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Geachte

Bij dezen bied ik u de notitie Indicatieve screening buitenlandse bodemnormen voor PFAS aan
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Met vriendelijke groet
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verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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Datum

14 oktober 2019memo Indicatieve screening buitenlandse bodemnormen

voor PFAS Auteurs

Doel van deze notitie

Nederland heeft in het Tijdeiijk Handeiingskader voor hergebruik van

PFAS houdende grond en baggerspecie voor het eerst iandelijke normen

voor PFAS in grond en waterbodems vastgelegd Deze notitie geeft een

indicatie eerste sneile screening van de hoogte en onderbouwing van

deze normen in vergelijking met een seiectie van andere landen die ai

bodemnormen voor PFAS hebben vastgesteld Normen kunnen niet

uitsiuitend op basis van hun getalswaarde worden vergeieken In deze

notitie wordt daarom nadrukkelijk ook aandacht besteed aan de opbouw
en totstandkoming van normen

Conclusies

• Wereldwijd hebben tot nu toe een beperkt aantal landen normen

voor PFAS in bodem vastgesteid Van enkeie van de overige ianden

met een gevestigd bodembeieid is bekend dat nationaie normering
wordt voorbereid of dat sprake is van regionaal beieid

• Normen voor PFAS en andere stoffen in het buiteniand zijn vaak

gebaseerd op andere beschermingsdoelen en niveaus dan die

gehanteerd worden in Nederiand Dit kan tot relatief grote

getaismatige verschiiien ieiden in de normwaarden

• De normen in landen die vergeiijkbare beschermingsniveaus en

doeien hanteren ten opzichte van Nederland zijn getalsmatig beter

vergeiijkbaar met de Nederiandse normen

• Normen die gebaseerd zijn op gezondheidskundige risicogrenzen
kennen een neerwaartse trend in de tijd Met andere woorden

gezondheidskundige risicogrenzen zijn de afgelopen jaren lager

geworden op grond van nieuwe inzichten op toxicologisch en

epidemioiogisch gebied Landen met nu nog relatief hoge normen

voor grond hebben die over het algemeen al enige jaren geleden
afgeleid op basis van toen nog hogere gezondheidskundige
innamegrenzen

• Buitenlandse normen ten behoeve van bescherming van grond en

drinkwater zijn stringent De huidige Nederiandse normen uit het

Tijdeiijk Handeiingskader zijn niet direct gebaseerd op risico s voor

grond en drinkwater Daarom is vanwege de onzekerheden over

de effecten op het grond en drinkwater uit voorzorg besloten om
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de normen te baseren op de laagste hsicogrenzen voor

doorvergiftiging van hogere organismen in de voedselketen en

geldt voor de toepassing van verontreinigde grond en bagger in

grondwaterbeschermingsgebieden de bepaiingsgrens van 0 1

pg kg De normen uit andere landen voor bescherming van grond
en drinkwater iijken deze keuze te bevestigen

Datum

14oktober2019

Ons kenmerk

Opbouw en totstandkoming van normen

Bij het afieiden van normen voor bodem speien internationaai

uiteeniopende uitgangspunten een rol De meest voorkomende zijn

Gezondheidskundige risicogrenzen ter bescherming van mensen

die grond kunnen aanraken of binnenkrijgen of stoffen uit grond
kunnen inademen

Ecologische risicogrenzen om pianten en dieren te beschermen die

in of op de bodem leven of hun voedsei daarvandaan haien

Risicogrenzen ten behoeve van de bescherming van grond
drinkwaterbronnen vaak met een gezondheidskundige
onderbouwing

Risicogrenzen ten behoeve van voedselveiiigheid en iandbouw

Achtergrondwaarden of herverontreinigingsniveaus als invuiling
van het stand stiil criterium

Anaiytische bepaiingsgrenzen
Overige beleidsmatige overwegingen bijvoorbeeid
proportionaiiteit haaibaarheid

Een norm kan gebaseerd zijn op een van bovenstaande aspecten of het

resuitaat zijn van een integratie van meerdere waarden waarbij meestal

de meest stringente waarde bepaiend is voor de norm Welke waarden

worden gebruikt voor de onderbouwing van normen wordt bepaaid door

de beschermingsdoeien en niveaus die met de normering worden

nagestreefd

Over risicogrenzen
Risicogrenzen de eerste vier soorten grenswaarden uit bovenstaande

iijst zijn het resuitaat van een specifiek biootsteUingsscenario De veilige
concentratie in grond wordt berekend op basis van aannames

bijvoorbeeid over de mate van contact met grond en groenteconsumptie
of welke prooidieren door vogels en zoogdieren worden gegeten Wanneer

we Internationale normen met elkaar vergelijken is het van belang om
kennis te hebben van de regionale verschillen die kunnen zorgen voor

verschillen in de blootstellingsscenario s Zo vormen bijvoorbeeid

vluchtige verbindingen in grondwater in Nederland veel eerder een

bedreiging voor de gezondheid dan in landen waar de grondwaterspiegel
dieper is gelegen Aannames over het leefgedrag en eetpatroon van

mensen zijn ookvaak regionaal bepaaid

Daarnaast worden risicogrenzen afgeleid voor verschillende

beschermingsniveaus Zo kennen we voor de onderbouwing van

Nederlandse bodemnormen ecologische risicogrenzen op drie niveaus
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HC5 HC20 en HC50
^
en zijn deze niveaus verder opgesplitst naar

directe toxiciteit voor bodemorganismen en indirecte toxiciteit voor vogels
en zoogdieren die bodemdieren en planten eten doorvergiftiging

Datum

14oktober2019

Ons kenmerk

Tenslotte hebben risicogrenzen een bepaalde houdbaarheid Risicogrenzen
kunnen in de tijd aangepast worden als nieuwe inzichten daartoe

