
Voor de bodemfunctieklasse landbouw natuur moet worden uitgegaan van de voorlopige landelijke

achtergrondwaarde In de oorspronkelijke versie van het Tijdelijk handelingskader werd

overeenkomstig het voorzorgbeginsel ter invulling van de zorgplicht de bepalingsgrens van 0 1

pg kg d s gehanteerd om verslechtering te voorkomen Als de bestaande kwaliteit van de bodem

echter al slechter was mocht van die waarde worden uitgegaan mits deze niet hoger was dan de

toepassingsnorm die voorde bodemfunctiekiassen en bodemkwaliteitskiassen Industrie en wonen

worden gehanteerd In feite kwam dit er op neer dat daar een iokale achtergrondwaarde werd

gehanteerd als grens voor het toepassen om verslechtering te voorkomen Nu het mogelijk is een

voorlopige landelijke achtergrondwaarde vast te stellen moeten Iokale achtergrondwaarden

overeenkomstig de systematiek van het Besluit bodemkwaliteit via gebiedsspecifiek beleid worden

vastgesteld

Het is momenteel nog niet mogelijk om een cumulatieve norm voor PFAS vast te stellen Omdat dit

zeer complex blijkt is hiervoor meer tijd nodig Daarom is er in dit tijdelijk handelingskader nog

geen cumulatieve norm opgenomen die rekening houdt met de cumulatie van effecten die door van

verschillende PFAS worden veroorzaakt Het RIVM doet hier nog onderzoek naar

4 2 Baggerspecie toepassen op de landbodem boven grondwaterniveau als bedoeld in artikel

35 eerste lid onder f van het Besluit bodemkwaliteit

Voor het verspreiden van baggerspecie uit watergangen op aangrenzende percelen of in een

weilanddepot artikel 35 onder f^van het Besluit bodemkwaliteit gelden op grond van artikel 60

van het Besluit bodemkwaliteit gparte toepassingsnormen Hiervoor gelden dezelfde

toepassfngsnormen ars voor andere vormen van toepassen van grond of baggerspecie op dd

landbodem boven het grondwaterniveau Bij de aangegeven waarden bestaan er volgens dj|

huidige inzichten geen onaanvaardbare risico s voor mens en milieu

Het uitgangspunt van standstill komt niet in het geding door deze toepassingsnormen ook te

hanteren als de landbodem is ingedeeld in de bodemifuhdtiekfasse of bodemkwatiteitsklasse

landbouw natuur Daarvoor worden bij andere toepassingen van grond en baggerspecie wel

strengere waarden gehanteerd namelijk de voorlopige achtergrondwaarden Omdat de

baggerspecie in een watergang daarin door afspoeling van grond van de aangrenzende terreinen is

terechtgekomen zal de baggerspecie over het algemeen dezelfde kwaliteit hebben als de

landbodem waarop de grond of baggerspecie wordt toegepast

Om dezelfde reden is het niet altijd nodig om de kwaliteit te bepalen van de baggerspecie die op de

kant wordt gezet Wel moet er een aantal representatieve metingen worden gedaan Het is

mogelijk dat er bij de metingen in de baggerspecie onverwacht hoge waarden van PFAS te zien

zijn In dat geval dient te worden nagegaan of er een puntbron aanwezig is In het kader van de

wettelijke zorgplichten dient bij onverwachte waarden gedetailleerder onderzoek gedaan te worden

om ervoor te zorgen dat de water of bodemkwaliteit niet verslechtert door het toepassen van

baggerspecie met te hoge gehalten van PFAS Het is daarom niet wenselijk om toe te staan dat het

PFAS gehalte helemaal niet hoeft te worden bepaald voor het mogen verspreiden van baggerspecie
uit een watergang op de kant

Baggerspecie die om wat voor reden dan ook niet voldoet aan de toepassingswaaren mag niet op

de kant worden verspreid Anders dan bij het benedenstrooms toepassen van baggerspecie in

hetzelfde oppervlaktewaterlichaam zie „citeg9r| aj4 7 zou in dat geval de baggerspecie niet vanzelf

door natuurlijke processen terug op de kant zijn gekomen zodat het hier wel zinvol is om het
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beoogde kwaliteitsniveau van de baggerspede als uitgangspunt voor de toepassingsnormen te

hanteren

Voor het toepassen van baggerspede uit watergangen op de kant is het in het kader van de dubbele

toets niet nodig om de bodemkwaliteit vast te stellen Dit heeft geen toegevoegde waarde omdat de

uitkomsten voor het mogen toepassen geen reievante informatie opievert

Aidus kan het onderhoud van watergangen door waterschappen door middei van het periodiek op

de kant zetten van baggerspede gewoon doorgang vinden

4 3 Grond en baggerspede grootschaUg toepassen op de landbodem boven grondwaterniveau

Degene die grond of baggerspecie grootschalig toepast heeft in de systematiek van het BBK de

keuze of hij wil voldoen aan de algemene toepassingsnormen of aan de spedfieke

toepassingsnormen voor grootschalig toepassen De spedfieke toepassingsnormen voor grootschalig

toepassen hebben betrekking op emissies uit de grond of baggerspecie Daarnaast gelden voor

grootschalig toepassen de toepassingsnormen voor de bodemfunctieklasse Industrie

Voor PFAS houdende grond en baggerspecie kunnenjiog geen toepassingswaarden worden

vastgesteld die uitgaan van optredende emissies Deze hoeven vooraisnog niet te worden bepa3^
In lijn met de systematiek van het Besluit bodemkwaliteit worden voor grootschalig toepassen van

PFAS houdende grond en baggerspede op de landbodem bij grootschalig toepassen de

toepassingswaarden voor de bodemfunctieklasse Industrie gehanteerd ook als de bodem is

ingedeeld in de klasse landbouw natuur Dit laatste wijkt overeenkomstig de systematiek van het

BBK af van de toepassingsnormen voor categorie 4 1 toepassen van grond en baggerspecie op de

landbodem boven grondwaterniveau

4 4 Grond en baggerspecie toepassen op de landbodem boven grondwaterniveau in

grondwaterbeschermingsgebieden

In grondwaterbeschermingsgebieden blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het

toepassen van grond en baggerspecie boven grondwaterniveau Dit is 0 1 ug kg d s Flet

voorzorgbeginsel brengt met zich mee dat met het oog op het zwaarwegende belang van de

drinkwaterwinning geen onnodige risico s worden genomen

4 5 Grond en baggerspecie toepassen op de landbodem onder grondwaterniveau

Lopende het onderzoek naar het gedrag van PFAS in grondwater en aridere voor del erspfeiding

van PFAS in grondwater belangrijke onderzoeken is de toepassingsnorm voor grond en

baggerspecie die op de landbodem onder grondwaterniveau worden toegepast vooraisnog de

bepalingsgrens te weten 0 1 ug kg d s Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in

plaats van onder grondwaterniveau op een diepte van 1 meter of meer onder het maaiveld Het

voorzorgbeginsel brengt met zich mee dat geen onnodige risico s worden genomen Dergelijke
risico s kunnen ontstaan doordat PFAS houdende grond en baggerspecie direct in contact kan

komen met grondwater waardoor er vanwege het mobiele karakter van PFAS risico op

verspreiding in het grondwater ontstaat Deze toepassingsnorm geldt ook voor grootschalig

toepassen van grond en baggerspecie onder grondwaterniveau

5 Invoer en uitvoer van grond en baggerspecie uit en naar andere landen van de EU

PFAS houdende grond en baggerspecie die in een andere EU lidstaat is vrijgekomen moet op

dezelfde wijze worden behandeld als PFAS houdende grond en baggerspecie die in Nederland is

vrijgekomen Het is een product dat onder de vrijheid van handelsverkeer valt en niet aan

discriminerende belemmeringen mag worden onderworpen waardoor het minder aantrekkeiijk
wordt om het product te verhandelen en in Nederland toe te passen Net als voor PFAS houdende
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grand en baggerspecie uit Nederland geldt dat concentrates van PFAS moeten worden vastgesteld

tenzij het vanwege de herkomst van de grond of baggerspecie of anderszins duidelijk is dat de

grond of baggerspecie geen PFAS kan bevatten De milieuhygienische verklaring moet hierover

duidelijkheid bieden De ILT kan in het kader van de Europese verordening overbrenging
afvalstoffen EVOA de vergunning voor de invoer in Nederland van grond of baggerspecie die niet

aan de generieke of lokale toepassingsnormen voldoet weigeren Bij de invoer moet onder meer de

bestemming van de grond of baggerspecie worden aangegeven en worden aangetoond dat deze

daar kan worden toegepast Daarbij moet ook rekening worden gehouden met eventueel

vastgesteide strengere lokale toepassingsnormen Er hoeft geen rekening te worden gehouden met

minder strenge lokale toepassingsnormen omdat daarvoor de voorwaarde geldt dat de grond of

baggerspecie uit het aangewezen bodembeheergebied afkomstig moet zijn en het gebiedsspecifieke
beleid nodig is om op gebiedsniveau problemen bij het grondverzet op telossen

6 Storten reinigen opslaan en saneren van PFAS houdende grond en baggerspecie

Voor inrichtingen voor het storten op stortplaatsen of in baggerdepots reinigen opslaan of

verwerken van grond of baggerspecie geldt volgens de Wet milieubeheer een vergunningen of

meldingenregime Over het algemeen staan de verleende vergunningen bedoelde handelingen niet

toe als grond en baggerspecie met PFAS is verontreinigd Dit levert problemen op omdat veel grond
en baggerspecie met PFAS zijn verontreinigd en de gehalten aan PFAS of andere verontreinigende
stoffen zodanig kunnen zijn dat de grond en baggerspecie niet altijd overeenkomstig het Besluit

bodemkwaliteit op de bodem of in oppervlaktewater kunnen worden toegepast De vergunningen
van de rijksbaggerdepots Slufter IJsseloog en Hollands Diep hanteren de POP verordening als

plafond voor het accepteren van PFAS houdende baggerspecie De vergunning staat binnen dat

plafond toe dat baggerspecie wordt gestort die niet toepasbaar is omdat deze met andere stoffen

dan PFAS is verontreinigd of vanwege het feite dat het gehalte aan PFAS nuttige toepassing in de

weg staat

Beleidsuitgangspunt is dat zo min mogelijk afvalstoffen mogen worden gestort Dit houdt in dat

grond en baggerspecie alleen dan gestort mogen worden als de grond of baggerspecie eventueel na

reiniging niet nuttig kan worden toegepast in een van de toepassingen die vallen onder artikel 35

van het besluit PFAS houdende grond en baggerspecie komt alleen voor storten in aanmerking als

het gehalte aan PFAS ook na reiniging hoger is dan de toepassingsnorm of de grond en

baggerspecie op basis van andere verontreinigingen niet kunnen worden toegepast ook niet na

reiniging

Het is daarom wenselijk dat het storten op stortplaatsen of in baggerdepots reinigen opslaan of

verwerken van PFAS houdende grond of baggerspecie mogelijk is Daarom wordt geadviseerd om

de vergunningen aan te passen zodat dit mogelijk wordt Daarbij kan het volgende worden

opgemerkt

Als grond of baggerspecie op grond van de aanwezigheid van andere stoffen dan PFAS moeten

worden gestort omdat reiniging geen soelaas biedt en de gehalten aan PFAS de toepassingsnormen
voor toepassen op de landbodem boven grondwaterniveau in de label niet overschrijden dan kan

het storten van grond en baggerspecie op een stortplaats op de landbodem worden toegestaan

zonder dat specifieke aanvullende maatregelen hoeven te worden getroffen die verband houden met

de aanwezigheid van PFAS in de grond of baggerspecie Het is namelijk ook toegestaan grond en

baggerspecie met een PFAS gehalte beneden de hergebruiksgrens toe te passen op de landbodem

boven grondwaterniveau Wei moet het effluent gecontroleerd worden op de aanwezigheid van

PFAS Indien er zorg is dat lozingen van effluent zouden kunnen leiden tot een overschrijding van

de oppervlaktewaternorm en dient in overleg getreden te worden met het bevoegde gezag Dit

geldt ook voor het opslaan van de grond of baggerspecie

Als baggerspecie wordt gestort in een baggerspeciestortplaats in het oppervlaktewater die net als

niet vrijiiggende diepe plassen in open verbinding staat met een rijkswater en de gehalten aan

PFAS de toepassingsnorm voor toepassen in een niet vrijiiggende diepe plas die in open verbinding
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staat met een rijkswater zie paragraaf 4 9 I niet overschrijdt dan kan het storten van

baggerspecie in een baggerspeciestortplaats in het oppervlaktewater worden toegestaan zonder dat

spedfieke aanvuiiende maatregeien hoeven te worden getroffen die verband houden met de

aanwezigheid van PFAS in de baggerspede Het is namelijk ook toegestaan baggerspede met een

PFAS gehalte beneden deze grens toe te passen in een niet vrijiiggende diepe plas die in open

verbinding staat met een rijkswater Wei moet het effluent gecontroleerd worden op de

aanwezigheid van PFAS Indien er zorg is dat lozingen van effluent zouden kunnen leiden tot een

overschrijding van de oppervlaktewaternorm en dient in overleg getreden te worden met het

bevoegde gezag

In baggerspededepots kan alleen PFAS houdende baggerspede worden gestort als de vergunning
dat toestaat Deze kunnen alleen worden verleend als de inrichtingen hiervoor adequaat zijn

ingericht De baggerspede wordt net als in het handelingsperspectief voor bagger uit het eigen

beheersgebied vooralsnog niet getoetst aan criteria voor PFAS Indien uit metingen blijkt dat er

sprake is van onverwacht hoge gehalten aan PFAS kan de bagger niet zonder meer worden

gestort In het kader van de zorgplicht vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water KRW dient

onderzoek gedaan te worden naar de invioed van het effluent op het water waarop geloosd wordt

om zeker te zijn dat de omiiggende water en bodemkwaliteit niet verslechtert door de lozing van

het effluent Bij zorg over een eventuele overschrijding van de oppervlaktewaternorm n is nader

overleg met het bevoegde gezag noodzakelijk

Als de gehalten aan PFAS boven de toepassingsnormen uitkomen dient zeker te zijn dat de

inrichting waar de PFAS houdende grond of baggerspecie wordt gestort of opgeslagen is uitgevoerd
met een ondoorlatende onderafdichting en dat lozingen alleen gecontroleerd plaatsvinden Mocht dat

niet het geval zijn dan word geadviseerd dat aanvuiiende maatregeien worden genomen worden om

te voorkomen dat PFAS uitspoelen en zich in de omgeving verspreiden Daarnaast moet in het

effluent gemeten worden op het gehalte aan PFAS Indien er zorg is dat lozingen van effluent zouden

kunnen leiden tot een overschrijding van de opperviaktewaternorm en dient in overleg getreden te

worden met het bevoegde gezag

Het reinigen van PFAS houdende grond in verband met de aanwezigheid van andere

verontreinigende stoffen dan PFAS kan worden toegestaan als de gehalten aan PFAS beneden de

toepassingsnormen blijven Als grond gehalten aan PFAS bevat die boden de toepassingsnormen
uitkomen moet de inrichting een vergunning hebben om de grond te mogen reinigen Met

betrekking tot reinigen lopen er op dit moment proeven die kansrijk zijn om PFAS houdend zand te

reinigen Daarom worden vooralsnog geen verklaringen van niet reinigbaarheid afgegeven voor

PFAS houdend zand Tot dit zand gereinigd kan worden moet het met vergunning tijdelijk worden

opgeslagen Daarbij moeten maatregeien worden genomen ter beheersing van de risico s voor mens

en milieu Hierbij kan gedacht worden aan een boven en onder afdichting van de grond zodat de

grond niet kan uitiogen naar de omgeving

7 Onderzoek en metingen

Er zijn verschillende onderzoeksopdrachten aan het RIVM gegeven om de gevolgen van het voor-

komen van PFAS in het milieu in kaart te brengen en risicogrenzen vast te stellen voor PFAS

houdende grond en baggerspecie in de verschillende te onderschelden situatles De resultaten van

het onderzoek welke tot nu toe beschikbaar zijn vormen de grondslag om in dit toepassingskader

voorlopige toepassingsnormen te kunnen vaststellen Er zijn echter nog verschillende aspecten in

onderzoek in het bijzonder de karakteristieken van de verschillende stoffen uit de PFAS groep met

betrekking tot mobiliteit uitloogbaarheid gedrag in grondwater en bio accumulatie Naar

verwachting zal in 2020 voldoende informatie zijn verzameld om dit tijdelijke handelingsperspectief
te kunnen evalueren en zowel voor de landbodem als voor oppervlaktewaterlichamen het definitieve

handelingsperspectief voor het toepassen van PFAS houdende grond en baggerspecie te kunnen

vaststellen

In het kader van het Besluit bodemkwaliteit zullen initiatiefnemers tot grondverzet uit binnen en
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buitenland de gehalten aan PFAS in toe te passen grand en baggerspecie moeten vaststellen en

laten vastleggen in een miiieuhygienische verklaring die eike partij moet begeieiden

Het verdient aanbeveiing dat de betrokken overheden zoais gemeenten ook zeif het initiatief

nemen om het voorkomen van PFAS op lokaai niveau preciezer in beeid te brengen Zij hebben deze

informatie namelijk nodig als grondsiag voor hun lokale beieid ais zij iokale maxi male waarden wiilen

vaststeilen die afwijken van de generieke normen die in de Regeiing bodemkwaiiteit worden

opgenomen Een van de vereisten die het Besiuit bodemkwaiiteit voor dergeiijk iokaal beieid steitis

de vaststeiling van een bodemkwaiiteitskaart die een beeid geeft van het voorkomen van PFAS in

een aangewezen bodembeheergebied Daarnaast moet worden aangetoond dat het lokaie beieid

voldoet aan het uitgangspunt van standstill Een dergeiijke bodemkwaiiteitskaart kan ook dienen als

grondsiag om op eenvoudige wijze de voor het toepassen benodigde miiieuhygienische verklaringen
te kunnen afgeven en daarmee onderzoekslasten in individuele gevallen te beperken en vertraging

bij het grondverzet te voorkomen

Op de website van Bodem zal de komende tijd meer informatie over nieuwe ontwikkelingen rond

PFAS worden gepubliceerd zodat alle betrokkenen over de kennis kunnen beschikken om de

benodigde acties uit te voeren Daarnaast is de helpdesk van Bodem beschikbaar voor praktische

vragen

8 Besiuit BodemkwaMteit definitie toepassen van grond of baggerspecie

Het handelingskader is onderdeel van het Besiuit Bodemkwaiiteit In het Besiuit bodemkwaiiteit

wordt gedefinieerd wat er onder toepassen van grond of baggerspecie wordt verstaan het

aanbrengen verspreiden en tijdelijk opslaan van grond of baggerspecie en het houden van grond en

baggerspecie in die toepassing De vormen van toepassen die volgens het Besiuit bodemkwaiiteit

zijn toegestaan zijn limitatief opgesomd in artikel 35 van het besiuit Voorandere toepassingen

biedt het Besiuit bodemkwaiiteit geen grondsiag Er is dan geen sprake van nuttig toepassen maar

van verwijderen van afvalstoffen waarop hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer van toepassing is

Met het toepassen van PFAS houdende grond en baggerspecie wordt in dit tijdelijk handelingskader
alleen gedoeld op de vormen van toepassen die in artikel 35 zijn opgesomd Voor het toepassing

van PFAS houdende grond en baggerspecie is niet alleen het tijdelijk handelingskader van belang
maar dient vanzelfsprekend ook te worden voldaan aan alle verplichtingen die voor het toepassen

voortvloeien uit het Besiuit bodemkwaiiteit bijvoorbeeld dat geen grotere hoeveelheid grond of

baggerspecie mag worden toegepast dan volgens gangbare maatstaven nodig is voor het

functioneren van de toepassing waarin de grond en baggerspecie zijn aangebracht en dat die

toepassing volgens gangbare maatstaven nodig is op de plaats waar deze zich bevindt en onder de

omstandigheden waar de toepassing plaatsvindt
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Hallo 10 2e

Een belangrijk aandachtspunt is wat dit betekent voor diepe plassen De reden voor de strenge
norm daar is dat er contact kan ontstaan met grondwater Als we nu de norm voor grondwater
laten vallen zin ingewikkelde verhalen over herverontreinigingsniveau niet meer van toepassing
en is vanwege de beschikbaarheid van de diepe plassen die nu nog voor PFAS grond gesloten
zijn het hele PFAS probleem denk Ik in een klap bijna opgelost

Dergelijke grootscheepse veranderingen worden nu in een uurtje of wat doorgevoerd ik hoop
dat we nog een helder verhaal van het hoe en waarom kunnen presenteren

Dit is ook een reden dat ik het handelingskader nu eerst aanpas aan wat we allemaal al wel

wisten en dat we daarna apart moeten bekijken hoe we het hele document naar deze mij en

I l0 2e | verrassende nieuwe informatie gaan omwerken zonder dat we een totaal inconsistent

verhaal krijgen
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Hallo 10 2e

Dus ik begrijp dat het onderscheid onder en boven grondwater wegvalt

Kan ik dat dan in het handelingskader doorvoeren Dat heeft op tal van punten aanpassingen
tot gevolg
Zonder het verhaal van het RIVM kan ik ook niet beoordelen of wij het voorzorgbeginsel nog wel

hanteren

Ik heb trouwens geen advies van het RJVM gezien dus we schrijven nu ins blauw hinein Als het

advies er al wel is zouden we het graag ontvangen
Verder wacht ik even dat aanvullende stukje af zodat ik kan beoordelen wat dat allemaal voor

de uitgangspunten van het handelingskader betekent zodat wij het document in een keer aan

deze wijziging die voor mij althans volslagen uit de lucht komt vallen kunnen gaan aanpassen

Op zich kan ik mij voorstellen dat als er inzichten zijn dat het geen probleem is dat ook niet in

strijd met het uitgangspunt van het voorzorgbeginsel is

Kortom zonder de nadere onderbouwing door het RIVM en het advies in het algemeen kunnen

wij het handelingskader op deze punten niet aanpassen Ik wacht die stukken dus even af en

laat het handelingskader vanwege de onduidelijkheid over het hoe en waarom nu op deze

punten nog even ongewijzigd
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Is inderdaad een wijziging die we inderdaad moeten toelichten RIVM gaat daarover nog een

stukje in haar advies opnemen Staat er nu niet expliciet omdat het wat hen betreft geen

probleem meer is op basis van de huidige inzichten in THK van 8 juli voorzichtige insteek want

onvoldoende gegevens Is dus grote wijziging
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
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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
moest ook nog een knoop worden doorgehakt
Blijft dat de bepalingsgrens of wordt het de voorlopige achtergrondwaarde

Ik zie verder 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 [ ]5 minienw nlVan I 10 2e 10 2e

Verzonden woensdag 27 november 2019 09 59

no 2e

Aan I0 2e | x2e lOK^ DGRW | l0K2e Dminienw n | ioxi iQX2e |

WVL ] 10 2e ^rws nl | 1Q 2e ^ HBJZ 10 2e iS minienw nl

lQX2e | l0K2il DGRW [ ^minipnw nl10X2e

126388 0525



] WVL [ fWVL]S rws nl

iSrwt nl 1 f1liP 3e|H WVL 1 10 2e Brw nl

iQ 2e ipminienw nl

Onderwerp RE Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader

CC [ t10 2e 10 2e

][ t10X2e 10 2e

HBJZl

Allen

Ten aanzien van 4 5 voor toepassing onder grondwaterniveau is de afspraak dat we die laten

vallen op grand van wat we nu weten Wei beperklng ten aanzien van

grond waterwingebieden Wordt nog uitgezocht hoe ver dat evt reikt

Graag begin van de middag mij een versie sturen

Alvast dank

Groet iQ 2e |

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat S 2515 XP Den Haag

S 06 1 1Q 2e | secr I 10 2e 06

Tl0 2e ISnninienw nl

10 2e □

Van iQ 2e ^X2e ho 2el DGRW | io 2e g minienw nl

Verzonden dinsdag 26 november 2019 22 52

Aan 10X1 1qx2^ wvL |

B minienw nl |
1QX2e |t10K2e | DGRW 1

WVL 1 I0 2e [5 rws nl

l i0X2e |g rws nl I 1 WVL 1 lQ 2e Prws nl

HBJZ | 10K2e lS minjenw nl

Onderwerp RE Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader

f10X2e I5rws nl 10X2e no 2e

I0 2e ] HBJZ | I0 2e |fS minienw nl

S minienw nl

] BSK

10 2e

n0X2e

^WVLCC 10 2e

]10 2e

Hoi in0K2e | |T0X2gj 10K2e en t10K2e
^

Heel goed werk in heie korte tijd Ik vind het een heldere tabel

• Volgens mij is afgesproken dat we voor 4 4 de grondwaterbeschermingsgebieden 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

gevraagd voor landbodem en hebben dus opzettelijk het watersysteem en grondwater
niet meegenomen in hun bewerkingen qaf |io 2e| aan in telefonisch overleg met hem Ik

had |i0 2ej namelijk 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 volgens mij in een ander oppervlaktewaterlichaam zijn
• Bij 4 9 1 heb ik de vraag aan l ioX2e waarom niet ook bagger uit andere

stroomgebieden zou mogen worden toegepast die voldoet aan de HVN Volgens mij zou

dat ook best mogen
• Vraag bij noot 6 is het nodig om in beheer van het Rijk te vermelden Sluiten we

daarmee bepaalde plassen uit Het lijkt me niet relevant voor de definitie in open

verbinding met de Rijkswateren Of is dat gedaan in verband met Kaliwaal e d

ll iD 2e | en IMIl alvast heel erg bedankt voor al jullie werk Vr gr [10 2e

1QXK10 2e | WVL 1 10 2e ^ rws nlVan

126388 0525



Verzonden dinsdag 26 november 2019 16 50

] BSK [ 10 2e D HBJZBminienw nl [

| 10 2e l@minif nw nl 10 2e 2e ^10 2e | DGRW

^minienw nl E

miriipnw nl

Aan I io 2e iQ^ t10X2e

10 2e 1 10X2^ DGRW10K2e

10 2e

CC | I0 2e | WVL | I0 2e ^rws nl f

| 1QX2e |g rws nl 1 PP ae» WVL l 1D 2e Brws nl

HBJZ | iQX2e giminienw nl

Onderwerp Voortgang aanpassingtijdelijk handelingskader

‘iWVL

]10 2e

Beste iQ 2e 1^

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

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 l io 2e i endMH

126388 0525



1 Q^r2e iel EelVan

Aan

^BSK

1 HBJZfr11 U l2el T7 DGRW IZZ IB i llOiaaXWVLI | 10 2e1QM2e

|l0 2e 1 UtjKVVTO

io 2e tmLii t n ¥2i tmn

RE Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader

woensdag 27 november 2019 10 22 19

■UlilKSinMJCc

Onderwerp

Datum

Is inderdaad een wijziging die we inderdaad moeten toelichten RIVM gaat daarover nog een

stukje in haar advies opnemen Staat er nu niet expliciet omdat het wat hen betreft geen

probleem meer is op basis van de huidige inzichten in THK van 8 juli voorzichtige insteek want

onvoldoende gegevens Is dus grote wijziging

IHI»IIgB]|
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 fsecr I I0 ^e ] 06

^minienw nl

□10 2e

la 1DK2e

HBJZ | I0 2e gminienw nl

Verzonden woensdag 27 november 2019 10 17

Aan I io 2e no 2e

DG RW | 10 2ej

I I0 2e ] HBJZ j__ iO ge _J@minienw nl

|g minienw nl

| WVL 1 I0 2e |5 rws nl fO ^ iOK2e i P a^WVL

| io 2e ^rws nl l I WVL | io 2e ^rws nl

Onderwerp RE Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader

Van 10 2e

] BSK | 10 2e S minienw nl 10 2e 2e j10 2el

J minienw nl iO KiO 2e | wVL | io 2e g rws nl

10 2e | 10 2e | DGRW

10 2e

CC 10 2e

Hallo iOK2e

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 iaten we categorie 4 5 juist ongewijzigd staan In dat geval geidt dus nog steeds de

bepalingsgrens met hetzeifde verhaal

Wat betreft 4 4 toepassen in grondwaterbeschermingsgebieden boden grondwaterniveau
moest ook nog een knoop worden doorgehakt
Blijft dat de bepalingsgrens of wordt het de voorlopige achtergrondwaarde

Ik zie verder 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

ESZl

] BSK [ I5 minienw nlVan l 10 2e no 2e

Verzonden woensdag 27 november 2019 09 59

Aan 10 2e X2e j10 2ej] DGRW

WVL I I0 2e ^rws nl | iQ 2e

1Q 2e | 10K2e1 DGRW [

CC | I0 2e ^ WVL | I0 2e [5 rws nl J

10K2e

K minjenw ni l lQ KlO 2e |

] HBJZ j I0 2e ^minienw nl

5 minienw nl

1Q 2e

10 2e

^WVL

126400 0526



j iQ 2e |5 rws nl IIIi i P ^ WVL j iQ 2e ^rws nl

HBJZ | I0 2e I5 minjenw nl

Onderwerp RE Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader

]10 2e

Allen

Ten aanzien van 4 5 voor toepassing onder grondwaterniveau is de afspraak dat we die iaten

vallen op grand van wat we nu weten Wei 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 io 2e |

riiiiTieniiiniTWsni
10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat S 2515 XP Den Haag

S 06 1 10 2e 7secr I I0 2e 106 [
El [

10 2et1 a|gR2^
gminienw nllD 2e

Van I 10 2e t 2e t10 2ej DGRW l

Verzonden dinsdag 26 november 2019 22 52

Aan 10 l 1Q 2e | WVL l
_

10 2e

]S minienw nl 10 ^

iQ 2e | i0K2i1 DGRW

CC | iQ 2e ^ WVL | I0 2e ^rws ni ff

d [10 2e B rws nl 1 pip 3e| 1 WVL l |10 2e prw nl

HBJZ \ 10 2e ]@minjenw nl

Onderwerp RE Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader

^minienw nl10 2e

ZD BSK

]@minienw nl

J n0 2e f10 2e

] EIBJZ | 10 2e

~

5 minienw nl

I0 2e

1Q 2e

« WVL

10 2e

Hoi l 10K2e | |rD 2e| 10K2e en [10K2e
^

Heel goed werk in hele korte tijd Ik vind het een heldere label

• Volgens miJ is afgesproken dat we voor 4 4 de grondwaterbeschermingsgebieden 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

gevraagd voor landbodem en hebben dus opzettelijk het watersysteem en grondwater
niet meegenomen in hun bewerkingen gaf |i0 2e| aan in telefonisch overleg met hem Ik

had |io 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 volgens mij in een ander oppervlaktewaterlichaam zijn
• Bij 4 9 1 heb ik de vraag aan l m 2e waarom niet ook bagger uit andere

stroomgebieden zou mogen worden toegepast die voldoet aan de HVN Volgens mij zou

dat ook best mogen
• Vraag bij noot 6 is het nodig om “in beheer van het Rijk te vermelden Sluiten we

daarmee bepaalde plassen uit Het lijkt me niet relevant voor de definitie in open

verbinding met de Rijkswateren Of is dat gedaan in verband met Kaliwaal e d

l ioK2e | en fio 2g alvast heel erg bedankt voor al jullie werkM Vr gr 10K2e

Van 1Q lt10 2^ WVL l 10X2e rws nl

Verzonden dinsdag 26 november 2019 16 50

126400 0526



] BSK I 10 2e D HBJZ1airninienvv nl [

1 I0 2e ^fq minienw nl | 1Q 2e 2e ^10 ^ DGRW

Aan I 10 2e 10K2e t10 2e

| I0 2e Pminienw nl E

fiminienw nl

CCj 10 2e ^ WVL 1 10 2e Eirws nl iro 2tf IQ 2eKH| a^WVI
j 1Q 2e nl 1 WVL d 1Q 2e Brw^ nl

HBJZ | I0 2e g iTiinienw nl

Onderwerp Voortgang aanpassingtijdelijk handelingskader

10 2e 1 10X2^ DGRW

10 2e

]10 2e

Beste iQ 2e

tioK20 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

I 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 inoK2e i enllMZi

126400 0526



Van

Aan

t10 2e’i ^1 HBJZ

flOirie le n 10 2e I bsk

1 nu i2e li nRO [Cc 1U l2el l 1U l2el] DGRW^r HBJZ10 2e nuH2el

Onderwerp
Datum

noodwet Wilders

woensdag 27 november 2019 12 34 30

Hoi

Met dank aan lOK^e en mijn collega J i0 2e | dit komt in de nota voor de MCSP over de

waardering van het voorstel van Wilders

In de brief van 13 november jl is vermeld dat het kabinet ook voor PFAS samen met alle

betrokken partijen belangrijke maatregelen en acties in gang heeft gezet om voor projecten die

hierdoor hinder ondervinden zoveel mogelijk de redelijke ruimte te vinden en daarmee

projecten die stagneren zo snel mogelijk weer viot te trekken Met betrekking tot bagger is er

een aantal mogelijkheden Bagger kan in veel gevallen bijvoorbeeld op de kant worden gelegd
verder zijn er mogelijkheden voor tijdelijke opslag beschikbaar Als ultimum remedium is een

aantal rijksbaggerdepots opengesteld door Rijkswaterstaat in overleg met bevoegde gezagen

voor baggerspecie die dusdanig vervuild is met zowel PFAS als andere verontreinigingen dat

het nergens kan worden toegepast Daarnaast zijn er ook particuliere baggerdepots Dit alles

draagt bij aan het viot trekken van stagnerende baggerprojecten
Adviezen voor tijdelijke landelijke achtergrondwaarde voor landbodem voor PFOS en PFOA en

voorlopig herverontreingingsniveau HVN voor de waterbodem komen voor 1 december

beschikbaar Dit zal tot verder verruiming verduidelijking van de mogelijkheden leiden Een

belangrijk deel van het grondverzet en de baggerwerkzamheden zal op deze manier weer

verder op gang worden gebracht
Ook op dit onderdeel kan het kabinet het initiatiefwetsvoorstel dus niet ondersteunen ook de

Raad van State wijst overigens op de grote extra juridische complexiteit en gebrek van

effectiviteit van de aanvullende wettelijke maatregel

Groet

Met vriendelijke groet

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

Postbus 20901 I 2500 EX | Den Haag

M 10K2e I

126480 0527



10 2e hO NBSK[| I0 2e I@minienw nl1
10 26 I@minienw nl1

10 2e | 2e [l0 2ej DGRW

Sent Wed 11 27 2019 10 25 28 AM

Subject FW Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader
Wed 11 27 2019 10 25 29 AM

[10 2e 10 2eTo

DGRWI
From

Received

Dank je Zie nu in je stuk dat RIVM nog wat gaat aanleveren Dat had ik hen eerder ook gevraagd maar hadden ze toen niet

gedaan omdat we alleen hadden gevraagd naar toepassing op bodem Maken ze daarin nog onderscheid naar dieper dan 1 5

meter en daarboven omdat PFAS nu niet wordt aangetroffen onder de 1 5 meter En noemen ze ook iets over diepe plassen
Want de redenering daarvoor gaat dan ook schuiven Zou fijn zijn als ze dat meenemen in hun advies zodat wij het goed in

kader kunnen opnemen 10 2ej
Van 10 2e ho 2e BSK

Verzonden woensdag27 november 2019 10 20

Aan 10 2e ^ 2e | 10 2e j dgRW

Onderwerp RE Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader
we I

10 2el 10 2e |
10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat S 2515 XP Den Haag
S 06| 10 26 ^secr l 10 2e 06j f10j 2e 10 2e I
S I 10 2e @minienw nl

Van | 10 2e [ 2e | 10 26^ DGRW 10K2e |@minienw nl

Verzonden woensdag27 november 2019 10 15

Aan 10 2e | i0 2e bsK 10 2e @minienw nl

Onderwerp RE Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader
Hoi Q0 2e I betekent dat dat er wel wordt toegepast onder grondwaterniveau of juist niet Vr gr 1P 2ej

