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Hoi I 10 26 I
Vorige week hebben we meegekeken op de brief van DGMO over gevolgen stikstof en PFAS voor lenW projecten Vandaag kreeg
Ik een nieuwe versie van DGMO jl0 2e in cc Daahn is nu ook informatie van Prorail verwerkt

Zie bijgevoegd
Ik heb nog een paar vragen open staan maar de brief moet vandaag bij DBO liggen Kan jij aangeven of je akkoord bent Wil je
dat de brief ook aa 1^a n |l0 2e|]wordt voorgelegd
Met vriendelijke groet
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Kamerbrief inventarisatie gevolgen PAS uitspraak
voor MIRT projecten

Bijlage n

2

Inleiding

Tijdens het Algemeen Overleg MIRT van 12juni jl heeft u toegezegd de Kamer

voor het NO MIRT te informeren over de gevolgen van de PAS uitspraak voor

de MIRT projecten met betrokkenheid van lenW aangevuld met kustlijnzorg
De inventarisatie geeft een zo goed mogelijk en actueel overzicht van het risico

op vertraging Tevens zijn de gevolgen van het voorkomen van PFAS in de

waterjbodem op lenW projecten geinventariseerd De inventarisatie is

samengevat in een Kamerbrief Daarin worden ook globale opiossingsrichtingen

aangegeven Mede door de recente kabinetsmaatregelen zijn de precieze

gevolgen in tijd en geld voor projecten veelal nog niet bekend of kennen

dermate grote onzekerheden dat het niet handig is om hier op projectniveau
over te rapporteren
De kamerbrief moet samen met de inventarisatie op korte termijn naar de

Kamer worden verzonden omdat het NO MIRT op 25 november plaatsvindt
RWS en ProRail hebben de inventarisatie opgesteld in samenwerking met

DGLM DGWB en DGMO

Geadviseerd besluit

Instemmen met het verzenden van de Kamerbrief op hoofdlijnen met

inventarisatie

Beslistermijn
20 november om verzending op redelijke termijn voor het NO MIRT 25

november mogelijk te maken

Argumentatie
De centrale boodschap is Uitstel maar vooralsnog geen afstel maar dit is

zeker nog niet uitgesloten Voor zowel stikstof als PFAS geldt dat projecten
risico op vertraging lopen maar de vertraging lijkt op dit moment te overzien

Bij een aantal projecten naast de al bekende Ring Utrecht en de A58
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Eindhoven Tilburg is wel een aanzienlijk risico op een langere vertraging door

de stikstofproblematiek Hierbij gaat om

A28 A1 Knooppunt Hoevelaken

A6 Almere Buiten Oost Lelystad

N35 Nijverdal Wierden

PHS Meteren Boxtel

Dijkverzwaring Vlieland en

Kustlijnzorg
Alleen voor A58 Annabosch Galder is er op dit moment een gerede kans dat

het project in zijn huidige vorm geen doorgang kan vinden Daar wordt u

binnenkort over geadviseerd Hier kunnen meer projecten bij komen De

meeste overige projecten zijn hiervoor nog niet ver genoeg uitgewerkt om met

zekerheid te kunnen stellen dat dit niet aan de orde is

Een eerste beeld maar zeker nog niet volledig
RWS en ProRail hebben welisv aar binnen een aanzienlijke bandbreedte de

vertraging voor de projecten zo goed mogelijk ingeschat Als gevolg van het

kabinetsbesluit tot het invoeren van een generieke snelheidsverlaging zullen

onder meer nieuiwe stikstofdepositie en verkeersberekeningen moeten worden

gemaakten mogelijk ADC toetsen moeten v orden uitgevoerd
Een goede inschatting van meerkosten kunnen RWS en ProRail derhalve op dit

moment niet leveren De vertragingskosten zijn over het algemeen groter dan

de kosten die voor mitigatie en compensatiemaatregelen nodig zijn In de

kamerbrief is ter indicatie aangegeven dat het voor grote projecten in totaal

enkele miljoenen euro s kan bedragen en voor kleinere projecten enkele

honderd duizenden euro s U kunt er voor kiezen in de brief geen bedragen te

noemen

10 2e

10 2e

Pagina 2 van 2

108745 0471



10 2e | 2e t^0 2e} DGRW|1 I@minienw nl1 | 10 2e |[10 2^
I0 2e tio ^^DGRWfl iOK2e |@minienw nl1 io 2e W^

DGRWiI io 2e I@minienw nl1 1 lOKSe | DGWB^ I0 2e |@minienw nl1

To J
BSK[ io 2e I@minienw nl1

BSKI I0 2e l@minienw nll I0 2e

From

Sent

Subject deltares rapport
Received

DGWBWOM M MIWO en MIenW nota bii defin~es over verspreiding van baggerspecie met PFAS in beneden stroormse

1Q 2e DGRW

Mon 11 18 2019 9 18 12 PM

Mon 11 18 2019 9 18 14 PM

waterlichamen PDF

20191111 Advies Deltares toepassen benedenstroomse waterlichamen PDF

Allen

Is de actie van het Deltares rapport over benedenstrooms verspreiden van bagger vandaag toevallig door iemand opgepakt
Zie bijgevoegd het advies en de korte nota die vorige week aan de minister is gestuurd
In het advies maakt Deltares een korte kanttekening over de totale vracht aan PFAS die richting zee gaat Grootste deel gaat via

de waterfase blijkt uit hun cijfers De baggerspecie is slechts een fractie

jij hebt morgen toch overleg over het HVN Wordt dit daar ook besproken
Vrijdag heb Ik er nog mep|0X^ver gebeld Deltares zit nu natuurlijk vol in de HVN en heeft beperkt tijdci^j^af aan dat we

eventueel een expert over waterbodem zouden moeten benaderen Een

Met vriendelijke groet
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Kenmerk

IENW BSK 2019 242241

Bijlage n

1

Inleiding

Op 8 november heeft Deltares een definitief advies opgeleverd over de

verspreiding van baggerspecie met PFAS in benedenstroomse waterlichamen

Bijgevoegd treft u het adviesmemo

Op 4 oktober heeft Deltares een eerste inschatting spoedadvies opgeleverd
Met voorliggend definitief advies is dit nader kwantitatief getoetst

Achterliggend is de aanname dat het benedenstrooms verspreiden van

baggerspecie met PFAS zonder toetsing aan de norm in overeenstemming is

met het stand still beginsel omdat het sediment bagger daar toch al van nature

naar toe zou worden gevoerd

Samenvatting kern of boodschap
Deltares wijst er in het advies op dat het hierbij van belang is om vast te

stellen in hoeverre de verschillende waterlichamen tot een sedimentdelend

systeem behoren

De strekking van het eerdere spoedadvies blijft overeind overal waar een

deel van het jaar een open systeem is mag je het als een sedimentdelend

systeem beschouwen alleen bij permanente sluizen dammen is dat niet het

geval

Voorbeeld sedimentdelend systeem
• Gezien vanuit de waterbeweging en sedimenttransport is het dus

logisch om de gehele Maasmonding bij Rotterdam als een systeem te

beschouwen het trekken van een grens bij Floek van Flolland of

elders is arbitrairen kunstmatig
Voorbeeld niet sedimentdelend gesloten systeem

• dit geldt niet voor de landwaartse zijde van het sluizencomplex van

IJmuiden De uitwisseling van water en sediment door het

sluizencomplex is zeer beperkt

Pagina 1 van 4
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Nieuw element in advies

Nieuw in het definitieve advies is de kanttekening van Deltares dat de bijdrage
van de totaie hoeveelheid PFAS ais gevoig van de verspreiding van

baggerspecie relatief klein is ten opzichte van de hoeveelheid PFAS die via

rivierafvoer sowieso naar zee stroomt

Deze nieuwe kennis vraagt op korte termijn een gesprek met Deltares en een

beleidsafweging over wat dit betekent voor het benedenstrooms verspreiden
van baggerspecie bij een niet sedimentdelend gesloten systeem

DGWB en RWS zullen dit gezamenlijk op korte termijn oppakken

Afstemming
Deze nota is afgestemd met RWS

1Q 2e
J0 2e
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Toelichting

Projecten RWS

Situatie IJmuiden en Terneuzen is ongewijzigd de stand van zaken zoals

geschetst in de iaatste nota van RWS is nog steeds actueei zie onderstaand

Het definitieve advies van Deitares ieidt vooralsnog niet tot een wijziging

tenzij de afweging van de nieuwe kennis van Deitares hiertoe Ieidt zie nota

Bijiage

10 2e

11 GPO

Zeesiuis

IJmuiden

Het totaal betreft circa 3 500 000 m3 grond die

nog ontgaven moet worden

le categorie Grond aan zeezijde

opperviaktewateriichaam Noordzee kan richting
Noordzee dit betreft circa 2 400 000 m3 Geen

probleem

2e categorie inhoud toekomstige sluiskolk het

betreft circa 600 000 m3 grond kan richting
Noordzee Deze grond zit in het

opperviaktewateriichaam Noordzeekanaai maar

kan omdat het geen verontreinigingen dus ook

geen PFAS evident onverdacht bevat naar de

Noordzee afgevoerd worden Geen probleem

Tav 3 Deitares zegtteJHh J i 3neCi nj3frrien T| IK kaniPQMit gfwoon naaf

Noordzee vlr^lvtev at^ i1ichria vi i\S jiaizeekanaar ijiufiaL

grond PFAS evat kan dif niel naoi de

opi d Dit beti eft circai^orden afyev
MiS Vocr deze grond iO nog geen

bestemming gevonden

Tav 4 Rijksbag

4e categorie is grond baggerspecie die naast

PFAS nog een andere verontreiniging vervuiiing
bevat Dit betreft circa 60 000 m3 Deze grond
bevindt zich zowei aan de zee als aan de

kanaaizijde Ook voor deze grond is nog geen

bestemming gevonden

12 GPO

Zeesiuis

Terneuzen

[msF
10 2e

Het totaal betreft circa 5 100 000 m3 grond die

nog ontgaven moet worden

le categorie Grond aan zeezijde

opperviaktewateriichaam Westerscheide kan

richting Noordzee dit betreft circa 2 500 000 m3

Geen probleem

2e categorie inhoud toekomstige sluiskolk het

betreft circa 140 000 m3 grond kan richting
Westerscheide Deze grond zit in het

opperviaktewateriichaam Noordzeekanaai

Geen probleem

3e categorie landzijde deze grond zit in het

opperviaktewateriichaam kanaai Gent Terneuzen
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omdat deze grond PFAS kan bevatten kan dit

mogelijk niet naar de Noordzee worden

afgevoerd Dit betreft circa 2 500 000 m3

Zie hierboven

Pagina 4 van 4
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Advies verspreiding baggerspecie met PFAS in benedenstroomse waterlichamen

1 Aanleiding

Op 4 oktober heeft Deltares een eerste inschatting gegeven op de vraag of het verspreiden
van baggerspecie naar benedenstroomse waterlichamen voldoet aan het uitgangspunten van

hettijdelijk handelingskader PFAS Daarbij is gevraagd om specifieke aandacht voor de

bagger die vrijkomt tijdens baggerwerkzaamheden bij de nieuwe zeesluis bij IJmuiden en in het

Rotterdamse havengebied Het voorlopige advies is uitgewerkt tot een definitief expert advies

De urgentie van deze vragen vioeit voort uit de recente PFAS problematiek en de werking van

hettijdelijk handelingskader PFAS In hettijdelijk handelingskader van 8 juli 2019 staatdat

PFAS houdende baggerspecie benedenstrooms in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam

toegepast verspreid mag worden zonder toetsing aan de norm detectielimiet In de praktijk
leidtdittot knelpunten bij het verspreiden van baggerspecie waterbodem vanuit havens en

projecten zeesluis IJmuiden op de Noordzee omdatde stortlocatie in een ander

oppervlaktelichaam ligt dan de bronlocatie Het voorstel van het Ministerie van lenW is om

verspreiden van baggerspecie niet alleen toe te staan in hetzelfde waterlichaam maar in alle

benedenstrooms gelegen waterlichamen

De aanname hierbij is dat dit in overeenstemming is met stand stil bagger wordt alleen

daarheen verspreid waar het van nature ook been zou worden gevoerd Deze aanname was in

het voorlopige advies conceptueel getoetst en is in deze notitie kwantitatief getoetst

2 Slibtransport Noordzee

2 1 Achtergrond
Naar het natuurlijke^ slibtransport op de Noordzee en de invioed van de verspreiding van

baggerspecie hierop is in de afgelopen decennia veel onderzoek verricht onder andere in het

kader van onderhoudsbaggerwerken in havens m n Rotterdam de aanleg van Maasvlakte 2

en zandwinning t b v kustonderhoud [8]

Onder invioed van zoete uitstroom van de Rijn wordt slib in een relatief smalle band van 10 20

km breed langs de kust in noordelijke richting getransporteerd Deze transportrichting geldt

■

Met natuurlijk slibtransport wordt hier bedoeld het transport zonder baggerwerkzaamheden dat

plaatsvindt bij de huidige grotendeels onnatuurlijke inrichting van de waterlichamen
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voor de lange termijn maar is sterk variabel op korte termijn weken tot maanden Onder

invioed van het getij en wind zijn er ook perioden met transport in zuidelijke richting Er is dus

sprakevan een gemiddeldetransportrichting ookwel resttransport genoemd De verblijftijd
van het slib in de Nederlandse kustzone wordt geschat op 2 tot 4 jaar [8]

Onderhoudsbaggerspecie uit de haven van Rotterdam wordt verspreid vanaf zogenoemde
loswallen op de Noordzee Dit materiaal zal grotendeels met de stroming worden meegevoerd
en zich over een groot gebied verspreiden Alleen voor verdiepte loswallen b v voormalige

zandwinputten geldt dat hier in de eerste tijd na ingebruikname veel slib achterblijft Naarmate

de put zich opvult neemt resuspensie toe {hoe ondieper de put des te meer resuspensie
totdat zich een evenwicht instelt tussen de snelheid van storten en de snelheid van

resuspensie [5] Hoeveel slib uiteindelijk achterblijft hangt onder meer af van de mate van

vulling het type sediment en de stortflux en de weersomstandigheden

Net als natuurlijk slib verspreidt baggerspecie zich na resuspensie vanuit de

verspreidingslocatie en een klein deel direct als stortpluim verder door het systeem De

Noordzeebodem kan hierbij tijdelijk als buffer optreden maar onder stormcondities kan het

opnieuw resuspenderen en verder door het systeem ‘verspreiden’ uiteindelijk in noordelijke

richting De verspreidingslocaties zijn zo gekozen dat ze niet te ver van de havens afliggen
afstand is vanwege vaartijd ongunstig en tegelijkertijd zijn de locaties zodanig gekozen dat

het sediment nietterug de haven in kan stromen [5] Omdat sediment vrij uitgewisseld kan

worden tussen de Noordzee de havens en de loswallen spreken we van een ‘sedimentdelend

systeem’

Dit geldt niet voor aanlegbaggerwerkzaamheden Waar onderhoudsbaggeren is bedoeld om

het huidige profiel te handhaven is aanleg gericht op verbreding of verdieping van het profiel
Aanlegbagger is dus niet afkomstig van elders en zou onder natuurlijke omstandigheden niet

naarzee stromen Overigens is de verwachting dat aanlegbagger geen of zeer lage gehalten
PFAS bevat als het gaat om materiaal daterend uit een periode voordat de industriele

productie van PFAS op gang was gekomen voor 1950 Een voorbehoud daarbij is vooral

nodig als er sprake is van infiltratie van PFAS houdend water

2 2 Kwantificering van slibtransport op diverse locaties in Nederland

label 2 1 toont het geschatte slibtransport op diverse locaties in Nederland die samen een

representatief beeld geven van de locaties waar toepassen en verspreiden naar

benedenstroomse gebieden plaatsvindt Bij een evaluatie van het slibtransport is het belangrijk
onderscheid te maken tussen netto en bruto transport per tijdseenheid meestal op jaarbasis
uitgedrukt Flet bruto transport is de totale slibvracht welke been en weer wordt

getransporteerd tussen twee systemen en bepaalt of een systeem sedimentdelend is Flet

netto transport is het gemiddeide resultante transport en bepaalt op langere tijdschalen
hoeveel sediment van het ene systeem naar het andere systeem wordt getransporteerd De

relatie tussen bruto en netto transport is complex en hangt af van veel variabelen ondanks

hoge bruto transporten kan het netto transport laag zijn

Tabel 2 1 Overzicht van sedimentfluxen op diverse locatie in Nederland [1 3 5 7 9 10]

SedimentdelendLocatie Natuurlijke netto

sedimentflux naar
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benedenstrooms

gebied kton jaar
~0Kan Gent

Terneuzen

Westerschelde

Nee ook de brutoflux is klein ca 40kton jaar
maar netto is er nauwelijks transport

Rotterdam zee 1400 Ja bruto getij uitwisseling zeer veel groter dan

netto sedimentflux

IJmuiden ^ zee 11 Nee ook de brutoflux is klein ca 50kton jaar
Voorziene baggerwerken zijn aanzienlijk groter
dan de jaarlijkse sedimentflux

IJmeer

Markermeer

~0 Ja want bruto uitwisseling is ca 2000

kton jaar t g v windgedreven stromingen De

bijdrage van baggerspecie naar locaties op het

Markermeer zal veel minder zijn dan het

natuurliik bruto sedimenttransport

IJssel Ketel en

Ijsselmeer

400 Ja bruto en nettoflux zijn vergelijkbaar
Eventuele baggerspecie vanuit de IJssel zal

typisch minder zijn dan het natuurlijk

sedimenttransport

Ja bruto en nettoflux zijn vergelijkbaar
Hoewel deel van de tijd gestuwd vindt er toch

aanzienlijk sedimenttransport plaats

vergeleken met de hoeveelheden die

doorgaans worden gebaggerd

Maas en Neder 107 en2107

Rijn

Uit label 2 1 blijkt dat het netto sedimenttransport alleen in bij sluizen zeer laag is en dat ook

de bijbehorende uitwisseling bruto transport laag is De combinatie van dietwee leidttoteen

afwijkend sedimenttransport indien baggerwerk van enige omvang wordt uitgevoerd In

systemen met een open verbinding is er altijd stroming door wind rivierafvoer of getij die zorgt
voor transport van aanzienlijke hoeveelheden sediment Gezien vanuit de waterbeweging en

sedimenttransport is het dus logisch om de gehele Maasmonding bij Rotterdam als een

systeem te beschouwen het trekken van een grens bij Hoek van Holland of elders is arbitrair

en kunstmatig Dit geldt ook voor IJmuiden zeewaarts van de sluizen Uitwisseling van
sediment kan worden beschouwd als onderdeel van het sedimentdelende kustsysteem

Echter dit geldt niet voor de landwaartse zijde van het sluizencomplex van IJmuiden De

uitwisseling van water en sediment door het sluizencomplex is zeer beperkt In een recente

studie is deze uitwisseling giobaai gekwantificeerd De natuurlijke zeewaartse netto

sedimentflux door de sluizen bedraagt slechts orde 10 000 ton per jaar [7] Grote

hoeveelheden bagger aan de landwaartse zijde zullen van nature niet in zee terecht komen

Het Noordzeekanaal aan de landwaartse zijde van het sluizencomplex kan daarom niet als

sedimentdelend met de Noordzee worden beschouwd

2 3 Aandeel slibtransport aan totale PFAS vracht

Een laatste stap is om de bijdrage van natuurlijk transport van sediment en vervolgens ook de

bijdrage van bagger aan de totale PFAS vracht te kwantificeren Voor de PFAS vracht kijken
we alleen naar de netto fluxen Die flux is uitgewerkt voor PFOS een van de PFAS

verbindingen die relatief goed hecht aan sediment en waar relatief veel metingen voor

beschikbaar zijn Overige gemeten PFAS verbindingen geven hetzelfde beeld
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De totale vracht wordt bepaald door het debiet in de door Deltares opgestelde water en

stoffenbalansen en de totale PFOS concentraties in water [2 6] Vervolgens wordt het aandeel

PFOS gebonden aan zwevend stof bepaald De PFOS gehalten in zwevend stof zijn

gebaseerd op metingen in het eerste halfjaar van 2019 label 2 2 toont de vrachten voor

PFOS via water via natuurlijk getransporteerd zwevend stof en via een baggenwerk van

500 000 andere volumes kunnen daar eenvoudig van worden afgeleid De PFOS vracht

voor gebaggerd sediment verschilt per deelgebied alleen vanwege variatie in gemeten

gehalten

Tabel 2 2 Netto PFOS vrachten via water sediment en in het geval er 500 000 bagger wordt verspreid Voor de

inschatting van gehalten in bagger en zwevend stof zijn zwevendstofgegevens gebruikt over de periode

1pK3B»ri w 2019

PFOS in 500 000 m^

baggerspecie
kg jaar

Locatie PFOS vracht

opgelost in water

kg jaar

PFOS vracht via

zwevend stof

kg jaar

Kan Gent Terneuzen

^ Westerschelde

Geen concentraties

in opp water

beschikbaar

0 024 1 0

Rotterdam zee 152 5 3 0 75

IJmuiden zee 28 0 066 0 5

IJmeer

Markermeer

~0 wel menging ~0 0 4

IJssel Ijsselmeer 37 lA lA
Neder Rijn 252 5 6 0 75

Maas 18 0 32 0 75

Uit Tabel 2 2 blijkt dat de bijdrage van zwevend stof minimaal is ten opzichte van de totale

PFOS vracht Het overgrote deel van PFOS wordt als opgeloste stof in water getransporteerd
Ook de bijdrage die 500 000 m^ baggerspecie levert aan de totale vracht is relatief klein

3 Advies

Wanneer baggerspecie in een ander watersysteem wordt gestort dan waar het gebaggerd is is

het nodig vast te stellen in hoeverre de verschillende watersystemen tot een sedimentdelend

systeem behoren^ In het geval van onderhoudsbaggerspecie in een sedimentdelend systeem
zoals het Rotterdamse havengebied leidt het verspreiden benedenstrooms niet tot een extra

belasting van sediment ten opzichte van natuurlijk transport Bovendien is de hoeveelheid

natuurlijk sedimenttransport in dat geval doorgaans groter dan de hoeveelheid bagger die

wordt verspreid Wel kan er in geval de bagger verder landinwaarts gebaggerd wordt sprake

zijn van een tijdseffect maar dit effect is in de praktijk niet groter dan ongeveer een jaar In

geval van een door sluizen of dammen gesloten systeem is het natuurlijk transport zodanig

laag dat verspreiding van bagger benedenstrooms leidt tot een afwijking van het natuurlijk

transport

^ In een sedimentdelend systeem wordt sediment vrij uitgewisseld doorde dynamiek stroming
wind getij in het systeem
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Datum Pagina
£ v Qn B8 november 2019

\In geval van aanlegspecie is er geen sprake van natuurlijk transport naar zee Bij

aanlegbaggerwerkzaamheden wordt meestal materiaal gebaggerd wat veel langer geleden is \
afgezet en dat niet van nature naar zee stroomt Wanneer sedinnent is afgezet voor de periode 1
van de industriele productie van PFAS vanaf ca 1950 is de verwachting dat de PFAS I
gehalten laag zullen Als dat het geval is kan dit materiaal ook binnen het huidige tijdelijk M

handelingskader PFAS worden gebaggerd en op zee verspreid categorie 4 8 Voor de bagger M
die wel PFAS boven de norm bevat resulteren aanlegbaggerwerkzaamheden in een extra X
belasting van de Noordzee

In alle gevallen mag er geen sprake zijn van een lokale PFAS bron in het betreffende

havenbekken zodat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de PFAS belasting hierdoor

niettoeneemtt o v verspreiding in hetzelfde waterlichaam

Belangrijke kanttekening bij bovenstaand advies is dat de totale vracht PFAS verbindingen
voorai wordt getransporteerd via de concentratie PFAS opgelost in water en niet via PFAS die

is gebonden aan zwevend stof Ook een behoorlijke hoeveelheid baggerspecie 500 000 m^

bevat minder PFAS dan de hoeveelheid die wordt getransporteerd via het oppervlaktewater
Dit geldt ook voor niet sedimentdelende systemen

4 Referenties

1 Becker A 2015 Sediment in beweging Sedimentbaians van de Rijn Maasmond

periode 2000 2012 Deltares rapport 1208925

2 Eschauzier C en P de Voogt 2014 Perfluorakyizuren in Nederlands

oppervlaktewater 2008 2012 Uitgevoerd door de UvA RWS rapport

3 Flillebrand G R M Frings 2017 Von der Quelle zur Mundung Die Sedimentbilanz

des Rheins im Zeitraum 1991 2010 International Commission for the Hydrology of the

Rhine Basin Report No 11 22 of the CHR

Gils J van 2008 Prognosis of WFD chemical status in the coastal waters of The

Netherlands Part 1 Update and validation of the Scremotox model Deltares report
Z4441

4

5 Hendriks E Schuurman F 2017 Modellering alternatieve loswal locaties Deltares

en Royal HaskoningDHV rapport 1230860

6 Jonker M T O 2017 Perfluorverbindingen in de Rijkswateren Een meerjarenanalyse
2008 2016 Rapport Universiteit Utrecht

7 Kessel T van 2019 Expert beoordeling sedimentatie bij de Selectieve Onttrekking
IJmuiden Deltares memo 11200215 003 HYE 0002

8 Kessel T van M C van Oeveren Theeuwes A A van Rooijen 2012 Kalibratie

slibtransportmodel voor de Hollandse kustzone aan de hand van cadmium metingen
Eindrapport Fase 2 Deltares rapport 1203191
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Delta res

5
Enabling Delta Life

Ons kenmerkDatum Pagina

6 van 68 november 2019 11203697 000 BGS 0001

9 Kessel T van G J de Boer P Boderie 2009 Calibration suspended sediment

model Markermeer Deltares report Q4612

10 MWTL monitoring waterstaatkundige toestand des lands milieumeetnet rijkswateren
ctiemie en biologie Rijkswaterstaat CIV

Auteurs | io 2e ^0^2^

Interne review pIO io 2e

Afgestemd met | io 2e | RIVM

Goedgekeurd door io 2e |
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io 2e l@rivm nl] I0 2e 1 BSK[| [I0 2e |@minienw nl1 |i0X2«|
BSK^ iQ 2e I@minienw nl1

|@minienw nl1 | io 2e iOK2e |@rivnn nl] p0 2^

10 2 ^To

1P 2e f 10X2e I@rivm nl1 l 10 2e | 10 2e

10 29 ^iOK2ei DGRWII 10 2eCc

Traasll I0 2e |@rivm nl]
I 10 2e I BSK

Tue 11 19 2019 7 44 01 AM

From

Sent

Subject RE Aantoonbaarheidsgrens detectiegrens bepalingsgrens
Tue 11 19 2019 7 44 02 AMReceived

Irt0 2 5

Heel fijn dankje

Met vriendelijke groet
10 2e

Van I
Datum maandag 18 nov 2019 8 54 PM

Aan

BSK i 10 2e |@minienw nl

10 2e hO 2ej DGRW

10 2e @rivm nl

BSK 10 2e @miTiienw nl 10 2e 10 2e |@nvm nL r0^ |10 2e10 2a J

10 2e 10 2e q 10 2e |@xivm nl 10 2eKopie @jninienw nl

10 2e |@rLvni nl

Onderwerp RE Aantoonbaarheidsgrens detectiegrens bepalingsgrens

We hebben vanmiddag overlegd over het onderzoek en een voorlopige planning gemaakt met WEPAL het

ringonderzoeksbureau en Fenelab WEPAL komt morgen met een offerte en dan nemen we die mee in onze opdracht voor
lenW Dan maken we er ook een wat formeler plan van Prioriteit vandaag was 1 AW notitie afronden 2 mensen van

WEPAL en Fenelab activeren zodat er niet meer vertraging zou optreden
Het onderstaande stappenplan is overeengekomen en ook dat we dit in de additionele opdracht opnemen

Groet

10 2e

Stappenplan

• Een onderzoek op basis van bestaand monstermateriaal SETOC is zeer waarschijnlijk mogelijk
• De inzet is om monsters te vinden voor de drie bodemtypen zand veen klei Als dat niet mogelijk is moeten er in

ieder geval monsters gevonden worden met een zo hoog mogelijk gehalte organisch stof

• De concentratieranges zijn afhankelijk van wat er in de monsters gevonden wordt Dit kan betekenen dat er

bijvoorbeeld geen monsters met gehalten 0 1 iig kg ds bij zitten Een onderzoek waarbij een volledige reeks aan

concentraties en bodemtypen wordt meegenomen kan alleen in de vorm van een volledig ringonderzoek worden

uitgevoerd Het onderstaande stappenplan beschrijft een opzet die al binnen ca 2 maanden een goede eerste indruk

van de reproduceerbaarheid kan geven De deelnemers aan het overleg van vandaag zien daar nadrukkelijk ook de

meerwaarde van in

• Actieplan
o Trap 1 — doorlooptijd 2 weken — tm wk 48

■ WEPAL stuurt een lijst van monsters waarvan nog voldoende materiaal beschikbaar is naar| I0 2e

■ Fenelab identificeren monsters die zo veel mogelijk voldoen aan bovenstaande eis

en voeren een eerste analyse uit om de range van gehalten vast te stellen

o Trap 2 doorlooptijd 1 week tm wk 49

■ WEPAL verstuurt voldoende monstermateriaal naar Fenelab 10 23 voor een homogeniteitstest
o Trap 3 doorlooptijd 2 weken tm wk 51

10 2e

100307 0475



■ De deelnemende laboratoria krijgen de monsters ter analyse
■ De labs rapporteren de gevonden waarden

o Afronding doorlooptijd 2 weken richttijd deadline V week januari tm wk 1

■ WEPAL rapporteert de resultaten

■ RIVM beoordeelt resultaten en mpporteert aan het ministerie

• Overige afspraken
o WEPAL stelt indien mogelijk vandaag 18 11 een nieuwe raming op wordt 19 11

o WEPAL en RIVM maken verdere afspraken over de opdracht
o WEPAL en RIVM spreken af welke laboratoria deelnemen aan het onderzoek

o RIVM begeleidt het traject en zorgt voor terugkoppeling naar het ministerie

BSK

Datum 18 november 2019 om 20 34 56 GET

Aan

CC

Onderwerp RE Aantoonbaarheidsgrens detectiegrens bepalingsgrens

Van 10 2e

10 2e I BSK J 10 2e | 10 2eI0 2e BSK

10 2e | 10K2e | DGRW 10 2e

Fijn ik hoorde dat het nog maanden zou duren Kun je me de opdrachtbeschrijving en de planning sturen Minister vraagt er

steeds naar

Met vriendelijke groet
10X26

Van l|o 2|gf | I0 2e |@rivin nt

Datum maandag 18 nov 2019 5 56 PM

Aan

BSK j 10 2e

Kopie

| 1Q 29 |@rivm nl

Onderwerp RE Aantoonbaarheidsgrens detectiegrens bepalingsgrens

10 2e n@rivm Il[ J 10 2e ^10 2e10 2e I BSK 1 I0 2e |@minienw iil

@niinienw nl

10 2e

10 2e llOX2ej DGRW 10 2e 10X2e |@rivm nl J 10 2e |Sminienw nl 10 2e

H^ipK2^
Ik denk dat we voor de onderbouwing van de 0 1 ug kg onze input op verschillende manieren al hebben geleverd Daar valt

dus weinig aan toe te voegen

We widen en moeten ons bovendien nu concentreren op de nieuwe tijdelijke achtergrondwaarde die we voor 1 dec hebben

toegezegd

Wat betreft je tweede vraag daarover is contact geweest Wij zullen het ringonderzoek uitgevoerd door een exteme partij
ondersteunen en denken dat het medio januari beschikbaar komt

Groet

10 2e

10 2eVan BSK

Datum 18 november 2019 om 09 06 56 GET

10 2e 10 2e BSK | 10 2e | 10 2eAam

ccjj
Onderwerp RE Aantoonbaarheidsgrens detectiegrens bepalingsgrens

BSK

10 2e 10 2e | 10 2e | DGRW

100307 0475



K|lQ 2^ 0 r|o ^

Dank Kunnen juKie ons helpen aan de onderbouwing van 0 1 ug kg waarop we tot nu toe uitgaan

Daarnaast is het urgent en noodzakelijk dat we op korte termijn een vergelijkend onderzoek doen sneller en concreter danken half jaar wachten

op een ringonderzoek Wat hebben jullie daar voor nodig Moet ik een opdracht maken kunnen jullie een voorstel doen Dit heeft echt enorme

haast

Met vriendeiijke groet
10 2e

10 2e 10 2e @rivm iilVan

Datum donderdag 14 nov 2019 6 19 PM

Aan BSK 1 10 2e l@niinienw nl

Kopiel I0 2e H |@rivm nl

Onderwerp RE Aantoonbaarheidsgrens detectiegrens bepalingsgrens

10 2a

10 2e h0 2eb DGRW 10 2e @tninienw nl

Ik heb dit nagevraagd bij oa Fenelab en RWS De factor 3 in de Regeling bodemkwaliteit blijkt inmiddels achterhaald Sinds enige tijd bepalen de

laboratoria hun aantoonbaaiheidsgrens op basis van normdocument NEN7777 waarin onder meer staat dat van een moeilijke de moeilijkste matrix

uitgegaan moet worden Dat betekent concreet dat er geen noodzaak meer is de zo bepaalde aantoonbaarheidsgrens nog met een factor 3 te

vermenigvuldigen De labs doen dat dus ookniet Belangrijkste boodschap mi is dat als de labs dit allemaalnetjes doen er geen twijfel over m^

bestaan dat indien waarden boven de aantoonbaarheidsgrens worden ger^porteerd de betreffende stoffen ook daadwerkelijk in het monster

aanwezig zijn

Naar de meetonnauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van de analyses van PFAS zal nog verder onderzoek plaatsvinden Fenelab komt zelf ook

nog met een reactie op het Drechtconsult onderzoek Dat lijkt me heel belangrijk en ik neem aan dat ze zelf op dit onderwerp zullen ingaan Verder

wordt op dit moment wordt de mogelijkheid onderzocht om op korte termijn een vergelijkend onderzoek tussen de labs op te zetten en op de

langere termijn een volledig ringonderzoek voor PFAS

Met vriendelijke groet

10 2e

Rijksinstituiit voor Volksgezondheid en Milieu

T 10 2e

lOlPe | Sjivm nlE

I http www rivm nl

From BSK

Sent donderdag 14 november 2019 l ^ 07

] BSK |
10 2e | 10 ^ DGRW

Subject RE Aantoonbaarheidsgrens detectiegrens bepalingsgrens

10 2e

To 10 2e 10 2e

Cc

10 2e

Deze vraag meoten we ook nog schriflelijk antwoord op

10 2e

10 2e BSK 10 2e @niinienw nl
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Datum maandag 11 nov 2019 7 49 AM

10 2e |@jivm nl I 10 2e 10 26 @rivm nlAan 10 2e

10 2e ^10 2e] pGRW 10 2e @minienw nlKopie

OnderwerpiAantoonbaarheidsgrens detectiegrens bepalingsgrens

i[oK2|sptP° ^^

Er is een discussie gaande over denauwkeurigheid van demetingen zid|lOK24 IO 2e | en jullie appreciatie In jullie oorspronkelijke rapport heb ik

gelezen

De bepalingsgrens isgesteld op 3 maal de aantoonbaarhddsgrens detectiegrens conform de regeling bodembA’aiiteit

Ik interpreteer dit dat de detectie aantoonbaarheidsgrens dus 0 033 ug kg ds is

Heb ik dit goed gelezen

1O 20

Dit bericht kan infbrmatie bwattea die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusiei elijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en

het ba icht tevar^ ijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook dievarbandhondtinet lisico s vabondenaan het elektrunisch varzenden van barichten

This message may contain information that is not intended for you Ifyou are not the addressee or if this menage was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the

message The State aceepts no liability fta damage ofany kind resulting from the risks inharait in the electronic transmission ofmessages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveliik aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch 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 deiete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed bo health and sustainability

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 melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch 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 electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability

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 melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch 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 electronic

transmission of messages

www rrvm nl en Committed to health and sustainability
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10 2e jl0 [2^
1 DGRWH io 2e |@minienw nl1 F 10K^ 10 26 ]

[10 2e | 10 2e

DGRWH 10 2e

WVL ll I0 2e I@rws nl1

From

Sent Tue 11 19 2019 9 50 56 AM

Subject RE afspraak kernteam PFAS en achterban zand en grond
Received

BSKH 10 29 I@minienw nl1

I@minienw nl1
iQ 2e I dgwBII I0 2e I@minienw nl1

To

10 2e

10 2e 2e i0 2e DGRW

Tue 11 19 2019 9 50 57 AM

Ok zak dat Voorheen bespraken we dit wel in kernteam maar klopt dat dat nu naar taskforce gaat Vr gr
10 2e |

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

Van | 1Q 2e | 10 2e

Datum dinsdag 19nov 2019 9 35 AM

10 2e 10 ^ DGRW

|@niimenw nl

BSK 10 2e @minienw nl

@mLnienw nl J 10 2e ^ 2e ^10 ^1 PGRW10 2eAan

|@minienw nl10 2e 10 2e 10 2e 10 ^ 10 2e | WVLI DGRW

DGWB | 10 2e |@minienw nl

Onderwerp RE afepraak kernteam PFAS en achterban zand en grond

10 2e 10 2e@rws nl

Helemaal eeas dan moeten ze maar aansluiten bij de taskforce dat wilden ze niet afhouden dus

10X2e| 1Q 2e ]
10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwalite rt Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
S 06 1 1Q 2e II 10 2e | Q6j 10K2e | 1 g|0 2^ 10 2s

s I no 2i @minienw nl

10 2b | 10 2e | DGRW

Verzonden dinsdag 19 novem ber 2019 09 34

Aan I 1Q 2e ^] 2e | 1Q ^ DGRW

~

^

j BSK

Onderwerp RE afspraak kernteam PFAS en achterban zand en grond

Van

10 2e DGRW 10 | 10 2e | WVL 10 2e | DGWB

10 2e iG 2e

Hier hebben we de taskforce voor in het leven geroepen Niet handig om parallel daaraan in de kernteam dezelfde discussie te gaan voeren

Groeten

Van I 10 29 } {2b | i0 2e^ pGRW ^ iQ 2e |@minienw nl

Verzonden dinsdag 19 november 2019 09 29

Aan vefflyVL] 10 2e ^rws nl

WVL l0X2e Srws nl lDK2e | DGWB | lOK2e | ^minienw nl | lQ 2e

I0 2e @noord holland nl 2e ] l0 2e iQ 2e @odnzkg nl

j 10 2e |^UVW nl |lO 2Hj 10 «||0 2e| ^ 1Q 2a

CC | 10 2e lQ 2e

10 2e DGRW 10 2e ^minienw nl 10 10 2e

10 2e

10 2e

SVNG NL | 10 2e Ig rivm nl

g minienw nl

1 io 2e |@vnoncw mkb nl

Onderwerp RE afspraak kernteam PFAS en achterban zand en grond

Goedennorgeiw[ve]^iben een andere datum aan het zoeken dan de 27e maar het lijkt me heel goed aisje komt

toelichten welke knelpunten bij VNO NCW worden doorgegeven Ik laat je zo snel mogelijk datum en tijdstip weten

Indien mogelijk nog deze week afspraak Vr gr fiPK2e

I0 2e 10 {2e D6RW10X2eBSK

10 2e10 2e @minienw nl

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberrv com

Van | ve|^WVL lQ 2e |@ rws nl

Datum dinsdag 19 nov 2019 9 26 AM

Aan I 10 2e DGRW

@minienw nl I 00 | l0K2e]| wVL | 10 2e |@rws nl 10 2e } DGWB 10 26 @minienw nl

I | iaX2e |gDnoord holland nl l | ia 2e 10 2b |gDodnzkg nl

^ 2g l S uvw nl [iQH 10 |0 2^ | I0 2e |^VNG NL |T P ^^ l^rivm nl j io 2e |^rivm nl

Kopie I0 2e tlD [2e BSK I0 2e g minienw nl

10 i0 2e } DGRW 10 2e g minienw nl 10 2e

10 2e

10 2e 1Q 2e

10 2e

10K2e 10 2e | DGRW

106910 0476



@minienw nl 10 29 | 10 ^e |@vnoncw mkb nl

Onderwerp afspraak kernteam PFAS en achterban zand en grond
Beste Leden Kernteam

Vanuit onze achterban hebben wij de behoefte om aan het kernteam nogmaals de knelpunten van het huidige PFAS beleid onder de aandacht te brengen Wij

zoudengraag woensdagmiddag 27 november aanschuiven bij het reguliere overleg PFAS in Utrecht Een andere mogelijkheid is dat jullie aanschuiven bij ons

reguliere overleg van 27 november in de ochtend bij VNO NCW tussen 10 13

Ik zal enkele voorbeelden noemen waarvoor een opiossing gezocht moet worden

• Het vergunningen traject zullen we moeten versnellen hoe doen we dat

• Op dit moment is ergeen ruimte meer voor toepassen van baggerspecie op het land

• De tijdelijk depots zijn vol het verkrijgen van vergunningen duurt lang
• Toepassen van baggerspecie stroomafwaarts niet mogelijk
• Hoe krijgen we zandwinputten weer open voor opslag van zand en specie Uit analyse resultaten blijkt dat het PFASgehalte in de diepe putten

varieert tussen 0 5 en 3 microgram per kg ds

10 29

Graag spreken wij met jullie hoe we deze zaken samen weer viot kunnentrekken

10 2e

iiiiipil I
10 2e

Tel | 1Q 2e

106910 0476



10^ DGRW[| 10 2e @minienw nl] iQ 2e | l0 2eTo

|@nninienwTiilBSK[ 10 2e

l@nninienw nl1

BSKi I0 2e I@minienw nl1

10 2e 10 2eCc I DC^
|@minienw nl1 rDBO[_

From

Sent

Subject 0pm M TK vragen v Martels

Tue 11 19 2019 10 52 17 AM

10 2e 1P 2e

DBO10 2e

Tue 11 19 2019 10 52 15 AM

Received

Scanned from a Xerox Multifunction Printer pdf

Ha| 10 26 L t10 2e | tlQ 26

Zie bijgevoegd de opmerkingen van de ininLster op de Kamervragen v Martels

Graag ook aandacht voor het punt dat gemeenten voor bouwvergunning vragen om PFAS onderzoek hier graag aandacht voor vr^en in de

taskforce inetDCO een redeneerlijn op maken

Alvast dank

Groet

10 2e

Oorspronkeliik bericht

]@mmienw nl

^@minienw nl

@mLnienw nl

Verzonden dinsdag 19 november 2019 10 46

DBO

Onderwerp Gescandvanaf een multifunction eel apparaat

10 2e 1DK2eVan

10 29 10 2eAan

Open het bijgevoegde document Het werdgescand en aan u verzonden vanafeen multifiinctioneel apparaat

Attachment File Type pdf a Multi Page

Multifunction Printer Location RDM GVW 2 0 07

Device Name EX780420

Meer informatie over Xerox producten en oplossingen vindtu op http www xerox com

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 welke aard

ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch 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

100306 0477



[10 2e | 10 2e

10 2e 1Q 2^ BSK

Tue 11 19 2019 7 02 14 PM

BSK[| 10 2eTo @minienw nl]
From

Sent

Subject RE Agenda 2e bijeenkomst Taskforce PFAS

Tue 11 19 2019 7 02 15 PMReceived

Ging heel goed Hij begreep ons punt over Kemteam en ging mee in werkwijze die jij beschrijft Hij vroeg zich wel af los

van de Taskforce waarom Kemteam tot dusver of momenteel opereerde zonder duidelijke opdracht en zonder concrete

documenten met adviezen aan de Stuurgroep op te leveren Minister belde hem gisteren om te vragen hoe het ging en of er

al resultaten waren Hij heeft volgens mij de verwachtingen wel bijgesteld tot realistisch niveau

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

Van | 1Q 2e | 10 2e

Datum dinsdag 19 nov 2019 5 12 PM

Aan

Onderwerp RE Agenda 2e bijeenkomst Taskforce PFAS

BSK 1 10 26 @minienw nl

10 2e j0 2^ BSK 1 iQ 2e |@minienw nl

Ook mdf^^esproken zij vindt ook dat kemteam geen rol heeft Ad hoc per onderwerp beleggen waar het hoort zoals we

bespraken Niveau in taskforce moet tegen bestuurlijk aan zitten Hoe was gesprek met 10 2e[ 2e} 7

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

10] 2e jOK2^ BSK j 10 2e |@minienw nlVan

Datum dinsdag 19 nov 2019 3 32 PM

BSK ^
Onderwerp FW Agenda 2e bijeenkomst Taskforce PFAS

Aan | 1Q 2e | 10 2e 10 2e fS minienw nl

Dag| 10K2e L
Bijgaand de stukken voor de Taskforce morgen [ 10 2e |za[ morgen deelnemen Ikzal hem morgenvroeg wat puntenter inbreng mailen vanuit mijn lenW

rol zoals we hadden besproken
Groet

1^
Ministerfe van Infrastructuuren Waterstaat

DG Wateren Bodent Directie Water Dndergrond en Marien Afdeling Bodem Ondergrond en Wadden

Mai enw nl

Mob

10 2e j0 2^ BSK

Verzonden dinsdag 19 november 2019 15 27

Aan 10 2e @gmail com 10 2e gnoord holland nr

I BSK

Van

10 2e t0 2e Ighhdelfland nl 10 2e |gtmail com

lOXyHWVL
I0 2e |giahvrij nl’ lOjPe | DGRW 10 29

Onderwerp Agenda 2e bijeenkomst Taskforce PFAS

Dag alien

Bijgaand vindt u de agenda en stukken voor de tweede bijeenkomst van de Taskforce morgen van 13 00 15 00 zaal W 523