aanleiding geven Bijvoorbeeld wanneer er nieuwe informatie beschikbaar

komt over de toxiciteit van een stof Deze aanpassingen hebben pas

consequenties voor de uiteindelijke normen wanneer die herzien worden

op basis van de laatste inzichten Als we lets willen zeggen over de

onderbouwing van bodemnormen moet dus ookaltijd de periode waarin

de nornn is vastgesteld daarbij worden beschouwd

Het is niet de bedoeling van deze notitie om de verschillende

risicogrenzen volledig te duiden maar het volstaat om vast te stellen dat

achter een enkele bodemnorm vaak een complexe samenstelling van

verschillende uitgangspunten schuilgaat

Bodemnormen voor PFAS in andere landen

Onderstaand overzicht is gebaseerd op een snelle screening van literatuur

en raadpleging van de Internationale netwerken van RIVM en lenW In het

tijdsbestek van de totstandkoming van deze notitie is er slechts beperkt

gelegenheid geweest om landen om nadere duiding bij de normen te

vragen Het overzicht moet daarom als indicatief worden beschouwd De

reikwijdte van normen en de manier waarop ze in andere landen worden

toegepast en gehandhaafd laat zich vaak lastig vergelijken met de

Nederlandse situatie

Austral ie

Jaar Soort norm

procedure

Beschermdoel Norm rug kgl
PFOS PFHxS PFOA

2018 Health based

guidance
value

Humaan wonen met

tuin toegankeliik

9 100

2000 20 000Humaan wonen met

tuin minimaal

toegankelijk
Humaan openbare
ruimte

1000 10 000

20 000 50 000Humaan

industrieel commercieel

De Australische health based guidance values zijn uitsluitend gebaseerd
op directe humane blootstelling via bodem De gehanteerde
gezondheidskundige innamegrens voor de som van PFOS en PFHxS is 20

ng kg lichaamsgewicht per dag FSANZ 2017 In Nederland wordt op dit

moment de waarde van 6 25 ng kg lichaamsgewicht per dag Dit is de

hoeveelheid die mensen levenslang dagelijks kunnen binnenkrijgen
zonder nadelige effecten te ondervinden Met blootstellingmodellen wordt

de concentrate in grond berekend waarbij grond ten hoogste 20 mag

bijdragen aan de toelaatbare inname dit wordt allocatie genoemd Voor

^
HCx Hazardous Concentration for x of species
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PFOS is de innamegrens daarmee van dezeifde ordegrootte als de

innamegrens die gehanteerd wordt door RIVM op basis van Zeilmaker et

al 2016 bij 100 allocatie

Datum

14oktober2019

Ons kenmerk

Inmiddeis heeft het Australische Office of Environment and Heritage
2019 gereviseerde Health based Guidance values voorgesteld op basis

van een aanpassing van het biootsteilingsmodel voor de functie Wonen

met tuin toegankelijk Deze revisie leidt tot een minder stringente norm

die naar verwachting ongeveer op het niveau van 10 pg kg voor PFOS

300 pg kg PFOA

De Australische bodemnormen zijn niet goed vergeiijkbaar met de

Nederiandse normen De normen zijn uitsiuitend gebaseerd op

gezondheidskundige risicogrenzen waar de Nederiandse normen ook zijn

gebaseerd op ecoiogische risicogrenzen Van PFOS staat vast dat het sterk

accumuleert in de voedselketen Dit leidt tot relatief strenge ecoiogische

risicogrenzen Ook de bescherming van grond en drinkwater lijkt geen
onderdeei uit te maken van de Austraiische normering

Noorwegen

Jaar Soort norm

procedure

Beschermdoel

eindpunt

Norm [pg kg]

PFOS

2006 Ecoiogische
risicogrens

100Directe ecotoxiciteit

regenworm

De Noorse overheid heeft een landelijke norm voor PFOS in bodem

gebaseerd op toxiciteit voor regenwormen Stubberud 2006 Inmiddeis

zijn er veel nieuwe gegevens over de eco toxiciteit van PFAS beschikbaar

gekomen Het Norwegian Geotechnical Instititute NGI werkt in opdracht
van de Noorse overheid aan een advies over gereviseerde normen in

bodem Breedveid 2019 Daarvoor worden hoogstwaarschijnlijk de

ecoiogische risicogrenzen van het RIVM gebruikt die ook zijn toegepast
voor het Tijdelijk Handelingskader De toekomstige normen voor PFOS in

grond in Noorwegen zijn daarmee waarschijnlijk zeer goed vergeiijkbaar
met de normen uit het Tijdelijk Handelingskader
Naast landelijke normen wordt er in Noorwegen ook met lokale normen

voor PFAS gewerkt voor de vastlegging van saneringsdoelstellingen op

bronlocaties
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Zweden Datum

14oktober2019

Jaar Soort norm

procedure

Beschermdoel

functie

Norm [ug kgl
Ons kenmerk

PFOS

2015 Gezondheidskundig

ecologie en grondwater

Gevoelig
bijvoorbeeld wonen

3

Ongevoelig
bijvoorbeeld Industrie

200

De Zweedse overheid heeft twee drempelwaarden voor PFOS in bodem

vastgesteld Voor overige PFAS verbindingen zijn nog geen waarden

afgeleid SGI 2015 De waarden zijn gebaseerd op een conceptueel
model waarin gezondheid ecologie en grond en oppervlaktewater

eindpunten zijn De gehanteerde gezondheidskundige innamegrens is de

waarde van EFSA uit 2008 met 10 allocatie De EFSA waarde uit deze

tijd is veel hoger dan de gezondheidskundige risicogrens die het RIVM

heeft afgeleid In het tijdsbestek van de totstandkoming van deze notitie

is niet duidelijk geworden hoe de aspecten ecologie en grondwater
doorwerken in de normering Getalsmatig is de waarde voor gevoelige
bodemgebruiken vergelijkbaar met de norm voor PFOS uit het Tijdelijk

Handelingskader

Verenigde Staten

Jaar Soort norm

procedure

Beschermdoel

eindpunt

Norm [ug kg]
PFOS

2017 Bescherming drink

grondwater

Humaan grondwater
a Is drinkwater

0 378

Humaan residentieel 1260

De US EPA heeft een aantal PFAS verbindingen opgenomen in het

instrument waarmee Regional Screening Levels RSL worden berekend

US EPA 2019 In deze notitie beperken we ons tot PFOS RSL s komen

tot stand op basis van een specifiek blootstellingsscenario zie

beschermdoel eindpunt in bovenstaande tabel en een

gezondheidskundige innamewaarde De EPA hanteert een

gezondheidskundige innamegrens van 20 ng kg Ig d Luebker et al

2005

RSL s hebben geen formele status in het bodembeleid van de Verenigde
Staten maar dienen eerder als leidraad voor de beoordeling van

verontreinigingen Naast de waarden uit bovenstaande tabel hebben

meerdere staten eigen bodemnormen of grenswaarden afgeleid De staat

Michigan heeft een bodemnorm vastgesteld van 0 24 pg kg met het oog

op de bescherming van oppervlaktewater Michigan DEQ 2016

De normen en grenswaarden voor bodem in de Verenigde Staten zijn niet

gebaseerd op ecologische risicogrenzen en zijn daarmee niet goed te

vergelijken met de Nederlandse normen

Vlaanderen

Vlaanderen heeft nog geen normen voor PFAS in grond vastgesteld onder

andere omdat wordt gewacht op de evaluatie van de gezondheidskundige
Status DefinitiefVersie 1 0 Pagina 5 van 7
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innamegrenzen voor PFAS door EFSA OVAM 2018 VITO Vlaamse

