aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no iiabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronic

transmission of messages

www rrvm nl en Committed bo health and sustainability

107880 0065



10 2eVan

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

DGRW

rlutueiei

Kh IHK I l Ab corceptnota over de projecteti

dinsdag 24 September 2019 23 31 33

Conceptnota t info minister ZTTJ 23 09 2019 VS docx

mi 2e nim 2ai drrw M01 2e t iiiBSK [ ■ DGRW

Interessant dat we eindelijk concrete informatie krijgen Jammer genoeg wel via een nota die

hoog over wordt gespeeld
Ik wist dat intern RWS een nota hierover aan| iOK2^is gestuurd niet met ons gedeeld Ik

krijg de indruk na snelle lezing dat deze nota voor| iQ 2e nu snel is omgezet naar een

nota voor Min Stas

Morgenochtend maar kijken wat we met deze informatie kunnen

Van I I0 2e |] BSK | iQ 2e ^minienw nl

Verzonden dinsdag 24 September 2019 22 47

Aan I 10 2e pQ 2e 1 bsk C

DGRW 1 io 2e pminienv\ nl

@minienw nl

Onderwerp FW THK PFAS conceptnota over de projecten

Urgentie Floog

I0 2e ^minienw nl

10 2e It10 2e | DGRW

10 2e

10 2e

H Graag dit meenemen

Met vriendelijke groet

I0 2e

Van I0 2e | BS j I0 2e |ifg rvvs nl

Datum dinsdag 24 sep 2019 8 05 PM

li BSK

Kopid 10 2e |gpSIg rWVL i 1Q 2e

I 10 2e I BS ^ 10 2e

ip 2M2e | WYL | 10 2e

Onderwerp THK PFAS conceptnota over de projecten

Aan iny^p [g minienw nl

[@r\vs nl

10 2e

10 2e KBSH

□ BS f 10X2e [jgirwc n1XlOK2fet

f rws nl

yirws iil [ 1Q 2e

DagiESp

Jij hebt vandaag met ri0 2e| contact gehad over het THK PFAS Afgesproken is dat jullie morgen
een nota sturen naar de bewindspersonen over het THK PFAS in verband met de risico s die het

THK met zich op korte termijn meebrengt voor de lopende projecten van RWS specifiek ZTY en

NST

Normaliter zouden wij zelf hiertoe het initiatief nemen vanuit onze verantwoordelijkheid voor

de uitvoering van deze projecten projectsturingslijn Een nota daarover is ook voorbereid en

breed afgestemd binnen RWS maar deze houden wij nu aan omdat juilie morgen ook een nota

gaan versturen met mp van RWS Conform afspraak stuur ik je deze nota hierbij zodat je de

informatie uit deze nota kunt overnemen Mocht het jullie onverhoopt niet lukken om morgen

jullie nota uit te doen trek dan even aan de bel dan leggen we onze nota aan l io 2e ter

verzending voor

Succes en als je onze hulp nodig hebt horen wij dat graag

Mede namens de collega s met hartelijke groet

idK^

119018 0067
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Van

Aan

BSK110 2eT

BSKj 10 2^I lu ii e DGRW

1 DGRW [ri0l 2e |0 2e

RE Advies samenwerking omgeving op PFAS verontreinigde grond
} BSKCc l1UI 2eH1IU|[2a DGRWII 1U l2el H

Onderwerp
Datum dinsdag 24 September 2019 13 43 26

IMS

De nota voor de Stas als voorbereiding voor het overleg met Maximum verhagen word voorbereid conform

ons overleg vanochtend Wil jij bij dit overleg zijn of wil je het overlaten aanfl10 2e] en mij

Er Is het voorstel gedaan vanuit de directie om een onafhankelijke persoon te benoemen die ons kan helpen

om de goede dialoog met ledereen te voeren Dus niet een Inhoudelijke second opinion maar een

procespersoon ik dacht aan het OFL en hebiP 2|^enaderd met onderstaande mail Hierin is opgenomen dat hij

komt met eenadvies hoe we dit zouden kunnen doen dat wil niet zeggen dat we het OFL inschakelen In

denotatie aan de stas kunnen we dan opnemen dat we het OFL hebben gevraagd om ons te adviseren over het

proces

Ben je het daar mee eens of ben ik te hard van stapel gelopen

Met vriendelijke groet

no 2e

D BSK ^l4 Qi6p 2e ^iminienw n1Van [
Datum dinsdag 24 sep 2019 1 28 PM

Aan | 10 gi0 2^ | DP | 10 2ey^minienw Ti1

Kopie | I0 2e [| DGRW \ I0 2e |fSnimiemv nl

Onderwerp Advies samenwerking omgeving op PFAS verontreinigde grond

10 2e

dESe

Voor het omgaan met met PFAS verontreinigde grond is een tijdelijk handelingskader vastgesteld in afwachting

van het definitieve handelingskader Het tijdelijk handelingskader is bedoeld om de weer ruimte te makenvoor

toepassing van grond maar binnen heldere kaders en uitgaande van een stand stil beginsel voor

dezeverontreinigingen

NU blijkt de toepassing van dithandelingskader bij de sectoren tot praktische bezwaren te leiden verschillen in

interpretatie door de diverse handhavende instanties en daarmee ongewenste neveneffecten te leiden De

STAS heeft ons gevraagd om

voor de korte termijn met de sectoren in overleg te gaan en te kijken hoe we de praktische knelpunten

kunnen helpen oplossen

bij het definitief handelingskader goed de consequenties van beleid voor de uitvoering mee te nemen

samensmelt de betrokken partijen

Kunnen jullie ons adviseren hoe we dit kunnen aanpakken voor de korte en de lange termijn en welke rol jullie

eventueel kunnen spelen

Met vriendelijke groet

I nOK2e

122004 0068



10 2e tl0 [2el[10 2e | 10 2e

DGRWH 10 26

From

Sent Tue 9 24 2019 12 51 05 PM

Subject FW Tekst voor nota over juridische risico s bij voorstel interpretatie Tijdelijk handelingskader
Received

10 2eTo BSKD
I@minienw nl1 1 iOK2e ^ 2e tio 2e dgrW[1

DGRW

@minienw nl]
10 2e @minienw nl]

i0 2e

Tue 9 24 2019 12 51 07 PM

Zie onderstaand De opiossingsrichting die we nu hebben leidt met name tot bezwaar vanuit WKK

0 1 nuKzen spreek jij |Q0 26 | nog vandaag
Van DGRW

Verzonden dinsdag 24 septem ber 2019 13 4^
Aan I DGRW | 10 2e |e |f \ bsK

DGRW I ^K^ DGRW | 10 2e | DGRW

Onderwerp RE Tekst voor nota over juridische risico s bij voorstei interpretatie Tijdelijk handelingskader

10 2e

10 2eCC

Ha| 10 2e |en|
Ik ben betrokken geraakt bij de afstemming bodem en waterkwaliteit Er is druk om vervuilde bodem ergens te storten Dit lijkt
in strijd met KRW en is in strijd met onze beleidsinzet om de waterkwaliteit te verbeteren en zeker niet te verslechteren]
Voor PFOS zijn er wel degelijk KRW normen Voor veel andere stoffen nog niet Met lijkt mejuridisch en qua beeldvorming niet

handig als we voor PFOS verslechtering accepteren En we zetten de vervuilingsdeur open voor heel veel stoffen die nog niet

onder KRW genormeerd zijn
Wat gaan we hiermee doen

Groe^
Van DGRW | 10 2e

Verzonden dinsdag 24 septem ber 2019 13 20

| DGRW [
10 2e |@minienw nl | I0 2e | 10 2e | CD] ^ [10 2e | Srws nl 10 2e ^ 2e |[10 2e^ DGRW

|@minienw nl

10 2e | 10 2e | DGRW ^ 10 2e

| io 2e ^ Id I BSK | io 2e |@minienw nl
_

Onderwerp RE Tekst voor nota over juridische risico s bij voorstel interpretatie Tijdelijk handelingskader

10 2e ^minienw nl

10 2e HBJZ10 2e ^minienw nlAan

10 2e

0 2e| ^HBJZ 10 2e @minienw nl

j^DGRW | io 2e |@m1nienw ni
@minienw nlCC

10 2e

Ha

Volgens mij is dat juist een van de punten waar we nu geen goed antwoord op hebben Maar dat kunnen we ook niet over de

bestaande tekst van het handelingskader zeggen En we kunnen dat volgens mij ook niet brederover Bbk zeggen

VBelangrijk is dat we een tildelilk handelingskader hebben opgesteld
VWe hebben gekozen voor behoudende aanpak om verdere verspreiding te voorkomen

VWe hebben nog geen PFAS normen voor waterbodem

V Normaal wordt de maximale waarde voor verspreiding van baggerspecie afgeleid van het gemeten

herverontreinigingsniveau kwaliteit zwevend stof gemeten dat via rivieren ons land binnenstroomt

V Daar zijn we mee aan de slag maar de kans bestaat dat die niveaus al zouden leiden tot achteruitgang van KRW

VWe hebben met handelingskader bbk dus potentieel een conflict met de krw

V Dat geldt dus niet alleen voor voorliggende interpretatie

V Nu alle werkzaamheden stilleggen lijkt mij niet proportioneel Zeker gelet op de tijdelijkheid van het kader en onderzoek

dat nog plaatsvindt

GroetJ lOK2e

Van P DGRW 10 2e @minienw nl

Verzonden dinsdag 24 September 2019 12 46

] HBJZ | 10 2e ^@minienw nl
_

@minienw nl | 10 2e [ I I0 2e CD I0 2e

10 2e 10 2e DGRWAan

10 2e | 2e ^10 2e^ DGRW10 2e @rws nl

10 2e @minienw nl

10 2e | 10K2e | DGRW

BSK 10 2e @minienw nl

10 2e HBJZ | 10 2e |@minienw nl

@minienw nl

@minienw nlCC

10 2e ^ I DGRW | 10 2e10 29

Onderwerp RE Tekst voor nota over juridische risico s bij voorstel interpretatie Tijdelijk handelingskader

Dag alien

Ik zie dat hier heel veel mails over zijn gemaakt en die heb ik niet allemaal tot mij kunnen nemen Daarom toch een check vraag

voor soort bottom line klopt het nu dat wat we willen goedkeuren niet leidt tot achteruitgang in de zin van de KRW

Ik vind dit wel vrij cruciaal voordat ik er mee akkoord zou kunnen gaan

1 We weten dat dit raakviak met KRW heeft dus we kunnen het niet meer negeren

2 Ik denk dat deze bepaling nu geldt ondanks wat ik soms lees

3 En als je juridisch zou kunnen beargumenteren dat deze eis nog niet van toepassing is dan vind ik het beleidsmatig
omdat we het met zijn alien beter willen maken en vanwege beeldvorming nog steeds wel relevant

4 PFAS PFOS zijn nare stoffen en ik zie geen manier ooit een norm te halen als we nu toelaten dat normen worden

overschreden cq er achteruitgang plaatsvindt terwiji het al niet goed is

5 Er zijn diverse andere gebromeerde nieuwe chemische stoffen die echt heel vervelend zijn We moeten geen precedent
maker dat we ermee kunnen rotzooien tot ja tot wanneer

107872 0069



Daarom dus graag bevestigen of we voldoen aan eis KRW mbt achteruitgang

Groe^
Van HBJZ^ 10 2e

Verzonden dinsdag 24 septem ber 2019 10 18

DG RW 1 10 2e

10 2e @minienwjTl

10 2e @minienw nl 10 2e {WVL 10 2e gprws nl 10 {2eAan

10 2e CD DGRW10 2e @rws nl 10 2e @minienw nl

10 29 | DGB | 10 2e |^minienw nl l 10 2e |l0 2e]| PGRW l 10 2e |@minienw nl

10 |[10 2e | wVL r l@rws nl |0 ^0 2e H[ ^^WVL l 10 2e |@rws nl | 10 2e | BS

I0 2e @rws nl | 10 {2e J BS 10 2e @rws nl

CC | I^K^e ] WVL rTlOK2e |@rws nl

j ] HBJZ 10K2e @minienw nl

10 2e | 10 2e | DGRW 10 2e @minienw nl

Onderwerp RE Tekst voor nota over juridische risico s bij voorstel interpretatie Tijdelijk handelingskader
Hallo allemaal

Een kleine aanvulling om misverstanden te voorkomen over de laatste alinea om te voorkomen dat die niet goed wordt

gemterpreteerd
Ik heb het daar over mocht de indruk ontstaan dat is een perceptie van anderen wat we aan het doen zijn Omdat het zo n

gevoelig dossier is kunnen we last krijgen van een dergelijke perceptie ook als die niet terecht is Het is dus niet mijn perceptie
dat we voor onszelf iets regelen wat in strijdl is met het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit Het is op zich

allemaal een invulling van de zorgplicht daarbij gaat het om de motivering van de interpretatie dus als wij vinden dat ook

aansluitende oppervlaktewaterlichamen kunnen worden gebruiktom baggerspecie toe te passen dan is het natuurlijk ook juist
dat we de zorgplicht zo gaan toepassen en handhaven

Mij gaat het in de laatste alinea vooral om de vraag of het juridisch duidelijk is wat we doen ik vind dat rommelig maar zoals

gezegd het gaat om de interpretatie van de juridische zorgplicht en om de vraag hoe we onze interpretatie van de zorgplicht
nu er een Handelingskader is het beste kunnen vomngeven zodat er niet een perceptie ontstaat dat we het Handelingskader
aanpassen omdat we er zelf niet aan kunnen willen voldoen Ik had al aangegeven dat de verplichtingen die uit de Europese

regelgeving voortvioeien op dit moment voor Pfos nog niet dwingend zijn afgaande op de toelichting bij de wijziging van het