Bijiage 4 wordt moi^en nagezonden
Groet

10 29 10 2e 10 2e 10 29 no 2eDGRW @VNG NL

I0 2e @minienw nl

Ministerfe van Infrastructuuren Waterstaat

DG Wateren Bodem Directie Water Ondergrond en Marfen Afdeling Bodem Ondergrond en Wadden

enw nlMail

Mob

106898 0479



Van

Aan

DBO stas

10 2e 1fl 1U ^e 11 DBO f10l 2e D HBJZDBO‘V

f1 OV^elel ~2e 10 2e l[Bl ZSil DBOB5K{
Cc DBO stas

NIEUW GEPLAND VANDAAG telefonisch overleg iz AmvB procedure bodemkwaliteitskaarter PEAS

woensdag 20 november2019 13 10 18

Hoog

Onderwerp

Datum

Prioriteit

Ter informatie In de agenda van minister van Veidhoven is vandaag om 17 30 uur een

telefonisch overleg iz AmvB procedure bodemkwaiiteitskaarten PFAS gepiand
Er kan gebeid worden vanuit de Rijnzaal de minister zit zeif in de auto

Graag doorgeven aan betrokkenen

Met vriendelijke groet

10 2e

Secretariaat minister S van Veidhoven

Ministerie van Infrastmctuur en Waterstaat

Directie Bestuursondersteuning
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 I 2500 EX | Den Haag

10 2e

ioK2e pminienm nl
WWW rijksoverheid nl ministeries ienm

Bij een bezoek aan het ministerie van Infrastmctuur en Waterstaat is een geldig
legitimatiebewijs verplicht

122155 0480



BSKlI I0 2e I@minienw nl1
I0 [2e F^BSK

Wed 11 20 2019 8 26 26 AM

Subject RE Aantoonbaarheidsgrens detectiegrens bepalingsgrens
Received

[10 2e 10 2e 10K2e BSKlI I0 2e I@minienw nl1To

From

Sent

Wed 11 20 2019 8 26 27 AM

Kloptn

Met vriendelijke groet
10 2e

VaD UlQ 2e | 1Q 2e

Datum woensdag 20 nov 2019 8 21 AM

Aan

BSK 1 10 2e fS muiienw nl

BSK | 10 2e |@minienw nl

Onderwerp RE Aantoonbaarheidsgrens detectiegrens bepalingsgrens

10 2e

H^p t^dit gaat alleen over de vergelijking eerste beeld volgens mijn info en niet over de volledige ringtest die veel langer
gaat duren Zal het ■

i° 2ej straks nog eens vragen Ze moeten dus twee dingen voor ons doen

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

10 2e BSK I0 2e @minienw nlVan

Datum maandag 18 nov 2019 8 34 PM

Aan l|0 2|gfe 10 2e @rivm nl 10 2e B SK | 10 2e |@minienw nl 10 2e

^ivm nl J 10 2e jl0 2e |@niinienw nl10 2e 1 BSK 10K2e

10 29 ^10 2ej DGRW~^ @minienw nl | in a ^ j 10 2e ]@rivm nl10K2eKopic {10 2e

10 2e l@rLvTti nl

Onderwerp RE Aantoonbaarheidsgrens detectiegrens bepalingsgrens

qioK2^
Fijn ik hoorde dat het nog maanden zou duren Kun je me de opdrachtbesclirijving en de planning sturen Minister vraagt er

steeds naar

Met vriendelijke groet
I0 2e

Van l|o ^^ | 10 2e ^@rivni nl

Datum maandag 18 nov 2019 5 56 PM

Aan

BSK j 10 2e

10 2e |@rivm n[ | 10 2e ^10 2e10 2e BSK 1 10 2e |@minienw nl

@minienw nl

10 2e J

10 2e i0 2e DGRW 10 2e 10 2s 10 2e |@rivm nl@minienw nlKopie 10 2e

10 2e ffirivm nl

Onderwerp RE Aantoonbaarheidsgrens detectiegrens bepalingsgrens

Ik denk dat we voor de onderbouwing van de OJ ug kg onze input op verschillende manieren al hebben geleverd Daar valt

dus weinig aan toe te voegen

We widen en moeten ons bovendien nu concentreren op de nieuwe tijdelijke achtergrondwaarde die we voor 1 dec hebben

toegezegd

Wat betreft je tweede vraag daarover is contact geweest Wij zullen het ringonderzoek uitgevoerd door een exteme partij
ondersteunen en denken dat het medio januari beschikbaar komt

100301 0481



Groet

10 2e

10 29 BSKVan

Datum 18 november 2019 om 09 06 56 GET

BSKAan

CC

Onderwerp RE Aantoonbaarheidsgrens detectiegrens bepalingsgrens

10 2e 10 2e BSK 10 26 | 10 2e

10 2e | 10 2e | DGRW10 2e

Dank Kunnenjullie ons helpen aan de onderbouwing van 0 1 ug kg waarop we tot nu toe uitgaan

Daarnaast is het urgent en noodzakelijk dat we op korte termijn een vergelijkend onderzoek doen sneller en concreter danken half jaar wachten

op een ringonderzoek Wat hebbenjullie daarvoor nodig Moet ikeen opdracht maken kunnenjullie een voorstel doen Dit heeft echtenorme

haast

Met vriendelijke groet
10 2e

10 2e 10 2e @rivm iilVan

Datum donderdag 14 nov 2019 6 19 PM

Aan | BSK i 10 2e |@minienw nl

Kople l 10 2e [ | 10 26 |@rivm nl

Onderwerp RE Aantoonbaarheidsgrens detectiegrens bepalingsgrens

10 2e

10 2e ^10 2^J DGRW ^ 10 2e @miiiienw nl

Dag^e

Ik heb dit nagevraagd bij oa Fenelab en RWS De factor 3 in de Regeling bodemkwaliteit blijkt inmiddels achteihaald Sinds enige tijd bepalen de

laboratoria hun aantoonbaaiheidsgrens op basis van nonndocument NEN7777 waarin onder meet staat dat van een moeilijke de moeilijkste matrix

uitgegaan moet worden Dat betekent concreet dat er geen noodzaak meer is de zo bepaalde aantoonbaaiheidsgrens nog met een factor 3 te

vermenigvuldigen De labs doen dat dus ook niet Belangrijkste boodschap mi is dat als de labs dit allemaal netjes doen er geen twijfel over mag

bestaan dat indien waarden boven de aantoonbaaiheidsgrens worden gerapporteeid de betreffende stoffen ook daadweikelijk in het monster

aanwezig zijn

Naai de meetonnauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van de analyses van PFAS zal nog verder onderzoek plaatsvinden Fenelab komt zelf ook

nog met een reactie op het Drechtconsult onderzoek Dat lijkt me heel belangrijk en ik neem aan dat ze zelf op dit onderwerp zullen ingaan Verder

wordt op dit moment wordt de mogelijkheid onderzocht om op korte termijn een vergelijkend onderzoek tussen de labs op te zetten en op de langere

termijn een volledig ringonderzoek voor PFAS

Met vriendelijke groet

10 2e

Rijksinstituut voor VoUcsgezondheid en Milieu

T 10 2e

l@rivm nl

I http www iivm nl

E

BSK

Sent donderdag 14 november 2019 15 07

] BSK

From 10 2e

10 2e 10 2e10 2e

100301 0481



10 2e | 1Q 2e [ DGRW

Subject RE Aantoonbaarheidsgrens detectiegrens bepalingsgrens

Cc

10 2e

Deze vraag meoten we ook nog schriflelijk antwoord op

I0 2e

BSK 10 2e @tninietiw nlVan 10 2e

Datum maandag 11 nov 2019 7 49 AM

10 2e 10 2e |@rivm nl | ^0 2e 10 2e @rivm nlAan

10 2e ^10 ^ DGRW 10 2e @minienw nlKopie

Onderwerp Aantoonbaarheidsgrens detectiegrens bepalingsgrens

jo 2|Eptp° ^^

Er is een discussie gaande over denauwkeurigheid van demetingen zi^|l0X2^| 10 2e | en jullie appreciatie In jullie oorspronkelijke rapport heb ik

gelezen

De bepalingsgrens isgesteld op 3 maal de aantoonbaarheidsgrens detectiegrens conform de regeling bodemkwaliteit

Ik inteipieteer dit dat de detectie aantoonbaaiheidsgrens dus 0 033 ug kg ds is

Heb ik dit goed gelezen

10 {2e

Dit bericht kan infbrmate bevattai die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusiev elijk aan u is toegezondai wordt u va zocht dat aan de afeaida te meldai ai

hetberichttevern ijderen De Staat aanvaardt geen aansptakelijkheid voor schade van welke aaid ook dieverband houdtmet risico sverbonden aanhet elektronisch veizenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you Ifyou are not the addressee or ifthis 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 ofany kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission ofmessages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiiik aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te verwijderen Met RIVM aanvaardt geen aansprakeiijkheid 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 ifthis message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and deiete the message RIVM accepts no iiabiiity for damage of any kind resuiting from the risks inherent in the eiectronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te verwijderen Het RfVM aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van welke 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 ifthis 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 electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed bo health and sustainability

100301 0481



]@minienw nl]I 10K26 l BSK|| I0 g ^ I@tninienw nl1
I0 2^i0 2e| wvu[1 Q0X2e |@rws nl1 l I0 2e | BS [[ iOK2e |@rws nl1

BSlI io 2ejT@rws nl1 | lOK^e | BSM| lOK^e ]@rws nl1 | 10 2e | 10 2^
1@minienw nl]

I 10 2e I BSK

Wed 11 20 2019 10 12 04 AM

Subject RE Antwoord op reactie BWP brief gevolgen PFAS en stikstofvoor lenW projecten
Received

10 2e } DGRWiI 10 2eTo

Cc 10 2e J
BSKL 10 2e

From

Sent

Wed 11 20 2019 10 12 05 AM

Nog een nabrander

Minister wil er graag zinsnede over veiligheid in bv

Dat we scherp in de gaten houden dat de veiligheid niet in het geding is of zo

Met vriendelijke groet
10 2e

10 2e BSK 10 2e @minietiw tilVan

Datum woensdag 20 nov 2019 10 04 AM

] DGRW 10 2e 10 24iO 2^ CWVL 10 2e10 2e 10 2e@minienw nl a rws nlAan

msi l 10 2e I@nvs iil

Kopie | 10 2e f] | 10 2e |@rws nl @rws nl rOOK2e ^10 2e10 2e BSH BSK

fSniinienw nl10 2e

Onderwerp FW Antwoord op reactie BWP brief gevolgen PFAS en stikstof voor lenW projecten

Min wil ertekst in over het openstellen van de baggerdepots zijn jullie het eens met deze tekst

Met vriendelijke groet
10 2e

10 2e DGRW i 10 2e @minienw nlVan

Datum woensdag 20 nov 2019 9 39 AM

Aan | 1Q 2e | 10 2e |j BSK | 10 2e |@minienw nl 10 2e | BSK j 10 2en@niinienw nl

h BSK l 10 2e |@minienw nl J 1Q 2e IfESj 10K2e ]@rws nl

Onderwerp FW Antwoord op reactie BWP brief gevolgen PFAS en stikstof voor lenW projecten

I0 2eKopie

HQi| 10 2eOtC^e
Beide ministers hebben de brief over de gevolgen van stikstof en PFAS voor lenW projecten gezien Zie bijgevoegd PDF met opmerking MinMenW

RWS zal nog reageren op de vragen over de projecten
Ik heb een tekstsuggestie gedaan nav opmerking Min MenW in de kantlijn Zie bijgevoegd word document

Zijn jullie akkoord met deze toevoeging
Groet | 10 [2e]|

Van BSK10 2e

Verzonden woensdag 20 november 2019 09 00

Aan DGRW io 2e BS10 2e

i0 2eM]0 2^ BSK | 10 2e | 2e ^10 2e | PGRW | 10 2e BSKCC

Onderwerp Antwoord op reactie BWP brief gevolgen PFAS en stikstofvoor lenW projecten

HoilQQK^enpOj^
Inmiddels hebben we de reactie terug van Minister lenW en Minister MenW

Zouden jullie deze vragen voor PFAS vandaag kunnen beantwoorden voor 10 30 uur

Mienw bijdetabeiPFAS Is dit in al deze gevallen nog steeds zo IJmond en Blankenburgverbinding bijvoorbeeld werden toch

opgelost
Opmerkingen M MenW zie de bijiage
Groeten

fo®
BSKVan 10 2e

106890 0482



Verzonden dinsdag 19 novem ber 2019 21 39

DGRW IPK^e aminienw nl 10 2e [l0 2e

^minienw nl

10 2e BSKAan

10 2e

10 2e j0 2^^ bsK 4 10 ^e |gpminienw nl10 29 BS 10 2e 10 2e^rws nlCC

|l0 2e^ DGRW

~

10 2e @minienw nl

Onderwerp RE brief gevolgen PFAS en stikstof voor lenW projecten

HQi| 10 2e L
De brief ligt sindsvanavond bij de Ministers Ook bij M MenW voor akkoord

ToetijQ 2^n ik de brief doorliepen begin van de avond hebben [ 10 2e ~| en| 10 2e |pj^j10 2e| ook meegekeken met de laatste versie vooral wat

betreft degenoemde percentages bij PFAS fOX2^ 2ej ~| RWS hebben we toen samen ookgebeld voor een check Hi] zou ook naaf|0 2^ i3^] ^worden
gestuurd Want ook hij moet op de hoogte zijn
Verwacht morgenochtend de reacties te kunnen doorzetten van beide bewindspersonen verwacht die tenminste wel van beide bewindspersonen ivm de

gevoeligheid van de dossiers

Ik houd je op de hoogte van het verdere proces en kom mogelijk morgenochtend bij je terug voor vragen

Groeten

M^
10 2e DGRW 10 2eVan minienw nl

Verzonden dinsdag 19 novem ber 2019 20 49

Aan BSK^ 10 2e ltSminienw nl | 10 2e10 2e BSK

10 2e ^minienw nl

10 29 BS ^ 10 2e 10 2e |0 2^ BSK 1 10 ^s Pminienw nl 10 26g rws nlCC

|lQ 2e^ DGRW

Onderwerp RE brief gevolgen PFAS en stikstof voor lenW projecten

10 2e @minienw nl

Best 0 24
Ligt de brief nu bij de Minister s Wat is de definitieve versie Deze is niet doorde DGWB lijngeweest

GroetJ 10 [2e |

BSK 10 2eVan 10 2e @minienw nl

Verzonden dinsdag 19 novem ber 2019 16 19

Aan 10 2e DGRW 1 1DK2e | g minienw nl | 10K2e l0 2e BSK

10 2e @minienw nl

10 2e BS 10 2e g rws nl 10 2e 0 2i| BSK 10 29 ^minienw nl 10 2eCC

f10 2e^ DGRW

Onderwerp RE brief gevolgen PFAS en stikstof voor lenW projecten

HQi| 10 2e t
Laatste stand van zaken van de brief

Vanmorgen is de brief besproken met de Ml lenW Zij heeft aangegeven dat de brief morgen naar de Kamer moet en vanavond dus bij haar moet liggen De brief

is nu naati 0 2| 0 2^ 0 2^oor akkoord en we doen hem samen net na 17 uur af om doorte zetten naar MI Gelijktijdig heb ik DBO geinformeerd en heb ook

aangegeven dat Ml MenW ook geinformeerd moet worden over de brief ivm PFAS

Hoe loopt het proces voor de Kamerbrief nu bij jullie
Met vriendeliike groet

10 2e @minienw nl

10 2e
10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | DGMo Openbaar Vervoer en Spoor | Afd Rijksinfrastructuur

Rijnstraat 8 | Den Haag | Kamer flex KT etage | Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
M 10 2e

1Q 29 | ^minienw nlMl

10K2e

DGRW | 10 2e

Verzonden maandag 18 novem ber 2019 16 58

Aan I 10 2e ^10 2e

10 2e @minienw nlVan

BSK 10 2e @minienw nl

10 2e 10 2e 10 29 BS 10 2eJ BSK [
10 29 ]0 2^ bSK ^ 10 29 |@minienw nl | 10 2e ^ 2e | 10 29 ^] DGRW

Onderwerp brief gevolgen PFAS en stikstof voor lenW projecten

@minienw nl g rws nlCC

10 2e @minienw nl

Urgentie Hoog

Hoi| 10 2e t
Vorige week hebben we meegekeken op de brief van DGMO over gevolgen stikstof en PFAS voor lenW projecten Vandaag kreeg Ik een nieuwe versie van

DGMO |lO 24ln cc Daarin is nu ook informatie van Prorail verwerkt

Zie bijgevoegd
Ik heb nog een paar vragen open staan maar de brief moet vandaag bij DBO liggen Kan jij aangeven ofje akkoord bent Wil je dat de brief ook a^H^9ii|0 ^
wordt voorgelegd
Met vriendelljke groet

io^
10 29

lMt£l[ ]

106890 0482



Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Ml 10K2e

I 10 26 @minienw nl

www riiksoverheid nl ministeries ienw

106890 0482



DGRW[| BSK[| I0 2a I@minienw nl110 2eTo @min ienw nl]
] BSKH i0X2e I@minienw nl1

10 2a I^BSIll 10 2e |@rws nl1 | [10 2e | 10 2e

BS n l@rws nl]

rt10 2ej DGRWI] 10 ^e |@minienw nn

lOK2e | BS [| I0 2e |@rws nl]
10 26 | bS1

Wed 11 20 2019 10 30 32 AM

10 26 10 2e

BSKP I0 2e @minienw nl1 l lO Pe
io 2^ia 2e| WVLlj I@rws nl1 r I0 2e [ BS io 2e l@rws nl1 I POKSe

BSKll 1@minienw nl]

Cc

10 2e

From

Sent

Subject RE Antwoord op reactie BWP brief gevolgen PFAS en stikstofvoor lenW projecten
Wed 11 20 2019 10 33 54 AM

02 Kamerbrief gevolgen PAS uitspraak en PFAS rev RWS2 docx

Received

Allen

Zonet heb ik even telefonisch contact qehad met |l0 26| Dit heeft geleid tot enkele aanscherpinqen die in bet rood in de bijiage

zijn aangegeven Dit is de tekst waaK|i° ^^ en ik mee in kunnen stemmen en waarh° ^^ll wat ons betreft mee terug naar de

bewindspensonen kan Ik zal zo in een aparte mail nog even reaqeren op de vraag van M WenM over Noord Holland en de vraag

van M lenW over de tabel zodat die informatie ook door|jio 2^kan worden overgebracht
Groeten

DGRW [
Verzonden woensdaq 20 november 2019 10 22

I0 2e ] BS 10 2e \ BSK | 10 ^e | 10 2e

1 BSK I 10 2e |fBS l 10 2^10 2e| fWVLj 1QX2e bS

11 BSK

Onderwerp RE Antw oord op reactie BWP brief gevolgen PFAS en stikstofvoor lenW projecten

Ik kreeg nog het verzoek om een zin over de veiligheid toe te voegen Zie bijgevoegd en onderstaand Akkoord

@minienw nl]10 2e 10 2e

BSKAan

CC f lOK^e | jBSj | 1Q 2e | 1Q 2e

10tl0 2ej DGRW ||

10 2e

10 2e

11 1 en 10 2 g

Groet | 10 2e

Van BS10 2e

Verzonden woensdag 20 november 2019 10 12

Aan 10 2e BSK

CC 1 I0 2e ^BS | 10 2e ^10 2e

| 10 2e ^ BS

10 2^10 24 WVLBSK 10 2e | BS 10 2e DGRW

Onderwerp RE Antwoord op reactie BWP brief gevolgen PFAS en stikstofvoor lenW projecten

Hallp^^
Je bent| 10 2^ en mij net voor Wij hebben zonet samen mondeling een iets andere formulering voor een zin afgestemd zie de

bijiage Voor een toelichting wil ik je verwijzen naarmijn mail van 10 01 uur

Met vriendelijke groet
10 2e

Productle en Informatievoorziening
RIjkswaterstaat Bestuursstaf

RijnstraatS | 2515 XP Den Haag | 12® etage D beuk

Postbus 556 I 3000 AN Rotterdam

M e

10 2e fg rws nl

10 2e

Van I I0 2e H BSK Q I0 2a

Verzonden woensdaq 20 november 2019 10 04

minienw nll

10 2e 10 2^10 2^ WVLj 10 2e CBS]

BSK

DGRWAan

CC [ ItBS
Onderwerp FW Antwoord op reactie BWP brief gevolgen PFAS en stikstofvoor lenW projecten

10 2e BS 10 2e | 10 2e

Min wil ertekst in over het openstellen van de baggerdepots zijn Jullie het eens met deze tekst

Met vriendelijke groet
10 2e

Van io 2e ] DGRW 10 2e fSiininienw nl

Datnm woensdag 20 nov 2019 9 39 AM

| BSK j 00 2e 1@minienw nl J 10 2e BSK f~ l0 2e |fS minienw nl

h BSK i 10 2e |@tnitiienw nL I
^

10 2s | BS j 10 2e |@iws nl

Aan | 10K2e h0 2e

Kopie^ 10 2e

106886 0483



Onderwerp FW Antwoord op leactie BWP brief gevolgenPFAS en stikstofvoor lenW projecten
Hoi I 10 2e

Beide ministers hebben de brief over de gevolgen van stikstof en PFAS voor lenW projecten gezien Zie bijgevoegd PDF met

opmerking MinMenW

RWS zal nog reageren op de vragen over de projecten
Ik heb een tekstsuggestie gedaan nav opmerking Min MenW in de kantlijn Zie bijgevoegd \A ord document

Zijnjullie akkoord metdeze toevoeging
GroetJ ]ai ge

Van 1D 2e BSK 10 2e giminienw nl

Verzonden woensdagZO november 2019 09 00

Aan DGRW 10 29 I0 2e BS 10 2e10 2e @minienw nl @rws nl

I0 2e 0 2^ BSK 10 2e @minienw nl 1D 2e |i 2e | 10 2e| dGRW 10 2e @minien\w nlCC

10 2e i0 2e BSK 1 10 2e @minienw nl

Onderwerp Antwoord op reactie BWP brief gevolgen PFAS en stikstofvoor lenW projecten

Hoi 10 2e | en | 10 2e |
Inmiddels hebben we de reactie terug van Minister lenW en Minister MenW

Zouden jullie deze vragen voor PFAS vandaag kunnen beantwoorden voor 10 30 uur

M lenw bij de tabei PFAS Is dit in al dez6 gevallen nog steeds zo IJmond en Blankenburgverbinding bijvoorbeeld
werden toch opgelost
Opmerkingen M MenW zie de bijiage
Groeten

IF BSK10 2eVan [
Verzonden dinsdag 19 november 2019 21 39

] DGRW 1 10 2e ^ aminienw nl | 10 2e ^10 ^10 2e BSKAan

10 2e @minienw nl

10 29 BS 10 2e 10 2e C 0 2 BSK 10 2s ^minienw nl 10 2e@rws nlCC

|lQ 2e^ DGRW

Onderwerp RE brief gevolgen PFAS en stikstofvoor lenW projecten

Hoi| 10 2e |
De brief ligt sinds vanavond bij de Ministers Ook bij M MenW voor akkoord

Toen |l0 2^ en ik de brief doorliepen begin van de avond hebben | 10K2e] | en P 10] 2e |l|0 2Ftl0] 26 ook meegekeken met de

laatste versie vooral wat betreft de genoemde percentages bij PFASj rlO 2e|PK2ej [ fRWSj hebben we toen samen ook gebeld
voor een check Hij zou ook naar| 10 a ^0 2| vorden gestuurd Want ook hij moet op de hoogte zijn
Verwacht morgenochtend de reaches te kunnen doorzetten van beide bewindspersonen verwacht die tenminste wel van beide

bewindspensonen ivm de gevoeligheid van de dossieics]
Ik houd je op de hoogte van het verdere proces en kom mogelijk morgenochtend bij je terug voor vragen

Groeten

10 2e @minienw nl

w DGRW 1 10K2e

Verzonden dinsdag 19 november 2019 20 49

Aan

10 2e g minienw nl

BSK I0 2e ^minienw nl 10 2e [l0 2e10 2e BSK

10 2e @minienw nl

CC | 10 29 KBS q 10 2e | arws nl 10 2e CjOjtZ^ bsK | 0 26 |@minienw nl

flQ 2e^ DGRW j 10K2e |@m inienw nl

Onderwerp RE brief gevolgen PFAS en stikstofvoor lenW projecten

BestJ|T5 29

Ligt de brief nu bij de Ministerfs] Wat is de definitieve versie Deze is niet door de DGWB lijn geweest
Groet I ]9i g6

Van[

10 26

10 2e BSK 10 2e ^minienw nl

Verzonden dinsdag 19 novem ber 2019 16 19

DGRW IP 2e Sminienw nl 10 [2e [l0 2e

@minienw nl

BSK10 2eAan

10 2e

10 2e BSK d 10 2e |@minienw nlBS 10 2e 10 2e10 2e ^rws nlCC

|l0 2e^ DGRW d @minienw nl

Onderwerp RE brief gevolgen PFAS en stikstofvoor lenW projecten

Hoi| 10 2e ]
Laatste stand van zaken van de brief

Vanmorgen is de brief besproken met de M lenW Zij heeft aanqeqeven dat de brief morgen naar de Kamer moet en vanavond

dus bij haar moet liggen De brief is nu naaK^
zetten naar M Gelijktijdig heb ik DBO geinformeerd en heb ook aangegeven dat M MenW ook geinformeerd moet worden over

de brief ivm PFAS

Hoe loopt het proces voor de Kamerbrief nu bij jullie

voor akkoord en we doen hem samen net na 17 uur af om door teI0 2e

“llandelijke groet
KA^4
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^10 2H 10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | DGMo Openbaar Vervoer en Spoor | Afd Rijksinfrastructuur

Rijnstraat 8 | Den Haag | Kamer flex KT etage | Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
M 10 2e

1Q 29 l@minienw nl

10 2e

DGRW 1 10 2e

Verzonden maandag 18 november 2019 16 58

Aan | h0 2e

10 2e Sminienw nlVan

BSK 10 2e @minienw nl

BSK ^
10X29 ]0K2^ bsK ^ 10 g^ l@minienw nl | 10 2^ | 10 2e^] DGRW | 10 2e |@minienw nl

Onderwerp brief gevolgen PFAS en stikstof voor lenW projecten

Urgentie Hoog

Hoi I 10 2e n
Vorige week hebben we meegekeken op de brief van DGMO over gevoigen stikstof en PFAS voor lenW projecten Vandaag kreeg
ik een nieuwe versie van DGMO j i0 2e in cc Daarin is nu ook informatie van Proraii verwerkt

Zie bijgevoegd
Ik heb nog een paar vragen open staan maar de brief moet vandaag bij DBO liggen Kan jij aangeven of je akkoord bent Wil je
dat de brief ook aa 1^9 n |l0 2e| wordt voorgelegd
Met vriendeiijke groet

1Q 2e 10 2e BS 10 2e@nninienw nl g rws nlCC

10X2e
1Q 2e

XTOXZef

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Ml 10 2e ~]
I 10 2e l@minienw nl

www riiksoverheid nl ministeries ienw
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[10 2e | 10 2e

10 2e I DGRW

Wed 11 20 2019 11 17 51 AM

BSK[| 10 2eTo @minienw nl]
From

Sent

Subject RE A label Schriflelijk Overleg PFAS

Received

B label schrifteliik overleg Diepe Plassen docx

oriaineel Schrifteliik overlea PFAS en diepe plassen docx

Wed 11 20 2019 11 17 54 AM

Hoi 1D 2e I
Zo een zelfde set vragen ligt er ook voor dp zelfde sii|10 2^hiet de eerste paar vragen begonnen Zitten ook de nodige vragen bij
van de ILT RWS Heb ik uitgezet IK ben voor deze vragen uitgegaan van volgende \week Ik ga er zo mee vender

Met vriendelijke greet

10 2e

te | 10 2en
e mail \ [10 2e ]iSimfnfemv nl

Van | 1Q 2e ^10 2e | BSK

Verzonden woensdagZO november 2019 11 09

1Q 2e | 1Q^ DGRW | 10 ^^ ^1Q 2^ DGRW

{ 0 2^ DGMI | I0 2e DGWB | 10 2e ^0 2^ BSK 10 2e | D6RW

|o 24 1 n| ^ l ILT

Onderwerp A label Schriftelijk Overleg PFAS

Hier de hele lijst van schriftelijke vragen die we naast de brief ook op korte termijn moeten beantvroorden Ik besef heel goed
dat dit weer extra is op alles vrat er ligt Graag proberen morgen einde dag zoveel mogelijk te hebben zodat we dan kunnen

kijken of het realistisch is om set naar Stientje te sturen voor het weekend

Graag aanleveren bij | i0 2e | Graag voordat het antwoord wordt gegeven voor jouw deel ook vraag op nette manier te

fomnuleren waarna antwoord voIgt ook de party daarin benoemen

Evt voorbeeld van EK kamervragen aanvullingswet beschikbaar voor degenen die een dergelijke vraagstellig nog niet kennen

Alvast dank

Groet I 1QK2e

10 2e ] DG RW 10 2eAan

io 2e DGWB
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TabeJ Schrlftelijk Overleg Dlepe PJassen

Versie 0 1 dd 11 november 2019

Fractie Onderwerp Actie

houder

Nr Vraag Status

Diepe plas De leden van de WD fractie constateren dat voor

het verondiepen van plassen In Nederland een

periode van lOjaarstaat In de prektijk blijkt dat

Nederland zelf niet over voldoende grond en

baggenspecie beschikt om dergelijke projecten
binnen een termijn van 10 jaar af te ronden

Daaruit vioeit voort dat grond en baggerspecie
ingevoerd worden vanuit het buitenland

Deze leden vragen de minister of er niet

overgegaan kan worden op een verlenging van

die periode van 10 jaar voor het verondiepen van

plassen Zo kan gebiedseigen grond afgestort
worden en zijn we niet genoodzaakt grond uit het

buitenland te importeren om aan de voorwaarde

van 10 jaar te voldoen

1 WD

Diepe plas De leden van de WD fractie vragen met

betrekken tot de steekproefsgewijze controles in

het veld of er al onregelmatigheden bekend zijn
geworden bij het doen van deze steekproeven
Om hoeveel gevallen gaat het hier En hoe

verhoudt dit aantal zich tot het totaal aantal

aanqemelde vrachten

2 WD

Diepe plas De leden van de CDA fractie wlllen weten wat de

reden is dat het milieuhygienische toetsingskader
voor diepe plassen pas in 2021 wordt vemieuwd

Wat Is de bedoeling dat hlerin veranderd wordt

En wat Is het venschll met dit toetsingskader en

de handreiking verondiepen diepe plassen

3 CDA

Cda Diepe plas De leden van de CDA fractie vragen In hoeverre

onafhankelijkheid een criterlum is voor het

aanbesteden van een onderzoek In dit geval naar

de ecologische kwalltelt van een aantal diepe
plassen in de ulterwaarden

4

Cda Diepe plas Kan de minister aangeven hoe dit zich verhoudt

tot de oproep van de onderzoekslelder in de

aflevering van ZEMBLA van 26 September 2019

dat a lie lopende verondiepingsprojecten
stopgezet moeten worden

5

Cda Diepe plas Wat is de reden dat dit onderzoek alleen wordt

gedaan naar diepe plassen in de ulterwaarden en

niet naar andere diepe plassen

6

Diepe plas De leden van de D66 fractie lezen in de brief van

de minister Kamenstuk 30015 nr 61 over het

storten van vervuilde grond In diepe plassen geen

volledige reactie op de door ZEMBLA aangekaarte
problemen in de uitzending Gokken met bagger
Deze leden hebben nog de volgende vragen

Klopt het dat er de afgelopen jaren meer dan 100

miljoen kubieke meter aan vervuild slib is gestort
in Nederlandse zandwinningsplassen en putten
Zo nee hoeveel is er dan gestort

7 D66

Diepe plas Klopt het dat het storten van verontreinigde
grond In plassen en zandwinputten In heel Europa
niet Is toegestaan maar dat Nederland als

ultzonderlng het storten van llcht

verontreinigde grond wel toestaat

8 D66

Diepe plas Kan de minister toellchten waarom dit wordt

toegestaan In Nederland en in andere landen

niet Kennen andere Europese landen geen

ultzonderlng voor het gebruik van vervuilde

grond in het kader van nuttige toepassing

9 D66

Diepe plas Hoe groot schat de minister het risico dat het

verdienmodel bij het verondiepen leidt tot het

10 D66

1
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onnodig storten van vervuilde grand En hoe kan

dit risico worden verkleind

11 D66 Diepe plas Kan de minister nader ulteenzetten hoe de

Inspectle Leefomgeving en Transport [ILT en

Rijkswatenstaat toezicht houden op het storten

van vervuilde grand in Nederland het baggeren
en het gebrulk van baggerspecle in infra of

bouwprojecten

Diepe plas De leden van de D66 fractie constateren dat in de

brief over verondiepen van plassen staat tot het

gewenste niveau Wie bepaalt wat het gewenste
niveau van verondiepen Is Op welke granden
wordt dit bepaald In hoeverre is deze afweging
financieel gemotiveerd

12 D66

Diepe plas De leden van de D66 fractIe vragen of de

minister kan toelichten wat de rol van de

decentrale overheden is in de handhaving en het

controleren van het gebrulk van bagger

13 D66

Diepe plas Klopt het dat de bevoegde Inspectiedlenst In

Nederland een onvolledige administrate heeft als

het gaat om bijvoorbeeld geimporteerde
vervuilde grond uit Belgie en de Vlaamse

overheid dit overzicht wel heeft Zo ja waarom is

dit het geval

14 D66

Diepe plas Klopt het dat de door Rijkswaterstaat
geaccordeerde mllleuhygienische verklahngen In

de meldingsdossiens niet transparent zijn over de

herkomst van de vervuilde baggeren de kwalltelt

van aangeleverde chemische analyses ook

beperkt zijn Zo nee kan de minister toeliohten

hoe zlj de kwalltelt van de meldingsdosslers en

milieuhygienische verklahngen van het afgelopen
jaar beschouwt als het gaat om het gebruik van

grond en baggenspecie

15 D66

Diepe plas De leden van de D66 fractie vragen of het klopt
dat op de dulzenden transporten van afval

bagger en bouwspecie maaracht oontrales per

jaar plaatsvinden Kan de minister het antwoord

toelichten

16 D66

Diepe plas Wordt er volgens de minister voldoende toezicht

gehouden en worden er voldoende controles

uitgevoerd op het transport en het storten van

vervuilde grond en bagger Hoe beoordeelt de

minister de handhaving en de adminIstratie als

het gaat om het transport en het storten van

vervuilde grond en baggenspecie

17 D66

Diepe plas Kan de minister toelichten wat de consequenties

zijn als de papieren voor het transport en het

storten van vervuilde grond en bagger zoals

geschetst In de uitzending van ZEMBLA incorrect

zijn

18 D66

Deelt de minister de conclusie van de ecoIbBiBn vetp^ek

buifflr|T^^ ^Ko 2e dat de onderbouwing van het

toestaan van net storten van licht verantreinigde
grond in diepe plassen niet klopt namelijk dat

deze verondiepingen goed zijn voor flora en

fauna Zo nee waarom niet

Diepe plas19 D66

Diepe plas De leden van de D66 fractie vragen hoe wenselijk
de minister het vindt dat er doorgegaan wordt

met het verondiepen van plassen terwiji er

onderzoek loopt naar de schadelijkheld daarvan

en er venschillende signalen zijn dat het storten

van grand In diepe plassen leidttot ecologische
schade

20 D66

21 D66 Diepe plas Welke rulmte bledt het voorzorgsprincipe om per
direct een nationaal verbod op het storten van

’[licht verontrelnigde grand en verondiepen te

2
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introduceren totdat de evaluatle is afgerond In

2021

PFAS diep
e plas

De leden van de SP fractie vragen of de norm

voor PFAS houdende grond en baggerspecle die

gebruikt wordt bij het verondlepen van plassen
ook aangepast wordt per 1 december 2019

22 SP

PFAS diep
e plas

De leden van de SP fractie vragen welke instantle

toezicht houdt wanneer gemeenten besluiten af

te wijken van de geldende norm voor PFAS

houdende grond voor het verondlepen van

plassen en op welke wljze toezicht en handhaving

plaatsvindt

23 SP

PFAS

diepe plas

De leden van de SP fractie merken op dat er nog

een aantal onderzoeken lopen naar PFAS In de

bodem waarvan de uitkomsten In de loop van

2020 zullen worden gepubllceerd Hoe venstandig
vindt de minister het om In de tussentijd door te

gaan met het verondlepen van plassen terwiji
ook venschlllende natuurwetenschappens grote

twijfels hebben bij de toegevoegde waarde van

het verondlepen van plassen voor

natuurontwikkeling

24 SP

De leden van de SP fractie vragen of de minister

kan ultleggen hoe onze buurlanden Dultsland en

Belgie omgaan met het verondlepen van plassen
en welke regels zlj toepassen om te voorkomen

dat vervuilde grond massaal wordt gelmporteerd
uit het buitenland zoals dat nu gebeurt vanuit

Belgie naar Nederland

25 SP IMport

import De leden van de SP fractie vragen of de minister

kan toelichten hoeveel handhavingsacties zijn

uitgevoerd op het gebled van Import van

vervuilde grond uit het buitenland in 2017 2018

en 2019 Kan de minister dit ultsplitsen in

administratieve acties en fysieke acties en daarbij
aangeven tot welk resultaat dit heeft geleid

26 SP

PvdD Diepe
plassen

De leden van de Partlj voorde Dieren fractle

vragen de minister waarom lopende projecten
niet kunnen worden stopgezet Is de minister van

mening dat het voor het milieu en de natuur het

beste zou zIjn om het verondlepen van diepe
plassen direct stop te zetten Zo nee waarom

nIet

27

PvdD Diepe
plassen

De leden van de Partlj voorde DIeren fractle

constateren dat de minister aangeeft dat

stopzetten van lopende projecten niet zonder

reden kan Deze leden vragen of de oproep van

de onderzoeksleider In de aflevering van ZEMBLA

van 26 September jl die onderzoek doet naar de

ecologlsche effecten van verondlepen om direct

te stoppen geen vallde reden Is om in te grijpen

28

PvdD Diepe
plassen

Kan er ter bescherming van de leefomgeving
teniggegrepen worden op generieke wetgeving
zoals bijvoorbeeld art 21 van de Grondwet

29

PvdD Diepe
plassen

Wat Is er volgens de minister nodig om het

verondlepen stop te zetten En mocht stopzetting

onmogelijk blijken ziet de minister dan

mogelijkheden om het verondlepen tijdelljk te

onderbreken tot In leder geval het nieuwe kader

en de handhaving op orde zijn

30

PvdD Diepe
plassen

De leden van de Partlj voorde Dieren fractle

vragen of het klopt dat risicogestuurd toezicht

31

3
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ertoe ksn leiden dat toezicht en handhaving pas

plaats gaan vinden als de onomkeerbare

vervuiling al veroorzaakt is

PvdD Diepe
plassen

Is de minister bereid voor het toezicht in deze

sector af te stappen van het risicogestuurd
toezicht en een percentage vast te stellen van

ladingen die gecontroleerd moeten worden

32

PvdD Diepe
plassen

Kan zij aangeven of naar haar mening een

bepaald percentage en zo ja welk percentage
van de schepen vrachtwagens bemonsterd dient

te worden

33

PvdD Diepe
plassen

Kan de minister verder aangeven hoeveel extra

fte er beschikbaar komt voor het toezicht op de

bodemketen En hoeveel is dat nu

34

PvdD Diepe
plassen

De leden van de Partij voorde Dieren fractie

vragen verder wat de minister verstaat onder

sporadisch als ze stelt dat onder de

aangeschetpte wetgeving toegepaste grond en

baggenspecie nog slechts sporadisch
bodemvreemd materiaal mogen bevatten

35

PvdD Bodemasse De leden van de Partij voorde Dieren fractie

constateren dat de minister in haar recente brief

over de importheffing voor afval lijkt aan te

geven dat het onwenselijk wordt geacht dat

Nederland structureel achterblijft met gestorte
bodemassen als gevolg van het verbranden van

afval uit andere landen Kan de minister

aangeven waarom dat voor bodemassen

onwenselijk zou zijn en voor vervuilde bagger of

grond uit andere landen niet Gaat de minister

maatregelen nemen om import uit het buitenland

te ontmoedigen Zo nee waarom niet

36

n

PvdD Diepe

plassen

De leden van de Partij voorde Dieren fractie

vragen als laatste of er onderzoek is gedaan naar

de in de ZEMBLA uitzending geconstateerde
overtredinqen Zo nee waarom niet

37

4
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[10 2e 10 2e BSK[| 10 2e

F^BSK
10K2e BSKlI I0 2e I@minienw nl1To @minienw nl]

10K2eFrom

Sent Wed 11 20 2019 6 21 32 PM

Subject RE kernteam PFAS

Received Wed 11 20 2019 6 21 33 PM

H 10 2e

Zoalsaltijd helemaal sens

Met vriendelijke groet
10 2e

Van | 1Q 2e | 10 2e

Datum woensdag 20 nov 2019 6 19 PM

Aan

Onderwerp kernteam PFAS

BSK 10 2e @minienw nl

10 2e BSK 1 10 2e |@minienw nl

Hoi

We zijn bezig met een schema waarin helder wordt hoe de verschillendegremia op PFAS gebied zichtot elkaar verhouden en wat precies detaak en

verantwoordelijkheid daarbij is

Dit speelt ook voor het kernteam We hadden het ergisteren al over dat het kernteam in principe het eerste gremium is in hettraject naar het bestuurlijk

overleg Ik begreep van IPO dat hierover ook in de taskforce Is gesproken vandaag Beeld wat ik krijg is dat ze kernteam toch voor aantal zaken zouden willen

gebruiken wat me geen goed idee lijkt Ik had vandaag overleg met IPO en Unie over PFAS VNG had zich afgemeld We hebben besproken dat het belangrijk is

dat ook helder wordt gedefinieerd wat de rol is van het kernteam Welke zaken komen wel aan de orde en welke niet Is belangrijk om helder te maken om het

kernteam te kunnen richten Ik kreeg in verkapte termen toch het beeld dat ze |l0 29| erg waarderen om haar kennis maar dat zij het signaal krijgen dat het

onvoldoende gericht is Komt overeen met het beeld dat we zelf ook hebben

Wat mij betreft is nu stap 1 om helderte maken waar het kernteam van is ik heb aangegeven dat ik een voorstel zal doen richting mijn counterparts op korte

termijn en dat we in het licht van de nieuwe structuur kijken wie er dan vanurt ons het kernteam voorzit met evti|10 2e| als deelnemer in het kernteam om

haar expertise niet kwijtte taken Meest logisch zou zijn om dat de projectleiderte laten zijn wat mij betreft

Ik ben ook benieuwd naar de terugkoppeling varf j 0 24^ l|0 2^ver de taskforce en wat hun beeld is over de uitvoeringswerkzaamheden van de taskforce en

wie dat zou moeten oppakken Ik vin het echt geen goed idee om kernteam en uitvoering werkzaamheden voor taskforce te vermengen Zijn verschillende

sturingslijnen en groepjes met wat mij betreft een verschillende opdracht

Groet| 10 2e |
10 2eHl0 2e

10 ge
Ministerle van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
S 06| f10 2e [| 10 2e |oej 10 2e ip|0 2F 10 2a

S I 10 2e l@mlnlenw nl
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Van

Aan

Onderwerp

t10 2e n HBJZ

10 2e HB3Z I HBJZ

FW HPE Records Manager DOCUMENT BSK IENW BSK 2019 2^037 Nota ter informatie PEAS

schadeclaim

dorderdag 21 november 2019 16 21 16

Nota ter informatie PFA5 schadeclaim DOCX

Datum

Bijiagen
Note tfir infortnsti^ PFA5 schadficl^irn trS

Mel vriendelijke greet

1Q 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
Posthus 20901 I 2500 EX | Den Haag

Ml 10 2e I

Oorspronkelijk bericht

Van 0 SSO ICT OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP

FYDIBOHF23SPDLT CN RECIPIENTS CN

Verzonden donderdag21 november2019 15 17

10 2erpU 2e | | DBO ]
Onderwerp HPE Records Manager DOCUMENT BSK IENW BSK 2019 248037 Nota ter informatie

PFAS schadeclaim

10 2e nOir2ell BSK9B1

Aan [ ]@minienw nl10 2e

Hoi I 10 2^

Dezekomtnaarjullie toe maardanhebje m alvast Proberen nu toch een soortvan archiefje aan te leggenmet
nota s

Groet

fOSS

■ HPE Records Manager recordgegevens

Recordnummer IENW BSK 2019 24803 7

Titel Nota ter informatie PFAS schadeclaim

126417 0489



t

Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Minister MenW Hoofddirectie Bestuurlijke
Juridische Zaken