Instelling voor Technologisch Onderzoek werkt op dit moment in

opdracht van de Vlaamse overheidsdienst OVAM aan de onderbouwing
van normen voor grond De normen worden gebaseerd op

gezondheidskundige risicogrenzen waarbij blootstelling uit bodem maar

voor een deel mag bijdragen aan de inname VITO gebruikt daarvoor ook

een scenario op basis van landbouwrisico s Daarnaast worden ook

risicogrenzen op basis van directe ecotoxiciteit afgeleid De verwachting is

dat de gezondheidskundige risicogrenzen kritisch zullen zijn

Datum

14oktober2019

Ons kenmerk

De toekomstige Vlaamse normen zijn daarmee waarschijnlijk niet goed
vergelijkbaar met de Nederlandse normen voor PFAS waarvoor de

ecologische risicogrenzen bepalend zijn

Overige landen

In het kader van deze screening kwamen nog andere landen naar voren

die bodemnormen voor PFAS hebben vastgesteld Dit zijn Canada

Denemarken en Italie Binnen het tijdsbestek van deze notitie was het

niet mogelijk om informatie over de onderbouwing te vinden Daarnaast

wordt in veel andere landen gewerkt aan de voorbereiding van normering
van PFAS in bodem
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Datum

14oktober2019

Ons kenmerk
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RE Nota Stand van zaken gevolgeti PFAS voor RWS projecten

dinsdag 15 oktober 2019 22 59 ^
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Mooi dat die lijst er is

Stas vroeg ins ook hoe ver jullie zijn met het geohydrologisch onderzoek in diepe plassen
Wil ze graag weten voor begrotingsbehandeling
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Onderwerp Nota Stand van zaken gevolgen PFAS voor RWS projecten

Aan ] BSK10X2e 10 2e

10

Dag alien

Hierbij ontvangen jullie de Nota die naar de Minister en Staatssecretaris is gegaan over de RWS

projecten voor PFAS Flet verzoek is om dit binnen jullie directies door te zetten naar de

relevante collega s

Met vriendelijke groet

1Q 2e

TTOKZej

RWS Bestuursstaf

Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Flaag
Postbus 20906 I 2500 EX Den Haag

M I 1QK2e

rws nl10 2e
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Tue 10 15 2019 7 21 57 PM

Subject FW Nieuwe digitale nota RWS MccS nota PFAS

Tue 10 15 2019 7 21 58 PMReceived

RWS CCS nota PFAS tr5

Stand van zaken aevolaen PFAS voor RWS proiecten V2 DOCX

Stand van zaken gevolgen PFAS voor RWS proiecten V2 DOCX

RWS MccS nota PFAS tr5

Ha alien

Zie bijgevoegd de nota van RWS aan minister en cc stas uiteraard Zoals met C P 2e | besproken kunnen we deze

informatie morgenochtend toevoegen aan Q A’s en iig achter ddp P 2^ houden voor vragen

De inschatting in percentages van projecten die hinder hebben van THK waren ons en de stas volgens mij al bekend De

concrete lijst van 18 projecten incl kosten iig mij niet Ook het open verzoek voor middelen en inzet was mij niet bekend

Hebben jullie hier al wel signalen van RWS op ontvangen

Stas had nav informatie RWS vorige week woe dat bepalen achtergrond waarde aanpassingen vergunningen langer duurt

dan een maand gevraagd naar mogelijke oplossingen en hoe dit zit Had met TP 2e afgesproken dat dit meegenomen

word in ‘verzamel’ nota voor S waarin allerhande vragen op PFAS worden beantwoord Weet niet of dit nog steeds een

handige route is ofwe onze inzichten delen op basis van deze nota

Groet

1P 2e
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OM2eO@ms nlnota terinfornnatie
Kenmerk

RWS 20L9 37503

stand van zaken gevolgen PFAS voor RWS projecten

Datum

L5 oktober 2019

Inleiding

Hierbij informeer ik u over de huidige stand van zaken met betrekking tot de

gevolgen van de PFAS verontreiniging in grond en bagger voor RWS projecten
Directe aanleiding hiervoor is de begrotingsbehandeling en de brief van de

Staatssecretaris van 9 oktober aan de Tweede Kamer Dit overzicht betreft een

aanpassing van de cijfers van de eerdere projectinventarisatie aan de hand van de

meest actuele stand van zaken RWS zal de stand van zaken blijven bijhouden en

u daarover informeren

Inventarisatie

Uit de inventarisatie bij de RWS projecten project of hoofdcontracty blijkt dat

PFAS huidig inzicht 128 projecten
• in 40 van de projecten geen issue is omdat er geen

bagger grondverzet plaatsvindt of omdat concentraties onder de norm

liggen
• in 25 van de projecten bodemonderzoeken naar aan\wezigheid van PFAS

nog lopen
• in 26 van de projecten onderzoek nog moet worden gestart o a

planstudies projecten
• in 9 van de projecten zijn erop dit moment knelpunten

Zeker bij 9 van de RWS projecten is daadwferkelijk sprake van een knelpunt en

bij 40 van de RWS projecten is geen sprake van een knelpunt
Onzeker bij 51 van de RWS projecten kan mogelijk een knelpunt ontstaan op

de korte of lange termijn indien uit onderzoek blijkt dat er PFAS in de grond of

bagger zit

^
Voor GPO geldt dat een project gelijk staataan 1 contract en 1 locatie Bij PPG beheersteen

projectteam meerdere contracten waarbij een contract op meerdere nietaan elkaar gelieerde iocaties

actief kan zijn Voor het berekenen van de percentages is voor PPO uitgegaan van het contract Onder 1

contract kunnen dus meerdere kneipunten ontstaan

D EPARTEM EN TAAL VERTROUWELIJK
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Datum

15 oktober 2019

Dit kunnen knelpunten zijn omdat bijvoorbeeld PFAS boven de norm is

aangetroffen en de baggerspecie of grond om die reden niet kwijt kan of omdat

het PFAS onderzoek de lopende projectplanning vertraagt

In de bijiage treft u aan

• Een overzicht van de projecten 12 die nu al getroffen worden in hun

voortgang met soms al financiele gevolgen en mogelijk op temnijn

gevolgen voor de functionalitelt zoals de bevaarbaarheid van de

vaarwegen of de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water status actueel

knelpunt De precieze omvang van de gevolgen voor de finanden of de

functionalitelt is in deze fase nog niet aan te geven
• Een selectie uit de categorie van projecten waar bodemonderzoek nog

loopt waarbij het de verwachting dat op korte termijn een knelpunt dreigt
te ontstaan status drelgend knelpunt