BKMW 2009 meegezonden met de vorige mail ik heb niet onderzocht of die toelichting juist is maar neem aan van wel dus

daarmee kunnen we nu nog niet in strijd handelen Vender hebben we hieralleen de zorgplicht in het Besluit bodemkwaliteit

de verwijzing naarde circulaire in de Regeling bodemkwaliteit het Tijdelijk Handelingskader en nu dan nog een losse aanvulling
op interpretatie van het Tijdelijk Handelingskader Dat is vind ik het rommelige geheel waar ik het over heb Met diepe plassen
hebben we de ervaring dat de juridische vormgeving niet alleen een kwestie van schoonheid is maar wel degelijk de vraag

oproept of we ons beleid voldoende juridisch hebben vastgelegd het in uitvoering te kunnen brengen zoals ons dat voor ogen

staat

Dus samenvattend in mijn laatste alinea probeer ik aan te geven hoe de rommelige juridische vormgeving kan bijdragen aan de

perceptie dat we voor onszelf uitvoeringsproblemen opiossen een perceptie waartoe we gezien de gevoeligheid van het dossier

geen aanleiding zouden moeten geven

HBJZ

Verzonden dinsdag 24 septem ber 2019 09 28

DGRW 10 2e aminienw nl

I0 2e kP | l@rws nl |
10 2a | DGB | 10 2er ^@mWenw nl | 10 2e f 2e |l0 2el| DGRW | 10 ^

10 | 10 26 | WVL T 10X26 |^vvs nl |0 ^0 Wn| ^^WVL | 10 2e |@rws nl | lOj^e BS

1 @rws nl [| 1° 2g BS 10 2e |@rws nl

CC | j WVL |@rws nl

j ] HBJZ 10 f2e @minienw nl

Onderwerp RE Tekst voor nota over juridische risico s bij voorstel interpretatie Tijdelijk handelingskader
Hallo allemaal

Omdat er anders een impasse in de discussie ontstaat ben ik het helemaal eens met| 10 2~^ dat we zo dicht mogelijk bij het

handelingskader moeten blijven en andere knelpunten die er zijn nu maar achterwege moeten laten om mee te nemen maar

natuurlijk moeten we er wel mee doorgaan in het kader van de regeling om die te bekijken Anders stellen we dat ook weer ter

discussie dat kan op zich terecht zijn maar daar heeft nu niemand wat aan en leidt tot nog grotere onduidelijkheid Voor de

regeling waarmee we bezig zijn ligt dat wat anders want die moet wel KRW proof zijn en het hele onderwerp komt in de

toelichting niet eens ter sprake Zonder argumentatie zit je al gauw verkeerd bij de rechter als iemand het ter discussie stelt

Ik ben het vooral met Reinouds lijn eens omdat bij snelle bestudering van de richtlijnen en met name de wijziging van het BKMW

2009 zie mail gisteren blijkt dat er nu nog geen harde verplichtingen zijn Wel zal er in het komende stroomgebiedsbeheerplan
moeten worden aangegeven hoe we aan onze verplichtingen gaan voldoen geen achteruitgang goede watertoestand emissies

afbouwen Daar zal neem ik aan gebeuren
Hoe we dit moeten communiceren laat ik even over aan beleid dat is geen juridische vraag Juridisch gezien gaan we nu toch

het slechte voorbeeld van de diepe plassen achterna en komen we gaandeweg meer in het moeras terecht De noot in de

Regeling bodemkwaliteit is al behoorlijk onduidelijk ook hoe dwingend en eenduidig die is nog afgezien van de verwijzing naar

de verkeerde versie van de circulaire gaan we herstellen Het Handelingskader heeft helemaal geen juridische status dat is

zelfs niet als beleidsregel vastgesteld ik weet niet of dat overweging verdient maar dat hebben we in elk geval niet gedaan
toezending aan de TK is niet voldoende Het is natuurlijk op zich wel een interpretatie van de zorgplicht in die zin is het niet

zonder betekenis Maar de verhouding tot de noot in de regeling blijft onduidelijk dat zouden we volgens mij moeten opiossen
door er uitdrukkelijk naar te verwijzen maar dat wil de beleidsafdeling nu niet vanwege de te verwachten discussie Dat we nu

Van 1D 2e

Q0 29 I WVL ^ 10 2e | Srws nl 10 2e

|@minienw nl

@minienw nl

10 2eAan

DGRW 10 2e

10 26 | 10 26 | DGRW 10 2e @minienw nl P

107872 0069



in strijd met de letterlijke tekst die herhaaldelijk terugkomt het Handelingskader anders gaan interpreteren hetzelfde

oppervlaktewaterlichaam is nu ook aansluitende oppervlaktewaterlichamen zonder we dat handelingskader wijzigen maakt

het er niet duidelijker op dat staat er niet Ik sluit niet uit dat dit nog wel houdbaar is want het blijft alles bij elkaar toch een

interpretatie van de zorgplicht Dat er geen verhaal over de verenigbaarheid met de KRW in het Handelingskader staat is

natuurlijk ook niet sterk maar daarvan kunnen we zeggen dat de verplichtingen nu nog niet gelden althans voor PFOS en we

het halen van de doelen nu niet onmogelijk maken

Tegenover al dit juridische geknoei a la diepe plassen staat dat de risico s beperkt zijn Als er niet wordt gehandhaafd en er komt

een handhavingsverzoek dan kunnen we weer vender zien Het kan natuurlijk als de rechter ons veel later op de vingers tikt

nog verkeerd aflopen en dat is gezichtsverlies maar dat leidt niet direct tot aansprakelijkheid en ik verwacht ook net tot

inbreukprocedures vanuit Brussel In de tussentijd komen we hopelijk met de regeling aan maar die moet beter onderbouwd

worden dan nu Het is bedoeld als een tijdelijke regeling maar dat is het natuurlijk niet want er zit geen einddatum op dus

zonder dat er al een goed KRW verhaal bij zit is dat niet verstandig om de wereld in te sturen Dat verhaal kan er denk ik wel

kome want het belangrijkste waartoe de KRW ons nu verplicht is om in de waterplannen vanaf 2021 beleid op te nemen dat op

het halen van de waterdoelen is gericht
Wat betreft aansprakelijkheid zijn er grotere risico s als we mensen ten onrechte op kosten zouden jagen met te strenge

regelgeving Vandaardat de eerdere discussie overde POP verordening wel even een dingetje was Die is nu opgelost maar het

Handelingskader zou dan ook nog naar Brussel moeten eigenlijk In elk geval straks de regeling op grond van art 93 van het

Europees Verdrag Daarmee moeten we dus maar haast maken ook al omdat we dan onszelf weer uit het huidige juridische
moeras omhoog trekken a la d baron van Munchhausen

Mocht de indruk ontstaan dat we door achterbaks gedoe via instructies aan RWS en de ILT de zaken voor onszelf wel goed
regelen maarde rest van het land in de penarie laten zitten dan zijn de rapen gaar Die risico inschatting laat ik over aan

beleid Dat we lijnrecht tegen de tekst van het Handelingskader ingaan is daarbij ook wel een punt Het is een teken aan de

wand dat we het Handelingskader niet wijzigen en de Tweede Kamer niet informeren vanwege de terechte vrees dat anderen

ook meer ruimte willen Ik vraag me af of dat onontdekt zal blijven niet als de mensen d FAQs lezen Ik kan me ook voorstellen

dat er principiele discussies komen dat we de onafhankelijke ILT instructies gaan geven hoe ze ons moeten gaan handhaven

Ik zit daar niet goed genoeg in maar ook dat kan leiden tot een slechte pers voor de staatssecretaris

0 2d

DGRW 1 10 2e
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Onderwerp RE Tekst voor nota over juridische risico s bij voorstel interpretatie Tijdelijk handelingskader
Beste alien

Gisteren hebben we de onderstaande lijn afgesproken 10 26 ^eeft djt ais voIgt opgenomen in zijn notitie veel dank

VBij aanpassing van de Regeling bodemkwaliteit worden maximale waarden opgenomen voor toepassing van pfas houdende

baggers pec ie

VBij die aanpassing is beoogd vast te leggen dat deze maximale waarden niet gelden voor het benedenstrooms binnen

hetzelfde of aansluitend stroomafwaarts gelegen oppervlaktewaterlichamen verspreiden of anderszins toepassen van

baggers pec ie

V Hierbij geldt dezelfde redeneerlijn als beschreven in het Tijdelijk handelingskader het enige verschil is de expliciet
vermelde reikwijdte tot aansluitende stroomafwaartse oppervlaktewaterlichamen

VVooruitlopend op die voorgenomen wijziging wordt nu gecommuniceerd via een brief aan de ILT met afschrift aan RWS en

via f a q s voor de buitenwereld dat tot inwerkingtreding van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit het Tijdelijk
handelingskader zo geinterpreteerd moet worden dat ook bij toepassingen in aansluitende stroomafwaartse

oppervlaktewaterlichamen niet aan de bepalingsgrens getoetst hoeft te worden

Hiermee blijven we dicht bij de bestaande tekst van het handelingskader We gaan met deze actie nu niet meerdere knelpunten
aanpakken De focus ligt dus op het voorkomen dat baggerspecie uit havens en projecten niet verspreid kan worden op de

Noordzee

@| 10X26 [ heb jij nog kunnen navragen of bovenstaande lijn het beoogde effect kan zal hebben

@| l0 2e | klopt het dat jij nog aanpassingen maakt aan jouw notitie

Ik hoop in de loop van de ochtend een concept nota toe te sturen

Groet I f10X2e I
_

Van WVL 10 2e @rws nl

Verzonden dinsdag 24 septem ber 2019 08 38

HBJ^ 10 2e @ minienw nl 10 29 | 10 2e CD I0 2e @ rws nl

@minienw nl

10 2e | DGB^ 10 2e |@minie^ nl I 10 2e | 2e l0 2e |
10 | 10 2e | WVL 10 2e n@rws nl ^^0 2^ IO 2e ij3 ^ WVL

10 2eAan

DGRW | 10 2e

@minienw nl |
@minienw nl

| 10 2e | arws nl 10 2e BS 10 29 ^rws nl | 10 2e []bS | 10 2e | arws nl

Onderwerp RE Tekst voor nota over juridische risico s bij voorstel interpretatie Tijdelijk handelingskader

DG RW10 2e

10 2e

10 2eDGRW

Beste

aanvullend naast dat dit lastig te bepalen is de termen stroomafwaarts benedenstrooms bovenstrooms

Om erosie tegen te gaan in de vaargeulen verspreiden we juist het zandige materiaal bovenstrooms Stroomafwaarts
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verspreiden is om erosie tegen te gaan geheel niet nuttig
Groet Fl^
Van HBJZ [

Verzonden maandaa 23 September 2019 20 39

Aan I iOK2e lJ iQ 2e | CD^

10 2e 10 2e minienw nll

D DGRW

DGB | 10 2e f 2e hoXZe] PGRW | 10 j 10 26 ] wvL |0 2^ a0] 26K1^ |^Vw[ y
CC | l WVL

Onderwerp RE Tekst voor nota overjuridische risico s bij voorstel interpretatie Tijdelijk handelingskader
Hallo| iQ 2e t
N a v de opmerking vatf Q 2s| heb ik ook wel twijfel of zonder meer altijd wordt voldaan aan het vereiste in art 5 BBK

1 Dit besluit is van toepassing op het toepassen van bouwstoffen grond of baggerspecie voor zover

10 2e DGRW

1P 2e I BS | 10] 2e || BS^

10 2e

de toepassing volgens gangbare maatstaven nodig is op de plaats waar deze plaatsvindt of onder de omstandigheden waarin

deze plaatsvindt

ingeval van het toepassen van afvalstoffen sprake is van nuttige toepassing in de zin van artikel 1 1 eerste lid van de Wet

milieu beheer

Dit houdt in dat het niet voldoende is dat je onder een van de toepassingen van art 35 BBK valt

Dit is een extra vereiste naast artikel 35

Het gaat hier diis om de plaats waar de baggerspecie wordt toegepast
De ecologische redenen van verspreiding gelden volgens mij zeker niet overal maar bijv wel in de Schelde waar

ondiepten zijn verdiept en zandbanken weggespoeld Daar is geconcludeerd dat het in het systeem houden van de bagger
wenselijk is evenals op de Waddenzee ook slib nodig is voor de kraamkamerfiinctie

Het nadeel van het begrip ‘stroomafwaarts’ is dat dit niet altijd duidelijk is bijv niet bij kanalen ZoalsjTojj^erecht zegt
kan je dan wel heel veel oppervlaktewaterlichamen aan elkaar schakelen In feite betekent stroomafwaarts dan

westwaarts

Nadeel bij dit alles is dat we het via algemene regels regelen Dat mag alleen als we in alle theoretisch denkbare situaties

die er onder vallen altijd goed uitkomen wat betreft de KRW

Een ander zwak punt blij ft dat we van alles kunnen vinden maar we moeten het ook goed onderbouwen Er zit in de

handreiking weinig aan onderbouwing wat betreft stroomafwaarts Het klinkt leuk maar zijn er bewijzen
A1 met al blijf ik wel wat twijfels houden maar wat betreft Europees recht denk ik dat de verplichtingen nu merendeels

nog niet van kracht zijn
|l0 2el

HBJZ
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Aan | 1Q 2e IJ 10 2e [CD | 10K2e |@rws nl

