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Geachte mevrouw Den Boer, 
 
Dank voor uw brief van 17 oktober jl. waarin u uw zorgen uit over schadelijke 
effecten van chemische stoffen die nog steeds optreden. De inhoudelijke punten, 
die u noemt, vragen inderdaad aandacht en hebben mijn betrokkenheid.  
 
Allereerst staat het buiten kijf dat ik me inzet om de schadelijke effecten van 
chemische stoffen op mens en milieu terug te dringen. Dat doe ik juist bij 
voorkeur via hoge ambities in EU-regelgeving. Zo draagt Nederland bij aan het 
restrictievoorstel van PFAS in samenwerking met andere landen (Duitsland, 
Denemarken, Zweden en Noorwegen). Verder zet ik mij in om het emissiebeleid 
voor aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) te borgen in de Europese 
Richtlijn industriële emissies, die momenteel aangepast wordt.  
 
Ik deel uw zorgen over het mogelijke uitstel van de herziening van de REACH 
verordening. U noemt dat Nederland geen medeondertekenaar was van de brief 
door een aantal ambitieuze EU-lidstaten (REACH-UP landen) waarmee de 
Commissie werd opgeroepen om zich te houden aan de oorspronkelijke planning 
van de herziening REACH. De medeondertekening was inderdaad om praktische 
redenen niet gelukt. Kort daarna heeft minister Jetten, op 24 oktober jl., in de 
Milieuraad de steun van Nederland uitgesproken voor deze brief en de Commissie 
opgeroepen zich aan de oorspronkelijke planning te houden. 
  
U noemt een aantal belangrijke zaken die aandacht of verbetering behoeven, zoals 
de Mixture Assesment Factor en het inzetten op substitutie en restrictie van 
gevaarlijke stoffen. De Commissie heeft deze punten terecht geadresseerd in haar 
Strategie inzake Duurzame Chemische Stoffen, mede op aandrang van de REACH-
UP landen waaronder Nederland. De regering heeft met een BNC-fiche1 deze 
strategie omarmd en zet zich ook in voor het realiseren van de doelen van de 
Commissie en daarmee een gerichte aanpassing van regelgeving zoals REACH. 
 

 
1 Beoordeling Mededeling strategie voor duurzame chemische stoffen | Rapport | Rijksoverheid.nl  
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Ten slotte vraagt u om mijn persoonlijke aanwezigheid bij de Milieuraad. Ik deel 
het belang hiervan en zet mij er ook toe in om, indien mijn agenda het toelaat, 
daar aanwezig te zijn. 
 
Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben kunnen overtuigen van mijn inzet, 
zowel nationaal als in de EU, om te komen tot betere en effectievere regelgeving. 
Een afschrift van deze brief stuur ik aan de Tweede Kamer.  
 
 
 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
 
 
 
 
drs. V.L.W.A. Heijnen 