BSK @minienw nl

Verzonden woensdag 27 november 2019 09 59

Aan I 10 2e ^ 2e | 10X2e | DGRW j iQ 2e |@minienw nl I 10 | 10 2e | WVL ^ 10 2e

10 2e HBJZ i° 2e @m inienw nl

]WV0^ 10 ^ |@rws nl j ^0 2^ flO 2e 1^X^^WVL ^ 10 2e | arws nl | WVL

HBJZ 10K2e @minienw nl

Onderwerp RE Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader
Allen

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

Van 10 2e 10 2e

@rws nl

S minienw nl1Q 2e | 10 2e | DGRW 10 2e

CC 10 2e

j 10 2e |@rws nl 10j 2e

Groetl 10K26
10 2e][10 2e

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

□G Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

S 06 l 10K2e jsecr l 10 2e 06 j 1 Q] 2e |10X2^1^|0 2|4 10 2e

s I I0 2e

Van 10 2e [ 2e | 10] 2e^ DGRW

@minienw nl

10 2e @minienw nl

Verzonden dinsdag26 novem ber 2019 22 52

Aan 10 | iO 29 | wVL] i 10 2e |@rws nl | 10 2e ho 29 BSK j 10 2e @minienw nl 10 2e

^i°K2e HBJZ 10 29 @minienw nl 10 2e 10 2e DGRW 10 2e ^@ minienw nl

WVL ^ 10 2e | arws nl i ^0 24 flO 2e lj ^^WVL 10 2e ^tws nl | l^e | wVL

f ^HBJZ | 10 2e

Onderwerp RE Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader

Hoi | 10 2a UjlO 2^ 1Q 29 | en ^10 2ej
Heel goed werk in hele korte tijd Ik vind het een heldere tabel

VVolgens mij is afgesproken dat we voor 4 4 de grondwaterbeschermingsgebieden 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

VVoor 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 gevraagd voor landbodem

en hebben dus opzettelijk het watersysteem en grondwater niet meegenomen in hun bewerkingen gaf |10 2e] aan in

CC 10 2e

I0 2e @rws nl 10 2e Sminienw nl

106735 0528



telefonisch overleg met hem Ik hadjl0 2e| nameliik gevraagd wfel specifiek lets over grondiwater en waterbodemj op te

nemen juist zodat we hier een nadere afweging in zouden kunnen maken afwijkend van 8 juli
V4 8 moet volgens mij in een ander ODpervlaktewaterlichaam zijn

VBij 4 9 1 heb ik de vraag aan | 10 ^9l waarom niet ook bagger uit andere stroomgebieden zou mogen worden toegepast die

voldoet aan de HVN Volgens mij zou dat ook best mogen

VVraag bij noot 6 is het nodig om in beheer van het Rijk te vermelden Sluiten we daarmee bepaalde plassen uit Het

lijkt me niet relevant voor de definitie in open verbinding met de Rijkswateren Of is dat gedaan in verband met

Kaiiwaal e d

| 10 2e | en |10 2^j aivast heel erg bedankt voor al jullie werkl Vr gr

Van | 10 | 1Q^ WVL 10 26 ^^rws nl

Verzonden dinsdag26 novem ber 2019 16 50

Aan | I0 2e ji0 2e bsK |
[10 2e ^ 2e | 10 2e^] DGRW H 00 2e

10 2e [@minienw nl

IWVL ^ 10 2e | 5 rws nl i ^0 24y0 26K1^ 4^WVL ^ 10 2e

@minienw nl

10 {2e ] HBJZ 10 2e@minienw nl

^minienw nl

^minienw nl

10 2e 10 2e DGRW

@rws nl | H {WVLC i1Q 2e

^ 10 2e ~~|@rws nl 10 2e 10 2eHBJZ

Onderwerp Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader

Bestel 10 2^
|l0 2^ 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 overde 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

F^roerTgemarlSerde zaken betreft de verwerking van de aanpassing van de interpretatie van verspreiden van baggerspecie in

oppenylaktewater
De 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 ^ioK^ en fi^

106735 0528



BSKlI 10 2e

10X2e | 2e DGRW

Wed 11 27 2019 10 32 26 AM

[10 2e 10 2eTo @minienw nl]
From

Sent

Subject FW Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader
Received

Tiideliik handelingskader voor hergebruik van PFAS versie 2 docx

Wed 11 27 2019 10 32 27 AM

Hoi 10 2e I ik lees het nu tussen de bedrijven mee zodat mijn opmerkingen voor de middag naart^0 2^ en | 10 2e | kunnen

qaan Vr qr
_

Van HBJZ

Verzonden woensdag27 november 2019 10 29

Aan | 10 2e ^10 2e

10 2e

10 2e | 2e | 10 2e^ DGRW 10 | 10 2e ] WVLBSK 10 2s I HBJZ

10 29 | 10 2e | DGRW

WVL ^^0 24 fl0 2e 1^^wVL10 2b I WVL

Onderwerp RE Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader
Hallo I 1Q 2e n
Het ziet er nu als voIgt uit

We zijn nog bezig met toelichting op normen voor oppervlaktewater en paragraaf 5 over lokaal beleid

h0 2d

BSK | 1Q 2e

Verzonden woensdag 27 november 2019 10 23

] HBJZ^ 10K2e

Van 10 2e 10 2e @minienw nl

10 2e |i 2e | 10 2e | DGRW
~

10 2e 1 HBJZ

10 2e @minienw nlAan

10 2e 10 | 10 2e |tWVL ^ 10 2e

10 2e | 1QK2 ^ DGRW^
arws nl ^0 2^ fl0 2s l| X^^WVL ^ 10 ^

@ minienw nl @rws nl

| 10 2e |@minienw nl

10 2e |{WVL
1 10 2e ~~[^rws nl

10 2e @minienw nl

@rws nl 1 J 2|e {WVL10 2eCC

Onderwerp RE Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader

Ik vraag niet een definitieve tekst begin van de middag maar gewoon het beeld dat er dan ligt
Groetl ia 2e I

10 2e][10 2e |
10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
»06 1 [101 26 ni 10 ge 06 ^ i0 2^ t1^|0 2 10 2~ey
S I 10 2e

Van

@minienw nl

HBJZ

Verzonden woensdag 27 november 2019 10 17

Aan I

10 2e 10 2e @ minienw nl

10 2e 10 2e 2e | 10 2e| PGRW

10 2e I HBJZ

\ BSK

@minienw nl

^minienw nl

10 2e 10 | 10 2e |{wVL ^ 10 2e

10 2e | 10 2^ DGRwH
@rws nl j ^OX24 iQ 2eKlj X^^WVL 10 ^

@rws nl

10 2e 10 2s^minienw nl @minienw nl

@rws nl 1 WVL]{WVL 10 2e10 2e

1° 2e ®rwsml

Onderwerp RE Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader

Hallo

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 hetzelfde verhaal

Wat betreft 4 4 toepassen in grondwaterbeschermingsgebieden boden grondwaterniveau moest ook nog een knoop worden

doorgehakt
Blijft dat de bepalingsgrens of wordt het de voorlopige achtergrondwaarde
Ik zie verder 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

Van I 1QX2e ^10X2e
Verzonden woensdag 27 november 2019 09 59

Aan I lOX^^ | 10X^ DGRW

BSK 10 2e @minienw nl

10 2e @minienw nl [10X| 10X2e | WVL ^ 10X2e g rws nl

@minienw nl10 2e I HBJZ 1 10 2e |@minienw nl

10 2e [WVL | 10 ^e
10 2e | 10 2e | DGRW

@rws nl {^0 2^ 0X2e 1^JX^^WVL ^ ^ 10 2e

@minienw nl

10 2e

@rws nl | | WVLCC

1 10 2e |@rws nl

106734

10 2e HBJZ | 10X2e

0529



Onderwerp RE Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader

Allen

Ten aanzien van 4 5 voor toepassing onder grondwaterniveau is de afspraak dat we die laten vallen op grand van wat we nu

weten Wei 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

Groetl 1QK2e
10 2el 10 2e |

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

□G Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

S 0^ 1Q 2e nl 10 Pe 06 | 10 2e tl a|0 2^ni0 ^
S I l@minienw nl

ia 2e l 2e [10 2e DGRW 10 2e ^minienw nlVan

Verzonden dinsdag26 novem ber 2019 22 52

Aan 10 | i0 2e | wVL] j no ^e |@rws nl l 10 2e ^10 2e BSK | |^minienw nl 10 2e |
|^minienw nl

@rws nl l|j 2|e
~

{WVL

flO 2e HBJZ 1DK2a @minienw nl 1D 2e | 10 2e | DGRW | 10 2e

@rws nl j ^0 24yQX26 l^ X^^WVL ^ 10^

@minienw nl

IWVL 4 1O 20CC [ 10K2e

HBJZ 1 1Q f2e1

Onderwerp RE Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader
Hoi 10 2a I en
Heel goed werk in hele korte tijd Ik vind het een heldere tabel

VVolgens mij is afgesproken dat we voor 4 4 de grondwaterbeschermingsgebieden 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

VVoor 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 qevraaqd voor landbodem

en hebben dus opzettelijk het watersysteem en grondwater niet meegenomen in hun bewerkingen qaf |10 2e| aan in

telefonisch overleg met hem Ik had |l0 2^ nameli1k gevraagd wel specifiek iets over grondwater en waterbodem op te

nemenjuist zodatwe hiereen nadere afweging in zouden kunnen maken afwijkend van 8 juli
V4 8 moet volgens mij in een ander oppervlaktewaterlichaam zijn

VBij 4 9 1 heb ik de vraag aan | 10 2e^ waarom niet ook bagger uit andere stroomgebieden zou mogen worden toegepast die

voldoet aan de HVN Volgens mij zou dat ook best mogen

VVraag bij noot 6 is het nodig om in beheer van het Rijk te vermelden Sluiten we daarmee bepaalde plassen uit Het lijkt
me niet relevant voor de definitie in open verbinding met de Rijkswateren Of is dat gedaan in verband met Kaliwaal

e d

| 10 2e | en |10 26| alvast heel erg bedankt voor al jullie werk Vr gr j10 2e]

Van I 10 | l0 2e | wVL | io 2e n@rws nl

Verzonden dinsdagZS novem ber 2019 16 50

Aan I 10 2e |1O 20

1Q 20 @rws nl 10j 2e

BSK |
10 2e 2e | 10 26 ] dGRW

10 2e 10 2e ] HBJZ 10 2e@minienw nl

@minienw nl

@minienw nl

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

10 2e minienw nl

WVL ^ 10 2e |@rws nl ^0 24 »0 2eK1^ ^^WVL ^ 10 2e

|^HBJZ | 10K2e

@rws nl | l|j 2je WVL10 2ecc

l 10 2« |@rws nl

Onderwerp Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader

BestefO^K^
[iO 2E| 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 overde 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

|le groen betreft de verwerking van de aanpassing van de interpretatie van verspreiden van baggerspecie in

oppervlaktewater
De 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 | 10K29 | en 0 2^

10 2e @minienw nl

106734 0529



[10 2e 10 2e I BSK[| 10 2e

10X2e | 2e DGRW

To @minienw nl]
From

Sent Wed 11 27 2019 10 34 29 AM

Subject RE Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader
Received Wed 11 27 2019 10 34 29 AM

Ja fijn Dank je

Van I 1Q 2e ^10 2e

Verzonden woensdag27 november 2019 10 34

Aan

BSK

10 2e ^ 2e | 10 2e j DGRW

Onderwerp RE Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader

Fijn Complimenten gezien van de stas op analyse die je had gemaakt op de stukken

I 10 2e| 1Q 26 |
t10 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 fsecr l 10 2e 06j 10 2e Ipaox^ 10 2e

S I 10 2e

Van | 10 2e \ {2e | 10 2e^ DGRW | 10K2e

~

Verzonden woensdag27 november 2019 10 32

Aan I 10 2e ^I0 2e

@minienw nl

@minienw nl

10 2eBSK

Onderwerp FW Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader
Hoi 10 2e ik lees het nu tussen de bedrijven mee zodat mijn opmerkingen voor de middag naaKhO 2e| en | 10 2e]| kunnen

gaan Vr gr h° 2ej

@minienw nl

HBJZ j 10 2e

Verzonden woensdag27 november 2019 10 29

Aan | ^I0 2e ~^ bsk [ 10 2e

10 2e @minienw nl

j 10 2e @minienw nl

[10] 2e 1{WVL
1 10 2e |@rws nl

10 2e @minienw nlVan

10 2e l 2e 10 2e pGRW@minienw nl

10 | 10 2e | WVL ^ 10 2e |@rws nl | 10 2e | HBJZ

10 2e | 1QK2e | DGRW j 10 Pe

10 2e | rws nl j^^flCi 2e l| ^^WVL ^ 10 2e | 5 rws nl WVL

@minienw nl

CC

Onderwerp RE Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader
Hallo

Het ziet er nu als voIgt uit

We zijn nog bezig met toelichting op normen voor oppervlaktewater en paragraaf 5 over lokaal beleid

Van I 10 2e ^10 2e

Verzonden woensdag27 november 2019 10 23

Aan

BSK 10 2e ^minienw nl

I HBJZ ^ 10 2b |@minienw nl | 10 2e | 2e | 10 Pe^ pGRW

^minienw nl 1P jWVU I0 2e ^rws nl 10 ^ HBJZ

10 2e | 10K2e | DGRWH 10 2a

lO Ps Srws nl jl0X^^ l0 26 H ^^WVL 10 P6 ^rws nl WVL

10 2e

10 2e

1 10 2e | Sminienw nl

[10 2e | WVU

1 If Pe @rws nl

@minienwjTl

CC

Onderwerp RE Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader

Ik vraag niet een definitieve tekst begin van de middag maar gewoon het beeld dat er dan ligt
Groetl I0 2e |

10 2e| 10 2e l
10 2s

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
S 06j 10 26 [ secr | 10 [2e oq f10 2e 10W
S f
Van

l0X2e @minienw nl

HBJZ^ 10X2e

Verzonden woensdag27 november 2019 10 17

Aan I 10 2e |lOX2e

10 2e ^minienw nb

10 2e ^ 2e | 10 2e| DGRW\ BSK

^minienw nl

10 2e @minienw nl

10X28 1D | 10 2e | wVL]
10 2e | 1Qk^ DGRW |

@rws nl j ^0 2^yO 2eK1^ X^fWVL ^

I0 2e 10 2s I HBJZ^rws nl

j 10 [2e |@minienw nl

c\ cms ^wvL
i° 2e @rws nl

10X2e @minienw nl

@rws nl | i| ^ ^e | {wVL10 2e 10 2e

Onderwerp RE Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader

106733 0531



Hallo I 10 2^
Hiermee kan ik nog niet uit de voeten

Wat is de bedoeling Schrappen we categorie 4 5 Wat geldt er dan voor toepassen onder grondwaterniveaLi En waarom

Dit is een zeer grote wijziging van het handelingskader die we niet zomaar zonder toelichting kunnen doorvoeren

Of iaten we categorie 4 5 juist ongewijzigd staan In dat geval geidt dus nog steeds de bepaiingsgrens met hetzelfde verhaal

Wat betreft 4 4 toepassen in grondwaterbeschermingsgebieden boden grondwaterniveau moest ook nog een knoop worden

doorgehakt
Blijft dat de bepaiingsgrens of wordt het de voorlopige achtergrondwaarde
Ik zie vender dat de tijd van 2 dagen om het handelingskader te schrijven nu met een haive 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 wei maar er zijn grenzen aan wat wij
kunnen

BSK | 10 2e |@minienw nl

Verzonden woensdag 27 november 2019 09 59

Aan I 10 2e | 10 2e^ pGRW 4 ^OK^e ^ Sminienw ni I 10 | 10 2e | WVL ^ 10 2e

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

|@rws nl ^^0 2^J0 2eKlM^WVL ^ 10 2e | S rws nl | IpK^e WVL

HBJZ 10K2e @minienw nl

Van 10 2e 10 2e

@rws nl

minienw nl10 2e I HBJZ q I0 2e |@m inienw nl

CCjl I0 2e jWVlR
10 2e @rws nl 10 2e

Onderwerp RE Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader
Allen

Ten aanzien van 4 5 voor toepassing onder grondwaterniveau is de afspraak dat we die Iaten vallen op grond van wat we nu

weten Wei 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

Groetl 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

gOtj M01 2el Ksecr l 10K2e 106| joj 2ij
S I 10 2e |@minienw~i4

10 2e \ {2e | 10 2e^ dGRW 10 2e ^minienw nlVan

Verzonden dinsdag26 novem ber 2019 22 52

Aan 10 | iO 2e | wVL]^ 10 2e |@rws ni l 10 2e ^10 29 BSK^ 10 2e @minienw nl 10 2e

^0K2^ HBJZ | 10 2e 1D 2e | 1Q 2e | DGRW | 10 2e

@rws nl i ^0 24 nQ 2e lj 4^WVL 10 2e

^minienw nl

^minienw nl ^minienw nl

{WVL 4 gprws nl | {wVL10 2e10 2eCC

HBJZ 1
Onderwerp RE Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader

Hoi 10 2b I en
Heel goed werk in heie korte tijd Ik vind het een heldere tabel

VVolgens mij is afgesproken dat we voor 4 4 de grondwaterbeschermingsgebieden de bepaiingsgrens 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

VVoor 4 5 toepassingen onder grondwaterniveau zou ik aanraden dit ook op bepalingsniveau te houden omdat we geen

nadere informatie hebben over gedrag van PEAS in grondwater uitiogingskarakteristieken etc gelijk 8 juli dus RIVM

heeft de achtergrondwaarden ook opgesteld voor de iandbodem want dat is wat we hebben qevraaqd voor landbodem

en hebben dus opzettelijk het watersysteem en grondwater niet meegenomen in hun bewerkingen qaf |10 2e| aan in

telefonisch overleg met hem Ik had | l0 2q nameli1k 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 juii
V4 8 moet volgens mij in een anderoppervlaktewaterlichaam zijn

VBij 4 9 1 heb ik de vraag aan | iQ 2e^ waarom niet ook bagger uit andere stroomgebieden zou mogen worden toegepast die

voldoet aan de HVN Volgens mij zou dat ook best mogen

VVraag bij noot 6 is het nodig om in beheer van het Rijk te vermelden Sluiten we daarmee bepaalde plassen uit Het iijkt
me niet reievant voor de definitie in open verbinding met de Rijkswateren Of is dat gedaan in verband met Kaliwaai

e d^
| 10 2e | en [10 2^ aivast heel erg bedankt voor al jullie werkl Vr gr j10 2e]

10 | l0X e | WVL 10 26 n^rws nl

Verzonden dinsdag26 novem ber 2019 16 50

Aan I

1Q 2e @rws nl 10 2e

Van

BSK |
[10 26 2e | 10 26^ DGRW

I0 2e 10 {2e ] HBJZ 10 2e@minienw nl

^minienw nl

gminienw nl

10 2e 10 2e | 10 2e | ■ DGRW

10 2e @minienw nl

]WVL H 10 2e lfarws nl ^0 24 IO 2e 1^ ^^WVL H 10 2e

{j^HBJZ 10K2e |@minienw nl

^rws nl 1 J 2|e WVL10 2e

I0 2e @rws nl 10 2e

nnHprwerp Voortgang aanpassing tijdelijk handelingskader
106733 0531



Bestel 10 ge |
[i0 2^ 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 venspreiden van baggerspecie
We zijn nu al overde 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

|le^^ te| betreft de verwerking van de aanpassing van de interpretatie van verspreiden van baggerspecie in

oppenylaktewater
De 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 en Fi^

106733 0531



] DGRW[[ I@minienw nl1 I I0 2e KiQ 2a

10 2e

10 2e 10 2eTo

BSK[| io 2e I@minienw nl1
10 2e 1D 2^ BSKlI I0 2e l@minienw nli

I0 2g I DGWB

Wed 11 27 2019 2 19 02 PM

10 2e 10 2e DGRWI J@minienw nl]
Cc

From

Sent

Subject RE laatste versie PFAS inbreng tbv BO

Wed 11 27 2019 2 19 03 PM

memo aan BO over stand van zaken taskforce DOCX

Received

biilage 1 overlegstructuren PFAS pdf

Dag alien

HierbLj wederom de stukken voor Let BO maar bijlage 1 heb ik aangepast update data werkconfeienties en leden overlegstructuren

Groet

Oorspronkeliik bericht—

10 2e

~

DGRW j 10 2e

~

Verzonden woensdag 27 november 2019 12 31

Aan l l0X2e hope
00 2e [] DGWB J I0 2e I@mmienw nl

CC | 10 2e j0 2^ BSK j 1Q 2e n@mmienw nl

Onderwerp laatste versie PFAS inbreng tbv BO

Urgentie Hoog

inienw n1

]@minienw nl

Van

10 2e DGRW [ ]@minienw nlBSK I0 2e 10 2e

Hicrbij de laatste versie

Groet

tl0 2ej

Oorspronkeliik bericht

} DGRW

Verzonden woensdag 27 november 2019 11 58

10 2e |l0 2e| DGRW [
0^ 2e 10 2^ j 1Q 2e |@mmienw nl | 10 2e p] 2e t10K2e ] DGRW j

10 2eVan

1@minienw nl 10 2e h0 2e ]@minienw nl10 2e BSK J 10 2eAan

CC [
Onderwerp FW HPE Records Manager records

Urgentie Hoog

]@minienw nl10 2e

Beste 10 26 en i0 2e

Hierbij de stukken van de Taskforce tbv bet BO van moigai Jullie cobrdineren de verzending

Groet

Oorspronkeliik bericht

1D 2e j0 2^ bsK J 10 2e |@minienw nlVan

Verzonden woensdy 27 november 2019 11 55

10 2e j0 2^ bSK j 10 2e |@minienw nl ] DGRW 10 2ey J@mmienw nl10 2eAan

Onderwerp HPE Records Manager records

Hoi[iOK^

Wil jij bet aanbieden aan bet BO

HPE Records Manager recordgegevens

Recordnummer lENW BSK 2019 251131

Titekmemo aan BO over stand van zaken taskforce

HPE Records Manager recordgegevens

Recordnummer lENW BSK 2019 251117
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Taskforce PFAS

Contactpersoon

10K29 I

10 2e

M 31 0 6 1 [10K2e
I 1 D 26y] gi m i ni en w n

Datum

26 november 2019

memo stand van zaken Taskforce PFAS

Aan Bestuurlijk Overleg Bodem van 28 november 2019

Van Taskforce PFAS

Inleiding
De Taskforce PFAS rapporteert over haar resultaten aan het Bestuurlijk Overleg
Bodem In dit memo vindt u de stand van zaken van de werkzaamheden

Samenvatting kern of boodschap

Tijdens de drie bijeenkomsten van de Taskforce is gesproken over de opdracht en

zijn de meest urgente knelpunten in beeld gebracht Acties zijn geformuleerd om

deze nader uit te werken inclusief mogelijke opiossingsrichtingen

Toelichting

Deelnemers en opdracht

• De Taskforce PFAS is bij elkaar gekomen op 13 20 en 26 november

• IPO VNG Unie van Waterschappen Omgevingsdienst NL RWS en lenW

nemen deel aan de Taskforce Cumela Bouwend NL en de Vereniging van

Waterbouwers hebben hun knelpunten toegelicht Zij zullen 2

vertegenwoordigers afvaardigen die namens het bedrijfsieven deelnemen aan

de Taskforce

• Gesproken is over de opdracht van de Taskforce Zwaartepunt en prioriteit

ligt bij het spoedig in kaart brengen van knelpunten en opiossingen
Daarnaast kan de Taskforce op basis van bevindingen lessons learned

formuleren voor toekomstig beleid definitief handelingskader algemene
methodiek voor omgang met zzs en invulling van zorgplicht

• In een nog te publiceren instellingsbesluit zal deze opdracht worden

beschreven alsmede dat de taskforce op een tussentijdse basis zijn

schriftelijke advies brengt aan het Bestuurlijk Overleg

Urgente knelpunten

• Op basis van de drie bijeenkomsten is er een gedeeld beeld over de meest

urgente knelpunten De Taskforce neemt aan dat de tijdelijke

achtergrondwaarde en herverontreinigingswaarde op landelijk niveau

afhankelijk van de hoogte gaan zorgen dat grondverzet en baggeren weer

op gang komt Aan de hand van stroomschema s en inbreng van deelnemers

blijken dat deze urgente knelpunten resteren

Pagina 1 van 4
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1 Meer inzicht is nodig of de herverontrenigingswaarde i c m het beleid

voor diepe plassen en hjksbaggerdepots leidt tot voldoende

afzetmogelijkheden voor bagger met PFAS Beeld tot dusver is als voIgt

Bagger met minder PFAS dan de herverontreinigingswraarde grootste

aandeel kan v orden afgezet in een diepe plas met open verbinding

rijkswrater of in een vrijiiggende diepe plas die geohydrologisch is

geisoleerd Dit zal veelal soelaas bieden Maarals in het stroomgebied
van een waterschap geen diepe plas met open verbinding rijksiwater

ligt dan moet het v^atenschap bagger vervoeren naar een vender

gelegen diepe plas Andere optie is het tijdelijk opslaan van bagger in

een landdepot totdat zicht is op toepassing in een nabijgelegen

geohydrologisch geisoleerde vrijiiggende plas of totdat het definitieve

handelingskader is vastgesteld Dit kan in sommige situaties

kostenverhogend zijn maar lijkt niet het meest knellend te zijn

Bagger met meer PFAS dan de herverontreinigingswaarde kleinste

aandeel kan enkel worden toegepast in een geohydrologisch

geisoleerde plas Dit biedt niet direct soelaas onderzoeken lokale

besluitvorming nemen enige tijd in beslag Storten van deze bagger in

een rijksbaggerdepot is pas aan de orde zodra geen nuttige toepassing
wordt gevonden Een aantal \waterschappen zal deze bagger moeten

opslaan in tijdelijke landdepots of het baggeren uitstellen

2 Het afvalwfater dat grondreinigers grondbanken baggerdepots

stortplaatsen en sommige afvalinzamelaars lozen op het riool of op het

oppervlaktewater kan PFAS bevatten Bevoegde gezagen \waterschappen
voor directe lozingen en omgevingsdiensten voor indirecte lozingen op het

riool lijken terughoudend en afwfijzend te reageren op

vergunningsaanvragen wegens het ontbreken van PFAS lozingsnormen in

oppervlaktewater Als dit veel voorkomt of gaat toenemen dan kan dit

een serieuze belemmering opleveren in de ketens van grondverzet en

baggerwerk

Taskforce PFAS

Datum

26 november 2019

Prioritaire acties

Inzake implementatie aanpassingen tijdelijk handelingskader
1 lenW zorgt dat juristen deskundigen van omgevingsdienst 2 3 personen

meelezen met de wijzigingen in het tijdelijk handelingskader en de

begeleidende brief aan de Kamer Doel is dat deze juristen dezelfde uitleg en

interpretatie geven aan de invulling van regels en normen die lenW uitbrengt
Immers deze juristen worden straks benaderd door lokale overheden met

vragen over duiding van de regels en normen die lenW uitbrengt
2 VNG gaat na in afstemming met OD nl welke mogelijke belemmeringen in de

uitvoeringsketen van het lokale beleid optreden bij de implementatie van de

landelijke achtergrondwaarden en herverontreinigingswaarden
3 VNG brengt het risico in beeld van verschillen tussen gemeenten bij opstellen

bodemkwaliteitskaart en beleidsregels en mogelijke manieren om ditviotte

trekken Immers bodemkwaliteitskaarten en beleidsregels kunnen sterk

verschillen per gemeente qua detailniveau en insteek hetgeen grondverzet
tussen gemeenten moeilijker maakt

Inzake baggerwerkzaamheden
4 Unie van Waterschappen schat in dat er geen grote belemmeringen zijn voor

het toepassen van bagger in weilanddepots conform verspreidingsbeleid
Besluit Bodemkwaliteit Het inrichten van landdepots om bagger met PFAS op
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te slaan en te laten rijpen waarna toepassing op land kan plaatsvinden kan

veel tijd kosten wegens voorbereidingstijd en omdat in sommige gevallen
een vergunning nodig is Dit is geen opiossing als het gaan om grate
hoeveelheden bagger en om bagger uit stedelijk gebied met PFAS boven de

herverontreinigingswaarde Daarom is gevraagd aan lenW om inzichtte

geven wanneer bagger met PFAS boven de herverontreinigingswaarde wordt

gezien als niet toepasbaar waardoor storten in een rijksbaggerdepot mogelijk
is lenW zal ook nagaan of storten van PFAS houdende bagger in de

particuliere baggerdepots Ingensche Waarden en KaliwaaQ ook mogelijk is

Taskforce PFAS

Datum

26 november 2019

Inzake grand met veel PFAS

5 lenW gaat na of een meer soepele toepassing interpretatie mogelijk is voor

de regel dat een niet reinigbaarheidsverklaring pas wordt afgegeven als niet

binnen 5 jaar zicht is op een reinigingstechniek Partijen zandgrond met PFAS

gehalten boven de toepassingsnormen 3 7 3 kunnen nu niet worden gestort

en moeten tijdelijk worden opgeslagen Voor zandgrond is zicht op een

reiniging op PFAS proeven lopen maar ruimte voor tijdelijke opslag is niet

onbeperkt
6 Interventiewaarden dan wel indicatieve niveaus voor ernstige

verontreiniging voor grond met PFAS moeten spoedig worden vastgesteld
omi invulling te geven aan het saneringsbeleid voor historische bronlocaties

met PFAS lenW dient duidelijkheid te verschaffen wie dat moet vaststellen

rijksoverheid of lokale overheid en hoeveel tijd daarvoor nodig is

Inzake lozingen afvalwater

1 Met speed is een soort handelingskader nodig die voor bevoegde gezagen

duidelijkheid en richting geeft hoe om te gaan met directe en indirecte

lozingen van afvalwater met PFAS door grondreinigers grondbanken depots

stortplaatsen Doel is het bieden van ruimte om op milieuverantwoorde wijze
te komen tot vergunningverlening Als eerste stap beschrijven Unie van

Watenschappen in afstemming met RWS en OD nl als waterbeheerders de

huidige werkwijze van de vergunningverlening voor het indirect en direct

mogen lozen van afvalwater met PFAS door grondreinigers grondbanken

depots stortplaatsen Tevens gaat Unie van Watenschappen na of een

achtergrondwaarde voor PFAS in rioolwater oppervlaktewater spoedig kan

worden vastgesteld opdat kan worden getoetst of een lozing van afvalwater

met PFAS op het riool niet zorgt voor significante achteruitgang waterkwaliteit

stand still principe KRW Op die manier kan wellicht tijdelijk en op korte

termijn toch worden voorzien in vergunningverlening Op middel lange

termijn is duidelijkheid nodig over lozingsnormen voor PFAS en immissietoets

die KRW proof is hiervoor heeft lenW onderzoeksvragen uitgezet bij het

RIVM

S Unie van Watenschappen gaat na of het lozingseffluent van RWZI s op

oppervlaktewater ook PFAS bevat Zo ja dan bezien of BBT maatregelen voor

zuivering effluentwater op PFAS bijvoorbeeld met actief kool wenselijk zijn
temeer daar dit ook wordt verlangd van instellingen die lozen op het riool

en of oppervlaktewater

Overiae knelpunten en acties

• Ook minder urgente maar niet per se onbelangrijke knelpunten zijn

geinventariseerd Voor deze knelpunten wordt eveneens gekeken naar

opiossingen
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Bouwend NL gaat na in welke mate het toepassen van grand onder

grondvi aterniveau dieper dan 1 meter vamwege zetting of in gebieden
met geen hoge grondwaterstand nu problemen opievert

Op dit moment is het niet mogelijk om grond te verplaatsen binnen

dezelfde zone van de BKK Het zou mogelijk moeten zijn om grond binnen

een zelfde zone te verplaatsen op basis van de BKK zonder te hoeven te

keuren op PFAS

ILT en Unie van Waterschappen treden in gesprek overde vraag of

zuiveringsslib met PFAS volgens de huidige werkwfijze mag worden

geexporteerd naar het buitenland voor gebruik als meststof Idem voor

het in Nederland composteren van slib Indien niet het geval dan kan een

knelpunt ontstaan in de afvoer van zuiveringsslib iwaarvoor te vweinig

verbrandingscapaciteit in NL is

Historische bronlocaties met PFAS zijn door SWECO in beeld gebracht Dit

leidt tot veel vragen van burgers bij lokale overheden De Stuurgroep
Bodem Uitvoeringsprogramma van het Bodemconvenant bespreekteen

plan van de projectleider Spoed van het Uitvoeringsprogramma en RIVM

voor inventarisatie en aanpak van zulke locaties Omgevingsdienst NL

wordt hierbij betrokken Indien een heldere en doortastende aanpak

uitblijft dan ontstaateen lacune in het saneringsbeleid Zie tevens de

koppeling met punt 6

Omgevingsdienst NL brengit in beeld of de uitleg van eigen of overige

handelingskaders door omgevingsdiensten eenduidig zijn of dat er

belangrijke verschillen zijn tussen deze handelingskaders

1 Taskforce PFAS

Datum

26 november 2019
2

3

4

5

Vervolq

De Taskforce zorgt dat nieuwe of nog niet benoemde knelpunten worden

ontvangen van het bedrijfsieven de regionale werkconferenties en de

expertteams bijiage 1

De Taskforce houdt vinger aan de pols of vanaf december met de vaststelling
van de achtergrondswaarden en de herverontreinigingswaarden een

belangrijk deel van de grond en baggerstromen weer op gang komt en welke

eventuele belemmeringen nog hobbels moeten worden geslecht
De volgende bijeenkomsten van de Taskforce zijn gepland op 11 en 18

december

I 1P 2e I
10 2e
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Taskforce PFAS

Overkoepelende

regionale krelpunten en

suggesties

10 2e
Bestuurlljk overleg

• Minister stas voorzitter

• 10 2e ]lenW
i 10 2e ^ HG

| 10 2e |
10 2e I

[ 10 2e hnw
10 2e Ir erfroTT2B

10 2e

Werkconferenties

10 2e [tenW

Advies

• [

•T
• [ nu ^e]

I nm 2e luvw

• AdnanTekin IPO
10 2e }jvW

]en10 2e

en

10 2e PO

1 Expertteam| 10 2e l RWS
• Bedrijhieven pm

Directeuren overleg
GemeentenOndersteuning

| 10 2e ~|nenWI
| 10 2e ~|tVNG

• I 10 2e lUvW Bodemplus

helpdesk]IPO1Q 2e y

I
V

TprhnkrhTpam

r 10 2eKernteam PFAS

1
Management over

■ 10 2e 10 2e llenW
10 2e tvNG

lenW 10 2e Irws
• r fn]^f2e^ ^dwzkg
• I 1QK2et l gem Arnhem

• i 10 2e IRUD

AdviesAdvies
10 2e VNG

10 2e vw ] UvW

\ 10 2e |lPO •[ ] IP0

Drenthe

• I 10l 2e

Hoogheemraadschap Rijnland]

Toelichting Taskforce Werkconferenties Expertteam Nadere info over regiorale werkconferenties

De werkconferenties zijn praktisch van insteek en gericht op hel opiossen van regionale vraagstukken
In de regionale werkconferenties komenook regio overstijgende aspecten naar voren Deze zullen worden gebundeld en

overgedragen aan de landelijke taskforce

De PFAS Taskforce heeft als doel om knelpunten in het grondverzet en baggerwerk op te lossen

Met gaatom knelpunten die breed in meer regio sspelen
In de regionale werkconferenties komen concrete knelpunten in de betreffende regio aan de orde

Als dezelfde knelpunten in meerdere regie s spelen dan zal dit worden doorgegeven aan de

Taskforce die deze vervolgens zal oppakken
De helpdesk bodem beantwoordtalle vragen over de regelgeving en het tijdelijk handelingskader
Het expertteam vliegende brigade is ingesteld om heel gericht en direct hands on de andere

overheden te adviseren over lokaal bodemtaeleid m b t PFAS in het bijzonder de

bodemkwaliteitskaarten

Reeds plaatsgevonden
Drie werkconferenties zijn al geweest in Den Haag Noord Holland en Noord Brabant

De werkconferentie in Noord Brabant zal worden opgevolgd door een tweede grotere werkconferentie met workshops om de

regionale problemen op te pakken Op de eerste werkconferentie werd vastgesteld over welke onderwerpen de

vervolgconferentie moetgaan en welke partijen uitgenodigd worden Daar worden 60 80 deelnemers verwachtvanuit

overheid en bedrijfsieven

Nadere info over expertteam Geplande werkconferenties

Noord Brabant 6 december eerste overleg was 7 november

Zeeland 12 december eerste overleg was 13 november

Noord Holland 12 december eerste overleg was 20 november

Zuid Holland DCMR 17 december

Limburg 18 december

Team van experts van verschillende adviesbureaus ingehuurd door lenW

Sinds maandag 11 november operationeel

Helpt lokale overheden bij het maximaal benutten van de ruimte die het bestaande kader biedt

waaronder de versnelde vaststelling van bodemkwaliteitskaarten

Het expertteam geeft advies aan tafel en kan daarmee meer hulp bieden dan de helpdesk bodem