H DGRW^ 10 2~e |@minienw nl | 10 2b DGB

10 2e @minienw nl 1P 2e i 2e I0 2e | DGRW 10 2e @minienw nl 10 10 2e WVL
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Onderwerp RE Tekst voor nota over juridische risico s bij voorstel interpretatie Tijdelijk handelingskader
Halid 10 2 ’

1D 2eVan

DGRW | 10 2e10 2e @minienw nl

Ik vind het heel knap dat je zo snel al zoveel goede dingen op papier hebt gezet

Bijgevoegd nog enkele vragen en opmerkingen maar met de tendens ben ik het wel eens vooral omdat de KRW verplichtingen
op dit moment nog niet zo concreet zijn
De geen achteruitgang eis geldt volgens bijgevoegd besluit als ik het zo snel zag pas vanaf 22 12 2021 en niet nu al zoals Ik

eerst dacht en in jouw notitie staat

De verplichting om lozingi gevaarlijke stoffen af te bouwen geldt wel nu al lijkt me maar dat weet ik niet helemaal zeker Art 4

lid 1 heeft het over afbouw lozingen van prioritaire stoffen maar dat is een fout in de vertaling van de KRW ben ik net achter

gekomen de Engelse tekst spreekt wel van gevaarlijke stoffen en dat is ook in lijn met art 16 waarnaarart 4 verwijst Maar dit

terzijde wel goed om even te weten

Van I 10 2e io 2e CD | 10 2e

Verzonden maandag 23 September 2019 18 01

Aan
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Onderwerp Tekst voor nota over juridische risico s bij voorstel interpretatie Tijdelijk handelingskader

Urgentie Hoog

Beste mensen

10 2e
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Hierbij zoals eerder vanmiddag beloofd een tekstvoorstel voor de nota waarin de juridische risico s van het voorstel aan de orde

komen Wei wat lastig formuleren als ik de rest van de nota niet ken maar er kan morgen nog een slag gemaakt worden om e e a

goed op elkaar te laten aansluiten

Graag jullie spoedige feedback met name van |io 2e| lk leg het parallel ook nog bij enkele collega juristen van RWS voor Op basis

van jullie commentaar kan ik morgen een definitieve versie maken Graag ook jullie input op de weging van de kans dat de

genoemde risico s zich voordoen Daarvoor ken ik de cases onvoldoende

Groet

10 2e

10 2e
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10 2e

10 2e

10 2e

107872 0069



10K29 | BSK|| 10 2 ^ I@tninienw nl1

10X2e | 2e tlO] 2e} PGRWlI 10 2e |@minienw nl1 | 10 2e | 10 2e

10 2e tlO 2e j DGRW[| 10 2e |@minienw nl1

To

Cc J
10 2e I@nninienw nl1

H DGRW

Tue 9 24 2019 7 38 50 PM

Subject RE Advies samenwerking omgeving op PFAS verontreinigde grand
Received

BSK[_
From

Sent

Tue 9 24 2019 7 38 51 PM

Dank voor je mail Prima als jij en[00^ bij het gesprek tussen staatssecretaris en Maxime Verhagen zijn
Ik dacht dat jullie al overleg hadden met de weg en waterbouwsector maar blijkbaar is dat niet zo We moeten wel tempo
maken met het organiseren van een bijeenkomst met de sector die te maken heeft met de tijdelijke normering van PFAS
houdende grond Aid iP ^^ hierover op korte termijn kan adviseren dan vind ik dat prima maar het moet echt niet te lang
duren

Groet

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

10 2e BSK 10 2e @minienw nlVan

Datum dinsdag 24 sep 2019 1 43 PM

Aan

Kopie

I BSK ] 10 2e |@niinienw nl

10 2e ^ 2e llOK2ej PGRW

10 2e DGRW 10 2e @minienw nl10 2a

10 2e @minienw nl J 10 2e | 1QK2e BSK

|@minienw nl 10K2e l0 2ej DGR^10 2e 10 2e @minienw nl

Onderwerp RE Advies samenwerking omgeving op PFAS verontreinigde grond

10 2e

De note voor de Stas als voorbereiding voor het overleg met Maximum verhagen wordt voorbereid conform ons overleg vanochtend Wil jij bij dit

overleg zijn of wilje het overlaten aan[10 2e|en mij

Er is het voorstel gedaan vanuit de directie om een onafhankelijke persoon te benoemen die ons kan he I pen om de goede dialoog met iedereen te

voeren Dus niet een inhoudelijke second opinion maareen procespersoon Ik dacht aan het OFL en hebl|0 ^^enaderd met onderstaande mail

Hierin is opgenomen dat hij komt met eenadvies hoe we dit zouden kunnen doen dat wil niet zeggen dat we het OFL inschakelen In denotatie aan

de Stas kunnen we dan opnemen dat we het OFL hebben gevraagd om ons te adviseren over het proces

Ben je het daar mee eens of ben ik te hard van stapel gelopen

Met vriendelijke groet
10 2e

BSK 10 2e @minienw iilVan

Datum dinsdag 24^ep 2Q19 1 28 PM

Aan|
Kopie

Onderwerp Advies samenwerking omgeving op PFAS verontreinigde grond

10 2e

10 ^^0 2f | DP 10 2e @niinienw nl

DGRW | 10 2e |@minienw nL10 2e

1^
Voor het omgaan met met PFAS verontreinigde grond is een tijdelijk handelingskadervastgesteld in afwachting van het definitieve

handelingskader Flettijdelijk handelingskader is bedoeld om de weer ruimte te makenvoortoepassing van grond maar binnen heldere kaders en

uitgaande van een stand stil beginsel voordezeverontreinigingen

NU blijkt de toepassing van dithandelingskader bij de sectoren tot praktische bezwaren te leiden verschillen in interpretatie door de diverse

handhavende instanties en daarmee ongewenste neveneffecten te leiden De STAS heeft ons gevraagd om

korte termijn met de sectoren in overlegte gaan en te kijken hoe we de praktische knelpunten kunnen helper oplossen
107870 0070



bij het definitief handelingskadergoed de consequenties van belaid voorde uitvoering mee te nemenj samensmelt de betrokken partijen

Kunnen jullie ons adviseren hoe we dit kunnen aanpakken voor de korte en de lange termijn en welke rol jullie eventueel kunnen spelen

Met vriendelijke groet
10 2e

107870 0070
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FW AANVULLENDE INFO Gesprek Maxime Verhagen Bouwend Nederland inzake PFAS

woensdag 25 September 2019 09 19 58

Cc

Onderwerp

Datum

Groet | iQ 2e

Van | iQ 2g | | iQ 2g Pminienw nl

Verzonden woensdag 25 September 2019 08 42

Aan | I0 2g | | iQ 2g g minienw nl

^l®minienw nl

| io 2e ^minienw nl | | r I0 2g

] j I0 2g ^minienw nl | io 2g

] DGRW1Q 2e

DBO

]@minienw nl

10 2e 10 2e

10 2g

I0 2e |@frd shsdir nl

CC I0 2g | I0 2g ~~^minienw nl

Onderwerp AANVULLENDE INEO Gesprek Maxime Verhagen Bouwend Nederland inzake PEAS

10 2eTer informatie
_

vervangen door[

zal 1 oktober niet aanwezig zijn hij zai worden

van de Vereniging van Waterbouwers10 2e

Graag doorgeven aan betrokkenen

Met vriendeiijke groet

10 2e

10 2g

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Bestuursondersteuning
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 I 2500 EX | Den Haag

1Q 2e

io 2e aminienm nl

WWW rijksoverheid nl ministeries ienm

Bij een bezoek aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een geldig
legitimatiebewijs verplicht

Van I0 2g

Verzonden woensdag 18 September 2019 13 32

Aan | io 2g ] DGRW|tminienw nl 1Q 2en0 2g

I5 minienw nl

]@minienw nl

DBO10 2e 10 2e

] [10 2g ]@minienw nl10 2e 10 2g

minienw nl 10 2g10 2g 10 2g

10 2g l

CC I0 2g l io 2g Pminienw nl

Onderwerp AANVULLENDE INFO NIEUW GEPLAND Gesprek Maxime Verhagen Bouwend

Nederland inzake PFAS

Het gesprek zal plaatsvinden in de Rijnzaal
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Gni0 2e

Van I0 2g i io 2g Bminipnw nl

Verzonden woensdag 18 September 2019 13 30

Aan ] DGRWl minienw nl 1Q 2en0 2g10 2e

]5 minienw nl DBO10K2e 10 2e

1 5^rnini nw ni10 2g d 10 2g10 2e

minienw nl 10 2g] 10K2e10 2e

@frd shsdir nl10 2g

CC | I0 2g | l io 2e g minienw nl

Onderwerp NIEUW GEPLAND Gesprek Maxime Verhagen Bouwend Nederland inzake PEAS

Ter informatie In de agenda van de staatssecretaris is op dinsdag 1 oktober van 15 30 uur

tot 16 15 uur een gesprek met Maxime Verhagen Bouwend Nederland inzake PFAS gepland

□hr Verhagen zal verqezeld worden doorll
Waterbouwerd iel«^£vD^e^io 2e [ TEN en

van de Vereniqinq van10K2e

10 2e

10 2e

Graag voorbereiden voor de staatssecretaris en doorgeven aan betrokkenen

Met vriendelijke groet

10 2e

Secretariaat staatssecretaris S van Veldhoven

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Bestuursondersteuning
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 I 2500 EX | Den Haag

1Q 2e

Pminienm nl
WWW rijksoverheid nl ministeries ienm

Bij een bezoek aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een getdig
legitimatiebewijs verplicht

121860 0071



Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Staatssecretaris Bestuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr
en Marien

Bodem Ondergrond en

Wadden

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

fl I0 2a

10 {2e

gespreksnota M

IgliULlienw
nl

Overleg over PFAS problematiek met Bouwend

Nederland
Datura

25 September 2019

Kenmerk

IENW BSK 2019 207BB1

Aanleiding en doel

U heeft op dinsdag 1 oktober 2019 van 15 30 tot 16 15 uur een gesprek met

de heer Maxime Verhagen van Bouwend Nederland inzake PFAS

Op Sjuli 2019 heeft u het Tijdelijk handelingskader voor de omgang met PFAS

houdende grond en bagger aan de Tweede Kamer gestuurd om een algehele

stagnatie van grond en baggerverzet te voorkomen Deze stagnatie zou

optreden omdat in het kader van de zorgplicht op PFAS gemeten moet worden

en de verwachting is dat vrijwel in heel Nederland PFAS diffuus verspreid in de

water bodem voorkomt

Doordat PFAS inderdaad wijd verbreid in Nederland voorkomt ondervinden

veel projecten in de grond weg en waterbouw op dit moment hinder Die

hinder varieert van vertraging door het moeten wachten op laboratorium

uitslagen tot het stilleggen of uitstellen van projecten omdat ze de grond of

bagger niet kunnen afvoeren op de manier die gebruikelijk was

U heeft aan de Kamer aangegeven in gesprek te gaan met

brancheorganisaties U kunt de bevindingen uit de gesprekken meenemen bij

aanpassingen aanscherpingen van het tijdelijke handelingskader vanwege

knelpunten uit de praktijk danwel bij het opstellen van het definitieve kader

uiteraard binnen de gehanteerde uitgangspunten

Resultaten

Een belangrijke uitkomst van het gesprek is dat de branche zich

gehoord voelt en zelf ook gaat meedenken over opiossingen anders

dan de normen aanpassen

Een tweede uitkomst is dat de branche handelingsperspectief krijgt
doordat u aangeeft welke acties al lopen die hen direct of indirect

helpen
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De branche kan helpen een beter inzicht te krijgen in mogelijke

knelpunten

Uw bijdrage
U kunt de branche uitvragen over de knelpunten die zij ervaren de problemen
waarde uitvoeringspraktijk tegen op loopt de concrete opiossingen die zij zien

en de manier waarop u kan bijdragen aan de opiossingen

U kan aangeven waarom het tijdelijk handelingskader is opgesteld
• PFAS is schadelijk voor mens en milieu en wordt diffuus in heel

Nederland aangetroffen
• Dat houdt in dat de zorgplicht geldt voor niet genormeerde stoffen

houdt dat in dat grond en bagger niet meer verzet mogen worden tot

er een beleidskader is als er een niet genormeerde stof in v ordt

gedetecteerd in dit geval 0 1 microgram PFAS per kilogram droge stof

• Dit zou heel Nederland op slot zetten

• Om deze reden en op verzoek van decentrale overheden die

geconfronteerd werden met stagnatie door het handhaven van de

zorgplicht is RIVM gevraagd vanuiteen risicobenadering te kijken
welke normen mogelijk zijn zonder dat een risico voor mens en milieu

optreden
• Op basis van die gegevens is de zorgplicht verantwoord ingevuld
• Uitgangspunt daarbij blijft dat carcinogene toxische stoffen niet vender

in het milieu verspreid iworden

• Het tijdelijk handelingskader geeft veel ruimte ten opzichte van de

detectiegrens zeker omdat de diffuus aangetroffen concentraties PFAS

tot op heden onder de 3 microgram per kilogram droge stof liggen
maar gezien de zorgplicht in de praktijk voor PFAS nog niet werd

nageleefd is het evident dat het tijdelijke handelingskader voor de

sector knelpunten opievert

Belangrijk voor de branche is dat het u\w inschatting is dat het tijdelijke

handelingskader een verantiwoorde invulling van de zorgplicht is Wil

men hetTHK nu niet dan is de terugvaloptie de standaard invulling
van de zorgplicht met 0 1 microgram PFAS per kg droge stof