HBJZ

Afdeling ABJZ

Den Haag
Postbus 20901

2500 EX Den Haag

10 2e

T I nuH e I

M 31 0 6] 10 2e

nota terinformatie IQnyei iF [

I 10 ZeTBiminienw nl

Inschatting PFAS schadedaim
Datum

20 november 2019

Kenmerk

IENW BSK 2019 248037

Naar aanleiding van de berichtgeving in de medial over een mogelijke PFAS

schadedaim van VNO NCW informeer ik hierbij over de kansrijkheid van een

dergelijke daim Er staan voor VNO NCW twee wegen open om namens

individueie ondernemers schade te daimen of nadeeicompensatie te vragen als

gevolg van het Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende

grond en baggerspede

Onrechtmatige overheidsdaad

De eerste mogelijkheid betreft een actie uit onrechtmatige daad tegen de Staat

waarbij ervan uitgaande dat de Staat geen aansprakelijkheid erkent de

civiele rechter kan worden gevraagd te beoordelen of de Staat aansprakelijk is

en zo ja welke schade van individueie ondernemers vergoed moet worden In

een dergelijke procedure zal aansprakelijkheid alleen dan aan de orde zijn
wanneer vast komt te staan dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld door

het vaststellen van het Tijdelijk handelingskader PFAS is er gehandeld in

overeenstemming met de beginselen van behoorlijk bestuur en dit kader ook

de oorzaak is van de schade die wordt geclaimd causaal verband

Nadeeicompensatie
De tweede mogelijkheid betreft het indienen van verzoeken om

nadeeicompensatie bij lenW op grond van de Beleidsregel nadeeicompensatie
lenW Hierbij is het uitgangspunt dat er sprake is van rechtmatig
overheidshandelen In de berichtgeving lijkt VNO NCW vooral op deze weg te

doelen Op basis van dergelijke aanvragen dient u nadeelcompensatiebesluiten
te nemen waartegen vervolgens bezwaar en beroep op de bestuursrechter kan

‘ Boze bedrijven klagen staat aan om PFAS maken zij kans RTLZ 13 november

2019 VNO NCW PFAS claim 500 miljoen tot 1 miljard Telegraaf 17 november

2019 PFAS schadeclaim van werkgevers is niet afdwingbaar NRC 19 november

2019
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worden ingesteld
^ De beleidsregel gaat ervan uit dat alvorens een

nadeelcompensatiebesluit wordt genomen advies wordt gevraagd aan een

daartoe in te stellen onafhankelijke adviescommissie Deze adviescommissie

bepaalt op basis van de door de aanvrager te verstrekken gegevens de hoogte
van de schade en of deze schade voor compensatie in aanmerking komt

Maatstaf hiervoor is of de schade buiten het normale ondernemersrisico valt en

de ondernemer in vergeiijking tot anderen onevenredig zwaar treft Een

eventuele plicht tot nadeelcompensatie betreft uitzonderingsgevallen

uitgangspunt bij rechtmatig overheidshandeien is nameiijk dat eenieder zijn

eigen schade draagt die daarvan het gevoig is Ook hier is een eventueie

compensatiepiicht aileen dan aan de orde ais vaststaat dat het Tijdeiijk

handeiingskader PFAS de oorzaak is van de schade

Inschatting plicht tot schadevergoeding of nadeelcompensatie
Voor beide wegen die bewandeld kunnen worden is de inschatting dat de kans

op succes van een eventueie schade of nadeeicompensatieciaim niet hoog is

Los van het feit dat de lat voor aansprakeiijkheid compensatie in het

milieurecht in het algemeen hoog ligt is de voornaamste reden dat het Tijdeiijk

handeiingskader PFAS geen nieuwe wetteiijke norm beheist maar aiieen

uitieg bevat over de toepassing van de reeds bestaande wetteiijke zorgpiicht
^

Met het handeiingskader is bovendien juist op verzoek van de praktijk een

tijdelijke versoepeling beoogt van deze strenge op het voorzorgsbeginsel

gebaseerde wetteiijke zorgpiicht in afwachting van definitief RIVM onderzoek

over de normering van PFAS De in het handeiingskader opgenomen

verruiming is zeif ook gebaseerd op wetenschappeiijke inzichten van het RIVM

ter invuiiing van de wetteiijke zorgpiicht

Bij deze inschatting past wei de kanttekening dat er momenteei een tendens is

waarbij de rechter overheidshandeien kritischer dan voorheen beoordeeit Een

voorbeeid daarvan is de Urgenda zaak Fioe dit in het PFAS dossier uitpakt en

of dit eerder tot aansprakeiijkheid compensatie zai leiden vait op voorhand

moeiiijk in te schatten Wei is de inschatting dat de rechter in een eventueie

procedure de voorbereiding en onderbouwing van het Tijdeiijk handeiingskader
PFAS mogeiijk strikt er zai toetsen aan de beginseien van zorgvuidigheid

motivering en evenredigheid Dit om te kunnen beoordeien of ais gevoig
daarvan sprake is van een piicht tot schadevergoeding of nadeeicompensatie

10 2e

^ Het Tijdeiijk handeiingskader PFAS zeif is niet appellabel want geen besluit in de zin van

de Algemene wet bestuursrechter

^
Het Tijdeiijk handeiingskader PFAS is geen algemeen verbindend voorschrift en geen

bij besluit vastgestelde beleidsregel in de zin van de Algemene wet bestuursrecht
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[10 2e 10 2e 10 2eTo BSK|
10 2e ImiBj DGMo

Thur 11 21 2019 12 26 36 PM

@minienw nl]
From

Sent

Subject RE beeld van werkconferentie gisteren
Received Thur 11 21 2019 12 26 36 PM

Hi I 10 2e

Ik kom net van bijeenkomst met provincie Overijssel vandaan vandaar dat ik nog niet gereageerd had

Vers lag van NH voIgt nog ik moet hier ook nog met i0 2e| over spreken maar hier highlights die ik tot nu toe heb

Algemeen

Positieve geluiden bij de aanwezigen over Herziening beleidsregel PFAS voor de provincie NH

Region aal

Regionale BKK wordt opgesteld om stagnatie bij grondverzet op te heffen provincie maakt hier ook middelen voor vrij

Wethouder van Oegstgeest gaf aan dat er nog veel onwetendheid is over de BKK Hoe is dat georganiseerd Het

aanschakelen van ambtenaren is belangrijk Via de Omgevingsdiensten worden de gemeentes betrokken Provincie spoort

gemeentes aan om tussenbeleid te formuleren in hun BKK

Zijn er regels gebonden aan hoeveelheden grondverzet antwoord was volgen Wbb 25 m3

Effluent uit eigen depots uit eigen gebied kan nu niet omdat er geen norm is Dit is wel een wens {zie ook regio overstijgend

Baggerwerk ligt nu stil

Opslag van PFAS verdachte grond
oBinnen inrichtingen met een open verharding hemelwaterzijgt weg naar de bodem er is geen sprake van lozen van

water

o Binnen verharde inrichtingen ontstaat afvoer van hemelwater vanaf de inrichting dat geloosd wordt meestal op

oppervlaktewater Hiervoor zijn geen lozingsnormen en er zijn geen waterzuiveringstechnieken beschikbaar

Dit leidt tot het probleem dat grond niet binnen inrichtingen met verharding kan worden ingenomen
Hoe kunnen we dit opiossen

Hergebruikslocaties voor PFAS houdende grond er zijn niet of nauwelijks locaties beschikbaar voor hergebruik van PFAS

houdende grond

Suggesties
oStel in Noord Holland SOM parameter vast provincie breed toetsen aan norm vergelijkbaar met PAK Dit beperkt

risico op versnippering van beleid en voorkomt dat grond met lichte verhoging PFOS niet kan worden hergebruikt op

locaties met alleen lichte verhoging PFOA

oStel uitwisselen van grond tussen bodemkwaliteitskaart verplicht
o GBT stel provincie breed vast dat voor GBT hergebruiksnorm voor PFAS 3 7 3 is

o Grondwatercontact zodra grond in contact komt met oppervlaktewater en grondwater geldt de norm 0 1 Dit beperkt

hergebruik enorm Graag zien wij een norm voor toepassen in grondwater buitengrondwaterbeschermingsgebieden
Voorbeeld 1 voor alle PFAS en bij voorkeur de norm die aansluit bij de ‘achtergrondwaarde welke op 1 december

wordt vastgesteld

Opiossing voor PFAS houdende grond 373 er is niet of nauwelijks verwerkingscapaciteit beschikbaar voor deze kwaliteit

grond
o Waar kan deze grond been binnen NH

o GBN heeft techniek immobilisatie met Rembind waardoor PFAS volledig wordt gebonden en er geen uitloging van

PFAS plaats vindt Voor deze techniek is beleid nodig ten aanzien van uitloging van PFAS uit grond Suggestie stel

risiconormen vast gten aanzien van verspreiding uitloging van PFAS uit grond en bouwstoffen Biedt een

vriistellina voor toepassen van grond met PFAS met samenstelling 3 7 3 maar uitlooggedrag onder de norm

ODIJ f^i10 2e

Voorbeeld Purmerend noemen Wat als andere PFAS gemeten worden waar we nog niets over weten Hoe ga je om met

deze waarden 3

Neem je bij de dubbeltoets bij metingen binnen een project op verschillende locaties het gemiddelde of de hoogste

meetwaarde

Hogere kosten van stort zorgen voor risico op illegale dumping

Gem Haarlemmermeer

Niet opgelost wordt door landelijke achtergrondwaarde grond waarin het gehalte aan PFAS ruim boven de

hergebruiksnormen uitkomt en niet kan worden gestort

Waternet

Geen tijdelijke waarden voor natte toepassingen van grond en bagger Voor kleine hoeveelheden bagger wellicht

mogelijkheden in depots op land maar voor grote partijen een probleem Toepassing in diepe putten biedt op dit moment

geen opiossing

Gem Hoorn

Problemen met afvoeren van grond richting grondbank wegens het niet accepteren van PFAS houdende grond

BUCH gem Langedijk

Watte doen met grond die ligtte wachten om afgevoerd te worden en waar geen onderzoek PFAS is uitgevoerd
106850 0490



BKKs zijn vastgesteld maar niet meer bruikbaar Moeten z s m worden geactualiseerd maar dit kost veel geld Rol

provincie hierbij

Wat is de lijn voor bodemonderzoeken die bij aanvragen Orngevingsvergunning worden ingediend Wanneer wel of geen

PFAS

Gem Schagen en Gem Zaanstad

Extra kosten en risico

Vooralsnog geen uitvoeringsproblemen wel enorm veel meerkosten {dit jaar al €400 000 Meerkosten voor onderzoek en

hogere stortkosten voor lopende projecten vooral rioleringsprojecten

Bedrijfsieven de problemen waarmeezij worstelen in Noord Holland zijn

Het ontbreken van achtergrondwaarden voor alle bodemkwaliteitskaarten waardoor het kleinschalig grondverzet

grotendeels stil ligt

Baggerwerk ligt stil wanneer bagger niet op de kant gezet kan worden maar in depot We meten regelmatig hogere

waarden dan 3 7 3 3 in de bagger en dan is afzet niet mogelijk

Geen samenwerking tussen overheden op het gebied van vergunningverlening voor reinigingsinitiatieven onder andere

vanwege het ontbreken van lozingsnormen op oppervlaktewater

Concreet voorbeeld Bouwend Nederland

Grootste zorg ligt momenteel bij percelen verontreinigd met een waarde klasse wonen industrie o b v PFAS Dus {sterk

verontreinigd Voor de o b v PFAS sterk verontreinigde grondstromen die in potentie wel reinigbaar zijn is momenteel

geen opiossing en ook niet na 1 december na het vaststellen van een landelijke achtergrondwaarde Erkend verwerkers

hebben geen vergunning om deze grond te mogen reinigen De projecten waar dit het geval is liggen in potentie stil Wij

hebben momenteel een project in uitvoering waar de grond sterk verontreinigd is op basis van PFAS Wij hebben hier het

geluk dat dit project een maatschappelijk belang dient waar de gemeente Amsterdam optreed als probleemeigenaar en

deze sterk met PFAS verontreinigde grondstroom in depot heeft geaccepteerd De grondbank Amsterdam heeft deze grond

afgedekt in depot liggen en kan hier geen kant mee op

Als dit project geen maatschappelijk belang zou hebben gehad dan zou dit project zijn stilgevallen

Schiphol

Alleen een achtergrondwaarde vaststellen lost het probleem niet op Voor PFAS zal net als voor elke andere parameter die

nu in het standaard stoffenpakket is opgenomen een integraal normenstelsel moeten worden vastgesteld Alleen dan kan

de verstoring van de marktwerking worden opgeheven Concreet knelpunt voor Schiphol er is veel grond waarvoor op dit

moment geen afzetlocatie te vinden is door het gehalte aan PFAS en of de combinatie met andere verontreinigingen

Behoefte aan communicatie vanuit gemeentes Idee is geopperd om een FAQ op te stellen voor gemeentes

Regio overstijgend

Mag grond die voldoet om te worden hergebruikt ook het grondwater raken

oSpecifiekvoor NH gaf I0 2e aan dat dit waarschijnlijk kan maar nog gecheckt moet worden met OD en

gemeentes

o Wanneer de kwaliteitvan de opgebrachte grond beter is dan de ontvangende grond is het toegestaan

Effluent van baggerdepots is een knelpunt want er zijn geen normen Dit geldt ook voor doorgangdepots Er zijn ook depots

die grond bagger weigeren

Diepe putten kunnen niet gebruikt worden voor hergebruik vanwege plastic norm en er geen toepassingswaarde voor PFAS is

voor natte toepassing Aanvullingsbesluit staattoepassing niet toe vanwege grondwater probleem

Er zijn thans geen alternatieve opiossingen behalve storten of kleinschalige toepassingen

Doorgangsdepots onder folie en drainage is zeer kostbaar en niet effectief

Dijkversterking aanleggen waterberging moet doorgang kunnen vinden Pragmatische opiossing is nodig

Stagnatie zandwinning

Stilstand van 1 3 van de transportvioot

Bodemassen bouw wegen Wassen een opiossing

Baggerslib en verwerking ervan

Textiel

Begraven of cremeren opgeschreven door Floor Bal wethouder Velsen

Verzoek om zsm beleid voor toepassing onder water

Afstemming met omiiggende provincies en gemeentes wenselijk

Hoe om te gaan met beschikkingen voor locaties die op basis van aangepast beleid niet meer als sterk verontreinigd worden

aangemerkt

Waar kunnen partijen met sterk verontreinigde grond heen enkele stortplaatsten waaronder Nauerna

Mag licht verontreinigde grond en bagger gebruikt worden om diepe plassen te verondiepen

Wat is de van toepassing zijnde normering Antwoord decentrale normering het handelingskader is vangnet

Hoe lang blijft aanpassing van Besluit Bodemkwaliteit van kracht Antwoord deze is tijdelijktot de inwerking treding van de

Omgevingsweg en zal ongeveer samenvallen met het gereed komen van het Definitief Handelingskader
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Hoe om te gaan met nieuwe opkomende stoffen

Groet

10 2e

Van I lQ 2e ^10 2e BSK

Verzonden donderdag 21 november 2019 10 24

10 2e | 10 2e | DGMo

Onderwerp beeld van werkconferentie gisteren

Aan

Hoi

Heb je voorsnel een beeld van de issues van de werkconferentie van gisteren Onderscheid regionaal en landelijk
Groet I 1D 29

10 2el 10X2e [
10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

□G Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
e 0G^ 10 2e ^secr | 10K2e 06^ 10 2e ^0K2^l0 2^ni0^
S I 10 2e l@minienw nl

106850 0490



10 2e |l0 [2ej
^^

I0 2e I@minienw nl1 1
I0 2e f0 2 | dgmiII I0 2e |@minienw nnT[ \

I0 2e I DGRWr iQ g ^ I@minienw nl1

10] 2e tl0 2e l DGMofl 1Q 2e |@minienw nl1 | 10 ^^0 26| [

BSKH 10 29 I@minienw nl1

DGRWH io 26 I@tninienw nl1 1 io 2e f 2e tio 2e DGRW|

I iQ 2e^ I dgrW^ io 2V I@tninienw nl1

DGWBlI io g^@minienw nl1 l io 2e 1o 2^ BSK^ iQ g^ I@minienw nl1

I ILlf 10] 2e l@ILenT nl1 [
BSK[L iD 2e l@minienw nl]
From

Sent Thur 11 21 2019 5 19 30 PM

Subject Update beantwoording vragen Schriftelijk Overleg PFAS

Received

Schriftellik overleq PFAS compilatie antwoorden docx

[10 2e 10 2eTo

10 2e DGWB

Thur 11 21 2019 5 19 31 PM

Hi iedereen

Hierbij een update ik heb ongeveer de helft van de antwoorden binnen zie bijiage

Groet

10 2e

Van I 1Q 2e ^10 2e

Verzonden woensdag20 november 2019 11 09

Aan

BSK

iQ 2e | 10 ^ DGRW | 10K^s h° H DGRW

DGWB

10 2s 10 2eDGRW

|q 2^ DGMI 10 2e j0 2^ r^SKI0 2e io 2e DGRW 10 2e DGWB

|g 24 ip^ ^ I iLT

Onderwerp A label Schriftelijk Overleg PFAS

Hier de hele lijst van schriftelijke vragen die wre naast de brief ook op korte termijn moeten beantwoorden Ik besef heel goed
dat dit weer extra is op alles wat er ligt Graag proberen morgen einde dag zoveel mogelijk te hebben zodat we dan kunnen

kijken of het realistisch is om set naar Stientje te sturen voor het weekend

Graag aanleveren bij | io 2e | Graag voordat het antwoord wordt gegeven voor jouw deel ook vraag op nette manier te

formuleren waarna antwoord voIgt ook de party daarin benoemen

Evt voorbeeld van EK kamervragen aanvullingswet beschikbaar voor degenen die een dergelijke vraagstellig nog niet kennen

Alvast dank

Groet 10K2e
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DGWBIT 10 2e I@minienw nil 1Q 2 ^ | 1QK2e
10 2e DGRWff

To J
BSK[| io 2e I@minienw nl1

_

DGRVyil io 2e I@minienw nl1

DGMIll l@minienw nl1 r
DGRWH 10] 2e |@minienw nl1^[i0 ^
DGMolf 10 2^ n@rninienw nl1 io 2e |

10 2e DGWB

Thur 11 21 2019 6 03 00 PM

I@minienw nl1 1 io 2e | 2e

ll DGRW[| io 2e l@minienw nll

[io 2e 1Q 2^^ BSKI io 2^ I@minienw nl1

^ILTH 10 2e l@ILenT nl1 □
BSKf I0 2e I@minienw nl1

10 2e

10 2e 0 2^10 2e

1Q 2e

10 2e |10 2e]

From

Sent

Subject RE Update beantwoording vragen Schriftelijk Overleg PFAS

Received

Schrifteliik overleg PFAS compilatie antwoorden docx

Thur 11 21 2019 6 03 01 PM

Dag alien

Ik heb nog een aantal antwoorden op vragen aangevuld in het document van | 10 2e | Flierbij dus een nieu\we versie

Groet

10 2e DGWBVan

Verzonden donderdag 21 november 2019 17 20

Aan | 10 2e h0 2e 10 2e | 10 2e^] DGRW niP ^^ hP H DGRW | 10K2e

j 10 2e I DGRW 10 2e |oK2^ DGMI | 10 Pe DGWB | 10K2e j0 ^ bSK | 10 2e

DGRWfloX^^J HLT | 10 2e | 10 2e | DGMo | 10 2e]^ | BSK

Onderwerp Update beantwoording vragen Schriftelijk Overleg PFAS

Hi iedereen

Hierbij een update ik heb ongeveer de helft van de antwoorden binnen {zie bijiage

Groet

BSK

10 2e

BSK | 10 2e

Verzonden woensdag 20 november 2019 11 09

10 2e | 10 2^ DGRW^ lOK^ej

@minienw nl

DGMI 1 10 2e @minienw nl | 10 2e

10 2e @minienw nl i0 29

iQ 2e |@minienw nl 0 2 |» r h ILT ^ 10 2e |@ILenT nl

Onderwerp A label Schriftelijk Overleg PFAS

Hier de hele lijst van schriftelijke vragen die we naast de brief ook op korte termijn moeten beantwoorden Ik besef heel goed
dat dit weer extra is op alles wat er ligt Graag proberen morgen einde dag zoveel mogelijk te hebben zodat we dan kunnen

kijken of het realistisch is om set naar Stientje te sturen voor het weekend

Graag aanleveren bij | i0 2e | Graag voordat het antwoord wordt gegeven voor jouw deel ook vraag op nette manier te

formuleren waarna antwoord voIgt ook de partij daarin benoemen

Evt voorbeeld van EK kamervragen aanvullingswet beschikbaar voor degenen die een dergelijke vraagstellig nog niet kennen

Alvast dank

Groet I 1QK2e

Van 10 2e I0 2e ^minienw nl

10 2e ^ 2e | 10 2e| pGRW@minienw nlAan

10 2e10 2e 10 2e I DGRW

jj^DGWB P^0 2s |@minienw nl

DGRW j 10 2e @minienw nl

10 2e @minienw nl

10 2e C0 2fe BSK

10 2e DGWB
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1 bskf10 2e ^e’iVan

Aan

Onderwerp

Datum

[rluK^eiei I2e^

RE pfas in bodemassen iti onderzoek meegetiomen

vrijdag 22 november 2019 11 08 41

^lbsk

Ik neera het al mee in jet onderzoek op het EMK terrein Tevens uitloging Vanwege

toepassing onder water Gri|i0X2e|i

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com 10

] BSK j

Datum vrijdag 22 nov 2019 10 42 AM

1Q 2e n0 2e | DGRW

]Smitiienw n1Van 10 2e 1Q 2e

I ^ ni in ienw ■n I ■ IAan 10 2e I

jidk^ DGRW^ ySmiiiienvv iil

10 2e [amiTiieiiwn1 I 10 2e I BSK 10 2e

Oodenverp pfas in bodemassen in onderzoek meegenomen

DGRW10 2e 10 2e

^minienw n1

Hoi

Hebben we dat nu inderdaad meegenomen Zie onder laatste stukje van artikel follow the

money

Tot slot heeft I0 2e minister Van Veldhoven gevraagd of bodemassen — de as die

overblijft na afvalveroranding en daarna onder wegen enzovoort wordt toegepast
—

onderzocht kunnen worden op PFAS ‘Het afval van Chemours is altijd verbrand op ongeveer

700 graden dus het is niet duidelijk of die PFAS eruit zijn en die bodemassen zijn overal

toegepast
’

Om PFAS eruit te filteren moeten de afvalstoffen tot 1 100 graden verhit worden

en de gasvormige PFAS deeItjes afgevangen De minister heeft er inmiddels mee ingestemd
om bodemassen mee te nemen in het onderzoek naar een landelijk beeid rond PFAS Een

eerste versie van zo’n landelijk beeid wordt verwacht in maart volgend jaar en wordt

opgesteld naar aanleiding van de metingen van lokale overheden en bedrijven die bij het
RIVM worden verzameld

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

@ 06 | 10 2ej~]secr I I0 2e 1 06{
K [

10 2e □

S nninienw nl1Q 2e

121306 0495



DGRWVan

Aan B5K I nuillje II BSK

I 1U ^e h DGRW | 10 24J ji2^^ BSK

RE pfas in bodemassen in onderzoek meegenomen

vrijdag 22 november 2019 14 03 59

riuiizeil0 2ei

Cc

Onderwerp
Datum

Maar dat is dan maar een partij Je zou toch wat meer beeld moeten hebben hoeveel er in AEC

bodemassen zit dat nu de centraie uit komt

] BSK [ ^minienw nlVan i io 2e no 2e

Verzonden vrijdag 22 november 2019 12 18

10 2e

Aan I iQX2e | _ bsK | [io 2e Pminienw nl

10 2e rT0K2^ | DGRW [

DGRW | [io 2e g minienw nl

Onderwerp RE pfas in bodemassen in onderzoek meegenomen

CC ^minienw nl10 2e 10 2e

Is dat dan voldoende breed

Verzonden met BlackBerry Work
www biackberTy com

] BSK J 10 2e [SiiTiinienw nlVan [

Datum vrijdag 22 nov 2019 11 08 AM

Aan lQ 2e noK2e

Onderwerp RE pfas in bodemassen in onderzoek meegenomen

1Q 2e

] BSK ]a miiiienw nl10 2e

Ik neem bet al mee in jet onderzoek op bet EMK terrein Tevens uitloging Vanwege
toepassing onder water GrfiPXM

Verzonden met BlackBerry Work
www biackberry coml

Van I I0 2e 10X2^
Datum vrijdag 22 nov 2019 10 42 AM

Aan

] BSK j 10 2e l

z minicnw nl I 10 2^

] DGRW

10 2e [g minienw nl I Q 2e |j BSK | 10 2e |f^minienw nl

Onderwerp pfas in bodemassen in onderzoek meegenomen

10 2e] DGRW1Q 2e 10 2e

pQK^l DGRW^ 1@niinienw nl j 10 2e10 2e

Hoi

Hebben we dat nu inderdaad meegenomen Zie onder laatste stukje van artikel follow the

money

Tot slot heeft| i0 2e j minister Van Veldhoven gevraagd of bodemassen de as die

overblijft na afvalverbranding en daarna onder wegen enzovoort wordt toegepast
—

onderzocht kunnen worden op PFAS ‘Het afval van Chemours is altijd verbrand op ongeveer
700 graden dus het is niet duidelijk of die PFAS eruit zijn en die bodemassen zijn overal

121307 0496



toegepast
’

Om PFAS eruit te filteren moeten de afvalstoffen tot 1 100 graden verhit worden

en de gasvormige PFAS deeItJes afgevangen De minister heeft er inmiddels mee ingestemd
om bodemassen mee te nemen in het onderzoek naar een landelijk beeld rond PFAS Een

eerste versie van zo’n landelijk beeld wordt verwacht in maart volgend Jaar en wordt

opgesteld naar aanleiding van de metingen van lokale overheden en bedrijven die bij het

RIVM worden verzameld

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat S 2515 XP Den Haag

® 06 | 1Q 2e ysecr I I0 2e ] 06j
H [

□10 2e

lrnninienw nl1D 2e

121307 0496



10 2eVan

Aan

HBJZ

1 HBJZ t DGRWf lOllzeT 1UK26T

I HBJZ pSIi2^ 2e ^fCDJ 110 2eCc 1J HBJZrTn u fzeT [1UI 2e

HBJZ

RE AmvB PEAS consultatie reactie VEWIN REACTIE GEVRAAGDOnderwerp

Datum

Bijiagen

vrijdag 22 november 2019 10 57 52

95941 hriaf aan Ministar Van Vsldhnvf n intake Bssliiit hnrifimkwalitftit PFAB ndf

Sorry de drukte

Van [
Verzonden vrijdag 22 november 2019 10 55

Aan

| 10 2e | DGRW [

HBJZ10 2e

1 HBJZ F 10 2e @minienw nl 10 2e10 2e

5 minienw nl10 2e

3minienw nl iO 2e Lr iQ 2e |fCD

] HBJZ | i0X2e 1@minienw nl iD 2e |

HBJZ [

]@rws nl 1^

fOKg HBJZ io 2e n@minienvi nl

Onderwerp RE AmvB PEAS consultatie reactie VEWIN REACTIE GEVRAAGD

Urgentie Hoog

CC 10 2e 1Q 2e

10 2e 10 2e

Dag alien

Ik ben de consultatie reacties aan het doornemen en zal een reactie opstellen die in de NvT

wordt opgenomen en in een brief aan de kamer Alles moet vandaag gereed zijn

Er zijn nu 10 reacties de meeste kan ik zelf verwerken

De Vewin heeft een reactie ingestuurd met een inhoudelijk voorstel

Graag ZSM voor 13 00 uur een inhoudelijke reactie hierop vanuit jullie waarom het

onwenselijk is dit voorstel over te nemen want deze amvb voorziet alleen in een procedurele
versnelling oid dan wel hoe dit probleem elders wordt opgepakt of waarom het WEL moet

worden overgenomen

Groet

] HBJZ 1 10X2e Bminipnwnb

Verzonden donderdag 21 november 2019 21 18

] HBJZ C
|l0 2d HBJZ I0 2e @minienw nl

] HBJZ i io 2e Dminienw nl I

B minienw nl | 10 2e | | 10 2e [CD]

] HBJZ 1 lQ 2e l@minienw nl

Van 10 2e

Aan [ 10 2e ]5 minienw nl I0 2e HI0 2e

10 2e 1 10X2^CC [ 1Q 2e

DGRW [ n0 2e

10 2e [10 2e

Onderwerp RE AmvB

Je kan je zelfe afvragen of wij na de publicatie niet 1 maand met de inwerkingtreding kunnen

wachten zoals art 21 6 Wm bepaalt De vraag is of de gemeenten al kant en klare besluiten

hebben klaar liggen die dan meteen worden vastgesteld Ik denk dat de maand niet ter

bescherming van de burger is gesteld maar verband houdt met de voorhang die moet worden

gevolgd en een beleefdheidsgebaar naar de TK en EK is om ze achteraf in kennis te stellen van

het besluit dat ze eerder als ontwerp besluit hebben gekregen en misschien zelfs ook

besproken
Het zou goed kunnen zijn dat gedurende die wachttijd van een maand de besluiten nog moeten

worden voorbereid want als ze nu al zijn begonnen dan moet dat volgens de uniforme

openbare procedure en als ze pas later beginnen dan moeten ze de reguliere procedure volgen
en die duurt langer dan 1 maand Je krijgt dan de vraag of de procedure die in die maand is

gestart en dan formeel niet kan voor gebiedsspecifiek beleid maar op zich niet verboden is voor

een besluit het besluit ongeldig maakt Ik denk het niet want het besluit is dan volgens de

reguliere procedure genomen en dat is wat er dan ook mag

126341 0497



Kortom er is geen reden van de nahang af te \wijken omdat in de eerste maand geen besiuiten

kunnen worden vastgesteld volgens de reguiiere procedure van 8 weken Ik pas daarom de

bepaling aan dat inwerkingtreding niet daags na bekendmaking is maar pas na 4 weken We

hoeven niet elk wettelijk voorschrift te schenden ais het ons niks opievert Een deei van de

Tweede kamer vind het allemaal toch al niks dus ais we hun rechten dan nog gaan schenden

kweken we aiieen maar meer oppositie

] HBJZ

Verzonden donderdag 21 november 2019 21 09

|I0 24 HBJZ I0 2e ^minienw nl

HBJZ | I0 2e |fg minienw nl

Van 10 2e

]5 minienw nl 10 2e nAan 10 2e10 2e

cc 10 2e

Onderwerp RE AmvB

Haliol 10 2e 1 gEgj

Nou dat is wei een heel kritische lezer die zal er dan ook wel een complottheorie op loslaten

Je moet ook verklaren in de toelichting waarom bij kb inwerkingtreding wordt geregeld ik kan

daar nou niet zo 1 2 3 een goede reden voor bedenken met| iQ 2^ben ik het eens dat het

wel omsiachtig is De Raad van State moet lets over de voorhang zeggen die we niet

respecteren dan maakt het toch niet zo veel uit ais ze in die opmerking ook de nahang
betrekken Ik ben het dus wel een beetje met| 10 2^ eens want in het inwerkingtredings kb

moeten we dit dan toch alsnog zeggen
We gaan deze gekke bokkensprong aiieen maar maken om de raad van state uit de wind te

houden en dan ook nog maar voor de helft niet de voorhang aiieen de nahang Dat moeten ze

er maar lets van zeggen lijkt me ais we het later toch in het KB alsnog ook gaan doen

Ais dit nou het enige is dat een bianco advies in de weg staat dan ligt het natuurlijk anders @

Ik laat het dus even staan zoals het er stond

IMS

HBJZ [ l5 minienw nlVan

Verzonden donderdag 21 november 2019 19 51

Aan

1 10 2e @minienw nl [
I0 2e ~l@minienw nl

10 2e10 2e

]5 minienw nl | io 2e | HBJZ

□ H BJZ j 10 2e

] HBJZ [10 2e 10 2e

10 2e

Onderwerp RE AmvB

Slufter

Ik wachtjouw werk eerst even ad i0 2e|

Morgen ben ik gewoon paraat en kan ik aanpassingen doorvoeren opzet voor consultatie

reactie etc Ik pas dan evt ook vast de stukken voor het spoedadvies aan

Voorstel van de RvS is ‘aardig’ maar ik heb er geen moeite mee om in de nvt te

verwoorden hoe we met de nahang omgaan en waarom dit kan Doen we ook tav de

voorpublicatie Een kritische lezer rechter zal zich ook afvragen waarom een amvb en

een bijbehorend inwerkingtredingskb op het zelfde moment gepubliceerd worden Maar ais

dit de afspraak is maak ik wel een kb

Groet

126341 0497



Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van I io 2e ^ 2e t0E2g | hBJZ

Datum donderdag 21 nov 2019 5 12 PM

] HBJZ 1 10 2e

@minienw nl10 2e

Aan HBJZ10 2e 10 2e

jSmiiiienw nl10 2e

Onderwerp RE AmvB

Ik wil vanavond nog een poging doen de amvb aan te passen in renvooi dan kan [iD 2e |er

morgen mee vender Er zitten nog heel wat haken en ogen aan en ik denk niet dat iemand die

het BBK niet heel goed kent zich zonder kleerscheuren door het juridisch struikgewas weet te

worstelen als mij dat al zou lukken

Ik ben nu nog bezig met de vraag over de slufter maar een opiossing is juridisch althans in

zicht na mijn gesprek met de ILT

Omdat ik mijn afspraak van vanavond heb afgezegd kan ik ook nog wat aan de amvb doen

Van | I0 2e | HBJZ | i0X2e ^minienw nl

Verzonden donderdag 21 november 2019 17 10

I5 minienw nlAan 10 2e 10 2e

]g minienw nl10 2e 10 2e

Onderwerp AmvB

Hoi

|ioK2ejjij hebt het druk en misschien kan io 2e onderstaande punten in de AmvB

verwerken^
RvS belde| io 2^ weer en twee zaken

Hun suggestie is om de AmvB bij kb in working te laten treden zodat zij geen opmerking
hoeven te maken over de nahang
En zij ontvangen graag morgen de laatste versie van de AmvB

io 2e Ikanjij ditregelen
Groet

Verzonden met BlackBerry Work
www hlackberry comJ
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Vewin
Vereniging van waterbedrijven in Nederland

Ministerle van Infrastructuur en Waterstaat

Minister voor Milieu en Wonen

S van Veldhoven van der Meer

Postbus 20901

2500 EX DEN HAAG

Datum 21 november 2019

Ondeiwerp consultatie wijziging

Besluit

bodemkwal iteit PFAS

95941®e0ns kenmerk

Voor informatie 10 2e

TTDjTZeT

i10 2e ^vewin nl

Bijiagen

Geachte mevrouw Van Veldhoven

Vewin reageert graag op het Besiuit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met de

versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor

PFAS

Deze voorgestelde wijziging stelt gemeenten en waterschappen in staat om de totstandkomings-
procedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid te versnellen Voor PFAS zijn momenteel in

het Besluit bodemkwaliteit waarin het toepassen van grond en baggerspecie is geregeld geen

toepassingsnormen vastgesteld Vooruitlopend op het opnemen van toepassingsnormen in het Besluit

bodemkwaliteit is een tijdelijk handelingskader vastgesteld TK 2018 2019 28089 nr 146 dd 8 juli 2019
Hierin zijn voor het toepassen van PFAS houdende grond en baggerspecie enkele voorlopige
toepassingsnormen opgenomen Het tijdelijk handelingskader bevat een interpretatie van de zorgplicht
die voor het hele land geldt

Het tijdelijk handelingskader bevat tevens de mogelijkheid om gebiedsspecifiek beleid vast te stellen net

als in het Besluit bodemkwaliteit het geval is Dit kan door het vaststellen van gebiedsspecifieke
toepassingsnormen zogenaamde lokale maximale waarden Hierdoor kan worden toegestaan dat grond
en baggerspecie worden toegepast die hogere gehalten van een verontreinigende stof bevatten dan

volgens de landelijke toepassingsnormen of in het geval van PFAS de interpretatie van de zorgplicht
toepasbaar is

1

Het uitgangspunt van het Besluit bodemkwaliteit is dat het toepassen van grond en baggerspecie niet

mag leiden tot verslechtering van de kwaliteit van de bodem met inbegrip van het grondwater Dit

uitgangspunt wordt in het Besluit bodemkwaliteit locatiespecifiek toegepast tenzij op grond van dat

besluit een bodembeheergebied is aangewezen waar het beleid is gericht op een standstill op

gebiedsniveau In het laatste geval wordt ingecalculeerd dat door het toepassen van verontreinigde grond
en baggerspecie op locaties binnen dat gebied een verslechtering kan optreden Voorwaarde is dat de

toe te passen grond of baggerspecie afkomstig meet zijn uit het bodembeheergebied Doordat grond en

baggerspecie alleen binnen het bodembeheergebied wordt verplaatst treedt op gebiedsniveau geen

verslechtering op

Vewin kan zich voorstellen dat gezocht wordt naar een versnelde mogelijkheid voor gemeenten en

waterschappen voor een verantwoorde toepassing van grond en baggerspecie Wij maken ons wel

zorgen over de kwaliteit van het grondwater onderdeel van de bodem en het oppervlaktewater dat

gebruikt wordt voor de productie van drinkwater De duurzame veiligstelling van de openbare
drinkwatervoorziening moet geborgd zijn Gemeenten en waterschappen moeten zich realiseren dat voor

Bezuidenhoutseweg 12 • 2594 AV Den Haag | Postbus 90611 • 2509 LP Den Haag | tel 070 3490 850 | www vewin nl
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0ns kenmerk 959410 2^

de gebieden gebruikt voor de drinkwatervoorziening het grondwater goed beschermd moet worden Wij
stellen daarom voor om in dit Besluit bodemkwaliteit het volgende op te nemen

Onderartikel I een nieuwdeel F luidend

Aan Hoofdstuk 4 Grond en Baggerspecie word een nieuwe paragraaf 4 toegevoegd luidende

Paragraaf 4 Toetsingskader voor toepassingen in gebieden voor de drinkwatervoorziening

Art 64 a

1 Grond of baggerspecie afkomstig buiten gebieden voor de drinkwatervoorziening met gehaltes
PFAS boven de bepalingsgrens 0 1 pg kg d s mag niet worden toegepast in gebieden voor de

drinkwatervoorziening zijnde waterwingebieden grondwaterbeschermingsgebieden boringsvrije
zones en reserves voor de toekomst

2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt uitgezonderd het grondverzet van gebiedseigen
grond dat plaatsvindt binnen de gebieden voor de drinkwatervoorziening mits op gebiedsniveau
en locatieniveau geen verslechtering optreedt

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

2 2
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10X2e l HBJZ

HBJZ C

Van

Aan iQ ze nnj ^e1^ dgrwtiD [2e

1 CD1 [10 2eCc D HBJZrT li1L KZeT nuKZe

HBJZ

RE AmvB PFAS consultatie reactie VEWIN REACTEE GEVRAAGD RUD drenthe

vrijdag 22 november 2019 11 59 04

Ondenwerp

Datum

Ha

Vers van de pers een vraag van RUD Drenthe in de consultatie graag ook hierop ZSM juilie
antwoord

In de Handreiking Besiuit Bodemkwaliteit 7 4 2008 Senternovem Bodempius staat het

voigende beschreven

5 3 2 Normsteiling
Lokale Maxi male Waarden mogen worden vastgesteld tusseh de Achtergrondwaarden en het

Saneringscriterium zie ook fi guur 5 5 Een gemeente kan dus geen Lokale Maximale Waarden

vaststellen onder de Achtergrondwaarden { de altijd grens Evenmin kan dat voor waarden

boven het Saneringscriterium de nooit grens Het is wel mogelijk om Lokale Maximale

Waarden boven de Interventiewaarden vast te stellen Dit mag echter alleen onder stringente
voorwaarden Deze voorwaarden vindt u in §5 3 4

In de toelichting bij de voorgestelde wijziging Bbk staat par 4 1 laatste alinea

Gebiedsspecifiek beleid kan overigens ook inhouden dat juist strengere lokale maximale

waarden worden vastgesteld dan de in de Regeling bodemkwaliteit vastgestelde nationaal

geldende toepassingswaarden om de bodem in schone gebieden schoon te houden

Het Besiuit stelt weliswaar geen beperking aan de ondergrens voor Lokaal Maximale Waarden

maar beleidsmatig geldt de achtergrondwaarde als altijd grens Graag een nadere motivering
waarom gemeenten bij PFAS wel strengere lokaal maximale waarden kunnen stellen

Van

Verzonden vrijdag 22 november 2019 10 55

Aan

| 10 2e | DGRW [

HBJZ10 2e

^minienw nl1 HBJZ r 10 2e 10K2e10K2e

| minienw nl10 2e

HBJZ | I0 2e | minienw nl I0 2e | j iQ 2e ^p

] HBJZ | i0X2e ]@minienw nl [iD 2e |

CC 10 2e

]@rws nl [

foxg HBJZ ^ io 2e jg minienw nl

Onderwerp RE AmvB PFAS consultatie reactie VEWIN REACTIE GEVRAAGD

Urgentie Hoog

10 2e 1Q 2e

Dag alien

Ik ben de consultatie reaches aan het doornemen en zal een reactie opstellen die in de NvT

wordt opgenomen en in een brief aan de kamer Alles moet vandaag gereed zijn

Er zijn nu 10 reaches de meeste kan ik zelf verwerken

De Vewin heeft een reactie ingestuurd met een inhoudelijk voorstel

Graag ZSM voor 13 00 uur een inhoudelijke reactie hierop vanuit juilie waarom het

onwenselijk is dit voorstel over te nemen want deze amvb voorziet alleen in een procedurele
versnelling oid dan wel hoe dit probleem elders wordt opgepakt of waarom het WEL moet

worden overgenomen

Groet

] HBJZ ] 10 2ey

Verzonden donderdag 21 november 2019 21 18

Aan

I5 minienw nlVan [ 10 2e

10 2e ]5 minienw nl 10 2e nHBJZ I0 2e
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HBJZ 1 I0 2e ^minienw nl

HBJZ l nO 2e ~Eiminipnw n 1

S nninipnw nl | 10 2e | 10 2e CD

] HBJZ 1 iQ 2e ~l@minienw nl

CC t 10 2e | 10 2e |10 2e

DGRW [ 10 2e

]@rws nl [[ 10 2e n0 2e

Onderwerp RE AmvB

Je kan je zelfe afvragen of wij na de publicatie niet 1 maand met de inwerkingtreding kunnen

wachten zoals art 21 6 Wm bepaalt De vraag is of de gemeenten al kant en klare besluiten

hebben klaar liggen die dan meteen worden vastgesteld Ik denk dat de maand niet ter

bescherming van de burger is gesteld maar verband houdt met de voorhang die moet worden

gevolgd en een beleefdheidsgebaar naar de TK en EK is om ze achteraf in kennis te stellen van

het besluit dat ze eerder als ontwerp besluit hebben gekregen en misschien zelfs ook

besproken
Het zou goed kunnen zijn dat gedurende die wachttijd van een maand de besluiten nog moeten

worden voorbereid want als ze nu al zijn begonnen dan moet dat volgens de uniforme

openbare procedure en als ze pas later beginnen dan moeten ze de reguliere procedure volgen
en die duurt langer dan 1 maand Je krijgt dan de vraag of de procedure die in die maand is

gestart en dan formeel niet kan voor gebiedsspecifiek beleid maar op zich niet verboden is voor

een besluit het besluit ongeldig maakt Ik denk het niet want het besluit is dan volgens de

reguliere procedure genomen en dat is wat er dan ook mag

Kortom er is geen reden van de nahang af te wijken omdat in de eerste maand geen besluiten

kunnen worden vastgesteld volgens de reguliere procedure van 8 weken Ik pas daarom de

bepaling aan dat inwerkingtreding niet daags na bekendmaking is maar pas na 4 weken We

hoeven niet elk wettelijk voorschrift te schenden als het ons niks opievert Een deel van de

Tweede kamer vind het allemaal toch al niks dus als we hun rechten dan nog gaan schenden

kweken we alleen maar meer oppositie

ES2i

D HBJZVan

Verzonden donderdag 21 november 2019 21 09

10 2e

10 2e ]5 minienw nl io 2e ^Aan

tgX2g HBJZ^ 10 2e

HBJZ 10 2e

1@minienw nl

CC [ } HBJZ i 10 2e | minienw ni10 2e

Onderwerp RE AmvB

Hallo g iox2e | BEggJ

Nou dat is wel een heel kritische lezer die zal er dan ook wel een complottheorie op loslaten

Je moet ook verklaren in de toelichting waarom bij kb inwerkingtreding wordt geregeld ik kan

daar nou niet zo 1 2 3 een goede reden voor bedenken met Sjeanne ben ik het eens dat het

wel omsiachtig is De Raad van State moet lets over de voorhang zeggen die we niet

respecteren dan maakt het toch niet zo veel uit als ze In die opmerking ook de nahang
betrekken Ik ben het dus wel een beetje met Sjeanne eens want in het inwerkingtredings kb

moeten we dit dan toch alsnog zeggen
We gaan deze gekke bokkensprong alleen maar maken om de raad van state uit de wind te

houden en dan ook nog maar voor de helft niet de voorhang alleen de nahang Dat moeten ze

er maar lets van zeggen lljkt me als we het later toch in het KB alsnog ook gaan doen

Als dit nou het enige is dat een bianco advies in de weg staat dan ligt het natuurlijk anders ©