Het expertteam neemt het werk van gemeente of adviesbureau niet over maar adviseert

Er is nu nog geen scherpe afbakening gemaakf welke onderwerpen wel en niet door het

expertteam worden opgepakt en hoeveel uren advies wordt geboden We kijken wat in praktijk de

vraag is en hoe dat het beste kan worden georganiseerd
Er moet worden voorzien in een goede wisselwerking tussen bestuurlljk overleg de taskforce

werkconferenties en de helpdesk van bodemplus

In voorbereiding

Veenweidegebieden Midden Nederland datum wordt nog gezocht

Groningen Friesland Drenthe concrete plannen nog geen datum

Overijssel concrete plannen nog geen datum

Utrecht Gelderland en Flevoland worden op dit moment gepolst
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10 2e tl0 2el[10 2e 10 2e 10 2eTo BSKl
I@minienw nl1

\ BSKl I0 2e I@minienw nl1 hO 2eHlOK2e |lO 2^ | DGMI^ I0 2e |@minienw nl1 I0 2e

@minienw nl]
10 26DGRWI

Cc 10 2e

doX2« BSKI I0 2e @minienw nl]

] DGRWFrom

Sent Wed 11 27 2019 3 16 30 PM

Subject TK brief PFAS waarden voor toepassing water bodem

Received

TK brief PFAS waarden voortoepassing water bodem wo docx

Wed 11 27 2019 3 16 31 PM

Dag I 10 2e |ent10 2ej
Hierbij alle oprnerkingen verwerkt ook die van |10 2^ erf 0 24 maar sterk ingekort want dat werd veel te technisch De rest

maar in THK Schone versie

Ik meld me straks weer

Gr[ 1
BSKVan I0 2e 10 2e

Verzonden woensdag27 november2019 12 43

Aan DGRW

10 2e | BSK

Onderwerp TK brief PFAS waarden voor toepassing {water bodemHB

1Q 2e 10 2e dGRWCC

Ha

Zie mijn suggesties Vooral inleiding fors herschreven Schrik niet van de kleurtjes
Ik ga nu weer even in overleg
Groet I 10 2e
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I BSKl 10 2e I@tninienw nl1 lQ 2e | 10 2^
DGRW

Wed 11 27 2019 6 24 44 PM

Subject FW ibabs MCSP agenda 29 november 2019

Received

MCSP 29 11 2019 Agenda DOCK

10 2e BSK| 1D 2eTo @minienw nl]
10 2eFrom

Sent

Wed 11 27 2019 6 24 46 PM

HAl^^nrii°X2e I
Bijgaand de agenda voor de MCSP van vrijdag Daar staat ook de concept brief PFAS op We moeten even bezien ofwe die

vooraf verstiiren of ter plekke uitdelen De ondersteuning van de meest betrokken bewindslieden moet in ieder geval him

bewindspersoon kunnen adviseren

Widen jullie daarvoor zorg dragen

Dank en groet

|10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

Vap |10 2^0 2tertiLmenw nl

Datum woensdag 27 nov 2019 4 12 PM

Aan | T DBOd 10 2e @minieiiw nl 10 2e DBO

@mLnienw nl J 10 2e | ] 10 2e | DGMo | C 0 26 |@mLtiienw nl | 10 2e | | 10 2e

| 10 2e |@miiiszw nl 10 2g 10 2g | fg miiiienw nl | f10 2e k I0 2g |@minienw nl J
10 2e |@minienw nl | 10} 2e | DGRT^ 10 2e |@tnitiienw til | 1Q 2e DBO

10 2e |@minienw nl J 10 2e h B^ j 10 2a |@minienw nl |lO 26^D 2^minienw nl J

] 10 26 |faiminienw nl | 10 2g

1Q] 2e |l DBO | 10 2e |@minLenw nl

Onderwerp ibabs MCSP agenda 29 november 2019

10 2^

10 2e

10 2e DBO

i0 2i^ I
10 2e BSK d 1Q 2e |faminienw til d°X2e10 2g @mLnienw nl

Beste collega s

Hierbij de MCSP agenda van 29 november 2019

Hartelijke greet

Secretariaat Ministerraad

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

□irectie Bestuursondersteuning

Rijnstraat 8 | Postbus 20901 | 2500 EX Den Haag
10 2eM

B|3 ^ aminienw nl

www riiksoverheid nl ienw
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Secretariaat Ministerraad

Ministerie vanAlgemene Zaken

MINISTERIELE COMMISSIE

STIKSTOF EN PFAS
Kenmerk 3712770

AGENDA

Vergadering te houden op 29 november 2019

in de Blauwe Zaal van het ministerie van Algemene Zaken

aan te vangen s morgens om 9 30 11 00 uur

1 Voortgang PFAS

a Kamerbrief PFAS Brief van de minister voor Milieu Wonen

I W2019 251123 met bijiagen

nr

o

2 Voortgang stikstof

a Spoedtraject

Notitie Noodwetgeving wetsvoorstel van het kabinet] o

Kabinetsreactie Tijdelijke noodwet stikstof initiatiefwetsvoorstel PW o

b Provincies

Stand van zaken beleidsregels

c Drempelwaarde

Presentatie RIVM PBL bronmaatregelen indusief kosteneffectiviteit

W v t t k3

X stukken zijn rondgezonden
o stukken worden rondgezonden
• stukken zijn in de samenwerkingsruimte geplaatst

geen stukken

A aanbiedingsdatum

29 november 2019

10 2e

101510 0538



10 g^ DGRWr I0 ge @minienw nl1To

]@minienw nl] | I0 2e | i0 2e10 2e 10 2eCc DBO| }
10 2e |@nninienwTin

1Q 2^ I BSK

Wed 11 27 2019 7 51 04 PM

BSK[_
From

Sent

Subject FW woensdagavond versie PFAS brief

Received

TK brief PFAS waarden voortoepassing waterlbodetn wo avond docx

Wed 11 27 2019 7 51 05 PM

Bestejl0 2^
Hierbij de aangepaste versie van de brief wreer veel beter ©

We kregen hem niet goed in FIPRM \«il jij per mail je akkoord of commentaar geven

Met vriendelijke greet
10 2e

DGRWVan

Verzonden woensdag27 november 2019 19 49

Aan BSK | 10 2e ^10 2e

Onderwerp woensdagavond versie PFAS brief

BSK 10 2e | 10 [2e | DGRW10 2e

BRW

Deze zit in de map HPRM 2019 12462

Greet

r n istoie van Infrastructuur oi Waterstaat 1 Rijnstraat 81 Postbus 209041 2500 EX Den Haag 1
10 2e 10 2el@minienwnl 11
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BSKl I0 2e I@minienw nl1| DGRW|1 10 2e |@minienw nl] l 1P 2e

BSK[| I0 2e ]@minienw nl1

lOPe \ BSK

Wed 11 27 2019 9 49 33 PM

To

10] 2e 10] 26Cc

From

Sent

Subject RE woensdagavond versie PFAS brief

Received Wed 11 27 2019 9 49 34 PM

Dank gaan we mee vender

Lastige is dat we het niet scherp hebben wat de brief als boodschap heeft Ik heb bet beeld dat Stientje wil uitstralen dat we keihard werken aan

opiossingen Niet dat de gemeentenvoorlal aande bak moeten met die bodemkwaliteitskaarten misschien morgen even toetsen bij haar

Met vriendelijke groet
10 2e

Van 1Q 2e [ DGRW j 10 2e |@Tninienw Til

Datum woensdag 27 nov 2019 9 21 PM

Aan

Kopic

10 2e l BSK ^ I0 2e |@mmienw iil I lQ 2e I DGRW | I0 2e |fa ininienw nl

| DBO i 10 2e |@minienw nl | 10 2e | 10 2e | BSK10 2e

Sniinienw nl10 2e

Onderwerp RE woensdagavond versie PFAS brief

Hii®
Dank voor deze versie van de brief Het blijft wel voer voor deskundigen de brief is moeilijk toegankelijk voor de leek Er

zitten nog bier en daar wat typo’s bv eerste zin van tot slot maar die zien jiillie zelf ook wel

Wat mij nog wel bezig houdt is dat ik vind dat het normale beleidskader niet zo scherp naar voren komt de gemeenten zijn
in principe toch verantwoordelijk voor het bodembeleid Waarom wordt dat nergens opgeschreven Ik kan mij voorstellen

dat er iets wordt gezegd over de bodem kwaliteitskaarten en wat van de gemeenten kan worden verwacht Ook lees ik

nergens iets over het uitgangspunt stand still we moeten schone grond niet viezer widen maken Duidelijk moet zijn dat de

basis van het beleid lokaal blijft en dat de tijdelijke achtergrondwaarde een hulpmiddel is om de periode te overbruggen
waarin de gemeenten hun beleid voor PFAS houdende stoffen op orde kunnen brengen
Er zitten hier en daar nog PM en in maar die weten jullie ook wel

Groet

|10 2el

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

] BSK i 10 2e |@minienw nl10 2eVan

Datum woensdag 27 nov 2019 7 51 PM

Aan 10 2e [ DGRW | 10 2e |@niinienw nL

1@minienw nl J 10 2e | 10 [2e
~

10 2e 10 2eDBO BSKKopie

|fSrriinienw nl10 2e

Onderwerp FW woensdagavond versie PFAS brief

Hierbij de aangepaste versie van de brief weer veei beter ©

We kregen hem niet goed in HPRM wil jij per mail je akkoord of commentaar geven

Met vriendelijke groet

10 2e

DGRWVan

Verzonden woensdag 27 november 2019 19 49

1 BSK | 10 2e ^10 2e10 2e BSK 10 2e | 10K2e | DGRWAan

106709 0541



Onderwerp woensdagavond versie PFAS brief

BRW

Deze zit in de map HPRM 2019 12462

Groet I

I TT
1 EKrecti

l@niiniEnwjil 11
^ter Bodem 1 Ministaie van In astructuur eti Waterstaat 1 Rijnstraat 81 Postbus 209041 2500 EX Etai Haag 1

10 26 10 2e

106709 0541



n 01 21 u ^e iwvDVan

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

^BSK
FW Dossier PFAS Nota van informatie kneipjnten PFAS

donderdag 28 november2019 15 51 46

Nolfl van TnformaHe PFAS 7811201 fj dora

ge

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van I0 2e | GPO | iQ 2e ^rwstil
Datum donderdag 28 nov 2019 2 45 PM

Aan | lO 2ife[iQ 2^ WVL io 2e [@rws nl J10 2410 2e i ^^wVT
] WVL i 10 2e 1a rvvs iilfj rws nl [ ] BS10 2e 10 2e

•| 10 2e [ fl rvvs nl

Onderwerp Dossier PFAS Nota van informatie knelpunten PFAS

Dag 55B2§

Bijgevoegd de gevraagde nota van informatie betreffende knelpunten PFAS Hierin is rekening
gehouden met het HVN voor waterbodems PFOS 3 7 overig 0 8

NB dat ondertussen A16 is toegevoegd als knelpunt

Met vriendelijke greet

nu 2e

10 2e

Afdeling Advies Technisch Management
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht | Westraven H12 10 flexruimte

Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

M nu 2eT

iSJlL
www rilkswaterstaat nl

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

119281 0542
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuuren Waterstaat

Rijkswaterstaat Bestuursstaf

Postbus 20906

2500 EX DEN HAAG

Rijkswaterstaat Water

Verkeeren Leefamgeving

Griffioenlaan 2

3525 LA UTRECHT

Postbus 2232

3500 GE UTRECHT

T I M0 ir2e1 I

F

www rijkswaterstaat rl

Contactpersoon

f1Qjl2ej

nota terinformatie
10 2e

T I 1Q 2

rt luX^^ge prws nl

e

Update knelpunten PFAS

Datum

28 rovember 2019

Inleiding
Naar aanleiding van diverse ontwikkelingen bij de projecten zelf alsmede op

beleidsmatig gebied zend ik u hierbij een geupdate overzicht van de actuele PFAS

kneipunten Hierin zijn de voorziene versoepelingen die 29 november 2019 zuilen

worden aangekondigd verdisconteerd

Kern

Eerder bent u geinformeerd over de stand van zaken met betrekking tot PFAS in

de projecten Er was sprake van 11 acute kneipunten Op basis van de huidige
stand van zaken en de voorziene versoepelingen lijkt het aantal kneipunten te

reduceren tot 5 waarbij tevens de resterende kneipunten deels tot grotendeels
kunnen worden geminimaliseerd
Het voorbehoud zit erin dat een opiossing op papier in de praktijk om

uiteenlopende redenen niet inpasbaar blijkt te zijn bijvoorbeeld omdat de afetand

te groot is het lokale bevoegd gezag een andere zienswijze hanteert of er eerste

aanvullende contractuele afspraken gemaakt moeten worden

Ten opzichte van de eerdere 11 kneipunten is er wel een nieuw knelpunt

bijgekomen te weten de A16 In de toelichting staat een gedetailleerde duiding

per knelpunt

10 2e

10 2e I

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Pagina 1 van 3
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Datum

28 rovember 2019
Toelichting
In onderstaande label staat per knelpunt aangegeven in hoeverre het knelpunt in

principe opiosbaar is op basis van de huidige en aangekondigde versoepelingen

Project Omvang in kuubs m3

1 PPO Groot

onderhoud

Vaarwegen Maas

GOVA

607 980 m3 Het betreft bagger Gevonden PFAS waardes liggen

grotendeels orde groote 80 onder voorziene HVN

Enkele uitschieters vastgesteld in de Maastrengen
waarvoor nog een opiossing gevonden moet worden

KNELPUNT LI3KT PEELS TOT GROTENDEELS OPGELOST

2 PPO Project
Twentekanalen

Acuut 41 000 m3 acuut inc

1500 m3 in beunbakken

Op termijn 50 000 m3

Het betreft bagger In de Ilssei is geen PFAS aangetroffen
boven de detectiegrens Dit betekent dat reguiiere
werkwijze kan warden voortgezet GEEN KNELPUNT

Ter plaatse van het voorpand bij sluiscompiex Eefde is wel

PFAS aangetroffen boven de detectiegrens orde grootte
0 4 betreft klasse B weike inclusief de 3 beunbakken met

PFAS houdend en vervuild klasse B specie naar depot
kan

KNELPUNT LDKT OPLOSBAAR

In 6 zandvangen bij het Twentekanaai zijn diverse

concentraties aangetroffen onder en boven HVN

KNELPUNT LDKT GROTEN DEELS OPLOSBAAR

3 PPO Project
Nieuwe waterweg

12 000m3 Het betreft vervuiide bagger inc PFAS De vervuilde specie
kan naar depot KNELPUNT LIJKT OPLOSBAAR

4 GPO Siuis

Eefde

Het betreft bagger Hoogst gemeten waarde PFAS is 2 0

pg kg d s KNELPUNT DEELS OPLOSBAAR afhankeiijk van

deelconcentraties weike nog niet zijn gevaiideerd

Het betreft bagger weike

verwijderd moet worden uit

een kistdam

5 PPO Project
WNN A Wegen

11 000 m3 Het betreft vervuiide bagger inc PFAS De vervuilde specie
kan naar depot KNELPUNT LIJKT OPLOSBAAR

6 PPO

Prestatiecontract

Rijntakken

4 000m3

Meerjarig onderhoud

Nederrijn Lek

Geen gevalideerde informatie voorhanden

225 000 m3 Invaarten

Amsterdam Rijnkanaal

Het betreft vervuilde bagger inc PFAS De vervuilde specie
kan naar depot KNELPUNT LIJKT OPLOSBAAR

26 000m3

Maaswaal kanaal

Het betreft ven uilde bagger inc PFAS De vervuilde specie
kan naar depot KNELPUNT LIJKT OPLOSBAAR

7 GPO A16

Rotterdam

De onderzoeken lopen nog Het betreft grond Bij A16 speelt een specifiek probleem
door aanstampen van de grond wordt het water eruit

gedrukt en komt in het oppervlaktewater terecht wat

gezien wordt als een lozing
KNELPUNT

8 GPO project

Blankenburg
verbinding

Acuut 30 000 m3 droog en

20 000 m3 nat

Op termijn 100 000 m3

grond

Het betreft grond en bagger
1 In de bovenste bodemlaag droog is PFAS aangetroffen
tussen 0 4 en 2 4 pQ kg d s

2 De concentratie PFAS neemt af naarmate je dieper
komt Vanaf 3 0m diepte is er geen PFAS meer gemeten
3 Voor de damping Krabbeplas wordt grond gebruikt die

vrijkomt bij het graven van de Hollandtunnel nat In de

bodem van de Krabbeplas is tot 0 5 pg kg d s

aangetroffen nat

4 In de te baggeren waterbodem van het Scheur blijkt tot

2m diepte PFAS tot een maximale concentratie van 1 2

microgram kg d s voor te komen

Informatie over onderverdeling PFAS concentraties per
stof niet voorhanden

KNELPUNT LIJKT DEELS TOT GROTENDEELS OPLOSBAAR

9 PPO Oost

Nederland KRW

Elster

buitenwaarden

200 000m3 Het betreft bagger contract wordt opnieuw aanbesteed

oorzaak niet alleen PFAS

KNELPUNT VOOR NU OPGELOST

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 2 van 3
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Het betreft bagger De aangetroffen PFAS Rsfevselheden

liggen deels boven het HVN

KNELPUNT NOG NIET OPGELOST

10 PPOZuid

Nederland Kader

Richtlijn Water

KRW 4

4900m3 WelleriQoi

1500m3 Afferden

7150m3 De Lijmen

28 rovember 2019

11 GPOZeesluis

Ilmuiden

Totaal circa 3 640 000 m3

Cat 1 Bagger aan zeezijde
circa 2 400 000 m3 Geen

probleem
Cat 2 inhoud toekomstige
sluiskolk circa 600 000 m3

grond Geen probleem
Cat 3 bagger kanaalzijde
kan niet zondermeer naar

de Noordzee Circa 540 000

Het betreft bagger
Cat 3 indien de Note Deltares geaccepteerd wordt lijkt
dit OpgelOSt KNELPUNT LIJKT OPGELOST

Cat 4 betreft niet toepasbare specie die Pfas bevat Er

wordt op dit moment vooral verkent dit afgevoerd kan

worden naar de GBT grootschalige bodem toepassing
Tevens gaan we metingen jitvoeren bij de GBT om vast te

stellen welke concentratie Pfas we daar aantreffen

Alternatief is om specie af te voeren naar depot
KNELPUNT LIJKT OPLOSBAAR

m3

Cat 4 Vervuilde grond
baggerspecie inc PFAS

Circa 60 000 m3

12 GPOZeesluis

Terneuzen

Totaal 5 100 000 m3

Cat 1 Bagger aan zeezijde
2 500 000 m3 Geen

probleem
Cat 2 inhoud toekomstige
siuiskolk 140 000 m3

grond Geen probleem
Cat 3 Bagger Kanaalzijde
kan niuet zondermeer naar

Westerschelde Circa

2 500 000 m3

Het betreft bagger
Cat 3 indien de Nota Deitares geaccepteerd wordt lijkt
dit opgelost KNELPUNT LIJKT OPGELOST

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 3 van 3
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^ DGRWVan

Aan

Onderwerp

Datum

nu ^ei rr

■ BSKriui ^eil0 i2e

RE vragen PFAS

donderdag 28 november 2019 20 19 30

Dank je Moeten we goed bewaren ©

^minienw nlVan ] BSK [

Verzonden donderdag 28 november 2019 20 19

Aan 10 2e ^X2e h0 2el DGRW [

Onderwerp FW vragen PFAS

2e 10 2e

pminienw nl10 2e

□

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

e 06 1 10 2e l secr I 10 2e 1 Q6 | 10 2e g
1Q 2e ^minienw nl

□

^rivm nlVan

Verzonden donderdag 28 november 2019 20 12

] BSK I

10 2e 10 2e

I5 minienw nlAan I 10 2e no 2e
~

J 1Q 2e Brivm nl

10 2e

10 2e | 10 2e | DGRWI0 2e
^

1 BSK l 10 2e giminienw nl

^minienw nl I0 2e d I0 2e EOrivm ni

CC

f1Q 2e

Onderwerp RE vragen PFAS

Beste io 2e I

Voor wat betreft vraag 1 in onze notitie nnaken we alleen een voorbehoud voor

grondwaterbeschermingsgebieden
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 bet niveau van de achtergrondwaarden
voldoende bescherming biedt voor bet gebruik van grondwater voor de

winning van drinkwater Om deze reden wordt geadviseerd om bij de

vaststelling 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 bijvoorbeeld door gebruikmaking van gebiedseigen
grond of bagger om verslechtering van de grondwaterkwaliteit zoveel

mogelijk uit te sluiten

Buiten de grondwaterbeschermingsgebieden kunnen alle soorten toepassingen op de

landbodem boven en onder grondwaterniveau aan de achtergrondwaarden worden

getoetst We zien geen aanleiding om daar een verder voorbehoud in te maken

Met vriendelijke groet

10 2e

121506 0543



Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

T 1 10 2e I

1@rivm nlE 10 2e

I http www rivm nl

] BSK [ ]S minienw nlFrom i iox2e io 2e

Sent donderdag 28 november 2019 16 47

1Q 2e

Tn l 10 2e | 10 2e ~B rivm nl

] BSK l I0 2e 5 nninienw nl | 10 ^

10 2e | 10K2e | DGRW

Cc r f10 2e

io 2e 5 rivm nl I

iq iQ 2e lbminienw nl{

Subject vragen PEAS

Importance Eligh

Is het mogelijk om vandaag nog een antwoord van jullie te krijgen op de volgende twee vragen

1 RIVM heeft geadviseerd over een voorlopige achtergrondwaarde voor grond Is het

verantwoord om deze achtergrondwaarde toe te passen in grondwater naar analogie
van andere stoffen waar we dat ook doen ook al is PFAS veel mobieler dan andere

stoffen

In de brief geven we nu aan dat we ervan uitgaan dat gemeenten niet onder de tijdelijke
landelijke achtergrondwaarde gaan zitten Daarboven kan wel We geven tevens aan

dat RIVM aangeeft dat de landelijke achtergrondwaarde een veilig niveau aangeeft
Steunen jullie dat er geen reden is om er onder te gaan zitten en dat er daarmee geen
reden is om af te wijken van het reguliere bodembeleid waar we ook aangeven dat de

tijdelijke achtergrondwaarde het minimum is

2

Alvast dank

Groet iQ 2e |

10 2e1TT0 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 06l 10 2e seer I m 2e 06 | 10X26^
Bl 1DK2e ISminienw nl

rSirilTW’MiliJUgQ] □

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestentid Indien u niet de geadresseerde bent of dit berichf abiisieveiijk aan u is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en tset 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

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 verwijdaren 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 eti Committed to health and sustainability

121506 0543



Van

Aan

Onderwerp

Datum

I 10 2e pK2^fiSK
‘

D BSKnu ^ei10 2ei

FW zinnen achtergrondwaarden en humaar

donderdag 28 november 2019 17 16 20

Met vriendelijke greet

t10 2e I

10 ^^0 24 | io 2e PVNG NL

Verzonden donderdag 28 november 2019 14 47

Aan

1 I0 2e tS vng nl

CC I0 2e Pmail com |10 2eIiQ 2e

1 I0 2e ^VNG NL

Onderwerp zinnen achtergrondwaarden en humaan

] BSK | I0 2e ^minienw nl I I0 2e

_j I0 2e 75 heerenveen nl

] | 10 2e Pvng nl I flD 2ey

1Q 2e

10 2e

Bests ®e

namenspox^e hierbij een voorstel voor enkele zinnen over

achtergrondwaard bodemkwaliteitskaarten en humaan locaties

groeten

poE2§

Achtergrondwaarden

De aanpak van de PFAS crises en het stagnerend grondverzet vraagt om een

gezamenl ijke aanpak van de overheden waarbij stapsgewijs knelpunten worden

opgelost Met de achtergrondwaarden van het RIVM is landelijk een

verantwoorde en veilige ondergrens bepaald De volgende stap is dat

gemeenten deze achtergrondwaarden in hun bodemkwaliteitskaarten als

minimum waarden hanteren als lokaal gelijke of lagere gehaltes zijn gemeten

Naar boven toe afwijken mag indien hogere waarden geconstateerd worden Zo

kan binnen verantwoorde normen ruimte geboden worden voor het

grondverzet

Humaan

In Nederland hebben we plekken met hoge gehaltes pfas in de bodem Deze

plekken vormen geen accuut gevaar voor de gezondheid Wei is bij langdurige

121833 0544



blootstelling het mogelijk dat op de lange termijn ergezondheidsrisico s zijn en

verspreiding naar het grondwater optreedt In lijn met de aanpak van

bodemverontreiniging in het algemeen onderzoeken de overheden gezamenlijk

aard ernst en omvang van deze locaties Zo zijn we instaat om in de komende

periode eventuele risico s voor de mens en grondwater weg te nemen

121833 0544



Van

Aan

Onderwerp

Datum

DBO

10 2^ BSK • BSKI lu K^e lu K^ejl 0 f2e

RE Aangepast Tijdelijk Handeling Kader

donderdag 28 november 2019 21 33 19

Ha W2e|HTOK2^

Ziet er super strak uitl Een klein neuzelpuntje maar nav verwijten uit de Kamers over

haastwerk lettertype verschilt per passage Kunnen jullie zorgen dat er morgen een versie is

met een opmaak

Groet

10 2e

] BSK 1 10 2e 6 minienw nlVan [

Verzonden donderdag 28 november 2019 21 23

Aan | io 2e ni@vallei veluwe nl | io 2e ^ipo nl io 2e ginoord holland nl DBO

stas 1 io 2e l minienw nl | io 2e |@heerenveen nl

10 2e

CC I0 2e I 1 I0 2e j ipo nl I0 2e puvw nl | io 2e n@vng nl io fflO 2^

lQX2e | ni0 2e [S noord holland nl | io 2e | DGRW | iQ 2e n minienw nl

] BSK r io 2e ^minienw nl io 2e I io 2e n

lS minienw nl

10 2e 1Q 2e

DBO [

Onderwerp Aangepast Tijdelijk Handeling Kader

Urgentie Hoog

10 2e

Beste Bestuurders

Inmiddels is met jullie mensen samen hard gewerkt aan het aanpassen van het Tijdelijk
Handelingskader zeif wat heeft geleid tot de bijgevoegde versie die naar verluid de

instemming van de betrokken mensen heeft Om dit te toetsen is hij nogmaals bij betrokkenen

uitgezet Zonder tegenbericht denken wij dat hij met de instemming van ons alien kan worden

bijgevoegd bij de brief morgen en als nog per direct kan ingaan Mocht U daar anders over

denken dan horen wij dat graag voor morgen 9 00 uur in dat geval kunnen wij zoals

besproken het weekend gebruiken voor de noodzakelijke verheldering

Met vriendelijke groet

10K2e I

Van l I0 2e
_

| bSK

Verzonden donderdag 28 november 2019 18 33

Aan I0 2e h@vallei veluwe nl 10 2e f5 ipo nl I0 2e Bnonrd holland nl DBO

stas l n0 2e Pmlnienw nl 10K2e l@hpprpnveen nl

CC I0 2e | n0X2e ^ipo nl I0 2e Duvw nl | lQ 2e Eivng nl | 10 2e |
I0 2e dGWB j I0 2e pminienw nl j L_

1 Q5lg4liand nl | I0 2e | DGRW \ lQ 2ej ^@minienw nl

Onderwerp BO Bodem

10 2e

Geachte deelnemers van het BO Bodem

Dank voor uw constructieve bijdrage aan het overleg vandaag en uw aanvullingen op het

tijdelijk handelingskader We zijn momenteel druk doende deze te verwerken

122165 0545



Zoals besproken ontvangt U hierbij de opgestelde QenA s

Zoals besproken in het BO willen we graag voor de kerst om tafel om over de structurele

aanpak te spreken Gezien de drukte voor de kerst hebben wij dit direct in gang gezet Het

tijdstip dat de minister kon vrijmaken is woensdag 11 december van 13 00 tot 14 00 uur Ik

hoop dat dit voor U inpasbaar is en realiseer me dat dit wederom van u de nodige flexibiliteit

vraagt

Vanuit het directeurenoverleg Bodem zullen wij dit overleg voorbereiden

Met vriendelijke groet

t10 2e I

[
Ti 0 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directoraat Generaal Water en Bodem

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20951 I 2500 EZ | Den Haag
M [ 10 |Ze

1Q 2e 10 2e I
ibminienw nl1Q 2e

122165 0545



[10 2e | 10 2e

10 2e 1Q 2^ BSK

Thur 11 28 2019 12 47 30 PM

BSK[| 10 2eTo @minienw nl]
From

Sent

Subject RE tekstvoorstel kamerbrief

Received Thur 11 28 2019 12 47 31 PM

Ja natuurlijk heb je gelijk in
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Water Ondergrond en Marien Afdeling Bodem Ondergrond en Wadden

Mail

Mobi

nw nl

BSKVan 10 2e

Verzonden donderdag 28 november 2019 12 46

Aan 10K2e j0 2| BSK

Onderwerp RE tekstvoorstel kamerbrief

Graag rechtstreeks aan mij sturen

10 2el 10X26
10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Riinstraat 3 2515 XP Den Haag
S 06 1 10 Pe l secr | 10 2e 06 | 10 26 10 2e

S I 10 2e l@minienw nl

Van 10 [2e ^QK2^ BSK | 10 2e |@minienw nl

Verzonden donderdag 28 november 2019 12 43

DBO10 29 10 2e @minienw nlAan

CC | 10 2e h0 2e BSK 10 2e 10 2e DGRW q 10 2e |@ minienw nlJ g minienw nl

@minienw nl\ DGRW

Onderwerp RE tekstvoorstel kamerbrief

Dag alien

Zucht EZK | 10 2e belde omdat ze volgens hen nog een wezenlijk punt hebben De laatste komma in de volgende zin

[achter het woord bouw moet eruit omdat we de regeling toepassen op deel sectoren en niet op bedrijven Pas dan gaan ze

het voorleggen aan Stas Dus graag jullie akkoord

10 2e

11 1 en 10 2 g

Groet

Ministerie van Inlrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Water Ondergrond en Marien Afdeling Bodem Ondergrond en Wadden

Mail

Mobi

nw nl

10K2e j0K2i^ BSK

Verzonden donderdag 28 november 2019 12 27

Aan | 1t^ N 1 1Q Pe || DBOh°XH
I0 2e | ^ 10 2e |@minezk nl l l| 10 2e 11 BSK| Q0K2e | {| [10 2e

lQ 2e ^minienw nl 10 29 DGRW 10 ^e @minienw nl

@minienw nl

Van

l^minienw nlI0 2e 10 2e ^minienw nl

g minienw nlCC

DGRW

10 2e

Onderwerp RE tekstvoorstel kamerbrief

Allen

Laatste opmerkingen van EZK zijn verwerkt Bijgaand definitieve tekst die ook aan Stas EZK wordt voorgelegd
f^
Ministerie van Inltastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Water Ondergrond en Marien Afdeling Bodem Ondergrond en Wadden

Mail

Mobi

nw nl

lOK29 CO 2ij BSKVan

Verzonden donderdag 28 november 2019 11 54

1 I0 2e |@minezk nl

Onderwerp FW tekstvoorstel kamerbrief

Zie onderstaand We zijn zo dicht mogelijk bij jullie tekst gebeleven
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

10 2eAan

DG Water en Bodem Directie Water Ondergrond en Marien Afdeling Bodem Ondergrond en Wadden

Mail | 10K2e [
MobieTTf [ lOll2aiv I

10K2e jD 2i| BSK

Verzonden donderdag 28 november 2019 11 53

Aan| 1 e 10| 10 2e [j DBO|l0 2e| |

] DGRW

Van

10 2S 10 2a^minienw nl

Sminienw nl

^minienw nl

1| iQ g^ || BSK| 1Q 2^

] DGRW l j]g||gej~l@minienw nl

10 2eCC

l^minienw nl] [ ]@minienw nl 10 [2e

106691^ 0546



Onderwerp RE tekstvoorstel kamerbrief

Definitieve tekst [die na beoordeling EZK ook snel aan Stas EZK wordt voorgelegd
Steun aan MKB bedrijven am de gevolgen van vraaguitvat als gevolg van P F AS

Grondverzet en baggerwerkzaamheden moeten zo snel als mogelijk weer vender op gang komen Daar werken we met man en

macht aan Ik vraag daarom gemeenten waterschappen en provincies om de geboden ruimte te benutten activiteiten te

prioriteren en waar nodig de aanbestedingskalender aan te passen opdat uitvoerende partijen zo snel mogelijk weer aan de slag

kunnen De koepels hebben mi] toegezegd alles in het werkte stellen om ditvoor elkaar te krijgen Ik wil gezonde bedrijven die

tijdelijk mensen niet aan het werk hebben graag helpen

Daarom zal het Kabinet daarnaast een verruiming in de vorm van een verhoging van Borgstelling MKB kredieten BMKB mogelijk
maken voor MKB bedrijven die worden geraakt door de PFAS problematiek Ondernemingen kunnen bij een bank aankloppen voor

een lening via de Borgstelling MKB kredieten BMKB Samen met de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat wordt de

BMKB regeling na overleg met de betrokken financiers met name de banken tijdelijk verruimd voor 1 jaar De verruiming wordt

opengesteld voor levensvatbare MKB bedrijven die actief zijn in deel sectoren zoals het grondverzet baggersector en de bouw

en zijn geraakt door de PFAS problematiek Deze verruiming van de BMKB wordt begin van 2020 van kracht

Ministerie van Infrastructuur en WatErstaat

DG Water en Bodem Directie Water Ondergrond en Marien Afdeling Bodem Ondergrond en Wadden

Mail

Mobi

nw nl

I0 2e ^minezk nl10 2eVan

Verzonden donderdag 28 november 2019 10 51

Aan l0 2e jQ 2^ bsK lQ 2e |@minienw nl

Onderwerp tekstvoorstel kamerbrief

Zoals net afgesproken Heir de tekst

Gr |l0 2e[i
Verhoging borgstellingskrediet

Ondernemingen kunnen bij een bank aankloppen voor een lening via de Borgstelling MKB kredieten BMKB Samen met de

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat wordt de BMKB regeling na overleg met de gebruikende financiers met name

de banken tijdelijk verruimd voor 1 jaar Dit om levensvatbare bedrijven die geraakt zijn door PFAS problemen te helpen aan de

benodigde liquiditeit De verruiming wordt opengesteld voor bedrijven actief in deel sectoren die geraakt zijn door PFAS

problematiek Deze verruiming van de BMKB wordt in het begin van 2020 ingevoerd

Dit bericht kan iiifomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden
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

veizenden 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

□it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien ri 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 aatd ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain Infomiatlon 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 infonn 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

106691 0546



10 2e

|®nninienw nil

[10 2e 10 2e 10 2eTo @minienw nl]
I0 2e ]l BSK[| I0 2e |@minienw nl1

] DBOl I0 2e |@tninienw nI]

}
10K2eDCOI

10 2eCc

From

Sent

Subject RE 191128 PFAS pb final

Thur 11 28 2019 1 03 44 PM

1Q 2^ I HBJZ

Thur 11 28 2019 1 03 43 PM

Received

191128 PFAS Pb final docx

Hoi I lQ 2e |
Zie mijn opmerkingen Ik heb met hetzelfde punt moeite ookomdater nu een aanvullingswet bodem en een aanvullingsbesluit
in de Eerste Kamer ligt
Groet

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

Postbus 20901 I 2500 EX | Den Haag
10 2eM

BSKVan 10 2e 10 2e

Verzonden donderdag 28 november 2019 12 48

Aan 10 2e 10 2e I HBJZ1O 20 DCO

3 DBO

BSK

10 2eCC

Onderwerp 191128 PFAS pb final

Ha I 10 2e] I
Nog wel een paar puntjes Heb grate moeite met passage over wete en regelgeving Onvenstandig qua mogelijke claims en niet

juist
Groet 10K2e

106689 0547



@minienw nr[|
ioX2e |@minfin nl [l io 2e |@minfin nl 1 [

io 2e |@mindef nl f io 2e l^indef nl 1

@nninlnv nl|]
I0 2e |@minlnv nl[] I0 2e |@minlnv nl] I0 2e |@minaz nl|| I0 2e |@minaz nl] | lO 2e |@rninaz nl[| iOK2e |@rninaz nl] [iOK2^