U kan aangeven wfat de planning is om tot een definitief kader te komen

• RIVM verzamelt alle data van PFAS metingen die in heel Nederland om

tot een landsdekkend beeld te komen ik verwacht een eerste

landsdekkend beeld in maart 2020 met de Kamer te kunnen delen

• RIVM gaatde achtergrondwaarden bepalen die in Nederland

voorkomen Als deze hogerzijn dan de detectiegrens kan de grens van

0 1 microgram per kilogram droge stof bijgesteld iworden

• RIVM onderzoekt de uitloogkarakteristieken en bio accumulatie van

PFAS Deze onderzoeken worden begin juli 2020 opgeleverd
• RIVM onderzoekt de mobiliteit van PFAS Dit onderzoek zal in het derde

kwartaal van 2020 opgeleverd worden

• Op basis van uitkomsten van de onderzoeken en de overleggen met u

en met de koepels kan het tijdelijk handelingskader geevalueerd
worden als opstap naar het definitieve kader In de zomer 2020

kunnen we daadwerkelijk beginnen met het opstellen van de definitieve

kader
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• We zijn in overleg met de VNG om hen te stimuleren zo snel mogelijk
de Bodemkwaliteitskaarten aan te passen op PFAS

Eventueel ook

• Daarnaast zijn we bezig met het opsteiien van een algemene
methodiek bij het aantreffen van een niet genormeerde stof in grond
en bagger zodat minder stagnatie optreedt ais er een stof wordt

aangetroffen in bodem ofwaterbodem

• Tot slot zijn we ook bezig om de systematieken van waternomnen en

de bodemnormen op eikaar aan te sluiten om tot een integraie aanpak
van PFAS te komen

U kan tot slot eventueel ook appelleren aan het vermogen tot innovatie van het

bedrijfsieven om te komen tot opiossingen

Uw counterparts

Dhr Verhagen zal vergezeld worden door[
Vereniging van Waterbouwers ei il[
Nederland en [

10 2e van de

transport en Logistiek

]Bouwend Nederland

buiten verzoek

] is degene die in de media steeds zijn onvrede uit over het

handelingskader hij wordt in vrijwel alle artikelen en berichten geciteerd en

het getal van bijna 1 miljard overal laat terugkomen Dit getal lijkt niet

gefundeerd te zijn maar gaat wel een eigen leven leiden

heeft in een eerder overleg met ons bij VNO NCW aangegeven met name het

niet mogen toepassen van grond in diepe plassen onaanvaardbaar te vinden

I0 ge

10 Pe

Specifiek met betrekking tot de knelpunten van de branches kan u het

volgende aangeven

• Ik ben al met uw knelpunten aan de slag gegaan

• De wachttijden van de laboratoria zijn al teruggelopen tot 1 3 weken

en in oktober voIgt een verdere uitbreiding van de capaciteit
• Het ministerie heeft al gesproken met de grondbanken over het

innamebeleid en de knelpunten die zij ondervinden

• We kijken wat we kunnen doen om bij te dragen aan een opiossing
voor deze knelpunten zoals in overleg gaan met de

vergunningverlenende bevoegde gezagen overde vergunningen kijken
welke mogelijkheden er zijn om het zuiveringsslib af te voeren en

verduidelijking van het kader met betrekking tot kleine partijen grond
• Voor met name kleinere projecten die nu problemen hebben zou het

een opiossing bieden als grondbanken weer kleinere partijen

aannemen

• We zijn in overleg met de VNG om te zorgen dat gemeenten

gestimuleerd worden zo snel mogelijk de Bodemkwaliteitskaarten aan

te passen op PFAS Als de kaarten zijn aangepast kan de grondbranche
weer toepassen zonder de ontvangende grond te hoeven meten

Zolang de kaarten nog niet zijn aangepast kunnen initiatiefnemers zelf

meten in de ontvangende bodem waarbij grond kan worden toegepast

uitgaande van het stand stil principe dus de grond niet viezer maken

dan deze al is

• We kijken samen met de koepels ook of en hoe we tijdelijke opslag
van materiaal kunnen faciliteren
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• Ik schakel het OFL overlegorgaan fysieke leefomgeving^ in om op

korte termijn de knelpunten die u en de koepeis ervaren in kaart te

brengen zodat we de knelpunten gezamenlijk kunnen aanpakken
• Wij zijn tevens in overleg met de koepeis om het probleem van het

storten van vervuilde grond waarin ook een deel PFAS zit weer

mogelijk te maken

Zowe\ bouwbedrijven als baggeraars lopen op dit moment tegen belangrijke

knelpunten op doordat PFAS diffuus verspreid in Nederland worden

aangetroffen Zij geven zelf aan dat zij PFAS in 80 van hun metingen vinden

NB Deze 80 zijn hele lage v^aarden ruim onder de 3 microgram per

kilogram droge stof dat betekent juist dat met het handelingskader de grond

gewoon toegepast kan worden en dat bagger gewoon op de kant gelegd kan

worden Voor de toepassing op landbouwgebied moet de achtergrondwaarde
de waarde van de ontvangende grond bekend zijn of doordat PFAS is

opgenomen in bodemkwaliteitskaarten ofomdateen initiatiefnemer zelf de

ontvangende grond meet In die zin hebben de branche organisaties gelijk dat

de grond niet vrii toepasbaar is men moet eerst meten om zo zeker te zijn dat

het stand stil principe gehandhaafd wordt De grond is dus toepasbaar het

vraagt alleen een extra stap namelijk het meten van de ontvangende bodem

Met name kleine baggeraars hebben problemen omdat waterschappen een

deel van hun baggerwerkzaamheden uitstellen Dat betekent dat zij per direct

geen werk hebben Dit hangt samen met het feit dat het storten van grond en

bagger in diepe plassen niet en slechts beperkt worden toegestaan De reden is

dat diepe plassen in contact staan met de diepere grondwaterlagen

Verspreiding in de diepere grondwaterlagen moet voorkomen worden Wei

biedt het handelingskader de mogelijkheid om locatiespecifiek een afweging te

maken voor een diepe plas indien aangetoond kan worden dat de uitwisseling
met het grondwater minimaal is RWS heeft hiervoor een team van

onafhankelijke experts die dit kunnen vaststellen

Het financieel dagblad van dinsdag 24 September spreekt op gezag van | 10 2e |

I 10 2e ^ ook aanwezig bij het gesprek van een verlies van € 800 tot € 900

miljoen aan omzet voor grond weg en waterbouw doordat opdrachten
worden vertraagd ingetrokken of uitgesteld Deze cijfers worden niet gestaafd
door de cijfers die wij via RWS en Waterschappen krijgen zie toelichting

Bouwbedrijven hebben verschillende problemen Projecten in uitvoering lopen
een vertraging op van enkele weken omdat er op PFAS gemeten moet worden

en hand havers vanaf 1 okt ook gaan handhaven op de metingen Er zijn
slechts enkele stortplaatsen en grondbanken die grond met PFAS aannemen tot

de waarden 3 7 3 De anderen sluiten hun poort voor grond met PFAS tot de

detectiegrens van 0 1 microgram per kilogram droge stof mag het in de grond
zitten Zie de toelichting Daarnaast worden kleine partijen door veel

grondbanken niet meer ingenomen Dat levert heel direct problemen op voor

de uitvoering Die problemen worden op dit moment opgelost door grond

tijdelijk op te slaan bijvoorbeeld in containers

De sector wil liefst een aanpassing van de normen van het handelingskader
zodat grond weer overal toegepast kan worden en met name ook weer richting
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de diepe plassen afgevoerd kan worden Daarnaast wil men dat genoemde

problemen metspoed worden opgelost

Politieke context

Het belang van het opstellen van een tijdelijk handelingskader voor PFAS wordt

door de meeste partijen onderschreven Onder andere WD CDA en BOplus
stellen vragen over de gevolgen die dit heeft voor de uitvoeringspraktijk De

hoogte van de norm zelf is geen onderwerp van debat geweest in de Tweede

Kamer

Kernpunten dossier

• Het Tijdelijk handelingskader is een nadere invulling van de zorgplicht en

behelst een verruiming van de zorgplicht op basis van een

risicobenadering Zonder het tijdelijke handelingskader zou vanuit de

zorgplicht geen grond en bagger meer toegepast mogen worden op het

moment dat dit gedetecteerd wordt in het materiaal tot er lokaal beleid is

gemaakt

• In de gebieden waar men al bekend was met het PFAS probleem is het

grondverzet door het tijdelijk handelingskader weer op gang gekomen In

de gebieden die het PFAS probleem nog niet kenden treedt juist stagnatie

op

• De doorlooptijden bij de laboratoria zijn inmiddels al flink teruggelopen
laboratoria hebben nu een doorlooptijd van 1 tot 3 weken In oktober voIgt
er nog een verdere uitbreiding van de laboratoriumcapaciteit De

verwachting is dat de doorlooptijden daarmee normaliseren

• De getallen die de[ ] noemt kunnen niet

geverifieerd worden door RWS en de Waterschappen Wei is duidelijk dat

de impact van PFAS groot is

10 2e

10 2e

10 2e
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Toelichting

Grondbanken

• Grand mag worden toegepast voor de functies wonen en Industrie tot een

gehalte van 3 microgram per kilogram droge stof per kg d s Voor

landbouw geldt de detectiegrens van 0 1 microgram per kg d s tenzij de

achtergrondwaarde bekend is ofgemeten wordtdoorde initiatiefnemer

In dat geval mag tot de achtergrondwaarde worden toegepast tot een

maximum van 3 7 3

• Veel grondbanken nemen op dit moment geen grond aan waarin PFAS

wordt aangetroffen boven de detectiegrens 0 1 microgram per kilogram

droge stof Er zijn uitzonderingen die wel grond tot 3 7 3 aannemen

• Kleine hoeveelheden grond mogen doorde grondbanken zonder PFAS toets

worden aangenomen en gebuikt worden tot 100 ton en dan gemeten

worden Dit doen de grondbanken voor grond met andere stoffen wel maar

voor grond met mogelijk PFAS niet

• De oorzaak hiervan is vrees dat men de grond niet meer kwijt kan maar

ook vrees dat men niet voldoende ruimte heeft omdat men verschillende

stapels met grond moet gaan maken van 0 1 microgram 0 2 etcetera

• Daarnaast speelt bij verschillende instellingen dat men bang is dat

waterschappen gaan handhaven op de hoeveelheid PFAS die in het effluent

zit dat nu op het riool of op het oppervlaktewater geloosd wordt of dat de

waterschappen al zijn gaan handhaven Het is zeer waarschijnlijk dat er al

jaren PFAS in het effluent van de instellingen zit zowel grondbanken als

stortplaatsen als reinigers Dit leidt mogelijk tot een conflict met de

normen van de KRW Om datprobleem voorte zijn wil men geen grond met

PFAS meer aannemen

• We zitten om de tafel met de bevoegde gezagen om dit probleem op te

lossen maar er is hier geen eenvoudige opiossing voor Het zal tijd vragen

om tot een opiossing te komen

• Tot die tijd is tijdelijke opslag de opiossing

Diepe plassen
• De norm van 0 1 microgram per kilogram droge stof geldt alleen voor

toepassing van bagger in andere oppervlaktewaterlichamen en in diepe

plassen
• Dit is streng om verspreiding naar grondwater en andere wateren te

voorkomen

• Voor overige toepassingen van bagger is meer ruimte geboden met het

Tijdelijk Handelingskader
• Zo mag bagger op de kant worden toegepast en mag het benedenstrooms

in het eigen oppervlaktewater toegepast worden zonder toetsing aan de

norm

FD Waterbouw mist bijna 1 miljard aan omzet

• Met betrekking tot de getallen die |
noemt deze kunnen wij niet verifieren

artikel in het FD dat RWS € 200 tot € 300 miljoen minder in de markt zet

Met waterschappen en groot grondverzet erbij loop het volgens hem op tot

€ 800 a € 900 miljoen
RWS geeft aan dat

10 Ss I overal in de media

I 10 2e I stelt in het
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• RWS momenteel werkt aan een projectinventarisatie om de stand van zaken

random PFAS in zijn projecten in beeld te brengen
• Een eerste inventarisatie treft u in de separate beslisnota met kenmerk

kenmerk IENW BSK 2019 206113 Verduidelijking van hetTijdelijk

Handelingskader PFAS betreft verspreiden van waterbodem

• Voorde meeste projecten worden nog de resultaten van de

bodemonderzoeken afgewacht
De Unie van Waterschappen geeft aan dat

• van de 21 waterschappen er 4 zijn die baggerwerkzaamheden hebben

stilgelegd Het gaat dan meestal om 1 tot 3 werken

• Bij de meerderheid van de waterschappen zijn wel werkzaamheden

vooruitgeschoven bij tenminste 15 waterschappen
• vier waterschappen hebben tot nu nog geen werk stilgelegd of vooruit

geschoven
De waterschappen geven aan dat de verwachting is dat ook deze

waterschappen werk stil leggen of opschorten als er op korte termijn geen

duidelijkheid komt over de afzet van bagger in diepe plassen

Landsdekkend beeld PFAS metingen RIVM

• RIVM verzamelt alle data van PFAS metingen die in heel Nederland om tot

een landsdekkend beeld te komen een eerste landsdekkend beeld op

kaart kan in maart 2020 opgeleverd worden Dit kan niet eerder omdat er

van de gebieden die nog niet met de PFAS problematiek te maken hebben

gehad nog te weinig meetdata zijn Van Noord Holland Zuid Holland en

mogelijk Brabant kan eerder een beeld gegeven worden
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10 2e tl0 [2elBSK[| 10 29 I@minienw nl1

DGRWiI 10 2e I@minienw nl1 1 10K2e f 2e tl0 2i] PG^ 10 2e

BSK[| I0 2e l@tninienw nl]

[10 2e 10 2eTo

1Q 2e 10 2^©minienw nl]