Ik laat het dus even staan zoals het er stond

IMZl

10 2e I5 minipnw nlVan HBJZ [ 10 2e

Verzonden donderdag 21 november 2019 19 51

Aan [ ]5 minienw nl1 HBJZ F 10 2e 10 2e I HBJZ10 2e

HBJZ^ lQ 2e| I0 2e ^minienw nl

I0 2e |@minienw nl

10 2e
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Onderwerp RE AmvB

Slufter

Ik wachtjouw werk eerst even adflio 2ep

Morgen ben ik gewoon paraat en kan ik aanpassingen doorvoeren opzet voor consultatie

reactie etc Ik pas dan evt ook vast de stukken voor het spoedadvies aan

Voorstel van de RvS is ‘aardig’ maar ik heb er geen moeite mee om in de nvt te

verwoorden hoe we met de nahang omgaan en waarom dit kan Doen we ook tav de

voorpublicatie Een kritische lezer rechter zal zich ook afvragen waarom een amvb en

een bijbehorend inwerkingtredingskb op het zelfde moment gepubliceerd worden Maar als

dit de afspraak is maak ik wel een kb

Groet

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van ] HBJZ 10 2e

Datum donderdag 21 nov 2019 5 12 PM

Aan | 10 2e ~| HBJZ 10 2e g minienw nl

@miTiieTiw Til10 2e

HBJZ10 2e

h minienw nl[ 10 2e

Onderwerp RE AmvB

Ik wil vanavond nog een poging doen de amvb aan te passen in renvooi dan kan| I0 2^er
morgen mee vender Er zitten nog heel wat haken en ogen aan en ik denk niet dat iemand die

het BBK niet heel goed kent zich zonder kleerscheuren door het juridisch struikgewas weet te

worstelen als mij dat al zou lukken

Ik ben nu nog bezig met de vraag over de slufter maar een opiossing is juridisch althans in

zicht na mijn gesprek met de ILT

Omdat ik mijn afspraak van vanavond heb afgezegd kan ik ook nog wat aan de amvb doen

] HBJZ | i0X2e @minienw nlVan [
Verzonden donderdag 21 november 2019 17 10

Aan [

10K2e

]5 miniRnw nl10 2e 10 2e

] HBJZ [ Bminienw nl10 2e 10 2e

Onderwerp AmvB

Hoi

diQ 2epjij hebt het dmk en misschien kan io 2e mderstaande punten in de AmvB

verwerken

RvS beldedM^weer en twee zaken

Hun suggestie is om de AmvB bij kb in working te laten treden zodat zij geen opmerking
hoeven te maken over de nahang
En zij ontvangen graag morgen de laatste versie van de AmvB

io 2e jij dit regelen
Groet

T0K2^

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com
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HBJZ Dostbus wetaevingVan

Aan 10 2e HBJZ

Cc

FW i o m |10X2e| zm naar DBO voltooien RONDZENDMAP 2019 12013 HBJZ M voor M W beslisnota

spoedadvies Besluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit PFAS

vrijdag 22 november 2019 09 04 51

HB17 fM voor MRiWJ hsslisnota spoedadvias Bssluit tot wiizininn van hst Basliiit hodemkwaliteit fPFA9Vtr5

Onderwerp

Datum

Bijiagen

Graag bijgaande rondzendmap paraferen indien akkoord

Met vriendelijke groet

10 2e

Hoofddirectie Bestuxirlijke en Juridische Zaken

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijnstraat 8

2515 XP Den Haag
KamerRiOX^
Tl 10K2e I

Oorspronkelijk bericht

1 ^ 10 M

Verzonden maandag 18 november 2019 12 06

Aan I

1Q 2g ^minienm nlVan

^minienw nl

Onderwerp i o m tl Q ^ rzm naar DBO voltooien RONDZENDMAP 2019 12013 HBJZ M voorM W

beslisnota spoedadvies Besluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit PFAS

10 2g

Opmerking

Er stond een recordactie voor u klaar in HPRM Deze actie is voltooid door[ 10 2e

Open bijgevoegde bijlage om in HPRM het bestand en de recordactie van record RONDZENDMAP

2019 12013 te kunnen bekijken

Om de informatie en het bestand alleen te bekijken kunt u de volgende link naar de HPRM webclient

gebruiken
10 2g

Dit e mailbericht is automatisch gegenereerd door HPRM 01 Productie

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 welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch 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

126429 0499



^■2 1

Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Minister voor M W Hoofddirectie Bestuurlijke
Juridische Zaken

HB3Z

Afdeling Milieu

Den Haag
Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon
10 2e

c
10 2e

T I MQ} 2e I

beslisnota M 31 0 6 10 2e I
ttnrz^F [

10 2e

Spoedadvies Raad van State wijzigingsbesluit PFAS

Datum

19 november 2019

Kenmerk

IENW BSK 2Q19 244777

Inleiding
De voorhang van het ontwerpbeslult w aarmee wordt beoogd de vaststelling
van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS door gemeenten en waterbeheerders te

versnellen is afgerond Het ontwerpbesluit kan nu ter advisering aan de Raad

van State worden aangeboden Hierbij wordt een spoedbehandeling verzocht

Bijlage n

3

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd om de volgende stukken te ondertekenen

1 de voordracht aan de Koning
2 de nota van toelichtlng bij het ontwerpbesluit
3 de begeleidende brief aan de vice president van de Raad van State

Beslistermijn
Zo spoedig mogelijk zodat de Raad van State snel advies kan geven

Argumentatie

Spoedadvies Raad van State

Een wijziging van een AMvB kent een vast aantal procedurestappen De Wet

bodembescherming beschrijft hiernaast nog een aantal specifieke stappen die

een wijziging van het Besluit bodemkwaliteit moet doorlopen en verbindt aan

deze stappen termijnen In verband met de maatschappelijke problemen rond

PFAS doorioopt het ontwerpbesluit een spoedprocedure waarin van de

termijnen wordt afgeweken Dit wordt gemotiveerd gedaan om te zorgen dat u

later niet verweten kan worden dat het besluit op onzorgvuldige wijze tot stand

is gekomen

Nu de voorhang in Tweede kamer debat van 14 november en

commissievergadering van 20 november en in de Eerste Kamer

commissievergadering van 26 november is afgerond is de volgende stap de

Raad van State om een spoedadvies te verzoeken Ambtelijk en in uw gesprek
met de vice president Is afgesproken dat de Raad van State zal proberen al 27
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november advies uit te brengen Of dit wordt gehaald hangt af van de

voorhang in de Eerste Kamer

Internetconsultatie

De wettelijk verplichte voorpublicatie in de Staatscourant en de termijn van

vier weken waarbinnen een ieder op het ontwerpbesluit kan reageren is

vervangen door een consuitatie via internet in de week van 15 22 november

Hoewel dit niet in lijn is met de letterlijke tekst van de wet gaan we ervan uit

dat hiermee aan het doei van de wet burgers gelegenheid bieden tot inspraak
wordt voldaan Eventueie reacties kunnen verwerkt worden in het nader

rapport waarmee u op het advies van de Raad van State reageert

Nahang en inwerkingtreding
Het streven is het ontwerpbesluit begin december in werking te iaten treden

Op grond van de wet kan het besiuit pas vier weken nadat het besluit Is

vastgesteid en gepubliceerd inwerkingtreden Deze termijn is echter gekoppeld
aan de nahang de wijze waarop de Eerste en Tweede Kamer over de

vaststelling van het besluit gei nformeerd worden Deze termijn is niet bedoeld

om direct burgers rechten te verstrekken en kan daarom ~ gelet op de wens

van de Kamers op tot een spoedige opiossing voor de PFAS problematiek te

komen verkort worden Om te voorkomen dat de Raad van State hierover

een opmerking zou moeten maken bij de advisering op het ontwerpbesiuit is op

informeel advies van de Raad besloten de inwerkingtreding niet in het

ontwerpbesluit zelf op te nemen maar bij een separaat koninklijk besiuit te

regelen

Jnhoud van de wijziging van het Besluit bodemkwaHteit

Het Besluit bodemkwaiiteit schrijft de uniforme openbare

voorbereidingsprocedure voor Hiermee is echter veel tijd gemoeid omdat een

inspraakronde moet worden georganiseerd Het ontwerpbesiuit regelt dat

gemeenten en waterbeheerders voor PEAS als ze dat willen voor besluiten

over gebiedsspecifiek beleid voor PEAS ook de reguliere

voorbereidingsprocedure mogen volgen De inspraakgelegenheid vooraf wordt

daarin vervangen door een bezwaarmogelijkheid zonder schorsende werking
achteraf Daarnaast wordt een grondslag opgenomen om in de Regeling
bodemkwaiiteit normen voor PEAS op te nemen

Politieke context

Bij de brief van 13 november is de Tweede Kamer geinformeerd over het

pakket aan maatregelen dat momenteel voor stikstof en PEAS genomen wordt

Kader

De resultaten van het onderzoek naar de achtergrondwaarden door het RIVM

komen 1 december beschikbaar Deze achtergrondwaarden kunnen t z t in de

Regeling bodemkwaiiteit worden vastgelegd

Krachtenveld afstemming financiele en juridische implicatieSr
communicatie

Inhoudelijk wordt het ontwerpbesluit gesteund door VNG UvW en VNO

De ATR heeft i p v een formeel advies een reactie uitgebracht over het

ontwerpbesluit De ATR onderschrijft dat het ontwerpbesluit kan bijdragen aan

het opiossen van de maatschappelijke problemen maar benadrukt het belang
van integraal beleid op het dossier en geeft aan dat voorkomen moet worden

dat het beleid te vaak wijzigt omdat daardoor onzekerheden kunnen ontstaan
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De Raad van State heeft het ontwerpbesluit reeds ondershands ontvangen

DE HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN
f

10 2e
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sSiZ

Ministerie van Infrascructuur

en Waterstaat

Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

Hoofddirectfe Bestuurlijke
luridische Zaken

Rijnstraat 8

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Vicepresident van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Contactpersoon

T 1Qk2e

1QR2eTF [

Nummer

IENW BSK 2019 244774

5 DEC 2019Datum

Betreft Spoedbenandeling adviesaanvraag inzake het voorstel

van besiuit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit

in verband met de versneiiing van de

totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van

gebiedsspecifiek beleid voor PFAS

Heden heb ik het bovenvermeide voorstei van besluit aangeboden aan de Koning

Daartoe gemachtigd door de ministerraad verzoek ik u om een spoedbehandeiing
van de op het voorstel betrekking hebbende adviesaanvraag nadat het voorstei

aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal zijn voorgelegd

De redenen voor dit verzoek zijn de voigende De maatschappelijke gevolgen in

het bijzonder de gevolgen voor de bouwsector die zijn ontstaan door de

plotselinge bewustw ording dat PFAS al veel wijder in bodem verspreid is geraakt
dan tot dusver werd verondersteld zijn dermate groot dat zij om de snelst

mogelijke opiossing voor de problematiek vragen Dit ontwerpbestuit is onderdeel

van een pakket aan maatregelen dat de regering neemt om tot een opiossing te

komen Bovendien voorziet dit ontwerpbesluit In een tijdelijke opiossing tot de

inwerkingtreding van de Omgevingswet en daarop gebaseerde

uitvoeringsbesluiten Wil de opiossing die de onderhavige algemene maatregel van

bestuur beoogt te bieden vooruitlopend daarop nog enige zin hebben dan is

speed geboden

DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN

10 2e

S yafTyeldhoven Van Her
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

HOOFDDIRECTIE

BE5TUURLIJKE EN

JURIDISCHEZAKEN

5 DEC 2019Datum

IENW BSK 2019 244773

Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot

wijziging van het Besluit bodemkwalitelt in verband

met de versnelling van de totstandkomingsprocedure
voor het vaststellen van gebiedsspedfiek beleid voor

PFAS

Nummer

Betreft

1BijlageCn

Daartoe gemachtigd doorde ministerraad bied ik Uwe Majesteit het

bovenvermelde ontwerp van een algemene maatregel van bestuur aan Het

ontwerp gaat vergezeld van een nota van toelichting

Ik moge U verzoeken het ontwerp aan de Afdeling advisering van de Raad van

State ter advisering voor te leggen en de Afdeling advisering te machtigen haar

advies rechtstreeks aan mij te doen toekomen

DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN

10 2e

Aan de Koning Pagina 1 van 1
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10 2e hO N[10 2e 10 2e 10 2eTo BSK|
I@nriinienw nl1

\ BSK

Fri 11 22 2019 10 41 16 AM

@minienw nl]
10 26DGRWI

From

Sent

Subject FW Dossier PFAS

Received

Dossier PFAS en PAS pdf

10 2a

Fri 11 22 2019 10 41 20 AM

Deze man uitnodigen voor woensdag

Met vriendeiijke groet
10 2e

Va n |io 2 ^ o 2^9
Datum vrijdag 22 nov 2019 10 02 AM

Aan

Onderwerp Dossier PFAS

10 2e g grondbanksms nl

1O 20 BSK [I0 2e gaminienw nl

10 2eGeachte

Op 24 januari 2019 heeft u met uw collega s

Plas

Wij hebben dit bezoek bijzonder gewaardeerd Op deze wijze hebben wij aan u kunnen laten zien dat verwerking van grond en

baggerspecie hand in hand kunnen gaan met Natuurontwikkeling

Wegens priveomstandigheden kon ik de eerste werksessie over PFAS in Den Bosch niet bijwonen Op 6 december zal ik namens

GrondbankGMG en K3 aansluiten bij het overleg

Wij zijn in diverse werkgroepen betrokken om samen met uw collega s uit de ontstane PFAS impasse te komen Er is veel tijd en

geld besteed om te kijken hoe we voor de Nederlandse bouw tot een situatie kunnen komen die voor alle partijen weer werkbaar

10 {2e en de 10 2e een bezoek gebracht aan het project Hooge Kampse

IS

Waar we ons inziens voor moeten oppassen is dat de nieuwe normen die per 1 december van kracht worden niet opnieuwtot

onwerkbare situaties leiden

Graagzou ik onze gedachte daarover met u wiilen bespreken voor de bijeenkomst op 6 december indien u een persooniijk gesprek

op prijs stelt kunt u mij direct benaderen voor een afspraak

Ter informatie stuur ik u de K3 brochure die wij deze week hebben besproken met Tweede Kamerleden

Met vriendeiijke groet

10 24 10 2e

GRONtjjANK
CMG

Wanraaij 2 | 6673 DN Andelst

Postbus 200 I 6660 AE Elst Gld

1O 20T

M 31 I 10 2e

www erondbankeme nl

PjQ ondarnemingeen

disclaimer

106831 0500



IJ Dossier PFAS en PAS
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Ki Introductie

Wij zijn K3
KIDELTA

Nederland nog moaier maken door samen te werken aan duurzame

gebiedsontwikkeling Wantvoor wat de natuurons geeft geven we nog Never

lets terug Voor nu en voor de toekomst Dit samenwerken zit in onze natuur

□nze ondernemingen zijn gespecialiseerd in het winnen verwerken en leveren

van bouw grondstoffGn in gebiedsontwikkeling logistieken boortechniek

Kennis en ervaring die we met elkaar inzetten voor gebiedsontwikkeling
in Nederland Za maken we samen Nederland nog moaier

DELGROMIJ

GRONCJ^ANK

BOUTEN

GE^RON
Grondstofwinningen nuttige toepassing van grond en waterbodem als

middel om natuurgebieden te creeren en tegelijkertijd de bouwsector

te voorzien van schone en duurzame bouwgrondstoffen

RIJNAARDE
K3 in de totale markt

■‘H Kiel Industriezand Grond en

baggerspecie
Een van de

grootste spelers
in hergebruik grond
en baggerspecie
{ca 1 3 mil] p j

Natuurprojecten

Hofieveranciervan

natuurprojecten
door omzetten

landbouwgrond
naar natuur

65 van de klei

ten behoeve van

de grofkeramische
Industrie en

dijkenbouw

23 van het

industriezand in

Nederland
1 t

m

mm}

wmtm
rtp
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Geschiedenis van PFAS

E E
I

V \£QiM
■

\
II H^

v b
a

Ik

k
Tijdlijn

\iU S V £ L M E H ^Tt^T
‘

^i I

5^IS
mim

MM
m

jaren 50 2003 2019
V

■ 5 KJ
iirn 7

by i PFAS al

sindsjaren
’50 bekend

Riza Rapport
PFAS wijdverspreid in

riviersysteem zorgplicht
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PFAS in perspectief

i
7

V

Norm RWS OJ ug kg

1 I
I ■A 10 ug kg

Bodemnormen

Duitsland

8ug kg0 8 ug kg

Potgrond
tuincantra

1 3 ug kg

Achtergrand
waarden plassen

ii Bodemnormen

BelgieI
I

i
Bronlozingen met recente vergunningen van 5kg

f I RWS loost zonder PFAS onderzoek bagger op de Noordzee
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f

•f
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Ki Huidige situatie PFAS

aiin^

■
• Betrouwbaar meten vanaf 3ug kg

• Grots spreiding in mestresultaten

• Meet transport door beperkte capaciteit extra CO^ en stikstofuitstoot

• De economische schade is groot 1 miljoen aan baggerwerk ligtstil
en daarbij stagneert ook een groot aantai bouw en infrawerken

• in huidige situatie moetalie bagger op iandbodem

worden gebracht enorm ruimtebesiag

• Huidige restrictieve maatregelen zetten de marktstii en pakken de bron nietaan

• Discussies omtrent bouwstoffen asfalt strooizout etc liggen om de hoek met

het risico op een nog veel grotere probiematiek Noodzaak is een goed beleid
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Opiossingen PFAS

• Van restrictieve maatregelen naar denken in kansen

• Stop bronvervuiling

• Stel hergebmiksnornnen vast

• Bsnut de bsstaande graotschaligG bodemtoGpassingen dus niet allsen rijksdspots

• Voorzie alle grootschaiige bodemtoepassingen van een actueie nota

bodembeheer met aandachtvoorgeohydrologische veiligheid

• Grand is gezien de eigenschappen ervan noodzakeiijk voor een natuuriijke
eindafwerking bijv flauwe oevers en eiianden van oude diepe piassen

• Vergunde diepe piassen kunnen goede mogeiijkheid zijn om verantwoord

en zorgvuidig PFAS houdende grond waterbodem herte gebruiken

• Regeigeving diepe piassen

• Optredende iokaie beieid in bet iand biedt geen structurele opiossing
en zorgtvoor meet versnipperingen onduideiijkheid Er is een

grate behoefte aan een iandeiijke werkbare normering
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Ki Huidige situatie stikstofemissie

• Vergunningen worden niet behandeld

• Veel riviergebonden natuurgebieden worden gemaakt doorgrondstoffenwinning
Dg grondstoffenvoorziening stopt en daarmeG de natuurontwikkeling terwijl de

politiek pleit voor natuurherstel

• In huidige situatie zullen bouwgrondstoffen uit het buitenland aangevoerd
moeten worden met alle uitstoot die dat met zich mee brengt

• Netwerkcapadteit loopt achter om vergroening bij te kunnen benen

initiatieven sneuvelen

is

X

j
1•

• Economische schade groat

• Bouwprojecten en infrastructurele werken worden geraakt door stagnatie van de

grondstofwinning er ontstaat schaarste daardoor stagnatie meer transport dus

milieubelasting economische schades etc
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Opiossingen stikstofemissie

■

9^
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y
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• Zorg dat goede vergunde plannen vender komen

bijv inpassing natuurontwikkeling en duurzame energie

• Grondstofwinningzorgtvoor afwaarderingvan landbouwgrond naar ingerichte
natuur salderen in vergunningverlening weer mogelijk laten zijn

• Ondersteunen van NOx besparende initiatieven bron aanpak

• Extra natuurontwikkeling verhandelbaar laten worden aangaande NOx rechten

• Zorg datje stuurt op ondernemers die hun energievoorziening willen vergroenen
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Conclusie
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StikstofPFAS
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• Directe maatregel nodig tijdelijke
minimum norm 3 ug kg

• Eerst PFAS bij de bron verbieden

dweilen met de kraan open

• Zo snei ais mogeiijk definitieve

hergebruiksnormen PFAS

• Grondstofwinners zijn bofleveranciers

van nieuwG natuur in NL

• Landbouwgrond omzetten naar

natuur door grondstofwinning
moet mogeiijk blijven

• UitstDot beiasten vergroening promoten

•Vergunningveriening NB

vjeer mogeiijk maken
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DGRWiI 10 2e I@minienw nl1 l 1Q 2e

@minienw nl]

[10 2e 10 2e BSK[| 10 29

DGRWH io 2e I@minienw nl1

WVL ll io 2e 1@rws nl1
1Q 2e 2e ]l 0 2ej TpGRW

10 2eTo @minienw nl]
nOX2e t^0 2e] DGRW|

10 2^10 2^ WVL [| 10 2e |@rws nl1

1Q 2e 10 2e

MMCc

From

Sent

Subject RE documenten deltares openbaar
Received

Fri 11 22 2019 7 45 41 PM

Fri 11 22 2019 7 45 42 PM

Goedenavond allemaal dit heeftip ^H^andaag besproken en afgesproken met Deltares Vr gr | 1Q ^^

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

Van | 10 26 | 10 2e 10 2eBSK

Datum vriidag 22 nov 2019 10 12 AM

Aan

@minienw nl

10 2e] ^ 2e hOK^l DGRW^ 10 2e

I DGRW 10 2e |@minienw nl

|@minienw nl

Kopie Pj0 2^» UwVLH 10 2^@rws iil 10 2^0K^ WVL1

Onderwerp RE documenten deltares openbaar

|@minienw nl 10 2e DGRW 10 2e @minienw nl

10 2e [10K2el|^ DGRW10 2e

10 2e

10 2e ta rws nl

Dat betekent dus dat rapport van Deltares daar niet op vooruit mag lopen dat het de brede info bevat op basis waarvan we de beleidskeuze kunnen maken

Maggeen doel redenering verhaal worden

10 2ej 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

S 06] 10 2e II 10 2e 106] 10 2e ^|l^0 2^ 10 26

S I 10 2e l@minienw nl

Van | 10 2e [ 2e | 10 26^ DGRW

Verzonden donderdag 21 november 2019 20 34

Aan

DGRW

CC WVL

Onderwerp RE documenten deltares openbaar

Ben ikgeheel metje eensMM Wij maken beleidskeuze niet adviesbureau Vr gr | ioK2e]

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberry coml

Van

Datum donderdag 21 nov 2019 8 30 PM

j 10 26 | DGRW | tm2e |gaminienw nl | 10 2e
~

aminienw nl | 10 2e
^

| BSK^
@ minienw nl

Kopie IpK^e {WVL} | 10 2e |@rws nl

Onderwerp RE documenten deltares openbaar

Beste Allen

De notitie van i° 2e en van mij is bedoeld om een beleidskeuze te kunnen maken door de effecten en de voors en

tegens in beeld te brengen Er is wat mij betreft nog geen keuze Ik vind dat dit niet onderdeel van een deltares rapport

moet worden Ik heb geen rapport gezien maar ik vind dat te ver gaan Wij moeten toch een beleidskeuze kunnen

maken op basis van een waarde en een statistische onderbouwing etc is mijn bescheiden mening Wat wij met alle

partijen bespreken op dinsdag is nog geen beleidskeuze Ik zal mij er verder niet mee bemoeien Succes

Groet fio Mi
Verzonden met BlackBerry Worklwww blackberrv com

I DGRW DGRW RiP 2e jl0 2eI0 2e BSK 10 2e | 1D [2e |

DGRW 10 2e @minienw nl10 2e

10 2e 10|l0 2ej DGRW

g minienw nl

Aan

10 2e 1 10 M DGRW10 2e10 2e

10 2e

DGRW 1 I0 2eVan 10 2e @minienw nl

Verzonden 21 nov 2019 18 38

Naar | I0 2e ^ 2e | i0 2e | dGRW

~

10X26 | Sminienw nl I io 2e

DGRW10 2e @minienw nl

DGRW ^ iOK2e | Sminienw nl | 10X26 | io 26

{10 2e

} BSK
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@minienw nl

Cc i 1|0 2^ WVL} J io 29 l@rws nl

Onderwerp RE documenten deltares openbaar

10 2e

Hoi [ 10^
Ok ik heb| nu even uit de mailwisseling gehaald
Ik zal vanavond even kijken wat we tot op heden hierover aan de Kamer hebben geinformeerd Volgens mij hebben we

namelijk in de schriftelijke vragen vorige week die set die we vlak voor het debat kregen} gezegd dat de nieuwe norm

voor de waterbodem ook zal gelden voor regionale wateren Dat maakt het lastig om volgende week lets anders te

zeggen

Groetl io 2e

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberry coml

Van | I0 2e | 2e [10 ^} DGRW | 10 2e |@minienw nl

Datum donderdag 21 nov 2019 6 23 PM

Aan I0 2e 10 2e Sdeltares nl

DGRW I I0 2e lfg mk^w nl J 10 2b tl0 2e

Kopie | l|] ^e | WVL | 10 2e |@rws nl

Onderwerp RE documenten deltares openbaar

Hoi| 10 2e | in het overleg met | 10 2^ en anderen is hier inderdaad op de manier die | 10 2^ beschrijft over gesptoken 10 2e ei^fO 24bebben hier een

notitie over opgesteld die vandaag door mij jft^Xj^aangevLild en die heeft inderdaad onderstaande strekking Het blijft vanzelfsprekend een beleidskeuze die

aan de minister moet worden voorgelegd met alle voors en tegens vandaar ook het stuk vak 0 ^4fen jij hebt dit ook in je notitie van net al in zeerverkorte

vorm opgenomen De mitsen en maren bij de huidige afleiding en implicaties daarvan kunnen mijns inziens gewoon opgenomen worden in de notitie van

Deltares evenals waarvoor HVN wel of niet voor kan zijn bedoeld is Vr gr |l0 2e|

Van | 10 2e ] j 10 2e 1@deltares nl

Verzonden donderdag 21 november 2019 18 07

] DGRW | 10 2e |@minienw nl [ 10 2e | 2e ^1Q 2ej PGRW

I0 2e |@minienw nl dGRW 10 2e @minienw nl 10 2e i0 2e bsK

I0 2e @minienw nl

CC | | WVLH 0° ^^ l@rws nl

Onderwerp RE documenten deltares openbaar

DGRW ^ 10 2e

BSK | |^minienw nl

10 2e ^minienw nl 10 2e

10 2eAan

Hoi| 10 2e

Uit het overleg van dinsdag had ik juist begrepen dat het voor jullie handig was als wij zo nauwkeurig mogelijk zouden aangeven waar het HVN

wel en niet voor bedoeld zodat we niet suggereren dat we een breed implementeerbaar HVN afleiden Daar loop ik met mijntitel inderdaad al

een beetje op vooruit Wat mij betreft wordt dat aangepast aan de keuzes die de groep olv h0 2e maakt

Hartelijke groet
10 2e

DGRW 10 2e10 2e ^mlnlenw nlFrom

Sent donderdag 21 november 2019 18 02

To I 10 2e f 2e DGRW P

jl0 2e DGRW I0 2e @minlenw nl I0 2g

Cc 1^ 2e WVL iQ 2e @rws nl

Subject RE documenten deltares openbaar

I0 2e 10 2e 10 2e |^deltares nl f0 2e |@mlnienw nl

BSK | 10 2e g minienw nl

Bests | 10 2e |
Er staat nu dat het rapport over de HVN alleengaat over zandwindplassen met open verbinding naar rijkswater Het is volgens mij een keuze van de minister

beleid op welke manier het HVN wordt gebruikt in het tijdelijk handelingskader PEAS Er ligt toch bij ons een keuze of het HVN ook geldt in regionale wateren

Nemen jullie daar nu een voorschot op

Groet [ TW^

Van | 10 26 [ 2e | 10 2e^ DGRW

Verzonden donderdag 21 november 2019 17 56

Aan

CC r 1p ^e WVL | 10 2e |@rws nl

Onderwerp RE documenten deltares openbaar

Hoi no ^s I ze zullen zeker naar buiten gaan dus heel graag de documenten daarop aanpassen Verder is het verstandig
met ons af te stemmen wanneer jullie zaken op de website zetten zodat het in ieder geval niet voor ons is Alvast heel

106820

10 2e @minlenw nl

10 2e DGRW^ C 0 2e10 2e 10 2e @deltares nl @minienw nl
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erg bedankt vr gr | io 2e

Van | 10 2e 10 2e |^deltares nl

Datum donderdag 21 nov 2019 5 39 PM

]} DGR\A 1 10 2e 10 2e ^ 2e tl0 2eft DGRWI0 2a g minienw nlAan

10 2e S minienw nl

Kopie ip qe {WVL} | 10 2e |^rws nl

Onderwerp documenten delta res openbaar

Bests | 1Q 2e | en[l0 2ei

Delta res zal voor 1 decembertwee documenten opieveren

1 Memo Advies omtrent verspreiden in benedenstroomse waterlichamen

2 Rapport {mmv RWS RIVM WOOD Voorlopig HVN voorzandwinplassen met open verbinding naar rijkswater

Gaan deze documenten als bijiage met de brief naar de kamer Gaat er verwezen worden naar deze documenten en worden wij geacht ze op

onze site te zetten of beschouwen jullie het als interne documenten die niet naar buiten gaan

Ik hoor graag van jullie wat het plan is

Hartelijke greet

10 [2e

DISCLAIMER This message is intended exciusiveiy for the addressee s and may contain confidentiai and priviieged
information If you are not the intended recipient piease notify the sender immediateiy and destroy this message

Unauthorized use disciosure or copying of this message is strictiy prohibited The foundation Stichting Deitares which

has its seat at Deift The Netheriands Commerciai Registration Number 41146461 is not iiabie in any way whatsoever

for consequences and or damages resuiting from the improper incompiete and untimeiy dispatch receipt and or

content of this e maii

Dit bericht kan irrformatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u istoegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte

meiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt gee n aansprakeiijkheid voor schade van we Ike aard oak die verband haudt met risico s verbonden aan het elektronisch 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

DISCLAIMER This message is intended exclusively for the addressee s and may contain confidential and privileged
information If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message

Unauthorized use disclosure or copying of this message is strictly prohibited The foundation Stichting Deitares which

has its seat at Delft The Netherlands Commercial Registration Number 41146461 is not liable in any way whatsoever

for consequences and or damages resulting from the improper incomplete and untimely dispatch receipt and or

content of this e mail
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[10 2e 10 2e I BSK[| 10 29

10 2e tlO 2eVDGRW|| 1Q 2e

10 2e | 2e DGRW

To @minienw nl]

I@minienw nl1Cc

From

Sent Sun 11 24 2019 5 58 14 PM

Subject RE NO MIRT hoofddossier

Sun 11 24 2019 5 58 15 PMReceived

Hoi nee kom pas woensdagavond terug Vr gr |Q0 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

VaD | 10 g^ | 10 2e

Datum zondag 24 nov 2019 2 28 PM

Aan | 1Q 2e] ^ 2e l0 2ej DGRW

Kopie

Onderwerp RE NO MIRT hoofddossier

BSK d 10 2e @minienw nl

1@minienw nl10 2e

10 2e ll0 2ej dgRW 10 2e fa mitiienw nl

Hoi

Wat mij betreft telefonisch bereikbaar Daarter plekke zjn kost te veal tijd We bebben je hard nodig maandag op kantoor

Ben je woensdag wel tijdig terug voor oefenen persconferentie

Groet| 10 2e |
10 2el 10 2e [

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwalitert Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

S 06l 1P 2e becr l 10 2e 106] io 2e

S I 10 2e l@minienw nl

Van | I0 2e [ 2e | i0 2e^ DGRW

Verzonden zondag 24 november 2019 12 32

Aan I 10 2e l0 2e

Onderwerp FW NO MIRT hoofddossier

Hoi| 10 2e [ wil je dat ik dit doe Telefonisch kan ik bereikbaar zijn tot ongeveer 17 00 uur Wel goed als jij ofd0 2e| dan voor mij ook direct te bereiken zijn
dan kan ik bij onduidelijkheden direct met jullieterugkoppelen overleggen Vr gr jl0 2q

^minienw nl

BSK

10 2e 0 2e DGMO 10 2eVan

Verzonden zondag 24 november 2019 12 28

] DGRW 1 10 2e |@minienw nl

] DGMo j 10 2e |@minienw nl

BSK l 10 2e

10 2e 1P 2eAan DGLM

10 2e 10 2e BS@minienw nl J I0 2e

10 2e |@rws nl | 10 2e ^10 2e

10 2e |@minienw nl

T0 2e ^ [2e | 10 2e^ dGRW@minienw nl

10 2e ]0 2f ] DGMO

Onderwerp RE NO MIRT hoofddossier

Beste alien

i° 2e I staat aangemeld voor het NO MIRT ambtenarenkamer Ivm de PAS PFAS brief die staat geagendeerd voor het

NO [hadden we gedaan voor de zekerheid} Is het nodig dat iemand van jullie aansluit Of is het voldoende als 1 van

jullie telefonisch beschikbaar is en meeluistert Hoor dan graag wie dat zou zijn NO MIRT is morgen vanaf 10 00 uur

Groet

|i^

10 2e 10 2a ] DGMO 10 2e @minienw nl@minienw nl [CC

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberry coml

Van DGRW

Datum zondag 24 nov 2019 11 13 AM

Aan [

10 2e @minienw nlI0 2e

10 2eI DGLM ^ 10 2e |gDminienw nl

10 2e |^minienw nl I 1Q 2e BS 10 2e 5 rws nl | 10 26 pD 2e

10 2e |g minienw nl | 10 2e j 2e jl0 2ej PGRW | 10 2s |@minienwmi
I0 2e jo 2^ DGMO 10 2e @minienw nl

Onderwerp RE NO MIRT hoofddossier

106812

1Q 2e DGMo

BSK

Kopie
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Nu ook met I io Pe | en |C’0 Pe | in de mail

Groetl 10 2^

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberry coml

Van 10 2a DGRW 10 2s g minienw nl

Datum zondaa 24 nov 2019 11 12 AM

10 2e |pminienw nl
_

10 2e @rws nl

10 2e 10 2eAan DGLM DGMo

@minienw nl io 2e {BS}’1Q 2e

10 2e jo ^ DGMO 10 2e @minienw nlKopie[
Onderwerp FW NO MIRT hoofddossier

HQi |lO 24 I 10 2e

Door prive omstandigheden ben ik komende week niet bereikbaar Voor pfas vragen tijdens het NO Mint en het AO

Maritiem graag contact opnemen met

Groet

10 10 2e en 10 2e 10 2e

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberry coml

10 2e @minienw nlVan DGMo1O 20

Datum vrijdag 22 nov 2019 4 48 PM

DGB 1P 2e aminienw nl 1 DGB 10 2eAan

^0 2^y DGB | 10 2e |@minienw nlCZ

DGB 10 2e @minienw nl

10 2e 10 2e

f 101 26 ] DGB

■ DGLM 1

S minienw nl r10 2e i0K2e

10 2e10 2e @minienw nl 10 2e BSK

10 2e |@minienw nl DGMo | 101 26 |@minienw nl | 1Q gt ^ |2e | DGMo

DGMo^ 10K26 @minienw nl |
DGMI 10 2e

^minienw nl

[■ DGLm3 10 2e |faminienw nl^ 10 2e ^ 26

10 2e g minienw nl [ 1 DGMo10 2e I0 2e

10 2e |^minienw nl 10 2e 10 2e DGLM

10 2e Sminienw nl [ 10 2eT

I0 2e |@rws nl j 10 2e | BS 10 2e | g rws nl

10 2~^ DGMO [ 10 2e |@mimenw nl [
DGMo I0 2e |@minienw nl ] 1^ 1Q 2e |^GB | 10 2e l@minienw nl | I0 2e} ^ DGMO

[lQ 2e |^minieriw nl | 10X2e [DGMO I0 2e ^minienw nl I0 2el l|o [2^[ DGMO

10 2e |^minienw nl r 1Q ^Q 2^~^ I0 2e | a minbzk nl [

@minienw nl 10 2e 0 29 0 2^ bSK 10 2e g minienw nl t 0 2^ ipt ^e J DBO

Q0 2e | pBO | io 2e |@minienw nl | I0 2e | DGR\A

10 2e ~| DGMo | 10 2b g minienw nl

10 2e BS ^ 10 2e @rws nl 10 2el
10 2e @minienw nlDGMo 101 2910 2e

10 2e T fmC10 2e

10 2e

10 2e |@minienw nl

10 2e |@minienw nl 10 2e

@minienw nl

10X26

^ BSK10X26 10X26 10 2e 10 2eg minienw nlDBO DCO

1CQ ai^|^minienw nl10 2e 10 2eDCO ^minienw nl

10 29 Sminienw nlDBO

Kopiej 1Q 26 \ DGMO | 10 2e |@minienw nl

Onderwerp NO MIRT hoofddossier

1D 2e i0 2f^ DGMO | 10 2e @minienw nl

Beste allemaal

Allereerst heel veel dank voor al jullie bijdrages aan het hoofddossier voor het notaoverleg MIRT Hierbij ontvangen jullie het

dossier zoals zojuist bij de minister is aangeleverd Daarnaast ligt er ter info nog een concept redeneerlijn n a v een tweet van

bij DBO Deze nemen we maandag mee Ook bijgevoegd sonderingen zie e mail in bijiage en brief Noord10 2e

Nederland

Verder stuur ik jullie nogmaals het Q A format dat jullie komende maandag kunnen gebruiken

Hartelijke groet en tot maandag

Ook namens tlO 2^0ri 0 ^
I 10 2e

10 2e

Van 10 2e DGMo

Verzonden donderdag 21 november 2019 10 05

Aanj 1Q 2e | DGB 10 ^s @minienw nl [
10 23C10 26 J DGB 10 2e @minienw nl |

] DGB j 10X^5 @minienw nl r

lOK^e I BSK ^ 101 29 feminienw nl |0X24 W
1 Q jtg| [2e DGMo 10 2e @ minienw nl [

DGMo J 10 2e

10 2e @minienw nl 0 2^ji 2e
@minienw nl

] DGLM 1 10 2e @minienw nl

■DGMo 10 2e @minienw nl

DGMo 10 2e @minienw nl

DGMI^ 10 2e

□ D6B

]3GB |
10 2e

101 2910 2e

101 26 101 26

101 261

^minienw nl ^minienw nl101 26 101 26
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} DGLM10 ^9 10 2e @minienw nl

@rws nl

10 2e @rws nl l 10 2e bs i^e @rws nl |

@minienw nl

10 {2e @minienw nl | 10^^ 10 2e dGB | I0 2e |^minienw nl I lQ 2e

10 2e nninienw nl r 1Q 2e IDGMO 10 2e minienw nl [
I0 2e ]@minienw nl L_OQ ^ | Sminbzk nl [

@minienw nl | 10 ^9 t^s i 0 [2iy BSK |^minienw nl i |0 ^4
DBO | 10 2e |^minienw nl

10 2eJDGLM

@minienw nl10 2e 10 2e 10 26 10 29 {BSVS rws nl

iDGMO10 2e

^minienw nl | 10 2e10 2e DGMo iOK2e10 2e DGMo

Hdgmo
10 [2el jo^ DGMO

10 26 p FMC10 26

10X29 I DBO

DGRW| 10 29 Pminienw nl
_

10 2e Sminienw nl

Onderwerp Briefing notaoverleg maandag MiRT 25 november

Hoi aiiemaal

Komende maandag van 10 00 uur tot 20 00 uur is het notaoverleg MiRT iedereen is aangemeid en wordt rond 09 00 uur verwacht

in de Marcus Bakkerzaal Er is dan tijd om een plekje te zoeken en iCT zaken op orde te maken In de bijiages van deze mail zijn de

werkverdeling en het Q A format te vinden Het laatste hoofddossier wordt morgen nog nagezonden
Wat betrgft werkvGrdeling de volgende informatie zie ook werkwijze in de bijiage

f]l|0 2|^|T0X2et[|l0 2^ 6t j 2^hriiven de vragen op

dl0 2btteven elke vraag een nummer registreren naar wie de vraag gaat en brengen de vragen rond

3 De antwoordenschrijvers maken een antwoord kort duidelijken liefst getypt Graag in het bijgevoegde Q A format

4 De beantwoorders sturen geaccordeerde antwoorden naar| 10 2e die de antwoorden print Deze antwoorden worden bij een vraag met een

financiele component door FMCgecheckt

5 De antwoordenschrijvers geven het antwoord aan het verantwoordelijk MT lid voor akkoord aanscherping die het antwoord

inlevert bij iQ 2e n^10 2e]|
6 j0 2^fll|O 2^Qteren als een antwoord binnen is plaatst deze in een map en zorgt voor doorgeleiding aai^jl0 2^ijij0 2^
7 Vervolgens brengehf0K2^ n sets de antwoorden naafjO 2^r |IO 24

Verder volgen hier nog een aantal praktische zaken

Neem een opgeladen laptop mee opiader

Zorg dat dat de eventuele hulplijnen die je nodig hebt bereikbaar zijn tijdens het overleg

Zorg dat je je eigen achtergronddossier zelf bij de hand hebt

Voor eten en drinken tijdens het overleg is catering aanwezig
Aansluitend aan het NO MIRTis er een borrel in Luden Jullie zijn daar alien welkom

Hartelijke groet

Ook nameni|l0 2^fil|0 ^

10 2e 10 2e

t

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Mobiliteit en Gebieden

RijnstraatS | 2515XP | Den Haag | Kamer D10 215

Postbus 20901 I 2500 EX | Den Haag

Ml 10 2e I

I 10 2e ^minienw nl

www riiksoverheid nl ministeries ienw
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10 2e ^iok^ DGRWI^ ]@minienw nl] iQ 2s |[l0 2e

]@minienw nl]

10 2eTo

|@nninienwTirBSK[ 10 2e

10 2e ^10 2e| DGRW[
10 2e | 2e tia 2ej DGRW

Sun 11 24 2019 6 59 44 PM

10 2eCc

From

Sent

Subject RE werkzaamheden pfas deze week

Received Sun 11 24 2019 6 59 45 PM

Had ik ook besproken Daarom belangrijk dat RIVM ons de opzet geeft om onderscheid te maken naar de meer

oppervlakkige toepassingen en de diepere toepassingen

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeny com

10 2e 10 ^ DGRW j 1P 2eT
Datum zondag 24 nov 2019 6 43 PM

Aan | 10 2e] [3 2e lOK2ej DGRW j 10 2e |fa minienw nl | 10 2e ^1QK2~^

a mLtiienw nlVan

BSK

10 2e @miniemv nl

10 2e l0 2e DGRW 10 2eKopie

Onderwerp RE werkzaamheden pfas deze week

fS minienw nl

Had al met redeneerlijn dat wat grond dat onder talud ofwoningen wordt aangebracht en welliclit met grondwater
in aanraking komt geen probleem is lets anders is het in een plas gooien Kijken hoe we dat onderscheid kunnen maken

Moetook consistentzijnmethnv redenering
Gr| 10 2e |

10 2e |l0 2^ 10 2e

Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

DGWater en Bodem

J@minienw nl10 2e

|fS minienw nl10K2e p 2e 110K2ej DGRW

Datum zondag 24 nov 2019 5 43 PM

BSK J
10 2e 10 ^ DGRW

10 2eVan

Aan 10 2e 10 2e 10 2e @minienw nl

10 2e @minienw nlKopie

Onderwerp RE werkzaanilieden pfas deze week

Dat is een hele grote klus Voor handelingskader vorige keer twee weken nodig gehad_om_dat goed te krijgen en toen heeft

heel veel werk gedaan en gezorgd dat het klopte in overleg met| f 0 2e en mij Dat zou nu ook echt10 2e

nodig zijn Heeft hij ook tijd
Ik zal in ieder geval de wijzigingen die we al gedaan hebben en die er aan komen goed in de gaten houden en verwerken in

het huidige kader en in de Kamerbrief althans kijken of het er goed in staat Morgen overleg met RWS over HVN

kan daar niet bij zijn vanwege vragen die hij moet beantwoorden maar als het lukt belt hij wel in

Heb vrijdag ook nog contact met gehad over wijzigingen die er aan komen en al dan niet in grondwater toepassen van

pfas houdende grond en over het gebruik van de achtergrondwaarde voor waterbodem Generiek is dat namelijk gebruikelijk
en dan krijg je in het watersysteem dus een laagste waarde die je kan toepassen terwijl nog niet duidelijk is wat die waarde

met het watersysteem doet Voor diepe plassen was twee jaar terug een maximale waarde berekent van 0 12 aan pfos voor

toepassingen vanwege uitloging naar oppervlaktewater Toen beleidsmatig aan de kant gezet als onwerkbaar

Met betrekking tot grondwater wat voor bodem en grondwater afwijkt van andere stoffen is dat PFAS nu max in de

bovenste anderhalve meter van de bodem voorkomen terwijl andere stoffen van nature in de bodem aanwezig zijn dus ook

dieper aangetroffen worden en daarmee per defmitie in het grondwater Dat is een punt orn over na te denken bij
toepassingen onder grondwatemiveau cq dieper dan 1 5 of 2 meter Misschien wel goed als hierover ook spart met

I 10 2e als ik in Geneve zit Met de huidige achtergrondwaarde heeft RIVM geen zorg over uitloging naar het grondwater
106810 0504



maar dat gaat eigenlijk over de bovenste laag van de bodem en slootjes en dergelijke Dat gaat niet over diepere
toepassingen waar nu nog geen pfas in de grond zitten Daar zullen ze ook nog iets over gaan zeggen maar ik weet op dit

moment nog niet wat Een belangrijk aandachtspunt voor de brief dus al dan niet dieper onder grondwatemiveau toepassen

Ik zal in ieder geval meelezen met de brief en kijken hoe we het handelingskader zo goed mogelijk actualiseren maar daar

heb ik zoweKbfO^als wel heel hard voor nodig

Vr gr | l0 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

Van | 1Q 2e | 10 2e | bsK 10 2e ^@minienw nl

Datum zondag 24 nov 2019 2 59 PM

10 [2ej [3 2e lOK2ej DGRW 10 2e |@minienw nl

I0 2e ji0X2e] DGRW 10 2e | a mitiienw nl

Aan

Kopie

Onderwerp werkzaamhedeii pfas deze week

IkwiI je vragen dat je naast de beantwoording van de kamervragen die nog openstaan je de komende dagen je aandacht richt op de aanpassing van het

handelingskader zodat we die als bijiage bij de kamerbrief kunnen sturen vrijdag a s Is vrijdag besloten bij de minister dat we nu niet de regeling gaan

aanpassen maar dat we alleen het handelingskader aanpassen Dat betekent aanpassen aan de brief die we in oktober hebben gestuurd en aan de brief die we

deze week gaan sturen

|kan je hier bij helpen de komende week Heb voor de komende week capacrteit vanuit de afdeling vanbP 2e]i [
helpen waar nodig Ook is het fijn als je op een aantal momenten deze week een check wilt doen of de inhoud van de brief nog steeds klopt
Alvast dank