10 2e | BS if io 2e I@rws nl1

1Q 2e lOK2e |@tn inienw nl ] | i0X2e |@m in bzk n [] iQ 2e

I0 2e I@nninezk nlf1 |@minezk nll
io 2en@rninezk nl|| 10X2b 1@minezk nl1

i°X2e l@minlnv nl] I iQ 2e n@nninlnv nl[| [ ioX2^ 1@nninlnv nl]

To ©minbzk nn

1Q 2e

I DGRW|1 iQX2e |@minienw nl] [
10 2e

l@minienw nl] iOK2e

^@minienw nl]

1QX2e 10X26Cc SG10 2e

BSKiI0 2e 10 2e 10 2e@minienw nl] DBO[
I 10 2e It BSK

Thur 11 28 2019 6 10 29 PM

From

Sent

Subject TK brief PFAS tbv MCSP 29 nov

Thur 11 28 2019 6 10 31 PMReceived

TK brief PFAS waarden voortoepassina fwateribodem schoon 16h docx

Beste Collega s

Op verzoek van 10 2e stuur ik U hierbij de concept tweede kamerbrief inzake de aanpassing van het tijdelijk handelingskader

PFAS

Indien U cruciale opmerkingen heeft ontvang ik die graag voor 19 00 uur vandaag Minister van Milieu en Wonen neemt de brief

morgen in hard copie mee naar de MCSP De brief zal morgenmiddag aan de tweede kamer verzonden worden

Met vriendelijke groet

10 2e

106677 0549



io 2e |@vallei veluwe nl[| iQ 2e |@vallei veluwe nl] | |@ipo nl[| iQ 2e |@ipo nl]
I0 2e |@noord holland nl^ I0 2e |@noord holland nl1 DBO stas|| iQ 2e |@minienw nl1
10 2e pheerenveen nlf] i° 2e |@heerenveen nl1

io 2e I io 2e |@ipo nl1 | io g^ |@uvw nlfl i0 2e |@uvw nl1

| DGWB[] 10 2e I@mlnienw nl1

To

Cc |@vng nl|l I0 2e |@vng nl]
10 2e Id 10 2e |@noord holland nl1 | 1Q 2e10 2e

DGRWII io 2e I@minienw nl1

From 10 Pe ]l BSK

Sent Thur 11 28 2019 6 32 32 PM

Subject BO Bodem

Received

QA uit BO PFAS 28 nov 19 docx

Thur 11 28 2019 6 32 33 PM

Geachte deelnemers van het BO Bodem

Dank voor u\w constructieve bijdrage aan het overleg vandaag en uw aanvullingen op het tijdelijk handelingskader We zijn
momenteel druk doende deze te verwerken

Zoals besproken ontvangt U hierbij de opgestelde QenA s

Zoals besproken in het BO willen we graag voor de kerst om tafel om over de structurele aanpak te spreken Gezien de drukte

voor de kerst hebben wij dit direct in gang gezet Het tijdstip dat de minister kon vrijmaken is woensdag 11 december van 13 00

tot 14 00 uur Ik hoop dat dit voor U inpasbaar is en reaiiseer me dat dit wederom van u de nodige flexibiliteit vraagt
Vanuit het directeurenoverleg Bodem zullen wij dit overieg voorbereiden

Met vriendelijke greet
10 2e

10 {2eV 10 ge
10 2e

U VdM ±1111

Directoraat Generaal Water en Bodem

RIjnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20951 I 2500 EZ | Den Haag

10 Ve IM

j 10 ge |
10 2e l@minienw nl

100232 0551



BSK[| ~l@ininienw nl]
I0 [2e F^BSK^ I0 2e |@mlnienw nl1 i0X2e ^

DGRW^ I0 2e I@minienw nl1l 1° 2^ 1 [@rivm nlli
From

Sent Thur 11 28 2019 8 36 52 PM

Subject Antw vragen PFAS

Received

[10 2e 10 2eTo

I0 2e I@rivnn nl1
10 2e I@rivnn nl1

10 2e hOK2^Cc

10 2e

Thur 11 28 2019 8 37 08 PM

Bestel I0 2e L
De eerste vraag is al door pQ 2ej beantwoord En ook voor de tweede vraag maak is het advies van de deskundigen cruciaal

Op basis daarvan is ons antwoord op de 2 vraag als volgt

Bij de afleiding van de tijdelijke achtergrondwaarden is zo goed mogelijk geprobeerd om te voorkomen dat de aanwezigheid van

puntbronnen de hoogte van de achtergrondwaarden zou beinvioeden Het idee daarbij was om op basis van de beschikbare

gegevens een zo goed mogelijke en indien nodig conservatieve inschatting te maken van de waarden zoals ze in een regulier

achtergrondwaarde onderzoek zouden worden bepaald Met andere woorden deze tijdelijke waarden zijn afgeleid met het

oogmerk om dezelfde rol te vervullen als de achtergrondwaarden voor de andere stoffen in de Regeling bodemkwaliteit Het ligt

daarmee voor de hand dat deze achtergrondwaarden de betekenis van de altijd toepasbaar waarde krijgen In ons stuk staat

hierover het volgende

Voor het bodembeheer en met name het grondverzet vormen de

achtergrondwaarden de altijd toepasbaar grens Beneden de

achtergrondwaarde wordt beheer beleidsmatig nlet 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

Groet

|^

BSK

Datum 28 november 2019 om 16 46 44 GET

Aan

CC

Onderwerp vragen PFAS

Prioriteit Hoog

Van 10 2e 10 2e

10 2e | 10 2e [ DGRW10 2e J bsk 10 2e

Is het mogelijk om vandaag nog een antwoord van jullie te krijgen op de volgende twee vragen

1 RIVM heeftgeadviseerd over een voorlopige achtergrondwaarde voor grond Is het verantwoord om deze achtergrondwaarde toe te passenin

grondwater naar analogic van andere stoffen waar we dat ook doen ook al is PFASveel mobieler dan andere stoffen

2 Inde brief geven we nu aan dat we ervan uitgaan dat gemeenten niet onder de tijdelijke landelijke achtergrondwaarde gaan zitten Daarbovenkan wel

We geven tevens aan dat RIVM aangeeft dat de landelijke achtergrondwaarde een veilig niveau aangeeft Steunen jullie dat ergeen reden is om er

onder te gaan zitten en dat er daarmee geen reden is om af te wijken van het reguliere bodembeleid waar we ook aangeven dat de tijdelijke

achtergrondwaarde het minimum is

Alvast dank

Groet| 10 2e |
10X2e| 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 06] 10 2e [^secr l 10 2e 106
S @mlnlenw nl10 2e

□it 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

afzenderte 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

elektronisoh verzenden van berichten

This message may contain Infomiatlon 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

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

106672 0553



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

106672 0553



io 2e |@vallei veluwe nl[| iQ 2e |@vallei veluwe nl] | |@ipo nl[| iQ 2e |@ipo nl]
iO 2e |@noord holland nl^ I0 2e |@noord holland nl1 DBO stas|| iQ 2e |@minienw nl1
10 2e @heerenveen nl[] i° 2e |@heerenveen nl1

I I0 2e I I0 ^@ipo nl1 1 i0 g^ |@uvw nl^ i0 g ^ |@uvw nl1

I I0 2e 11 10X26 l@noord holland nl1 I
io 2e I@nniriienw nl1 I

io Pe |i bSK

Thur 11 28 2019 9 23 16 PM

Subject Aangepast Tijdelijk Handeling Kader

Received

Tiideliik handelinqskader voor herqebruik van PFAS houdende qrond en baqqerspecie Geactualiseerde versie van november

To

Cc iP ^g |@vng nl|l iQ 2e |@vng nl]

DGRWiI 10 2e I@minienw nl1 | 10X2e | 10 2e |
DBOr J@minienw nl]10 2e 10 2eBSK[_

From

Sent

Thur 11 28 2019 9 23 17 PM

2019 docx

Beste Bestuorders

Inmiddels is met jullie mensen samen hard gewerkt aan het aanpassen van het Tijdelijk Handeiingskader zelf wat heeft geleid
tot de bijgevoegde versie die naar veriuid de instemming van de betrokken mensen heeft Om dit te toetsen is hij nogmaals bij
betrokkenen uitgezet Zonder tegenbericht denken wij dat hij met de instemming van ons alien kan worden bijgevoegd bij de

brief morgen en als nog per direct kan ingaan Mocht U daar anders over denken dan horen wij dat graag voor morgen 9 00 uur

in dat gevai kunnen wij zoais besproken het weekend gebruiken voorde noodzakeiijke verheidering
Met vriendelijke groet

10 2e

Van|
Verzonden donderdag 28 november 2019 18 33

Aan I0 2e @ vallei veluwe ni 10 2e @ipo ni 10 2e @noord hoiland nl DBO stas gheerenveen nl

CC | I0 2e | 10 2e |@uvw ni | 10 2e |@vng nl | io 2e | DGWB

jl0 2e| DGI^

Onderwerp BO Bodem

Geachte deelnemers van het BO Bodem

Dank voor uw constructieve bijdrage aan het overleg vandaag en uw aanvullingen op het tijdelijk handeiingskader We zijn
momenteel druk doende deze te verwerken

Zoais besproken ontvangt U hierbij de opgestelde QenA s

Zoais besproken in het BO wilier we graag voor de kerst om tafel om over de structurele aanpak te spreken Gezien de drukte

voor de kerst hebben wij dit direct in gang gezet Het tijdstip dat de minister kon vrijmaken is woensdag 11 december van 13 00

tot 14 00 uur Ik hoop dat dit voor U inpasbaar is en reaiiseer me dat dit wederom van u de nodige flexibiliteit vraagt
Vanuit het directeurenoverleg Bodem zullen wij dit overieg voorbereiden

Met vriendelijke groet

BSK10 2e

10 2e 10 2S

10 2e

TJi 2e
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 Ve IM

liuil^j^ j r Q f^TQc Qf ro^j r QC co 1 10 ge |
10 2e l@minienw nl

106670 0554



bsM
|@mini^w nllM

\ BSK

Thur 11 28 2019 11 41 10 PM

10 2e I@minienw nl1 lQ 2e | 2e tl0 2e

I0 2e ^10 ^1 DGRWII I0 2e |@minienw nl1

[10 2e | 10 2e

DGRWH 10 2e

From

Sent

Subject FW Fwd Aangepast Tijdelijk Handeling Kader

Thur 11 28 2019 11 41 12 PM

To

10 2e

Received

Tiideliik handelinaskader voor heraebruik van PFAS houdende orond en baaaerspecie Geactualiseerde versie van november 2019

J docx10 2e

ATT00001 htm

l ^e
Kmmen we hier nog iets mee of betekend dit uitstel

Met vriendelijke groet
I0 2e

10 2e 10 2e @vng nlVan

Datum donderdag 28 nov 2019 10 47 PM

BSK 1 10 2e |@nimienw nl

Onderwerp Fwd Aangepast Tijdelijk Handeling Kader

10 2eAan

Zie onze opmerking bij bet THK

Groet

10 2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuiird bericht

@VNG MLVan 10 2ei 10 ^i10 2e 10 2e

Datum 28 november 2019 om 22 43 34 GET

Aan 10 2e 10 2e @vng nl

io 2e |@VNG NL 4 @VNG NLKopie 10 2e 10 2e10 2e

@mail com
rf 10 2e 10 2e | dmail com

Onderwerp Antw ifsji Aangepast Tijdelijk Handeling KadeI^ ’_° i

Beste mensen

op een ding na zijn we akkoord Het gaat om de gearceerde zin de eerste zin uit de laatste atinea van de eerste

paragraaf Formeel juridisch isdeze correct maar praktisch niet Het tijdelijk handelingskader is een

dusdanige inhoudelijke invulling van de zorgplicht dat alle actoren in het grondverzet er in de praktijk niet

omheen kunnen Deze stellige formulering kan voorveel verwarring geven Mocht er dwingende redenen

zijn de zin te handhaven dan is l W wellicht geholpen door de rode gearceerde zin daar wegte halen en

aan het eind van de alinea de volgende zin toe te voegen Samengevat het handelingskader is een invulling
van de zorgplicht en heeft daarmee in formeel juridische geen zelfstandige status”

Bir HirlpliiV h Erwordteen informatieve invulling gegeven aan de

wettelijke zorgplichten om duidelijkte maken dat er voldoende wetenschappelijke onderbouwing is om voor

bepaalde toepassingen van PFAS houdende grond en baggei specie toepassingswaarden boven de bepalingsgrens te

hanteren Naast de wettelijke zorgplichten blijven ook het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit

onverminderd van toepassing op het toepassen van PFAS houdende grond en baggei^specie
106662 0556



10 2e 10 2e @vng nlVan

Verzonden donderdag 28 november 2019 22 26

Aan ^Q H^ 10 «^0 2^ ^ 10 2e n aVNG NL

1Q 29 10 29 @VNG NL f 0K^^ 1Q 26 H l@VNG NLCC

Onderwerp Fwd Aangepast Tijdelijk Handeling Kader

10 2e|^
Zijnwij akkoord

10 2e

Verstuitrd vamf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht

BSK ^ io 2e l@minienw nl10 2s

Datum 28 november 2019 om 21 23 16 GET

Aan I [@vallei veluwe nl I0 2s fSyalIei veluwe nl @ipo nl10 {2e

l@ipo nl i io 2e l@noord holland nl io 2e |@noord holland nl DBO

1@minienw nl iO Pe @heerenveen nl l@jieerenveen nl

10 2e

stas 10 2e

I0 2e l@ipo nl 1 10X2e l@uvw nl” ] l0 2e |@uvw nlKopie 10 2e

@vng nl I0 2e @vng nl I0 2e @noord
IT 10 2e 10 2e

hollandnl 1 io 2e [ DGRW iOK2e |@minienw nl | i0X2e | io 2e

BSK ^ I0 2e | ^nienw nl f DBO10 2e

10 2e @minienw nl

Onderwerp Aangepast Tijdelijk Handeling Kader

Beste Bestuurders

Inmiddels is met jullie mensen samen hard gewerkt aan het aanpassen van het Tijdelijk Handelingskader zelf wat heeft geleid
tot de bijgevoegde versie die naar verluid de instemming van de betrokken mensen heeft Om dit te toetsen is hij nogmaals bij
betrokkenen uitgezet Zonder tegenbericht denken wij dat hij met de instemming van ons alien kan worden bijgevoegd bij de

brief morgen en als nog per direct kan ingaan Mocht U daar anders over denken dan horen wij dat graag voor morgen 9 00

uur in dat geval kunnen wij zoals besproken het weekend gebruiken voor de noodzakelijke verheldering

Met vriendelijke groet
10 2e

BSK

Verzonden donderdag 28 november 2019 18 33

Aan I0 2e l^vallei veluwe nl I I0 2e l^ipo nl lQ 2e | Snoord holland nl DBO stas | lD 2e|
0X2feminienw nl I0 2e @heerenveen nl

CC | 10 2e | | I0 2e feWni | iO 2e feuvw nl

^ I0 2g | ^inienw ni [
DGRW^ io 2e @minienw nl

10 2e

1D [2e fevng ni

Cl0 2e | 10 2e @noord holland nl

10 2e DGWB

10 2e

Onderwerp BO Bodem

Geachte deelnemers van het BO Bodem

Dank voor uw constructieve bijdrage aan het overleg vandaag en uwaanvullingen op het tijdelijk handelingskader We zijn

momenteel druk doende deze te verwerken

Zoals besproken ontvangt U hierbij de opgestelde QenA s

Zoals besproken in het BO willen we graag voor de kerst om tafel om over de structurele aanpak te spreken Gezien de drukte

voor de kerst hebbenwij dit direct in gang gezet Het tijdstip dat de minister kon vrijmaken is woensdag 11 decembervan 13 00

tot 14 00 uur Ik hoop dat dit voor U inpasbaaris en realiseerme dat dit wederom van u de nodige flexibiliteit vraagt

Vanuit het directeurenoverleg Bodem zullen wij dit overleg voorbereiden

Met vriendelijke groet
10 2e
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I0 2e n@vng nl1
I0 2e |l BSK

Thur 11 28 2019 11 41 36 PM

BSKl I0 2e I@minienw nl110 2e 10 2eTo

From

Sent

Subject RE Fwd Aangepast Tijdelijk Handeling Kader

Thur 11 28 2019 11 41 38 PMReceived

Dank je | l0 2e

We kijken er naar

Met vriendelijke groet
10 2e

10K29 10 2e @vna nlVan

Datum donderdag28 nov 2019 10 47 PM

Aan

Onderwerp Fwd Aangepast Tijdelijk Handeling Kader

10 2e BSK 1 I0 2e |@niinienw iil

1|0 2|
Zie onze opmerking bij bet THK

Groet

10 2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht

1@VNG KLVan 10 2ei 10 2 i10 2e 10 2e

Datum 28 november 2019 om 22 43 34 GET

Aan
_

Kopie

I0 2e |@vng nl

iQ 2e |@VNG NL |0 2 10 [2e H

10 2e

@VNG NL10 2e

10 2a Smail com @mail com
It 10 2e

Onderwerp Antw iFS j Aangepast Tijdelijk Handeling Kadeb^“j

Beste mensen

op een ding na zijn we akkoord Met gaat om de gearceerde zin de eerste zin uit de laatste alinea van de eerste

paragraaf Formeel juridisch isdeze correct maar praktisch niet Het tijdelijk handelingskader is een

dusdanige inhoudelijke invulling van de zorgplicht dat alle actoren in het grondverzet er in de praktijk niet

omheen kunnen Deze stellige formulering kan voor veel verwarring geven Mocht er dwingende redenen

zijn de zin te handhaven dan is l W wellicht geholpen door de rode gearceerde zin daar wegte halen en

aan het eind van de alinea de volgende zin toe te voegen Samengevat het handelingskader is een invulling
van de zorgplicht en heeft daarmee in formeel juridische geen zelfstandige status

Erwordteen informatieve gegeven aan de

wettelijke zorgplichten om duidelijkte maker dat er voldoende wetenschappelijke onderbouwing is om voor

bepaalde toepassingen van PFAS houdende grond en baggerspecie toepassingswaarden boven de bepalingsgrens te

hanteren Naast de wettelijke zorgplichten blijven ook het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit

onverminderd van toepassing op het toepassen van PFAS houdende grond en baggei specie
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10 2e 10 2e @vng nlVan

Verzonden donderdag 28 november 2019 22 26

Aan [lQ H^ ^gPVNG NL

S VNG NL f|0K2^ 1DK2e[]^ 10 2e |@VNG NL10 2e 10 2eCC

Onderwerp Fwd Aangepast Tijdelijk Handeling Kader

10 2e|^
Zijnwij akkoord

10 2e

Verstuuid vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht

BSK ] io 2e |@minienw nlI0 2e

Datum 28 november 2019 om 21 23 16 GET

0° 26 @vallei veluwe nl io 2e j@ipo nl

@ipo nl I C 0 26 l@noord holland nl ] I0 2e |@noord holland nl DBO

stas ] 00 2e @jiiinienw nl I lo 2e |@heerenveen nl” | l°X2a |@Eeerenveen nl

j I0 2e [@ipo nl I 10 2e l@uvw nl ] lQ 2e |@uv^^
1@vng nl

I DGRW^ To^ l@minienw nl I lQ 2e | lQ 2e

@minienw nl

@vallei veluwe nlAan 10 2e

10 2e

Kopie 10 2e

@vng nl I0 2e @noordI0 2e 10 2e 10 2e

holland nl io 2e

BSK mm 10 2e DBO

@minienw nl10 2e

Onderwerp Aangepast Tijdelijk Handeling Kader

Beste Bestuurders

Inmiddels is met jullle mensen samen hard gewerkt aan het aanpassen van het Tijdelijk Handelingskader zelf wat heeft geleld
tot de bijgevoegde versie die naar verluid de instemming van de betrokken mensen heeft Om dit te toetsen is hij nogmaals bij
betrokkenen uitgezet Zonder tegenbericht denken wij dat hij met de Instemming van ons alien kan worden bijgevoegd bij de

brief morgen en als nog per direct kan ingaan Mocht U daar anders over denken dan horen wij dat graag voor morgen 9 00

uur in dat geval kunnen wij zoals besproken het weekend gebruiken voor de noodzakelijke verheldering

Met vriendelijke groet
10 2e

BSK

Verzonden donderdag 28 november 2019 18 33

Aan

10 2e

10K2e10 2a 10 2e @ipo nl 10 2e @noord holland nl@vallei veluwe nl

10 2te minienw nl 1Q 2e |@heerenveen nl

| iOH2e |@ipo nl | iQ 2e |@uvw nj lOKSe l@vng nl

10 2e 10 2e @noord holland nl

10 2e 10 2e DGWBCC

10 2e 10 2e I@minienw nl

DGRW^ I0 2e ^@niinienw nl

Onderwerp BO Bodem

Geachte deelnemers van het BO Bodem

Dank voor uw constructieve bijdrage aan het overleg vandaag en uwaanvullingen op het tijdelijk handelingskader We zijn
momenteel druk doende deze te verwerken

Zoals besproken ontvangt U hierbij de opgestelde QenA s

Zoals besproken in het BO wlllen we graag voor de kerst om tafel om overde structurele aanpak te spreken Gezien de drukte

voor de kerst hebbenwij dit direct in gang gezet Het tijdstip dat de minister kon vrijmaken Is woensdag 11 decembervan 13 00

tot 14 00 uur Ik hoop dat dit voor U inpasbaaris en reallseerme dat dit wederom van u de nodige flexibilltelt vraagt

Vanult het directeurenoverleg Bodem zullen wij dit overleg voorbereiden

Met vriendelijke groet
10 2e
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I BSKlI 10 g ^ I@tninienw nl1 lQ 2e | 10 2e

^©minienw nll

10 2b lD 2e l@minienw nl]
10 26 |@m^inienw nl1

To BSK[
10 26 h HBJZI10 2e 10 2e DGRWI 10 2e

iOKad^^ive|^gH 2e | DBOi J@minienw nl] io 2eCc 10 2a

l@minienw nl]DCOn I0 [2e

From^ I
Sent Fri 11 29 2019 12 25 21 AM

Subject NOpm opTHK
Received

] DBO10 2e

Fri 11 29 2019 12 25 22 AM

Tiideliik handelinaskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie Geactualiseerde versie van november

2019 IO 2e^1ocx

1^tj 10 2e I | 1Q 2e |
Ik heb het THK zelf gelezen en stuit toch nog op een paar expliciete check punten

1
11 1 en 10 2 g

2 11 1 en 10 2 g

3 Formulering van ik 61 het is geen TK brief

4 Check op onder grondwaterniveau in voetnoot tabel klopt
Voorgebleden met een hoge grondwatenstand geldt in plaats van boven grondwaterniveau tot ten hoogste 1 meter onder het maaiveld

Indien de grond a Is gevolg van zetting op termijn In de verzadigde zone terechtkomt wordt de grond geacht boven grondwater te zijn toegepast

[2 Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van onder grondwaterniveau op een diepte van 1 meter en meer onder het

maaiveld Indien de grond als gevolg van zetting op termijn In de verzadigde zone terechtkomt wordt de grond geacht boven grondwater te zijn
toegepast

5 Paar zinsnede {of bijzinnen zie mijn opmerking vraag

Groet

10 2e

100221 0559



DBOl[I0 2e 10X2^ 10X23To @nninienw nl] L
BSKfl io 2e |@minienw7n
HBJZfl 10 2e |@minienw nl] | 10 2e | 2e hOK2e DGRW[

10 2e ^10 2ej DCRWl J@minienw nl]
n@minienw nn

10 2e 10 2e I
10 2e

iOKa^Jive^a^ 2e | DBOr J@minienw nl]Cc 10 2e 10 2e

DCO[] 10 2e l@minienw nl]
From I 10 2e | io ^
Sent Fri 11 29 2019 7 22 30 AM

Subject RE 0pm op THK

Received

BSK

Fri 11 29 2019 7 22 31 AM

Passen we aan check op lokale waarden had ik al gevraagd aan te passen conform brief sowieso check daarop

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

10 2e 10 2eDBO

Datum vrijdag 29 nov 2019 12 25 AM

Aan

@minienw iilVan

BSK J 10 2e |@minienw til 10 2e | m 2e

|@minienw iil

I ^SK J 10 2e |@minienw nl

10 2e | HBJZ J 10 2e @minienw nl

10 2e

10 2eia 2e fel0 2ej dgRW

lOp^Ji veJi^§K23 | DBO J@minienw nl10 2e 10 2e DCOKopie

|@niinienw nl10 2e

Onderwerp Opm op THK

1^^ 10 2e ] | 10 2e |
Ik heb het THK zelf gelezen en stuit toch nog op een paar expliciete check punten

1
11 1 en 10 2 g

2 11 1 en 10 2 g

3 Formulering van ik iQ het is geen TK brief

4 Check op onder grondwaterniveau in voetnoot tabel klopt
Voor gebleden met een hoge grondwatenstand geldt in plaats van boven grondwaterniveau tot ten hoogste 1 meter onder het maaiveld

Indlen de grond a Is gevolg van zetting op termijn In de verzadlgde zone terechtkomt wordt de grond geacht boven grondwater te zijn toegepast

[2 Voor gebleden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van onder grondwaterniveau op een diepte van 1 meter en meer onder het

maaiveld Indlen de grond als gevolg van zetting op termijn In de verzadlgde zone terechtkomt wordt de grond geacht boven grondwater te zijn

toegepast

5 Paar zinsnede of bijzinnen zie mijn opmerking vraag

Groet

10 2b

100220 0561



10 2e I 2e I i0 2ej DGRWII 10 2e @rminienw nl] I0 2e |[lO 2sTo J
BSK[ 10 2e @nninienw nl1

b BSKl I0 2e I@tninienw nl1

DGWB

10K2eCc

From

Sent

10 2e

Fri 11 29 2019 2 29 19 PM

Subject Opmerking inconsistentie Aangepast Tijdelijk Handeling Kader

Received

Tiideliik handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie Geactualiseerde versie van november

Fri 11 29 2019 2 29 20 PM

2019 docx

Hi I 10 2e |en| 10 2et
Ik heb misschien niet de nieuwste versie van het aangepaste tijdelijk handelingskader maar ik las er een woordje in dat een beetje

inconsistent lijkt met het vorige THK Misschien is dit ook alweer aangepast beschouw deze mail dan als niet verzonden

In het document {pagina 3 en 4 staat 4 keren het woord ongenormeerde In het THK van 8 juli komt het woord niet

genormeerde 6 keren voor zo wordt het ook genoemd in bijiage 6 van de Circulaire bodemsanering Een suggestie hier is dan

ook het woord ongenormeerde te vervangen door niet genormeerde

Groeten

10 2e

BSKC10 2eVan

Verzonden donderdag 28 november 2019 21 23

Aan 10 2a 10 2e @ipo nl | 10 2e |@noord holland nl DBO stas 10 2e |@heerenveen nl

I DGRW h •

@ vallei veluwe nl

10 2e n | 1°K^^ |@uvw nl | 10 2a 10 t2e 10 2e@vng nlCC

i I0 2e I BSK

Onderwerp Aangepast Tijdelijk Handeling Kader

Urgentie Hoog

Beste Bestuurders

Inmiddels is met jullie mensen samen hard gewerkt aan het aanpassen van het Tijdelijk Handelingskader zelf wat heeft geleid
tot de bijgevoegde versie die naar verluid de instemming van de betrokken mensen heeft Om dit te toetsen is hij nogmaals bij
betrokkenen uitgezet Zonder tegenbericht denken wij dat hij metde instemming van ons alien kan worden bijgevoegd bij de

brief morgen en als nog per direct kan ingaan Mocht U daar anders over denken dan horen wij dat graag voor morgen 9 00 uur

in dat geval kunnen wij zoals besproken het weekend gebruiken voor de noodzakelijke verheldering
Met vriendelijke groet

10 2e DBO

10 2e

BSK

Verzonden donderdag 28 november 2019 18 33

Aan I I0 2e | givallei veluwe nl | lOjPe

10 2e l@heerenveen nl

10 2e

g ipo nl I0 2e g noord holland nl DBO stas I0 2e g minienw nl

1Q 2e 1D 2a |@ipo nl 10 2e |@uvw nl | 1PK2e |g vng nl

10 2e 10 2e |@noord holland nl

10 2e DGWBCC

10 g^ |@minienw nl

10 2e |@minienw nl

10 {2e DGRW

Onderwerp BO Bodem

Geachte deelnemers van het BO Bodem

Dank voor uw constructieve bijdrage aan het overleg vandaag en uw aanvullingen op het tijdelijk handelingskader We zijn
momenteel druk doende deze te verwerken

Zoals besproken ontvangt U hierbij de opgestelde QenA s

Zoals besproken in het BO willen we graag voor de kerst om tafel om over de structurele aanpak te spreken Gezien de drukte

voor de kerst hebben wij dit direct in gang gezet Het tijdstip dat de minister kon vrijmaken is woensdag 11 december van 13 00

tot 14 00 uur Ik hoop dat dit voor U inpasbaar is en realiseer me dat dit wederom van u de nodige flexibiliteit vraagt
Vanuit het directeurenoverleg Bodem zullen wij dit overleg voorbereiden

Met vriendelijke groet

10 2e

[10 26 | 10 29

f10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directoraat Generaal Water en Bodem

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20951 I 2500 EZ | Den Haag
Ml 10 2e ^

l l ^X^6 i[ i0j 2e ]
10 2e It3lminienw nl
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io 2e | DGRW|1 I0 ge |@minienw nl1 1Q 2e | BSK|| 10 2e |@minienw nl1 10 2e

I 10 26 I bsK[| I0 2e I@minienw nl1

iOK2e T^DBO^ io 2b I@minienw nl1 I0 2e | HBJZfl I0 2e |@tninienw nl1

DBO

To

Cc

From

Sent Fri 11 29 2019 8 59 05 PM

Subject Defversie TK brief aandachtspunten volgende week

Received

DefTK brief PFAS 29 nov pdf

10 2e

Fri 11 29 2019 8 59 07 PM

Ha |lOK2e^^4 10 2a |
Na een hectische maar zeer succesvolle week met enorm hard werken door veel collega s is het vandaag gelukt om een mooie

brief met veel commitment te versturen© Bijgevoegd treffen jullie voor de volledigheid de def versie van de TK brief zoals deze

is verstuurd vandaag

Ik ben maandag niet op kantoor dus ook niet bij het PFAS overleg in de ochtend Komende week is een voile parlementaire week

Daarom hierbij alvast de punten die ik voor komende weekvoorzie

1 SO vragen PFAS iQ moet echt zsm naar M zodat deze maandag dan wel uiterlijk dinsdag verstuurd kunnen worden

2 Voorbereiding mogelijke vragenuur Eerste Kamer inz AmvB di in potlood in de agenda 15hl5 16hl5 begreep van |IO 2^
dat FIBJZ al bezig is met een klein dossiertje

3 Voorbereiding debat spoedwet Wilders woe ochtend Q volgens mij is HBJZ hier ook al mee bezig maar check svp bij[p 2^J
S heeft niet veel nodig llg Een redeneerlijn en Q A over tijdelijke opslag voorstel Wilders de QSiA s van vandaag lijken

mij voldoende Dit is ook afhankelijk van media aandacht komende dagen

4 VAO Leefomgeving donderdag 16h00 16h30 mogelijke moties voorbereiden {
anders bij ^I0 2ej

5 AO externe veiligheid donderdag nog niet duidelijkof PFAS in principe stoffenkant DGMI hier ookaan bod komt

Hopelijk begin volgende week meer duidelijkheid

6 PFAS overleg SI Dinsdag 3 dec 15h45 16h30 mits mondelinge vraag EK niet doorgaat Bespreekpunten die ik nu zie

a Voorbespreken debat spoedwet Wilders woe 4 dec

b Stavaza | lQ 2g |
c Agenda taskforce n a v discussie BO vervolg richting BO 11 dec

d Wvttk vragen uit app richting RWS 1 wat wordt nu geholpen door de normen uit de lijst die er al lag en 2 wat

kunnen wij nu zelf versnellen

Voor nu een heel fijn en hopelijk rustig weekend gewenst

Flartelijke groet

jzoordineert check10 2e

10 2e

100202 0564



j@minienw nl] 10 2eI0 2e 1P 2eTo DCOl
I@minienw nl1

\ BSKl I0 2e I@minienw nl1

10 26DGRWI

10 2e DBOP I0 2e I@minienw nl1 1 I0 2eCc 10 2e

h0X2H DGRWI I@minienw nl1
From | 10] 2e | i0] 2e | BSK

Sent Sat 11 30 2019 8 22 37 PM

Subject RE Buitenhof

Received Sat 11 30 2019 8 22 39 PM

Rivm Noemt wel de termen geen praktische benadering en op p 11 waarschijnlijk niet praktisch uitvoerbaar maar het gaat
om de context en de adviezen die daar bij staan Enkele woorden uit de context trekken zoals de telegraaf doet is niet juist
en onvolledig

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

10 2e 1 DCO j 10 2e @minienw nlVan

Datum zaterdag 30 nov 2019 8 16 PM

Aan | iQ 2e | io 2e 10 2e ^10 2^ DGRWBSK j 10 2e @minienw nl

10 2e @niinieuw til

BSK j 10 2e |@mmienw til10 2e 10 2e 1 DBQ j 10 2e @minienw nlKopie

Onderwerp RE Buitenhof

Dank hiervoor Ik kan hiemit niet de waarschuwing herleiden die Telegraaf toeschrijft aan het RIVM dat RIVM ergens

gezegd zou hebben over THK ‘waarschijnlijk niet praktisch uitvoerbaar
’

Die notitie is er dus gewoon niet begrijp ik hiemit

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

Van | 10 26 | 10 2e BSK

Datum zaterdag 30 nov 2019 18 47

Aan Veldhoven S van Stientje DBO

Kopie

l 10 2e DBO

Onderwerp FW Buitenhof

10 2e @minienw nl

10 2e @minienw nl

10 2e [ DGRWd 10 2e |@minienw nl

lP 2e |@niinienw nl

10 2e Hi BSK i 10 2e [@minienw nl 10 2e

DCO j 10 2er10 2e @minienw nl

Stientje

Bij deze de info ten behoeve van Buitenhof

Hebje hier voldoende aan

Groet| 10 2e |
10 2e| 10 2e

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwalitert Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

got] 10 2a rs^er l 10 2en06li 10K2e | 10 2e ^ 10 26

I 10 2e l@minienw nlS

10 2e 10 2e DGRWVan

Verzonden zaterdag 30 november 2019 18 15

Aan BSK | 10 2e lQ 2e BSK10 2e

Onderwerp Buitenhof

In het advies van RIVM van 4 maart 2019 op basis waarvan het THK is vastgesteld staat de volgende passage p 8

Uit bovenstaande voIgt dat voor defunctieklasse Wonen de waarde gelijk is aan de achtergrondwaarde of bij het

ontbreken daarvan aan de aantoonbaarheidsgrens Dit blijkt voor de normstelling van PFOS PFOA en GenX geen

praktische benadering De aantoonbaarheidsgrens heeft geen relatie met risico s en zal in gebieden met diffuse

100196 0566



verontreinigingen op veel plaatsen overschreden warden Het handelingsperspectief op basis van normering ter hoogte
van de aantoonbaarheidsgrens is daarmee zeer beperkt Een dergelijke passage staat ook op p ll voor landbouw en

natuur

Ik neem aan dat hierop wordt gedoeld

Duiding
Voor mobiele stoffen wordt in de regel de achtergrondwaarde gehanteerd ipv risico je bent immers niet zeker of de stof

die nu in gebied wonen ligt zich verplaatst naar aanliggend gebied met natuur Omdat de achtergrondwaarde niet

bekend was bij vaststelling THK zou je dan terugvallen op de bepalingsgrens voor alle bodemkiassen volgens de

bodemregels Hiervoor heeft RIVM in rapport aangegeven dat dit weinig handelingsperspectief geeft Dit is dan ook niet

de keuze die is gemaakt in het THK Het RIVM waarschuwt ook expliciet voor de mobiliteit van PFAS en daarom stand

still principe aan te houden aanbeveling 4 op p 2

Voor alle bodemkiassen is als grens de 3 7 3 gekozen die het RIVM heeft afgeleid als veilige grens voor landbouw natuur