Cc 1Q 2e DGWBn I@minienw nl1

D dgrwFrom

Sent

10 2e

Wed 9 25 2019 8 51 56 AM

Subject RE THK PFAS conceptnota over de projecten
Received

Beslisnota Verduideliiking van het Tiideliik Handelingskader PFAS betreft verspreiden van baggerspecie waterbodem Versie

Wed 9 25 2019 8 51 57 AM

3 1 DOCX

Hoi
^

Vanochtend contact qehad meti|Q 2|tp 2e | Bliikt dat bij RWS twee separate nota s werden opgesteld Daar kwamen ze pas

gisteren achter 1 vanuitiF^ ^^ ^e | om I0 2e te informeren en 2 vanuit projecten van de zeesluizen om knelpunten onder

de aandacht van Minister te brengen RWS heeft oat samengevoegd in 1 nota En kennelijk mdfi^^fgesproken dat het ook met

onze nota wordt samengevoegd
Die samenvoeging heb ik gedaan Zie bijgevoegd Ik heb onze nota aangevuld met de informatie van RWS vooral in toelichting
opgenomen maar wel expliciet in inleiding op gewezen Hiermee worden de bewindspersonen dus ook gei nformeerd over het

knelpunten van diepe plassen en baggerdepots
g j0 2^ kan jij de teksten in toelichting voer baggerdepots checken

Groet l [1Q] 2e ]
Van DGRW

Verzonden dinsdag 24 septem ber 2019 23 32

BSK

Onderwerp RE THK PFAS conceptnota over de projecten

10 2e

Aan 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e DGRW 10 2e 2e 10 2e DGRW

Interessant dat we eindelijk concrete informatie krijqeri Jammer genoeg wel via een nota die hoog over wordt gespeeld
Ik wist dat intern RWS een nota hierover aan 10 2e s gestuurd niet met ons gedeeidj Ik krijg de indruk na snelle lezing
dat deze nota voor I0 2e nu snel is omgezet naar een nota voor Min Stas

Morgenochtend maar kijken wat we met deze informatie kunnen

Van [ ] BSK 10 2e @minienw nl1Q 2e

Verzonden dinsdag 24 septem ber 2019 22 47

BSK | 10] 26 l@minienw nl

10 2e | 10K2e | DGRW

Aan I I0] 2e 10 2e I DGRW

^minienw nl10 2e 10 2e@minienw nl

Onderwerp FW THK PFAS conceptnota over de projecten

Urgentie Hoog

H Graag dit meenemen

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e BS 10 2e

Datum dinsdag 24 sep 2019 8 05 PM

Aan

Kopic | 10 2^0 26| wVLj
| 10 2e |@nvs nl r Q0X2e

@rws nlVan

10 2e BSK 1P 2e @minienw nl

rws nl l 10 2^l[^BS IgKRgL l@rws nl J 10K2~^1^fBS
@rws nl O|0 2^ I rwVLl | Q0 2e |@rws nl10 2e

Onderwerp THK PFAS conceptnota over de projecten

Da^®P
Jij hebtvandaag met |l0 26| contact gehad over het THK PFAS Afgesproken is dat jullie morgen een nota sturen naar de

bewindspersonen over het THK PFAS in verband met de risico s die het THK met zich op korte termijn meebrengt voor de

lopende projecten van RWS specifiek ZTY en NST

Normaliter zouden wij zelf hiertoe het initiatief nemen vanuit onze verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze projecten

projectsturingslijn Een nota daarover is ook voorbereid en breed afgestemd binnen RWS maar deze houden wij nu aan

omdat jullie morgen ook een nota gaan versturen met mp van RWS Conform afspraak stuur ik je deze nota hierbij zodat je de

informatie uit deze nota kunt overnemen Mocht het jullie onverhoopt niet lukken om morgen jullie nota uit te doen trek dan

even aan de bel dan leggen we onze nota aan | [1Q 2^ ter verzending voor

Succes en als je onze hulp nodig hebt horen wij dat graag

Mede namens de collega s met hartelijke groet

j10 2e|i
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10 2e | 2e DGRWif 10 2e 10 2j^ bSKII 10 2e |@minienw nl1

@minienw nl]

10 2eTo @nninienw nl]
10 2e 10 2e BSKI 10X2e 10 2e DGRW| 1Q 2e@minienw nl]

From

Sent Wed 9 25 2019 1 49 45 PM

Subject RE Overleg over PFAS problematiek met Bouwend Nederland

Received

Overleg over PFAS problematlek met Bouwend Nederland 1■ ^KjE OCX

10 2e DGRW

Wed 9 25 2019 1 49 46 PM

Een paar kleine aanvullingen gedaan
Groet l 10 2e I

Van 10 2e h 2e | 10 2eJ DGRW

Verzonden woensdag25 September 2019 14 26

Aan 10 2e j0 2^ BSK | 10 2e ^10 2e BSK 10 2e | 10 2e | DGRW

10 2e DGRW

Onderwerp Overleg over PFAS problematiek met Bouwend Nederland

Wie heeft alvast tijd om een blik te werpen hierop Op vllegveld weer verder Vr gr pOK2e]|
Ps Planning heb ik ook rondgestuurd om op te nemen in Kamerbrief en andere nota

CC
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1 HBJZ^ 10 2e10 2 ^ 10K26To @minienw nl]

DGRWfDGRWH io 2e I@minienw nl1 1

BS [| i0 2e l@rws nl] I io 2e | BS |1 10 2e |@rws nl1

M DGB^ io 2^ I@minienw nl1

BSKH 10 2e I@minienw nl1 |
]@nninienw nl1

d 10K26 h ■ DBQll iQ 2e |@minienw nl1

From || io 2e |0 2e [cD
Sent Wed 9 25 2019 7 37 05 PM

Subject Re spoed reactie gevraagd op nota aan Min en Stas over tijdelijk handelingskader PFAS en Kamerbrief

Wed 9 25 2019 7 37 23 PM

Concept Beslisnota Verduideliiking van hetTiideliik Handelingskader PFAS betreft verspreiden van baggerspecie

waterbodem[jo 2^ocx
Concept kamerbrief over stand van zaken van het tiideliik handelinasakader pfas vKlO 2^ ijocx

@minienw nl1 I0 2e

DGBlI ioK2^ |@minienw nl] | I0 2e

10 2e

10 2e

iQ 2e f 2e ti0 2e] DGRWn i0 ge |@minienw nl1

IPM I HBJZH 10 2ej ^@mini^w nl1 | 10 2e | 10 2e

DGRWiI 10 2b I@minienw nl1 I0 2e

10 2e

10 2eBSK[ 10 2e

Received

Flierbij mijn commentaar op nota en Kamerbrief Vanwege termijn niet afgestemd meti^Mi^^lf lpus deze mail is nog geen RWS

akkoord dat moet van hen komen

hoK2e| le bent de bijiage metjouw commentaar op de nota vergeten dus heb niet verder kunnen werken in jouw versie

Groet

10 2e

HBJZ

Sent Wednesday September 25 2019 6 59 22 PM

10 2eFrom

10 2e DGRW ] DGRW 10 2e BS 10 2e BS 10 2eTo

10 2e | 2e ^10 2e^ pGRV^DGB 10 2e DGB 10 2e BSK

DBO

HBJZ | 10 2e f
I 10K2e I bSK |

Cc | I0 2e |CD

10 2e DGRW 10 2e

Subject RE spoed reactie gevraagd op nota aan Min en Stas over tijdelijk handelingskader PFAS en Kamerbrief

Hallo| 10 2ej|
Hier had ik nu nog heel weinig tijd voor [ 1 maar hierbij ook mij commentaar op de beslisnotabulten verzoek

IM^
HBJZ10 2eVan

Verzonden woensdag 25 September 2019 18 29

Aan 10 2e D6RW

H DGB

I DGRW

10 2e ^ 2e | 10 2e^ pGRW T
ly^DGRW

10 2e | BS | 10 2e | BS | 10 2e

| HBJZj0 2 | DGB 10 29 10 2e ] BSK

10 2e ^10 2e

~

BSK 10 2e 10 2e DBO

CC | 10 2e | | 10j 2e CD

Onderwerp RE spoed reactie gevraagd op nota aan Min en Stas over tijdelijk handelingskader PFAS en Kamerbrief

Ha[lo| 10X2^
Zonder nu inhoudelijke discussies te willen opstarten heb ik vooral tekstueel naarde brief aan de TK gekeken hierbij mijn opmerkingen deels tekstueel deels

vragen omdat ik niet begriip wat er wordt bedoeld dus dan zouden TK leden het mogelijk ook niet begrijpen

DGRW 10 2eVan 10 2e @mjmenwml

Verzonden woensdag 25 September 2019 17 34

Aan BS | 10 2e |@rws nl j ii^I DGRW ^ 10 2e

|lO 2e|fBS d 1P 2e |@rws nl l [10 2s | DGB 10K2e |gpminienw nl 10 2e PGB

10 2e @minienw nl 10 2e i 2e [10 ^ DGRW 1P [2e |^minienw nl 10 2e

I0 2e7~l@minienw nl

10 2e^minienw nl

BSK

] FIBJZ | I0 2ej |@minienw nl | l0 2e jl0 2e BSKt®
10 2e 10 {2e DGRW 10 2e 10 2e@minienw nl@minieriw nl

10 2e I DBO 10 2e @minienw nl

FIBJZ 1 io 2e |@minienw nl i° 2g | J iO Ze

Onderwerp spoed reactie gevraagd op nota aan Min en Stas over tijdelijk handelingskader PFAS en Kamerbrief

Urgentie Floog
Beste collega s

Vandaag is de nota aan de Min en Stas over de problematiek van verspreiding van baggerspecie op de Noordzee aangepast

10 2e10 2e @rws nlCC

107854 0077



Gekozen is om een Kamerbrief op te stellen met de stand van zaken van hetTijdelijk handelingskader PFAS Flierin wordt ook de voorgesteide lijn overde

verspreiding van baggerspecie opgenomen Dit is noodzakelijk aisformele stap voor handhaving door ILT

Zie bijgevoegd de definitieve concept nota en de concept kamerbrief

Morgen om 12 00 uur moeten de stukken bij de Stas liggen dat is al de weekendtas

V 0jO 2^]rf|IO 24 kunnen jullie aangeven of RWS akkoord is met de nota en kamerbrief We hebben de inhoud van de RWS nota vrijwel geheel

overgenomen in toelichting

^0 2^ oj^elijn jullie vanuit DGLMI akkoord

® 0 2fe^raag ook reactie van H BJZ

V

V

Verzoek is om zsm vanavond te reageren ivm de deadline van de Stas

Met vriendelijke groet

10 2e

Ministerie van Inrfrastructuur en Waterstaat

Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Ml 10K26

I 10 2e fBminienw nl

WWW riiksoverheid nl ministeries ienw
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Minister en Staatssecretaris Bestuurskern

Dir WaterkwalitEit Ondergr
en Marien

Bodeni Ondergrond en

Wadden

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

I 10l 2e

10 2e

Deslisnota M 3i o 6 [ 10 C2e I

I 10 2e lgiminlenw nl

Verduidelijking van hetTijdelijk Handelingskader
PFAS betreft verspreiden van waterbodem

Datum

23 September 2019

Kenmerk

IENW BSK 2019 206113

Bijfage n

NTB

Inleiding

Op Sjuli heeft de Staatssecretaris in afstemming met de Minister bet Tijdelijk

handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie
naar de Tweede Kamer gestuurd Met dit handelingskader is invulling gegeven

aan de bestaande wettelijke zorgplicht Het handelingskader heeft forse

gevolgen voor de uitvoeringspraktijk van grond weg en waterbouw

Recent bent u beiden met een nota IENW BSK 2019 187861 geinformeerd
over de nieuwsberichten en signalen uit de uitvoeringspraktijk met betrekking
tot het Tijdelijk Handelingskader PFAS Over de consequenties voor projecten
van ProRail is de Staatssecretaris met een separate nota geinformeerd
IENW BSK 2019 192734 RWS heeft een eerste inventarisatie gemaakt van

de gevolgen zie toelichting bij deze nota

Deze nota richt zich op een acuut probleem verspreiding van baggerspecie in

oppervlaktewater Dit acute probleem speelt onder meer bij de projecten

Zeetoegang IJmond en de Nieuwe Sluis Terneuzen en dit knelpunt kan gaan

opspelen bij zeehavens In de toelichting treft u meer informatie over de

concrete projecten

Specifiek knelpunt zijn de passages in het handelingskader waarin staat dat

baggerspecie alleen benedenstrooms in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam
zonder toetsing aan de norm mag worden toegepast Gevolg is dat de

baggerspecie van bijvoorbeeld havens of projecten zoals de Zeetoegang
IJmond zeesluizenj veelal niet meer verspreid mag worden op de Noordzee

omdat de baggerstromen vrijkomen uit andere oppervlaktewaterlichamen

Met deze nota wil ik u beiden vragen in te stemmen met onderstaande lijn en

bijgevoegde Kamerbrief met de stand van zaken over het Tijdelijk

handelingskader PFAS

Geadviseerd besluit

Ik adviseer u in te stemmen met onderstaande lijn
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Verspreiden van baggerspecie binnen hetzelfde