RWS acties

De belangrijkste acties voor RWS waarbij voor een deel ook steun en middelen

nodig zijn

Bijdragen om de afzet van baggerspecie mogelijk te maken in

baggerdepots
Periodieke projectinventarisatie steeds meerscherpte krijgen op de

omvang van de gevolgen
Uitvoeren van metingen in de Rijkswateren met het oog op normen voor

het definitieve handelingskader PFAS

Onderzoeken op PFAS bij projecten
Aanvullend dienen nu ook voor bepaalde projecten waarbij
benedenstrooms bagger wordt toegepast in een aangrenzend
oppervlaktewaterlichaam onderzoeken te worden gedaan op zee en aan

de landzijde van de projecten Dit is het gevolg van het onafhankelijke
voorlopige advies van Deltares waaraan wordt gerefereerd in de brief

van 9 oktober jl van de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer

Daarnaast zullen we een scherper beeld moeten krijgen bij welke andere

projecten dit mogelijk speelt
Voor de toepassing van baggerspecie met PFAS in een diepe plas wordt in

novembereen pilot uitgevoerd in samenwerking met kennisinstituten

RIVM Deltares en WUR

CfPK^ 10 2e

I 10 2e
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Datum

15 oktober 2019

Bijiage

Gevolg
financieel

Ja nee

Gevolg
functionaliteit

nu of korte

termijn

Project Status Vertraging

1 PPO Groot

onderhoud

Vaarwegen Maas

GQVA

Actueel

knelpunt

Aanbested in g is

opgeschort

Ja omvang nog niet

bekend

Bevaarbaarheid

Actueel

knelpunt

Meest kritieke

baggerwerkzaamhe
den zijn uitgevoerd
Bepaalde
werkzaamheden

zijn naar achteren

geschoven

€ 20 000 per week

opslag bagger in

beunbakken

Bevaarbaarheid2 PPO Project
Twentekanalen

Bevaarbaarheid3 PPO Project
Nieuwe

waterweg

Actueel

knelpunt
Vertraging van

enkele maanden

€ 500 000 per j aar

indien besloten

moet worden tot

tijdelijke opslag
4 GPOSluisEefde Actueel

knelpunt

Minimaal 6 8 weken

vertraging

openstelling nieuwe

sluis

BevaarbaarheidJa omvang nog niet

bekend

Grondverzet ligt
sinds 1 oktober stil

Jndien PFAS wordt

aangetroffen komt

bet hele project stil

te liggen
Actueel

knelpunt

ca 12 maanden Naar schatting
€ 675 000

5 PPO Project WNN
A Wegen

Actueel

knelpunt

Deelactiviteit ligt Naar schatting
€ 50 000

Bevaarbaarheid6 PPO

Prestatiecontract

Rijntakken
Meerjarig

onderhoud

Nederrijn Lek

Invaarten

Amsterdam

Rijnkanaal
Maaswaal

kanaal

stil

Actueel

knelpunt

Deelactiviteit ligt Naar schatting
€2 000 000

Bevaarbaarheid

stil

Actueel

knelpunt

Deelactiviteit ligt Naar schatting
C 2 000 000

Bevaarbaarheid

stil

7 GPOA16

Rotterdam

Actueel

knelpunt
Vertraging nog niet

duidelijk hoe lang

Ja omvang nog niet

bekend
Nog niet bekend

Vertraging nog niet

duidelijk hoe lang
Nog niet bekend8 GPO project

Blankenburg
verbinding

Actueel

knelpunt

Ja omvang nog niet

bekend

Deelactiviteit ligt Haalbaarheid KRW

doelstelling indien

grond niet

afgevoerd kan

worden vervaithet

project

9 PPO Oost

Nederland KRW

Elster

buitenwaarden

Actueel

knelpunt

ca C 50 000 per

week plus mogelijk
€ 3 000 000

uitgaand van

storten buiten het

qebied

stil

Dreigend
knelpunt

Nog niet bekend Mogelijk ca €

6 000 000

uitgaand van

storten buiten het

gebied

Haalbaarheid KRW

doelstelling indien

grond niet

afgevoerd kan

worden vervaithet

project

UWDH

Dreigend
knelpunt

Nog niet bekend Mogelijk ca €

1 500 000

afhankelijk van

onderzoek

Haalbaarheid KRWCortenoever

doelstelling indien

grond niet

afgevoerd kan

worden vervalt het

project

Dreigend
knelpunt

Nog niet bekend Nog niet bekend Haalbaarheid KRWPlanstudie

tranche 2 er 3 doelstelling indien

grond niet

afgevoerd kan

worden vervaithet

project
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10 PPOZuid

Nederland Kader

Richtlijn Water

CKRW 4

Actueel

knelpunt

Activiteit ligt stil Enkele tonnen aan

onderzoekskosten

Mogelijk miljoenen
aan afvoer en

stortkosten tijdens
realisatie

Haalbaarheid Kader

Richtlijn Water

KRW doelstelling

latum

5 oktober 2019

11 GPOZeesluis

IJmuiden

Deelactiviteit ligt Nog nietbekendActueel

knelpunt

Ja omvang nog niet

bekendstil

Dreiging bagger
aan landzijde kan

mogelljk nIet

worden verspreld
12 GPOZeesluis

Terneuzen

Deelactiviteit ligt Nog nietbekendActueel

knelpunt

Ja omvang nog niet

bekendstil

Dreiging bagger
aan landzijde kan

mogelljk niet

worden verspreid

Drelgend
knelpunt

Dreigtstil te vallen Nog niet bekend Projectdoelstelling13 PPOWNZA15

N3

Drelgend
knelpunt

Nog niet bekend Nog niet bekend Nog nietbekend14 GPO project
Afsluitdh k

Drelgend
knelpunt

Nog niet bekend Risico forse claims

van het

Consortium

Risico s hoog
waterveiligheid
morfologie Maas en

natuurontwikkeling

15 PPO project
Grensmaas

Consortium

Drelgend
knelpunt

Nog niet bekend Nog nietbekend16 PPO Project
Averijhaven
IJmuiden

Ja omvang nog niet

bekend

17 PPOWNZ

Onderhouds

baggeren

Dreigend
knelpunt

Nog niet bekend Ja omvang nog niet

bekend

Bevaarbaarheid

Dreigend
knelpunt

Nog niet bekend Nog niet bekend Veiiigheid van de

weg

18 PPO ZN Groot

onderhoud

Wegen
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Rijkswaterstaat
Mimstene van Jn rostructaaren Waterstaat