[voor wonen en Industrie zijn er door RIVM hogere risicogrenzen afgeleid Voor landbouw natuur geldt de toets aan de

lokale achtergrondwaarde tot 3 7 3 uit meting of bodemkwaliteitskaart anders bepalingsgrens
Hiermee zorgen we voor

Rekening houden met mobiliteit De strengste risicogrens die voor landbouw natuur is gebruikt voor alle functies

Daarnaast beperkingen voor onder grondwater en grondwaterbeschermingsgebieden
Het stand still principe

Bodemregels die stellen dat je of toetst aan de achtergrondwaarde anders de bepalingsgrens
Dit bood de maximale ruimte binnen de bodemregels en de risico s die het RIVM in haar rapport heeft aangegeven

Met vriendeliike groet

10 2e I0 j 10X2e j
bnkele relevante passages uit rapport RIVM en bodemcirculaire

Op p 2 staat de aanbeveling
In de regelgeving voor het grondverzet en hergebruik van grond zijn uitsluitend verontreinigingen met immobiele

stoffen genormeerd PFOS PFOA en GenX zijn echter mobiele stoffen Daarom wordt voor de bescherming van het

grond water geadviseerd om het stand still principe aan te scherpen

Op p ll van dat zelfde rapport wordt geadviseerd voor landbouw natuur de risicogrens 3 7 3 te hanteren omdat anders

door ontbreken van een achtergrondwaarde de bepalingsgrens zou moeten worden gehanteerd

Op P 12 Een tijdelijk handelingskader kan worden vastgesteld op basis van de nu beschikbare risicogrenzen voor de

mens en het ecosysteem in combinatie met een invulling van het stand still principe
Uit de circulaire bodemsanering bijiage 6

indien een stof niet van nature in de bodem aonwezig is en er is geen streefwaarde voor grond vanuit INS beschikbaor

dan kan de bepalingsgrens als achtergrondwaarde voor grond worden gebruikt De bepalingsgrens is op te vragen bij de

verschillende laboratoria en onderzoeksinstituten die de betreffende stofkunnen analyseren Als de meetmethode voor

de betreffende stof niet is gestandaardiseerd kan de bepalingsgrens verschillen afhankelijk van de toegepaste methode

en apparatuur [PFAS is niet van nature aanwezig en er is geen streefwaarde beschikbaar MvG]
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10 2e tl0 2el[10 2e 10 2e BSKH 10 29 I@minienw nl1

I@minienw nl1

\ BSKl I0 2e I@minienw nl1

To

10 26DGRWI

10 2e DBOP I0 2e I@minienw nl1 1 I0 2eCc 10 2e

h0 2H DGRWI I@minienw nl1
From DCO10 2e

Sent

Subject RE Buitenhof

Received

Sat 11 30 2019 8 44 59 PM

Sat 11 30 2019 8 45 01 PM

Thx I0 2e IHelderzo

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

VaD | 10 2e | 10 2e

Datum zaterdag 30 nov 2019 20 22

Aan

BSK 10 2e @minienw nl

10 2e ^1D 2^ DGRW10 2e 1 DCO i 10 2e @minienw nl

|@minienw til10 2e

BSK I0 2e |@minieiiw iil10 2e 10 2e 1 DBO j 10 2e @minienw nl J I0 2eKopie

|i0K2ij dgRW j 10 2eyi@mmienw til

Onderwerp RE Buitenhof

Rivm Noemt wel de temien geen praktische benadering en op p 11 waarschijnlijk niet praktisch uitvoerbaar maar het gaat
om de context en de adviezen die daar bij staan Enkele woorden uit de context trekken zoals de telegraaf doet is niet juist
en onvolledig

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2e 1 DCO d 10 2e @minienw nlVan

Datum zaterdag 30 nov 2019 8 16 PM

Aan | 10 2e | i0 2e 10 2e ^10 2^ DGRW
•

BSK i 10 2e @minienw nl

10 2e @minienw nl

BSK i 10 2e |@minienw til10 2e 10 2e 1 DBQ i 10 2e @minienw nlKopie

Onderwerp RE Buitenhof

Dank hiervoor Ik kan hiemit niet de waarschuwing herleiden die Telegraaf toeschrijft aan het RIVM dat RIVM ergens

gezegd zou hebben over THK ‘waarschijnlijk niet praktisch uitvoerbaar
’

Die notitie is er diis gewoon niet begrijp ik hiemit

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

Van UlQ 2e | 10 2e 10 2eBSK

Datum zaterdag 30 nov 2019 18 47

Aan Veldhoven S van Stientje DBO

Kopie

dj^ DBO

Onderwerp FW Buitenhof

@minienw nl

I0 2e @minienw nl

DGRW 10 2e |@minienw nl

]@minienw nl

10 2e BSK i 10 2e l@minienw nl 10 2e

DCO 1 10 2e |@niinienw ni

10 2e

10 2e 10 2e

Stientje

Bij deze de info ten behoeve van Buitenhof

Hebje hier voldoende aan

Rrr lM0 2e |
100195^^ 0567



10 2e1 10 2e |
10 2e

Ministerie van Intrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
S 06 l 10K^e l^secr | 10 2e 106| 10 2e Hl0 2e ^ 10^
S I 10 2e l@minienw nl

10K26 10 2e dGRWVan

Verzonden zaterdag 30 november 2019 18 15

Aan BSK | 10 2e h0 2e BSK10 2e

Onderwerp Buitenhof

In het advies van RIVM van 4 maart 2019 op basis waarvan het THK is vastgesteld staat de volgende passage p 8

11 1 en 10 2 g

Ik neem aan dat hierop wordt gedoeld

Duiding
Voor mobiele stoffen wordt in de regel de achtergrondwaarde gehanteerd ipv risico je bent imnners niet zeker of de stof

die nu in gebied wonen ligt zich verplaatst naar aanliggend gebied met natuur Omdat de achtergrondwaarde niet

bekend was bij vaststelling THK zou je dan terugvallen op de bepalingsgrens voor alle bodemkiassen volgens de

bodemregels Hiervoor heeft RIVM in rapport aangegeven dat dit weinig handelingsperspectief geeft Dit is dan ook niet

de keuze die is gemaakt in het THK Het RIVM waarschuwt ook expliciet voor de mobiliteit van PFAS en daarom stand

still principe aan te houden aanbeveling 4 op p 2

Voor alle bodemkiassen is als grens de 3 7 3 gekozen die het RIVM heeft afgeleid als veilige grens voor landbouw natuur

[voor wonen en Industrie zijn er door RIVM hogere risicogrenzen afgeleid Voor landbouw natuur geldt de toets aan de

lokale achtergrondwaarde tot 3 7 3 uit meting of bodemkwaliteitskaart anders bepalingsgrens
Hiermee zorgen we voor

Rekening houden met mobiliteit De strengste risicogrens die voor landbouw natuur is gebruikt voor alle functies

Daarnaast beperkingen voor onder grondwater en grondwaterbeschermingsgebieden
Het stand still principe

Bodemregels die stellen dat je of toetst aan de achtergrondwaarde anders de bepalingsgrens
Dit bood de maximale ruimte binnen de bodemregels en de risico s die het RIVM in haar rapport heeft aangegeven

Met vriendeliike greet

10 2e 1D 2 10 2e

Enkele relevante passages uit rapport RIVM en bodemcirculaire

Op p 2 staat de aanbeveling

11 1 en 10 2 g

100195 0567



[10 2e 10 2e BSK[| 10 29To @minienw nl] Veldhoven S van Stientje
10X2e @minienw nl1

io 2e I dgrWII io 2e I@minienw nl1

DBO^ io 2e I@minienw nl1
From Veldhoven S van Stientje DBO

Sent Sat 11 30 2019 9 42 41 PM

DBO[
BSK|| I0 2e I@minienw nl1 I0 2e

@minienw nl]

10 2eCc

10 2e DCO[ 10 29

Subject RE Buitenhof

Received Sat 11 30 2019 9 42 42 PM

Jazeker Dank voor uitzoeken

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

VaD | 10 2e | 10 2e

Datum zaterdag 30 nov 2019 6 47 PM

Aan Veldhoven S van Stientje pBO [
10 26 [ DGRW | 10 2e |@tninienw nL

^10X2ej^ DBO j 10 2e

Onderwerp FW Buitenhof

BSK 10 2e ®minienw nl

10 2e @minienw nl

10 2e ~] BSK i 10 2e |@rninienw nl | 10 2e

DCO 10 2eT
Kopic

|@minienw nl I0 2e @niinienw nl

Stientje

BiJ deze de info ten behoeve van Buitenhof

Hebje hier voldoende aan

Groet| 10 2e |
10 2e 10 2e |

10 26

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterk\walitert Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

S 06 1 10 2e [secr l 10 2e 106] 10 2e |jl0 2e ^ 10 2e

S I 10 2e l@minienw nl

10 2e 10 2e DGRWVan

Verzonden zaterdag 30 november 2019 18 15

Aan 10 2e BSK | 10 2e 10 2e BSK

Onderwerp Buitenhof

In het advies van RIVM van 4 maart 2019 op basis waarvan het THK is vastgesteld staat de voigende passage p 8}
Uit bovenstaande voIgt dat voor de functieklasse Wonen de waarde geHjk is aan de achtergrondwaarde of bij het

ontbreken daarvan aan de aantoonbaarheidsgrens Dit blijkt voor de normstelling van PFOS PFOA en GenX geen

praktische benadering De aantoonbaarheidsgrens heeft geen relatie met risico s en zal in gebieden met diffuse

verontreinigingen op veel plaatsen overschreden worden Het hondelingsperspectief op basis van normering ter hoogte
van de aantoonbaarheidsgrens is daarmee zeer beperkt Een dergeiijke passage staat ook op p ll voor landbouw en

natuur

Ik neem aan dat hierop wordt gedoeid

Duiding
Voor mobiele stoffen wordt in de regei de achtergrondwaarde gehanteerd ipv risico je bent immers niet zeker of de stof

die nu in gebied wonen iigt zich verpiaatst naar aaniiggend gebied met natuur Omdat de achtergrondwaarde niet

bekend was bij vaststelling THK zou je dan terugvaiien op de bepalingsgrens voor alle bodemkiassen volgens de

bodemregels Hiervoor heeft RIVM in rapport aangegeven dat dit weinig handeiingsperspectief geeft Dit is dan ook niet

de keuze die is gemaakt in het THK Het RIVM waarschuwt ook expiiciet voor de mobiliteit van PFAS en daarom stand

still principe aan te houden aanbeveling 4 op p 2

Voor alle bodemkiassen is als grens de 3 7 3 gekozen die het RIVM heeft afgeleid als veilige grens voor landbouw natuur

voor wonen en Industrie zijn er door RIVM hogere risicogrenzen afgeleid Voor landbouw natuur geldt de toets aan de

lokale achtergrondwaarde tot 3 7 3 uit meting of bodemkwaliteitskaart anders bepalingsgrens
Hiermee zorgen we voor

Rekening houden met mobiliteit De strengste risicogrens die voor landbouw natuur is gebruikt voor alle functies

Daarnaast beperkingen voor onder grondwater en grondwaterbeschermingsgebieden

100194 0568



Het stand still principe

Bodemregels die stellen dat je of toetst aan de achtergrondwaarde anders de bepalingsgrens
Dit bood de maximale ruimte binnen de bodemregels en de risico s die het RIVM in haar rapport heeft aangegeven

Met vriendelijke groet
10 2e 1 10 2e

Enkele relevante passages uit rapport RIVM en bodemcirculaire

Op p 2 staat de aanbeveling
In de regelgeving voor het grondverzet en hergebruik van grond zijn uitsluitend verontreinigingen met immobiele

stoffen genormeerd PFOS PFOA en GenX zijn echter mobiele stoffen Daarom wordt voor de bescherming van het

grond water geadviseerd om het stand still principe aan te scherpen

Op p ll van dat zelfde rapport wordt geadviseerd voor landbouw natuur de risicogrens 3 7 3 te hanteren omdat anders

door ontbreken van een achtergrondwaarde de bepalingsgrens zou moeten worden gehanteerd

Op P 12 Een tijdelijk handelingskader kan worden vastgesteld op basis van de nu beschikbare risicogrenzen voor de

mens en het ecosysteem in combinatie met een invulling van het stand still principe
Uit de circulaire bodemsanering bijlage 6

indien een stofniet van nature in de bodem aanwezig is en er is geen streefwaarde voor grond vanuit INS beschikbaar

dan kan de bepalingsgrens als achtergrondwaarde voor grond worden gebruikt De bepaiingsgrens is op te vragen bij de

verschillende laboratoria en onderzoeksinstituten die de betreffende stofkunnen anaiyseren Als de meetmethode voor

de betreffende stofniet is gestandaardiseerd kan de bepalingsgrens verschillen afhankelijk van de toegepaste methode

en apparatuur [PEAS is niet van nature aanwezig en er is geen streefwaarde beschikbaar MvG]

100194 0568



I DGRWiI 10 g^

10X2e | 2e DGRWiI 10 26

DGRW^ I0 2e I@tninienw nl1

BSKi io g^ I@minienw nl1
From | 10] 2e | 10] 2e | BSK

Sent Sun 12 1 2019 9 04 35 PM

Subject FW 20191128 Kamerbrief beantwoording SO 28 11HB

Received

20191128 Kamerbrief beantwoording SO 28 1r1|oj^ocx

l@minienw nl]

@minienw nl1

I DGRW[_

To

10 2e jl0 2e]Cc

]@minienw nl]10 2e I0 2e 10 2e

Sun 12 1 2019 9 04 37 PM

mag ik jou vragen om morgen een redeneer liin te maken op basis van de briefvoor de drie tot vier debatten

len|Q0X2e | is ook deel weg

Ha

die we hebben deze werk I0 2e

Alvast dank

Groetl I0 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

Van | 1Q 2e | 10 2e 10 2eBSK

Datum zondag 01 dec 2019 7 34 PM

Aau | 10K2ej ^ 2e jlOK^ DGRW

~

@ininienw nl

10 2e 10 2e b DGRW

10 [2e jO 2^ BSK | 10 2e l@minienw nl I 10 2a |] DGWB
^

10 2e il0 2^j DGRW

@Tninienw nl

10 2e @minienw nl

10 2e} |@niinienw nl 10 2e DGRW 10 2e @niinienw nl

1@niinienw nl10 2e 10 2e DGWB i 10K2e @niLnienw nl

10 2e
•

BSK l I0 pe |@minienw nlKopie

Onderwerp 20191128 Kamerbrief beantwoording SO 28 1IHB

Hoi

Bijgaand mijn opmerkingen ea suggesties op de SO vragen

Hele klus Ze liggen al een tijd We hebben enig respijt gehad i v m de andere dringende werkzaamheden Antwoorden moeten nu echt worden uitgestuurd en

daarom met voorrang worden opgepakt Betekent morgen einde van de dag bij Minister

Graag morgen uiterlijk twaalf uur gewijzigde versie bijfl 0 2e|iaanleveren dan kijkik ervervolgens weer naar en kan het verderde lijn in

Verder staat ons op PFAS vlak wederom een drukke week te wachten

1 Dinsdag 3 december Voorbereiding mogelijke vragenuur Eerste Kamer inzAmvB di in potlood in de agenda 15hl5

16hl5 Wordt getrokken door HBJZ moet dossiertje komen @ 10 2e [ais aanwezig redeneerlijn op basis van de brief

anders g I0 ^e de Q A s van de persconferentie van vrijdag @ kun jij hierover contact zoeken meti[IPK^^
2 Woensdag 4 december Voorbereiding debat spoedwet Wilders woe ochtend Wordt gecodrdineerd door DGLM

volgens mij Is inbreng nodig vanuit ons over punt tijdelijke opsiag Zelfde redeneeriijn gebruiken ais voor punt 1

de Q A s van de persconferentie QK^fferaag check wie bij DGLM dit trekt en wanneer aan te leveren

3 Donderdag 5 december 16 05 uur 20 05 uur^ VAO Leefomgeving cobrdinatie DGMi mogelijke moties voorbereiden

@allen Staat termijn morgen om 12 00 uur Zal contact opnemen met DGMI over enig uitstel tot einde van de dag Zelfde

dossier ais voor punt 2 en punt 3 Mogeiijke moties aanleveren z s m Kan zowel PFAS als diepe plassen betreffen

Vooroverleg Minister VAO leefomgeving dinsdag 4 december van 12 00 uur tot 12 30

4 Donderdag 5 december AO externe veiligbeid 11 00 uur tot 15 00 uur nog niet duidelijk of PFAS {in principe

stoffenkant DGMI hier ook aan bod komt ©lOjlPej kun jij hierover contact zoeken met DGMi

@ I0 2e is verzamelpunt Graag input dossiers bij haar aanleveren

Alvast dank

Groetl 10 2e

100192 0569



If10 r2e ie1 [2e 1 BSKVan

Aan 1Q t3mT2fe ] DGRW 10 24l I 10H2e ID BSK imo10 i2eT Q f26 I

DBO [ I BSK1U] 2e I l HBJZ 10 2e

10 2fe1 Biae|_B£KtP ^10 2e |RJ¥2ill DGRW [Cc 10 2e UJK2^fc DGRW

W I 1U 2^ 10 2e|nu X ii7aocfflDGW^
redeneerlijn op basis van TK brief van 29 novemberHB

i

Onderwerp
Datum

Bijiagen

maandag 2 december 2019 15 46 46

redeneerlijn op basis van TK brief van 29 novemberHB docx

OA PFAS 02 12 20 ig docx

OenA ODslag bagger en arond fnoodwetl fOQ2’l docx

Allen

Vanwege de haast bij deze op de mail Wordt nog in hprm gezet
Met het oog op de verschillende debatten deze week EK dinsdag spoedwet Wilders woensdag
AO externe veiligheid donderdag en VAO leefongeving donderdag bijgaand een aantal stukken

die daarvoor kunnen dienen Mogelijke modes en reactie volgen uiterlijk morgenochtend

Groet iQX2e |

126356 0571



dUH^elTTVan

Aan

Onderwerp

Datum

} DGRW
10 24jBI2qjLHBJZ

RE Tijdelijk hardelingskader

maandag 2december 2019 11 15 25

Hoi 1Q 2^ ja alles is uiteindelijk op zondag uitgegaan na enkele wijzigingen van de minister en

nadat het bedrijfsieven er ook naar had kunnen kijken Vr gr tio 2e

Kamerbrief 29 november 2019

https WWW rilksoverheid nl documenten kamerstukken 2019 1 l 29 aanpas5i nQ ti1delijk
handeiingskader pfas
Geactuaiiseerd tijdeiijk handeiingskader 1 december 2019

https www rijksoverheid nl documenten rapporten 2019 12 01 biilaQe l tiidelijk
handeiinQskader voor heraebruik van pfas houdende Qrond en baQQerspecie

] HBJZ 1 io 2e tg minienw nlVan [
Verzonden maandag 2 december 2019 11 06

Aan

Onderwerp RE Tijdelijk handeiingskader

10K2e

J 2e no 2el DGRW [ pminienw nl10 2e

Hoi t10 2e]

Is aiies uitgegaan en heb je voor mij de definitieve stukken

Greet

Met vriendelijke groet

10 2e I
TTOTRex

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

Postbus 20901 I 2500 EX | Den Haag

M 10K2e

Van 1Q 2e X2e t10 2el DGRW [ ^minienw nl10 2e

Verzonden vrijdag 29 november 2019 16 41

Aan ] DBO ] minienw nl 1Q 2e buit^i|i ve|a Dek10 2e 10 2e

]i minienw nl [m DBO 4 1Q 2 ^ n0 2e q DBO

I0 2e ]] DGRW 1 I0 2e Pminienw nl

^minienw nl [

] HBJZ | io 2e fg minienw nl

10 2e

TS minienw nl

] bSK 1 1Q 2e

1 I0 2e 5 minienw nl | I0 2e

Onderwerp Tijdelijk handeiingskader

10K2e

BSK[10X2e10 2e [1Q 2e

Goedemiddag io 2e] bij deze zoals

aangepast met als bijiage kaart van de diepe plassen die nu open gaan Tevens een

aanbiedingsbriefjG om dit aan de Tweede Kamer aan te bieden Een versie is schoon en in de

andere staan de aanpassingen en antwoorden naar aanieiding van de opmerkingen van de

minister Zorg jij dat dit bij de minister komt en naar de Tweede Kamer Vriendelijke groet

heeft gevraagd het tijdelijk handeiingskader10K2e

10X2^

126385 0572
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HBJZVan

Aan

f10 2e

] HBJZ | 10 2^10 2eliPMiiaaUgB 1fCDVHBJZmoM2eti| 2e

hO 2ej HBJZ ll l10i 2e Ee | hbjzI 10 2e Fhbjz

Onderwerp
Datum

RE Tijdelijk handelingskader

maandag 2 december 2019 14 02 19

HallodHHi

Ten opzichte van mijn versie zijn er in het handelingskader nog maar beperkt veranderingen
door beleid aangebracht Mijn oog viel wel op de volgende passage waaraan de gele alinea is

toegevoegd waardoor de beide aiinea s samen nu onnavoigbaar zijn
Wat is daar de boodschap die wordt uitgezonden De niet geel gemarkeerde tekst stond er al in

11 1 10 2 g

Hoe dan ook als geheel een volkomen onduidelijk verhaal

11 1 10 2 g

11 1 10 2 g

Van I io 2e | HBJZ | iQ 2e ^minienw nl

Verzonden maandag 2 december 2019 11 32

126386 0573



] HBJZ 1 I0 2e g minienw nl || iQ 2e |3 2e | CD

I HBJZ l 1P 2e

HBJZ | io 2e pminienw nl tt0JI2|

HBJZ

Aan 10 2e

]@rws nl

io 2e ^minienw nl j
I0 2e HBJZ | lQ 2e ~|@minienw nl

1 io 2e |@minienw nl

Onderwerp Tijdelijk handelingskader

10 2e10 2e

10 2e

10 2e

Hoi

Zondag is het THK uitgegaan Hierbij

Greet

ffJW2g

Met vriendelijke groet

10K2e
XTtTT^zej

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

Postbus 20901 I 2500 EX | Den Haag

M [10K2e I

126386 0573



io 2e I HBJZlI [I0 2s I@minienw nl1

I@minienw nl1
10 2e I@minienw nl1

10 2^ ll DBOf I0 2e I@minienw nl1
10 2e ^1Q 2ej DGRW

Mon 12 2 2019 10 31 42 AM

10X2»To

10 2e 10 2e BSKlI io 2e I@minienw nl1 io 2e | 10 26DBO

BSKI

Cc

From

Sent

Subject RE Defversie TK brief aandachtspunten volgende week
Received Mon 12 2 2019 10 31 43 AM

Je kunt mij aanspreken voor de EK We zorgen voor bijdrage dossier noodwet Daarnaast zijn er donderdag ook nog AO Exteme

Veiligheid en VAO Leefomgevingi Wordt beetje zelfde dossier Eens dat we aanpassen Abb met minister moeten bespreken was

ze vrij duidelijk over Ik neem aan dat we deze week nog wel een moment hebben met haar

Groeten

10 2e n HBJZ

Verzonden maandag 2 december 2019 09 07

10 2e | 10 2~^10 2e DBO 10 2e BSK | 10 2e ^10X2e
_

BSKAan

DGRW

DBO

Onderwerp RE Defversie TK brief aandachtspunten volgende week

10 2eCC

Hoi

Hopelijk allemaal een rustig weekend gehad
Nu we geen overleg hebben van mijn kant nog drie vragen

Kan iemand O 10 2e]| voor dinsdagmiddagi standby zijn voor het mondelinqe vraqenuurtie van de EK Als dit door gaat Wij

zijn vrijdag begonnen met een dossier

Woensdag is het WGO overde noodwet Wilders Zijn voorstel gaat over tijdelijke opslag Wij hebben alle stukken gekregen
van de DGLM en de eerste input met| 10 2e | aangeleverd voor de waardering van het voorstel afraden IMemen jullie
het voortouw voor een klein dossiertje

Vrijdag waren er veel vragen over de mogelijkheden voor gemeenten om naar beneden toe strenger af te wij ken van de

tijdelijke landelijke waarde die nu is opgenomen in het THK Dat is theoretisch formeel mogelijk en als we de

achtergrondwaarden in de regeling bodemkwaliteit opnemen niet meer Echter in de systematiek van de Omgevingswet
wordt het wel weer mogelijk om naar beneden toe af te wijken Het aanvullinsgbesluit ligt nog niet bij de RvS dus we

hebben de mogelijkheid om dit nog te wijzigen Lijkt me lets om op korte termijn te bespreken met de minister

Groet

|^
Met vriendelijke groet

^10 2^ 10 2^

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

Postbus 20901 I 2500 EX | Den Haag
10 2eM

DBO10 2e 10 2e @minienw nlVan

Verzonden vrijdag 29 november 2019 20 59

Aan I0 2e DGRW 10 2e @minienw nl 10 2e BSK q 10 2e |@minienw nl | 10 2e

i 10 2e | BSK

~

10 2e @minienw nl

10 {2e HBJZ^ 10 2eDBO j I0 2e |@minienw nl
_

Onderwerp Defversie TK brief aandachtspunten volgende week

Ha ll0 2e^^e| 10K29 |

10 2e @minienw nlCC

Na een hectische maar zeer succesvolle week met enorm hard werken door veel college s is het vandaag gelukt om een mooie

brief {met veel commitment te versturen© Bijgevoegd treffen jullie voor de volledigheid de def versie van de TK brief zoals deze

is verstuurd vandaag

Ik ben maandag niet op kantoor dus ook niet bij het PFAS overleg in de ochtend Komende week is een voile parlementaire week

Daarom hierbij alvast de punten die ik voor komende weekvoorzie

1 SO vragen PFAS moet echt zsm naar M zodat deze maandag dan wel uiterlijk dinsdag verstuurd kunnen worden

2 Voorbereiding mogelijke vragenuur Eerste Kamer inz AmvB di in potlood in de agenda 15hl5 16hl5 begreep van |l0 2^
dat HBJZ al bezig is met een klein dossiertje

3 Voorbereiding debat spoedwet Wilders woe ochtend Q volgens mij is HBJZ hier ook al mee bezig maar check svp bij[10 2^J
S heeft niet veel nodig iig Een redeneerlijn en Q A over tijdelijke opslag voorstel Wilders de O A s van vandaag lijken

mij voldoende Dit is ook afhankelijk van media aandacht komende dagen

4 VAO Leefomgeving donderdag 16h00 16h30 mogelijke moties voorbereiden coordineert checkI0 2e

100191 0574



anders bij | i° ^s

5 AO externe veiligheid donderdag nog niet duidelijkof PFAS in principe stoffenkant DGMI hier ookaan bod komt

Hopelijk begin volgende week meer duideiijkheid

6 PFAS overleg Dinsdag 3 dec 15h45 16h30 mits mondelinge vraag EK niet doorgaat Bespreekpunten die ik nu zie

a Voorbespreken debat spoedwet Wilders woe 4 dec

b Stavaza B MKB

c Agenda taskforce n a v discussie BO vervolg richting BO 11 dec

d Wvttk vragen uit app richting RWS 1 wat wordt nu geholpen door de normen uit de lijst die er ai iag en 2 wat

kunnen wij nu zelf versnellen

Voor nu een heei fijn en hopeiijk rustig weekend gewenst

Hartelijke groet

10 2e

100191 0574



BSKH 10 29

10X2e | 2e DGRWiI ioX^
DGRW^ I0 2e I@tninienw nl1

BSKi io 2e I@minienw nl1
From

Sent Mon 12 2 2019 11 16 34 AM

Subject RE 20191128 Kamerbrief beantwoording S0 28 11HB

Received

redeneerliin op basis van TK brief van 29 november docx

[10 2e 10 2eTo @minienw nl]

I@minienw nl1 1
~

DGRW[

10 2e jl0 2ejCc

]@minienw nl]io 2e I0 2e 10 2e

DGRW

Mon 12 2 2019 11 16 35 AM

Dag I 10 2e |
Hierbij een voorstel voor de redeneerlijn
Ik kan vandaag nog wel wat reacties verwerken indien nodig Wil jij in dat geval aangeven welk proces we hierbij moeten

hanteren

Groet I I

Van iD 2e ho 2e BSK

Verzonden zondag 1 decern ber 2019 21 05

Aan I DGRW

10 2e ^ 2e | 10 2e^ DGRW
_

10t l0 25 10K2e DGRW 10 2e DGRW | 10 2eCC

l^Kp^BSK
Onderwerp FW 20191128 Kamerbrief beantwoording SO 28 llFIB

Ha
^ mag ik jou vragen om morgen een redeneer lijn te maken op basis van de brief voor de drie tot vier debatten

en| i0 ^e | is ook deel wegdie we hebben deze werk I0 2e BRW

Alvast dank

Groet I io 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

Vap | 10 2e | i0 2e 1@minienw nlBSK
_

Datum zondag 01 dec 2019 7 34 PM

Aan I 10 26 |J 2e ll0 2ejj DGRW 1 J
10 2e jO 2^ lW^

DGRW 1 |@minienw nl

10 2e

|@minienw nl D dgrw

10 2e |@minienw nl J 10 2e H DGWB
~

10 2e I0 26 j DGRW

DGWB I0 2e l@minienw nL

1P 2e

|@minienw nl10 2g

W 2e |@miiiienw nl 10 2e

1@minienw nl

| BSK | 10 2e |@minienw nl

10 2e 10 2e

Kopie

Onderwerp 20191128 Kamerbrief beantwoording SO 28 llHB

Hoi

Bijgaand mijn opmerkingen en suggesties op de SO vragen

Hele klus Ze liggen al een tijd We hebben enig respijt gehad i v m de andere dringende werkzaamheden Antwoorden moeten

nu echt worden uitgestuurd en daarom met voorrang worden opgepakt Betekent morgen einde van de dag bij Minister

Graag morgen uiterlijk twaalf uur gewijzigde versie bij | 10 2e | aanleveren dan kijk ik er vervolgens weer naar en kan het verder

de lijn in

Verder staat ons op PFAS vlak wederom een drukke week te wachten

10 2e

1 0 nsdag 3 december Voorbereiding mogelijke vragenuur Eerste Kamer inzAmvB {di in potlood in de agenda 15hl5

16hl5 Wordtsetrokken door HBJZ moet dossiertje komen @| | als aanwezig redeneerlijn op basis van de brief

anders @ l0 2e de Q A s van de persconferentie van vrijdag @ | i° ^6 | kun jij hierover contact zoeken metip^
2 Woensdag 4 december Voorbereiding debat spoedwet Wilders ivoe ocbtend Wordt gecodrdineerd door DGLM

volgens mij Is inbreng nodig vanuit ons over punt tijdelijke opslag Zelfde redeneerlijn gebruiken als voor punt 1

de Q A s van de persconferentie QM^yferaag check wie bij DGLM dit trekt en wanneer aan te leveren

3 Donderdag 5 december 16 05 uur 20 05 uur VAO Leefomgeving coordinatie DGMI mogelijke moties voorbereiden

@allen Staat termijn morgen om 12 00 uur Zal contact opnemen met DGMI over enig uitstel tot einde van de dag Zelfde

dossier als voor punt 2 en punt 3 Mogelijke moties aanleveren z s m Kan zowel PFAS als diepe plassen betreffen

Vooroverleg Minister VAO leefomgeving dinsdag 4 december van 12 00 uur tot 12 30

4 Donderdag 5 december AO exteme veiligheid 11 00 uur tot 15 00 uur nog niet duidelijk of PFAS in principe

stoffenkant DGMI hier ook aan bod komt @10 2e kun jij hierover contact zoeken met DGMI

is verzamelpunt Graag input dossiers bij haar aanleveren

Alvast dank

Groet I 10 2e

100189 0575



DBOl[ l@minienw nl] 10 2e tl0 2^10 2e 10 2eTo

DGRWII |0
2e I@minienw nl1

BSKlI I0 2e l@minienw nl]

HBJZ^ io 2e l@minienw nl]10 2e 1P 2e

Cc 1Q 2e DBOl 10 2e

BSK
@minienw nl]

10] 2e | 10] 2^
Mon 12 2 2019 11 29 29 AM

From

Sent

Subject RE Defversie TK brief aandachtspunten volgende week
Received Mon 12 2 2019 11 29 30 AM

We zijnvolop bezig met dossier dat kan dienen voor alle debatten Einde dag iets indetas

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

] DBO

Datum maandag 02 dec 2019 11 25 AM

Aan

10 2e 10 2e @minienw nlVan

10 2e 10 2^ DGRW HBJZ 10 2e l@minienw nl10 2e 10 2e@niLnienw nl

|@mLtiLenw nl10 2e BSK ] 10 [2e |@minienw nl 1Q 2e | 10 2e

DBO j I0 2e |@ininienw nl

BSK i f10 2e

10 2eKopie

Onderwerp RE Defversie TK brief aandachtspunten volgende week

Allen

Morgen 15h45 staat een PFAS overleg gepland zie ook onderaan deze mailstring mijn mail Lijkt me goed om punt aanpassing

Abbte bespreken

We hebben zojuist de agenda voor de procedureagenda ontvangen Voorstel griffie is om brieven aanpassen THK te betrekken bij

AO Externe Veiligheid a s donderdag 5 december Zie bijgevoegd agendapunt 22 Lijkt me goed om voor deze week {incl

mondelinge vraag spoedwet Wilders AO Externe Veiligheid VAO Leefomgeving een dossier voor deze week te maken Zou een

eerste aanzet hiervan vandaag de tas in kunnen zodat we morgen in PFAS overleg kunnen bespreken
Floe staat het met de SO vragen

Groet

10 2e

10 2e 10 2e DGRWVan

Verzonden maandag 2 december 2019 10 32

Aan 10 2e HBJZ

3 DBO

10 2e DBO 10 2e BSK | 10K2e ^0 2e BSK

I0 2eCC

Onderwerp RE Defversie TK brief aandachtspunten volgende week

Hcij^
Je kunt mij aanspreken voor de EK We zorgen voor bijdrage dossier noodwet Daarnaast zi]n er donderdag ook nog AO Externe Veiligheid en VAO

Leefomgeving Wordt beetje zelfde dossier Eens dat we aanpassen Abb met minister moeten bespreken was ze vrij duidelijk over Ik neem aan dat we deze

week nog wel een moment hebben met haar

Groeten

I HBJZ ^ 10 2e

Verzonden maandag 2 december 2019 09 07

I DBO

^ 10 26 l@minienw nl | 10 26 |l0 2e

@minienw nl

^minienw nlVan

iQ 2e 10 2e 10 2e^minienw nl BSKAan

BSK | 10 2e ^minienw nl 10 2e | 10 2ei| DGRW

10 2e

10 29 10 2e ^minienw nlCC DBO

Onderwerp RE Defversie TK brief aandachtspunten volgende week

Hoi

Hopelijk allemaal een rustig weekend gehad
Nu we geen overleg hebben van mijn kant nog drie vragen

Kan iemand I0 2e| voor dinsdagmiddag standby zijn voor het mondelinae vragenuurtie van de EK Als dit doorgaat Wij zijn vrijdag begonnen met een

dossier

Woensdag is het WGO over de noodwet Wilders Zijn voorstel gaat overtijdelijke opslag Wij hebben alle stukken gekregen van de DGEM en de eerste

input met| 10 2e |aangeleverd voor de waardering van het voorstel afraden Nemenjullie het voortouw voor een klein dossiertje

Vrijdag waren er veel vragen over de mogelijkheden voor gemeenten om naar beneden toe strenger af te wiiken van de tijdelijke landelijke waarde die

nu is opgenomen in het THK Dat is theoretisch formeel mogelijk en als we de achtergrondwaarden in de regeling bodemkwaliteit opnemen niet

meet Echterinde systematiek van de Omgevingswet wordt het wel weer mogelijk om naar beneden toe afte wijken Het aanvullinsgbesluit ligt nog
niet bij de RvS dus we hebben de mogelijkheid om dit nog te wijzigen Lijkt me iets om op korte termijn te bespreken met de minister