oppervlaktewaterlichaam of stroomafwaarts gelegen

oppervlaktewaterlichamen niet te toetsen aan de norm detectielimiet

De Tweede Kamer te informeren met bijgevoegde brief waarin een

stand van zaken wfordt gegeven van het Tijdelijk handelingskader
PFAS

Tevens adviseer ik u in te stemmen om in de Kamerbrief aan te kondigen dat

vanwege de veie kneipunten bij de uitvoeringspraktijk een onafhankelijk

gespreksieider wordt aangesteld om op korte termijn de kneipunten met

brancheorganisaties en decentraie bevoegde gezagen aan te pakken

Het voorgesteid besiuit maakt dat de uitvoeringspraktijk verder kan maar kent

milieurisico s en juridische risico s en is daarom politiek gevoelig

Beslistermijn

Spoed De overgangstermijn van het Tijdeiijk handelingskader PFAS voor het

hanteren van eerder uitgevoerde bodemonderzoeken loopt tot 1 oktober Het is

zeer gewenst om daarvoor heiderheid te bieden in vooriiggende kwestie

Argumentatie

Aanleiding van voorliggend knelpunt
Voor toepassing van baggerspecie is in het tijdelijk handelingskader de

volgende redeneerlijn aangehouden

Baggerspecie mag benedenstrooms wforden toegepast op een plek
waar het sediment van nature zou worden heengevoerd In deze

situatie is geen toetsing aan de norm detectielimiet nodig is

Echter dat niet toetsen is in het tijdelijk handelingskader beperkt tot

benedenstroomse toepassing in hetzelfde oppervlaktevi aterlichaam Voor

verspreiding in een ander oppervlaktewaterlichaam geldt de detectielimiet 0 1

microgram per kilogram droge stof als norm

In praktijk leidt dit er toe dat PFAS houdende baggerspecie waterbodem uit

bijvoorbeeld zeehavens of bijvoorbeeld het project Zeetoegang IJmond niet

meer verspreid mag worden op de Noordzee Immers de baggerspecie komt uit

een ander oppervlaktewaterlichaam Het probleem speelt ook op andere

plaatsen Deze consequentie dat baggerspecie niet meer verspreid kon worden

op de Noordzee was niet de intentie bij het opstellen van het Tijdelijk

Handelingskader PFAS

Voorgestelde oplossingsrichting
Het voorstel is om voor 1 oktober 2019 bijgevoegde Kamerbrief te sturen

waarin een stand van zaken wordt gegeven van het Tijdelijk handelingskader
PFAS In het ordedebat van 24 September jongstleden heeft mevrouw van

Brenk SOplus verzocht om een brief naar aanleiding van recente

nieuwsberichten dat handel in grond en bagger grotendeels stilligt Aan dat

verzoek wordt dan direct invulling gegeven

In de Kamerbrief staat de oplossingsrichting voor voorliggend acuut knelpunt
Voorgesteid wordt dat geen toetsing aan de norm nodig is voor verspreiding
van baggerspecie benedenstrooms binnen hetzelfde oppervlaktewaterlichaam
of stroomafwaarts gelegen oppervlaktewaterlichamen Hierbij geldt dezelfde

redeneerlijn als beschreven in het Tijdelijk handelingskader PFAS het enige
verschil is toevoeging van de reikwijdte tot stroomafwaartse

oppervlaktewaterlichamen Daarmee wordt ook toepassing in zoute

oppervlaktewaterlichamen mogelijk hetgeen een opiossing biedt voor de

betreffende projecten

Pagina 2 van 7

110333 0078



Dit moetop deze korte termijn omdat in het Tijdelijk handelingskader een

overgangstemiijn staat voor reeds eerder uitgevoerde bodemonderzoeken tot

1 oktober 2019 Zowel uitvoeringspraktijk als handhavers vragen voor die

datum om duidelijkheid hierover Omdat de lijn ook voor uitvoerders kenbaar

moet zijn zal de brief ook verspreid worden aan toezichthouders en koepels
IPO VNG UvW en VNO NCW Daarnaast zal via de iwebsite van de helpdesk
bodem gecommuniceerd worden

Milieurisico s

PFAS is een stofgroep waar PFOS maar ook GenX stoffen en PFOA deel van

uitmaken Vanwege de milieubezwaren zijn diverse PFAS onder REACH

aangemerkt als Substance of Very High Concern SVHC waaronder PFOS en

recent ook GenX 16 juli 2019 besluit van ECHA Naast de SVHC stoffen staan

diverse andere PFAS op de Nederlandse lijst met Zeer Zorgwekkende Stoffen

ZZS

Van deze groep stoffen is vooralsnog alleen PFOS genormeerd onder de

Kaderrichtlijn Water KRW Net als voor veel stoffen is de norm in zout water

strenger dan in zoet water doorde hogere gevoeligheid van diersoorten in een

zout milieu Op grond van eerste metingen blijkt dat veel wateren niet voldoen

aan de norm voor PFOS Erzijn geen normen voor PFAS in de waterbodem en

daarom wordt uitgegaan van de detectielimiet Hoewel betoogd kan worden dat

vervuilde bodems door natuurlijke processen richting Noordzee verdwijnen
kan door het actief verplaatsen daar op korte termijn een milieuprobleem
ontstaan of de opiossing van een bestaand milieuprobleem verder weg

brengen Hoewel er nog diverse onzekerheden zijn kan dit gezien worden als

in strijd met uw am bitie t a v waterkwaliteit

Juridische risico s

Het Tijdelijk handelingskader PFAS en het Besluit Bodemkwaliteit zijn

potentieel in conflict met de KRW Het is nog niet helemaal helder wat het

effect van toepassen en verspreiden van baggerspecie is in relatie tot

kwaliteitseisen van de KRW vanwege onduidelijkheid tussen de samenhang
van normen in water en bodem en het effect van bodem op de waterkolom

De verspreiding van PFAS houdende baggerspecie in oppervlaktewater kan

lokaal leiden tot een achteruitgang van de waterkwaliteit in de zin van de KRW

Of dit daadwerkelijk een risico is moet nog nader worden uitgezocht In elk

geval bestaat de kans dat door derden handhavingsverzoeken worden

ingediend omdat de betreffende toepassingen vanwege de invioed op de

waterkwaliteit in strijd zouden zijn met de zorgplicht van het Besluit

bodemkwaliteit Op dit moment is geen goede inschatting te maken of dit

daadwerkelijk gebeurt Ook bestaat het risico dat een handhavende instantie

ondanks deze nieuwe interpretatie ambtshalve via de zorgplicht toch zal

handhaven op de detectielimiet van 0 1 microgram per kilogram droge stof

Verwacht wordt dat het sturen van voorgestelde brief de kans hierop zal

minimaliseren

Er is in de gevallen dat er inderdaad strijd ontstaat met de

waterkwaliteitsdoelstellingen en het niet mogelijk is dit te mititgeren door een

andere locatiekeuze van de toepassing een reeel risico dat een rechter

oordeelt dat het initiatief geen doorgang kan vinden en of dat de Europese
Commissie middels een brief laat weten dat Nederland in strijd lijkt te handelen

met het Europese recht waarna een inbreukprocedure kan volgen Dit risico

is echter ook bij de huidige tekst en interpretatie van het Tijdelijk

handelingskader al aanwezig Het enige verschil is dat bij toepassingen in zoute
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wateren hetgeen mogelijk wordt onder de nieuwe verduidelijkende

interpretatie eerdereen kans bestaat datsprake is van een overschrijding van

de \waterkv^aliteitsnorm voor PFOS omdat de kwaliteitseisen voor zoute

wateren strenger zijn

Vervoigstapp en

Onderstaand een overzicht van de vervoigstappen richting een definitief

normenkader

Landeliik Beeld PFAS in bodem en waterbodem Doordat het Tijdelijk

Flandelingskader op 8 juli 2019 is gepubliceerd wordt er nu breed in het

land gemeten naar PFAS Een eerste landelijk beeld van deze data wordt in

maart 2020 verwacht Daarnaast zal het RIVM de achtergrondwaarden van

PFAS bepalen in Nederland als opmaat naar een definitief kader De

resultaten van dit onderzoek worden begin juli 2020 verwacht Ook wordt

het grondwater onderzocht Dit onderzoek zal tot in het derde kwartaal van

2020 lopen
Onderzoeken stofeigenschappen Verder doet RIVM onderzoek naar onder

meerde uitlogingskarakteristieken van PFAS en bio accumulatie De

uitkomsten van deze onderzoeken worden begin juli 2020 verwacht

Qpstellen definitief kader Op basis van bovenstaande onderzoeken en

meetgegevens zal samen met de decentrale bevoegde gezagen een

definitief kader worden opgesteld
Alqemene methodiek Er wordt een algemene methodiek ontwikkeld voor

de omgang met ZZS in de bodem Dit om ervoor te zorgen dat er bij de

vondst van een ZZS zo min mogelijk stagnatie optreedt
Integrale aanpak van water bodem en waterbodem Voor waterkwaliteit is

reeds een ketenaanpak opkomende stoffen ontwikkeld Komende periode
wordt gewerkt aan een geintegreerde aanpak met bodem Op basis van

meetgegevens wordt gekeken naar de relatie tussen

waterkwaliteitsnormen en [waterjbodemnormen
VeraeliikinQ aanpak overiae landen In de komende periode zal een

vergelijking worden gemaakt van de aanpak in landen om ons been om te

kijken waar we van kunnen leren

Politieke context

In het AO leefomgeving van 12 September hadden Kamerleden veel aandacht

voor het tijdelijk handelingskader PFAS Enerzijds steun voor het opstellen van

het handelingskader en voor het stellen van een norm anderzijds veel vragen

voor de gevolgen voor de uitvoering van projecten van grondbanken
aannemers en baggeraars

Flet knelpunt rondom de term oppervlaktewaterlichaam in het tijdelijk

handelingskader raakt vooral zeehavens en daarnaast ook projecten die

worden uitgevoerd in aanliggende oppervlaktewateren waar een directe relatie

is metde Noordzee Als baggerspecie niet meer verspreid kan worden op de

Noordzee kan dit zonder alternatieven gevolgen hebben voor toegang tot

de havens

Risico bestaat dat voorstanders in de Tweede Kamer van strenge normen

zoals mevrouw Kroger en de heer Lagin dit aangrijpen om te wijzen op de

milieurisico s Partijen kunnen ook de relatie leggen met discussies in de

Tweede Kamer over GenX Deze stof in minder giftig dan PFOS en er is wel
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stevig ingezet op strenge lozingseisen Mu wordt vooral een opiossing gezocht
voor de havenactiviteiten

Op dinsdag 1 oktober heeft de Staatssecretaris een gesprek met de heer

Verhagen als voorzitter van Bouwend Nederland Dhr Verhagen zal vergezeld
worden door

I I0] 2e [ TLN erTC

Bouwend Nederland U ontvangt op zeer korte termijn een gespreksnotitie voor

dit gesprek

U I0 2e Ivan deVereniging van Waterbouwers10 2e

10 2e10 2e

Kader

Besluit en Regeling Bodemkwaliteit

Tijdelijk Handelingskader PFAS

KRW

Krachtenveld afstemming financiele en juridische implicaties
communicatie

Afstemming Deze nota is gezamenlijk opgesteld en met medeparaaf van

DGLM en RWS

Communicatie er is veel aandacht in de media voor de gevolgen van PFAS

voor aannemers en baggeraars Deze week hebben onder meer de Volkskrant

en het Financieel Dagblad hier aandacht aanbesteed
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Toelichting van RWS

Op basis van sen brede projectinventarisatie is een voorlopig beeld te schetsen

van de stand van zaken m b t PFAS in RWS projecten Uit 116 respondenten

respons 80 90 ^ blijkt dat PFAS

• in 39 van de gevaiien geen issue is omdat er geen

bagger grondverzet piaatsvindt of omdat concentraties onder de norm

liggen
• in 25 van de gevaiien bodemonderzoeken naar aanwezigheid van

PFAS nog lopen
• in 25 van de gevaiien onderzoek nog moet worden gestart o a

pianstudies projecten en

• in 12 van de gevaiien er kneipunten zijn ofwei omdat PFAS boven de

norm is aangetroffen ofwei omdat het THK ieidt tot stagnatie ais gevolg
van de definitiekwestie zoals omschreven in paragraaf 1 ref siuizen

Terneuzen en IJmuiden

De beiangrijkste observaties zijn datde gevaiien waar stagnatie is of dreigt

voornamelijk in de onderste helft van Nederland liggen dat vaak sprake is van

een combinatie van vervuilde bagger en de aanwezigheid van PFAS en dat de

kneipunten grotendeels gerelateerd zijn aan natte projecten siuizen en

vaarwegen

Enkele droge projecten wegen en tunnels worden ook geraakt Flier moet

worden bekeken of een opiossing voor nodig is

De geinventariseerde kneipunten zullen naar verwachting gevolgen hebben

voor de financien en de bevaarbaarheid van de vaarwegen Op basis van de

ontvangen enquetes en komende resultaten uit onderzoeken zal het beeld de

komende tijd worden aangescherpt waarbij ook meer duidelijkheid komt in de

omvang van de gevolgen

Inzet van Rijksbaggerspeciedepots voor PFAS vervuild baggerspecie
Baggerspeciedepots zijn aangelegd met ais doel sterk verontreinigde
baggerspecie die niet kan worden hergebruikt of worden gereinigd permanent
te bergen Depots accepteren de verontreinigde baggerspecie met PFAS echter

nog niet omdat dit nog niet geregeld is in de omgevingsvergunning

omgevingsdienst bevoegd gezag en watervergunning ILT bevoegd gezag

Voor RWS is het urgent dat dit wordt geregeld vanwege de noodzakelijke
afzetmogelijkheid in depots van PFAS houdende baggerspecie Naar

verwachting zal aanpassing van de vergunning een traject van minstens 6

maanden zijn De omgevingsdiensten in kwestie en ILT hebben op ambtelijk
niveau wel aangegeven dat zij inhoudelijk gezien geen problemen zien in

aanpassen van de vergunning Op korte termijn overlegt RWS met de

omgevingsdiensten en ILT over gedoogbesluiten vooruitlopend op een wijziging
van de vergunningen