1P 2e kan op de waterpunten

Groet| 10 2e |
10X2e| 10 2e |

1P 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
S 06| 10X2e c^ 1P f2e 106j 1PK2e h^PXSjf 10X2
S I 10 2e l@minienw nl
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] BSKi I0 2e |@minienw nl1 ^i0K^1Q 2e
1^ DGRWiI 10 2s I@minienw nl1 lQ 2s | 1Q 2a

]@minienw nl]

To

iQ 2e | DGWB|| I0 2e I@minienw nl1

Q0 2e ^10 ^ DGRW[

l@minienw nl]

I 10 2e l^ BSK

Sun 11 24 2019 7 43 40 PM

10 2e 10 2eCc

DGWBI1 10 2e

From

Sent

Subject RE diepe plassen
Received Sun 11 24 2019 7 43 41 PM

Ha l0 24
Zie ondei^taand in cursief Morgenvroeg maar effe details bespreken

|i^

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

10 2e DGRW 10 2e @irLinienw nIVan

Datum zondag 24 nov 2019 4 41 PM

10 2e 10 2^ bSK j 10 2e |@minienw nl 1Q 2e | 10 pe
DGWB I0 2e | ffimimenw nl

BSKAan

|@minienw nl10 2e 10 2e

10 2e lQ 2ei| DGRW |@minienw nl10 2e 10 2eKopie DGWB

W 2e @minienw nl

Onderwerp RE diepe plassen

Hierbij enkele aanvullingen
[k heb morgen een overleg met de UvW telefonisch zal ik vraag meenemen of ze overal

terecht kunnen

Ja graag Laten we morgenvroeg elkaar effe spreken over vraagstelling

De Ingensch Waarden en Kali\A aal kan geen zwaar verontreinigde baggerspecie \A orden

toegepast Deze stortlocaties kennen een bovengrens Voor pfas houdendende baggerspecie
moeten de vergunningen eerst nog worden aangepast Voor de toepassing van pfas
houdende bagger moet dan ook een bovengrens worden gesteld

RWS heeft onlangs metjuristen van ILT en omgevingsdiensten de vergunningen van de

rijksdepots doorgelicht voor deze vraag Toen bleek dat vergunningen ongewijzigd kunnen

blijven Er was geen bovengrens nodig We kunnen aanbieden aan de 2 commerciele depots
dat we deze exercitie ook uitvoeren voor bun depots dus met dezelfde mensen van RWS en

ILT erbij 0ns belang is immers dat men overal met PFAS bagger naar toe kan

In deze plassen zal waarschijnlijk viezer materiaal been kunnen dan in een diepe plas maar

niet zo vies als in de slufter en ijsseloog Klasse A bagger is licht verontreinigd en kan naar de

diepe plas voor pfas houdende baggerspecie geldt nu een grens van 0 1 Dus pfas houdende

bagger klasse A kan nu niet naar een diepe plas HVN moet de noodzakelijke ruimte bieden

voor meestromende plassen

Ok Ik dacbt dat de bagger pas klasse A krijgt als PFAS gehalte zit onder de HVN Maar dan

vergis ik me
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De put cromstrijen is niet aan de orde geweest tot dusver Zeker interessant omdat zoals jij

aangeeft RWS eigenaar is zou minder moeite moeten kosten om initiatief te nemen Dus

graag de info

Doe ik morgenvroeg
Met vriendelijke groet

10 2e

^ 10 2e I
e mail \ 1 Q 2e j^minienw nl

1Q 2e j0 2j^ BSK

Verzonden zondag 24 november 2019 15 37

Aan I 1Q 2e ^10 2e

Van

BSK I 10 2e

I0 2e | io [2e | dgRW

DGRW 10 2e DGWB

10 26 DGWBCC

Onderwerp RE diepe plassen

Dag[I
Over diepe plassen
Een ieder [overheid of niet kan sterk vervuilde bagger storten bij de Slufter in het quotum van het

Havenbedrijf R dam en bij IJsseloog De andere rijksbaggerdepots accepteren tevens bagger van derde

partijen waar in verleden mee is afgesproken dat ze terecht kunnen Er is dus vooralsnog geen noodzaak op

korte termijn om de rijksbaggerdepots nog breder open te stellen voor derde partijen Wat we wel

kunnen willen doen zijn twee zaken 1} vragen aan Unie van Waterschappen of mijn voorgaande zin idd

klopt 2 in de lange termijn strategie willen we dit grondiger bekijken tariefstelling watte doen met

openstelling als IJsseloog in slapend beheer gaat afspraken met Havenbedrijf herijken Als we noodzaak

zien om op middellange termijn breder open te stellen dan moeten we toetsen aan Markt en overheid en

dit onderhandelen met Havenbedrijf en de 2 commerciele depots

Ingensche Waarden en Kaliwaal zijn twee commerciele depots Die zijn niet omringd met een ringdijk zoals

rijksbaggerdepots en morgen wellicht geen zwaar vervuilde bagger ontvangen Dit zou ik moeten navragen

io| mm I
Klasse A bagger is schoon en is vrij toepasbaar kan dus moeiteloos in diepe plassen In rijksbaggerdepots

mag alleen sterk vervuilde bagger klasse 3 En 4geloof ik Dat is bagger die geen nuttige toepassing maar

heeft

^ io 2e | we hebben ook rijksbaggerdepot[
en karakter van open put Omdat die eigendom is van RWS en waarschijnlijk goede geohydro

eigenschappen heeft kan deze wellicht geschikt zijn voor quick win Is dit naar voren gekomen uit

inventarisatie van RWS Als je wil geef ikje contactinfo van depotbeheerder
Groet

via

] Dat is ook zandwinput geweest niet met ringdijk10 2e

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberrv com

Van I io 2e [io ^
Datum zondag 24 nov 2019 3 09 PM

Aan

f^ DGWB j 10 2e |gaminienw nl

Kopie

BSK 10 2e @minienw nl

10 2e j0 2 j BSK^ 10 2e IgOminienw nl 10 2s10 2e DGRW 1 10 2e Pminienw nl

10 2e 10 2e } DGRW 10 2e @minienw nl 10 2e DGWB

@minienw nl

Onderwerp diepe plassen

Naar aanleiding van overlag vrijdag bij Minister

g|10 2^lWe hebben voor de brief een beeld nodig van het aantal diepe plassen dat beschikbaar komt nav HVN verhaal Ook moet er een lijstje
komen van welke dat dan zijn Ook belangrijk om te weten wat de capaciteit daarvan is

De drie stortplaatsen worden die wel als diepe plas gekenmerkt Hebben ze een stortvergunning Bekijken hoe dat te positioneren

^ 0 2^^aggerdepots nu alleen open voor RWS en waterschappen als ik het goed heb er zijn toch ook commerciele depots Waar zitten die

dan Hoeveel zijn het er Is het nodig om eventueel de Rijks depots breder open te stellen Wat is daar dan voor nodig Is de aard van de

10 2b
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meeste bagger klasse A of is het veel viezer in algemene zin

Q ^^feraag nader contact met gemeente Groningen over de drie projecten die daar stilleggen Minister wil graag in brief kunnen aangeven

dat we bijvoorbeeld een van de projecten weer hebben viotgetrokken Betekent dat we heel scherp moeten hebben wat precies het probleem
is van alle drie en of er uberhaupt een opiossing mogelijk is op korte termijn of zijn erwellicht misverstanden onduidelijkheden

Graag een beeld aan het einde van de dag morgen

Alvast dank

Groet| 10 2e |
10X2ej 10K2e |

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 l 10 2e 106| 10 2e y ipO 2^r iO^

@minienw nlS 10 2e
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I0 g«^ l@grondbankgmg nl1 lD 2e tlOK2ej PGRW
_

J@minienw nl1 1 | i0 2e ^
10K2e jQ 2^ BSK^ I0 2e |@minienw nn

j@minienw nl]I0 2eTo 10 2e

10] 2e |nu 26

DGRW^ 1Q ge

From

Sent

Subject RE Dossier PFAS

Received

10X2eCc BSN

|@mini^w nllM

I BSK

Sun 11 24 2019 9 39 32 PM

1Q 2e

Sun 11 24 2019 9 39 33 PM

Geachte[
Dank voor uw bericht ik waardeer uw wens om mee te denken en kijk met veel plezier terug op ons bezoek

Wij werken hard aan een aanpassing van het Tijdelijk Handelingskader dat waarschijnlijk deze week tot afronding komt

In dat kader zouden we graag deze week met U in gesprek gaan over de consequenties
ho 2e] io | iQ 2B ^zal met u contact opnemen over de details

Met vriendelijke greet

10K2e

10 2e

10 ge 10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directoraat Generaal Water en Bodem

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20951 I 2500 EZ | Den Haag

10 2e IM

I 10 2e
10 2e iJDminiGnw nl

Van |l0 2s^] 10 2e

Verzonden vrijdag 22 november 2019 10 02

Aan

Onderwerp Dossier PFAS

Geachte

Op 24 januari 2019 heeft u met uw collega s

Plas

Wij hebben dit bezoek bijzonder gewaardeerd Op deze wijze hebben wij aan u kunnen laten zien dat verwerking van grond en

baggerspecie hand in hand kunnen gaan met Natuurontwikkeling

Wegens priveomstandigheden kon ik de eerste werksessie over PFAS in Den Bosch niet bijwonen Op 6 december zal ik namens

GrondbankGMG en K3 aansluiten bij het overleg

Wij zijn in diverse werkgroepen betrokken om samen met uw collega s uit de ontstane PFAS impasse te komen Er is veel tijd en

geld besteed om te kijken hoe we voor de Nederlandse bouw tot een situatie kunnen komen die voor alle partijen weer werkbaar

10 2e BSK

10 29

10 {2e en de 10 2s een bezoek gebracht aan het project Hooge Kampse

is

Waar we ons inziens voor moeten oppassen is dat de nieuwe normen die per 1 december van kracht worden niet opnieuw tot

onwerkbare situaties leiden

Graag zou ik onze gedachte daarover met u willen bespreken voor de bijeenkomst op 6 december Indien u een persoonlijk gesprek

op prijs stelt kunt u mij direct benaderen voor een afspraak

Ter informatie stuur ik u de K3 brochure die wij deze week hebben besproken met Tweede Kamerleden

Met vriendelijke greet

10 24
10 2e

GRON i|ANK
GNIG

Wanraaij 2 | 6673 DN Andelst
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Postbus 200 I 6660 AE Elst GId

10 2eT

M 31{ 10 2e

www grondbankgmg nl

een

disclaimer
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10 2e | 2e ip g^ l@mail com1

10X2e | 2e tl0] 2e} PGRWlI 10 2e |@minienw nl1 | 10 2e | 10 2e

10 2e tl0 2e j DGRW[| 10 2e |@minienw nl1

To

Cc J
10 2e I@nninienw nl1

_

iQ g^ I BSK

Sun 11 24 2019 9 39 35 PM

Subject RE RE concept inhoud kamer brief vertrouwelijk
Received

BSK[_
From

Sent

Sun 11 24 2019 9 39 36 PM

Beste| 10 2e |
Dank voor je bericht Met ligt in de verwachting om in december nog een keer een bestuurlijke bijeenkomst te organiseren We

wachten even de resultaten van donderdag aanstaande af dan maken we dat SMART

Met vriendelijke groet
10 2e

10 2e] l 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directoraat Generaal Water en Bodem

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20951 I 2500 EZ | Den Haag

10 2e IM

M0 2e | l0K2ei1
10 2e l@minienw nl

Van 10 2e

Verzonden donderdag 21 november 2019 23 32

Aan 10 2e BSK

Onderwerp Re RE concept inhoud kamer brief vertrouwelijk

Beste^F
ikmaak een planning voor de komende weken Wanneer is volgende periode het BO Stuurgroep met de Minister

I 1
Sent Wednesday November 06 2019 at 2 58 PM

BSK 1 1 aiminienw nl

BSK 1 10 ^g l@minienw nl ri l@vallei veluwe nl | I0 2e Igiyallei

yeluwe nl 1 00 2e ^ giipo nr 1 10X2e | 5iipo nl 1 1Q 2e | ainoord holland nr l 10 2e | ainoord hoN^nd nl

I 10 2b |1 DGRW | fi0 2e |[g minienw nl 1 10 ^e l a mail com l lOjjZe |[g mail com

[@minienw nl

From 1
To 1

10 2e

10K2e

10H2e | aiurk nl l iOH2e | aiurk nl |
^

I 10j^Qaga|ive^ 2e | DBO^ 10X2e

Cc 1 1Q 2e I 1 10X2e | alipo nl 1 10X^e j | 10K2e] | alIPO NI I lOX^e | 10X2e
1 I0 2e [ 5iminienw nl 1 iOH2e ] auvw nl | 10 2e | aiuvw nl r l 1P 2e |@vng nl^ 10 ^g

Subject RE concept inhoud kamer brief vertrouwelijk

Collega s

DBO10 2e 10 2e

g m inienw nl

1l BSK

1@vna nl

Hierbij in vertrouwen een concept tekst die we naar de tweede kamer willen delen de tekst is nog in ontwikkeling en zal vandaag
of morgen verstuurd worden

11 1 en 10 2 g
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11 1 en 10 2 g
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11 1 en 10 2 g

1DK2e [

BSK | 10 2e | 5iminienw nl10 2eVan

Datum maandag 28 okt 2019 8 06 PM

Aan l ^0 2e Itoivallei veluwe nl 1 10 2e | aivallei veluwe nl I I0 2e |@ipo nl F 10 2e | g]ipo nl

10 2e l@noord holland nl 1 10 2e | anoord holland nl I 1Q ^e h DGRW l 10 2e | aminienw nl

aimail com [ aiurk nl | I0 ^e | aurk nl I0 2e10 2e @mail com 10 2e

DBO 1 lopa^ji veapi^ 2e h DBO l qiminienw nlI0 2e@minienw nl

| 10 2e |@IPO NI 7l0 2e | 1Q 2ey10 2e 10 2e @|Do nl 10 2e 1 BSKKopie

1 DGRW 1 lQ ^a l aminienw nl I10 2e [10 2e@minienw nl

f|l0 2e |^ DGRW |[a minienw nl l 10 2e | g uvw nl l 10H^e l g uvw nl 10 2e [ oivnQ nl10 2e

1 10 2e | aivna nl

Onderwerp concept inhoud kamer brief

Geachte leden van het BO PFA5

Zoals vanmiddag besproken hier in vertrouwen de concept inhoud van de brief die morgen naarde 2e kamer verstuurd kan

worden Ik wil U vraaen om voor 21 45 uur per mail te reaaeren en bii belanariik vraaen mii persoonliik telefonisch te

benaderen f1 | Graag ook uw reactie indien u op hoofdlijnen akkoord bent Zoals U zult begrijpen is het ondoenlijk
om in groepsverband een tekst te redigeren dus we vragen U vooral op de hoofdlijn te reageren Wij trachten uw input in de

brief te verwerken zodat deze alsnog morgenochtend uit kan

Morgenochtend heeft de staatsecretaris een radio interview op radio 1 om 7 00 uur En ook het AD zal aandacht geven aan het

onderwerp

In het debat over de begroting van Infrastructuur en Waterstaat heb ik toegezegd met een schriftelijk oordeel te komen over de

gewijzigde motie van de leden Ziengs von Martels en Staffer 35300 XII 21 De suggestie om een taskforce in te stellen

neem ik over Met de wijzigingen van de motie zie ik deze als een aanvulling op het beleid Ik laat daarom het oordeel over de

motie uw Kamer
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Werkconferenties en taskforce

Ik begrijp de zorgen van bouwers en baggeraars en ik werk samen met alle partijen om binnen verantwoorde kaders zoveel

mogelijk knelpunten weg te nemen Ik zoek daarbij naar de redelijke ruimte voor grondverzet en baggerwerkzaamheden In

deze context ben ik bereid om zoals de motie verzoekt een taskforce PFAS in te stellen Ik heb de Kamer al gemeld dat ik

samen met de koepels regionale werkconferenties ga organiseren om voor concrete projecten in de regio te kijken wat de

belemmeringen zijn en hoe die binnen de bestaande kaders kunnen worden opgelost De taskforce zal bestaan uit pensonen

vanuit overheid en bedrijfsieven met een onafhankelijk voorzitter De taskforce en de werkconferenties zal ik samen met

mede verheden nader vormgeven omdat zij zowel met kennis als verantwoordlijkheden een belangrijk schakel zijn Voor

beide zal ik daarom nauw samenwerken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG het Interprovinciaal Overleg
IPO en de Unie van Waterschappen UvW Maandag 28 oktober vond hierover bestuurlijk overleg plaats

Onderzoek naar tijdelijke achtergrondwaarden PFAS

Tijdens de begrotingsbehandeling heb ik met u gesproken over de waarde van 0 1 microgram per kilogram droge stof De 0 1 is

gebaseerd op de bepalingsgrens vanaf deze grens kunnen concentraties van PFAS in de bodem worden gemeten
Het gebruik van de bepalingsgrens is gebaseerd op het voorzorgbeginsel
Onder andere het lid Ziengs en het lid Staffer hebben mij gevraagd of de 0 1 omhoog kon om meer ruimte te creeren Ik

constateer dat die ruimte er is in de gebieden die de functie wonen en de functie industrie hebben Voor die functieklassen

geldt de zogenaamde 3 7 3 norm Voor landbouw en natuur geldt de bepalingsgrens totdat de achtergrondwaarde bekend is

De achtergrondwaarde van een stof geeft de huidige gehalten aan zoals die in Nederland in de bodem wordt aangetroffen
Omdat de achtergrondwaarden van PFAS op veel plekken nog niet bekend zijn heb ik het RIVM gevraagd mij met spoed te

laten weten of er inmiddels al voldoende data beschikbaar zijn waarmee binnen afzienbare tijd een voorlopige
achtergrondwaarde voor heel Nederland voor de meest relevante PFAS kan worden vastgesteld Met een voorlopige
achtergrondwaarde kan er daarom meer ruimte ontstaan voor het verplaatsen van grond zonder dat er risico s voor mens en

milieu ontstaan Het RIVM heeft mij aangegeven dat zij op basis van de beschikbare data uiterlijk per 1 december een advies

over de hoogte van de tijdelijke landelijke achtergrondwaarde voor land bodem aan kunnen leveren Ik zal deze dan zo snel

mogelijk vaststellen Daarmee geef ik invulling aan het verzoek in de aangehouden motie van het lid Ziengs 35300 XII 22

om snel tot een tijdelijke werkbare en veilige norm te komen

Er lopen wetenschappelijke onderzoeken om definitieve nomnen te kunnen vaststellen Met deze stap geef ik mede invulling aan

de wens van de Kamer om waar mogelijk de onderzoeken te versnellen en hiermee zoek ik actief binnen de verantwoorde

kaders naar de redelijke ruimte voor grondverzet en baggerwerkzaamheden Om deze stappen zo snel mogelijk te kunnen

zetten heb ikalle bevoegde gezagen en de sector gevraagd gegevens over de bodemkwaliteit aan te leveren bij het RIVM

Deze gegevens stellen mij immers in staat om een landelijk beeld te verkrijgen van de diffuse verspreiding van PFAS in de

Nederlandse bodem

Met vriendelijke groet
I 10 2e I

10 2e | 5i0lCC5B3E 2E0lC6701[Description Description Description Description Description Description

10 2e

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directoraat Generaal Water en Bodem

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20951 I 2500 EZ 1 Den Haag
M

10 2e Ml 10 2e

10 2e Qiminienw nl

Pit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de qeadresseerde bent of dit bericht abusieveliik aan

u is toeaezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwiideren De Staat aanvaardt oeen

aansprakeliikheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch 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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1flOW2ej DGRW

flOirZelel L| 10 2e | B5K
FW Technische Briefing aarpassingen in tijdelijk hardelingskader PFAS

maandag 25 november 2019 20 53 17

Van

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

lU 2e

imaaeOOS pna

Zie onderstaande vraag ik zie geen probleem
I0 2e ^VNO NCW is afwezig vanwege priveomstandigheden Ik vraa^i[0E2^ of wil je

hogerop
Groeten

nOKZe

10I 2e

j io 2e ^bouwendnederland nlVan 10 2e

Verzonden maandag 25 november 2019 17 48

Aan 10 2e J 10 2e | DGRW [

Onderwerp RE Technische Briefing aanpassingen in tijdelijk handelingskader PFAS

^minienw nl10 2e

Beste nu 2e|

10 2eZou ik

technische Dnenngr

ook mee mogen nemen naar deze10 2e 10 2een

10 2e

M 31 [

S lli±£djaxQmZiD l

1Q 2e

] y @AMI 1Q 2e |10 2e

f10 2e

Bouwend Nederland
de vereniging van bouw en infrabedrijven

Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer

Postbus 340 I 2700 AH Zoetermeer

T 31 I
_

lQX2e I

y@bouwendnl

WIJVefieNlMN VefieiNOBN ONOERSTeurjEN

BOUW EM INFRAaEDRUVEN

10 2e | 10 2e | DG RW [ ^minienw nlVan 1Q 2e

Verzonden maandag 25 november 2019 17 27

Aan j io 2e ~jbouwendQede i [aaiin[ 1 io 2e l waterbouwers nl

| io 2e g ahvrii nl l io 2e EQahvrii nl

I0 2e gigrondbankgmR nl ] I0 2e Pgrondbankpmg nl io 2e

Dvnoncw mkb nh | iO 2e Pvnoncv7 mkb nl | iQ 2e | | I0 2ej j5 tln nl

Onderwerp Technische Briefing aanpassingen in tijdelijk handelingskader PFAS

10 2e

1

Graag nodigen we u uit voor een technische briefing over de aanpassingen op het tijdeiijk
handelingskader PFAS die vrijdag 29 november bekend zullen worden gemaakt Doel van de

bijeenkomst is u voor te bereiden op de publicatie ten behoeve van eventuele vragen vanuit de

pers of uw achterban

De bijeenkomst vindt piaats op donderdag 28 november 16 00 17 00 bij het ministerie van

lenW aan de Rijnstraat 8 in Den Haag Als u niet in de gelegenheid bent deel te nemen maar

graag een vervanger wil sturen dan hoor ik dat graag i v m de aanmelding bij de receptie
De voorzitters van Bouwend Nederland en VNO NCW zullen eerder op die dag met de minister

en lokale bestuurders overleggen over de hoofdlijnen van de voorgenomen aanpassingen
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Met vriendelijke groet

l 10K2e | no] 1CI 2e

10 2e

Directie Water Ondergrond en Marien | DG Water en Bodemr | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijnstraate | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20901 I 2500 EX | Den Haag

T06 10 2e E[ 1iminienm nl10 l2e

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 afeender te meiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakeiijkheid voor schade van weike aard ook die verband houdt met rlsico s verbonden aan het eiektronisch 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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HBJZVan

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

f10 2e

I 11U ^eTT p

RE brief van vrijdag

maandag 25 november 2019 08 29 09

internetrnnsnlfafie nnfrwerrrhefilij it tf 1 wii7ini nn hfifilnit hedemkwa liteit dor

10 2e } HBJZ 10 2e ■HBJZ

Hallo allemaal

Hierbij in renvool mijn suggesties voor aanvulling en verbetering
Ik leg de vraag over het drinkwater nog even voor aan

ESH

] HBJZVan

Verzonden maandag 25 november 2019 07 34

10 2e

Aan I io 2e ] HBJZ io 2e ^minienw nl

^minienw nl [

HBJZI0 2e

] HBJZ10 2e 10 2e

| I0 2e pminienw nl

Onderwerp RE brief van vrijdag

Ik reageer hier nog op want her staan diverse dingen in die niet kloppen

Van | io 2e | HBJZ | i0X2e @minienw nl

Verzonden zaterdag 23 november 2019 19 25

Aan [ I5iminienw nl l I0 2e |] HBJZ 10 2e10 2e

D HBJZl minienw nlHBJZ [ 10 2e 10 2eI 10 2e

I5 minienw nl10 2e

Onderwerp FW brief van vrijdag

Hoi

Vrijdag nog tot 18 00 bezig geweest met aanpassingen en dit is het geworden
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Mon 11 25 2019 12 26 25 PM

[10 2e 10 2eTo @minienw nl]
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From

|10 2^

Subject voorinzage exemplaar notitie tijdelijke achtergrondwaarden PFAS

Received

Notitie TAW PFAS in arond definitief pdf

Mon 11 25 2019 4 21 31 PM

Beste I0 2e en iQ 2ej^
Bijgaand een voorinzage exemplaar van de notitie met de afleiding van tijdelijke achtergrondwaarden voor PFOS en PFOA in bodem We hopen
dat dit jullie helpt bij de voorbereidingen van de aanpassingen aan het Tijdelijk handelingskader Intern is het stuk inmiddels door de review Er

wordt momenteel nog een keereen ronde temgkoppelinggedaan met een deel van de reviewers maarikga ervan uit dat het daar grotendeels

ongewijzigd uit zal komen Uiterlijk donderdag zal het stuk in definitieve vorm doc rl 5a^rit^ft orden aangeboden Als het voor die tijd nog

nodig is om te overleggen of zaken af te stemmen neem dan gerust contact op

Met vriendeiijke greet
1Q 2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Miiieu

10 2eT

10 2e @rivm nlE

I http www rivm ni

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd [ndien 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 electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability
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A van Leeuwenhoeklaan 9

3721 MA Bilthoven

Postbus 1

3720 BA Biltboven

www rivm nl

KvK Utrecht 30276683

T

1ES2Wvm nl

Datum

25 november 2019memo Tijdelijke landelijke achtergrondwaarden voor PFOS

en PFOA Auteurs

10 l ‘2e

[BCSOIOKSe

Voorwoord

Voor u ligt het resuitaat van een kort en intensief traject naar tijdelijke
achtergrondwaarden voor PFOS en PFOA in de Nederlandse bodems

Achtergrondwaarden geven aan welke concentrates van stoffen in relatief

schone gebieden aangetroffen kunnen worden Het betreft hier tijdelijke
achtergrondwaarden omdat de definitieve achtergrondwaarden in 2020

bepaald zullen worden op basis van een nieuw landsdekkend onderzoek

naar het voorkomen van PFAS in grond
Deze exercitie kon worden uitgevoerd omdat er recent steeds meer

informatie uit bodemonderzoeken naar PFAS beschikbaar is gekomen
Door vele partijen is gehoor gegeven aan de oproep om hiervoor op korte

termijn bodemonderzoeken te delen De auteurs willen in de eerste plaats
iedereen bedanken die hiermee de bepaling van tijdelijke

achtergrondwaarden mogelijk heeft gemaakt
Niet alle aangeleverde gegevens konden in het bestek van deze opdracht
gebruikt worden voor de berekening van deze achtergrondwaarden

Bijvoorbeeld omdat het ging om partijkeuringen in plaats van

bodemonderzoeken of omdat locates niet als onverdacht ten aanzien

van PFAS bronnen konden worden geclassificeerd Deze gegevens zijn
wel gebruikt voor verificatie van de resultaten Uit een screening van alle

gegevens is gebleken dat de resultaten uit onderzoeken die op korte

termijn niet voor de berekeningen gebruikt konden worden binnen de

bandbreedte van de waarden uit de overige onderzoeken vallen

De samengestelde database die is gebruikt voor de bepaling van de

tijdelijke achtergrondwaarden bestaat uit onderzoeken die zijn uitgevoerd
met een ander oogmerk dan voor de bepaling van een landelijke
achtergrondwaarde Het RIVM heeft beoordeeld of de onderzoeken toch

geschikt zijn om te gebruiken voor het bepalen van een tijdelijke
achtergrondwaarde Waar dit onzekerheden met zich meebrengt en hoe

wij met deze onzekerheden zijn omgegaan is dit zo goed mogelijk

aangegeven
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Het RIVM hecht aan transparantie en reproduceerbaarheid van resultaten

Daarom zullen zowel de gebruikte gegevens als de rekenscripts binnen

enkele weken na publicatie van dit document ontsloten worden via de

RIVM website De informatie uit bodemonderzoeken zal bovendien op een

kaart op de Atlas Leefomgeving fwww atlasleefomaevina nn beschikbaar

worden gemaakt Hiermee wordt een landelijk beeld van het voorkomen

van PFAS in grond gegeven Dat beeld zal na december vender aangevuld
worden naarmate er meer bodemonderzoeken beschikbaar komen Deze

kaart kan daarmee op termijn initlatiefnemers helpen om

aandachtsgebieden voor PFAS In bodem te Identificeren

Datum

25 rovember 2019
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1 Samenvatting Datum

25 rovember 2019

Het RIVM adviseert nieuwe tijdelijke achtergrondwaarden voor twee

soorten PFAS in de Nederlandse bodem PFOS en PFOA Voor PFOS

adviseert het RIVM een tijdelijke achtergrondwaarde van 0 9 microgram
per kilo droge stof Voor PFOA is dit 0 8 microgram per kilo droge stof De

waarden zijn opgenomen in label 1 1 Op basis van deze tijdelijke

achtergrondwaarden kan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

besluiten om hetTijdelijk Handelingskader PFAS aan te passen

Heeft de grond of bagger een lagere concentratie PFOS of PFOA dan deze

waarden Dan kan deze verplaatst worden binnen de regels van het

Besluit bodemkwaliteit

label 1 1 Tijdelijke achtergrondwaarden PFOS en PFOA in grond
STOF TIJDELIJKE ACHTERGRONDWAARDE fkiG KG PS

PFOS

PFOA

0 9

0 8

De tijdelijke achtergrondwaarden geven de bovengrens aan van de

concentraties van PFOS en PFOA die in onverdachte gebieden
aangetroffen kunnen worden Dat zijn gebieden waar geen PFAS in grond
verwacht worden door de nabijheid van puntbronnen Wanneer de

concentraties van PFOS en PFOA in grond of bagger niet hoger zijn dan de

achtergrondwaarden is deze volgens de uitgangspunten van het Besluit

bodemkwaliteit geschikt voor elke functie en mag deze overal worden

toegepast Toetsing aan de eerder door RIVM afgeleide risicogrenzen voor

deze PFAS laat zien dat er op het niveau van de tijdelijke
achtergrondwaarden geen sprake is van risico s voor de gezondheid of

overschrijding van effectniveaus voor het ecosysteem

De tijdelijke achtergrondwaarden uit dit rapport zijn gebaseerd op

concentraties in relatief onbelaste gebieden Dit betekent dat deze

waarden op belaste locaties vaak overschreden zullen worden Dit geldt
bijvoorbeeld voor de omgeving van Chemours in Zuid Holland en voor

Helmond In die gebieden kan met het vaststellen van

bodemkwaliteitskaarten en of regionale achtergrondwaarden het

grondverzet worden geregeld

Gegevens en beperkingen
Om tot een advies voor tijdelijke achtergrondwaarden te komen heeft het

RIVM gebruik gemaakt van beschikbare metingen naar PFAS in relatief

schone gebieden Deze data zijn opgevraagd bij provincies gemeenten en

waterschappen Het RIVM houdt in het advies rekening met de

beperkingen van de beschikbare onderzoeken zoals de geografische
spreiding verschillen in monsterdiepte en analysemethoden

We weten op dit moment nog niet goed hoe PFAS zich verplaatsen door

de bodem en het grondwater Daarom wordt geadviseerd om bij het

verplaatsen van grond en bagger naar grondwaterbeschermingsgebieden
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gebruikte maken van materiaal dat minstens even schoon is als de

bodem die op die plaatsen al aanwezig is

Datum

25 rovember 2019

Om probiemen door incidenteel verhoogde concentraties van andere PFAS

dan PFOS en PFOA te voorkomen adviseert het RIVM de norm voor

iandbouw en natuur voor deze stoffen gelijk te steiien aan de norm voor

PFOA

Vervolg
Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om 100 locaties in

reiatief onbemvioede gebieden te bemonsteren en te analyseren op een

breed pakket aan PFAS Op basis van dit onderzoek zullen naar

verwachting in juni 2020 definitieve iandeiijke achtergrondwaarden
worden afgeleid

Tensiotte adviseert het RIVM om de roi van achtergrondwaarden inclusief

de herverontreinigingsniveaus voor waterbodems en bepalingsgrenzen te

evalueren Een aiternatieve aanpak voor niet genormeerde stoffen die

iandelijk worden aangetroffen kan bestaan uit een gefaseerde

totstandkoming van nieuwe normen

Op zo kort mogeiijke termijn onderbouwen en vaststellen van

risicogrenzen die beschermend zijn voor mens en miiieu Na vaststeiling
van de normen worden de stoffen opgenomen in de anaiysepakketten

Bepaiing van tijdelijke achtergrondwaarden op het moment dat

daarvoor voldoende gegevens beschikbaar zijn
Het verdient de aanbeveiing om op korte termijn na te gaan onder weike

voorwaarden een dergeiijke gefaseerde aanpak mogeiijk is en voor weike

verbindingen dit urgent is

1

2

Over PFAS

PFAS poiy en perfiuoraikylstoffen zijn door de mens gemaakte stoffen

die van nature niet in het miiieu voorkomen Ze zitten in alierlei producten
omdat ze water vet en vuii afstoten Door gebruik van deze producten
door fabrieksemissies en incidenten zijn PFAS in het milieu

terechtgekomen en zitten ze in de bodem in bagger en in het grond en

opperviaktewater De iaatste jaren bleek PFAS op veei meer piekken in

het milieu voorte komen dan eerder gedacht Omdat PFAS zogenoemde
Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn steide het ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat in hetTijdeiijk Handeiingskader de iaagste

toepassingsnorm voor het verplaatsen en gebruiken van grond of bagger
met PFAS op 0 1 microgram per kiiogram Het uitgangspunt daarbij was

dat de grond die verpiaatst moest worden de grond op een andere piek
niet verder mocht vervuiien Omdat dit in praktijk betekende dat

projecten stii kwamen te liggen heeft het Ministerie het RIVM verzocht om

een tijdeiijke achtergrondwaarde te bepaien voor 1 december 2019 Het

advies over de tijdeiijke achtergrondwaarde ioopt vooruit op het

onderzoek naar een definitieve achtergrondwaarde en het vaststelien van

een definitief handeiingskader PFAS in de tweede helft van 2020
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2 Inleiding Datum

25 rovember 2019

2 1 Aanleiding en doel

PFAS poly en perfluoralkylstoffen zijn in veel producten toegepast
Daardoor en door fabrieksemissies en incidenten zijn PFAS in het nnilieu

terechtgekomen en worden zij onder andere aangetroffen in de bodem in

bagger en in het grondwater

Voor het bodembeheer en met name het grondverzet vormen de

achtergrondwaarden de altijd toepasbaar grens Beneden de

achtergrondwaarde wordt beheer beleidsmatig niet voorgeschreven en is

grond vrij toepasbaar De argumentatie hiervoor is dat we aan de reeds

opgetreden diffuse verontreiniging nu niets meer kunnen veranderen

NOBO 2008

Figuur 2 1 geeft een overzicht van het generieke toetsingskader voor

grond en baggerverzet op landbodems Senter Novem Bodem 2008

Figuur 2 1 Generiek toetsingskader voor grond en baggerverzet

Klasse IndustrieAltijd toepasbaar Niet toepasbaar

ACHTERGRONDWAARDEN MAXIMALE WAARDEN

KLASSE WOMEN

MAXIMALE WAARDEN

KLASSE INDUSTRIE

Bij het vaststellen van het Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van

PFAS houdende grond en baggerspecie Ministerie van lenW 2019 was

de landelijke achtergrondwaarde voor PFAS in Nederland nog niet

beschikbaar Daarom werd door het Ministerie van Infrastructuur en

Waterstaat overeenkomstig het voorzorgbeginsel de bepalingsgrens als

voorlopige achtergrondwaarde gehanteerd
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het RIVM verzocht

om voor 1 december 2019 tijdelijke landelijke achtergrondwaarden voor

PFAS te adviseren Dit is gedaan vooruitlopend op het onderzoek naar

definitieve achtergrondwaarden en het vaststellen van een definitief

handelingskader PFAS tweede helft 2020

Om in korte tijd tot een advies voor tijdelijke achtergrondwaarden te

komen is gebruik gemaakt van beschikbare PFAS meetgegevens in

onverdachte gebieden Deze data zijn verkregen van provincies
gemeenten en waterschappen
In het advies wordt rekening gehouden met de beperkingen van de

beschikbare onderzoeken zoals de mate van geografische spreiding
verschillen in monsterdiepte en analysemethoden Daarnaast wordt

vastgesteld of de tijdelijke landelijke achtergrondwaarden onder de

risicogrenzen liggen zoals deze eerder zijn afgeleid voor het tijdelijk
handelingskader Dit is een voorwaarde om risico s voor de mens te

kunnen uitsluiten en de risico s voor het ecosysteem te beperken
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Datum

25 rovember 2019

2 2 Leeswijzer

Hoofdstuk 3 van deze notitie beschrijft de verzameling van de

uitgangsdata en de verdere selectie en de bewerking van de gegevens

zoals het verrijken met locatiegebonden parameters De analyse van de

op deze manier tot stand gebrachte dataset wordt beschreven in

Hoofdstuk 4 In Hoofdstuk 5 worden de resultaten gepresenteerd en

bediscussieerd
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3 Beschikbare bodemonderzoeken voorselectie en verwerking
in database

Datum

25 rovember 2019

3 1 Gegevensverzameltng

Gegevens van bodemonderzoeken naar PFAS zijn aangeleverd bij het

loket iQ 2^rivm nl Met het oog op de korte verwerkingstijd is gevraagd
de data uitsluitend aan te leveren in spreadsheets
De aangeleverde data moeten voldoen aan de volgende minimale eisen

Het gaat om data uit in situ bodemonderzoeken geen partij of

depotkeuringen of waterbodemonderzoek

Het gaat om data van onverdachte locaties gegevens van

bronlocaties zijn niet bruikbaar in de afleiding van een

achtergrondwaa rde

Naast de bodemgehalten zijn de volgende gegevens vereist

informatie over het dieptetraject bemonsteringsdiepte
gehalte organisch stof

gehalte lutum

xy coordinaten

0

0

0

0

De sluitingsdatum voor het aanleveren van gegevens was 8 november

2019

Alle aangeleverde gegevens zijn beoordeeld op volledigheid en op de

gestelde kwaliteitseisen In paragraaf 3 2 wordt een overzicht gegeven

van de datasets die zijn gebruikt voor de afleiding van de tijdelijke
achtergrondwaarde Bijiage 1 geeft een overzicht van de harmonisatie en

verwerking van datasets

In dit hoofdstuk worden verschillende begrippen gebruikt voor de duiding
van gegevens in de database

• Monsterlocatie locatie van bemonstering op een of meer dieptes
• Monsterpunt monster op een specifieke diepte
• Datapunt parameter zoals een concentratie of het gehalte

organisch stof voor een monsterpunt

3 2 Overzicht van gebruikte gegevens

label 3 1 geeft een overzicht van de data die is gebruikt voor de afleiding
van tijdelijke achtergrondwaarden Enkele van de ontvangen datasets zijn
na overleg met de afzender samengevoegd Voor deze samenvoeging zijn
de volgende criteria gehanteerd

De onderzoeken zijn in dezelfde regio uitgevoerd
De onderzoeken zijn in dezelfde tijdsperiode uitgevoerd
De onderzoeken zijn met eenzelfde onderzoeksopzet uitgevoerd

Van de 20 datasets zijn er in totaai drie samengevoegd
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Tabel 3 1 Aangeleverde datasets en aantatlen metingen uniek per locatie

en diepte voordat verdere selectie plaatsvond Totaal aantal

monsterpunten 1523

Datum

25 rovember 2019

Code Eigenaar Aantal

monsterpunten

Nr

Noord Holland 3321 NHl

2 DRl Drenthe 33

3 ZHl Zuid Holland 56

4 HMl Helmond 207

5 CNI3M1 Nijmegen^ 60

6 LUTl Utrechtse gemeenten^ 246

Provincie Utrecht 1® 437 PUTl

8 UTS Provincie Utrecht 2 78

9 Gemeente Utrecht 1 43UTgl

10 UTg2 Gemeente Utrecht 2 60

Noord Brabant 1 3411 NBl

12 NB2 Noord Brabant 2 40

13 8TNZl Terneuzen

Zeeland 3314 ZLl

15 GRl Provincie Groningen 70

16 FRl Friesland 1 5

17 FR2 Friesland 2 3

18 IJSl IJsselland 1 107

19 GLDl Gelderland 56

20 Limburg 9LIMl

a Samengevoegde datasets

3 3 Selectie van datasets voor de afleiding van achtergrondwaarden

Datasets die niet voldeden aan de eisen uit paragraaf 3 1 werden niet

gebruikt voor de afleiding van tijdelijk achtergrondwaarden Hierop is in

enkele gevallen een uitzondering gemaakt wanneergeen andere data

beschikbaar waren voor een gebied of wanneer voor een deel van de

monsterpunten onvolledige data waren aangeleverd De onvolledigheden
in de meegenomen datasets staan beschreven in Tabel 3 2

In 9 datasets ontbraken een deel van de organisch stofgehalten in 6

datasets ontbraken een deel van de xy codrdinaten Er is gekozen om

deze data wel mee te nemen in de analyse In totaal zijn voor 81 van

de datapunten xy coordinaten aanwezig en is voor 81 van de

datapunten een organisch stofgehalte aanwezig
Een deel van de aangemelde bodemonderzoeken bleek te bestaan uit

partijkeuringen of werd niet aangeleverd in een verwerkbaar format Over

het algemeen ging het daarbij om kleine aantallen monsterpunten

Naast de selectiecriteria uit paragraaf 3 1 was niet voor iedere dataset uit

te sluiten dat de concentraties in de monsters beinvioed waren door een

puntbron Om deze reden zijn de datasets voor Lopik 62 datapunten
onderdeei van dataset LUTl Tabel 3 1 komen te vervallen In deze

kleine dataset kwamen met name voor PFOA relatief veel concentraties

voor die sterk verhoogd zijn ten opzichte van de waarden in de totale

dataset
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Tabel 3 2 OnvoUedigheden in de aangeleverde datasets J latum

5 rovember 2019Dataset Opmerking

Helmond Geen xy coordinaten onvolledig organisch stof

Utrechtse qemeenten Onvollediqe xy codrdinaten

Zuid Holland Onvollediqe xy coordinaten

Geen organisch stofTerneuzen

Zeeland Geen organisch stof

Dsseliand Geen organisch stof

Provincie Utrecht 1 Geen organisch stof

Provincie Utrecht 2 Onvolledig organisch stof

Gelderland Onvollediqe xy codrdinaten geen organisch stof

Friesland 1 Geen xy coordinaten geen organisch stof

Friesland 2 Geen xy codrdinaten geen organisch stof

3 4 Bewerkingsstappen voor opname in de database

Algemeen

De aangeleverde gegevens uit de verschillende spreadsheetbestanden zijn

ingevoerd in een database De meetgegevens voor PFOS en PFOA zijn

daarbij aitijd overgenomen uit het originele bestand

Voor de overige PFAS verbindingen geldt dat deze zijn meegenomen

wanneer de meetgegevens beschikbaar zijn Prioriteit is hierbij gegeven

aan de stoffen PFBA PFhPA PFHxS en 6 2 FTS omdat deze stoffen in

meerdere datasets in meet dan 25 van de monsters boven

bepaiingsgrens gemeten zijn

3 4 1

3 4 2 Omgaan met bepalingsgrenzen

In de meeste datasets worden waarden beneden de bepaiingsgrens

aangeduid met een of voorafgaand aan de bepaiingsgrens In

enkele datasets worden er voor veei monsters meetwaarden ter hoogte
van de bepaiingsgrens uit het Tijdelijk handelingskader PFAS van 0 1

pg kg droge stof Ministerie van lenW 2019 vermeld zonder het kleiner

dan teken Ook deze waarden zijn beschouwd als kieiner dan de

bepaiingsgrens
Het opnemen van meetwaarden beneden de bepaiingsgrens als waarde

0 07 0 7 bepaiingsgrens zie figuur 3 1 heeft beperkt invioed op de

hoogte van de te bepaien achtergrondwaarde Immers de

achtergrondwaarde is gebaseerd op een percentielwaarde ruim boven de

mediaan

Daarnaast werden de bepalingsgrenzen in de dataset voor Zuid Holland

gerapporteerd als O waardoor de hoogte van de bepaiingsgrens niet

bekend was Voor deze dataset zijn alle 0 waarden overgenomen als de

algemeen geldende bepaiingsgrens 0 1 Als gevolg hiervan gaat
eventuele informatie over verhoogde bepalingsgrenzen binnen deze

dataset verloren Het effect hiervan op de berekende percentielwaarden is

naar verwachting gering

3 4 3 Somwaarden voor PFOS en PFOA

Afhankelijk van de dataset zijn PFOS en PFOA gerapporteerd als

concentratie van de vertakte en lineaire isomeren of als de som van

beiden Om alle concentrates uit te drukken in somwaarden zijn de
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concentraties voor de vertakte en lineaire isomeren voor PFOS en PFOA

eveneens gesommeerd en overgenomen in de database

Hierbij is rekening gehouden met waarden onder bepalingsgrens door een

correctiefactor van 0 7 maal de bepaiingsgrens toe te passen wanneer een

van de isomeren als onder bepalingsgrens gemeten is In enkele

datasets zijn zowel de somwaarden als de waarden voor de vertakte en

lineaire isomeren gerapporteerd In dat geval krijgen de door ons

berekende somwaarden voorrang Figuur 3 1 geeft weer op welke wijze

aangeleverde waarden zijn geaggregeerd en hoe somwaarden zijn

vastgesteld

Datum

25 rovember 2019

Figuur 3 1 Schematische weergave van de bepaling van de somwaarde

voor PFOS en PFOA

Aangeleverde
waarden

Geaggregeerde
waarden

Waarde in RIVM

database

PFOAiineair
Som PFOA

Correctiefactor 0 7

maal
Som PFOA

PFOA vertakt rapportagegrens

Som PFOA

PFOSlineair
Som PFOS

Correctiefactor 0 7

maal

rapportagegrens

Som PFOS

PFOS vertakt

Som PFOS

Figuur 3 1 laat zien dat per monsterpunt ofwel de gemeten concentraties

van de vertakte en lineaire isomeren van PFOS en PFOA worden

gesommeerd en daarna zijn meegenomen in de database of de

gerapporteerde somwaarde uit de dataset rechtstreeks is meegenomen

De bepalingsgrenzen zijn in de dataset opgenomen na vermenigvuldiging
met een factor 0 7 Dit betekent dat de minimale geaggregeerde
concentratie voor som PFOS en som PFOA 0 14 0 07 0 07 pg kg droge
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stof bedraagt als beide typen isomeren onder de bepalingsgrens zijn

aangetroffen
Datum

25 rovember 2019

3 5 Koppeling van meetwaarden aan bodemtype gebruik en de

nabijheid van PFAS bronnen en activiteiten

Op basis van locatiegegevens werden de monsterpunten in de database

aangevuid met informatie over bodemtype WUR 2012 en bodemgebruik
CBS 2015 Tabei 3 3 en 3 4 geven een overzicht van de bodemtypes en

iandgebruiken die zijn geidentificeerd binnen de dataset

Tabei 3 3 Bodemtypes op basis van bodemtypenkaart WUR 2012 n

totaal^l461

Bodemtype Aantallen

monsterpunten

Klei 174

Lemiqe qrond 3

Lemiqe zandqrond 110

211Veen

Zand 309

Zandieemqrond 147

Zware kiei 224

Onbekend geen coordinaten 283

Tabei 3 4 iandgebruiken en landgebruikscategorieen op basis van CBS

2015 n totaal 1461

Landgebruikscategorie Aantallen

monsterpunten

Landelijk 539

Natuurlijk 161

Stedeiilk 377

Industrieel 66

Pelfstofwinning 2

33Overiq

Onbekend qeen coordinaten 283

De monsterpunten werden verder aangevuid met de afstanden en hoeken

ten opzichte van mogeiijk PFAS gereiateerde activiteiten potentiele
bronnen Tabei 3 5 geeft een overzicht van activiteiten uit de