100187 0577



1^
Met vriendelijke groet

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

Postbus 20901 I 2500 EX | Den Haag
10 2eM

DBO
_

Verzonden vrijdag 29 november 2019 20 59

Aan | | DGRW | 0 Se n@minienw nl 10 2e bSK | 10 2e |@minienw nl 10 2e |
j I0 2e I BSK | |@miriienw nl

lOX^s dBO 10 2e @minienw nl 10 2e hBJZ IPK^e @minienw nl

Onderwerp Defversie TK brief aandachtspunten volgende week

Ha |l0 2e^^e| 10 29 I
Na een hectische maar zeer succesvolle week met enorm hard werken door veel collega s is het vandaag gelukt om een mooie

brief {met veel commitment te versturen© Bijgevoegd treffen juiiie voor de volledigheid de def versie van de TK brief zoals deze

is verstuurd vandaag

ik ben maandag niet op kantoor dus ook niet bij het PFAS overleg in de ochtend Komende week is een voile parlementaire week

Daarom hierbij alvast de punten die ik voor komende weekvoorzie

1 SO vragen PFAS SI moet echt zsm naar M zodat deze maandag dan wel uiterlijk dinsdag verstuurd kunnen worden

2 Voorbereiding mogelijke vragenuur Eerste Kamer inz AmvB di in potlood in de agenda 15hl5 16hl5 SI begreep van |IO 2^
dat HBJZ al bezig is met een klein dossiertje

3 Voorbereiding debat spoedwet Wilders woe ochtend Q volgens mij is HBJZ hier ook al mee bezig maar check svp bij p 2q]
S heeft niet veel nodig iig Een redeneerlijn en O A over tijdelijke opslag voorstel Wilders de Q A’s van vandaag lijken

mij voldoende Dit is ook afhankelijk van media aandacht komende dagen
4 VAO Leefomgeving donderdag 16h00 16h30 mogelijke moties voorbereiden

anders bij | i° 2e

5 AO externe veiligheid donderdag SI nog niet duidelijk of PFAS in principe stoffenkant DGMI hier ook aan bod komt

Hopelijk begin volgende week meer duidelijkheid

6 PFAS overleg SI Dinsdag 3 dec 15h45 16h30 {mits mondelinge vraag EK niet doorgaat Bespreekpunten die ik nu zie

a Voorbespreken debat spoedwet Wilders woe 4 dec

b Stavaza B MKB

c Agenda taskforce n a v discussie BO vervolg richting BO 11 dec

d Wvttk vragen uit app richting RWS 1 wat wordt nu geholpen door de normen uit de iijst die er al lag en 2 wat

kunnen wij nu zelf versnellen

Voor nu een heel fijn en hopelijk rustig weekend gewenst

Hartelijke groet

10 2e 10 2e @minienw nlVan

CC

coordineert check10 2e

10 29

100187 0577



I0 2e I HBJZlI [I0 2s I@minienw nl1

raminienw nl]
I@minienw nl1

I DBOI I0 2e I@minienw nl1

I BSK

10X2»To

10 2e 10 2e BSKlI io 2e I@minienw nl1 10 2eDBOL
DGRWI 10 29

Cc 1Q 2a

10] 2e | 10] 2^
Mon 12 2 2019 1 33 19 PM

From

Sent

Subject RE Defversie TK brief aandachtspunten volgende week
Mon 12 2 2019 1 33 20 PMReceived

Ha [i^
Wij nemen voortouw voor klein dossiertje voor Wilders debat Vender maker we een redeneerlijn op basis van de brief die voor

alle debatten kan fungeren primair Ook voor morgen EK

kunnen standby zijn hoeft er niemand mee j
Punt qua Ow moeten we inderdaad bespreken met Stientje
Groetl 10 [2e

10 2e

10 2el[10 2e [
10 2e

Ministerie van InfraEtructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat S 2515 XP Den Haag
S 06| 10 2e | secr | 10 2e Oej 10 2e t10 2eH 10 2e |
S I 10 2e l@minienw nl

10X2e I HBJZ

Verzonden maandag 2 december 2019 09 07

DBO r H BSK r0^ 2e ^10 2e

Van

10 2e | 10 2e^10 2e
_

BSKAan

DGRW

I0 2a DBO

Onderwerp RE Defversie TK brief aandachtspunten volgende week

CC

Hoi

Hopelijk allemaal een rustig weekend gehad
Nu we geen overleg hebben van mijn kant nog drie vragen

Kan iemand 10 [2e]| voor dinsdagmiddagi standby zijn voor het mondelinqe vraqenuurtie van de EK Als dit door gaat Wij

zijn vrijdag begonnen met een dossier

Woensdag is het WGO overde noodwet Wilders Ziin voorstel gaat over tijdelijke opslag Wij hebben alle stukken gekregen
van de DGLM en de eerste input met 10 2e | aangeleverd voor de waardering van het voorstel afraden Nemen jullie
het voortouw voor een klein dossierlje

Vrijdag waren er veel vragen over de mogelijkheden voor gemeenten om naar beneden toe strenger af te wilken van de

tijdelijke landelijke waarde die nu is opgenomen in hetTHK Dat is theoretisch formeel mogelijk en als we de

achtergrondwaarden in de regeling bodemkwaliteit opnemen niet meer Echter in de systematiek van de Omgevingswet
wordt het wel weer mogelijk om naar beneden toe af te wijken Het aanvullinsgbesluit ligt nog niet bij de RvS dus we

hebben de mogelijkheid om dit nog te wijzigen Lijkt me iets om op korte termijn te bespreken met de minister

Groet

Met vriendelijke groet

■0 2 10 2e

10 29

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

Postbus 20901 I 2500 EX | Den Haag

M 10 2e

DBO
_

Verzonden vrijdag 29 november 2019 20 59

Aan | n0 2e | DGRW | 10 2e |@minienw nl | 10 2e | BSK ^ 10 2e |@minienw nl | 10 2e

j 10 2e BSK 10 2e @minienw nl

10X2e I DBO | 10X2e @minienw nl | IQiPe | HBJZ | IPK^e |@minienw nl

Onderwerp Defversie TK brief aandachtspunten volgende week

Ha |l0 2e^^e| 10 2e ]
Na een hectische maar zeer succesvolle week met enorm hard werken door veel college s is het vandaag gelukt om een mooie

brief {met veel commitment te versturen© Bijgevoegd treffen jullie voor de volledigheid de def versie van deTK brief zoals deze

is verstuurd vandaag

Ik ben maandag niet op kantoor dus ook niet bij het PEAS overleg in de ochtend Komende week is een voile parlementaire week

Daarom hierbij alvast de punten die ik voor komende weekvoorzie

1 SO vragen PEAS moet echt zsm naar M zodat deze maandag dan wel uiterlijk dinsdag verstuurd kunnen worden

10X2e 10 2e @minienw nlVan

CC

100186 0578



2 Voorbereiding mogelijke vragenuur Eerste Kamer inz AmvB [ di in potlood in de agenda 15hl5 16hl5 SI begreep van |io 2q]
dat HBJZ al bezig is met een klein dossiertje

3 Voorbereiding debat spoedwet Wilders woe ochtend ^^ volgens mij is HBJZ hier ook al mee bezig maar check svp bij |10 2^J
S heeft niet veel nodig iig Een redeneerlijn en Q A over tijdelijke opslag {voorstel Wilders de QSiA s van vandaag lijken

mij voldoende Dit is ook afhankelijk van media aandacht komende dagen

4 VAO Leefomgeving { donderdag 16h00 16h30 SI mogelijke moties voorbereiden {Maarten v Kessel coordineert check

anders bij | i0 2e

5 AO externe veiligheid donderdag SI nog niet duidelijkof PEAS in principe stoffenkant DGMI hier ookaan bod komt

Hopelijk begin volgende week meer duidelijkheid

6 PFAS overleg SI Dinsdag 3 dec 15h45 16h30 mits mondelinge vraag EK niet doorgaat Bespreekpunten die ik nu zie

a Voorbespreken debat spoedwet Wilders {woe 4 dec

b Stavaza B MKB

c Agenda taskforce {n a v discussie BO vervolg richting BO 11 dec

d Wvttk vragen uit app richting RWS 1 wat wordt nu geholpen door de normen uit de lijst die er al lag en 2 wat

kunnen wij nu zelf versnellen

Voor nu een heel fijn {en hopelijk rustig weekend gewenst

Hartelijke groet

10 2e

100186 0578



I BSKl I0 2e I@tninienw nl1

DBOfI iOK2e I@minienw nl1

I0 2e DGRWH I0 ge I@minienw nl1
10 2e

1P 2e 10 2eTo

J@minienw nl]I 10 2e I DBOl

DGRWlj I0 2e l@minienw nl]

10 2e 1P 2e

10 2e |10 2^ DGRWI

l@minienw nl] |
BSK

1@minienw nl] I 1p 2^ | 2e h° 2eh
] DGWBII 10] 2e I@minienw nl1

Cc 10 2e

DGRWII 10] 2e

From | 10 2e | 10 2e

Sent Mon 12 2 2019 5 49 15 PM

Subject 20191202 Kamerbrief beantwoording SO_def versiel

Mon 12 2 2019 5 49 16 PM

20191202 Kamerbrief beantwoording SO def versiel docx

10 2e

Received

Bij deze de beantwoording van de SO vragen PFAS en diepe plassen Deze wordt in hprm gezet

Vriendelijke groet
1P 2e

100182 0579



|f10 f2eieT72e^ ISSKVan

Aan

Onderwerp

l HBJZ

HPE Records Manager SUBDOSSIER 4 BSK IENW BSK 376371 20191202 Dossier debat Spoedwet
Wilders AO Externe Veiligheid VAO Leefomgeving

woensdag 4 december 2019 17 43 53

20191202 Dossier debat Spoedwet Wilders AO Externe Veiligheid VAO Leefomaevina trS

tBSK

Datum

Bijiagen

■ HPE Records Manager recordgegevens

Recordnummer IENW BSK 376371

Titel 20191202 Dossier debat Spoedwet Wilders AO Externe Veiligheid VAO Leefomgeving

126468 0581



Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

Ministerie van

Infrastructuur en

Waterstaat

De voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten Generaal

Binnenhof 4

2513 AA DEN HAAG
Rijnstraat 8

2515 XP Der Haag
Postbus 20901

2500 EX Den Haag

T I I0 l2e i I

F M0W2e^ I

Ons kenmerk

IEMW BSK 2019 253533

Bijiage n

Datum

Betreft

1 december 2019

Aanbiedingsbrief geactualiseerd tijdelijk handelingskader
PFAS

2

Geachte voorzitter

Bij deze ontvangt u het geactualiseerde tijdelijke handelingskader PFAS als

uitwerking van de Kamerbrief aanpassing tijdelijk handelingskader PFAS

2019D49005 die u op 29 november 2019 toegestuurd is

Hoogachtend

DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN

S van Veldhoven Van der Meer

Pagina 1 van 1
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Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie
Geactualiseerde versie van 29 november 2019

1 Inleiding

Bij het hergebruik van met PFAS verontreinigde grond en baggerspecie in het kader van projecten in

de grond weg en waterbouw is stagnatie ontstaan omdat de vrijkomende grond en baggerspecie
niet kon worden afgezet Deze stagnatie leidde tot aanzienlijke maatschappelijke kosten doordat

baggerwerkzaamheden warden uitgesteld en bijvoorbeeld infrastructurele werken en

woningbouwprojecten vertraging opiiepen of stil kwamen te liggen

Van verschillende kanten is er daarom in 2018 op aangedrongen om in afwachting van de resultaten

van nog lopende onderzoeken die een definitieve normstelling mogelijk maakt een voorlopige

opiossing te bieden voor de impasse die is ontstaan Daarom is in afwachting van de resultaten van

lopend onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS in Nederland en de risico s daarvan voor mens en

milieu op grond van de kennis die inmiddels over PFAS was bijeengebracht op 8 juli 2019 een

tijdelijk handelingskader opgesteld voor het omgaan met PFAS houdende grond en baggerspecie Dit

is 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 hierna ook afgekort als BBK 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 de redelijkerwijs mogelijke maatregelen moet nemen om die

effecten te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken

Sinds de vaststelling van de oorspronkelijke versie van het tijdelijk handelingskader is het

wetenschappelijke onderzoek naar PFAS voortgezet Dit heeft op 28 november 2019 nieuwe

resultaten opgeleverd die in de onderhavige geactualiseerde versie van het tijdelijk handelingskader
hebben geresulteerd Voorts is naar aanleiding van vragen een aantal zaken verduidelijkt
Het tijdelijk handelingskader zal van kracht blijven totdat de lopende onderzoeken zijn afgerond en

een definitief handelingskader kan worden vastgesteld

In de praktijk wordt de zorgplicht zodanig ingevuld dat grond en baggerspecie met daarin een

potentieel schadelijke stof waarvoor in het kader van het Besluit bodemkwaliteit geen

toepassingsnormen zijn opgenomen niet mogen worden toegepast als daarin concentraties van de

stof boven de zogenaamde bepalingsgrens zijn vastgesteld Met deze invulling van de wettelijke

zorgplichten wordt een uitwerking gegeven aan het voorzorgbeginsel dat aan het algemene
milieubeleid ten grondslag ligt Zo lang de gevolgen van een potentieel schadelijke 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 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 maxi male waarde

worden vastgesteld voor toepassing van grond en baggerspecie binnen een aangewezen

beheergebied hierop wordt ingegaan in paragraaf 5 Als in de Regeling Bodemkwaliteit een

landelijke achtergrondwaarde is vastgesteld geldt deze als een minimum te hanteren waarde

Op grond van het onderzoek dat tot nu toe is gedaan was het verantwoord om vooruitlopend op de

1
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vaststelling van een definitief handelingskader voor het toepassen van PFAS houdende grand en

baggerspecie in het tijdelijk handelingskader al enkele voorlopige waarden boven de bepalingsgrens
vast te stellen die in het kader van de zorgplichten bij het toepassen van PFAS houdende grond en

baggerspecie konden worden gehanteerd Hierdoor is het grondverzet weer op gang gekomen Op

grond van de recent beschikbaar gekomen onderzoeksresultaten zijn in deze geactualiseerde versie

van het tijdelijk handelingskader enkele nieuwe toepassingswaarden opgenomen waaronder

voorlopige achtergrondwaarden
Het RIVM zet intussen het PFAS onderzoek voort als basis om te kunnen komen tot de vaststelling
van een definitief handelingskader

Voorts wordt samen met de decentrale overheden een meetprogramma uitgevoerd teneinde een

landelijk dekkend beeld van het voorkomen van PFAS in bodem en waterbodem te verkrijgen In het

kader van het meetprogramma zal een advies worden opgesteld over de wijze van meten van PFASi

zodat de meetwaarden van de verschillende laboratoria die PFAS metingen uitvoeren zoveel mogelijk

vergelijkbaar 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 handelingskader moet worden gezien tegen de achtergrond van het Besluit Bodemkwaliteit en

geeft tegen die achtergrond landelijk invulling aan de wettelijke zorgplichten in de Wet

bodembescherming de Waterwet en het Besluit bodemkwaliteit Er bestaat inmiddels voldoende

wetenschappelijke onderbouwing om voor bepaalde toepassingen van PFAS houdende grond en

baggerspecie toepassingswaarden boven de bepalingsgrens te hanteren De in het tijdelijke

handelingskader gegeven landelijke invulling van de zorgplicht is gebaseerd op de thans beschikbare

wetenschappelijke kennis die voor iedereen ook de professionele toepasser beschikbaar is Naast de

wettelijke zorgplichten blijven ook het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit

onverminderd van toepassing op het toepassen van PFAS houdende grond en baggerspecie Op de

mogelijkheden van gebiedsspecifiek beleid wordt ingegaan in paragraaf 5

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 meer de stoffen

perfluoroctaanzuur PFOA perfluoroctaansulfonaat PFOS en HFPO DA GenX PFAS zijn stoffen die

door mensen zijn gemaakt vanwege hun specifieke eigenschappen zoals brandwerendheid en vuil

vet en waterafstotendheid Zij worden al decennia gebruikt in industriele en andere processen en

toegepast in allerlei alledaagse producten zoals verf blusschuim pannen kleding en cosmetica

Kenmerkend voor deze stoffen is dat ze persistent mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn
Van sommige PFAS is al aangetoond dat ze toxisch zijn De stoffen PFOS PFOA en GenX behoren tot

de zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen ZZS Een aantal andere stoffen uit de PFAS groep

staan op de lijst van potentiele ZZS PZZS

^ Z e onder andere

Rijkswaterstaat 2014 Perfluoratkyizuren in Nederiands oppervlaktewater 2008 2012

Anna Karrman et al 2019 PFASs in the Nordic environment Screening of Poly and Perfluoroalkyl
Substances PFASs and Extractable Organic Fluorine EOF in the Nordic Environment Nordic Council of

Ministers 2019 ISBN 978 92 893 6062 3

Renner R 2001 Growing concern over perftuorinated chemicals Environmental Science and Technology 35

154A 160A

Renner R 2003 Concerns over common perfluorinated surfactant Environmental Science and Technology
37 201A 202A

Rayne S and Forest K 2009 Perfluoroalkyl sulfonic and carboxylic acids A critical review of

physicochemical properties levels and patterns in waters and wastewaters and treatment methods

Journal of Environmental Science and Health Part A 44 1145 1199

Expertisecentrum PFAS 2018 Aanwezigheid PFAS in Nederland Deelrapport C Diffuse belasting van

PFOS en PFOA in de bovengrond Kenmerk DDT219 1 18 008 244
^
Op de website van Bodemplus is een advieslijst met te meten stoffen beschikbaar
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Door het wijdverbreide gebruik en door emissies en incidenten worden PFAS inmiddels in Nederland

en breder in Europa niet alleen bij puntbronnen maar ook als diffuse verontreiniging in bodem

grondwater en oppervlaktewater aangetroffen Dit wijdverspreide voorkomen van PFAS was

aanleiding om het RIVM te vragen onderzoek te doen naar het voorkomen de eigenschappen en de

risico s van PFAS ter onderbouwing van in eerste instantie dit tijdelijk handelingskader en

uiteindelijk van toepassingsnormen in de Regeling bodemkwaliteit

Het overheidsbeleid is erop gericht om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren

De aanwezigheid van ZZS dient zowel aan de voorkant preventie als aan de achterkant beheer

aangepakt te worden Aan de voorkant betekent voorkomen dat er ZZS 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 afvalstromen en toepassing van de best beschikbare technieken om emissies naar het

milieu te minimaliseren Rijkswaterstaat provincies omgevingsdiensten en waterschappen zijn sinds

2018 actief aan de slag met de actualisatie van de vergunningen voor ZZS en opkomende stoffen

voor de indirecte en directe lozingen

Om de decentrale overheden te ondersteunen wordt onderzoek uitgevoerd naar de bronnen van

PFAS^ Deze onderzoeken zullen naar verwachting eind 2020 afgerond worden Op basis van

informatie over de bronnen kunnen aanvullende maatregeien worden genomen om emissie van en

blootstelling aan PFAS verderte minimaliseren

3 Het huidige toetsingskader

Overeenkomstig het voorzorgbeginsel is bij de invulling van de wettelijke zorgplichten in dit tijdelijk

handelingskader uitgangspunt dat de kwaliteit van de bodem het grondwater en het

oppervlaktewater door de toepassing van PFAS houdende grond en baggerspecie niet mag

verslechteren {stand still dat verspreiding van deze stoffen 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 belang van de

drinkwatervoorziening

Bij de invulling van de wettelijke zorgplichten in dit tijdelijk handelingskader wordt voorts zoveel

mogelijk aangesloten bij de systematiek van het Besluit bodemkwaliteit

Bij het toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater wordt in het kader van het Besluit

bodemkwaliteit alleen 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 landbodem wordt in het kader van het Besluit

bodemkwaliteit daarentegen een zogenaamde dubbele toets gehanteerd Met deze dubbele toets

wordt allereerst weer beoogd te waarborgen dat het toepassen van grond en baggerspecie niet tot

verslechtering van de bestaande bodemkwaliteit leidt {stand still Daarnaast wordt daarmee beoogd
dat de bodem niet onjgeschikter wordt voor het vervullen van de beoogde functies die een

geleidelijke verbetering van de bestaande bodemkwaliteit wenselijk kunnen maken De dubbele toets

houdt in dat de kwaliteit van de grond of baggerspecie die wordt toegepast wordt getoetst aan 1 de

bestaande kwaliteit van de bodem waarop de grond of baggerspecie wordt toegepast ingedeeld in

een bodemkwaliteitsklasse en 2 de bodemfunctie die door de gemeente aan de landbodem 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 als bodemfunctieklasse landbouw natuur en de

bodemfunctieklassen wonen en industrie Gebieden die niet in de klasse wonen of Industrie zijn

ingedeeld zijn automatisch ingedeeld in de klasse achtergrondwaarde landbouw natuur In

^ Zie brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Staten Generaal van 2010062019 Kamerstukken II 2018 19 28089 nr 135
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zoverre wordt in de praktijk ook gesproken van ingedeelde en niet ingedeelde gebieden
Ter begrenzing van de bodemfunctieklassen zijn in bijia^^EPbij de Regeling bodemkwaliteit voor een

groot aantal verontreinigende stoffen verschiilende opiopende waarden vastgesteid die beogen te

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 als maxi male 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
ioi2waarden zijn opgenomen worden aangeduid als genormeerde stoffen PFAS worden aangeduid als

ongenormeerde stoffen omdat daarvoor in bijla^^oEPgfeen waarden zijn opgenomen Voor toepassing
van grond en baggerspecie die ongenormeerde stoffen bevatten gelden alleen de wettelijke

zorgplichten Zoals gezegd wordt in de praktijk ter invulling daarvan voor potentieel schadelijke en

niet van nature voorkomende stoffen 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 gegeven de potentiele

schadelijkheid van de stof Voor ongenormeerde stoffen ontbreekt namelijk in de regel een

risicoanaiyse 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 is het niet wenselijk de

bepalingsgrens als harde grens te hanteren omdat bij de invulling van de zorgplicht rekening moet

worden gehouden met de volledige en actuele beschikbare zo veel mogelijk wetenschappelijk
onderbouwde informatie In het geval van PFAS beoogde dit tijdelijk handelingskader inzicht te

geven wat de consequenties zijn van de thans beschikbare wetenschappelijke informatie voor de

invulling van de wettelijke zorgplichten en met name in hoeverre het nodig is daarbij nog altijd de

bepalingsgrens te hanteren

De stoffen uit de PFAS stofgroep behoren tot de ongenormeerde stoffen en zijn daarnaast

potentieel schadelijk voor mens en milieu 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 door de diffuse belasting bemvioedde bodem ontgraven

worden boven de grens liggen om die grond en baggerspecie met inachtneming van de wettelijke

zorgplichten te kunnen hergebruiken Op grond van de resultaten die in het kader van het PFAS

onderzoek al beschikbaar zijn kan in dit tijdelijk handelingskader voor PFAS een vernieuwd

toetsingskader worden vastgesteld

4 Het vernieuwde toetsingskader

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de voorlopige toepassingswaarden die in de

onderscheiden situaties waarin grond en baggerspecie worden toegepast kunnen worden

gehanteerd Dit zijn voorlopige toepassingswaarden 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 toepassingswaarden afgeleid van

1 memo Overzicht van risicogrenzen voor PFOS PFOA en GenX ten behoeve van een tijdelijk

handelingskader voor het toepassen van grond en baggerspecie op of in de landbodem RIVM 4

maart 2019

2 memo Tijdelijke landelijk achtergrondwaarde bodem voor PFOS en PFOA RIVM 28 november

2019

3 advies voorlopig herverontreinigingsniveau FIVN PFAS voor waterbodems Deltares 28 november

2019

Naar PFOA PFOS en GenX heeft het RIVM specifiek onderzoek gedaan Voor andere PFAS is bij dit

onderzoek aangesloten
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De aangegeven toepassingswaarden kunnen binnen de randvoorwaarden die daarvoor in het Besiuit

bodemkwaiiteit zijn gegeven op lokaal of regionaal niveau in een aangewezen bodembeheergebied
worden gespedficeerd als er iokaal aanleiding is om een andere waarde vast te stelien zie paragraaf
5 lokaal beleid

De nummers in de eerste kolom corresponderen met de nummers van de paragrafen waarin de

toepassingswaarden in het hiernavolgende worden toegeiicht

Categorie Toepassingssituatie Toepassingswaarde

pg kg d s t

Op de landbodem

4 1 Grond en baggerspecie toepassen boven

grondwaterniveau^i^
Bodemkwaliteitsklasse Bodemfunctieklasse

wonen of industrie wonen of industrie PFOS 3

PFOA 7

GenX 3

Andere PFAS 3

landbouw natuur wonen of industrie PFAS 0 8

PFOS 0 9

Landbouw natuur wonen of

industrie

landbouw natuur PFAS 0 8

PFOS 0 9

Baggerspecie toepassen boven grondwaterniveaut^^ als

bedoeld in artikel 35 onder f 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
i

PFOS 3

PFOA 7

GenX 3

Andere PFAS 3

Grond en baggerspecie toepassen in

grondwaterbeschermingsgebieden

Bepaiingsgrens 0 14 4

4 5 Grond en baggerspecie toepassen onder

grondwaterniveau
2 met inbegrip van grootschaiige

toepassing

PFAS 0 8

PFOS 0 9

In oppervlaktewater

4 6 Grond toepassen Bepaiingsgrens 0 1

4 7 Baggerspecie toepassen in hetzeifde

oppervlaktewaterlichaam of aansluitende

sedimentdeiende stroomafwaarts gelegen

oppervlaktewaterlichamen ais bedoeld in artikel 35

onder g BBK verspreiden van baggerspecie in zoet of

zout oppervlaktewater

Toepasbaar wel

meten en toetsen op

uitschieters

4 8 1 Baggerspecie toepassen in hetzeifde

oppervlaktewaterlichaam in ophogingen in

waterbouwkundige constructies uitgezonderd de diepe

plas als bedoeid in artikel 35 onder d BBK

Toepasbaar wel

meten en toetsen op

uitschieters

4 8 2 Baggerspecie toepassen in een ander

oppervlaktewaterlichaam in ophogingen in

waterbouwkundige constructies uitgezonderd de diepe

plas als bedoeld in artikel 35 onder d BBK

Bepaiingsgrens 0 1

4 9 1 Baggerspecie toepassen in niet vrijiiggende diepe PFAS 0 8

5

126468 0581



Categorie Toepassingssituatie Toepassingswaarde

pg kg d s t

plassen die in open verbinding staan met een rijkswater
voor zover is voldaan aan de volgende voorwaarde in

de nabijheid van de diepe plas is geen kwetsbaar object

gelegen als bedoeld op p 26 van de Handreiking voor

het herinrichten van diepe plassen ^^^

PFOS 3 7

4 9 2 Baggerspecie toepassen in andere diepe plassen dan

bedoeld onder 4 9 1

Bepalingsgrens 0 1

1 Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van boven grondwaterniveau tot

ten hoogste 1 meter onder het maaiveld Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de

verzadigde zone terechtkomt wordt de grond geacht boven grondiwater te zijn toegepast
2 Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van onder grondwaterniveau op

een diepte van 1 meter en meer onder het maaiveld Indien de grond als gevolg van zetting op

termijn in de verzadigde zone terechtkomt wordt de grond geacht boven grondwater te zijn

toegepast
3 Onder diepe plas wordt verstaan oppervlaktewaterlichaam ontstaan als gevolg van

zandwinning grindwinning of klelwinning of een dijkdoorbraak
Onder vrijiiggende diepe plas wordt verstaan diepe plas die niet is gelegen in een

oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk en die bovendien boven de spronglaag nauwelijks
wordt gevoed door oppervlaktewater van elders de verblijftijd van het water is voor 90 van het

jaar langer dan een maand Als de diepe plas is gelegen in een groter oppervlaktewaterlichaam
wordt de rest van het oppervlaktewaterlichaam beschouwd als oppervlaktewater van elders Deze

plassen zijn aangegeven op de kaart die als bijiage bij dit tijdelijk handelingskader is gevoegd
Onder niet vrijiiggende diepe plas wordt verstaan diepe plas gelegen in een

oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk of diepe plas die niet aan de definitie van vrijiiggende

plas voldoet

4 Op de waarden uit deze tabel hoeft geen bodemtypecorrectie te worden toegepast als het gehalte
van organische stof minder dan 10 bedraagt
5 Tenzij een lokale maximale waarde is vastgesteld zie paragraaf 5

De toepassingswaarden voor de onderscheiden categorieen van toepassingen worden hieronder

toegelicht De paragraafnummers corresponderen met de nummering in kolom 1 van de tabel

4 1 Grond en baggerspecie toepassen op de landbodem boven grondwaterniveau

Voor het toepassen van PFAS houdende grond en baggerspecie op de landbodem boven

grondwaterniveau kunnen op de landbodem voor de bodemfunctieklasse Industrie of wonen

alsmede de daarmee corresponderende bodemkwaliteltsklasse Industrie onderscheidenlljk
wonen de volgende toepassingswaarden worden gehanteerd
voor PFOS 3 pg kg d s

voor PFOA 7 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 Voor de normstelling voor de

bodemfunctieklassen en bodemkwaliteitsklassen wonen en Industrie is gekozen om ook weer

overeenkomstig het voorzorgbeginsel de risicogrenzen voor landbouw natuur uit de rapportage

van het RIVM te gebruiken

Bij de aangegeven waarden is er volgens de huidige inzichten geen sprake van risico s voor

gezondheid en overschrijding van effectniveaus voor het ecosysteem Omdat de onderzoeken naar
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mobiliteit uitloogkarakteristieken gedrag in grondwater en bio accumulatie nog lopen is

differentiatie van de toepassingswaarden voor de bodemfunctieklassen en bodemkwaiiteitsklassen

wonen en industrie op dit moment nog voorbarig Hetzelfde geidt voor toepassen onder

grondwater Daarom worden overeenkomstig het voorzorgbeginsel voor de bodemfunctieklasse

industrie vooriopig dezeifde maximaie waarden als toepassingswaarden gehanteerd die ook gelden
voor de bodemfunctieklasse en bodemkwaliteitsklasse wonen Zo wordt voorkomen dat de

probiematiek van PFAS houdende grond en baggerspede iopende het onderzoek dat een

definitieve normsteiiing mogelijk maakt groter kan worden Decentraie bevoegde gezagen kunnen

hier binnen de kaders die het Besiuit bodemkwaliteit hiervoor aangeeft in het kader van

gebiedsspecifiek beieid een andere afweging maken en in een aangewezen bodembeheergebied
andere toepassingsnormen vaststeilen Hierop wordt ingegaan in paragraaf 5

Voor de bodemfunctieklasse landbouw natuur en de daarmee corresponderende
bodemkwaliteitsklasse landbouw natuur gelden de voorlopige achtergrondwaarden^ als

toepassingswaarde te weten

voor alle individuele PFAS 0 8 pg kg d s met uitzonder van PFOS

voor PFOS 0 9 pg kg d s

De aangegeven toepassingswaarden gelden als grond of baggerspede 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

Aangeraden wordt om de dubbele toets die in het kader van het Besiuit bodemkwaliteit voor

genormeerde stoffen bij toepassen op de landbodem moet worden uitgevoerd in het kader van de

invulling van de wettelijke zorglichten ook voor PFAS te hanteren Deze dubbele toets houdt in dat

de strengste van de twee toepassingswaarden voor de bodemkwaliteitsklasse onderscheidenlijk
bodemfunctieklasse geidt Als de bodemfunctieklasse bijvoorbeeld wonen of industrie is terwiji
de bestaande bodemkwaliteit in de bodemkwaliteitsklasse landbouw natuur is ingedeeld moet als

toepassingswaarde de bodemkwaliteitsklasse voor landbouw natuur worden gehanteerd

Voor de bodemfunctieklasse landbouw natuur wordt aangeraden om uit te gaan van de voorlopige

landelijke achtergrondwaarden Dit is zo ook afgesproken met VNG IPO en de Unie van

Waterschappen In de oorspronkelijke versie van het Tijdelijk handelingskader werd overeenkomstig
het voorzorgbeginsel ter invulling van de zorgplicht de bepalingsgrens van 0 1 pg kg d s

gehanteerd om verslechtering te voorkomen Als de bestaande kwaliteit van de bodem echter al

slechter was mocht van die waarde worden uitgegaan mits deze niet hoger was dan de

toepassingswaarde die voor de bodemfunctieklassen en bodemkwaiiteitsklassen industrie en wonen

worden gehanteerd In feite kwam dit er op neer dat daar een lokale achtergrondwaarde werd

gehanteerd als grens voor het toepassen om verslechtering te voorkomen Nu bij de actualisatie van

dit tijdelijke handelingskader daarin ook voorlopige landelijke achtergrondwaarden konden worden

opgenomen wordt aangeraden om lokale achtergrondwaarden overeenkomstig de systematiek van

het Besiuit bodemkwaliteit via gebiedsspecifiek beieid vast te stellen zie paragraaf 5 met name ook

over de rol van de voorlopige landelijke achtergrondwaarden in deze

De voorlopige achtergrondwaarden voor PFAS kunnen bij afwezigheid van achtergrondwaarden van PFAS in

bijiag^iasij de Regeiing bodemkwaliteit gebruikt worden voor de afgifte van een fabrikant eigen verklaring op

grond van artikei 4 3 7 van de Regeiing bodemkwaliteit
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Het is momenteel nog niet mogelijk om een cumulatieve toepassingswaarde voor PFAS vast te

stellen Daarom zijn alleen toepassingswaarden voor individuele PFAS aangegeven Bij het

vaststellen van een cumulatieve toepassingswaarde bijvoorbeeld een somwaarde wordt rekening

gehouden met de cumulatie van effecten die door verschillende PFAS worden veroorzaakt Omdat dit

zeer complex blijkt is hiervoor meer tijd nodig Daarom is er in dit tijdelijk handelingskader nog

geen cumulatieve toepassingswaarde opgenomen waarin rekening is gehouden met de cumulatie

van effecten die door verschillende PFAS worden veroorzaakt Flet RIVM doet hier nog onderzoek

naar

4 2 Baggerspecie toepassen op de landbodem boven grondwaterntveau als bedoeld in artikel

35 eerste lid onder f BBK

Voor het verspreiden van baggerspecie uit watergangen op aangrenzende percelen of in een

weilanddepot artikel 35 onder f BBK gelden dezelfde toepassingswaarden als voor andere

vormen van toepassen van baggerspecie op de landbodem boven het grondwaterniveau met dit

verschil dat de waarden ook gelden als de bodem waarop de baggerspecie wordt toegepast is

ingedeeld in de klasse landbouw natuur Ook in het laatste geval komt het uitgangspunt van stand-

still namelijk niet in het geding Omdat de baggerspecie in een watergang daarin door afspoeling
van grond van de aangrenzende terreinen is terechtgekomen zal de baggerspecie over het

algemeen dezelfde kwaliteit hebben als de landbodem waarop de baggerspecie wordt toegepast

Daarom is het bij reeds uitgevoerde onderzoeken niet altijd nodig om de kwaliteit van de

baggerspecie te bepalen Wei wordt aangeraden om bij nieuw uit te voeren waterbodemonderzoek

een aantal representatieve metingen te doen om te controleren of er geen sprake is van

onverwacht hoge waarden van PFAS in de baggerspecie Dit kan duiden op een voor de watergang

niet representatieve verontreiniging als gevolg van een puntbron Door het toepassen van

baggerspecie waarin uitschieters van PFAS zijn aangetroffen zal de bestaande bodemkwaliteit

verslechteren Deze lokaal sterker verontreinigde baggerspecie mag daarom niet worden

toegepast

Voor onderzoeken naar de kwaliteit van baggerspecie die na 8 juli 2019 de datum waarop het

tijdelijk handelingskader van kracht werd zijn uitgevoerd is het wenselijk om ook op PFAS te

analyseren Dit is niet nodig als een waterbeheerder in afstemming met gemeenten en of

omgevingsdiensten heeft aangetoond dat de PFAS gehalten in de baggerspecie in zijn

beheergebied ruimschoots aan de toepassingswaarden voldoen

Voor het toepassen van baggerspecie uit watergangen op de kant is het in het kader van de dubbele

toets die normaal gesproken voor toepassen op de landbodem geldt niet nodig om de

bodemkwaliteit vast te stellen Dit heeft geen toegevoegde waarde omdat de uitkomsten voor het

mogen toepassen geen relevante informatie opieveren Flet uitgangspunt is namelijk dat de

baggerspecie als afgespoelde grond weer op de landboden kan worden toegepast zonder dat dit tot

verslechtering leidt

Flet voorgaande komt overeen met de huidige praktijk bij het onderhoud van watergangen door

waterschappen waarbij periodiek baggerspecie op de kant wordt gezet Deze praktijk kan dus

doorgang vinden

4 3 Grond en baggerspecie grootschaiig toepassen op de landbodem boven grondwaterniveau