De Minister

c c

De Staatssecretaris

DGWB

DGLM

DGMO

RWS Bestuursstaf

Rijnstraat 8

2515 XP Den Haag

Postbus 20906

2500 EX Den Haag

T 088 797

0050www rijkswatersta at nl

FMC Contactpersoon
10 2e

10 2e

ti [io] 2a r

OM2eO@ms nlnota terinfornnatie
Kenmerk

RWS 20L9 37503

stand van zaken gevolgen PFAS voor RWS projecten

Datum

L5 oktober 2019

Inleiding

Hierbij informeer ik u over de huidige stand van zaken met betrekking tot de

gevolgen van de PFAS verontreiniging in grond en bagger voor RWS projecten
Directe aanleiding hiervoor is de begrotingsbehandeling en de brief van de

Staatssecretaris van 9 oktober aan de Tweede Kamer Dit overzicht betreft een

aanpassing van de cijfers van de eerdere projectinventarisatie aan de hand van de

meest actuele stand van zaken RWS zal de stand van zaken blijven bijhouden en

u daarover informeren

Inventarisatie

Uit de inventarisatie bij de RWS projecten project of hoofdcontracty blijkt dat

PFAS huidig inzicht 128 projecten
• in 40 van de projecten geen issue is omdat er geen

bagger grondverzet plaatsvindt of omdat concentraties onder de norm

liggen
• in 25 van de projecten bodemonderzoeken naar aan\wezigheid van PFAS

nog lopen
• in 26 van de projecten onderzoek nog moet worden gestart o a

planstudies projecten
• in 9 van de projecten zijn erop dit moment knelpunten

Zeker bij 9 van de RWS projecten is daadwferkelijk sprake van een knelpunt en

bij 40 van de RWS projecten is geen sprake van een knelpunt
Onzeker bij 51 van de RWS projecten kan mogelijk een knelpunt ontstaan op

de korte of lange termijn indien uit onderzoek blijkt dat er PFAS in de grond of

bagger zit

^
Voor GPO geldt dat een project gelijk staataan 1 contract en 1 locatie Bij PPG beheersteen

projectteam meerdere contracten waarbij een contract op meerdere nietaan elkaar gelieerde iocaties

actief kan zijn Voor het berekenen van de percentages is voor PPO uitgegaan van het contract Onder 1

contract kunnen dus meerdere kneipunten ontstaan

D EPARTEM EN TAAL VERTROUWELIJK
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Datum

15 oktober 2019

Dit kunnen knelpunten zijn omdat bijvoorbeeld PFAS boven de norm is

aangetroffen en de baggerspecie of grond om die reden niet kwijt kan of omdat

het PFAS onderzoek de lopende projectplanning vertraagt

In de bijiage treft u aan

• Een overzicht van de projecten 12 die nu al getroffen worden in hun

voortgang met soms al financiele gevolgen en mogelijk op temnijn

gevolgen voor de functionalitelt zoals de bevaarbaarheid van de

vaarwegen of de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water status actueel

knelpunt De precieze omvang van de gevolgen voor de finanden of de

functionalitelt is in deze fase nog niet aan te geven
• Een selectie uit de categorie van projecten waar bodemonderzoek nog

loopt waarbij het de verwachting dat op korte termijn een knelpunt dreigt
te ontstaan status drelgend knelpunt

RWS acties

De belangrijkste acties voor RWS waarbij voor een deel ook steun en middelen

nodig zijn

Bijdragen om de afzet van baggerspecie mogelijk te maken in

baggerdepots
Periodieke projectinventarisatie steeds meerscherpte krijgen op de

omvang van de gevolgen
Uitvoeren van metingen in de Rijkswateren met het oog op normen voor

het definitieve handelingskader PFAS

Onderzoeken op PFAS bij projecten
Aanvullend dienen nu ook voor bepaalde projecten waarbij
benedenstrooms bagger wordt toegepast in een aangrenzend
oppervlaktewaterlichaam onderzoeken te worden gedaan op zee en aan

de landzijde van de projecten Dit is het gevolg van het onafhankelijke
voorlopige advies van Deltares waaraan wordt gerefereerd in de brief

van 9 oktober jl van de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer

Daarnaast zullen we een scherper beeld moeten krijgen bij welke andere

projecten dit mogelijk speelt
Voor de toepassing van baggerspecie met PFAS in een diepe plas wordt in

