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Delen tweede RIVM-rapport Indaver met Tweede Kamer 

 

Aanleiding 
Op 10 februari jl. deelde ik de toegezegde RIVM-notitie gericht aan de ILT over 
PFAS-afvalverwerking met u.1 De ILT vroeg het RIVM recent om aanvullende 
informatie en ontving deze informatie in een nieuwe RIVM-notitie op 6 maart jl. 

Geadviseerd besluit 
Uw akkoord met het verzenden van de bijgevoegde Kamerbrief en delen van deze 
openbare vervolgnotitie met de Tweede Kamer. 

Kernpunten 
- De RIVM-notitie geeft antwoord op vervolgvragen van de ILT (zie pagina 2). 
- Voor nieuwe vergunningaanvragen handelt de ILT in lijn met de uitspraak van 

de voorzieningenrechter.2 De ILT schorst besluiten, waardoor de overbrenging 
van PFAS-afval voorlopig doorgang kan vinden. Dit betekent vooralsnog niet 
dat de ILT instemt met het transport en transporten definitief vergunt. 

- De ILT handelt deze casus af conform de Europese Verordening Overbrenging 
Afvalstoffen, en weegt de RIVM-adviezen en de uitspraak van de rechter mee. 

- Op 7 maart jl. vond conform de Algemene wet bestuursrecht een hoorzitting 
met belanghebbenden plaats in het kader van de bezwaarprocedure tegen de 
eerdere ILT-besluiten. Ik informeer u als de ILT een definitief besluit neemt. 

Krachtenveld 
- De ILT deelde ook dit advies collegiaal met IenW en de OVAM (Vlaamse ILT). 
- Het RIVM heeft de inhoud van dit rapport voor afronding gedeeld met en 

getoetst bij VITO (Vlaamse RIVM). 
- Het RIVM weet dat de ILT deze RIVM-notitie actief aan u aanbiedt. 
- Het RIVM publiceert rapporten doorgaans vier weken na aanbieding aan de 

opdrachtgever, maar niet standaard bij adviezen voor handhavingszaken. Dit 
is zo’n advies. Het RIVM publiceerde het eerste rapport op 24 februari jl. met 
duiding op de eigen website.3 

- De woordvoerders van de ILT hebben contact met uw woordvoerders en de 
woordvoerders van het RIVM. 

 
De Inspecteur-Generaal (wnd.) Leefomgeving en Transport  

 
1 Kamerstuk 35 334, 28 089, nr. 221 
2 ECLI:NL:RVS:2023:112 
3 https://www.rivm.nl/documenten/duiding-rivm-notitie-advies-pfas-afvalverwerking-en-emissies 
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Toelichting Tweede RIVM-rapport 
De ILT stelde aan het RIVM een aantal vervolgvragen over beoordelingscriteria, 
verbrandingstemperatuur van PFAS-houdend afval en milieuschadelijkheid, en 
vroeg het RIVM om een second opinion voor door afvalverwerker Indaver met de 
ILT gedeelde berekeningen. 
 
Omdat de ILT de zaak nog in behandeling heeft, kan de ILT nog niet duiden welke 
gevolgen dit advies heeft voor het te nemen besluit. Kort samengevat maakt het 
rapport voor de ILT inzichtelijk wat: 
 
- De huidige wetenschappelijke kennis is over mogelijke verwerkingscondities 

naast temperatuur en naverbrandingstijd voor PFAS-houdend afval. 
- De toepasbaarheid van deze condities is voor de verwerking van andere typen 

afval en <1% PFAS-houdend afval. 
- De gevolgen van verschillende verwerkingstemperaturen zijn voor de kwaliteit 

van afvalverwerking, afbraak van PFAS en emissies van specifieke stoffen. 
- Nodig is om een goed beeld te hebben bij de situatie op locatie bij Indaver. 
- De milieuschadelijkheid van een aantal PFAS is. 
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Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Kamerbrief bij tweede RIVM-
notitie over PFAS-
afvalverwerking 

Kamerbrief. 

2 2023-0013 RIVM notitie 
Beantwoording ILT 
vervolgvragen PFAS Indaver 

Tweede notitie van RIVM. 
Behoudens persoonsgegevens 
volledig openbaar. 

 
Leeswijzer bij onderliggende beslisnota’s 
- ‘Beslisnota bij reactie op verzoek commissie inzake RIVM-notitie over PFAS-

afvalverwerking’ (ILT-2023/14455, beslisnota bij eerste RIVM-advies, reeds 
openbaar). 