Basisregistratie Handelsregister KvK NHR 2018 die hiervoorzijn

gebruikt De iocaties van deze potentiele bronnen komen voor een groot
deel uit dit Handeisregister NHR Hierbij is voor iedere activiteit een

afweging gemaakt weike activiteit een potentieie bron kan zijn

Uitgangspunt was hierbij de SBI code Standaard Bedrijfsindeiing zoais

die in het Handeisregister wordt genoemd Daarnaast is Chemours aan de

iijst toegevoegd deze iocatie wordt aigemeen beschouwd ais historische

puntbron
Het gaat hier nadrukkeiijk om een snelie eerste inventarisatie op basis

van beschikbare informatie zonder hierbij uitputtend te kunnen zijn In

opdracht van het Ministerie van lenW worden op dit moment verschiliende

onderzoeken naar bronnen van PFAS uitgevoerd De resuitaten uit deze

onderzoeken kunnen mogeiijk in een iater stadium gebruikt worden om
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nogmaals de relatie tussen bronnen van PFAS en het voorkomen van deze

stoffen in grond te onderzoeken
Datum

25 rovember 2019

Tabel 3 5 MogeUik PFAS verdachte activiteiten

Activiteit Aantal

activiteiten

n NL

Bron

5bi code hoofdactiviteit uit NHR

Chemours Dordrecht Op basis van adres1

AfValverbrandingsinstallaties 13 https www afvalcirculair nl onderwerp
en helpdesk

afvalbeheer publicaties downloads down

loads O afvalverwerkinq 8

Brandweerkazernes 590 Brandweer 8425

Metaaibewerking 2360 Oppervlaktebehandeling en bekleding
van metaal 2561

Algemene metaaibewerking 2562

Textielindustrie 3231 \ ervaardiging van textiei 13

\ ervaardiging van kleding 14

ervaardiging van leer lederwaren en

schoenen 15

Vliegvelden 10 Landgebruikskaart CBS 2015

Stortplaatsen 388 Landgebruikskaart CBS 2015

3 6 Kenmerken database na eerste selectie

Na de harmonisatie en selectie stappen zijn in totaal 1461

monsterpunten meegenomen verspreid over 11 provincies Tabei 3 6

geeft de verdeiing van de monsterpunten over de provincies weer Hier

zijn ookde monsterpunten in meegenomen waar geen xy coordinaten

voor gerapporteerd waren maar waar uit de meta informatie af te leiden

was in welke provincie bemonsterd is Tabel 3 7 geeft het aantal

datapunten voor de belangrijkste parameters stofconcentraties en

bodemeigenschappen weer In dit aantal zijn ookde metingen

meegenomen waar minder dan de bepalingsgrens is aangetoond

Tabel 3 6 Aantal monsterpunten per provincie na data harmonisatie en

seiectie indusief datapunten waar geen xy cobrdinaten voor zijn

gerapporteerd
Provincie Aantal monsterpunten

Noord Holland 332

Zuid Holland 56

Zeeland 41

Groningen 70

Noord Brabant 281

Gelderland 116

Overijssel 107

408Utrecht

Limburg 9

Friesland 8

Drenthe 33

Totaal 1461
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Datum

25 rovember 2019

Tabel 3 7 Aantallen gerapporteerde datapunten
Parameter ftantal waarnemingen

PFOS lineair 978

PFOS vertakt 978

PFOS som 496

PFOA lineair 976

PFOA vertakt 978

PFOA som 496

1271PFBA

PFHxS 1200

PFHpA 1194

xy co6rdinaten 1178 595 unieke locaties

Gehalte organisch stof 1158

De locaties van monsterpunten met xy coordinaten zijn uitgezet op een

kaart van Nederland om de geografische spreiding van de monsterlocaties

inzichtelijk te maken figuur 3 2
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Figuur 3 2 Locaties datapunten per dataset 595 locaties Voor de

provincies Zuid Holland 7 Noord Brabant 207 Helmond Celderland

53 Overijssel 4 Utrecht 4 Friesland 8 zijn monsterpunten

opgenomen in de totale dataset die niet zijn weergegeven op de kaart

door het ontbreken van xy cobrdinaten De aantallen zijn tussen haakjes
aangegeven

Datum

25 rovember 2019
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Datum

25 rovember 2019
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4 Gegevensanalyse Datum

25 rovember 2019

Rekenwijze voor afleiding achtergrondwaarden op basis van

kenmerken per dataset of uitgaande van de gehele dataset

De datasets zijn aangeleverd bij het loket io 2g^ rivm nl Een dataset

vormt een logische eenheid die als vertrekpunt kan dienen voor de

verdere analyse en berekening van de achtergrondwaarden Een deel van

de datasets vormt een samenhangende verzameling monsters die tot

stand is gekomen binnen een onderzoeksopzet bijvoorbeeld een

onderzoek met als doel de vaststelling van reglonale achtergrondwaarden
of een bodemkwaliteitskaart Een ander deel van de datasets is onderdeel

van een groter geheel van monsters die binnen een regio en

onderzoeksopzet tot stand zijn gekomen Wanneer dit bekend was zijn
deze datasets samengevoegd zie Hoofdstuk 3 Tenslotte zijn enkele

datasets juist het resultaat van een compilatie van onderzoeken uit een

regio die geen verband houden met elkaar Er is geen poging ondernomen

om deze datasets op te splitsen aangezien de daarvoor benodigde
informatie bijvoorbeeld naam van het onderzoek locatie

onderzoeksbureau etc in de samengestelde datasets niet compleet was

4 1

Van elke afzonderlijke dataset zijn statistieken bepaald en is de verdeling
van gegevens beoordeeld Figuren 4 1a b tonen de spreiding voor de

parameter PFOS en PFOA per dataset voor de drie categorieen van

dieptetrajecten

De figuren 4 1a e rto02Fpoeten als voIgt worden gelezen Op de x as staan

de aangeleverde datasets Op de y as staan voor som PFOS 4 1a en

voor som PFOA 4 1b de gemeten bodemgehalten in pg kg droge stof

respectievelijk van onder naar boven zijn dit de gehalten in de toplaag de

sub laag en de diepe laag Zie label 4 1 voor de indeling naar diepte van

bemonstering
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Figuur 4 1a Verdeling van concentraties som PROS per dataset voor drie

categorieen van bemonsteringsdiepten zie paragraaf 4 2 De punten zijn

gespreid over de x as ten behoeve van de zichtbaarheid Waarden groter
dan 10 pg kg zijn in verband met de leesbaarheid van de figuur niet

weergegeven De figuren 4 2a en 4 2b geven inzicht in de hogere
concentraties

Meetwaarden som PFOS per profiel

Datum

25 rovember 2019
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Figuur 4 1b Verdeling van concentrates PFOA per dataset voor drie

klassen van dieptetrajecten Waarden groter dan 10 pg kg zijn niet

v\feergegeven De punten zijn gespreid over de x as ten behoeve van de

zichtbaarheid

Datum

25 rovember 2019

Meetwaarden som PFOA per profiel
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Bijiage 2 bevat tabellen met de belangrijkste karakteristieken van de

verdelingen van concentraties voor de parameters som PFOS en som

PFOA voor de afzonderlijke datasets Deze varieren in aantallen

waarnemingen en in de gemeten concentraties Vanwege de verschillen in

onderzoeksopzet of de onduidelijkheden hierover kan vanuit statistisch

oogpunt niet worden geconcludeerd of de datasets zondermeer mogen

worden samengevoegd Een verdere analyse op basis van de afzonderlijke
datasets zou echter leiden tot een verzameling van parameters een voor

iedere dataset waaruit arbitrair een waarde gekozen zou moeten worden

om per stof tot een enkel getal voor de tijdelijke achtergrondwaarde te

komen

Er is daarom gekozen voor Met samennemen van de datasets Door het

samennemen van de datasets is een waarde af te leiden op basis van de

volledige dataset waarvoor ook een betrouwbaarheidsinterval is vast te

stellen
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Er zijn verschillende manieren om dittype gegevensverzamelingen te

benaderen In het kader van deze analyse zijn de verdelingen beschreven

op basis van niet parametrische methoden Hierbij zijn rank order

statistics direct afgeleid maar ook benaderd door middel van een

zogenaamde bootstrapping techniek Als controle van de bootstrapping is

verondersteld dat de data log normaal verdeeld is Percentielen zijn

vervolgens geschat door middel van een log normaal verdelingsmodel
Bootstrapping verdeling levert empirische betrouwbaarheidsintervallen op

van de gekozen percentiel waar gezien de samengestelde aard van de

datasets de voorkeur aan wordt geven

De resultaten van de verdelingsmodellen worden via de RIVM website

beschikbaar gesteld

Datum

25 rovember 2019

Figuur 4 2a geeft een beeld van de verdeling van concentraties van de

som PFOS in de dataset Het beeid voor som PFOA is vergelijkbaar
Figuur 4 2b We zien een lange staart links in de verdeling die wordt

gevormd door concentraties die zijn bepaald rond de bepalingsgrens Aan

de rechterkant van de verdeling zien we een aantal uitbijters die het

gevolg zijn van de aanwezigheid van bronnen nabij de monsterlocaties

Voor een deel gaat dit om geidentificeerde bronnen zie paragraaf 4 3

Niet uitgesloten kan worden dat er ook niet geidentificeerde bronnen tot

uitbijters leiden Merk op dat in deze en de volgende figuren nog alle

waarnemingen voor PFOA zijn opgenomen In paragraaf 4 3 wordt

beschreven hoe een subselectie wordt gemaakt van de waarnemingen
voor PFOA voor de bepaling van de tijdelijke achtergrondwaarde in

verband met de aantoonbare aanwezigheid van puntbronnen
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Figuur 4 2a Verdeling concentraties som PFOS in de totale ongefiterde
dataset voor de laag 0 50cm mv sub De x as geeft de

percentielwaarde aan op de y as staat de concentrate De zwarte lijnen
geven de 95 percentiel aan de blauwe lijn is een non parametrisch
regressie model

Kansverdeling PFOS

Datum

25 rovember 2019
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Figuur 4 2b Verdeling concentraties som PFOA in de totaie dataset voor

de laag 0 50cm mv sub De zwarte lijnen geven de 95 percentiel aan
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4 2 Gevoeligheidsanalyse van parameters uit de dataset

Om een indruk te krijgen van de relatie tussen de hoogte van de

concentraties en relevante parameters in de dataset zijn zogenaamde
jitter en scatter plots gemaakt van de concentraties en de volgende

parameters om deze relaties te kunnen duiden

Datum

25 rovember 2019

• Het organisch stofgehalte
• Het dieptetraject
• De landgebruikscategorie
• Het bodemtype
• De afstand en hoek tot mogelijke bronnen van PFAS

Organisch stof

De relatie tussen concentraties en het organisch stofgehalte in de bodem

is van belang om te bepalen of een bodemtypecorrectie op basis van

organisch stof aan de orde is Figuur 4 3a en 4 3b maken inzichtelijk dat

er geen reden om aan te nemen dat de relatie tussen organisch stof en de

som PFOS of de som PFOA relevant is

Met regressiemodellen is de relevantie getoetst De verklaarde variantie

van organisch stof op de som PFOS is ongeveer 8 voor PFOA was het

minder dan 1 Omdat duidelijk uitbijters zichtbaar zijn is ook een

robuust LQS Least Quantile Squares model opgesteld De

richtingscoefficienten van organisch stof waren in deze modellen

nagenoeg nul Als aangenomen wordt dat de data log normaal verdeeld

is dan is op basis van log getransformeerde data de verklaarde variantie

van organisch stof hoger 29 voor de som PFOA en 24 voor de som

PFOS De regressiemodellen zijn echter onvoldoende nauwkeurig om de

relatie van organisch stof en som PFOS en som PFOA te beschrijven

Omdat organisch stof de variatie in som PFOS en som PFOA onvoldoende

kan verklaren wordt geadviseerd geen correctie toe te passen voor

organisch stof
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Datum

25 rovember 2019Figuur 4 3a Waarnemingen parameter organisch stof vs PFOS
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Figuur 4 3b Waarnemingen parameter organisch stof vs PFOA Datum

25 rovember 2019
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Bemonsteringsdiepte
De diepte dieptetrajecten waarbinnen de monsters uit de verschillende

datasets zijn bemonsterd varieren voor de verschillende datasets In de

samengestelde dataset is een classificatie aangebracht waarmee de

monsters op basis van de diepte zijn gebundeld in drie groepen

De figuren 4 1a en 4 1b tonen de verdeling van concentrates van

respectieveiijk som PFOS en som PFOA voor de drie categorieen van

dieptetrajecten
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Tabel 4 1 rndeling naar diepte Datum

25 rovember 2019Groep Dieptetrajecten
cm maaiveld cm mv

Opmerking

Top 0 10 \ rijwel aileen locaties van provincie
Noord Holland

Sub 0 50 Alle monsters uit trajecten tussen 0

en 50 cm mv met uitzondering van

Noord Holland waarvan de monsters

van 10 50cm mv zijn qebruikt

50 100 Alle traiecten dieper dan 50cm mv

Voor de bepaling van de achtergrondwaarden is gebruik gemaakt van de

laag sub met monsters afkomstig uit het traject tussen 0 en 50 cm mv

met uitzondering van de monsters uit het achtergrondwaardenonderzoek
van de provincie Noord Holland waarvoor zowel monsters uit het traject
van 0 10 cm mv als het traject van 10 50 cm mv beschikbaar waren Uit

dit onderzoek zijn de monsters uit het traject tussen 10 en 50 cm mv

gebruikt De figuren 4 4a en 4 4b tonen per dataset de spreiding voor de

parameters som PFOS en som PFOA voor de drie categorieen van

dieptetrajecten
De classificatie uit Tabel 4 1 is gekozen om de beschikbare onderzoeken

die hebben plaatsgevonden in de bovenste halve meter zo goed mogelijk
te combineren op vergelijkbaarheid van de dieptetrajecten De

achtergrondwaarden gebaseerd op het AW2000 onderzoek zijn eerder

bepaald op basis van monsters uit de bovengrond het traject van 0 10

cm mv Lame et al 2004 NOBO 2008

De afleiding van een tijdelijke achtergrondwaarde voor PFAS is gebaseerd
op de dataset afkomstig van een bemonsteringsdiepte tussen 0 en 50 m

mv waardoor alle locaties uit de geselecteerde datasets kunnen worden

gebruikt Dit is een praktische keuze om voor zoveel mogelijk van de

beschikbare monsterlocaties over monsterpunten uit de bovengrond te

kunnen beschikken ten behoeve van de berekening van tijdelijke
achterg rondwaa rden

Een deel van de datasets vertoont voor som PFOS en som PFOA een

mogelijke relatie met de bemonsteringsdiepte In dieper genomen
monsters worden doorgaans lagere concentraties aangetroffen Dit is een

beeld dat past bij een diffuse aanrijking als gevolg van atmosferische

depositie

Landgebruikscategorie
De concentraties voor som PFOS en som PFOA tonen geen duidelijk
relatie met de landgebruikscategorie op basis van statistische analyse
Figuren 4 4a en 4 4b Datapunten die op basis van WUR 2012 in

landbouw of natuurgebied zijn gelegen laten geen structureel lagere
concentraties zien dan datapunten afkomstig van andere locaties Op
basis van deze constatering is besloten om geen onderscheid te maken

tussen de verschillende vormen van landgebruik in de dataset
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Figuur 4 4a Spreiding per landgebruikscategorie voor som PFOS

Som PFOS per landgebruikscategorie
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Figuur 4 4a Spreiding per landgebruikscategorie voor som PFOA
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Bodemtype
De concentraties voor PFOS en PFOA in de totale dataset tonen geen

duidelijke relatie met het bodemtype Figuur 4 5a elrtoi^ejoe concentraties

som PFOA van de monsters afkomstig uit veengronden zijn iicht verhoogd
ten opzichte van de overige bodemtypes Dit kan betekenen dat PFOA

sterker bindt aan veengronden Een andere mogelijke verklaring is de

verstoring van metingen door humuszuren Om dit duidelijk te maken

wordt de komende tijd onderzoek gedaan naar de meetnauwkeurigheid en

reproduceerbaarheid zie Hoofdstuk 5

Vooraisnog is besioten om geen onderscheid te maken tussen de

verschiilende vormen van bodemtypen in de dataset

Datum

25 rovember 2019

Figuur 4 5a Spreiding per bodemtype voor parameter som PFOS
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Figuur4 5b Spreiding per bodemtype voor parameter som PFOA Datum
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Afstand tot mogeiijke bronnen

De dataset laat een duidelijke relatie zien tussen het concentratieverloop
van PFOA in de bovengrond en de afstand tot Chemours in Dordrecht

Figuur 4 6a drtoizi^ont de concentrates van respectievelijk PFOA en PFOS

afgezet tegen de afstand tot Chemours De figuur bevestigt het beeld dat

de bodem rondom Chemours in de loop der tijd is aangereikt met PFOA

via atmosferische depositie
De overige mogeiijke bronnen van PFAS voor bodem uit label 3 5 laten

geen duidelijke relatie zien tussen de waargenomen concentraties en de

afstanden tot de mogeiijke bronnen Een mogeiijke verklaring hiervoor is

dat het hierbij waarschijnlijk gaat om relatief kleine lokale bronnen met

een kleine invioedssfeer in relatie tot belasting van de bodem De

ruimtelijke verdeling van de meetlocaties in de dataset is bovendien niet

tot stand gekomen met het doel om de invioeden van andere puntbronnen
op de bodemconcentraties in beeld te brengen
Op basis van bovenstaande constateringen is besloten om alleen rekening
te houden met de afstand tot Chemours bij de bepaling van de

achtergrondwaarde voor PFOA Met de invioed van de overige mogeiijke
bronnen kon geen rekening gehouden worden De wijze waarop dit verder

uitgewerkt is wordt beschreven in paragraaf 4 3
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Figuur 4 6a Parameter som PFOA versus afstand tot Chemours

Som PFOA uitgezet tegen afstand Chemours
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Figuur 4 6b Parameter som PFOS versus afstand tot Chemours
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Datum

25 rovember 20194 3 Omgaan met puntbron Chemours en overige potentiele bronnen

Bij de voorselectie van te gebruiken gegevens is geprobeerd om locaties

die nnogelijk worden beinvioed door puntbronnen uit te sluiten Op basis

van Figuur 4 6a is besioten om de waarnemingen voor PFOA binnen een

straal van 50 km van Chemours niet te gebruiken voor de bepaiing van de

tijdeiijk achtergrondwaarde van PFOA Teven is besioten om de

datapunten uit de dataset van Heimond niet te gebruiken voor de

bepaiing van de tijdelijke achtergrondwaarde voor PFOA en GenX Van

Heimond is bekend dat er sprake is geweest van een sterke atmosferische

bronbeiasting van de directe omgeving met PFOA en GenX In de dataset

voor Heimond komen voor beide stoffen zeer hoge concentraties in de

bodem voor in vergeiijking met de waarden uit de totaie dataset De

waarnemingen voor PFOA in de dataset van Heimond zijn daarom niet

gebruikt voor de afieiding van de tijdeiijke achtergrondwaarde voor PFOA

Net als voor Chemours is ook in een ruimere straai om Heimond bekeken

of de monsterpunten uit de totaie dataset door deze broniocatie beinvioed

zijn Het iijkt erop dat de ruimteiijke invioedssfeer van de bronbeiasting in

Heimond relatief gering is geweest zodat meetpunten wat verder weg wei

meegenomen konden worden Figuur 4 7 toont een kaart van de locaties

uit de dataset die zijn gebruikt voor de bepaiing van de tijdelijke

achtergrondwaarde voor PFOA dat wii zeggen exclusief de iocaties in een

straal van 50 km rondom Chemours

Voor de overige mogeiijk PFAS verdachte activiteiten die zijn beschouwd

kon geen reiatie met de concentraties tussen PFAS en de afstand tot de

betreffende activiteiten worden aangetoond Voor een deei van de

uitbijters in de verdeiingen van bodemconcentraties kan niet worden

uitgesioten dat zij het gevolg zijn van puntbronnen In een aantai gevailen

iijken er zwakke verbanden te zijn tussen de aanwezigheid van

bijvoorbeeid brandweerkazernes en vliegvelden en het verhoogd
voorkomen van een of meer PFAS verbindingen in de omgeving Dat

verband kan echter ook verkiaard worden door de relatieve nabijheid van

deze activiteiten tot andere potentiele bronnen in de bebouwde omgeving
De spreiding van meetiocaties in de dataset is niet toereikend om

uitspraken te kunnen doen over het verband tussen bodemgehalten en de

kleinere bronnen
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Datum

25 rovember 2019Figuur 4 7 Voor de bepaUng van de tijdelijke achtergrondwaarde voor

PFOA zijn de monsterlocaties binnen een straal van 50 km van Chemours

niet gebruikt Ook de locaties uit de dataset van Helmond niet zichtbaar

op de kaart wegens het ontbreken van cobrdinaten zijn niet gebruikt voor

de afleiding van de tijdelijke achtergrondwaarde voor PFOA
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Keuze percentielwaarde

In het nog uit te voeren onderzoek door het RIVM naar een landelijke

achtergrondwaarde PFAS op basis van de bemonstering van onbeTnvioede

locaties worden bodems belast door puntbronnen zo goed als mogelijk
vooraf uitgesloten De onderzoeksopzet borgt daarmee dat dedaatvoor

gebruikeiijke 95 percentielwaarde uit de zo verkregen dataset niet het

resultaat is van uitbijters ais gevoig van bei nvloeding door puntbronnen

4 4
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De invioed van andere puntbronnen dan Chennours kan in de huidige
dataset niet uitgesloten worden Daarom is ervoor gekozen de tijdeiijke

achtergrondwaarden niet te baseren op de 95 percentielwaarden uit de

verdelingen van concentraties van som PFOS en sonn PFOA

Met het oog op bovengenoemde beperkingen is de pragmatische keuze

gemaakt onn de waarden te baseren op de 80 percentielwaarde van de

beschikbare data De keuze voor de 80 percentiei uit de verdeiing geeft
invuiiing aan de wens om bij de vaststeiiing van tijdeiijke

achtergrondwaarden rekening te houden met de genoemde
onzekerheden inconsistenties in de uitvoering van het onderzoek en het

gegeven dat niet uit te siuiten valt dat data nabij puntbronnen
resulterend in verhoogde PFAS gehalten aanwezig zijn in de totale

dataset De keuze voor een 80 percentielwaarde leidt namelijktot een

waarde die per definitie minder wordt beinvloed door uitbijters dan de 95

percentiei

Datum

25 rovember 2019

4 5 Berekening achtergrondwaarden

Tabeiien 4 2a en 4 2b tonen de 80 percentieiwaarden voor respectievelijk
som PFOS inciusief de overige PFAS in de dataset en som PFOA en

daarnaast de beiangrijkste statistische karakteristieken van de

verdelingen

Tabel 4 2a 80 percentielwaarden pg kg en 95

betrouwbaarheidsintervallen voor som PFOS en de overige PFAS in de

gecombineerde dataset Cop basis van bootstrapping

Bootstrap
betrouwbaarheidsintervallen

Aantal

waarnemingen

Fractie bepalingsgrens
flineairjStof P80 Onder Boven

Som PFOS 753 0 20 0 94 0 90 1 0

PFBA 653 0 71 0 42 0 37 0 50

6 2 FTS 223 0 83 0 20 0 20 0 20

PFOSAA 19 0 95

ADONA 19 0 95

PFDMOA 18 0 89

Voor de som PFOS is de 80 percentiel berekend op 0 94 ug kg waarbij
het 95 betrouwbaarheidsinterval van de 80 percentiel waarde is

berekend op 0 90 1 0 ug kg Voor de som PFOS zijn ook de metingen

nabij Chemours gebruikt waardoor 753 waarnemingen beschikbaar

waren

De meetwaarden voor andere PFAS worden voor 71 of meer door de

bepalingsgrens bepaald Op grond hiervan is besloten voor deze stoffen

geen achtergrondwaarde voor te stellen
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Tabel 4 2b 80 percentielwaarde en 95 betrouwbaarheidsinterval voor

PFOA op basis van bootstrapping op basis van locaties buiten de straai

van 50km rondom Chemours

Datum

25 rovember 2019

Bootstrap
betrouwbaarheidsintervallen

Aantal

waarnemingen

Fractie bepalingsgrens
lineairlStof P80 Onder Boven

Som PFOA 389 0 15 0 77 0 83

De 80 percentiel van de concentraties van de som PFOA op basis van

metingen vender dan 50 km van Chemours is berekend op 0 77 pg kg ds

Het 95 betrouwbaarheidsinterval op basis van bootstrapping ligt tussen

de 0 7 en de 0 83 pg kg Deze 80 percentiel is gebaseerd op 389

waarnemingen
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5 Resultaten discussie Datum

25 rovember 2019

Resultaten

Uit de analyse in Hoofdstuk 4 volgen de Tijdelijke Achtergrondwaarden op

basis van de 80 percentiel van de verdelingen van concentraties zoals

weergegeven in label 5 1

5 1

Tabel 5 1 Tijdelijke Achtergrondwaarden PFOS en PFOA in grand
Stof Tijdelijke achtergrondwaarde

fijg kg ds
Tijdelijke achtergrondwaarde
|ig kg ds afgerond op 1 decimaal

PFOS 0 94 0 9

PFOA 0 77

Voordat deze waarden worden gebruikt is het van belang om in te gaan

op enkele aspecten met betrekking tot de uitvoering Hierna wordt

ingegaan op de toetsing van andere PFAS en hoe omgegaan kan worden

met de bodemtypecorrectie Daarnaast wordt een voorbehoud gemaakt
ten aanzien van de risico s voor grondwaterbeschermingsgebieden
Tot nu toe zijn alle concentraties met twee significante cijfers vermeld In

verband met de haalbare meetnauwkeurigheden stellen we voor om bij
toetsing aan de achtergrondwaarden een decimaal te hanteren In Tabel

5 1 zijn daarom ook de afgeronde waarden weergegeven

5 2 Discussie

Dataset

De aangeleverde datasets varieerden ten aanzien van volledigheid van

gegevens en spreiding Daarnaast zijn er datasets voor aanlevering bij het

RIVM door derden geclusterd is het niet altijd bekend of somwaarden via

een correctiefactor berekend zijn en zijn waarden onder bepalingsgrens
niet altijd als zodanig gerapporteerd
In enkele datasets zijn de coordinaten van mengmonsters bij benadering
gerapporteerd en varieren de bemonsterde dieptetrajecten tussen de

datasets Na contact met de afzender is deze informatie zoveel mogelijk
aangevuld Aan de hand van de in paragraaf 3 1 genoemde criteria is

vervolgens een selectie gemaakt op welke dataset meegenomen konden

worden in de database

Bij de aangeleverde datasets was de informatie over de analytische
betrouwbaarheid meestal niet beschikbaar Mede daarom is afgezien
van een evaluatie op dit punt

5 2 1

Omdat niet alle datasets in een bruikbaar format zijn aangeleverd of niet

aan de genoemde criteria in paragraaf 3 1 voldoen is de spreiding van de

datapunten over Nederland niet homogeen Zo zijn er voor de provincies
Noord Brabant Noord Holland en Utrecht veel datapunten aanwezig

terwiji bijvoorbeeld de provincies Flevoland en Limburg geen of maar

enkele datapunten bevatten Over het algemeen zijn de concentraties

PFAS hoger in het westen van Nederland Bij de uitvraag om gegevens is

daarom een grote inspanning geleverd om juist ook data te verkrijgen uit

gebieden buiten West Nederland Binnen het tijdbestek van deze opdracht
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was het niet mogelijk om aanvullend hierop te corrigeren voor de

ongelijkmatige spreiding van de meetlocaties In zijn algemeenheid kan

wel gesteld worden dat de huidige gangbare systematiek van de

vaststelling van achtergrondwaarden op basis van een 95

percentielwaarde uit de verdeling ertoe zal leiden dat de regie s met de

hogere concentraties bepalend zijn voor de hoogte van de

achterg rondwaa rden

Datum

25 rovember 2019

De tijdelijke achtergrondwaarden zijn gebaseerd op het 80 percentiel van

de verdeling van datapunten Hierdoor wordt voorkomen dat metingen

uitbijters van locaties die mogelijk beinvioed zijn door lokale bronnen tot

een overschatting leiden van de landelijke achterg rondwaa rde

5 Z2 Gevoeligheidsanalyse en bronnen van verontreiniging in de bodem

De samengestelde dataset is tot stand gebracht om in een kort tijdsbestek
een tijdelijke achtergrondwaarde af te leiden waarmee een verantwoord

en uitvoerbaar grond en baggerverzet tot uitvoering kan worden

gebracht

Om te bepalen of de data geschikt zijn voor dat doel is een

gevoeligheidsanalyse uitgevoerd voor parameters uit de dataset

Bovendien zijn de data aangevuld met enkele locatiegebonden
parameters zoals afstand tot mogelijk bronnen van PFAS bodemtype en

landgebruik om ook de gevoeligheid voor deze parameters voor zover de

data dat toestaan in beeld te brengen
In deze dataset konden wij voor geen andere bron of activiteit dan

Chemours en de bronlocatie bij Helmond een relatie leggen met de

bodemgehalten PFOA In een aantal gevallen lijken er zwakke verbanden

te zijn tussen de aanwezigheid van bijvoorbeeld brandweerkazernes en

vliegvelden en het verhoogd voorkomen van een of meer PFAS

verbindingen in de omgeving Dat verband kan echter ook verklaard

worden door de relatieve nabijheid van deze activiteiten tot andere

potentiele bronnen in de bebouwde omgeving De spreiding van

meetlocaties in de dataset is niet toereikend om uitspraken te kunnen

doen over het verband tussen bodemgehalten en de kleinere bronnen

De vertaalsleutel van SBI codes uit het handelsregister in een aantal

PFAS verdachte categorieen van activiteiten heeft plaatsgevonden op
basis van expert judgement Het gaat hier nadrukkelijk om een snelle

eerste inventarisatie op basis van beschikbare informatie zonder hierbij
uitputtend te kunnen zijn In opdracht van het Ministerie van lenW

worden op dit moment verschillende onderzoeken naar bronnen van PFAS

uitgevoerd In een later stadium kan hier mogelijk nog een verdere

verfijning in worden aangebracht en verdient het de aanbeveling om na te

gaan of er meer landelijke registers van activiteiten gebruikt kunnen

worden om de relatie met mogelijke bronnen in kaartte brengen

5 2 3 Relatie met risicogrenzen voor PFAS in grond

De voor PFOS en PFOA geadviseerde tijdelijke achtergrondwaarden zijn

lager dan de nu bekende risicogrenzen I io 2e ] el i6 2ejFfe20i9j Hieruit

kan worden afgeleid dat toepassingen van grond en bagger tot het niveau

van de tijdelijke achtergrondwaarden geen gezondheidsrisico s en geen
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onaanvaardbare effecten op het ecosysteem veroorzaken Bij de

inventarisatie van beschikbare risicogrenzen is geconstateerd dat er nog

onzekerheden zijn die niet geadresseerd worden in de huidige set

risicogrenzen De belangrijkste daarvan is de onzekerheid ten aanzien van

het verspreidingsgedrag van PFAS in grond en grondwater In de

voigende paragraaf gaan we in op de consequenties van deze onzekerheid

voor het gebruik van de tijdelijke achtergrondwaarden bij de vaststelling
van beleid voor hergebruik van grond en bagger

Datum

25 rovember 2019

4

‘3 iU

Hi

t

»

t

Afbeelding 5 1 Bodemtoepassing met gebiedseigen grond

5 2 4 Bodemtypecorrectie

Op basis van de beschikbare dataset was het niet mogeiijk een reiatie te

vinden tussen het bodem organisch stofgehaite en het PFAS gehalte
Een bodemtypecorrectie is daarom niet nodig

5 2 5 Achtergrondwaarden voor een gebiedsspecifiek kader

Uit figuur 4 6a Reiatie concentrate PFOS en afstand tot Chemours is op

te maken dat rondom Chemours de PFOA gehalten in de bodem hoger zijn
dan in de rest van Nederland Daarom zijn de meetwaarden in dit gebied
niet meegenomen voor de afleiding van de tijdelijke achtergrondwaarden
voor Nederland

De consequentie van de hogere PFOA waarden in het gebied rond

Chemours is dat vrij grondverzet op basis van de tijdelijke landelijke
achtergrondwaarde mogeiijk beperkt zal zijn Daarom wordt om de

grond en baggeropgave te kunnen realiseren het bevoegd gezag

geadviseerd om een gebiedsspecifiek kader vast te stellen dat past bij de

regionale bodemkwaliteit het gebruik van de bodem en de opgaven voor

het bagger en grondverzet Onderdeel van dit beleid kan de vaststelling
van een lokale achtergrondwaarde zijn waaronder binnen het gebied
grond kan worden toegepast
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5 2 6 Opiossing van knelpunten

De huidige laagste grens voor toepassen van grond en bagger in het

Tijdelijk Handelingskader PFAS is geiijkgesteid aan de bepaiingsgrens van

0 1 pg kg ds Door deze waarden conform het Besluit bodemkwaiiteit te

vervangen door de tijdelijke achtergrondwaarden voor som PFOS en som

PFOA zai naar verwachting een groter deei van het grondverzet vanuit

onverdachte gebieden zonder beperkingen door aanwezigheid van PFOS

en PFOA kunnen plaatsvinden

Datum

25 rovember 2019

5 2 7 Meetnauwkeurigheid en reproduceerbaarheid analyses

Met betrekking tot de nu ontvangen meetdata is een beiangrijke notie dat

RIVM beperkt inzicht heeft in de betrouwbaarheid en de daarmee

samenhangende onzekerheden van het verrichte PFAS bodemonderzoek

Bij de uitvoering van het bodemonderzoek zijn verschiilende

onderzoeksbureaus en analyselaboratoria betrokken Een volledig inzicht

op eventuele verschiilen in bemonsterings en anaiysemethoden aismede

de consequenties daarvan voor de betrouwbaarheid van de PFAS

metingen vait buiten de scope van het huidige onderzoek

Het is beiangrijk vast te steilen dat iaboratoria zeif verantwoordelijk zijn
voor het vaststeiien van aantoonbaarheids en bepaiingsgrenzen
Iaboratoria voigen daarvoor een procedure die is vastgeiegd in

normdocument NEN7777

Voor de afieiding van de tijdelijke achtergrondwaarden zijn de

aangeleverde data gebruikt zoais gerapporteerd door de Iaboratoria

Op korte termijn zai een ringonderzoek worden uitgevoerd waarmee

inzicht wordt verkregen in de betrouwbaarheid van de anaiyse en de

mogelijke verschilien tussen de iaboratoria

5 2 8 Vervolgonderzoek achtergrondwaarden

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om 100 iocaties in

reiatief onbemvioede gebieden te bemonsteren en te analyseren op een

breed pakket aan PFAS Op basis van dit onderzoek zuilen naar

verwachting in juni 2020 definitieve iandelijke achtergrondwaarden
worden afgeleid conform de AW2000 systematiek Spijker et al 2008

ten behoeve van een definitief handelingskader voor PFAS

In het nieuwe onderzoek worden tevens 100 Iocaties in potentieei diffuus

beiaste gebieden bemonsterd Door een deei van de monsters op de

totale hoeveelheid PFAS te analyseren is er aandacht voor de

aanwezigheid van PFAS die niet in het anaiysepakket zijn opgenomen Dit

onderzoek moet aan een beter begrip van de verspreiding en de mogeiijke
verspreidingsroutes van PFAS in de Nederlandse bodem bijdragen
Voor een aantai geseiecteerde Iocaties zai ook het ondiepe grondwater
worden onderzocht op PFAS Het doel daarvan is om een inschatting te

kunnen maken van de impact van de uitloging van PFAS in de bodem naar

het grondwater

5 3 Aanbevelingen

Voorzorg risico s beinvioeding grondwaterkwaitteit

Een van de uitgangspunten van het Tijdelijk handelingskader voor

hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie Min lenW 7 juii

5 3 1
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2019 is dat de kwaliteit van het grondwater niet nnag verslechteren het

stand still principe Verspreiding van PFAS naar het grondwater moet

worden tegengegaan en daarom wordt er onderscheid gemaakt tussen de

toepassing van grond en bagger boven grondwaterniveau en onder

grondwaterniveau

Datum

25 rovember 2019

Het gedrag van PFAS in het bodem watersysteem is zeer compiex en nog

nietvolledig doorgrond De mate waarin PFAS zich verspreiden is situatie

en iocatie afhankelijk PFAS hebben een relatief goede oplosbaarheid in

water en een lage adsorptie aan de bodem Bij een natuurlijke zuurgraad
van de bodem pH 5 9 zijn de meeste PFAS aanwezig als anion PFAS

met lange ketens adsorberen beter aan de vaste bodem dan de PFAS met

korte ketens Vanwege de specifieke zeepachtige eigenschappen van PFAS

kunnen deze stoffen zich ook ophopen op het grensviak van water en

bodem

Door de onduidelijkheden over de mate van verspreiding van PFAS in

grond en grondwater kan nog niet worden aangegeven of toepassingen
van grond en bagger tot het niveau van de achtergrondwaarden
voidoende bescherming biedt voor het gebruik van grondwater voor de

winning van drinkwater Om deze reden wordt geadviseerd om bij de

vaststeiling van grond en baggerverzet op basis van de tijdelijke

achtergrondwaarden een voorbehoud te maken voor

grondwaterbeschermingsgebieden Voor deze gebieden wordt geadviseerd
om bij toepassingen boven en onder grondwaterniveau aan te sluiten bij
de gebiedskwaliteit bijvoorbeeid door gebruikmaking van gebiedseigen
grond of bagger om verslechtering van de grondwaterkwaiiteit zoveel

mogeiijk uit te sluiten

5 3 2 Omgaan met overige PFAS

Naast PFOS en PFOA bevat de samengestelde dataset uitsluitend voor

Perfluorbutaanzuur PFBA net voidoende waarnemingen boven de

bepalingsgrens om de berekening van de P80 waarde mogeiijk te maken

Er is desondanks voor gekozen om voor deze stof geen tijdelijke

achtergrondwaarde te adviseren omdat een dergelijke waarde sterk

bepaald wordt door de grote fractie waarnemingen beneden de

bepalingsgrens
Op basis van de huidige dataset kan geconcludeerd worden dat op

onverdachte locaties andere PFAS dan PFOS en PFOA zelden worden

aangetroffen zonder dat daarnaast ook PFOS of PFOA worden aangetoond
De verwachting is daarom dat toetsing aan de Achtergrondwaarden voor

PFOS en PFOA vrijwel altijd ook garandeert dat de overige PFAS niet

sterk verhoogd aanwezig zullen zijn in de toe te passen grond of

baggerspecie Als extra waarborg om incidentele verhogingen van PFAS

anders dan PFOS en PFOA te voorkomen wordt geadviseerd om voor de

functieklasse Landbouw natuur alle overige PFAS te normeren ter hoogte
van de waarde voor PFOA Dit is overeenkomstig de wijze van toetsen

voor de functieklassen Wonen en Industrie onder het tijdelijk
handelingskader waarbij de overige PFAS op het niveau van de laagste
risicogrens zijn genormeerd
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Voor de toetsing aan de achtergrondwaarde dienen de gemeten gehalten
voor lineair en vertakt en som PFOA of PFOS te worden geaggregeerd
conform figuur 3 1 paragraaf 3 4

Datum

25 rovember 2019

5 3 3 Noodzaak preventief beleid

Dat het mogelijk is om voor PFAS achtergrondwaarden af te leiden

betekent dat preventieve maatregelen uit het verleden die bedoeld zijn
om het verspreiden van onder andere Zeer Zorgwekkende Stoffen naar

het milieu te voorkomen tekort zijn geschoten Met de vaststelling van

tijdelijke of definitieve achtergrondwaarden voor PFAS in beleid wordt de

verplaatsing van grond en bagger van en naar relatief schone gebieden in

Nederland mogelijk gemaakt Naast dit beleid ten aanzien van

bodemkwaliteitsbeheer is het ook noodzakelijk om met preventief beleid

emissies van deze stoffen zo veel mogelijk uit te sluiten

5 3 4 Rol bepalingsgrenzen en achtergrondwaarden

Tenslotte adviseert het RIVM om de rol van achtergrondwaarden inclusief

de herverontreinigingsniveaus voor waterbodems en bepalingsgrenzen te

evalueren Een alternatieve aanpak voor niet genormeerde stoffen die

landelijk worden aangetroffen kan bestaan uit een gefaseerde
totstandkoming van nieuwe normen

Op zo kort mogelijke termijn onderbouwen en vaststellen van

risicogrenzen die beschermend zijn voor mens en milieu Na

vaststelling van de normen worden de stoffen opgenomen in de

analysepakketten

Bepaling van tijdelijke achtergrondwaarden op het moment dat

daarvoor voldoende gegevens beschikbaar zijn

1

2

Het verdient de aanbeveling om op korte termijn na te gaan onder welke

voorwaarden een dergelijke gefaseerde aanpak mogelijk is en voor welke

verbindingen dit urgent is
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6 Referenties en geodata Datum

25 rovember 2019

CBS 2015 Bestand Bodemgebruik 2015 Centraal Bureau voor Statistiek

https www nationaalaeoreQister nl Qeonetwork srv api recQrds 25a99d9

2 ea8a 4163 82ab 3521c9bQc96b

KvK NHR 2018 Basisregistratie Handelsregister
http www nationaalaeoreaister nI oeonetwork srv dut cataloQ search

metadata lbd24dle aal3 4395 809e 893570f7c651 Kamer van

Koophandel

Lame F P J Brus D J Nieuwenhuis R H 2004 Achtergrondwaarden
2000 Hoofdrapportfase 1 NITG 04 242 A 2004 TNO

NOBO 2008 Normstelling en bodemkwaliteitsbeoordeling onderbouwing
en beleidsmatige keuzes voor bodemnormen in 2005 2006 en 2007

Ministerie van VROM publicatie 8395

https www bodemplus nl publish pages 91751 rapportage_nobo_norms

tellling_en_bodemkwaliteitsbeoordeling_24_263999 pdf

Ministerie van lenW 2019 Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van

PFAS houdende grond en baggerspecie Bijiage bij kamerbrief 8 juli 2019

https www riiksoverheid nl documenten rapporten 20l9 07 08 tiideli1k

handelinaskader voor heraebruik van pfas houdende Qrond en

SenterNovem Bodem i 2008 Handreiking besluit Bodemkwaliteit

DEN HAAG

Spijker J P L A van Vlaardingen en G Mol 2008

Achtergrondconcentraties en relatie met bodemtype in de

Nederlandse bodem RIVM rapport 711701074 2008 RIVM

Bilthoven

Wintersen A M Otte P F 2019 Risicogrenzen voor PFOS PFOA en

GenX voor toepassen van grond en bagger RIVM notitie

https www rivm nl risicoarenzen voor pfos pfoa en aenx voor

toepassen van arond en baager

WUR 2012 Bodemfysische Eenhedenkaart BOFEK2012

https www wur nl nl show Bodemfvsische Eenhedenkaart

BOFEK2012 htm
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Bijiage 1 Harmonisatie en verwerking van datasets Datum