Degene die grond of baggerspecie grootschaiig toepast heeft in de systematiek van het Besluit

bodemkwaliteit de keuze of hij wil voldoen aan de algemene toepassingsnormen of aan de specifieke

toepassingsnormen voor grootschaiig toepassen artikel 63 BBK De specifieke toepassingsnormen
voor grootschaiig toepassen hebben betrekking op emissies uit de grond of baggerspecie Daarnaast

gelden voor grootschaiig toepassen de toepassingsnormen voor de bodemfunctieklasse Industrie

Voor PFAS houdende grond en baggerspecie kunnen nog geen toepassingswaarden worden

vastgesteld die uitgaan van optredende emissies

8

126468 0581



In lijn met de systematiek van het Besluit bodemkwaliteit worden voor grootschalig toepassen van

PFAS houdende grond en baggerspede op de landbodem bij grootschalig toepassen de

toepassingswaarden voor de bodemfunctieklasse Industrie gehanteerd ook als de bodem is

ingedeeld in de klasse landbouw natuur Dit laatste wijkt overeenkomstig de systematiek van het

Besluit bodemkwaliteit af van de toepassingsnormen voor categorie 4 1 toepassen van grond en

baggerspede op de landbodem boven grondwaterniveau

4 4 Grond en baggerspede toepassen op de landbodem in grondwaterbeschermingsgebieden

In grondwaterbeschermingsgebieden blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het

toepassen van grond en baggerspecie boven grondwaterniveau Dit is 0 1 ug kg d s Het

voorzorgbeginsel brengt met zich mee dat met het oog op het zwaarwegende belang van de

drinkwaterwinning geen onnodige risico s worden genomen Voor het toepassen van grond of

baggerspecie die daaraan niet voldoet kan gebiedsspecifiek beleid worden vastgesteld zie

paragraaf 5 Daarbij geldt ook weer dat met het oog op het zwaarwegende belang van de

drinkwaterwinning geen onnodige risico s mogen worden genomen

4 5 Grond en baggerspede toepassen op de landbodem onder grondwaterniveau

In afwachting van de resuitaten van het lopende onderzoek naar het verspreidingsgedrag van

PFAS in grondwater is de toepassingsnorm voor grond en baggerspecie die op de landbodem

onder grondwaterniveau worden toegepast vooralsnog de voorlopige achtergrondwaarde te

weten 0 9 pg kg d s voor PFOS en 0 8 pg kg d s voor PFOA en andere PFAS In de

oorspronkelijke versie van het tijdelijk handelingskader was uit voorzorg bij gebrek aan een

achtergrondwaarde de bepalingsgrens van 0 1 pg kg d s aangehouden voor toepassingen onder

grondwaterniveau Tevens was aangegeven dat bij een bestaande slechtere bodemkwaliteit

daarvan uitgegaan mocht worden Doordat inmiddels een voorlopige achtergrondwaarde
beschikbaar is gekomen moet voor het toepassen van grond of baggerspecie die daaraan niet

voldoet gebiedsspecifiek beleid worden vastgesteld zie paragraaf 5 In de systematiek van het

Besluit bodemkwaliteit worden geen beperkingen opgelegd aan toepassingen op de landbodem

van grond en baggerspecie als bedoeld in artikel 35 van dat besluit die voldoen aan de

achtergrondwaarden Het RIVM ziet alleen reden om bij toepassingen in

grondwaterbeschermingsgebieden gebruik te maken van grond en baggerspecie van ten minste

dezelfde kwaliteit als aanwezige bodemkwaliteit

4 6 Grond toepassen in oppervlaktewater

Voor het toepassen van grond in oppervlaktewater wordt als toepassingsgrens de bepalingsgrens
van 0 1 pg kg d s gehanteerd Vanwege het mobiele karakter van PFAS moet er eerst meer

informatie beschikbaar komen over de uitloogrisico s van PFAS houdende grond in situaties waarin

de grond in contact met water komt Bij gebreke aan deze informatie kan nu nog niet worden

afgestapt van de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het Besluit bodemkwaliteit en de

wettelijke zorgplichten Deze houden in dat bij het ontbreken van voldoende kennis om een

wetenschappelijk verantwoorde toepassingswaarde te kunnen vaststellen vooralsnog de

bepalingsgrens wordt gehanteerd om te voorkomen dat PFAS zich verder in het milieu verspreiden
en de bestaande bodemkwaliteit verslechtert In situaties waar grond en baggerspecie bij het

toepassen in contact kan komen met grond of oppervlakte water moet bovendien worden voldaan

aan de eis die voortvioeit uit de kaderrichtlijn water dat de waterkwaliteit hierdoor niet mag

verslechteren

Er wordt verschil gemaakt tussen het toepassen van grond onderscheidenlijk baggerspecie in

oppervlaktewater omdat baggerspecie al deel uitmaakt van het watersysteem PFAS houdende

grond loogt meer uit dan baggerspecie zodat grotere uitloogrisico s bestaan Bovendien komt de

grond niet uit het oppervlaktewater zelf Anders dan bij baggerspecie bestaat er daarom een groter
risico dat het toepassen van PFAS houdende grond leidt tot verslechtering van de waterkwaliteit
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4 7 Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam of stroomafwaarts gelegen
aansluitende oppervlakterwaterlichamen verspreiden

Het toepassen van baggerspecie in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam^ zowel stroomopwaarts als

stroomafwaarts of in andere stroomafwaarts gelegen aansluitende oppervlaktewaterlichamen in

de vorm van het verspreiden daarvan als bedoeld in artikel 35 onder g BBK leidt mits het

sediment van nature binnen deze oppervlaktewaterlichamen verspreiden zou worden niet tot

verslechtering van de bestaande kwaliteit van de waterbodem of van de waterkwaliteit De

baggerspecie zou daar namelijk ook door natuurlijke erosie en sedimentatie worden heengevoerd
Er worden dan geen verontreinigingen aan het watersysteem toegevoegd Omdat in deze situatie

het uitgangspunt van standstill niet in het geding komt kan de baggerspecie worden toegepast
ook als sprake is van grootschalig toepassen Dit geldt bovendien voor verspreiden in zowel zoet als

zout water In verband hiermee is het ook niet nodig om altijd de kwaliteit van de baggerspecie te

bepalen Wei wordt aangeraden om bij nieuw uit te voeren waterbodemonderzoek een aantal

representatieve metingen te doen om te controleren of er geen sprake is van onverwacht hoge
waarden van PFAS in de baggerspecie Dit kan duiden op een niet representatieve verontreiniging

in het bijzonder als gevolg van een puntbron Door het toepassen van baggerspecie waarin

uitschieters van PFAS zijn aangetroffen zal de bestaande kwaliteit van de waterbodem en de

waterkwaliteit verslechteren Deze lokaal sterker verontreinigde baggerspecie mag daarom niet

worden toegepast Voor onderzoeken naar de kwaliteit van baggerspecie die na 8 juli 2019 de

datum waarop het tijdelijk handelingskader van kracht werd zijn uitgevoerd is het wenselijk om

ook op PFAS te analyseren

4 8 Baggerspecie toepassen in oppervlaktewaterlichamen ophogingen

Bij het toepassen van baggerspecie in oppervlaktewaterlichamen met inbegrip van grootschalig

toepassen in ophogingen als bedoeld in artikel 35 onder d BBK wordt onderscheid gemaakt tussen

toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam categorie 4 8 1 in de tabel en toepassen in een

ander oppervlaktewaterlichaam categorie 4 8 2 in de tabel

Als de baggerspecie binnen hetzelfde oppervlaktewaterlichaam zowel stroomopwaarts als

stroomafwaarts wordt toegepast waaruit het is vrijgekomen categorie 4 8 1 in de tabel kan er

geen verslechtering optreden omdat de baggerspecie alleen wordt verplaatst Dergelijke

toepassingen kunnen daarom worden toegestaan Wei wordt aangeraden om bij nieuw uit te voeren

waterbodemonderzoek een aantal representatieve metingen te doen om te controleren of er geen

sprake is van onverwacht hoge waarden van PFAS in de baggerspecie Dit kan duiden op een niet

representatieve verontreiniging in het bijzonder als gevolg van een puntbron Flet toepassen van

baggerspecie waarin uitschieters van PFAS zijn aangetroffen is ongewenst omdat daarmee een

bestaand probleem in stand wordt gehouden en is daarom niet toegestaan

Als de baggerspecie wordt toegepast in een ander oppervlaktewaterlichaam categorie 4 8 2 in de

tabel geldt de bepalingsgrens van 0 1 pg kg d s ongeacht of het oppervlaktewaterlichaam
beneden of bovenstrooms is gelegen Anders dan bij verspreiden van baggerspecie zie paragraaf
4 7 is er dan geen sprake van een toepassing die op hetzelfde neerkomt als het natuurlijke proces

van stroomafwaartse verspreiding van baggerspecie met de daarin aanwezige verontreinigingen Bij

ophogingen vindt een niet natuurlijke grotere belasting van de waterbodem en oppervlaktewater op

de locatie van toepassing plaats Omdat er nog onvoldoende kennis bestaat over het

verspreidingsgedrag van PFAS in oppervlakte of grond water wordt in dit tijdelijk handelingskader

overeenkomstig het voorzorgbeginsel de bepalingsgrens gehanteerd om verspreiding van PFAS te

voorkomen

Voor het toepassen van baggerspecie in diepe plassen kan een afzonderlijke toepassingswaarde
worden gehanteerd zie paragraaf 4 9

5 Onder oppervlaktewaterlichaam wordt verstaan een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in artikel 2 van de

kaderrichtlijn water dat krachtens artikel 4 5 of 4 10 van het Waterbesluit is aangewezen in het nationale

waterplan of het regionale waterplan
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4 9 Baggerspede toepassen in diepe plassen

Niet vrijiiggende diepe plassen categorie 4 9 1 in de tabel zijn diepe plassen die in open

verbinding staan met een Rijkswater Hierin kan baggerspede worden toegepast die voldoet aan het

voorlopige herverontreinigingsniveau dat door Deltares is afgeleid Het herverontreinigingsniveau is

de kwaliteit van het sediment dat bij overstroming door de rivier op de uiterwaarden wordt afgezet
Dit is bepaald door Deltares aan de hand van metingen van het PFAS gehalte in zwevend stof in

oppervlaktewater De waterkwaliteit in niet vrijiiggende diepe plassen wordt vooral bepaald door de

kwaliteit van het oppervlaktewater waarmee de diepe plas in verbinding staat Verder geldt als

voorwaarde dat de baggerspede in de nabijheid van de diepe plas geen kwetsbaar object is gelegen
als omschreven in de Handreiking voor het herinrichten van diepe piassen p 26 Hiermee moet

worden voorkomen dat de grondwaterkwaliteit voor de drinkwatervoorziening wordt beinvioed door

de grote hoeveelheid baggerspede die in de diepe plas wordt toegepast De handreiking biedt ook

een methode om de aanwezigheid van een kwetsbaar object vast te stellen p 26

In de bijiage bij dit tijdelijk handelingskader zijn op een kaart de niet vrijiiggende plassen vermeld

die aan de bovenstaande voorwaarden voldoen Voor deze plassen gelden de volgende

toepassingswaarden voor baggerspede
voor individuele PFAS 0 8 pg kg d s met uitzondering van PFOS

voor PFOS 3 7 pg kg d s

Voor andere diepe plassen dan hiervoor bedoeld categorie 4 9 2 in de tabel geldt de

bepalingsgrens van 0 1 pg kg d s Voor deze diepe plassen kan een hogere lokale maximale waarde

worden vastgesteld zie paragraaf 5 Bij de afleiding van een lokale maximale waarde is het

essentieel om in het gebiedsspecifieke beleid rekening te houden met de mogelijke beinvloeding van

de grondwater en oppervlaktewaterkwaliteit en de functie die door de diepe plas wordt vervuld

Hierbij is van belang dat de diepe plas geohydrologisch geisoleerd is zodat er nauwelijks uitwisseling
met het omiiggende grondwater plaatsvindt en de grond en oppervlaktewaterkwaliteit niet nadelig
wordt beinvioed

5 Gebiedsspecifiek beleid

De toepassingsnormen die in de Regeling bodemkwaliteit zijn opgenomen gelden in beginsel voor het

hele land Het Besluit bodemkwaliteit biedt echter de mogelijkheid om in het kader van

gebiedsspecifiek beleid afwijkende lokale maximale waarden vast te stellen Het spreekt vanzelf dat

hieraan specifiek onderzoek aan ten grondslag hoort te liggen en dat de waarden degelijk moeten

worden onderbouwd In het kader van het Besluit bodem worden hieraan eisen gesteld

Via het vaststellen van minder strenge lokale maximale waarden 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 te

weten de locatie waar de grond of baggerspede wordt toegepast binnen het gebied wel kan

verslechteren Omdat tot de lokale maximale waarde alleen grond en baggerspede mogen worden

toegepast die in het bodembeheergebied zelf zijn ontgraven is op gebiedsniveau echter geen sprake
van verslechtering Grond en baggerspede worden binnen het beheersgebied alleen verplaatst

Het blijft van belang dat het bevoegd gezag lokale bodemkwaliteitskaarten vaststelt conform het

gedecentraliseerde bodembeleid omdat dit een verruiming kan bieden ten opzichte van de landelijke

achtergrondwaarde Belangrijk hierbij is dat gemeenten deze landelijke achtergrondwaarden

overeenkomstig het huidige bodembeleid als minimum waarden hanteren ook als lokaal lagere
waarden zijn gemeten RIVM geeft aan dat er bij de voorlopige achtergrondwaarden geen sprake is

van risico s voor de gezondheid of overschrijding van effectniveaus voor het ecosysteem

Bij het stellen van lokale maximale waarden moet wat betreft de voorlopige achtergrondwaarden de

volgende kanttekening worden gemaakt In de systematiek van het Besluit bodemkwaliteit kunnen
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geen lokale maximale waarden worden vastgesteld beneden de achtergrondwaarde die in de Regeling
bodemkwaiiteit is vastgesteld ook niet als lokaal lagere waarden zijn gemeten Dit voIgt uit artikel 39

van het Besluit bodemkwaiiteit De voorlopige achtergrondwaarden waarvan in dit tijdelijk

handelingskader sprake is zijn echter gegeven ter invulling van de zorgplicht en niet in de Regeling
bodemkwaiiteit is opgenomen Een eis aan het gebiedsspecifieke beleid is dat de noodzakelijkheid van

lokale maximale waarden voldoende ondersteund door onderzoek moet worden aangetoond

Als de wens bestaat om in het kader van gebiedsspecifiek beleid een lokale maximale waarde vast te

stellen kan de gemeente onderscheidenlijk waterbeheerder een bodembeheergebied aanwijzen
indien de lokale maximale waarde een verslechtering op de locatie van toepassen toestaat en een

goede motivering bij voorkeur in een nota bodembeheer vaststellen die aan de eisen van het Besluit

bodemkwaiiteit voldoet Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de Risicotoolbox bodem

onderscheidenlijk de Risicotoolbox waterbodems Deze zullen worden aangevuld met informatie over

PFAS Tot die tijd kan bij het vaststellen van lokale maximale waarden boven de risicogrenswaarde
die door het RIVM zijn aangegeven over de risico s van de lokale maximale waarden advies worden

ingewonnen bij het RIVM

In dit verband wordt er op gewezen dat momenteel wordt gewerkt een wijziging van het Besluit

bodemkwaiiteit om de voorbereidingsprocedure voor de vaststelling van besluiten inzake

gebiedsspecifiek beleid te versnellen

De gemeente of waterbeheerder kan in verband met een specifieke lokale of regionale problematiek
een nadere invulling van de zorgplicht geven bij voorkeur in beleidsregels om daaraan voldoende

bekendheid te geven

Voor het vaststellen van soepeler normen kan aanleiding bestaan als de bestaande bodemkwaiiteit in

een gebied slechter is dan de toepassingswaarden die landelijk worden gehanteerd en de in het

gebied vrijkomende grond en baggerspecie van slechtere kwaliteit hierdoor volgens de landelijke

toepassingswaarden niet mag worden toegepast Op voorwaarde dat in het aangewezen

bodembeheergebied op gebiedsniveau sprake is van standstill kunnen de nodige afwegingen worden

gemaakt die vraag en aanbod van grond en baggerspecie binnen het gebied op elkaar afstemmen

teneinde impasses bij het grondverzet en baggerwerkzaamheden te voorkomen

6 Invoer en uitvoer van grond en baggerspecie uit en naar andere landen van de EU

PFAS houdende grond en baggerspecie valt onder de vrijheid van handelsverkeer en mag niet aan

discriminerende belemmeringen worden onderworpen Wanneer een bedrijf grond wil importeren of

exporteren dient hiervoor op grond van de Europese Verordening voor het Overbrengen van

Afvalstoffen EVOA een vergunning te worden aangevraagd dan wel een kennisgeving verricht De

ILT behandelt deze kennisgeving beoordeelt of de import van grond voldoet aan de gestelde eisen en

stelt voorwaarden ILT stelt echter niet vast of PFAS houdend grond concreet wordt toegepast dit is

aan het lokaal bevoegd gezag De ILT voIgt in het kader van EVOA het advies van het bevoegd gezag

in deze Daarnaast hoort uit de milieuhygienische verklaring te blijken of er gecontroleerd is op PFAS

Mochten er bij grondimport twijfels bestaan dan kan de ILT een lading controleren Daarnaast kan de

ILT handhaven als de keuring van de grond niet op de juiste manier heeft plaatsgevonden of als er

twijfels over bestaan

7 Storten reinigen opslaan en saneren van PFAS houdende grond en baggerspecie

Voor inrichtingen voor het storten op stortplaatsen of in baggerdepots reinigen opslaan of

verwerken van grond of baggerspecie geldt volgens de Wet milieubeheer en voor dergelijke

inrichtingen in oppervlaktewaterlichamen of voor lozingen uit dergelijke inrichtingen de Waterwet

een vergunningenregime Over het algemeen staan de verleende vergunningen bedoelde

handelingen niet toe als grond en baggerspecie met PFAS is verontreinigd Dit levert problemen op

omdat veel grond en baggerspecie met PFAS zijn verontreinigd en de gehalten aan PFAS of andere

verontreinigende stoffen zodanig kunnen zijn dat de grond en baggerspecie niet altijd
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overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit op de bodem of in oppervlaktewater kunnen worden

toegepast Het is daarom wenselijk dat het storten op stortplaatsen of in baggerdepots reinigen

opslaan of verwerken van PFAS houdende grond of baggerspecie mogeiijk wordt gemaakt

Beieidsuitgangspunt is dat zo min mogeiijk afvalstoffen mogen worden gestort Dit houdt in dat

grond en baggerspecie alleen dan gestort mogen worden als de grond of baggerspecie eventueel na

reiniging niet nuttig kan worden toegepast in een van de toepassingen die vallen onder artikel 35

van het besluit PFAS houdende grond komt alleen voor storten in aanmerking als het gehalte aan

PFAS ook na reiniging hoger is dan de toepassingswaarde PFAS houdende baggerspecie komt

voor storten in aanmerking als deze op basis van andere verontrelnigingen nIet kan worden

toegepast ook niet na reiniging

RMksbaagerdecots

PFAS houdende bagger waarvoor toepassen geen optie is dient een andere bestemming te krijgen

Waterschappen en gemeenten kunnen kiezen om bagger tijdelijk op te slaan in een doorgangsdepot
om de bagger te ontwateren en eventueel te behandelen zodat de bagger vervolgens elders kan

worden hergebruikt Ook het overeenkomstig dit tijdelijk handelingskader toepassen van bagger in

een weilanddepot op het aangrenzende perceel is een mogelijkheid Zulke mogelijkheden zijn echter

niet in alle gevallen praktisch haalbaar en zullen wellicht niet in voldoende mate uitkomst bieden voor

de afzet van PFAS houdende bagger Als voor de baggerspecie geen nuttige toepassing kan worden

gevonden kan deze worden gestort

De rijksbaggerdepots de Slufter IJsseloog en Hollandsch Diep kunnen sterk vervuilde bagger

ontvangen die PFAS bevat ® Dit biedt niet enkel ruimte voor Rijkswaterstaat maar ook voor

waterschappen en andere overheden Voor bagger die niet sterk vervuild is verschilt het kunnen

accepteren van PFAS houdende bagger per depot In rijksbaggerdepot IJsseloog mag enkel PFAS

houdende bagger worden gestort als deze op basis van andere stoffen dan PFAS sterk vervuild is In

rijksbaggerdepot Hollandsch Diep mag ook PFAS houdende baggerspecie worden gestort die licht

vervuild is maar waarvoor geen nuttige toepassing kan worden gevonden vanwege de aanwezigheid
van PFAS bijvoorbeeld als de bagger meer PFAS bevat dan HVN In het baggerdepot de Slufter mag

PFAS houdende zoute baggerspecie worden gestort uit bepaalde herkomstgebieden ongeacht de

klasse indeling van die baggerspecie Ook kan onder bepaalde omstandigheden in

de Slufter incidenteel PFAS houdende baggerspecie gestort worden waarvoor geen nuttige toepassing
kan worden gevonden mits het bevoegd gezag daarvoor apart toestemming verleent Voor het

storten moet wel voldaan zijn aan de overige acceptatievoorwaarden uit de vergunningen en

gewaarborgd worden dat lozingen van effluent niet leiden tot een overschrijding van de

oppervlaktewaternorm en Rijkswaterstaat gaat over deze aanpak in overleg met bevoegde gezagen

om afspraken te maken

Daarnaast zijn er enkele particuliere baggerdepots in rijkswateren Rijkswaterstaat is het bevoegd

gezag voor deze depots op grond van de Waterwet en onderzoekt momenteel de

vergunningensituatie en of ook daar het storten van PFAS houdende baggerspecie kan worden

toegestaan

Storten op landbodems

Als grond of baggerspecie op grond van de aanwezigheid van andere stoffen dan PFAS moeten

worden gestort omdat reiniging geen soelaas biedt en de gehalten aan PFAS de

toepassingswaarden voor toepassen op de landbodem boven grondwaterniveau in de tabel niet

overschrijden dan kan het storten van grond en baggerspecie op een stortplaats op de landbodem

worden toegestaan zonder dat specifieke aanvullende maatregelen hoeven te worden getroffen die

verband houden met de aanwezigheid van PFAS in de grond of baggerspecie Het is namelijk ook

® Zie de brief van de Ministers van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat en

de Minister voor Miiieu en Wonen aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 13 november 2019 Kamerstukken
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toegestaan grond en baggerspecie met een PFAS gehalte beneden de hergebruiksgrens toe te

passen op de landbodem boven grondwaterniveau Dit geldt ook voor het opslaan van de grond of

baggerspecie

Storten in baaoerdepots met open verbinding naar riikswateren

Als baggerspecie wordt gestort in een baggerspeciestortplaats in het oppervlaktewater die net als

niet vrijiiggende diepe plassen in open verbinding staat met een rijkswater en de gehalten aan

PFAS de toepassingsnorm het voorlopige herverontreinigingsniveau voor toepassen in een niet

vrijliggende diepe plas die in open verbinding staat met een rijkswater categorie 4 9 1 in de tabel

niet overschrijdt dan kan het storten van baggerspecie in een baggerspeciestortplaats in het

oppervlaktewater worden toegestaan Het is namelijk ook toegestaan baggerspecie met een PFAS

gehalte beneden deze grens toe te passen in een niet vrijIiggende diepe plas die in open verbinding
staat met een rijkswater In overleg met het bevoegd gezag moet worden bekeken welke

voorzorgsmaatregelen nodig zijn om te waarborgen dat er geen overschrijding van de

oppervlaktewaternorm en plaatsvindt

Storten bii oehalte boven toeoassinasnorm

Als de gehalten aan PFAS boven de toepassingsnormen uitkomen dient zeker te zijn dat de

inrichting waar de PFAS houdende grond of baggerspecie wordt gestort of opgeslagen zo is ingericht
dat geen emissies naar de omgeving plaatsvinden Mocht dat niet het geval zijn dan is het

noodzakelijk dat aanvullende maatregelen worden genomen om te voorkomen dat PFAS uitspoelen
en zich in de omgeving verspreiden In overleg met het bevoegd gezag moet worden bekeken welke

voorzorgsmaatregelen nodig zijn om te waarborgen dat er geen overschrijding van de

oppervlaktewaternorm en plaatsvindt

Reiniaen

Het reinigen van PFAS houdende grond in verband met de aanwezigheid van andere

verontreinigende stoffen dan PFAS kan worden toegestaan als de gehalten aan PFAS beneden de

toepassingsnormen blijven Als grond gehalten aan PFAS bevat die boven de toepassingsnormen

uitkomen moet de inrichting een vergunning hebben om de grond te mogen reinigen Met betrekking
tot reinigen lopen er op dit moment proeven die kansrijk zijn om PFAS houdend zand te reinigen
Daarom worden vooralsnog geen verklaringen van niet reinigbaarheid afgegeven voor PFAS

houdend zand Tot dit zand gereinigd kan worden moet het met vergunning tijdelijk worden

opgeslagen Daarbij moeten maatregelen worden genomen ter beheersing van de risico s voor mens

en milieu Hierbij kan gedacht worden aan een boven en onder afdichting van de grond zodat de

grond niet kan uitlogen naar de omgeving en het reguleren van emissies bv ook naar lucht in de

vergunningen

8 Onderzoek en metingen

Er zijn verschillende onderzoeksopdrachten aan het RIVM gegeven om de gevolgen van het voor-

komen van PFAS in het milieu in kaart te brengen en risicogrenzen vast te stellen voor PFAS

houdende grond en baggerspecie in de verschillende te onderscheiden situaties De resultaten van

het onderzoek welke tot nu toe beschikbaar zijn vormen de grondslag om in dit toepassingskader

voorlopige toepassingswaarden te kunnen vaststellen Er zijn echter nog verschillende aspecten in

onderzoek in het bijzonder de karakteristieken van de verschillende stoffen uit de PFAS groep met

betrekking tot moblliteit uitloogbaarheid gedrag in grondwater en bio accumulatie Naar

verwachting zal in 2020 voldoende informatie zijn verzameld om dit tijdelijke handelingsperspectief
te kunnen evalueren en zowel voor de landbodem als voor oppervlaktewaterlichamen het definitieve

handelingsperspectief voor het toepassen van PFAS houdende grond en baggerspecie te kunnen

vaststellen

In het kader van het Besluit bodemkwaliteit zullen initiatiefnemers tot grondverzet uit binnen en

buitenland de gehalten aan PFAS in toe te passen grond en baggerspecie moeten vaststellen en

laten vastleggen in een milieuhygienische verklaring die elke partij moet begeleiden

14
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Het verdient aanbeveling dat de betrokken overheden zoals gemeenten ook zelf bet initiatief

nemen om het voorkomen van PFAS op lokaal niveau preciezer in beeld te brengen Zij hebben deze

informatie namelijk nodig als grondslag voor hun gebiedsspecifieke beleid als zij lokale maxi male

waarden willen vaststellen die afwijken van de generieke normen die in de Regeling bodemkwaliteit

worden opgenomen Een van de vereisten die het Besluit bodemkwaliteit voor dergelijk

gebiedsspecifiek beleid steltis de vaststelling van een bodemkwaliteitskaart die een beeld geeft van

het voorkomen van PFAS in een aangewezen bodembeheergebied Een dergelijke
bodemkwaliteitskaart kan ook dienen als grondslag om op eenvoudige wijze de voor het toepassen

benodigde milieuhygienische verklaringen te kunnen afgeven en daarmee onderzoekslasten in

individuele gevallen te beperken en vertraging bij het grondverzet te voorkomen

Op de website van Bodem zal de komende tijd meer informatie over nieuwe ontwikkelingen rond

PFAS worden gepubliceerd zodat alle betrokkenen over de kennis kunnen beschikken om de

benodigde acties uit te voeren Daarnaast is de helpdesk van Bodem beschikbaar voor praktische

vragen

9 Besluit Bodemkwaliteit definitie toepassen van grond of baggerspecie

In het Besluit bodemkwaliteit wordt gedefinieerd wat er onder toepassen van grond of baggerspecie
wordt verstaan het aanbrengen verspreiden en tijdelijk opslaan van grond of baggerspecie en het

houden van grond en baggerspecie in die toepassing De vormen van toepassen die volgens het

Besluit bodemkwaliteit zijn toegestaan zijn limitatief opgesomd in artikel 35 van het besluit Voor

andere toepassingen biedt het Besluit bodemkwaliteit geen grondslag Er is dan geen sprake van

nuttig toepassen maar van verwijderen van afvalstoffen waarop hoofdstuk 10 van de Wet

milieubeheer van toepassing is Met het toepassen van PFAS houdende grond en baggerspecie
wordt in dit tijdelijk handelingskader alleen gedoeld op de vormen van toepassen die in artikel 35

zijn opgesomd Voor de toepassing van PFAS houdende grond en baggerspecie is niet alleen de

zorgplicht van belang waaraan het tijdelijk handelingskader invulling geeft maar dient

vanzelfsprekend ook te worden voldaan aan alle andere verplichtingen die voor het toepassen

voortvloeien uit het Besluit bodemkwaliteit bijvoorbeeld dat geen grotere hoeveelheid grond of

baggerspecie mag worden toegepast dan volgens gangbare maatstaven nodig is voor het

functioneren van de toepassing waarin de grond en baggerspecie zijn aangebracht en dat die

toepassing volgens gangbare maatstaven nodig is op de plaats waar deze zich bevindt en onder de

omstandigheden waar de toepassing plaatsvindt

15
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Bijiage

Artikel 3 uit WetsvQorstel tUdellike noodwet stikstof

1 Bij ministeriele regeling van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt uiterlijk een

week na de inwerkingtreding van deze wet per regio een plaats aangewezen waar grond en

baggerspecie naar verplaatst kan worden Bij deze regeiing worden in iedergevai tevens regels

gesteld over het voor de aangewezen plaats verantwoordelijke bestuursorgaan en het gebruik

2 Tegen de aanwijzing van een plaats bedoeld in het eerste lid kan geen bezwaar worden

gemaakt en beroep worden ingesteld

Memorie van Toelichtina op artikel 3

Om bijvoorbeeld bouwprojecten doorgang te laten vinden is het noodzakelijk dat de grond en

baggerspecie afgevoerd kunnen worden Nu het dossier omtrent de PFAS poly en

perfluoralkylstoffen nog in ontwikkeling is is ervoor gekozen om bij ministeriele regeling

regionale plaatsen aan te wijzen waar deze grond en baggerspecie naar toe kan worden gebracht

Op deze wijze bestaat inzicht in de plaatsen waar deze grond ligt en kan na de vaststelling van

een definitieve regeling omtrent deze materie worden bekeken hoe dient te worden omgegaan

met de grond en baggerspecie die op grond van deze wet op deze plaatsen is gebracht

Mogelijkheden en voorwaarden van opslag httD5 www bodemplus nl onderwerpen wet

reQelQevinQ bbk vraQen Qrond baQaer top faq weike voQrwaarden
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Factsheet RIVM uitspraak in advies over praktische benadering

In het advies van RIVM van 4 maart 2019 op basis waarvan het THK is vastgesteld
staat de volgende passage p 8 Vergelijkbare passage staat op p 11 voor landbouw

en natuur

Uit bovenstaande voIgt dat voor de functieklasse Wonen de waarde gelijk is aan de

achtergrondwaarde of bij het ontbreken daarvan aan de aantoonbaarheidsgrens Dit

blijkt voor de normstelling van PROS PFOA en GenX geen praktische benadering De

aantoonbaarheidsgrens heeft geen relatie met risico s en zai in gebieden met diffuse

verontreinigingen op veel plaatsen overschreden worden Het handeiingsperspectief op
basis van normering ter hoogte van de aantoonbaarheidsgrens is daarmee zeer beperkt

Duiding
Voor mobiele stoffen wordt in de regel de achtergrondwaarde gehanteerd i p v risico je
bent immers niet zeker of de stof die nu in gebied wonen ligt zich verplaatst naar

aanliggend gebied nnet natuur Onndat de achtergrondwaarde niet bekend was bij
vaststelling THK zou je dan terugvallen op de bepalingsgrens voor alle bodemkiassen

volgens de bodemregels Hiervoor heeft RIVM in rapport aangegeven dat dit weinig

handeiingsperspectief geeft Dit is dan ook niet de keuze die is gemaakt in het THK Het

RIVM waarschuwt ook expliciet voor de mobiliteit van PFAS en daarom stand still

principe aan te houden aanbeveling 4 op p 2

Voor alle bodemkiassen is als grens de 3 7 3 gekozen die het RIVM heeft afgeleid als

veilige grens voor landbouw natuur voor wonen en Industrie zijn er hogere
risicogrenzen afgeleid Voor landbouw natuur geldt de toets aan de lokale

achtergrondwaarde uit meting of bodemkwaliteitskaart anders bepalingsgrens
Hiermee zorgen we voor

Rekening houden met mobiliteit De strengste risicogrens die voor

landbouw natuur is gebruikt voor alle functies Daarnaast beperkingen voor

onder grondwateren grondwaterbeschermingsgebieden
Het stand still principe
Bodemregels die stellen dat je of toetst aan de achtergrondwaarde anders de

bepalingsgrens
Dit bood de maximale ruimte binnen de bodemregels en de risico s die het RIVM in haar

rapport heeft aangegeven

Enkele relevante passages uit rapport RIVM en bodemcirculaire

Op p 2 staat de aanbeveling
In de regelgeving voor het grondverzet en hergebruik van grond zijn uitsluitend

verontreinigingen met immobiele stoffen genormeerd PFOS PFOA en GenX zijn echter

mobiele stoffen Daarom wordt voor de bescherming van het grond water geadviseerd
om het stand still principe aan te scherpen

Op p ll van dat zelfde rapport wordt geadviseerd voor landbouw natuur de risicogrens
3 7 3 te hanteren omdat anders door ontbreken van een achtergrondwaarde de

bepalingsgrens zou moeten worden gehanteerd

Op P 12 Een tijdelijk handelingskader kan worden vastgesteld op basis van de nu

beschikbare risicogrenzen voor de mens en het ecosysteem in combinatie met een

invulling van het stand still principe

Uit de circulaire bodemsanering bijiage 6

indien een stof niet van nature in de bodem aanwezig is en er is geen streefwaarde voor

grond vanuit INS beschikbaar dan kan de bepaiingsgrens als achtergrondwaarde voor
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grand warden gebruikt De bepalingsgrens is ap te vragen bij de verschillende

iabarataria en anderzaeksinstituten die de betreffende stofkunnen analyseren Als de

meetmethade voarde betreffende stafniet is gestandaardiseerd kan de bepalingsgrens
verschillen affiankelijk van de toegepaste methode en apparatuur [PFAS is niet van

nature aanwezig en er is geen streefwaarde beschikbaar MvG]
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Factsheet mogelijkheden PFAS houdende bagger

• Bagger mag op de aangrenzende slootkant zonder een

meting van de bagger of van het perceel

• Als er geen aangrenzende slootkant is in een stedelijk

gebied of in een gebied met glastuinbouw In dat geval
moet een waterschap zoeken naar een andere bestemming
voor de bagger Sommige waterschappen maken gebruik
van een doorgangsdepot De bagger rijpt hierin en kan

daarna op land worden toegepast volgens de normen uit

het tijdelijk handelingskader

• Ook kan bagger in diepe plassen worden toegepast De

mogelijkheden hangen af van het gehalte aan PFAS en de

eigenschappen van de diepe plassen

Bagger met een PFAS gehalte onder de

herverontreinigingswaarde kan terecht in diepe plassen
die in open verbinding staan met de grote rivieren niet

vrijliggend en in vrijliggende diepe plassen waarvoor een

lokale maximale waarde is vastgesteld

o

o Bagger met een PFAS gehalte boven de

herverontreinigingswaarde kan terecht in vrijliggende en

niet vrijiiggende diepe plassen waarvoor een lokale

maximale waarde is vastgesteld
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• Als bagger niet nuttig toepasbaar is dan mag deze gestort

worden in rijksbaggerdepots particuliere depots die

vergund zijn voor niet toepasbare PFAS houdende bagger
stort op land indien overschrijding van toepassingswaarden

op de landbodem uit het tijdeiijk handelingskader
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Factsheet Taskforce PFAS