novembereen pilot uitgevoerd in samenwerking met kennisinstituten

RIVM Deltares en WUR

10 2eDe

I 10 2e
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Datum

15 oktober 2019

Bijiage

Gevolg
financieel

Ja nee

Gevolg
functionaliteit

nu of korte

termijn

Project Status Vertraging

1 PPO Groot

onderhoud

Vaarwegen Maas

GQVA

Actueel

knelpunt

Aanbested in g is

opgeschort

Ja omvang nog niet

bekend

Bevaarbaarheid

Actueel

knelpunt

Meest kritieke

baggerwerkzaamhe
den zijn uitgevoerd
Bepaalde
werkzaamheden

zijn naar achteren

geschoven

€ 20 000 per week

opslag bagger in

beunbakken

Bevaarbaarheid2 PPO Project
Twentekanalen

Bevaarbaarheid3 PPO Project
Nieuwe

waterweg

Actueel

knelpunt
Vertraging van

enkele maanden

€ 500 000 per j aar

indien besloten

moet worden tot

tijdelijke opslag
4 GPOSluisEefde Actueel

knelpunt

Minimaal 6 8 weken

vertraging

openstelling nieuwe

sluis

BevaarbaarheidJa omvang nog niet

bekend

Grondverzet ligt
sinds 1 oktober stil

Jndien PFAS wordt

aangetroffen komt

bet hele project stil

te liggen
Actueel

knelpunt

ca 12 maanden Naar schatting
€ 675 000

5 PPO Project WNN
A Wegen

Actueel

knelpunt

Deelactiviteit ligt Naar schatting
€ 50 000

Bevaarbaarheid6 PPO

Prestatiecontract

Rijntakken
Meerjarig

onderhoud

Nederrijn Lek

Invaarten

Amsterdam

Rijnkanaal
Maaswaal

kanaal

stil

Actueel

knelpunt

Deelactiviteit ligt Naar schatting
€2 000 000

Bevaarbaarheid

stil

Actueel

knelpunt

Deelactiviteit ligt Naar schatting
C 2 000 000

Bevaarbaarheid

stil

7 GPOA16

Rotterdam

Actueel

knelpunt
Vertraging nog niet

duidelijk hoe lang

Ja omvang nog niet

bekend
Nog niet bekend

Vertraging nog niet

duidelijk hoe lang
Nog niet bekend8 GPO project

Blankenburg
verbinding

Actueel

knelpunt

Ja omvang nog niet

bekend

Deelactiviteit ligt Haalbaarheid KRW

doelstelling indien

grond niet

afgevoerd kan

worden vervaithet

project

9 PPO Oost

Nederland KRW

Elster

buitenwaarden

Actueel

knelpunt

ca C 50 000 per

week plus mogelijk
€ 3 000 000

uitgaand van

storten buiten het

qebied

stil

Dreigend
knelpunt

Nog niet bekend Mogelijk ca €

6 000 000

uitgaand van

storten buiten het

gebied

Haalbaarheid KRW

doelstelling indien

grond niet

afgevoerd kan

worden vervaithet

project

UWDH

Dreigend
knelpunt

Nog niet bekend Mogelijk ca €

1 500 000

afhankelijk van

onderzoek

Haalbaarheid KRWCortenoever

doelstelling indien

grond niet

afgevoerd kan

worden vervalt het

project

Dreigend
knelpunt

Nog niet bekend Nog niet bekend Haalbaarheid KRWPlanstudie

tranche 2 er 3 doelstelling indien

grond niet

afgevoerd kan

worden vervaithet

project
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10 PPOZuid

Nederland Kader

Richtlijn Water

CKRW 4

Actueel

knelpunt

Activiteit ligt stil Enkele tonnen aan

onderzoekskosten

Mogelijk miljoenen
aan afvoer en

stortkosten tijdens
realisatie

Haalbaarheid Kader

Richtlijn Water

KRW doelstelling

latum

5 oktober 2019

11 GPOZeesluis

IJmuiden

Deelactiviteit ligt Nog nietbekendActueel

knelpunt

Ja omvang nog niet

bekendstil

Dreiging bagger
aan landzijde kan

mogelljk nIet

worden verspreld
12 GPOZeesluis

Terneuzen

Deelactiviteit ligt Nog nietbekendActueel

knelpunt

Ja omvang nog niet

bekendstil

Dreiging bagger
aan landzijde kan

mogelljk niet

worden verspreid

Drelgend
knelpunt

Dreigtstil te vallen Nog niet bekend Projectdoelstelling13 PPOWNZA15

N3

Drelgend
knelpunt

Nog niet bekend Nog niet bekend Nog nietbekend14 GPO project
Afsluitdh k

Drelgend
knelpunt

Nog niet bekend Risico forse claims

van het

Consortium

Risico s hoog
waterveiligheid
morfologie Maas en

natuurontwikkeling

15 PPO project
Grensmaas

Consortium

Drelgend
knelpunt

Nog niet bekend Nog nietbekend16 PPO Project
Averijhaven
IJmuiden

Ja omvang nog niet

bekend

17 PPOWNZ

Onderhouds

baggeren

Dreigend
knelpunt

Nog niet bekend Ja omvang nog niet

bekend

Bevaarbaarheid

Dreigend
knelpunt

Nog niet bekend Nog niet bekend Veiiigheid van de

weg

18 PPO ZN Groot

onderhoud

Wegen
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Aan
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a|SI j 10 2e1 fBSI nui 2en fR^V [ 1 fBsv rrTDTT2¥n fRS’it imaa^iBeiCc 1U l2el 11 U f2el

10 2e KBS} [ lESi10 2e

Onderwerp

Datum

RE pfas vraag

woensdag 16 oktober 2019 16 37 41

Hallo 10 2e

Voorstel voor aanvullende bullet

Voor de lenW projecten wordt momenteel een Inventarisatle gedaan Op basis van de op dit

moment beschikbare informatie is het beeld dat 12 lenW projecten worden getroffen in hun

voortgang Bij veei van de lenW projecten loopt nog bodemonderzoek naar aanwezigheid PFAS

of moet dat nog gestart worden

MOOT VOOR STAS M daar waar bodemonderzoek nog gestart moet worden betreft het ook

lenW projecten in de planuitwerkingsfase

Als deze bullet wordt toegevoegd is RWS BS akkoord

Met vriendelijke greet

10 2e

Productie en Informatievoorziening
Rijkswaterstaat Bestuursstaf

Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag | 12® etage D beuk

Postbus 556 I 3000 AN Rotterdam

MI 10 2e ]

[Miliga] Brws nl

10 2e

Groeten

Van

Verzonden woensdag 16 oktober 2019 16 17

1QK2¥

Onderwerp FW pfas vraag

10 2e CBS

BSAan

] BSK [[ ^minienw nl]Van I0 2e | ioi 2^
Verzonden woensdag 16 oktober 2019 16 17

Aan

1Q 2e

CBS10 2e

Onderwerp pfas vraag

Beste 5MIi

Bij deze de beantwoording van de vraag mbt projecten
Greet iQ 2e |

Duidelijk overzicht van projecten die stil zijn komen te liggen en een plan van aanpak
hoe deze snel weer op gang te brengen

De waterschappen hebben 8 projecten stilgelegd en circa 38 projecten uitgesteld

Zij herprioriteren hun projecten op dit moment en halen projecten naar voren die

doorgang kunnen vinden zodat baggeraars aan het werk blijven

Ik heb in het overieg met de branche organisaties de sector gevraagd de knelpunten

121317 0176



aan te leveren zodat we gezamenlijk met hen en de koepels aan opiossingen kunnen

werken

• Daartoe zullen onder meer regionale werkconferenties georganiseerd worden waarin alle

partijen samenkomen zij gezamenlijk kijken voor welke opgaven ze staan welke

knelpunten ze daarbij tegenkomen en wat daarvoor opiossingen kunnen zijn Dat biedt

op regionaal niveau handelingsperspectief aan alle partijen

10 2efmrir2eTI

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

@ QG I 1Q 2ey] secr I noKZeinnR
’