25 rovember 2019

Voor de afleiding van het advies voor een tijdelijke achtergrondwaarde
voor de PFAS is naar data van bodemmonsters gezocht Via het loket

|io 2eS rivm nl zijn in het kader van het onderzoek datasets

binnengekomen van bodemonderzoek op PFAS Via de afzenders van deze

aangeleverde datasets alsmede het eigen netwerk en de contacten van

bodem is naar aanvullende data gezocht Ook op informatiemarkten die

in de eerste weken van november door het gehele land zijn gehouden is

om data gevraagd Gestreefd is om een landsdekkend beeld te creeren

door data uit alie provincies mee te nemen Op de aangeieverde data zijn
enkele verwerkings en harmonisatie stappen uitgevoerd Deze stappen
staan beschreven in tabel b l

Daarnaast is ook getracht inzichtelijk te maken in hoeveei gevallen PFAS

boven bepaiingsgrens gerapporteerd worden in een dataset Bij de

weergave van de stoffen is het criterium van meer dan 25 van de

datapunten boven bepaiingsgrens gebruikt Tabei b 2 geeft een overzicht

van de stoffen welke volgens dit criterium in een dataset voorkomen

Tabel b l Overzicht van bewerkingen en harmonisatie op de datasets

Data in

zijn bewerkingen gedaan Data aangemerkt met

voiledig

laLrL zijn direct overgenomen Op data in gele vlakken

onbrak

Type

onderzoek

Geharmoniseerd opcode locatienr

OrganischRapportage

grenzen

Codrdinaten

aanwezig

Somwaarden

stof

I
Noord

Holland

BerekendAW 100

1 NHl

BerekendBKK 100Drenthe2 DRl HI

Divers Gerapporteerd88Zuid Holland 0^ 0 13 ZHl

GerapporteerdBKK4 HMl Helmond

BerekendBKK 100
Nijmegen5 NIJMl

Nijmegen

ondergrond

BerekendBKK 100

6 NIJM2

AW 97 BerekendAmersfoort7 AMI

AW 97 Berekend8 HTl Houten 1

AW 97 Berekend9 HT2 Houten 2

BerekendAW 8910 LPl Lopik 1

AW 50 Berekend11 LP2 Lopik 2

BerekendAW 10012 LP3 Lopik 3

AW 90 Berekend13 LP4 Lopik 4

1 BerekendAW 100Nieuwegein 114 NWGl

AW 100 Berekend15 NWG2 Nieuwegein 2
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Datum

25 rovember 2019

Tabe b l Vervolg
Geharmoniseerd opType

onderzoek

code locatienr

OrganischRapportage

grenzen

Coordinaten

aanwezig

Somwaarden

Stof

BerekendAW 100
Nieuwegein 316 NWG3

AW 100 Berekend17 NWG4 Nieuwegein 4

Noord Brabant BerekendAW 100

18 NBl ODNB

Noord Brabant

OMWB

AW 100 Berekend

19 NB2

Divers Berekend10020 TNZl Terneuzen

AW 100 BerekendZeeland blank 0 121 ZLl

provincie

Groningen

BKK 100 Berekend

22 GRl

Provincie

Utrecht 1

AW 100 Berekend

23 UTl

Provincie

Utrecht 2

AW 100 Berekend

24 UT2

Provincie

Utrecht 3

AW Berekend100

25 UT3

Provincie

Utrecht 4

AW 100 Berekend

26 UT4

Provincie

Utrecht 5

BerekendBKK 100

27 UTS

Gemeente

Utrecht 1

Divers 100 Gerapporteerd

28 UTgl

BerekendGemeente

Utrecht 2

BKK 100

29 UTg2

Divers Berekend

■
30 FRl Friesland 1

Divers BerekendFriesland 231 FR2

Divers Gerapporteerd9632 IJSl IJsselland 1

Divers Gerapporteerd33 GLDl Gelderland

enffDivers d 100 ■relLimburg 134 LIMl
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Datum

25 rovember 2019label b 2 Overzicht van datasets met stoffen die in meer dan 25 van

de waarnemingen boven bepalingsgrens zijn aangetoond

Meer dan 25 van de gevallen boven bepalingsgrenscode Locatienr

PFOS PFOA PFBANoord Flolland1 NHl

PFOS PFOA PFBA2 DRl Drenthe

PFOS PFOAZuid Flolland3 ZHl

PFOS PFOA^4 HMl Helmond

PFOS PFOA5 NIJMl Nijmegen

PFOS PFOA6 NIJM2 Nijmegen ondergrond

PFOS PFOA7 AMI Amersfoort

PFOS PFOA 6 2 FTS8 HTl Flouten 1

PFOS PFOA PFBS9 HT2 Houten 2

PFOS PFOA PFNA
Lopik 110 LPl

PFOS PFOA PFBS PFHxS PFDeA PFHpA PFHxA PFNA PFPA
Lopik 211 LP2

PFOS PFOA PFBALopik 312 LP3

PFOS PFOA 6 2 FTS
Lopik 413 LP4

PFOS PFOA PFNANieuwegein 114 NWGl

PFOS PFOA PFBA 6 2 FTS
Nieuwegein 215 NWG2

PFOS PFOA16 NWG3 Nieuwegein 3

PFOS PFOA PFBA17 NWG4 Nieuwegein 4

PFOS PFOA PFBA18 NBl Noord Brabant ODNB

PFOS PFOA PFBA PFHpA PFPeA PFHxS PFHxA19 NB2 Noord Brabant OMWB

PFOS PFOA PFHpA20 TNZl Terneuzen

PFOS PFOAZeeland21 ZLl

PFOS PFOA
provincie Groningen22 GRl

PFOS PFOA PFBA23 UTl Provincie Utrecht 1

PFOS PFOAProvincie Utrecht 224 UT2

PFOS PFOA PFNA PFBA PFHpA PFHxS25 UTS Provincie Utrecht 3

PFOS PFOA PFBA PFHxS PFHpA PFHxAProvincie Utrecht 426 UT4

PFOS PFOA PFBA27 UTS Provincie Utrecht 5

PFOS PFOA28 UTgl Gemeente Utrecht 1

PFOS PFOA29 UTg2 Gemeente Utrecht 2

PFOS PFOA30 FRl Friesland 1

PFOS PFOA31 FR2 Friesland 2

PFOS PFOAIJsselland 132 IJSl

PFOS PFOAGelderland33 GLDl

PFOS PFOA
Limburg 134 LIMl
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Bijiage 2 karakteristieken van de verdelingen van

concentraties voor de parameters PFOS en PFOA per dataset

Datum

25 rovember 2019

In deze bijiage zijn 2 tabellen opgenomen met statistische

kengetallen van de data Deze getallen geven inzicht in de

verdeling van de concentraties som PFOS en som PFOA

De getallen zijn gegeven voor ledere dataset afzonderlijk Er is

onderscheid gemaakt in de profielen zoals gedefinieerd in

Hoofdstuk 4

Van de concentraties zijn de aantallen n minimale min en

maximale max concentraties gegeven Hierbij zijn
detectielimieten vervangen door 0 7 maal de detectielimiet Ook

zijn de 25 50 75 en 80 percentiel gegeven respectievelijk P25

mediaan P75 P80

De concentraties PFOA zijn gegeven voor alle locaties inclusief de

locaties nabij Chemours en de dataset voor Helmond
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label 1 Som PFOS per dataset en profiel Datum

25 rovember 2019

dataset Diepte p25 mediaan p75 p80n mm max

CNIJM1

CNIJM1

sub 30 0 14 0 27 0 50 0 88 1 00 2 40

diep 30 0 14 0 14 0 16 0 27 0 32 1 60

32DR1 sub 0 14 0 45 0 66 0 83 0 88 1 88

DR1 diep 1 0 34 0 34 0 34 0 34 0 34 0 34

FR1 sub 4 0 23 0 28 0 29 0 30 0 30 0 32

FR1 diep 1 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19

FR2 sub 2 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14

FR2 diep 1 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14

1 05GLD1

GLD1

GLD1

GLD1

top 3 0 45 0 56 0 66 0 86 0 89

sub 28 0 07 0 07 0 30 0 47 0 49 0 90

onbekend 3 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40

diep 22 0 07 0 07 0 20 0 30 0 38 1 20

GR1 sub 35 0 14 0 14 0 19 0 40 0 50 3 21

GR1 diep 35 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 57

HM1 sub 92 0 07 0 30 0 50 0 80 0 98 2 70

HM1 diep 115 0 07 0 07 0 07 0 07 0 12 1 00

1 10IJS1 sub 59 0 10 0 20 0 40 0 60 0 60

IJS1 diep 48 0 10 0 20 0 30 0 40 0 48 2 10

LIM1 sub 9 0 17 0 21 0 26 0 37 0 37 0 50

LUT1

LUT1

LUT1

4 0 14 0 34 0 74 1 14 1 18 1 37top

sub 89 0 14 0 14 0 37 0 82 0 97 9 10

diep 91 0 14 0 14 0 14 0 14 0 23 6 50

0 40 0 72NB1 sub 34 0 14 0 17 0 68 2 20

NB2 sub 40 0 14 0 20 0 54 0 90 1 30 2 70

NH1 106 0 14 0 37 0 61 1 00 1 12 4 64top
NH1 sub 113 0 14 0 20 0 36 0 63 0 73 8 60

NH1 diep 113 0 14 0 14 0 14 0 21 0 24 3 54

PUT1

PUT1

TNZ1

TNZ1

sub 34 0 14 0 64 1 15 1 49 1 83 16 10

0 46 1 19diep 9 0 14 0 14 0 28 0 62

sub 7 0 27 0 54 0 60 0 61 0 62 1 10

diep 1 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14

UTS sub 47 0 14 0 31 0 49 0 95 1 06 3 57

31UTS diep 0 14 0 14 0 14 0 47 0 57 6 60

UTg1 sub 30 0 07 0 51 0 80 1 73 2 00 3 10

UTg1

UTg2

UTg2

diep 13 0 07 0 17 0 40 1 90 2 26 3 60

sub 30 0 14 0 20 0 34 0 63 0 74 1 84

0 15diep 30 0 14 0 25 0 51 0 57 1 06

ZH1 sub 36 0 10 0 18 0 42 0 95 1 20 2 40

0 40ZH1 diep 20 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10

ZL1 1 1 80 1 80 1 80 1 80 1 80 1 80top

0 14ZL1 sub 16 0 31 0 57 0 94 1 07 2 90

ZL1 diep 16 0 14 0 14 0 29 0 61 0 71 1 00
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Datum

25 rovember 2019label 2 Som PFOA per profiel
dataset Diepte p25 mediaan p75 p80n min max

CNIJM1

CNIJM1

sub 30 0 14 0 28 0 47 0 77 0 79 1 67

diep 30 0 14 0 14 0 27 0 37 0 39 0 87

DR1 sub 32 0 14 0 30 0 40 0 52 0 54 1 33

DR1 diep 1 0 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0 23

FR1 sub 4 0 14 0 22 0 26 0 27 0 28 0 31

FR1 diep 1 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18

FRZ sub 2 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14

FRZ diep 1 0 26 0 26 0 26 0 26 0 26 0 26

0 28GLD1

GLD1

GLD1

GLD1

top 3 0 23 0 26 0 41 0 43 0 53

sub 28 0 07 0 07 0 34 0 43 0 49 1 50

onbekend 3 0 07 0 07 0 07 0 07 0 07 0 07

diep 22 0 07 0 07 0 07 0 24 0 29 0 50

GR1 sub 35 0 14 0 16 0 30 0 40 0 43 0 95

GR1 diep 35 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 51

11 00HM1 sub 92 0 10 0 50 2 80 11 80 160 00

HM1 diep 115 0 07 0 10 0 40 1 60 3 42 380 00

IJS1 sub 59 0 10 0 10 0 30 0 60 0 64 1 40

IJS1 diep 48 0 10 0 12 0 30 0 50 0 50 1 20

LIM1 sub 9 0 17 0 27 0 27 0 29 0 30 0 67

LUT1

LUT1

LUT1

4 0 35 1 04 1 32 1 92 2 25 3 56top

sub 89 0 14 0 32 0 87 1 77 1 87 4 05

diep 91 0 14 0 19 0 33 0 54 0 67 4 30

0 14NB1 sub 34 0 37 0 57 0 77 0 95 2 57

NBZ sub 40 0 17 0 65 1 84 3 98 4 44 10 60

106 0 14NH1 top 0 36 0 67 1 27 1 47 5 30

NH1 sub 113 0 14 0 27 0 44 0 87 1 07 4 67

NH1 diep 113 0 14 0 14 0 19 0 30 0 38 2 40

PUT1

PUT1

TNZ1

TNZ1

sub 34 0 17 0 98 2 54 4 44 4 79 6 56

0 14diep 9 0 14 0 31 0 83 0 89 1 04

sub 7 0 14 0 24 0 33 0 40 0 42 0 87

diep 1 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14

UTS sub 47 0 40 0 93 1 71 2 20 2 55 5 09

UTS diep 31 0 14 0 19 0 56 1 24 1 43 3 98

UTg1 sub 30 0 07 0 33 0 79 2 48 2 50 4 50

UTg1

UTgZ

UTgZ

diep 13 0 07 0 20 0 50 0 80 0 98 1 30

sub 30 0 14 0 14 0 21 0 61 0 82 2 27

diep 30 0 14 0 14 0 34 0 67 0 76 2 57

ZH1 sub 36 0 10 0 58 1 75 2 30 2 50 5 30

ZH1 diep 20 0 10 0 20 0 40 0 55 0 72 1 60

ZL1 sub 16 0 14 0 17 0 34 0 52 0 76 1 07

ZL1 diep 16 0 14 0 19 0 27 0 34 0 37 0 77
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Mon 11 25 2019 4 52 06 PM

[10 2e 10 2eTo @minienw nl]

I@minienw nl1Cc

From

Sent

Subject projecten Groningen
Received Mon 11 25 2019 4 52 07 PM

Dag I 10 2e |
Ik heb wederom

daarvan in cursi^

Hij heeft het volgende kunnen verduidelijken m b t probleem opiossing korte termijn onduidelijkheden voor 2 projecten de

projectleider van het Noord Willemskanaal is morgen te bereiken

Project 1 Jachthaven t Dok

V 16 000 kuub baggerspecie moet ontgraven worden Dat kan met gescheiden partijen en is ook wenselijk aangezien 50

van de specie onder hergebruiksnorm zit en 50 erboven Het aandeel erboven kan naar een Rijksbaggerdepot maar

zoals eerder aangegeven is dit financieel geen optie
VOm deze reden kijkt de provincie nu naar een baggerspeciedepot op land Ze willen de vergunning wijzigen van deze

stortlocatie waarschijniijk met een gedoogverzoek erbij
VOnduideiiikheid schuiit in de vraag wrat is dan een geschikt depot Het feit dat grond specie binnen de hergebruiksnorm

met iage PFAS waarde wei voor wonen gebruikt mag worden maar niet voor de stort vindt men tevens lastig
uitiegbaar

VVoor de stort gaat het in dit geval om baggerspecie wel nat niet vioeiend provincie gaat uit van geen effluent

proceswater Hebben bij expertisecentrum PFAS te horen gekregen dat aangepaste PFAS vergunning wel nodig is

Procedure onder de norm is dan bekend Maar voor de WABO vergunning biijft de omgevingsdienst abstract

VOnduideiiikheid daarbii hoe ver moet je gaan om een aanvraag voor een wijziging vergunning in te dienen die

slagingskans heeft De miiieugevolgen moeten inzichtelijk worden gemaakt Mijn contactpersoon bij de provincie geeft
aan dat verwijzing naar RIVM onderzoeken en eventueei onderzoek ter piaatse voldoende zou zijn naar zijn idee maar

deze opiossing biijft dus nog ongedefinieerd Een idee van de timing is erom die reden niet

VMen was wel benieuwd naar hoe die wijziging is gegaan bij de Rijksbaggerdepots kunnen we die werkwijze wellicht

delen en of er voorbeelden van andere vergunde depots beschikbaar zijn
Conclusie Op het eerste gezichtzie ik niet meteen aanknopingspunten om dit project in een Kamerbrief te benoemen Ligt

voigens mij wel een taak in het verduidelijken van wat nodig is voor wijziging vergunning maar pakken wij dit op

Project 3

VToepassing zand uit zandwinput voor aanleg weg Er is een aiternatief gevonden voor de laatste 4 kuub uit zandwinput
waar OD vroeg om PFAS te meten

VBij een project kwam matig PFAS houdend zand vrij klasse wonen Dit is toegepast
V Er zijn in de provincie inmiddels meer zandwinputten wel onderzocht Deze zijn schoon bevonden dus vrij van PFAS Hier

zit dus geen knelpunt meer

Conclusie THK heeft mogelijk alleen ervoor gezorgd dat zandwinputten verder onderzocht zijn Meten weten Betekent wel dat

dit zand toegepast kan worden

Project 2 voIgt dus nog maar aangezien het om een waterwingebied gaat zai er daar toch schone grond aangeleverd moeten

worden waar natuuriijk prijskaartje aanhangt Daniel dacht dat hier mogelijk werd gewacht op de nieuwe 1 december norm

maar kon dit niet bevestigen
Ik denk niet dat de minister bij deze projecten kan spreken van viottrekken in de Kamerbrief maar hierbij in ieder gevai de

informatie voor jullie om hierin een keuze te maken

Groet

kunnen spreken van de provincie Groningen Had hem vorige week ook aan de lijn Zie verslag10 2e

Project 1 Jachthaven t Dok DelfziJI
• Baggerspecie is PFAS houdend hergebruik niet mogelijk door andere verontreinigingen
• Storten niet meer mogelijk door missende WABO vergunningen wens van degene die Iksprak dat het als klas^ej^^a genomen
kan worden

• Binds eind oktober ligt baggeren stil Met broedseizoen en vaarseizoen straks wordt het iastiger werkzaamheden te verrichten

Terugpiaatsen gaat dan pas na het vaarseizoen

• Rijksbaggerdepots zijn Financieel geen optie Naar IJsseioog kost 350 000 euro meer dan baggerkosten van 160 000 200 000

euro

• In gesprek met omgevingsdiensten om vergunningen depots aan te passen maar OD s zoeken houvast

Project 2 Noord Willemskanaal

• Gaat om een waterwingebied dus 0 1 geldt
• Moet grond toegepast worden voor de kades met hetspad Contactpersoon leek semi zeker dat hier om project met dijk
hetspad gaat
• Speelde in augustus september voigens contact nog niet viot getrokken
Project 3 Wegenbouw
• Bij een E A weg al 60 kuub grond toegepast moest nog 3 of 4 kuub been

• Zand kwam uit diepe plas omgevingsdienst Groningen van mening dat op PFAS gemeten moet worden voor toepassing

mogelijk is RUD in Drenthe heeft andere interpretatie niet nodig om te meten is wel wat wrevel over andere interpretatie bij
OD s

• Leverancier bleek hier geen zin in te hebben vanwege diepte zand o a

• Schijnt opiossing voor te zijn gevonden

Van 10 2e ho 2e BSK

Verzonden zondag 24 november 2019 15 09

DGRW 10 2e i0 2^ BSK10 2e 10 2e I DGWBAan
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10 2e 10 2e dGRW 10 2e DGWBCC

Onderwerp diepe plassen

Urgentie Hoog

HajlO 2e[ [fOK2^l3[f^
Naar aanleiding van overleg vrijdag bij Minister

@[i0 2ei We hebben voor de brief een beeld nodig van het aantal diepe plassen dat beschikbaar komt nav HVN verhaal Ook

nnoet er een lijstje komen van welke dat dan zijn Ook belangrijk om te iweten wat de capaciteit daarvan is

De drie stortplaatsen worden die wel als diepe plas gekenmerkt Hebben ze een stortvergunning Bekijken hoe dat te

positioneren

3|io 2e^ Baggerdepots nu alleen open voor RWS en \waterschappen als ik het goed heb er zijn toch ook commerciele depots
Waar zitten die dan Hoeveel zijn het er Is het nodig om eventueel de Rijks depots brederopen te stellen Wat is daardan voor

nodig Is de aard van de meeste bagger klasse A of is het veel viezer in algemene zin

tgi|Q 2fe qraaq nader contact met gemeente Groningen over de drie projecten die daar stilleggen Minister wil graag in brief

kunnen aangeven dat we bijvoorbeeld een van de projecten weer hebben viotgetrokken Betekent dat we heel scherp moeten

hebben wat precies het probleem is van alle drie en of er uberhaupt een opiossing mogelijk is op korte termijn of zijn er wellicht

misveretanden onduidelijkheden
Graag een beeld aan het einde van de dag morgen

Alvast dank

10

Groetl 10 2b

10 2el 10 26

10K2e

Ministerie van Infrastmctuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 3 2515 XP Den Haag
S 06 1 10 2e I Q0 2e 06 | 10K2e hfl0 2^ 10 2e

S I 10 2e l@minienw nl
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_
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Mon 11 25 2019 5 53 31 PM

10 2e 10 2sTo

10 2e 10 2e

From

Sent

Subject FW PFAS brief

Received

TK brief PFAS waarden voor toepassina fwaterlbodem docx

Mon 11 25 2019 5 53 32 PM

Beste ^0 2^ en| 10 26

Hierbij een eerste versie van de PFAS brief voorde minister In deze fase is hij nogverre van compleet en wordt parallel uitgezet bij experts Graag

concentreren op de redeneerlijn en opzet voor tracks and changes is het nogte vroeg dat kan in de versie van morgen

Met vriendelijke groet
10 2e

Met vriendelijke groet
10 2e

|@iiiiiiieiiw iilDGRW

Datum maandag 25 nov 2019 5 20 PM

Aau | iQ 2 ^ | iQ 2e

Onderwerp PFAS brief

10 2eVan

1 BSK rri 0 2e I@miiiienw nlBSK 10 2e 10 2efg ininienw nl

Dag| 10 2e UKPe
Hierbij de versie na verwerking van jullie reaches Jullie kunnen deze vast delen met de staatssecretaris Ik zet het uit bij een aantal personen

Groet

MnV ^a il r ie van In astructuur hi Watsrstaat 1 Rijnstraat 8 1 Postbus 209041 2500 EX Den Haag 1

10 2e 10 2el@minienwjJ 11

106785 0513



I0 2e I@tninienw nl1

^@minienw nl1

I DBO

] DGRWiI 10 2e I@minienw nl1 1Q 2e10 2e 10 2eTo

10 26 BSKI 10 2e

From

Sent Mon 11 25 2019 7 55 20 PM

Subject Opmerkingen bij PFAS brief

Mon 11 25 2019 7 55 22 PM

TK brief PFAS waarden voor toepassina fwaterlbodem opmf|iO 24docx

10 2e

Received

Ha |lDK2e| raO ^^^

Zie bijgevoegd mijn opmerkingen bij de brief nog geen tracks meer hoog over opmerkingen Fijn dat er ai een grove voorzet iigt

daar kunnen we op verder bouwen Met zou in ieder gevai fijn zijn ais minister voorafgaand aan het overieg met RiVM een versie

van de brief kan iezen zodat ze ook haar mind op kan maken voor de redeneeriijn in het gesprek

Mijn beiangrijkste aandachtspunten zijn de voigende

ik zou ais dat iukt expiiciet benoemen dat we samen met de decentraie overheden het advies van het RiVM voigen de

redenering van het THK biijven voigen en dit een startpunt vangnet is zodat ze zich hier ook echt achter scharen

Morgen en of in het BO moeten we bespreken of de achtergrondwaarde geldt ais minimumnorm Vrijdag had minister hier

een andere iijn in dan nu in de brief staat in de EK vragen zie je ook veel vragen over vastgesteide BKK s beieidsregels vs

De nieuwe norm Hier moeten we een heldere iijn op hebben

Relatie tussen HVN en tijdeiijke landeiijke achtergrondwaarde meet scherp zijn het bekende voorbeeid van baggeren in

kieine slootjes op iandbouwbodem

Een aparte alinea over B MKB is m i nodig ipv onder kopje vervoig

RIVM rapport kan vragen oproepen over vervoigstappen geconstateerde niveaus PFAS rond Chemours 55km Overwegen of

we hier in de brief op moeten ingaan

Nog ais iaatste overweging tbv bespreking morgen woensdagochtend ipv morgen is er een MCSP Goed om dit morgen in het

achterhoofd te houden voor evt poiitieke besiuitvorming commitment en een korte voorbereiding gereed te hebben

Harteiijke greet

10 2e

1O 20Van BSK

Verzonden maandag 25 november 2019 17 54

Aan DBO | 10 2e |l0 2e10 2e | DGRW

Onderwerp FW PFAS brief

Beste ^0X2^ en | 10 2e

HierbiJ een eerste versie van de PFAS brief voor de minister in deze fase is hij nog verre van compieet en wordt paraiiei uitgezet bij experts

Graag concentreren op de redeneeriijn en opzet voortracks and changes is het nogte vroeg dat kan in de versie van morgen

10 2e BSK

Met vriendelijke groet
10 2e

Met vriendelijke groet

1^| 10 2e

|fS minieiiw tilI0 2eVan DGRW

Datum maandag 25 nov 2019 5 20 PM

Aan | 10 2e l0 2e

Onderwerp PFAS brief

Dag I I0 2a I efl^e
HierbiJ de versie na verwerking van jullie reacties Juiiie kunnen deze vast deien met de staatssecretaris Ik zet het uit bij een

aantai personen

1@mLnienw nl BSK 1 10 2e ~|@minienw nlBSK i 10 2e 10 2e

Groet

10X2e I 11 Directoraat Generaal Water Bodem I Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat I Rijnstraat 81 Postbus 209041 25CX EX Den Haag I

5 minienw nl I tP 10 26 |1Q 2e

106780 0515



Van

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

ly DGRW

itiaieaiiaiga I ■ p5K

RE Borgstellingsregeling EZK

dinsdag 26 november 2019 12 03 15

TK brief PFAS waarden voor toepassina fwater^bodem di docx

Is goed

Hierbij nieuwe versie met alles behalve het onderstaande verwerkt

] BSK [ @minienw nlVan I io 2e noK2^

Verzonden dinsdag 26 november 2019 11 52

10K2e

] DGRW [ ]5 minienw nlAan

Onderwerp FW Borgstellingsregeling EZK

10 2e

Ha [

Ook weer lets voor de brief om een zinnetje over op te nemen

Kun jij ook aanwezig zijn bij overleg met minister zodat je aantal zaken mee terug kunt nemen

voor de brief

Is om twee uur

riniTieraiiniTKEni

10 2e

Ministene van inrrastructuur en waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

e oCHOKl^secr I iu 2e 06^ 10 2e [|~ T
Kl [

□

liminienw nl1Q 2e

Van | I0 2e | DGRW | I0 2e ~bminienw nl

Verzonden dinsdag 26 november 2019 11 50

Aan

] iQ 2e minienw nl

] minienw nlBSK l 10 2e 10 2e I DGRW10 2e

j minienw nl

\ BSK [

I0 2e
^

\ BSK

]aiminienw nl

CC[ 1 EMC j 10 2e1Q 2e

l ti0 2e 5 minienw nl

Onderwerp RE Borgstellingsregeling EZK

2e 1Q 2e

Ha 10 2e

Veel dank voor het werk Ik heb inmiddels van de minister begrepen dat de MP al hierover

metQ0K2eH io 2e heeft gesproken Er is dus nauwelijks een weg terug Ik ben akkoord met

de voorgestelde lijn Graag dit memo naar de minister Stientje en de passages kunnen

worden verwerkt in de brief

Een vraag die wel opkomt is of deze verruiming van de regeling alleen geldt voor

bedrijven die door de PFAS in de problemen zijn gekomen of ook door de

stikstofproblematiek Wellicht goed als jullie via de FEZ lijn even bij LNV aftasten hoe zij
daar in zitten

Groet

Verzonden met BlackBerry Work
fwww hlackherry com

119035 0517



BSK j 10 2e |q tninieiiw n1

Datum dinsdag 26 nov 2019 9 44 AM

Aan | I0 2e ^ DGRW ^fi6 l2^ e g minieiiw nl

FMC 10 2e^ |q iTiinienw ti1 [

Van 10 2e

[10 2e 1 BSKKopie
^ 10 2e [g minienw nl

10 2e

Onderwei’p Borgstellingsregeling EZK

Ha OBll

Vanuit FMC hebben we gisteren twee gesprekken gevoerd met EZK Met beleid

EZK Ondernemerschap ten aanzien van de borgstellingsregeling en met EZK FEZ over de

financiering We kunnen dit als jij akkoord bent naar Stientje sturen

Hoe ziet voorstel emit

Ondernemingen kloppen bij een bank aan voor een lening via het borgstellingskrediet Flier

geeft de overheid borgstellingskrediet op 90 van 50 van het bedrag en de andere 50 is

eigen geld en risico van de bank De resterende 10 van de 50 is ook op risico van de

bank Dat maakt dat er dan voor 45 borgstellingskrediet vanuit de overheid is op een lening
aan een bedrijf Nu is het idee om banken meer leningen te laten geven specifiek voor de

grondverzet en baggersector door hiervoor het percentage van 45 omhoog te brengen naar

67 voor de periode van 1 jaar en een maximum van borgstellingskrediet van 90 min De

overheid staan daardoor voor een groter gedeelte garant Belangrijk om te noemen is dat deze

regeling alleen is voor bedrijven die een toekomstperspectief hebben

Berekening kosten

EZK FIN heeft getracht een berekening te maken van wat de extra schadelast zal zijn van het

hogere percentage nu geschat op 5 tot 10 min op een totaal aantal kredieten van 90mln Dit

hebben ze gebaseerd op de reguliere borgstellingskredieten waarbij ze geprobeerd hebben

rekening te houden met de marktomstandigheden Dit komt omdat aan de ene kant er wellicht

meer bedrijven zijn die krediet zullen aanvragen waardoor de kans op schadelasten hoger zal

zijn en aan de andere kant zullen door het hogere percentage de kosten hoger uitvallen indien

er een faillissement optreedt EZK deelt en bespreekt hier graag de berekening zodat iedereen

zich senang voelt bij deze berekening

Proces tot regeling
EZK dient eerst met de banken te overleggen of zo een hoger percentage kan werken en tevens

moet juridisch uitgezocht worden of er binnen de B MKB een apart luikje kan komen voor

bedrijven in het grondverzet en de baggersector Dit moet in een regeling worden uitgewerkt
Daarnaast is het belangrijk goed om met EZK de voorwaarden af te spreken welk deel lenW

financiert aangezien het grotendeels een bestaande regeling betreft

Proces financieel

EZK heeft een speciale begrotingsreserve voor de schadelasten waar ook een apart luikje
voor schadelasten voortkomend uit dit hogere percentage gemaakt kan worden Aan lenW om

deze begrotingsreserve te vullen met het idee dat indien er schade optreedt deze hiervan

gefinancierd wordt Blijft er aan het einde geld over dan vioeit deze terug Overheveling naar

EZK kan in meerdere termijnen en pas volgend voorjaar de 1® termijn Schadelasten zullen

namelijk niet direct optreden EZK FEZ klonk hier codperatief om mee te werken aan de

regeling voor de genoemde sectoren Middelen die niet benodigd zijn dus lagere schadelast dan

voorzien zullen terugvioeien naar lenW

Oordeel FMC Volgens FMC is het instrument een prima methode waar de wens voor een vorm

van ondersteuning voor de bagger grond sector kan worden beantwoord Dit vraagt om

financiering in het voorjaar richting EZK Fliervoor is dan nu een harde toezegging nodig richting
EZK Tegelijkertijd heeft FMC wel de vraag waarom direct en alleen lenW hiervoor aan de lat

zou moeten staan Flet is te beargumenteren dat lenW alleen aan de lat staat voor

de meerkostendoor de verhoging van dat percentage 45 naar 67 aangezien het

grotendeels een bestaande regeling betreft ook voor deze sector Flet huidige voorstel is dit te

dekken uit de middelen beschikbaar voor de meerjarige bodemsanering Deze middelen hebben

een ander doel dan het voorgestelde In het geval dat deze anders aangewend worden zal aan

de Kamer gemeld moeten worden dat het borgstellingskrediet wordt gedekt uit de middelen

voor bodemsanering Dit zodat het budgetrecht van de Kamer intact blijft en een geen risico

lopen op een onrechtmatigheid

119035 0517



Greet

10} 2e

Verzonden met Blackfierry Work
rwww blackberry com^

119035 0517



1 DGRWVan

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

■ B5Kriui ^eil0 i2e

RE Borgstellingsregeling EZK

dinsdag 26 november 2019 12 29 29

TK brief PFAS waarden voor toepassina fwater^bodem di docx

En nu met paragraaf over mogelijke financiele steun

Vraag wel is of we kunnen volstaan met akkoord FMC of dat ie ook langs EZK moet tekst sne

bij FMC uitzetten

Van

Verzonden dinsdag 26 november 2019 12 03

] BSK 1

Onderwerp RE Borgstellingsregeling EZK

] DGRW

^minienw nlAan l io 2e p0 2e 1Q 2e

Is goed

Flierbij nieuwe verste met altes behalve het onderstaande verwerkt

] BSK [ I5 minienw nlVan I io 2e no 2e

Verzonden dinsdag 26 november 2019 11 52

10 2e

] DGRW I ]5 minienw nlAan

Onderwerp FW Borgstellingsregeling EZK

10 2e

Ha [

Ook weer lets voor de brief om een zinnetje over op te nemen

Kun jij ook aanwezig zijn bij overieg met minister zodat je aantal zaken mee terug kunt nemen

voor de brief

Is om twee uur

1WTK^ri fiiTlirall

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 1Q 2er|secr I 10 2e 1 06

feminienw nl

10 2e □

10 2e

1Q 2e \ DGRW 1 1Q 2el Ominienw nlVan

Verzonden dinsdag 26 november 2019 11 50

Aan iiminienw nlBSK 1 10 2e 10 2e I DGRW10 2e

1 10 2e minienw nl

CC FMC 10X2e pminienw nl

^ 10 2e jglminienw nl n0 2e n0X2e

Onderwerp RE Borgstellingsregeling EZK

10 2e BSK

1a minipnw nl

1Q 2e

] BSK 10X2^

Ha| io 2ei

Veel dank voor het werk Ik heb inmiddels van de minister begrepen dat de MP al hierover

met |i°X2eH iQ 2e | heeft gesproken Er is dus nauwelijks een weg terug Ik ben akkoord met

de voorgestelde lijn Graag dit memo naar de minister Stientje en de passages kunnen

worden verwerkt in de brief

Een vraag die wel opkomt is of deze verruiming van de regeling alleen geldt voor

bedrijven die door de PFAS in de problemen zijn gekomen of ook door de

119036 0518



stikstofproblematiek Wellicht goed als jullie via de FEZ lijn even bij LNV aftasten hoe zij
daar in zitten

Groet

CT2§|

Verzonden metBlacldBerry Work
www blackberry com

Van I I0 2e | BSK io 2e

Datum dinsdag 26 nov 2019 9 44 AM

Aan 10 2e | DGRW 10 2e Igminietiw n1

Kopie | I0 2e FMC I0 2e |@minienw n

|i qyjLijojPgLI g minienw]ril

Onderwerp Borgstellingsregelitig EZK

i [ ] BSKf1D 2e

Ha lia 2elj

Vanuit FMC hebben we gisteren twee gesprekken gevoerd met EZK Met beleid

EZK Ondernemerschap ten aanzien van de borgstellingsregeling en met EZK FEZ over de

financiering We kunnen dit ais jij akkoord bent naar Stientje sturen

Hoe ziet voorstel emit

Ondernemingen kloppen bij een bank aan voor een lening via het borgstellingskrediet Flier

geeft de overheid borgsteliingskrediet op 90 van 50 van het bedrag en de andere 50 is

eigen geid en risico van de bank De resterende 10 van de 50 is ook op risico van de

bank Dat maakt dat er dan voor 45 borgstellingskrediet vanuit de overheid is op een lening
aan een bedrijf Nu is het idee om banken meer leningen te laten geven spedfiek voor de

grondverzet en baggersector door hiervoor het percentage van 45 omhoog te brengen naar

67 voor de periode van 1 jaar en een maximum van borgstellingskrediet van 90 min De

overheid staan daardoor voor een groter gedeelte garant Belangrijk om te noemen is dat deze

regaling alleen is voor bedrijven die een toekomstperspectief hebben

Berekening kosten

EZK FIN heeft getracht een berekening te maken van wat de extra schadelast zal zijn van het

hogere percentage nu geschat op 5 tot 10 min op een totaal aantal kredieten van 90mln Dit

hebben ze gebaseerd op de reguliere borgstellingskredieten waarbij ze geprobeerd hebben

rekening te houden met de marktomstandigheden Dit komt omdat aan de ene kant er wellicht

meer bedrijven zijn die krediet zullen aanvragen waardoor de kans op schadelasten hoger zal

zijn en aan de andere kant zullen door het hogere percentage de kosten hoger uitvallen indien

er een faillissement optreedt EZK deelt en bespreekt hier graag de berekening zodat iedereen

zich senang voelt bij deze berekening

Proces tot regeling
EZK dient eerst met de banken te overleggen of zo een hoger percentage kan werken en tevens

moet juridisch uitgezocht worden of er binnen de B MKB een apart luikje kan komen voor

bedrijven in het grondverzet en de baggersector Dit moet in een regeling worden uitgewerkt
Daarnaast is het belangrijk goed om met EZK de voorwaarden af te spreken welk deel lenW

financiert aangezien het grotendeels een bestaande regeling betreft

Proces financieel

EZK heeft een speciale begrotingsreserve voor de schadelasten waar ook een apart luikje
voor schadelasten voortkomend uit dit hogere percentage gemaakt kan worden Aan lenW om

deze begrotingsreserve te vullen met het idee dat indien er schade optreedt deze hiervan

gefinancierd wordt Blijft er aan het einde geld over dan vioeit deze terug Overheveling naar

EZK kan in meerdere termijnen en pas volgend voorjaar de 1® termijn Schadelasten zullen

namelijk niet direct optreden EZK FEZ klonk hier cooperatief om mee te werken aan de

regeling voor de genoemde sectoren Middelen die niet benodigd zijn dus lagere schadelast dan

voorzien zullen terugvioeien naar lenW

119036 0518



Oordeel FMC Volgens FMC is het instrument een prima methode waar de wens voor een vorm

van ondersteuning voor de bagger grond sector kan worden beantwoord Dit vraagt om

financiering in het voorjaar richting EZK Hiervoor is dan nu een harde toezegging nodig richting
EZK Tegelijkertijd heeft FMC wei de vraag waarom direct en aileen lenW hiervoor aan de lat

zou moeten staan Het is te beargumenteren dat lenW aileen aan de lat staat voor

de meerkostendoor de verhoQlna van dat percentage 45 naar 67 aangezien het

grotendeels een bestaande regeling betreft ook voor deze sector Het huidige voorstel is dit te

dekken uit de middelen beschikbaar voor de meerjarige bodemsanering Deze middeien hebben

een ander doel dan het voorgestelde In het gevai dat deze anders aangewend worden zai aan

de Kamer gemeid moeten worden dat het borgsteiiingskrediet wordt gedekt uit de middeien

voor bodemsanering Dit zodat het budgetrecht van de Kamer intact blijft en een geen risico

iopen op een onrechtmatigheid

Groet

[io 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www b1ackberry com

119036 0518



10 2eVan

Aan

DGRW

{1Qu2eT RSK I 10 2e pGRW
f1 D f2e T2e1 nui 2el1 Rf^K

RE BO PFAS 28 november

dinsdag 26 november 2019 20 53 08

Cc

Onderwerp
Datum

Dat is misschien de roepnaam maar ik dacht dat dit het begin was van een langduriger en

breder overleg

Groet

GPKllJ

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2e
j 1Q 2e ngmiiniemv ii1

Datum dinsdag 26 nov 2019 8 34 PM

Aan [
1 10 2e] gTniiiiftnwn1
Kopie 10 2e [10 2e

Onderwerp RE BO PFAS 28 november

Van

] DGRW ] [10 2eOminienw nl [ Jl BSK1Q 2e10 2e

10 2e] BSK Sminienw n1

Dacht ik ook

Maar de uitnodiging uit jouw agenda zegt BO PFAS

Met vriendelijke groet

no 2e

Van | I0 2e [ DGRW ] I0 2eyii minienw nl

Datum dinsdag 26 nov 2019 8 30 PM

b BSK r 10 2e

I BSK j 10 2e ~feminienw n1

Aan t^minienw nl10 2e

Kopie iOK2e no 2e

Onderwerp RE BO PFAS 28 november

Lijkt mij een prima tekst Ik zou alleen BO PfAS vervangen door BO Bodem

Groet

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

BSK j 10 2e laminienw n1Van

Datum dinsdag 26 nov 2019 8 21 PM

Aan

Kopie io 2e [io 2^

10 2e

] DGRW 10 2e tSminienw n1

] BSK1®

10 2e

If^minienw nl10 2e

122065 0519



Onderwei p BO PFAS 28 november

Zoiets

Geachte deelnemers BO PFAS

U bent op donderdag 28 november uitgenodigd voor twee overleggen

11 1 en 10 2 g

□

11U 2e ~|

122065 0519



BSKlI I0 2e I@minienw nl1
I0 [2e F^BSK

Tue 11 26 2019 7 24 58 AM

Subject RE voorinzage exemplaar notitie tijdelijke achtergrondwaarden PFAS

Tue 11 26 2019 7 24 58 AM

[10 2e 10 2eTo

From

Sent

Received

Dank nee

Heb je ook al lets van RWS

Met vriendelijke groet
10 2e

Van | 1Q 2e | 10 2e

Datum maandag 25 nov 2019 8 13 PM

Aan

BSK 10 2e @ininienw nl

BSK 10 2e |@tnmienw til

Onderwerp FW voorinzage exemplaar notitie tijdelijke achtergrondwaarden PFAS

10 2e

Hoi

Weet eigenirjk niet of je m al hebt voor de zekerjeid

Groet| 1Q 2e |
10X2e| 10 2e

1P 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwalitert Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
S 10 2e |06 r 10 2e ^1^0 ^ 10 2e

S I 10 2e

Van I 10 2e

Verzonden maandag 25 november 2019 12 26

Aan I 10 2e |l0 2e

J@minienw n[

BSK 10 2e | 10 2e |] D6RW

CC | 10K2e

Onderwerp voorinzage exemplaar notitie tijdelijke achtergrondwaarden PFAS

Beste I 10 2e | en | i0 2ej
Bijgaand een voorinzage exemplaar van de notitie met de afleiding van tijdelijke achtergrondwaarden voor PFOS en PFOA in bodem We hopen

dat dit jullie helpt bij de voorbereidingen van de aanpassingen aan het Tjdelijk handelingskader Intern is het stuk inmiddels door de review Er

wordt momenteel nog een keereen ronde terugkoppeling gedaan met een deel van de reviewers maarikga ervan uit dat het daar grotendeels

ongewijzigd uitzal komen Uiterlijk donderdag zal het stuk in definitieve vorm dodtp 2|aKri^^^orden aangeboden Als het voor die tijd nog

nodig is om te overleggen of zaken af te stemmen neem dan gerust contact op

Met vriendelijke groet
10 2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

10 2eT

10 2e grivm nlE

I http www rivm nl

Dit berichtkan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indienu nietdegeadresseerdebent ofditberichtabusievelijk aanu is verzonden wordt uveizocht dat aan de afzender te melden en

hetberichtteverwijderen Het RIVM aanvaardt geen aanq rakelijlfheid voor schade van welkeaard ock dieverband houdt met risico sverbonden aan het elektronisch veizenden vanberichten

w^Trv rh m nlDs zofg voor moreen begint vandaag

This message may contain intbimabon that is not intended for you Ifyou are not the addressee ra ifthis message w as sent to you by mistake you are requested to infmn the sender and delete

ihe message RIVM accepts no liability for damage ofany kind resulting Iftm the risks inharent in the elecironic hransmission ofmessages
innY rh m ukeu Committed to hsahk tmf sustainabiliw

106773 0520



BSKl 10 2e I@minienw nl1 1Q 2eio 2e DGRWI1 I0 ge I@minienw nl1

I@minienw nl1

DBO

1P 2eTo

10 26 BSKI 10 2e

From

Sent Tue 11 26 2019 9 01 27 AM

Subject RE Voorstel agenda PFAS overleg
Tue 11 26 2019 9 01 27 AM

10 29

Received

10 2e weet je of er al voortgang is op het B MKB front

Groet

10 2e

Van 10 2e | DGRW

Verzonden dinsdag 26 novem ber 2019 07 05

DBO | 10 2e

Onderwerp RE Voorstel agenda PFAS overleg

Lijkt mij een prima agenda
Groet

|l0 2e^

BSK | 10 2e ^10X2e10 2a BSKAan

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

10 2e 10 2e @mLnienw nlDBO

Datum niaandag25 nov 2019 10 45 PM

Aan 10 2e 10 2e | BSK | 10 2e |@minienw nl

I 10 2e | B^ ]
Onderwerp Voorstel agenda PFAS overleg

Ha |lQ 2e^ 1Q 2e ^1^]
In aanvulling op onderstaande mail Lijkt me goed als we voor het PFAS overleg morgen een agenda maken met de

besliiiten die we moeten nemen pmiten die we moeten aftikken Zo voorkomen we dat minister met experts diep over

methodiek techniek wil praten terwijl we volgens mij morgen vooral een paar belangrijke keuzes moeten maken op basis

waarvan we komende dagen verder kunnen Hieronder een sehot voor de boeg vanuit mijn kant maar uiteraard aan

jullie
Verhouding tijdelijke landelijke achtergrondwaarde tot lokale metingen en beleid Maw is deze waarde een