Zeetoeaana Ilmond

Voor het project Zeetoegang IJmond moet in totaal nog 3 5 miljoen m^

waterbodem worden afgegraven en afgevoerd Op dit moment zijn er twee

negatieve gevolgen van het TFIK voor het project Zeetoegang IJmond

bekend Dit zijn het afvoeren van 2 verschillende grondstromen
1 Grondstroom van waterbodem met PFAS van de bouwlocatie naar de

Noordzee Dit betreft grond waarin PFAS is aangetoond In de huidige
situatie mag deze grond verspreid worden in de Noordzee zoals

beschreven in de nota

2 Baggerspeciestroom vervuild met minerale olie en PFAS van

bouwlocatie naar baggerdepot Dit betreft ±60 000 baggerspecie
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die naast PFAS tevens vervuild is met o a minerale olie waardoordeze

sowieso niet verspreid mag worden op de Noordzee In de huidige

werkwijze wordtdeze baggerspecie toegepast in diepe plassen of

gestort in baggerdepots Echter diepe plassen of baggerdepots mogen

op dit moment geen baggerspecie accepteren die vervuild is met PFAS

Het THK biedt hiervoor geen opiossing waardoor er voor deze grond

op dit moment geen bestemming beschikbaar is Zie toelichting voor

nadere duiding problematiek baggerspecie depots

Consequenties Zeetoegang IJmond

Voor de Zeetoegang IJmond ligt vooral het afvoeren van baggerspeciestroom

richting de Noordzee adl kritisch in de planning iwaardoor stagnatie dreigt in

het geval er voor 1 oktober a s geen opiossing komt Indien dit niet lukt dan

zal het werk stagneren wat leidt tot omvangrijke consequenties in geld en tijd
voor Zeetoegang IJmond omdat de opdrachtnemer de rekening hiervoor bij
RWS zal leggen Een exacte kosteninschatting is nu niet goed te maken

Stilstand van het project loopt in de miljoenen euro s per maand

Nieuwe Sluis Terneuzen

Voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen moet in totaal nog 8 9 miljoen m^

grond baggerspecie worden afgegraven en afgevoerd Voor het project Nieuwe

sluis Terneuzen zijn dezelfde twee negatieve gevolgen bekend maardeze

lijken minder tijds kritisch

1 Grondstroom met PFAS van de bouwlocatie naar de Westerschelde

Dit betreft een baggerspeciestroom waarin PFAS is aangetoond Op
basis van het THK is het per 1 oktober as niet meer mogelijk om PFAS

houdende baggerspecie te verspreiden in Westerschelde Op dit

moment gaat het om 60 000 m^ baggerspecie Het komende half jaar
wordt er ongeveer nog 80 000 m3 verwacht Vanaf 1 april 2020 tot

einde 2020 betreft het nog eens enkele honderdduizenden m^ s

2 Grondstroom van bouwlocatie naar baggerdepot
Dit betreft een baggerspeciestroom waterbodem waar PFAS is

aangetoond Op basis van de PFAS problematiek is het niet meer

mogelijk dit materiaal met een geschatte omvang van 10 000 m3 af te

voeren naar een diepe plas of baggerspecie depot

Consequenties Nieuwe Sluis Terneuzen

Voor de nieuwe Sluis Terneuzen ligt het afvoeren van respectievelijk 60 000

m^ en 80 000 m^ baggerspecie op het kritieke pad van de planning Het

project is bezig met een mogelijke opiossing door het instellen van een

tijdelijke opslaglocatie Als dit lukt wordt het acute probleem uitgesteld Echter

op lange termijn kan niet de alle baggerspecie hier worden opgeslagen
Daarnaast moet de tijdelijke locatie binnen de duur van het project voor 2024

ontmanteld worden Een exacte kosteninschatting is nu niet goed te maker

Stilstand van het project loopt in de miljoenen euro s per maand
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Dank voor je mail Ik begrijp je zorgen De minister is vanochtend niet bij het
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verspreiden van baggerspecie waterbodem

@minienw nl10 2e 10 2e

10 2e

H i ire3^ 1Q 2en^

Op dit moment is er een spoednota TK brief in voorbereiding over de acute problemen die zich

voordoen bij baggerprojecten bij IJmuiden en Terneu7en |io 2e|j het zou fijn zijn als je morgen en

marge van ochtendberaad beide bewindspersonen kunt attenderen op deze stukken die de

weekendtas in gaan

Ik heb de stukken ook ] besproken en de voorgestelde lijn zoals deze nu wordt

geschetst is zeer kwetsbaar vanuit meerdere opzichten Net kort met I io 2eri ook besproken

Het riekt er naar dat de spelregels worden verruimd voor eigen situaties leest als alleen

problemen bij RWS ook al speelt dit wellicht breder maar waardoor knelpunt tussen belang

eigen uitvoeringen integriteit eigen inhoudelijke kaders zonder dat er een ono hanke i ke

onderbouwing aan ten grondslag ligt over de mogelijke milieurisico s van dit voorstel Ookde

geschetste situatie met de KRW vind ik erg kwetsbaar voor de minister

Het zou zeer noodzakelijk en behuipzaam zijn als RIVM een onafhankelijk oordeel weging kan

geven op de milieurisico s voor deze voorgestelde aanpassing evt via een spoed briefadvies Dit

advies zou dan niet alleen op deze specifieke casus toegespitst moeten zijn maar ook op de

andere gesignaleerde knelpunten Zo spreekt de stas dinsdag brancheorganisaties als Bouwend
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Nederland en is er donderdag in de TK een technische briefing Uit deze gesprekken kunnen we

de andere knelpunten naar voren halen en zo in de tijd zetten In de tussentijd zou dan gezocht

moeten worden naartijdelijke praktische opiossingen tijdelijke opslag of verwerking elders

Ik begrijp dat er een dringende deadline van 1 okt is ivm handhaving vh handelingskader maar

lijkt mij voor beide bewindspersonen nodig om ook alternatieven hierop cfm bovenstaande lijn

te schetsen in de nota M a w welke weging ligt ten grondslag aan enerzijdstussentijds

aanpassen van het tijdelijk handelingskaders versus voor een zeer korte periode tijdelijke

opslag alternatieven te organiseren met alle bijbehorende kosten maar wel met RIVM

toets garantie dat er geen milieurisico s zijn

Qua vervoigproces stel Ik het volgende voor

flT022§ attendeert morgen vast en marge ochtendberaad beide bewindspersonen dat dit

speelt met een vooraankondiging dat een nota brief in de weekendtas gaat

Morgenmiddag gaan de stukken in de weekendtas

Maandagmiddag vindt overleg plaats met de staatssecretaris waar we RIVM ook voor

uitnodigen

Op basis van dit gesprek bepalen we het vervolg alsook de redeneerlijnen voor de

gesprekken met de sector en technische briefing

Ik hoop dat dit een werkbare opiossing is

Hartelijke groet

10K2e

]5 minienw nlVan I 10 2e no 2e ] BSK [ 10 2e

Verzonden woensdag 25 September 2019 22 14

Aan ] DGRW [ ]giminienw nl j io 2e10 2e

10 2e I I DBO [ ]®minienw nl

Onderwerp F\A Concept Beslisnota Verduidelijking van het Tijdeiijk Handelingskader PFAS

betreft verspreiden van baggerspecie waterbodem

10 2e

10 2e llUH2e l

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

S 06 [ 10 2^secr I 10 2e 1 Q6 | 10 2e ^ 1 B

g minienw nl
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] BSK

Verzonden woensdag 25 September 2019 21 41

Van I 10 2e no 2e
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] DG RW ] l0X2ey pnninienw nlAan

Op^ DGRW I

I io 2e 5 minienw n

10 2e ]10 2e

10 2e BSKl minienw nl10K2e

DGRW ^minienw nl [CC 10K2e 10K2e 10K2e

1Q 2e ] DGRW |

| io 2e E minienw nl

Pminienw nl ] BSKlQ 2e 10 2e

Onderwerp Concept Beslisnota Verduidelijking van hetTijdelijk Handelingskader PFAS betreft

verspreiden van baggerspecie waterbodem

Ha I i0 2e e a

Zie mijn opmerkingen
Greet I0 2e I

122098 0082



BSKj I0 gg l@nninienw nl]

1 BSKH i0X2e I@minienw nl1
10 2e n BS [| 10 2e |@rws nl] | io 2e BS ^ 10M2e |@rws nl1 [ lOK^e j BSll 10 2e |@rws nl1

I0 2e io 2s I@rws nl1 iPK^e | Vm ^ m{2e |@rws nl1 ^^2^ ioK2e H ^i^wVL ^ I0 2e |@rws nl1

I 10 2^1Q 2e| WVL

Thur 9 26 2019 8 51 48 AM

]@minienw nl]10 2e I0 2e } DGRWiI 10 2eTo

10 26 10 2e

Cc

From

Sent

Subject FW PFAS note plus brief opmerkingen RWS
Thur 9 26 2019 8 52 01 AMReceived

01 Concept Beslisnota Verduideliiking van het Tiideliik Handelingskader PFAS betreft verspreiden van baggerspecie waterbodem

opm RWS docX

Concept katnerbrief over stand van zaken van het tiideliik handelinasgkader pfas opm RWS docx

10 2e | en 10 2e |
Bijgaand de door DG RWS geaccordeerde vensie van de nota en TK brief PFAS Excuus vd latere aanlevering ICT problemen

Rijnstraatj
In de tekst staan de opmerkingen vanuit RWS plus de opmerking in de mail hieronder Bij vragen graag contact metl|0 2^

10 2e I

Groet

Van 1QX2e BS

Verzonden donderdag 26 September 2019 9 41

Aan | io 2^io 2^ WVLj

CC I 10 2e 1 BS | 10 2e] H BS

Onderwerp PFAS nota plus brief opmerkingen RWS

Dag |iO 2H
Deze versie svp doorsturen aan DGWB

Wegens ICT problemen nog een aanpassing in de tekst over Terneuzen kon ik dus niet markeren in het Word bestand maar

moet vi el worden meegenomen

11 1 en 10 2 g

Groetenn0 2^

107847 0083



DGRW[| 10 2e @minienw nll 10 2e | 10 2eTo

10 2e t10 ^ DGRWi J@nninienw nl]10 2e 10K2eBSK[_
From

Sent

Subject FW Concept Beslisnota Verduidelijking van het Tijdelijk Handelingskader PFAS betreft verspreiden van baggerspecie
waterbodem

min ienw nll
10 2e | 2e tl0 2ej DGRW

Thur 9 26 2019 11 35 16 AM

Received Thur 9 26 2019 11 35 18 AM

Ter info net gemaild aan 10 2e Vr gr 10 2a |
Van | 10 2e [ 2e |f10 2ej PGRW

Verzonden donderdag 26 September 2019 12 35

DBO

Onderwerp RE I Concept Beslisnota Verduidelijking van het Tijdelijk Handelingskader PFAS betreft verspreiden van baggerspecie

waterbodem

10 2aAan

Hoi 10 2e J de hoeveelheden waar het om gaat zijn absoluut niet vergelijkbaar Dat is het probleem De hoeveelheden bagger

die uit de Rotterdamse haven gehaald worden zijn enorm De enige oplossing die we hebben zijn de depots maar dat is voor

permanente stort en ook daar zijn we nog aan het regelen dat bagger met PFAS qua vergunning gestort mag worden

Bagger kan je niet net zoals grond even ergens tijdelijk opslaan Niet baggeren zou dan de oplossing zijn maar dan slibt de haven

van Rotterdam bijvoorbeeld in no time dicht en heb je dus een scheepvaartissue scheepvaartveiligheidsissue en economisch issue

tegelijkertijd Dat zou enorme schade economisch opieveren Vr gr

@minienw nlDBO10 2e 10 29Van

Verzonden donderdag 26 September 2019 12 30

Aan 10 2e ^] 2e | 10 2eJ dGRW 10 2e @minienw nl

Onderwerp RE I Concept Beslisnota Verduidelijking van het Tijdelijk Handelingskader PFAS betreft verspreiden van baggerspecie

waterbodem

Ha| 1Q 2eJ
Bij AEB hebben we uiteindelijk ook het slib weg kunnen voeren naar verschillende locaties Kunnen we bij partijen niet nagaan op

welke termijnen tijdelijke opslag wel mogelijk is Stas vraagt hier iig wel om en maakt de AEB vergelijking goed dus om in het

achterhoofdte houden

Groet

10 2e

Van | ]0 26 \ {2e | 10 2eJ DGRW

Verzonden donderdag 26 September 2019 08 48

DBO

10 2e @minienw nl

10 2e 10 2e @minienw nlAan

Onderwerp RE I Concept Beslisnota Verduidelijking van het Tijdelijk Handelingskader PFAS betreft verspreiden van baggerspecie

waterbodem

Hoi even een noot tussendoor tijdelijke opslag is gezien de hoeveelheden bagger en zand waar het om gaat echt

onmogelijk Verder deel ik de punten die je hieronder maakt al is er volgens mij geen snelle oplossing Lijkt me goed RIVM te

vragen maar ik verwacht niet dat zij heel snel kunnen leveren wordt vervoigd Vr gr 10 2e^
@minienw nlDBO