10 2e

T1Q 2e I5inninienw nl

□

El
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10 2| i10 2il] DBOVan

Aan

Onderwerp

Datum

J 10 2e ^B5KI iUH^e]6

RE aargepaste lijr hanteren norm

woensdag 16 oktober 2019 21 39 21

Zijn die met I i0K2e zijn tekstsuggesties niet direct verwerkt Diepe plassen en landbouw

genuanceerd

] BSK [Van I I0 2e noK2^

Verzonden woensdag 16 oktober 2019 21 36

l minienw nl[10 2e

Aan | io 2e | rTro 2e i dbO |

Onderwerp RE aangepaste lijn hanteren norm

^minienw nl10 2e

Graag ook nog even naar mijn opmerkingen kijken

Verzonden met BlaclcBerry Work
Iwww hi ackherry coml

Van[ Jl 10 2e n DBO [

Datum woensdag 16 okt 2019 9 33 PM

Aan 10 2e ^rKIOKSe DGRW | 1Q 2e Bminienw nl 1Q 2e po 2e

10X2e blminienw nl 10 2e ] DGRW 10 2e [r iTiinienw nl

[I BSK J 10 2e giminieiTw n1 I 10 2^

Kniinienw iil

Vminicnwnl

Onderwei p RE aangepaste lijn hanteren norm

1i@minienw nl1Q 2e10 2e

BSK ^

Kopje □

DGRW

10 2it iOK2eJ10 2e

DBO1Q 2e

j[ 10 2e

Thanks Ikzal bet verwerken

Van [

Verzonden woensdag 16 oktober 2019 21 32

|l 10K2e I DBO l

] DGRW [ lQ 2e10 2e

l5 minienw nl io 2e [ |10 2e10 2e

I 10 2e I BSK [

| I0 2ej j minienw nl

10 2e l5 miniRnw nl [ iOK2e I DGRW

]10 2e
^

\ BSK l 10 2e Bminienw nl [

I5 minienw nl

@minienw nl

Onderwerp RE I aangepaste lijn hanteren norm

CC 1Q 2e

DGRW [ 10 2e 1thWb veffibH 0 2e I DBO

10 2e

Hoi I 10K2e tl0 2e ~|

zie onder enkele tekstsuggesties vetgedrukt

Groet 10X26 |

Van[ 10 2e | DRO |

Verzonden woensdag 16 oktober 2019 20 47

] BSK I

10 2e [iiaieoi lS minjenw nl

I5 minienw nl | I0 2e | DGRWAan l 10 2e 10 2e

| I0 2e minienw nl

lQ 2e

10 2e^ BSK l I0 2e 5 minienw nl [CC 10 2e 10 2e
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] DGRW1S minienw nl [DGRW [ 10 2e 10 2e

lBrninienw nl

5 minienw ni

Onderwerp aangepaste lijn hanteren norm

Urgentie Hoog

vem^ 2e | DBO10K2e

10 2e

10 2e

buit^ti veBiiH 0 2e en ik hebben twee vragen over bet hanteren van de normen gecombineerd zodat

dit meer geschikt ook is voor mondelinge toelichting Op verzoek van de stas is in de

beantwoording nadruk gelegd op de rolverdeling t a v RIVM die op wetenschappelijke basis

adviseert over wat wel en niet kan en benadrukt wat de mogelijkheden zijn waar we ruimte

binnen het kader zoeken met betrokken partijen Tot slot is vraag| io 2^ hiermee

gecombineerd zodat contrast duidelijk is constructief ingaan op de vraag van

coalitiewoordvoerder wat er kan en niet accepteren dat we normen zelf gaan aanpassen zonder

wetenschappelijke onderbouwing

Ik hoor graag z s m of onderstaande lijn akkoord is

Dank

Vraag
Waarom kiest de staatssecretaris er niet voor om de meetgrens op te waarderen naar de oorspronkelijke
meetgrens van 1 microgram

Antwoord

11 1 en 10 2 g
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I 10 2eVan

Aan

DBO

■

DGRW I 10 2eyCc BSK [inn ’̂i DGRW10l 2e 1U l2el

I 10 2e ~U 10 2^01f2ef DBQ

RE aargepaste lijr hanteren norm

woensdag 16 oktober 2019 21 18 04

Onderwerp

Datum

Hi I 10 2e I

De achtste bullet gaat over bodemkwaliteitskaarten aanpassen Dit is letterlijk bet voorbeeld

waar de sector mee komt dat gemeenten verschillend omgaan met benoemen van gebieden

wonen vs landbouw kwam vrijdag in gesprek met sector terug [ 11 1 en 10 2 g

11 1 en 10 2 g

Vwb diepe plassen doel is om uit te leggen waar de bepalingsgrens wel geldt Deze is makkelijk

te vatten voor Kamerleden ivm samenhang grondwater Dit stond ook al in de eerdere versie van

de redeneerlijn Is er anders een andere tekstsuggestie waarmee dit voorbeeld in deze context

gebruikt kan worden

Groet

10 2e

@minienw nlVan I 10 2e no 2e

Verzonden woensdag 16 oktober 2019 20 58

Aan

DGRW 1 I0 2e ~ftminienw nl

] BSK [ 1D 2e

I 10 2e ~| DBO [ g minienw nl i0X2eT10 2e10 2e

CC ] BSK 1 io 2e ^minienw nl [ 10 2e10 2e

]5 minienw nl | i0K2e | 2e ^ | I0 2e n DGRW

DBO

DGRW [ 10 2e

pminienw nl

| minienw nl

Onderwerp RE aangepaste lijn hanteren norm

l 10 2e

I 10 2e

Hoi

Grotendeels ok ik begrijp niet precies wat je met de achtste bullit zou willen over

11 1 en 10 2 g

Groet QMM

Verzonden met BlackBerry Work

wwwbiackberry com

Van 1 1Q 2e I DBO ■

Datum woensdag 16 okt 2019 8 47 PM

Aan no 2e no 2e

] 10 2e ninieiiw nl

Kopie □

DGRW [

^mini enw nl10 2e10 2e

] BSK hminienw nl [ I0 2e I DGRW10 2e

] BSK C^ lr minienw nl T10 2e 10 2e

]Sminienw nl ] DGRW1Q 2e 10 2e

10 2e lminienw nl [
0bX2^Ominienv\

ve|^§k 2e |1 PRO

Gl

122102 0178



Onderwerp aangepaste lijn hanteren norm

10K2e |^ |10 2e|

buinaih ve| en ik hebben twee vragen over het hanteren van de normen gecombineerd zodat

dit meer geschikt ook is voor mondelinge toelichting Op verzoek van de stas is in de

beantwoording nadruk gelegd op de rolverdeling t a v RIVM die op wetenschappelijke basis

adviseert over wat wel en niet kan en benadrukt wat de mogelijkheden zijn waar we ruimte

binnen het kader zoeken met betrokken partijen Tot slot is vraag Staffer hiermee

gecombineerd zodat contrast duidelijk is constructief ingaan op de vraag van

coalitiewoordvoerder wat er kan en niet accepteren dat we normen zelf gaan aanpassen zonder