‘minimumwaarde’ of is er ruimte om lokaal ook naar bedenen te stellen

Verschil 80 95 percentiel en bijbehorende on zekerheden ten aanzien van advies waarden ook politiek besluit

Verhouding advies achtergrondwaarde droge grond t o v laatste inzichten waterbodem en onderlinge samenhang in

vervolgstappen
advies HVN overige toepassingen diepe plassen grondwaterwingebieden
presentatie vrijdag vervolgstappen naar definitief handelingskader
On the side is het denk ik goed om te bespreken wat RIVM advies betekent voor gebieden met hogere waarden dan 3 7 3

a zie resultaten chemoiirs Dat gaat nog wel vragen oproepen

Daamaast verwacht ik dat M zal vragen naar stavaza I0 2e

Tot morgen

Groet

Van

DGRW 10 2e |@minienw nl 1Q 2e10 2e

10 2e @minienw nl

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com
Van 10 2e 10 2e @minienw nlDBO

Datum niaandag25 nov 2019 7 55 PM

Aan I 10 26 1 1 10 [2e | bSK | lQ 2e [@minienw nl

I 10 2e | B^ ]
Onderwerp Opmerkingen bij PFAS brief

Ha |l0 2e|ira0 ^^e

Zie bijgevoegd mijn opmerkingen bij de brief {nog geen tracks meer hoog over opmerkingen Fijn dat er al een grove voorzet ligt

daar kunnen we op verder bouwen Het zou in ieder geval fijn zijn als minister voorafgaand aan het overleg met RIVM een versie

van de brief kan lezen zodat ze ook haar mind op kan maken voor de redeneerlijn in het gesprek

Mijn belangrijkste aandachtspunten zijn de volgende

Ik zou {als dat lukt expliciet benoemen dat we samen metde decentrale overheden het advies van het RIVM volgen de

DGRW 10 2e | g ininienw nl 10 2e10 2e

@minienw nl10 2e
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redenering van het THK blijven volgen en dit een startpunt vangnet is zodat ze zich hier ook echt achter scharen

Morgen en of in het BO moeten we bespreken of de achtergrondwaarde geldt als minimumnorm Vrijdag had minister hier

een andere lijn in dan nu in de brief staat In de EK vragen zie je ook veel vragen over vastgestelde BKK s beleidsregels vs

De nieuwe norm Hier moeten we een heldere lijn op hebben

Relatie tussen HVN en tijdelijke landelijke achtergrondwaarde moet scherp zijn {het bekende voorbeeld van baggeren in

kleine slootjes op landbouwbodem

Een aparte alinea over B MKB is m i nodig ipv onder kopje vervolg

RIVM rapport kan vragen oproepen over vervoigstappen geconstateerde niveaus PEAS rond Chemours {55km Overwegen of

we hier in de brief op moeten ingaan

Nog als laatste overweging tbv bespreking morgen woensdagochtend {ipv morgen is er een MCSP Goed om dit morgen in het

achterhoofd te houden {voor evt politieke besluitvorming commitment en een korte voorbereiding gereed te hebben

Hartelijke greet
10 2e

BSK j 10 2e |@minienw nl

Verzonden maandag 25 november 2019 17 54

Aan | 10 2e | DGRW 10 2e |@minienw nl

10 2e |l0 2e I bsK | 10 2e

Onderwerp FW PFAS brief

Beste ^0 2^ en | 10 2e

HierbiJ een eerste versie van de PFAS brief voor de minister In deze fase is hij nog verre van compleet en wordt parallel uitgezet bij experts

Graag concentreren op de redeneerlijn en opzet voortracks and changes is het nogte vroeg dat kan in de versie van morgen

Van

10 2e DBG 10 2e @minienw nl

@minienw nl

Met vriendelijke groet
10 2e

Met vriendelijke groet

1W
DGRW 1 10 2e |@minienw til

Datum maandag 25 nov 2019 5 20 PM

Aan | 10 2e | 10 2e | BSK 10 2e l@mitiienw nl | 10 2e BSK { 10 2e ^@minienw nl

Onderwerp PFAS brief

Dag I 10 2e |et ^e
Hierbij de versie na verwerking van jullie reacties Jullie kunnen deze vast delen met de staatssecretaris Ik zet het uit bij een

aantal personen

Groet

Van

M Directoraat Generaal Water Bodem I Ministerie van Jnfrastructuur en Waterstaat I Rijnstraat 8 I Postbus 20904 I 2500 EX Den Haag I

1P 2e gpminiehw nl 11 10 2e I
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iOK2e I BSKC io gg l@nninienw nl] I0 2a |@vallei veluwe nl|] iQ 2s |@vallei yeluwe nl]
I0 2e l@iP0 nlll I0 2e |@ipo nl1 l |@noord holland nlH °X^^@noord holland nl1 1 iO Pe |

DGRWiI io 2e |@minienw nl1 | io 2e |@maiUotn|| io 2e |@mail com1
I0 2e |@heerenveen nl[1 io 2e |@heerenveen nl]

To

I 10X2en@ipo nl1 | 10X2e |@uvw nl[] 10 2e |@uvw nl1 | 10 2^ ^@vng nl|] 10 2e |@vng nl1

DGWB[| Q0 2e I@minienw nl1

\ BSK

Cc 10 2e

10 2e

10 PeFrom

Sent Tue 11 26 2019 10 06 10 PM

Subject BO Bodem

Received Tue 11 26 2019 10 06 11 PM

Geachte deelnemers BO Bodem

U bent op donderdag 28 november uitgenodigd voortwee overleggen

Van 11 15 tot 12 15 uur vindt het tweede BO PFAS plaats olv Minister van Veldhoven

Tijdens dit overleg zal een aanpassing van hettijdelijk handelingskader PFAS mondeling worden besproken Voorstellen voor aanpassing zijn op 26

november ambtelijkvoorbesproken met vertegenwoordigers van VNG IPO en UvW Graag bespreken wij met u de consequenties van deze

aanpassing en waar deze opiossingsruimte biedt voor de huidige knelpunten in de uitvoering Daarnaast bespreken we graag het vervolg van de

bestuurlijke samenwerking

Van 12 30 tot 13 30 vindt een Bestuurlijk overleg plaats met vertegenwoordigers van overheden en bedrijfsieven idem olv Minister van Veldhoven

Het Is haarverzoek of U ook aan dit overleg wilt deelnemen om samen met het bedrijfsleven te spreken over de oplossingen en knelpunten nav

het aangepaste tijdelijk handelingskader

Mocht u hier vragen over hebben^ dan kunnen we wellicht woensdag even telefonisch contact hebben Voor belde overleggen worden geen

stukken verspreid

Met vriendelijke groet

10 {2e

10 2e

10 2e

Ministerie van Infrastructnur en Waterstaat

Directoraat Ceneraal Water en Bodem

Rijnatraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 206511 2500 EZ | Den Haag

Ml 10 2e

10 2e IJ 10 2e10 2e

10 2e @rntnipti\v nl
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no r2e iVan

Aan

Onderwerp

Datum

Prioriteit

]J 10 2e lDGRW rn f2e110K2eT Tl B5K r no 2e niuH^eH dgrw

FW SPOED tekstje tbv label HVN

woensdag 27 november 2019 19 47 57

Hoog

Met vriendelijke groet

I0 2e I

Van □nMMUHHWVL 1 io 2e rws nl

Verzonden woensdag 27 november 2019 17 15

Aan ] BSK 1 I0 2e ~g minienw nl

CC | lO 2driOK2^ WVL | lQ 2e ^rws nl l iP 2|e | WVL | I0 2e Prws nl

H0 24 i0 2e i p Q^\A VI | I0 2e [5 rws nl

Onderwerp SPOED tekstje tbv ta be I HVN

Urgentie Hoog

n0 2e

1|QK2^

Bij deze de concepttekst vh Deltares rapport op het punt van HVN op aggregatieniveau 0 5

en 0 8 voor overig PFAS naast PFOS Kortheidshalve zie de tekst hieronder In essentie

wordt de keuze door Deltares voor beide acceptabel geacht wel met enige uitleg ook

Onder voorbehoud van review binnen Deltares zelf en de afronding van het defmitieve

rapport als totaal geef ik je mee de M aan te geven dat ze dus desgewenst een keuze kan

maken voor 0 8 voor HVN Waterbodem overige PFAS naast 3 7 voor PFOS specifiek

Groet

Verzonden met BlackBerry Work
www hiackherry com

Van I lBBe | WVL ^ 10 2e | g rwsnl

Datum woensdag 27 nov 2019 5 07 PM

Aan | lO 24|iol 2g WVL r I0 2e l@rws nl

Onderwerp FW SPOED tekstje tbv label HVN

HoKfroiTT^

Deze versie kan naar DGWB worden gestuurd met de disclaimer nog onder review

Met groet

11 1 10 2 g

121768 0523



11 1 10 2 g

1@delt3res nlVan EZH5BM

Verzonden woensdag 27 november 2019 16 27

Aan I WVL | 10 2e g rw s nS 10 2^ deltares nl

Onderwerp RE SPOED tekstje tbv label HVN

10X2e

1|0K2^

Met | ioK2e |ov0r|0q j_ v\ jj hebben de voorkeur voor de volledige versie Wat mij
betreft kan deze versie naar^ioKSel

Hartelijke greet
10X2e

11 1 10 2 g
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11 1 10 2 g
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IV HBJZVan

Aan

10 2e

sskII nu [2ei ti T } DGRW I IIIJUlllJK^eywVI V 10 2e L
iiBtngai [MaigQIIIlUI« MBHBJZ L iRW

10 2e |fWVL\j dMIgg Kwvn
RE Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader

woensdag 27 november 2019 10 29 16

Tildfiliik handelinn kadar hftmahrtjik van PFA^ varsia rinry

JCc

Onderwerp

Datum

Bijiagen

Hallo 10 2e

Het ziet er nu als voIgt uit

We zijn nog bezig met toelichting op normen voor oppervlaktewater en paragraaf 5 over lokaal

beleid

dMH

g minienw nlVan l 10 2e no 2e

Verzonden woensdag 27 november 2019 10 23

Aan

t10 2ej DGRW | 10 ^

| I0 2e g rws n l

nq 10K2el DGRW [

] BSK [ 10 2e

] HBJZ | I0 2e g minienw nl I lP 2e | |

gminienw nl 10 K1Q 2^ WVL

I0 2e \ HBJZ I0 2e j minienw nl I I0 2e

5 minienw nl

10K2e

10 2e

^WVL] WVL
lQ 2e ^rws nl ip ae I WVL | lQ 2e Prws nl

Onderwerp RE Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader

CC ]o rws nl10 2e10 2e

IMS

Ik vraag niet een definitieve tekst begin van de middag maar gewoon het beeld dat er dan ligt
Greet iQ 2e |

riniTieriiimTwaii

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

S 06j 10 2e |secr
El [

06| 10 2e 10 2^i a|0V2H^ n0V2e^ I1 CJK^6T

lgiminienw nl1Q 2e

] HBJZ ] 10 2eVan [ 10 2e l

Verzonden woensdag 27 november 2019 10 17

Aan ] BSK I ^minienw nl lQ 2e b 2e j10 2ej

lQ l lQX2e | WVL ] 10 2e Brws nl

DGRW

2e 1Q 2e

DGRW [ ^minienw nl [10 2e

iQ 2e ~|] HBJZ j iQ 2e l@minienw nl l[U HSa]l10 2e

l0minienw nl[I0 [2e

CC | I0 2e ~| WVL | 10 2e [5 rws n ff^ 2^ iD 2eKi PlQ^WVI
j 10 2e Brws nl I ffip ae| | WVL l 10 2e Prws nl

Onderwerp RE Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader

Hallo i0K2e 1^

Hiermee kan Ik nog niet uit de voeten

Wat is de bedoeling Schrappen we categorie 4 5 Wat geldt er dan voor toepassen onder

grondwaterniveau En waarom

Dit is een zeer grote wijziging van het handelingskader die we niet zomaar zonder toelichting
kunnen doorvoeren

Of laten we categorie 4 5 juist ongewijzigd staan In dat geval geldt dus nog steeds de

bepalingsgrens met hetzeifde verhaal

Wat betreft 4 4 toepassen in grondwaterbeschermingsgebieden boden grondwaterniveau

126376 0524



moest ook nog een knoop worden doorgehakt
Blijft dat de bepalingsgrens of wordt het de voorlopige achtergrondwaarde

Ik zie vender dat de tijd van 2 dagen om het handelingskader te schrijven nu met een halve

dag is ingekort Dat zal niet gaan Het is rond het middaguur niet af Wij mikken nog steeds op
de oorspronkelijk afgesproken tijd dat wij vandaag bij voorkeur eind van de middag de tekst

opieveren want wij kunnen niet heksen dat doen we nu ook wel maar er zijn grenzen aan wat

wij kunnen

IMZl

] BSK [ Bminien\A nlVan l 10 2e n0 2e

Verzonden woensdag 27 november 2019 09 59

10 2e

Aan I0 2e | x2e tlO ^ DGRW | I0 2e Kiminien\A n 1QX1 1Q 2^

WVL l I0 2e Prws nl 1 lQ 2e | HBJZ I0 2e j5 minienw nl

10 2e | 10 2e |] DGRW [

WVL

1QK2ed10 2^^rwq nl l

HBJZ 1 io 2e ^min env^ nl

Onderwerp RE Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader

] minienw nl1Q 2e

fWVLcc ]fflrws ni10 2e10 2e

10 2e

Alien

Ten aanzien van 4 5 voor toepassing onder grondwaterniveau is de afspraak dat we die laten

vallen op grond van wat we nu weten Wel beperking ten aanzien van

grond waterwingebieden Wordt nog uitgezocht hoe ver dat evt reikt

Graag begin van de middag mij een versie sturen

Alvast dank

Greet iQ 2e |

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat S 2515 XP Den Haag

® 06 1 10 2eyisecr I I0l 2e n 0G

B minienw nl

□10 2e

1Q 2e

Van 1Q 2e ^ 2e t10 2el DGRW

Verzonden dinsdag 26 november 2019 22 52

Aan 10 1 1Q T2^ WVL l 1Q 2e Prw s nl

l 10 2e n5 minienw nl 10 ^

10 2e | 10K2e1 DGRW [

I ^ WVL 1 I0 2e nS rws nl

] 10X2e |g rws nl 1 pip ^| WVL l 10 2e Brws nl

HBJZ

Onderwerp RE Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader

^minienw nl10 2e

] BSK

] HBJZ | 10X2e l@minienw nl

5 minienw nl

2e

10X2e

«fWVLCC 10 2e

10 2e

fq minienw nl10X2e

Hoi l 10K2e | |TIiX2gj 10K2e en [10K2ej^

Heel goed werk in hele korte tijd Ik vind het een heldere tabel

• Volgens mij is afgesproken dat we voor 4 4 de grondwaterbeschermingsgebleden de

bepalingsgrens aanhouden of gebiedsspecifiek beleid gemaakt door provincie De

provincies hebben dit ook ingebracht en dat is in overeenstemming met het voorbehoud

dat RIVM maakt in zijn rapport
• Voor 4 5 toepassingen onder grondwaterniveau zou ik aanraden dit ook op

bepalingsniveau te houden omdat we geen nadere informatie hebben over gedrag van

PFAS in grondwater uitlogingskarakteristieken etc gelijk 8 juli dus RIVM heeft de

achtergrondwaarden ook opgesteld voor de landbodem want dat is wat we hebben

126376 0524



gevraagd voor landbodem en hebben dus opzettelijk het watersysteem en grondwater
niet meegenomen in hun bewerkingen qaf |i0 2e| aan in telefonisch overleg met hem Ik

had |i0 2e| nameliik gevraagd wel specifiek lets over grondwater en waterbodem op te

nemen juist zodat we hier een nadere afweging in zouden kunnen maken afwijkend
van 8 juli

• 4 8 moet voigens mij in een ander oppervlaktewaterlichaam zijn
• Bij 4 9 1 heb ik de vraag aan l iQ 2eM waarom niet ook bagger uit andere

stroomgebieden zou mogen worden toegepast die voldoet aan de HVN Voigens mij zou

dat ook best mogen
• Vraag bij noot 6 is het nodig om in beheer van het Rijk te vermeiden Sluiten we

daarmee bepaalde plassen uit Het iijkt me niet relevant voor de deflnitie in open

verbinding met de Rijkswateren Of is dat gedaan in verband met Kaliwaal e d

Michiel en lio 20j alvast heel erg bedankt voor al jullie werki Vr gr 10 2e

Van |l io ^b | 2e | WVL j I0 2e E rws nl

Verzonden dinsdag 26 november 2019 16 50

Aan I io 2e no 2e

10 2e

] BSK I 1c0minienw nl I0 2e | HBJZ

10 2e ^ 2e t10 2e| DGRW

10 2e | 10K2e1 DGRW

1Q 2e

]ximinienw nl E

5 minienw nl

[ 10 2e

[10 2e

]S rws nl fTO24IOK2e HD j^WVI
j 1Q 2e |g rws nl 1 PiP {ae»H WVL l i10 2e Brws nl

HBJZ | I0 2e Kiminienw nl

Onderwerp Voortgang aanpassingtijdelijk handelingskader

WVL [CC 10 2e 10 2e

1Q 2e |TTO2g]|

Beste iQ 2e

tio 20 en ik zijn druk aan de slag met de aanpassing van het Tijdelijk Handelingskader op de

nieuwe inzichten van RIVM en Deltares en de eerdere nadere toelichting van 9 oktober op het

verspreiden van baggerspecie

We zijn nu al over de helft we verwachten dat we morgen de aanpassingen rond kunnen

krijgen

In bijgaande tabel kern van het handelingskader hebben we de aanpassingen opgenomen die

we doorvoeren inhoudelijk gezien De geel gemarkeerde zaken zijn een aanpassing als gevolg
van het advies van RIVM van de achtergrondwaarden en van Deltares voor het HVN Door het

advies van RIVM hebben we tabel 2 niet meer nodig die is in categorie 4 1 opgegaan Graag
hoor ik of jullie op basis van het RIVM advies voor categorie 4 4 en 4 5 vasthouden aan de

bepalingsgrens of daarvoor de tijdelijke achtergrondwaarde hanteren

tie groen gemarkeerde zaEen betreft de verwerking van de aanpassing van de interpretatie van

verspreiden van baggerspecie in oppervlaktewater
pe blauw gemarkeerde zaken betreft een verduidelijking die we hebben aangebracht mede op
basis van uitvoeringsvraagstukken

We werken de toelichting op de categorieen in deze tabel nu verder uit en passen de inleidende

en navolgende paragrafen aan op de actualiteit We hopen morgenmiddag dat af te ronden en

hebben donderdag gereserveerd om opmerkingen te verwerken

Gr I0 2e endMH
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Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie

1 Inleiding

Het eerdere stringente beleid voor het hergebruik van grond en baggerspecie die is verontreinigd met

stoffen waarvoor nog geen toepassingsnormen zijn ontwikkeld heeft in het gevai van PFAS houdende

grond en baggerspecie voor stagnatie gezorgd bij werkzaamheden waarbij grond en baggerspecie
vrijkomt Dit heeft in de praktijk tot problemen geleid in het kader van projecten in de grond weg

en waterbouw omdat de vrijkomende grond en baggerspecie niet kon worden afgezet Deze stagnatie
leidde tot aanzienlijke maatschappelijke kosten doordat baggerwerkzaamheden werden uitgesteld en

bijvoorbeeld infrastructurele werken en woningbouwprojecten vertraging opiiepen of stil kwamen te

liggen

Van verschillende kanten is er daarom bij mij op aangedrongen om in afwachting van de resuitaten

van nog iopende onderzoeken die een definitieve normsteliing mogeiijk maakt een vooriopige
opiossing te bieden voor de impasse die is ontstaan Daarom heb ik in afwachting van de resuitaten

van iopend onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS in Nederiand en de mate van bedreiging
daarvan voor mens en milieu op grond van de kennis die inmiddels over PFAS is bijeengebracht een

tijdelijk handelingskader voor het omgaan met PFAS houdende grond en baggerspecie opgesteld in

overleg met het interprovinciaal overleg IPO de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG en

de Unie van Waterschappen UvW Dit tijdelijk handelingskader gaf een interpretatie van de

zorgplichten op grond van de Wet bodembescherming de Waterwet en het Besluit bodemkwaliteit en

kon als zodanig al meteen in de praktijk worden toegepast Deze wettelijke zorgplichten houden in

dat de toepasser die redelijkerwijs kan vermoeden dat er nadelige effecten kunnen optreden voor

mens en milieu als gevolg van het toepassen van grond of baggerspecie maatregelen moet nemen

om die effecten te voorkomen of zo veel mogeiijk te beperken

Sinds de vaststelling van het tijdelijk handelingskader heeft het Iopende wetenschappelijke onderzoek

naar PFAS nieuwe resuitaten opgeleverd die al in de oorspronkelijke versie van het tijdelijk
handelingskader konden worden verwerkt en in de onderhavige geactualiseerde versie van het

tijdelijk handelingskader hebben geresulteerd Voorts hebben vragen die door de verschillende

fracties van de Tweede Kamer over het tijdelijke handelingskader zijn gesteld en reacties die daarop
van andere zijde zijn gegeven verdere verduidelijking hiervan mogeiijk gemaakt
Het tijdelijk handelingskader zal van kracht blijven totdat de Iopende onderzoeken zijn afgerond en

een definitief handelingskader kan worden vastgesteld

Het huidige beleid houdt in dat grond en baggerspecie die verontreinigd zijn met een stof waarvoor in

het kader van het Besluit bodemkwaliteit geen toepassingsnormen zijn opgenomen niet mogen
worden toegepast als daarin concentrates van de stof boven de zogenaamde bepalingsgrens zijn

vastgesteld Dit beleid is een invulling van de wettelijke zorgplichten waarmee een uitwerking wordt

gegeven aan het voorzorgbeginsel dat aan het algemene milieubeleid ten grondslag ligt Zo lang de

gevolgen van een verontreinigende stof voor mens en milieu nog niet bekend zijn moeten geen
onverantwoorde risico s voor mens en milieu worden genomen Daarom mag de bestaande

milieukwaliteit niet verder achteruitgaan en moet worden voorkomen dat de verontreinigende stof

zich verder in het milieu verspreidt

Het Besluit bodemkwaliteit dat voor de Regeling bodemkwaliteit de wettelijke grondslag vormt biedt

de mogelijkheid om op lokaal niveau in een aangewezen bodembeheergebied een gebiedsspecifiek
beleid vast te stellen waarmee wordt ingespeeld op de lokale en regionale omstandigheden die zich

voordoen bij de ontgraving en afzet van grond en baggerspecie in het gebied Binnen de

randvoorwaarden die in het Besluit bodemkwaliteit zijn aangegeven kan een lokale maximale waarde

worden vastgesteld voor toepassing van grond en baggerspecie binnen een aangewezen

beheergebied De randvoorwaarden houden in dat geen risico s voor mens en milieu mogen ontstaan

en dat de kwaliteit van de bodem binnen het beheergebied niet mag verslechteren stand still

Daarbij kan worden afgeweken van het uitgangspunt van het Besluit bodemkwaliteit dat geen

verslechtering van de bestaand bodemkwaliteit op locatieniveau is toegestaan Dit houdt in dat de

bestaande bodemkwaliteit op locatieniveau binnen het gebied wel kan verslechteren Omdat tot de

lokale maximale waarde alleen grond en baggerspecie mogen worden toegepast die in het

bodembeheergebied zelf zijn ontgraven is op gebiedsniveau echter geen sprake van verslechtering
omdat bodem en baggerspecie binnen het gebied alleen wordt verplaatst

Op grond van het onderzoek dat tot nu toe is gedaan was het verantwoord om vooruitlopend op de

vaststelling van een definitief handelingskader voor het toepassen van PFAS houdende grond en

baggerspecie in het tijdelijk handelingskader al enkele vooriopige waarden boven de bepalingsgrens
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vast te stellen die in het kader van de zorgplichten bij het toepassen van PFAS houdende grand en

baggerspecie konden worden gehanteerd Hierdoor is het grondverzet weer op gang gekomen Op
grand van de recent beschikbaar gekomen onderzoeksresuitaten zijn in deze geactualiseerde versie

van het tijdeiijk handelingskader enkeie nieuwe toepassingswaarden opgenomen waaronder

voorlopige achtergrondwaarden
RIVM zet intussen het PFAS onderzoek voort om te komen tot de vaststeliing van een definitief

handeiingskader

Voorts ben ik samen met de decentrale overheden bezig om een meetprogramma uit te voeren

teneinde een landeiijk dekkend beeld van het voorkomen van PFAS in bodem en waterbodem te

verkrijgen In het kader van het meetprogramma zai een advies worden opgegesteld over de wijze
van meten van PFAS^ zodat de meetwaarden van de verschiliende laboratoria die PFAS metingen
uitvoeren met eikaar vergeiijkbaar zijn In dit kader is tevens een lijst vastgesteld van PFAS met het

advies deze te meten om het landelijke beeld compleet te krijgen
^

Dit tijdeiijk handelingskader heeft geen juridische status Er wordt een informatieve invuiiing gegeven
aan de wettelijke zorgplichten om duideiijk te maken dat er voidoende wetenschappelijke
onderbouwing is om voor bepaalde toepassingen van PFAS houdende grond en baggerspecie
toepassingswaarden boven de bepaiingsgrens te hanteren Naast de wettelijke zorgpiichten biijven
ook het Besiuit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit onverminderd van toepassing op het

toepassen van PFAS houdende grond en baggerspecie

2 Schets van de PFAS problematiek

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

voorkomen Deze stofgroep bestaat uit ruim 6000 stoffen Hiertoe behoren onder meet de stoffen

perfiuoroctaanzuur PFOA perfluoroctaansuifonaat PFOS en HFPO DA GenX PFAS zijn stoffen die

door mensen zijn gemaakt vanwege hun specifieke eigenschappen zoals brandwerendheid en vuil

en waterafstotendheid Zij worden al decennia gebruikt in industriele en andere processen en

toegepast in alierlei ailedaagse producten zoais verf biusschuim pannen kieding en cosmetica

Kenmerkend voor deze stoffen is dat ze persistent mobiei en nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn
Van sommige PFAS is al aangetoond dat ze toxisch zijn De stoffen PFOS en PFOA behoren tot de

zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen ZZS Een aantai andere stoffen uit de PFAS groep zoais

GenX staan op de lijst van potentiele ZZS PZZS

Door het wijdverbreide gebruik en door emissies en incidenten worden PFAS inmiddels in Nederiand

en breder in Europa niet aiieen bij puntbronnen maar ook ais diffuse verontreiniging in bodem

grondwater en opperviaktewater aangetroffen
^ Dit wijdverspreide vookomen van PFAS was

aanieiding om RIVM te vragen onderzoek te doen naar het voorkomen de eigenschappen en de

risico s van PFAS te doen ter onderbouwing van in eerste instantie dit tijdeiijk handelingskader en

uiteindelijk toepassingsnormen in de Regeiing bodemkwaliteit

Fiet overheidsbeieid is er op gericht om deze stoffen zoveei mogeiijk uit de leefomgeving te weren

De aanwezigheid van ZZS dient zowei aan de voorkant preventie ais aan de achterkant beheer

aangepakt te worden Aan de voorkant betekent voorkomen dat er ZZS en in het milieu komen

Rijkswaterstaat en de provincies zijn op dit moment al de afgegeven vergunningen aan het

doorlichten op het gebruik van P ZZS in het productieproces het voorkomen daarvan in emissies

lozingen en afvaistromen en toepassing van de best beschikbare technieken om emissies naar het

miiieu te minimaliseren Ik adviseer andere bevoegde gezagen dit voorbeeld tevolgen
Om de decentrale overheden te ondersteunen ga ik onderzoek laten uitvoeren naar de bronnen van

^
Z e onder andere

Rijkswaterstaat 2014 Perfluoralkyizuren in Nederlands opperviaktewater 2003 2012

Anna Karrrr\an et al 2019 PFASs in the Nordic environment Screening of Poly and PerJIuoroalkyl Substances PFASs and Fxtractable

Organic Fluorine EOF in the Nordic Environment Nordic Council ofMinisters 2019 ISBN 978 92 893 6062 3

Renner R 2001 Growing concern over perfiuorinated chemicals Environmental Science and Technology 35 154A 160A

Renner R 2003 Concerns over common perfiuorinated surfactant Environmental Science and Technology 3 7 201A 202A

Rayne S 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 Port A 44 1145 1199

Expertisecentrum PFAS 2018 Aanwezigheid PFAS in Nederland Deelrapport C Diffuse belasting van PFOS en PFOA in de

bovengrond Kenmerk DDT219 1 18 008 244
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PFAS Dit onderzoek zal naar verwachting eind 2020 afgerond worden Op basis van informatie over

de bronnen kunnen maatregelen worden genomen om emissie van en blootsteiling aan PFAS verder

te minimaliseren

3 Het huidige toetsingskader

Overeenkomstig het voorzorgbeginsel is bij de invulling van de wetteMjke zorgpiichten in dit tijdeiijk
handeiingskader uitgangspunt dat de kwaliteit van de bodem het grondwater en het

opperviaktewater door de toepassing van PFAS houdende grond en baggerspecie niet mag

versiechteren {standstill] dat verspreiding via het grondwater moet worden tegengegaan en dat

rekening moet worden gehouden me bijzondere risicosituaties die zich kunnen voordoen en met

belangen die extra bescherming rechtvaardigen zoals het beiang van de drinkwatervoorziening
Bij de invuiling van de wetteMjke zorgpiichten in dit tijdeiijk handeiingskader wordt voorts zoveei

mogeiijk aangesloten bij de systematiek van het Besluit bodemkwaiiteit

Bij het toepassen van grond en baggerspecie in opperviaktewater wordt in het kader van het Besluit

bodemkwaiiteit aileen getoetst aan de bestaande kwaliteit van de water bodem waarop de grond of

baggerspecie wordt toegepast Deze is gericht op stand still

Bij het toepassen van grond en baggerspecie op de iandbodem wordt in het kader van het Besluit

bodemkwaiiteit daarentegen een zogenaamde dubbele toets gehanteerd Met deze dubbele toets

wordt aiiereerst weer beoogd te waarborgen dat het toepassen van grond en baggerspecie niet tot

versiechtering van de bestaande bodemkwaiiteit ieidt {stand still Daarnaast wordt daarmee beoogd
dat de bodem niet on geschikter wordt voor het vervullen van de beoogde functies die een

geleideiijke verbetering van de bestaande bodemkwaiiteit wenseiijk kunnen maken De dubbeie toets

houdt in dat de kwaiiteit van de grond of baggerspecie die wordt toegepast wordt getoetst aan 1 de

bestaande kwaiiteit van de water bodem waarop de grond of baggerspecie wordt toegepast

ingedeeid in een bodemkwaliteitskiasse en 2 de bodemfunctie die door de gemeente aan de

Iandbodem is toegekend op de zogenaamde bodemfunctiekaart uitgedrukt als bodemfunctieklasse

Op de bodemfunctiekaart kan onderscheid worden gemaakt tussen voldoen aan de

achtergrondwaarde in de praktijk aangeduid ais bodemfunctiekiasse landbouw natuur en de

bodemfunctiekiassen wonen en industrie Ter begrenzing van de bodemfunctieklassen zijn in

bijiagjPEHslj de Regeiing bodemkwaiiteit voor een groot aantal verontreinigende stoffen verschiliende

opiopende waarden vastgesteid die moeten waarborgen dat er gegeven de toegekende functies bij
het toepassen van grond en baggerspecie geen risico s voor mens en miiieu kunnen optreden Voor

de bodemfunctieklassen wonen en industrie worden deze waarden aangeduid ais maximale waarden

Voor de bodemfunctieklasse landbouw natuur wordt de achtergrondwaarde van de stof die in

Nederland wordt aangetroffen feitelijk als maximale waardegehanteerd Stoffen waarvoor in bijiage
iOEPwaarden zijn opgenomen worden aangeduid als genormeerde stoffen PFAS worden aangeduid als

ongenormeerde stoffen omdat daarvoor in bijIagSPPgfeen waarden zijn opgenomen Voor toepassing
van grond en baggerspecie die ongenormeerde stoffen bevatten gelden aileen de wetteMjke
zorgpiichten Zoals gezegd wordt ter invulling daarvan overeenkomstig het voorzorgbeginsel de

bepalingsgrens gehanteerd De bepalingsgrens is niet gebaseerd op een risicobenadering maar wordt

gehanteerd uit het oogpunt van voorzorg omdat er geen beter alternatief beschikbaar is Voor niet

genormeerde stoffen ontbreekt namelijk in de regel een risicoanalyse Als wel de nodige informatie

voorhanden is over de risico s die een stof bij het toepassen van grond en baggerspecie voor mens en

milieu meebrengt moet de bepalingsgrens niet als harde grens worden gehanteerd maar moet naar

bevind van zaken worden gehandeld

Flierop wordt ingegaan in paragraaf 10

De stoffen uit de PFAS stofgroep behoren tot de niet genormeerde stoffen De metingen die tot

dusver zijn verricht tonen aan dat PFAS in Nederland veelal boven de bepalingsgrens voorkomen Dit

betekent dat de gehalten van PFAS in grond en baggerspecie die uit de bodem ontgraven worden

boven de grens Mggen om die grond en baggerspecie met inachtneming van de wetteMjke
zorgpiichten te kunnen hergebruiken Op grond van de resultaten die in het kader van het PFAS

onderzoek al beschikbaar zijn kan in dit tijdeiijk handeiingskader voor PFAS een vernieuwd

toetsingskader worden vastgesteid

4 Het vernieuwde toetsingskader

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de voorlopige toepassingsnormen voor de

onderscheiden situaties waarin grond en baggerspecie worden toegepast Dit zijn voorlopige

Zie mijn brief van 291ES3e2019 kamerbrief Omaevingsveiliaheid en Milieurisico^a Kamerstukken II 2018 19
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toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie waarmee invulling wordt gegeven
aan de wettelijke zorgplichten Voor een definitieve normstelling moeten ook de resultaten bekend

zijn van nog lopend onderzoek naar de mobiliteit uitloging bio accumulatie en het gedrag van PFAS

in grondwater
Voor het toepassen van grond en baggerspecie zijn de toepassingsnormen afgeleid van

1 een rapportage van het RIVM^ over de risicogrenzen van de tot de PFAS stofgroep behorende

stoffen PFOA PFOS GenX en andere PFAS voor de bodemfuncties landbouw natuur wonen en

industrie

2 pm

3 pm

Naar PFOA PFOS en GenX heeft het RIVM specifiek onderzoek gedaan Andere PFAS is bij dit

onderzoek aangesloten

De aangegeven toepassingswaarden kunnen binnen de randvoorwaarden die daarvoor in het Besluit

bodemkwaiiteit zijn gegeven op iokaai of regionaal niveau in een aangewezen bodembeheergebied
worden gespecificeerd als er Iokaai aanleiding is om een andere waarde vast te stellen zie paragraaf
5 Iokaai beleid

De nummers in de eerste kolom corresponderen met de nummers van de paragrafen waarin de

toepassingswaarden worden toegelicht

Toepassingswaarde ^’

Cpg kg d s

Categorie Toepassingssituatie

Op de landbodem

Grond en baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau^^4 1

Bodemkwaliteitsklasse Bodemfunctieklasse

wonen en of industrie wonen en of industrie PFOS 3

PFOA 7

GenX 3

Andere PFAS 3

iandbouw natuur wonen en of industrie PFOS 0 9

PFOA 0 S

Andere PFAS 0 8

iandbouw natuur PFOS 0 9

PFOA 0 8

Andere PFAS 0 8

Baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau^i ais bedoeid

in artikel 35 onderf BBK verspreiden van baggerspecie op

aangrenzend perceel of weiianddepot

4 2 PFOS 3

PFOA 7

GenX 3

Andere PFAS 3

4 3 Grond en baggerspecie grootschaiig toepassen boven

grondwaterniveau y

PFOS 3

PFOA 7

GenX 3

Andere PFAS 3

Grond en baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau
^ in

grondwaterbeschermingsgebieden

4 4

Of keuze

PFOS 0 9

PFOA 0 8

Andere PFAS 0 8

Grond en baggerspecie toepassen onder grondwaterniveau
^

met inbegrip van grootschalige toepassing

4 5 Bepaiingsgrens 0 ^
Of keuze

PFOS 0 9

PFOA 0 8

Andere PFAS Q 8

In oppervlaktewater

4 6 Grond toepassen Bepaiingsgrens 0 1

4 7 1 Baggerspecie toepassen in hetzeifde opperviaktewaterlichaam

of stroomafwaarts geiegen oppervlaktewateriichamen ais

Geen toets aan

kwaliteit wei meten
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Toepassingswaarde
^

pg kg d sQ

Categorie Toepassingssituatie

bedoeld in artikel 35 onder g BBK verspreiden van

baggerspecie in zoet of zout oppervlaktewater

indien verdacht op

piintbronnen en toetsen

op uitschieters

4 7 2 Baggerspecie toepassen benedenstrooms in hetzelfde

opperviaktewateriichaam in ophogingen in waterbouwkundige

constructies uitgezonderd de diepe plas ais bedoeid in artikei

35 onder d BBK

Geen toets aan

kwaliteit wei meten

indien verdacht op

pjntbronnen en toetsen

op uitschieters

Bepaiingsgrens4 8 Baggerspecie toepassen bovenstrooms in hetzelfde

opperviaktewateriichaam of in een ander

opperviaktewateriichaam in ophogingen in waterbouwkundige

constructies uitgezonderd de diepe pias ais bedoeld in artikei

35 onder d BBK

4 9 1 Baggerspecie toepassen in niet vrijiiggende diepe piassen die in

open verbinding staan met een rijkswateren Hierbij geidt

vender ais voorwaarde dat de baggerspecie afkomstig moet zijn

uit hetzeifde stroomgebied ^lio z^ Rijn Eems en Scheide de

verondieping moet zijn gestart en in de nabijheid van de diepe

pias geen kwetsbare object is geiegen zoais waterwingebied

grondwaterbeschermingsgebied of een winput voor de pubiieke

drinkwaterwinning In de Handreiking voor het herinrichten van

diepe piassen is op biadzijde 26 aangegeven hoe dit kan

worden vastgesteld^^’

PFOS 3 7

6 2 FTS 0 6

EtFOSAA 0 8

Andere PFAS 0 5

Bepaiingsgrens 0 1 ®4 9 2 Baggerspecie toepassen in diepe piassen die niet voidoen aan

criteria in 4 9 1^^

1 Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geidt in piaats van boven grondwaterniveau tot ten hoogste 1

meter onder het maaiveid Indien de grond ais gevoig van zetting op termijn in de verzadigde zone terechtkomt

wordt de grond geacht boven grondwaterte zijn toegepast
2 Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geidt in piaats van onder grondwaterniveau op een diepte van

1 meter en meer onder het maaiveid Indien de grond ais gevoig van zetting op termijn in de verzadigde zone

terechtkomt wordt de grond geacht boven grondwater te zijn toegepast
3 Het bevoegd gezag kan voor het toepassen van gebiedseigen grond en baggerspecie uit het desbetreffende

beheergebied een gebiedsspecifieke afweging maken Hierop wordt ingegaan in paragraaf 5

4 Bij het toepassen van baggerspecie bovenstrooms in dezeifde watergang kan gebiedsspecifiek afgeweken
worden van de bepaiingsgrens bij toepassing van PFAS houdende baggerspecie PFAS houdende baggerspecie
mag toch worden toegepast ais door metingen is aangetoond dat het PFAS gehalte in de toe te passen

baggerspecie iager is dan de achtergrondwaarde op de toepassingsiocatie Hierop wordt ingegaan in paragraaf 5

5 Bij het toepassen van baggerspecie in diepe piassen kan gebiedsspecifiek afgeweken worden van de

bepaiingsgrens bij toepassing van PFAS houdende baggerspecie Baggerspecie mag toch worden toegepast ais er

een locatie specifieke afweging gemaakt is waarbij aangetoond is dat er minimaie uitwisseiing is met het

grondwater de diepe pias moet in ieder geval geohydrologisch geisoieerd zijn Verder kan er ook een

uitzondering gemaakt worden voor baggerspecie uit de directe omgeving het eigen beheersgebied Hierop
wordt ingegaan in paragraaf 5

6 Onder vrijiiggende en niet vrijiiggende diepe piassen worden verstaan

vrijiiggende diepe pias een diepe pias niet geiegen in een opperviaktewateriichaam in beheer bij het Rijk die

boven de sprongiaag nauwelijks gevoed worden door een oppervlaktewater van elders De verblijftijd van het

water is voor 90 van het jaar langer dan een maand Ais de diepe pias een gedeelte uitmaakt van een groter

opperviaktewateriichaam wordt de rest van het opperviaktewateriichaam beschouwd ais oppervlaktewater van

elders

niet vrijiiggende diepe pias een diepe pias geiegen in een oppen laktewaterlichaam in beheer bij het Rijk of

diepe pias die niet aan de definitie van vrijiiggende pias voldoet

7 Op de waarden uit deze tabel hoeft tot 10 organische stof geen bodemtypecorrectie toegepast te worden

dit is overeenkomstig de systematiek zoais die op dit moment al voor PAK geidt

De toepassingsnormen voor de onderscheiden categorieen van toepassingen worden hieronder

toegelicht

4 1 Grond en baggerspecie toepassen op de landbodem boven grondwaterniveau

Voor het toepassen van PFAS houdende grond en baggerspecie op de landbodem kunnen op de
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landbodem voor de bodemfunctieklasse Industrie of wonen alsmede de daarmee

corresponderende bodemkwaliteitskiasse Industrie onderscheidenlijk wonen de volgende

toepassingswaarden worden gehanteerd
voor PFOS 3 per kilogram droge stof pg kg d s

voor PFOA 7 microgram pg kg d s

voor GenX 3 pg kg d s

voor andere individuele PFAS 3 pg kg d s

Het niveau voor andere individuele PFAS is ontleend aan de waarde voor PFOS Van PFOS is

bekend dat het een van de meer zorgwekkende PFAS verbindingen is Daarom is overeenkomstig
het voorzorgbeginsel voor deze stof gekozen als indicator

Bij de aangegeven waarden bestaan er volgens de huidige inzichten geen onaanvaardbare risico s

voor mens en milieu Omdat de onderzoeken naar mobiliteit uitloogkarakteristieken gedrag in

grondwater en bio accumulatie nog lopen is een gedifferentieerde normstelling voor de

bodemfunctieklassen en bodemkwaliteitsklassen wonen en Industrie op dit moment nog voorbarig
Daarom worden overeenkomstig het voorzorgbeginsel voor de bodemfunctieklasse Industrie

voorlopig dezelfde maximale waarden als toepassingswaarden gehanteerd die ook gelden voor de

bodemfunctieklasse en bodemkwaliteitskiasse wonen Zo wordt voorkomen dat de problematiek
van PFAS houdende grond en baggerspecie lopende het onderzoek dat een definitieve normstelling

mogelijk maakt nog groter kan worden Decentrale bevoegde gezagen kunnen hier binnen de

kaders die het Besluit bodemkwaliteit hiervoor aangeeft in het kader van gebiedsspecifiek beleid

een andere afweging maken en in een aangewezen bodembeheergebied lagere dan wel hogere

toepassingsnormen vaststellen Hierop wordt ingegaan in paragraaf 5

Voor de bodemfunctieklasse landbouw natuur en de daarmee corresponderende
bodemkwaliteitskiasse landbouw natuur gelden de voorlopige achtergrondwaarden als

toepassingswaarde te weten

voor PFOS 0 9 pg kg d s

voor PFOA 0 8 pg kg d s

voor GenX 0 8 pg kg d s

voor andere individuele PFAS 0 8 pg kg d s

De aangegeven toepassingswaarden gelden alleen als grond of baggerspecie boven

grondwaterniveau worden toegepast Voor een aantal specifieke situaties die als categorieen 4 2

4 3 en 4 4 zijn onderscheiden worden deels afwijkende toepassingswaarden gehanteerd

Toepassingen beneden grondwaterniveau vallen onder categorie 4 5

Voor andere individuele PFAS is overeenkomstig het voorzorgbeginsel weer aangesloten bij de

laagste voorlopige achtergrondwaarde

Ten opzichte van de oorspronkelijke versie van het tijdelijk handelingskader kon op grond van

nieuwe onderzoeksresultaten de bepalingsgrens van 0 1 pg kg d s worden verhoogd tot de

aangegeven toepassingswaarden

Bij vergunningaanvragen voor uitvoer van grond en baggerspecie naar een andere EU lidstaat zal

de ILT rekening houden met de beoordeling door het buitenlandse bevoegd gezag maar ook met

de kennis en toezichtscapaciteit van die autoriteit In elk geval zal de ILT de buitenlandse

autoriteit opmerkzaam maken op mogelijk aanwezige of daadwerkelijk gemeten gehalten PFAS en

de door Nederland gehanteerde toepassingsnormen

De dubbele toets die bij toepassen op de landbodem moet worden uitgevoerd houdt in dat de

strengste van de twee toepassingswaarden voor de bodemkwaliteitskiasse onderscheidenlijk
bodemfunctieklasse geldt Als de bodemfunctieklasse bijvoorbeeld wonen of Industrie is terwiji
de bestaande bodemkwaliteit in de bodemkwaliteitskiasse landbouw natuur is ingedeeld moet als

toepassingswaarde de bodemkwaliteitskiasse voor landbouw natuur worden gehanteerd
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