Alqemeen

De Taskforce PFAS is bij elkaar gekomen op 13 20 en 26 november

IPO VNG Unie van Waterschappen Omgevingsdienst NL het

bedrijfsleven RWS en lenW nemen deel aan de Taskforce

Cumela Bouwend NL en de Vereniging van Waterbouwers hebben hun

knelpunten toegelicht Ook Transport en Logistiek Nederland heeft

aangegeven deel te willen nemen aan de Taskforce Vanuit het

bedrijfsleven zal een aantal vertegenwoordigers worden afgevaardigd

die structureel en namens het bedrijfsleven deelnemen aan de

Taskforce

Zwaartepunt en prioriteit ligt bij het spoedig in kaart brengen van

knelpunten en opiossingen Daarnaast kan de Taskforce op basis van

bevindingen essons earnec formuleren voor toekomstig beleid

definitief handelingskader algemene methodiek voor omgang met

zzs en invulling van zorgplicht

Uraente knelpunten

• Op basis van de drie bijeenkomsten is er een gedeeld beeld over de

meest urgente knelpunten De Taskforce neemt aan dat de tijdelijke

achtergrondwaarde en herverontreinigingswaarde op landelijk niveau

gaan zorgen dat grondverzet en baggeren weer op gang komt Dan

resteren nog de voigende urgente knelpunten

1 Als in het stroomgebied van een waterschap geen diepe plas met

open verbinding rijkswater ligt dan moet het waterschap bagger

met minder PFAS dan de herverontreinigingswaarde vervoeren naar

een verder gelegen diepe plas Andere optie is het tijdelijk opslaan
van bagger in een landdepot totdat zicht is op toepassing in een

nabijgelegen geohydrologisch geisoleerde vrijiiggende plas of totdat

het definitieve handelingskader is vastgesteld Dit kan in sommige

situaties kostenverhogend zijn maar lijkt niet het meest knellend te

zijn

2 Bagger met meer PFAS dan de herverontreinigingswaarde kan enkel

worden toegepast in een geohydrologisch geisoleerde plas Dit biedt

niet direct soelaas onderzoek en lokale besluitvorming nemen

enige tijd in beslag Storten van deze bagger in een

rijksbaggerdepot is pas aan de orde zodra geen nuttige toepassing
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wordt gevonden Een aantal waterschappen zal deze bagger moeten

opslaan in tijdelijke landdepots of het baggeren uitstellen

3 Het afvalwater dat grondreinigers grondbanken baggerdepots

stortplaatsen en sommige afvalinzameiaars lozen op het riool of

op het oppervlaktewater kan PFAS bevatten Bevoegde gezagen

waterschappen voor directe lozingen en omgevingsdiensten voor

indirecte lozingen op het riool lijken terughoudend en afwijzend te

reageren op vergunningsaanvragen wegens het ontbreken van PFAS

lozingsnormen in oppervlaktewater Als dit veel voorkomt of gaat

toenemen dan kan dit een serieuze belemmering opieveren in de

ketens van grondverzet en baggerwerk

Prioritaire acties

Inzake implementatie aanpassingen tijdelijk handelingskader
1 VNG gaat na in afstemming met OD nl welke mogelijke belemmeringen

in de uitvoeringsketen van het lokale beleid optreden bij de

implementatie van de landelijke achtergrondwaarden en

herverontreinigingswaarden
2 VNG brengt het risico in beeld van verschillen tussen gemeenten bij

opstellen bodemkwaliteitskaart en beleidsregels en mogelijke manieren

om dit viot te trekken Immers bodemkwaliteitskaarten en

beleidsregels kunnen sterk verschillen per gemeente qua detailniveau

en insteek hetgeen grondverzet tussen gemeenten moeilijker maakt

Inzake grand met veel PFAS

3 lenW gaat na of een meer soepele toepassing interpretatie mogelijk is

voor de regel dat een niet reinigbaarheidsverklaring pas wordt

afgegeven als niet binnen 5 jaar zicht is op een reinigingstechniek

Partijen zandgrond met PFAS gehalten boven de toepassingsnormen

3 7 3 kunnen nu niet worden gestort en moeten tijdelijk worden

opgeslagen Voor zandgrond is zicht op een reiniging op PFAS proeven

lopen maar ruimte voor tijdelijke opslag is niet onbeperkt
4 Interventiewaarden dan wel indicatieve niveaus voor ernstige

verontreiniging voor grond met PFAS moeten spoedig worden

vastgesteld om invulling te geven aan het saneringsbeleid voor

historische bronlocaties met PFAS lenW dient duidelijkheid te

verschaffen wie dat moet vaststellen rijksoverheid of lokale overheid

en hoeveel tijd daarvoor nodig is

Inzake lozingen afvalwater
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5 Met spoed is een soort handelingskader nodig die voor bevoegde

gezagen duidelijkheid en richting geeft hoe om te gaan met directe en

indirecte lozingen van afvalwater met PFAS door grondreinigers

grondbanken depots stortplaatsen Doei is het bieden van ruimte om

op milieuverantwoorde wijze te komen tot vergunningverlening^ Op

middei lange termijn is duidelijkheid nodig over lozingsnormen voor

PFAS en immissietoets die KRW proof is hiervoor heeft lenW

onderzoeksvragen uitgezet bij het RIVM

6 Unie van Waterschappen gaat na of het lozingseffluent van RWZI s op

oppervlaktewater ook PFAS bevat Zo ja dan bezien of BBT

maatregelen voor zuivering effluentwater op PFAS bijvoorbeeld met

actief kool wenseiijk zijn temeer daar dit ook wordt veriangd van

instellingen die lozen op het riool en of oppervlaktewater

Vervolg

Ook minder urgente maar niet per se onbelangrijke knelpunten zijn

geinventariseerd Voor deze knelpunten wordt eveneens gekeken naar

opiossingen
De Taskforce zorgt dat nieuwe of nog niet benoemde knelpunten

worden ontvangen van het bedrijfsieven de regionale

werkconferenties en de expertteams bijiage 1

De Taskforce houdt vinger aan de pols of vanaf december met de

vaststelling van de achtergrondswaarden en de

herverontreinigingswaarden een belangrijk deel van de grond en

baggerstromen weer op gang komt en welke eventuele belemmeringen

nog hobbels moeten worden geslecht

De volgende bijeenkomsten van de Taskforce zijn gepland op 11 en 18

december

^ Als eerste stap beschrijven Unie van Waterschappen in afstemming met RWS en OD nl als waterbeheerders

de huidige werkwijze van de vergiinningverlening voor het indirect en direct mogen lozen van afvalwater met

PFAS door grondreinigers grondbanken depots stortplaatsen Tevens gaat Unie van Waterschappen na of een

achtergrondwaarde voor PFAS in rioolwater oppervlaktewater spoedig kan worden vastgesteld opdat kan

worden getoetst of een lozing van afvalwater met PFAS op het riool niet zorgt voor significante achteruitgang
waterkwaliteit stand still principe KRW Op die manier kan wellicht tijdelijk en op korte termijn toch worden

voorzien in vergunningverlening
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Factsheet Vliegende Brigade

Sinds 14 november is de vliegende brigade actief In opdracht van

het Ministerie van I W staat dit team van experts van verschillende

adviesbureaus klaar om andere overheden te adviseren over

gebruik en actuele ontwikkelingen rondom het Tijdelijke

Handelingskader PFAS

Een tiental overheden heeft tot nu contact gezocht met dit

expertteam Ik heb de brigade gevraagd ook zelf actief overheden

te benaderen indien er signalen komen vanuit de buitenwereld

bijvoorbeeld via berichtgeving in de media dat er lets vastloopt
Aan de vliegende brigade wordt onder meer advies gevraagd over

het opstellen van een bodemkwaliteitskaart verdachte locaties en

of het handelingskader correct wordt toegepast in betreffende

gemeente

Er wordt gezorgd voor een goede samenwerking met de adviseurs

van Bodemplus RWS de taskforce en de werkconferenties Ter

ondersteuning heeft de Helpdesk Bodemplus een website waarop

continu geactualiseerde QenA s worden geplaatst
www bodemplus nl helpdesk
De opdracht voor de vliegende brigade strekt tot aan Kerst en is

uitbesteed aan het expertisecentrum PFAS Arcadis TTE

Witteveen Bos

Na de Kerst bekijken nieuwe aanbesteding afhankelijk van de

behoefte

Het expertteam kan via een telefoonnummer CZSMSZD en

mailadres io 2eg expertisecentrumpfas nl worden benaderd
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Factsheet regionale werkconferenties

Er zijn drie bestuurlijke werkconferenties geweest in Den Haag

Noord Brabant en Noord Holland

Deze drie zijn in november gehouden nog voor het uitkomen van

het geactualiseerde tijdelijke handelingskader

Voor de werkconferenties zijn uitgenodigd annbtelijke afvaardiging
van provincie gemeentes omgevingsdiensten waterschappen
alsmede bedrijven

Veel voorkomende knelpunten die genoemd zijn

o het stagneren van baggerwerkzaamheden
o beperkte afzetmogelijkheden voor sterk verontreinigde grond

boven 3 7 3 norm kostbaar en vervoer over lange

afstanden

o toepassing van grond onder de grondwaterstand in diepe

piassen en grondwaterbeschermingsgebieden en

o de termijn voor het aanpassen van vergunningen voor grond

en baggerdepots vanwege het ontbreken van iozingsnormen
behoefte aan normering effluent

Er wordt ook hard gewerkt aan opiossingen en het wegnemen van

kneipunten

In veei regie s is sprake van regionaai beieid gemeentes

omgevingsdiensten en waterschappen werken nauw samen voor

onder andere

o het aanpassen van Bodemkwaiiteitskaarten in meerdere

provincies al vergevorderd zodat grondverzet weer op gang

komt

o het gezameniijk opzetten van tijdelijke maatregelen om

grondverzet in Twente weer op gang te brengen door de

Twentse gemeenten en het Waterschap Vechtstromen en

o het verruimen van de beleidsregei PEAS door de provincie

Noord Holiand 20 november ji
In Noord Brabant Noord Hoiiand Zeeiand Fievoiand Zuid Hoiiand

inciusief veenweidegebieden Limburg Friesland en Utrecht

worden op korte termijn werkconferenties gehouden Groningen en

Drenthe zien op dit moment geen noodzaak om op korte termijn

een werkconferentie te houden
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Factsheet mogelijkheden PFAS houdende bagger

• Bagger mag op de aangrenzende slootkant zonder een

meting van de bagger of van het perceel

• Als er geen aangrenzende slootkant is in een stedelijk

gebied of in een gebied met glastuinbouw In dat geval
moet een waterschap zoeken naar een andere bestemming
voor de bagger Sommige waterschappen maken gebruik
van een doorgangsdepot De bagger rijpt hierin en kan

daarna op land worden toegepast volgens de normen uit

het tijdelijk handelingskader

• Ook kan bagger in diepe plassen worden toegepast De

mogelijkheden hangen af van het gehalte aan PFAS en de

eigenschappen van de diepe plassen

o Bagger met een PFAS gehalte onder de

herverontreiniglngswaarde kan terecht in diepe plassen
die in open verbinding staan met de grote rivieren niet

vrijliggend en in vrijiiggende diepe plassen waarvoor een

lokale maximale waarde is vastgesteld

o Bagger met een PFAS gehalte boven de

herverontreiniglngswaarde kan terecht in vrijiiggende en

niet vrijiiggende diepe plassen waarvoor een lokale

maximale waarde is vastgesteld
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Als bagger niet nuttig toepasbaar is dan mag deze gestort

worden in rijksbaggerdepots particuliere depots die

vergund zijn voor niet toepasbare PFAS houdende bagger
stort op land indien overschrijding van toepassingswaarden

op de landbodem uit het tijdeiijk handelingskader
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Factsheet borgstelling MKB bedrijven

Alaemeen

• Het Kabinet werkt aan een verruiming in de vorm van een

verhoging van Borgstelling MKB kredieten BMKB voor

MKB bedrijven die worden geraakt door de PFAS

problematiek

• Projecten die problemen ondervinden als gevolg van PFAS

kunnen hiermee in het kader van bedrijfsfinanciering worden

geholpen Ondernemingen kunnen bij een bankterecht voor

een lening via de Borgstelling MKB kredieten BMKB

Momenteel werken we aan een tijdelijke verruiming voor 1

jaar van de BMKB regeling De verruiming wordt

opengesteld voor levensvatbare MKB bedrijven die actief

zijn in deel sectoren zoals het grondverzet baggersector
en de bouw zijn geraakt door de PFAS problematiek Deze

verruiming van de MKBB gaat zo snel mogelijke in

• De verhoging zorgt ervoor dat bedrijven in plaats van de

gangbare effectieve staatsgarantie van 45 gebruik kunnen

maken van 67 5 staatsgarantie Hierdoor verwacht ik dat

kredietverlening door banken aan levensvatbare bedrijven

makkelijker plaatsvindt

Stand van zaken en planning

• Het ministerie van EZK heeft gisterenochtend 2 december

overleg gevoerd met banken die de financiers zijn De

banken hebben aangegeven dat de BMKB regeling kan

worden gewijzigd en dat zij het waarschijnlijk kunnen

uitvoeren als er voldoende bedrijven zijn die er gebruik van

maken
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• Momenteel selecteren we de deel sectoren die door PFAS

worden geraakt en in aanmerking komen voor de regeling
We denken aan grondverzet waterbouw delen van de

bouwsector stratenmakers wegenbouw transporteurs van

grond loonwerkers en hoveniers We verifieren deze selectie

met de koepeiorganisaties uit de Taskforce

• EZK is ook al bezig met het wijzigen van de BMKB regeiing

• Het doel is dat de verruimde BMKB regeling voor de kerst

wordt gepubliceerd zodat levensvatbare MKB bedrijven uit

deze sectoren hier zo spoedig mogelijk gebruik van kunnen

maken

Kosten voor aebruikmakina van de BMKB reaelina

• Bedrijven die gebruik maken van de BMKB regeling betaien

een vaste provisie voor het afsiuiten van de lening Deze

provisie bedraagt gemiddeld 4 8 en is eenmaiig over de

geheie looptijd van de iening

• Deze provisie is net zo hoog als voor andere bedrijven

terwiji er voor de bedrijven die gebruik maken van de

regeling een hoger garantiepercentage tegenover staat

Toetsinoskader oaranties

• MinFin geeft aan dat het toetsingskader garanties nog zal

moeten worden uitgevoerd zodat de risico s voor de

Rijksbegroting duidelijk worden Deze toets wordt normaliter

aan de MR aangeboden We gaan na met MinEZ en MinFin of

dit ook nu nodig wenselijk is
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MEMO vaste provisie BMKB regeling

• U heeft gevraagd naar de mogelijkheden van het compenseren van de vaste

provisie voor bedrijven uit de door PFAS getroffen sectoren die straks gebruik
maken van de BMKB regeling

• Bedrijven die gebruik maken van de BMKB regeling betalen een vaste

provisie voor het afsiuiten van de lening Deze provisie bedraagt gemiddeld

4 8 en is eenmalig over de gehele looptijd van de lening Deze provisie is

net zo hoog als voor andere bedrijven terwiji er voor de bedrijven die

gebruik maken van de regeling een hoger garantiepercentage tegenover

staat

• Het Ministerie van EZK ontraadt het compenseren of achterwege laten van de

vaste provisie om de volgende redenen

Op dit moment is niet duidelijk of dit staatssteun technisch kan

Het druist in tegen het garantiekader waarin is bepaald dat garanties in

principe kostendekkend dienen te zijn Het is bovendien een gevaarlijk

precedent voor de BMKB en vereist ook afstemming met MinFin EZK schat in

dat MinFin hier niet zomaar mee akkoord zal gaan

Bedrijven kunnen provisie voor de BMKB meefinancieren De provisie zou

daarom geen knelpunt moeten vormen

Het tegemoetkomen in de provisie van het PFAS luik binnen de BMKB vergt

nog een aanpassing van de regeling Dit belemmert een spoedige afronding

van de regeling
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RIVM uitspraak over te lage norm

In het advies van RIVM van 4 maart 2019 op basis waarvan het THK is vastgesteld staat de

volgende passage p 8

Uit bovenstaande voIgt dat voor de functieklasse Wonen de waarde gelijk is aan de

achtergrondwaarde of bij het ontbreken daarvan aan de aantoonbaarheidsgrens Dit blijkt voor

de normstelling van PFOS PFOA en GenX geen praktische benadering De aantoonbaarheidsgrens
heeft geen relatie met risico s en zal in gebieden met diffuse verontreinigingen op veei piaatsen
overschreden warden Het handelingsperspectief op basis van normering ter hoogte van de

aantoonbaarheidsgrens is daarmee zeer beperkt

Ik neem aan dat hierop wordt gedoeld

Duiding

Voor mobiele stoffen wordt in de regel de achtergrondwaarde gehanteerd ipv risico je bent

immers niet zeker of de stof die nu in gebied wonen ligt zich verplaatst naar aanliggend gebied
met natuur Omdat de achtergrondwaarde niet bekend was bij vaststelling THK zou je dan

terugvallen op de bepalingsgrens voor alle bodemkiassen volgens de bodemregels Hiervoor heeft

RIVM in rapport aangegeven dat dit weinig handelingsperspectief geeft Dit is dan ook niet de

keuze die is gemaakt in het THK Het RIVM waarschuwt ook explidet voor de mobiiiteit van PFAS

en daarom stand still principe aan te houden aanbeveling 4 op p 2

Hoe mee omgegaan in THK

Voor alle bodemkiassen is als grens de 3 7 3 gekozen die het RIVM heeft afgeleid als veilige grens

voor landbouw natuur voor wonen en Industrie zijn er hogere risicogrenzen afgeleid Voor

landbouw natuur geldt de toets aan de lokale achtergrondwaarde uit meting of

bodemkwaliteitskaart anders bepalingsgrens

Hiermee zorgen we voor

Rekenina houden met mobiiiteit De strengste risicogrens die voor landbouw natuur is

gebruikt voor alle functies Daarnaast beperkingen voor onder grondwater en

grondwaterbeschermingsgebieden
Het stand still principe
Bodemregels die stellen dat je of toetst aan de achtergrondwaarde anders de

bepalingsgrens
Dit bood de maxi male ruimte binnen de bodemregels en de risico s die het RIVM in haar rapport
heeft aangegeven
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Enkele relevante passages uit rapport RIVM en bodemcirculaire

Op p 2 staat de aanbeveling

In de regelgeving voor het grondverzet en hergebruik van grond zijn uitsluitend

verontreinigingen met immobiele stoffen genormeerd PFOS PFOA en GenX zijn

echter mobiele stoffen Daarom wordt voor de bescherming van het

grond water geadviseerd om het stand still principe aan te scherpen

Op p ll van dat zelfde rapport wordt geadviseerd voor landbouw natuur de risicogrens 3 7 3 te

hanteren omdat anders door ontbreken van een achtergrondwaarde de bepalingsgrens zou moeten

worden gehanteerd

Op P 12 Een tijdelijk handelingskader kan worden vastgesteld op basis van de nu beschikbare

risicogrenzen voor de mens en het ecosysteem in combinatie met een invuiling van het stand stili

principe

Uit de circulaire bodemsanering bijiage 6

indien een stofniet van nature in de bodem aanwezig is en er is geen streefwaarde voor grond
vanuit INS beschikbaar dan kan de bepalingsgrens ais achtergrondwaarde voor grond worden

gebruikt De bepalingsgrens Is op te vragen bij de verschlllende iaboratoria en

onderzoeksinstituten die de betreffende stof kunnen anaiyseren Ais de meetmethode voor de

betreffende stof niet is gestandaardiseerd kan de bepalingsgrens verschillen afhankeiijk van de

toegepaste methode en apparatuur [PFAS is niet van nature aanwezig en er is geen streefwaarde

beschikbaar MvG]
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Factsheet RIVM uitspraak in advies over praktische benadering

In het advies van RIVM van 4 maart 2019 op basis waarvan het THK is vastgesteld
staat de volgende passage p 8 Vergelijkbare passage staat op p 11 voor landbouw

en natuur

Uit bovenstaande voIgt dat voor de functieklasse Wonen de waarde gelijk is aan de

achtergrondwaarde of bij het ontbreken daarvan aan de aantoonbaarheidsgrens Dit

blijkt voor de normstelling van PROS PFOA en GenX geen praktische benadering De

aantoonbaarheidsgrens heeft geen relatie met risico s en zai in gebieden met diffuse

verontreinigingen op veel plaatsen overschreden worden Het handeiingsperspectief op
basis van normering ter hoogte van de aantoonbaarheidsgrens is daarmee zeer beperkt

Duiding
Voor mobiele stoffen wordt in de regel de achtergrondwaarde gehanteerd i p v risico je
bent immers niet zeker of de stof die nu in gebied wonen ligt zich verplaatst naar

aanliggend gebied nnet natuur Onndat de achtergrondwaarde niet bekend was bij
vaststelling THK zou je dan terugvallen op de bepalingsgrens voor alle bodemkiassen

volgens de bodemregels Hiervoor heeft RIVM in rapport aangegeven dat dit weinig

handeiingsperspectief geeft Dit is dan ook niet de keuze die is gemaakt in het THK Het

RIVM waarschuwt ook expliciet voor de mobiliteit van PFAS en daarom stand still

principe aan te houden aanbeveling 4 op p 2

Voor alle bodemkiassen is als grens de 3 7 3 gekozen die het RIVM heeft afgeleid als

veilige grens voor landbouw natuur voor wonen en Industrie zijn er hogere
risicogrenzen afgeleid Voor landbouw natuur geldt de toets aan de lokale

achtergrondwaarde uit meting of bodemkwaliteitskaart anders bepalingsgrens
Hiermee zorgen we voor

Rekening houden met mobiliteit De strengste risicogrens die voor

landbouw natuur is gebruikt voor alle functies Daarnaast beperkingen voor

onder grondwateren grondwaterbeschermingsgebieden
Het stand still principe
Bodemregels die stellen dat je of toetst aan de achtergrondwaarde anders de

bepalingsgrens
Dit bood de maximale ruimte binnen de bodemregels en de risico s die het RIVM in haar

rapport heeft aangegeven

Enkele relevante passages uit rapport RIVM en bodemcirculaire

Op p 2 staat de aanbeveling
In de regelgeving voor het grondverzet en hergebruik van grond zijn uitsluitend

verontreinigingen met immobiele stoffen genormeerd PFOS PFOA en GenX zijn echter

mobiele stoffen Daarom wordt voor de bescherming van het grond water geadviseerd
om het stand still principe aan te scherpen

Op p ll van dat zelfde rapport wordt geadviseerd voor landbouw natuur de risicogrens
3 7 3 te hanteren omdat anders door ontbreken van een achtergrondwaarde de

bepalingsgrens zou moeten worden gehanteerd

Op P 12 Een tijdelijk handelingskader kan worden vastgesteld op basis van de nu

beschikbare risicogrenzen voor de mens en het ecosysteem in combinatie met een

invulling van het stand still principe

Uit de circulaire bodemsanering bijiage 6

indien een stof niet van nature in de bodem aanwezig is en er is geen streefwaarde voor

grond vanuit INS beschikbaar dan kan de bepaiingsgrens als achtergrondwaarde voor
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grand warden gebruikt De bepalingsgrens is ap te vragen bij de verschillende

iabarataria en anderzaeksinstituten die de betreffende stafkunnen analyseren Als de

meetmethade voarde betreffende stafniet is gestandaardiseerd kan de bepalingsgrens
verschiUen afhankelijk van de toegepaste methode en apparatuur [PFAS is niet van

nature aanwezig en er is geen streefwaarde beschikbaar MvG]
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Factsheet Taskforce PFAS

Alaemeen

De Taskforce PFAS is bij elkaar gekomen op 13 20 en 26 november

IPO VNG Unie van Waterschappen Omgevingsdienst NL het

bedhjfsleven RWS en lenW nemen deel aan de Taskforce

Cumela Bouwend NL en de Vereniging van Waterbouwers hebben hun

knelpunten toegelicht Ook Transport en Logistiek Nederland heeft

aangegeven deel te willen nemen aan de Taskforce Vanuit het

bedhjfsleven zal een aantal vertegenwoordigers worden afgevaardigd

die structureel en namens het bedrijfsieven deelnemen aan de

Taskforce

Zwaartepunt en prioriteit ligt bij het spoedig in kaart brengen van

knelpunten en opiossingen Daarnaast kan de Taskforce op basis van

bevindingen essons earnec formuleren voor toekomstig beleid

definitief handelingskader algemene methodiek voor omgang met

zzs en invulling van zorgplicht

Uraente knelpunten

• Op basis van de drie bijeenkomsten is er een gedeeld beeld over de

meest urgente knelpunten De Taskforce neemt aan dat de tijdelijke

achtergrondwaarde en herverontreinigingswaarde op landelijk niveau

gaan zorgen dat grondverzet en baggeren weer op gang komt Dan

resteren nog de volgende urgente knelpunten
1 Ais in het stroomgebied van een waterschap geen diepe plas met

open verbinding rijkswater ligt dan moet het waterschap bagger
met minder PFAS dan de herverontreinigingswaarde vervoeren naar

een verder gelegen diepe pias Andere optie is het tijdelijk opslaan

van bagger in een landdepot totdat zicht is op toepassing in een

nabijgelegen geohydrologisch geisoleerde vrijiiggende plas of totdat

het definitieve handelingskader is vastgesteld Dit kan in sommige

situaties kostenverhogend zijn maar lijkt niet het meest knellend te

zijn

2 Bagger met meer PFAS dan de herverontreinigingswaarde kan enkel

worden toegepast in een geohydrologisch geisoleerde plas Dit biedt

niet direct soelaas onderzoek en lokale besluitvorming nemen

enige tijd in beslag Storten van deze bagger in een

rijksbaggerdepot is pas aan de orde zodra geen nuttige toepassing
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wordt gevonden Een aantal waterschappen zal deze bagger moeten

opslaan in tijdelijke landdepots of het baggeren uitstellen

3 Het afvalwater dat grondreinigers grondbanken baggerdepots

stortplaatsen en sommige afvalinzameiaars lozen op het riool of

op het oppervlaktewater kan PFAS bevatten Bevoegde gezagen

waterschappen voor directe lozingen en omgevingsdiensten voor

indirecte lozingen op het riool lijken terughoudend en afwijzend te

reageren op vergunningsaanvragen wegens het ontbreken van PFAS

lozingsnormen in oppervlaktewater Als dit veel voorkomt of gaat

toenemen dan kan dit een serieuze belemmering opieveren in de

ketens van grondverzet en baggerwerk

Prioritaire acties

Inzake implementatie aanpassingen tijdelijk handelingskader

1 VNG gaat na in afstennming met OD nl welke mogelijke belemmeringen

in de uitvoeringsketen van het lokale beleid optreden bij de

implementatie van de landelijke achtergrondwaarden en

herverontreinigingswaarden
2 VNG brengt het risico in beeld van verschillen tussen gemeenten bij

opstellen bodemkwaliteitskaart en beleidsregels en mogelijke manieren

om dit viot te trekken Immers bodemkwaliteitskaarten en

beleidsregels kunnen sterk verschillen per gemeente qua detailniveau

en insteek hetgeen grondverzet tussen gemeenten moeilijker maakt

Inzake grand met veel PFAS

3 lenW gaat na of een meer soepele toepassing interpretatie mogelijk is

voor de regel dat een niet reinigbaarheidsverklaring pas wordt

afgegeven als niet binnen 5 jaar zicht is op een reinigingstechniek

Partijen zandgrond met PFAS gehalten boven de toepassingsnormen

3 7 3 kunnen nu niet worden gestort en moeten tijdelijk worden

opgeslagen Voor zandgrond is zicht op een reiniging op PFAS proeven

lopen maar ruimte voor tijdelijke opslag is niet onbeperkt

4 Interventiewaarden dan wel indicatieve niveaus voor ernstige

verontreiniging voor grond met PFAS moeten spoedig worden

vastgesteld om invulling te geven aan het saneringsbeleid voor

historische bronlocaties met PFAS lenW dient duidelijkheid te

verschaffen wie dat moet vaststellen rijksoverheid of lokale overheid

en hoeveel tijd daarvoor nodig is

Inzake lozingen afvalwater
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5 Met spoed is een soort handelingskader nodig die voor bevoegde

gezagen duidelijkheid en richting geeft hoe om te gaan met directe en

indirecte lozingen van afvalwater met PFAS door grondreinigers

grondbanken depots stortplaatsen Doei is het bieden van ruimte om

op milieuverantwoorde wijze te komen tot vergunningverlening^ Op

middei lange termijn is duidelijkheid nodig over lozingsnormen voor

PFAS en immissietoets die KRW proof is hiervoor heeft lenW

onderzoeksvragen uitgezet bij het RIVM

6 Unie van Waterschappen gaat na of het lozingseffluent van RWZI s op

oppervlaktewater ook PFAS bevat Zo ja dan bezien of BBT

maatregelen voor zuivering effluentwater op PFAS bijvoorbeeld met

actief kool wenseiijk zijn temeer daar dit ook wordt veriangd van

instellingen die lozen op het riool en of oppervlaktewater

Vervolg

Ook minder urgente maar niet per se onbelangrijke knelpunten zijn

geinventariseerd Voor deze knelpunten wordt eveneens gekeken naar

opiossingen

De Taskforce zorgt dat nieuwe of nog niet benoemde knelpunten

worden ontvangen van het bedrijfsieven de regionale
werkconferenties en de expertteams bijiage 1

De Taskforce houdt vinger aan de pols of vanaf december met de

vaststelling van de achtergrondswaarden en de

herverontreinigingswaarden een belangrijk deel van de grond en

baggerstromen weer op gang komt en welke eventuele belemmeringen

nog hobbels moeten worden geslecht
De volgende bijeenkomsten van de Taskforce zijn gepland op 11 en 18

december

^ Als eerste stap beschrijven Unie van Waterschappen in afstemming met RWS en OD nl als waterbeheerders

de huidige werkwijze van de vergiinningverlening voor het indirect en direct mogen lozen van afvalwater met

PFAS door grondreinigers grondbanken depots stortplaatsen Tevens gaat Unie van Waterschappen na of een

achtergrondwaarde voor PFAS in rioolwater oppervlaktewater spoedig kan worden vastgesteld opdat kan

worden getoetst of een lozing van afvalwater met PFAS op het riool niet zorgt voor significante achteruitgang
waterkwaliteit stand still principe KRW Op die manier kan wellicht tijdelijk en op korte termijn toch worden

voorzien in vergunningverlening
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Factsheet Vliegende Brigade

Sinds 14 november is de vliegende brigade actief In opdracht van

het Ministerie van I W staat dit team van experts van verschillende

adviesbureaus klaar om andere overheden te adviseren over

gebruik en actuele ontwikkelingen rondom het Tijdelijke

Handelingskader PFAS

Een tiental overheden heeft tot nu contact gezocht met dit

expertteam Ik heb de brigade gevraagd ook zelf actief overheden

te benaderen indien er signalen komen vanuit de buitenwereld

bijvoorbeeld via berichtgeving in de media dat er iets vastloopt
Aan de vliegende brigade wordt onder meer advies gevraagd over

het opstellen van een bodemkwaliteitskaart verdachte locaties en

of het handelingskader correct wordt toegepast in betreffende

gemeente
Er wordt gezorgd voor een goede samenwerking met de adviseurs

van Bodemplus RWS de taskforce en de werkconferenties Ter

ondersteuning heeft de Helpdesk Bodemplus een website waarop

continu geactualiseerde QenA s worden geplaatst
www bodemplus nl helpdesk
De opdracht voor de vliegende brigade strekt tot aan Kerst en is

uitbesteed aan het expertisecentrum PFAS Arcadis TTE

Witteveen Bos

Na de Kerst bekijken nieuwe aanbesteding afhankelijk van de

behoefte

Het expertteam kan via een telefoonnummer [

mailadres tio 2eg expertisecentrumpfas nl worden benaderd

] en10 2e
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Factsheet regionale werkconferenties

Er zijn drie bestuurlijke werkconferenties geweest in Den Haag

Noord Brabant en Noord Holland

Deze drie zijn in november gehouden nog voor het uitkomen van

het geactualiseerde tijdeiijke handelingskader
Voor de werkconferenties zijn uitgenodigd ambtelijke afvaardiging

van provincie gemeentes omgevingsdiensten waterschappen

alsmede bedrijven

Veel voorkomende knelpunten die genoemd zijn

o het stagneren van baggerwerkzaamheden

o beperkte afzetmogelijkheden voor sterk verontreinigde grond

boven 3 7 3 norm kostbaar en vervoer over iange
afstanden

o toepassing van grond onder de grondwaterstand in diepe

plassen en grondwaterbeschermingsgebieden en

o de termijn voor het aanpassen van vergunningen voor grond
en baggerdepots vanwege het ontbreken van lozingsnormen

behoefte aan normering effluent

Er wordt ook hard gewerkt aan opiossingen en het wegnemen van

knelpunten
In veel regio s is sprake van regionaal beleid gemeentes

omgevingsdiensten en waterschappen werken nauw samen voor

onder andere

o het aanpassen van Bodemkwaliteitskaarten in meerdere

provincies al vergevorderd zodat grondverzet weer op gang

komt

o het gezamenlijk opzetten van tijdeiijke maatregelen om

grondverzet in Twente weer op gang te brengen door de

Twentse gemeenten en het Waterschap Vechtstromen en

o het verruimen van de beleidsregel PEAS door de provincie

Noord Holland 20 november jl
In Noord Brabant Noord Holland Zeeland Flevoland Zuid Holland

inclusief veenweidegebieden Limburg Friesland en Utrecht

worden op korte termijn werkconferenties gehouden Groningen en

Drenthe zien op dit moment geen noodzaak om op korte termijn

een werkconferentie te houden
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Factsheet Grondbanken

• Verschillende grondbanken nemen PFAS houdende grond
aan

• Met het geactualiseerde tijdelijke handeiingskader komt er

meer zekerheid met betrekking tot het afzetten van

grond Het eerste beeld van de branche organisatie is dat

grondbanken daardoor weer makkelijker grond met PFAS

kunnen accepteren

Ik heb contact met de grondbanken Er zijn vanmiddag en

volgende week overleggen van de branche organisatie
met leden De branche organisatie grondbanken zal dan

inventariseren of er op genoemd viak nog knelpunten zijn

• Het effluent is nog wel een knelpunt voor grondbanken
Verschillende grondbanken verrichten nu metingen in hun

effluent om te zien hoeveel PFAS met het effluent

meekomt Op basis daarvan kunnen zij het gesprek met

de waterschappen aangaan

De taskforce zai het knelpunt van het effluent samen met

grondbanken en waterschappen oppakken om tot een opiossing
komen
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Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Bestuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr
en Marien

Bodem Ondergrond en

Wadden

Contactpersoon

I nuiiaen

Coordinerend

Beleidsmedewerker

M 31 0 6 38825516

QT5S2eOnninienw nl

memo provisie BMKB regeling PFAS Datum

4 december 2019

• U heeft gevraagd naar de mogelijkheden van het compenseren van de vaste

provisie voor bedrijven uit de door PFAS getroffen sectoren die straks gebruik
maken van de BMKB regeling

• Bedrijven die gebruik maken van de BMKB regeiing betaien een vaste

provisie voor het afsiuiten van de lening Deze provisie bedraagt gemiddeld

4 8 en is eenmalig over de geheie iooptijd van de lening Deze provisie is

net zo hoog ais voor andere bedrijven terwiji er voor de bedrijven die

gebruik maken van de regeiing een hoger garantiepercentage tegenover

staat

• Flet Ministerie van EZK ontraadt het compenseren of achterwege iaten van de

vaste provisie om de volgende redenen

Op dit moment is niet duideiijk of dit staatssteun technisch kan

Het druist in tegen het garantiekader waarin is bepaald dat garanties in

principe kostendekkend dienen te zijn Het is bovendien een gevaarlijk

precedent voor de BMKB en vereist ook afstemming met MinFin EZK schat in

dat MinFin hier niet zomaar mee akkoord zal gaan

Bedrijven kunnen provisie voor de BMKB meefinancieren De provisie zou

daarom geen kneipunt moeten vormen

Het tegemoetkomen in de provisie van het PFAS luik binnen de BMKB vergt

nog een aanpassing van de regeiing Dit belemmert een spoedige afronding
van de regeiing

10 2e

Coordinerend Beleidsmedewerker
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