Verzonden woensdag 25 September 2019 23 48

Aan I 10 2e ^10 2e

10 2e 10 2eVan

BSK

Q0 2e | DGRW | 10 ^@minienw nl

ve^aj 26 I DBO ^
^

10 2e 10 {2e BSK q 10 2e |@m inienw nl ti0 2|@minienw nl

10 2e 10 2e DCO@minienw nl

10 2e |@minienw nl | 10 2e | DBO j 10 2e @minienw nl

10 2e @minienw nl 10 2e i 2e] 10 2e |] DGRW 10 2e @minienw nl

Onderwerp I Concept Beslisnota Verduidelijking van het Tijdelijk Handelingskader PFAS betreft verspreiden van baggerspecie

waterbodem

Hi^10K2e^^^ 1DK2e |
Op dit moment is er een spoednota TK brief in voorbereiding over de acute problemen die zich voordoen bij baggerprojecten bij

IJmuiden en Terneuzen |l0 2e| het zou fijn zijn als je morgen en marge van ochtendberaad beide bewindspersonen kunt

attenderen op deze stukken die de weekendtas in gaan

Ik heb de stukken ook besproken en de voorgestelde lijn zoals deze nu wordt geschetst is zeer kwetsbaar vanuit

meerdere opzichten Net kort met| i° 2e ook besproken Het riekt er naar dat de spelregels worden verruimd voor eigen

situaties leest als alleen problemen bij RWS ook al speelt dit wellicht breder maar waardoor knelpunttussen belang eigen

uitvoering en integriteit eigen inhoudelijke kaders zonder dat er een onafhankelijke onderbouwing aan ten grondslag ligt over de

mogelijke milieurisico s van dit voorstel Ook de geschetste situatie met de KRW vind ik erg kwetsbaar voor de minister

Het zou zeer noodzakelijk en behuipzaam zijn als RIVM een onafhankelijk oordeel weging kan geven op de milieurisico s voor deze

CC

10 2e DGRW

107842 0086



voorgestelde aanpassing evt via een spoed briefadvies Dit advies zou dan niet alleen op deze specifieke casus toegespitst moeten

zijn maar ook op de andere gesignaleerde knelpunten Zo spreekt de stas dinsdag brancheorganisaties als Bouwend Nederland en

is er donderdag in de TK een technische briefing Uit deze gesprekken kunnen we de andere knelpunten naar voren halen en zo in

de tijd zetten In de tussentijd zou dan gezocht moeten worden naar tijdelijke praktische opiossingen {tijdelijke opslag of

verwerking elders

Ik begrijp dat er een dringende deadline van 1 okt is ivm handhaving vh handelingskader maar lijkt mij voor beide

bewindspersonen nodig om ook alternatieven hierop cfm bovenstaande lijn te schetsen in de nota M a w welke weging ligt ten

grondslag aan enerzijds tussentijds aanpassen van het tijdelijk handelingskaders versus voor een zeer korte periode tijdelijke

opslag alternatieven te organiseren met alle bijbehorende kosten maar wel met RIVM toets garantie dat er geen milieurisico s

zijn

Qua vervoigproces stel ik het volgende voor

10 2e attendeert morgen vast en marge ochtendberaad beide bewindspersonen dat dit speelt met een vooraankondiging dat

een nota brief in de weekendtas gaat

Morgenmiddag gaan de stukken in de weekendtas

Maandagmiddagvindt overleg plaats met de staatssecretaris waar we RIVM ook voor uitnodigen

Op basis van dit gesprek bepalen we het vervolg alsook de redeneerlijnen voor de gesprekken met de sector en technische

briefing

Ik hoop dat dit een werkbare opiossing is

Hartelijke groet
10 2e

BSK 1 1Q 2e

Verzonden woensdag 25 September 2019 22 14

Aan

Van 10 2e 10 2e @ minienw nl

\ D6RW

@minienw nl

10 2e 10 2e DBO@minienw nl

10 2e

Onderwerp FW Concept Beslisnota Verduidelijking van het Tijdelijk Flandelingskader PFAS betreft verspreiden van baggerspecie

waterbodem

10 2ekl0 2e l

10 2e

Ministerie van InfraEtructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 3 2515 XP Den Haag

a 06] 10 2e [ seer I 10K2e Q6 | 10 2e l^|0 2|^ 10 26

S I 10 2e l@minienw nl

Van ] 1Q 2e ^10 2e

Verzonden woensdag 25 September 2019 21 41

Aan

BSK

10 2e ] 2e ^10 2e | dGRW10 2e DGRW | 10 2e @minienw nl

10 2e jo 2^ BSK 10 2e |@minienw nl10X28 |@minienw nl

10 2e | lOK2e | DGRW

@minienw nl

Onderwerp Concept Beslisnota Verduidelijking van het Tijdelijk Flandelingskader PFAS betreft verspreiden van baggerspecie

waterbodem

Fla I iQ 2e e a

Zie mijn opmerkingen
Groet I 10 2e

10 2e 10 2e DGRW@minienw nlCC
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l BSKlI I0 2e I@tninienw nl1

DGRW

lOK^aTo

10 2eFrom

Sent Thur 9 26 2019 4 17 17 PM

Subject HPE Records Manager records

Received

02 concept kamerbrief aanpassing tiideliik handelingskader PFAS 26 sept versie 15 uur 44 DOCX

Thur 9 26 2019 4 17 19 PM

01 DGWB WOM M en S beslisnota over tiideliik handelingskader pfas DOCX

En hierbij de nota en kamerbrief

Groet | 10 26 |

HPE Records Manager recordgegevens

Recordnummer IENW BSK 2019 209103

Titel 02 concept kamerbrief aanpassing tijdelijk handelingskader PFAS 26 sept versie 15 uur 44

HPE Records Manager recordgegevens —

Recordnummer IENW BSK 2019 206113

TiteFOl DGWB WOM M en S beslisnota over tijdelijk handelingskader pfas

100021 0087



DGRW[| n@nninienw nl]
I0 2e i0 2g BSKHWse |@minienw nl1 1 io 2e | 1Q 2^
10 2e tlO ~^j DGRWI

ia 2eTo 1Q 2e L
iQ 2e |@nninienw nil

I@minienw nl1 EZ
I0 2e ^n@minienw nl]

I 10 2e I BSK

Thur 9 26 2019 4 19 09 PM

dgr™

BSKL C 0 2e

DGRWI
From

Sent

I
I@minienw nl1 1 I0 2e | 2e tl0 2e10 2e

Subject RE Spoed nota en kamerbrief PFAS

Thur 9 26 2019 4 19 10 PMReceived

Dank

Ik heb beide nota s gelezen Wat mij betreft erggoedgeworden enakkoord

Met vriendelijke groet
10 2e

DGRW 1 10 26 |@minienw til

Datum donderdag26 sep 2019 3 50 PM

b DBO | 10 2e |@minienw iil 10 2e nCBS 10 2e n@rws nl 10 2e

@minbzk nl J [[7^ H HB^
10K2e | T^b

|@mitiienw nl

10 [2e | BSK | Q0K2e |@minienw nl | 10 2e \ DGRW

ve^§K2e | DBO j 1Q 2e |@minienw nl J 10 2e iQ 2|i bSK

10 2e |@minienw uL 1Q 2e ^10 ^ |j BSK j 10 2e |@minienw nL I 10 2e ^10 Nl DGRW

10 2e |@minienw nl I 10 2e [ 2e tl0 2ej pQRW 1P 2e |@tnitiietiw ni

Onderwerp Spoed nota en kamerbriefPFAS

10 2eVan

10 2eAan

10 2e buit^i ve|^ ek 10 2e

10 2e |@minienw nl J 10 2e | DGB j 10 2e ^minienw nl

10 2s l@minienw nl

BS | 10 2e |@rws nl

10 2e 10 2eDGRW

|[10 2e | DGRW 10 26 @minienw nl

10 2e @mimenw nl

Bests collega s

Hierbij sen aangepaste nota en kamerbrief over PFAS Graag per ommegaande reactie

Het sluiten van de tas is om 16 30 uur

Met vriendelijke groep
10 2e |

10 2e I
no 2e

MinistGrie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Ml 10 2e

I I0 2e cDminienw nl

www riiksoverheid nl ministeries ienw

107836 0090



10 2e tl0 [2elBSK[| 10 29 I@minienw nl1

DGRW^ I0 2e I@minienw nl1 1 iOK2e | 2e DGRWfl io 2e I@minienw nl1 io 2e T^
BSK[| lO Pe |@ininienw nl1 l io 2e | BSK[| io 2en@minienw nl1

H DGRWII |@minienw nl1 | | BSir~ iO 2e |@rws nl1 | I
^ 2e] |@minienw nl1 rTlO 2^rn BS niO ^ |@rws nl1 | 10 2e KBSlf |@rws nl1 | 10 2p^
1Q 2e ]@rws nl1

10 2e HfBSI
Sent Thur 9 26 2019 5 40 39 PM

Subject RE zeesluis IJmuiden

Received

RE Speed nota en katmerbrief PFAS

[10 2e 10 2eTo

Cc

DGLMI
WVL I
From

Thur 9 26 2019 5 40 45 PM

Best^^E^n collega s

Even recapitulerend naar aanleiding van ons telefonisch overleg zojuist
1 RWS kan niet instemmen met de conceptbrief zoals deze vanmiddag naar de Stas en minister is gestuurd Zie bijgaande

email

2 Jij hebt aangegeven geen bezwaar te zien om dit maandagi in het overleg met de Stas te corrigeren
3 Er wraren nog vragen over de meerkosten bij ZTY en de email van de ILT Daarover het volgende

a Meerkosten

Een exacte kosteninschatting is nu niet te maken Maar in hetgeval dater op 1 oktober a s niets verandert zijn de meerkosten

voor de Zeetoegang IJmond minimaal €10 min per maand Voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen is het

lastiger te bepalen maar ook dit gaat om meerdere miljoenen euro s per maand Terneuzen en IJmond zijn de

op dit moment urgente projecten waarvan de gevolgen vanaf 1 oktober a s grosso modo in beeld zijn In de

nota is ook een eerste inventarisatie opgenomen van alle andere RWS projecten In het geval dat er op 1 oktober

a s nietgewerkt kan worden conform het voorstel dat is opgenomen in de conceptnota en Kamerbrief waarop

wij vanochtend hebben gereageerd ligt het in de lijn der verwrachtingen dat dit ook gevolgen financieel en qua

planning zal hebben voor een deel van deze projecten En dat geldt zo iwel voor aanleg als beheer en

onderhoud

Besluitvorming voor 1 oktober a s is dus urgent
b Mail ILT zie onderaatij

Nee het probleem is nu niet kleiner dan verwacht Indien de huidige situatie van het THK niet iwordt aangepast blijft het

probleem bestaan

Tot maandag en ja het lijkt ons ook een goed idee als de minister zou kunnen aansluiten bij het overleg met de Stas

Hartelijke groet
et

DGRW [
Verzonden donderdag 26 September 2019 18 09

Aan | I0 2e | BS | I0 2e | bs

CC | 10K2e | 10 2e

@minienw nl]10 2e 10 2ean

10 2e |10 2elj dgrW 10 2e h 2e 10 2e j DGRW 10 2e 10 2j^J BSK

BSK

Onderwerp RE zeesluis IJmuiden

Los van de discussie over de passage in de kamerbrief ben ik benieuwd wat jullie interpretatie is van onderstaande mail

van de ILT

Wij hebben bij DGWB de verdere uitleg en informatie niet Maar dit is wel het geluid over meten in tegenstelling tot de

boodschap dat iedere kuub gemeten moet worden

Groet I io 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com
Van 10 2e DGRW 10 2e @minienw nl

Datum donderdag 26 sep 2019 2 53 PM

Aan

Kopie 10 2e b I ] 10 2e BSK |

BS j 10 2e |@rws nl J 10 26 | BSjd 10 2e |@rws nl

lD 2e
„ „J@tnimenw nl I

]@minienw nl 10 2e [ 2e 10 2ejj PGRW^ 10 2e

10 2e

d 10 2e | jl0 2ej DGRW

|@mimeiiw nL lDK2e 1o 2^ BSK10 2e

1 lOK2e |@minienw iil

Onderwerp FW zeesluis IJmuiden

Hc il[0 ^lf^
Zie onderstaand bericht van ILT We hebben gevraagd naar het geluid dat iedere kuub gemeten zou moeten worden Hieronder

de reactie

Wat is jullie analyse hiervan Is het probleem kleiner dan nu wordt gesteld
Groet I BiUgg

ILT10 2eVan

Verzonden woensdag 25 September 2019 16 01

Aan DGRW r n0 2e ^ 2e | 10 2e^ DGRW10 2e

nnHpru erp zeesluis IJmuiden

100020 0091



Beste 10 2e en p0 2ej
Ik heb contact gehad met onze inspecteur van de zeesluis IJmuiden hij geeft aan dat het zand wat gewonnen wordt conform

BRL 9313 gemeten moet worden op PFAS

Hij heeft aangegeven dat RWS dit gedaan heeft voor de bovenste laag en met deze resultaten wil aantonen dat de lagen
daaronder onbelast zijn Volgens hem heeft RWS behalve dat ze dus nog een onderbouwing moeten aanleveren aan de ILT voor

de PFAS metingen geen probleem
Daarnaast heb je de onderhoudsbagger Daar is de bovenste laag verontreinigd met PFAS deze mag conform handelingskader
niet naar zee gebracht v^orden De laag daaronder is schoon dus daar heeft RWS geen probleem

]van R\IVSi^ i p zou dit moeten kunnen bevestigen10 2e

Hebben jullie zo voldoende informatieV

Groeti|io 2£i

Netwerk leefomgeving en wonen

Directie Omgeving en Bestuur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Inspectie Leefomgeving en Transport

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16191 I 2500 BD | Den Haag

10 fge

aiilent nl10 2e

www ri1ksoverheid nl
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