wetenschappelijke onderbouwing

Ik hoorgraagz s m of onderstaande lijn akkoord is

Dank

Vraag
Waarom kiest de staatssecretaris er niet voor om de meetgrens op te waarderen naar de oorspronkelijke

meetgrensvan 1 microgram

Antwoord

11 1 10 2 g

122102 0178



11 1 10 2 g

122102 0178



10 2rrT0K^el I I DBOVan

Aan

Onderwerp

Datum

miaieamiig^ ■ BSK

RE aargepaste lijr hanteren norm

woensdag 16 oktober 2019 21 44 20

Hogere achtergrondwaarden ipv zangeressen ik pas aan

] BSK [ g minienw nlVan I io 2e no 2e

Verzonden woensdag 16 oktober 2019 21 42

10 2e

Aan | I0 2e | r io 24 n DBO 1

Onderwerp RE aangepaste lijn hanteren norm

Bminienw nl10 2e

Volgens mij zou je moeten zeggen hogere achtergrondzangeressen ipv hogere norm in

bullit 8 Verder inderdaad weggenomen

Verzonden met BlackBerry Work

]\ 10 2e I DBO

Datum woensdag 16 okt 2019 9 39 PM

Aan I lQ 2e DQ 2e

Van fSlininienw nl10 2e 10 2e

] BSK

Onderwerp RE II aangepaste lijn hanteren norm

10 2e @minienw nl

Zijn die met I io 2e zijn tekstsuggesties niet direct verwerkt Diepe plassen en landbouw

genuanceerd

] BSK [Van I 10 2e 10 2e

Verzonden woensdag 16 oktober 2019 21 36

f1Q 2e I5 minienw nl

Aanj 10 2e | moK2e I DBO l

Onderwerp RE I aangepaste lijn hanteren norm

]5 minienw nl10 2e

Graag ook nog even naar mijn opmerkingen kijken

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

DBO[
Datum woensdag 16 okt 2019 9 33 PM

] DGRWQ

10 2e feminienwjilVan 10 2elei

1 I 10 2e n0 2eAan 1Q 2e 10 2e 7iTnniiE nw n

BSK[ Mminienw nl T 10 2e I DGRW 10 2e10 2e [

Kopie E

DGRW{
J BSK| 10 2e 4fminienw nl [10 2e 10 2e

Mminienvv nl [
miiiieiiw nl

t1Q 2e DBO

Onderwerp RE I aangepaste lijn hanteren norm

Thanks Ikzal het verwerken

] DGRW [ I0minienw nlVan

Verzonden woensdag 16 oktober 2019 21 32

10 2e 10 2e

122104 0179



10 2e I DBO [ lS nninienw nl iD 2e f |

10 2e n DGRW

Aan 10 {2e 10 2e

I 10 2e I BSK [

| io 2e minienw nl

1a miniRnw nl [I0 2e

CC ] BSK l I0 2e 5 minienw nl [

fg minienw nl

Jminienw nl

Onderwerp RE aangepaste lijn hanteren norm

10 2e10 2e

DGRW [ 10 2e veaiHK 2e | DBO

10 2e

Hoi I 10K2e I 1Q 2e H

zie onder enkele tekstsuggesties vetgedmkt

Groet I0 2e I

Van io 2e i io 2e I proI

Verzonden woensdag 16 oktober 2019 20 47

] BSK[

15 minienw nl10 2e

Aan ^minienw nl [ 1Q 2e D DGRW10 2e

| I0 2e bminienw nl

I0 2e
^

I BSK l 10 2e 5 minienw nl [

]5 minienw nl [

CC 1Q 2e

D DGRWDGRW [ 10 2e 10 2e

]Bminienw nl

Pminienw nl

vea^ 2e | DBO10 2e

10 2e

Onderwerp aangepaste lijn hanteren norm

Urgentie Hoog

10K2e |10K2e|

buil^ en ik hebben twee vragen over het hanteren van de nornnen gecombineerd zodat

dit nneer geschikt ook is voor mondelinge toeiichting Op verzoek van de stas is in de

beantwoording nadruk gelegd op de rolverdeling t a v RIVM die op wetenschappelijke basis

adviseert overwat wel en niet kan en benadrukt wat de mogelijkheden zijn waar we ruimte

binnen het kader zoeken met betrokken partijen Tot slot is vraag Stoffer hiermee

gecombineerd zodat contrast duidelijk is constructief ingaan op de vraag van

coalitiewoordvoerder wat er kan en niet accepteren dat we normen zelf gaan aanpassen zonder

wetenschappelijke onderbouwing

Ik hoor graag z s m of onderstaande lijn akkoord is

DankI

11 1 en 10 2 g

122104 0179



11 1 en 10 2 g

122104 0179



BSKlI 10 29

I@nninienw nl1

10K2e I BSK

Wed 10 16 2019 9 58 21 AM

[10 2e 10 2e 10 2eTo @minienw nl]
10 2eDBO[_

From

Sent

Subject FW Aanbieding notitie ‘Indicatieve screening buitenlandse bodemnormen voor PFAS’

Received Wed 10 16 2019 9 58 22 AM

10 2e

Kuimen je hier q en a van maken

Eerete antwoord zou volgens mij procesmatig moeten zijn Komen we daar niet mee weg dan hier nets verkorts van maken

Succe^l

Met vriendelijke groet
I0 2e

Van lj0 2^]g | 10 2e |@rivm nl

Datum woensdag 16 okt 2019 10 55 AM

Aan

Onderwerp RE Aanbieding notitie ‘Indicatieve screening buitenlandse bodemnormen voor PFAS’

10 2e BSK d l@minienw nl

Hiermee geven we een duiding van de vergelijking die we Je enkele dagen geleden stuurde

Ik hoop dat Je hier iets mee kunt

Het vergelijketi van de Nederlandse bodemnormen voor PFAS met normen uit bet buitenland is als bet verge lijken van appels en peren omdat

de uiteindelijke norm afbangtvan een groot aantal keuzes

• Beschermingsdoel of combinatie van doelen in NL beschermen we mens pfant en dier en voorkomen we afwenteling Dit betekent de

bepalingvan bijvoorbeeld gezondbeidskundige rlsicowaarde ecologische risicowaarde etc

• Blootstellingscenario s bierin zitten ailerlei keuzes zoals bijvoorbeeld consumptiepatroon die specifiek voor een land zijn Voor PFAS

zijn de keuzes dezelfde als gemaakt voor andere stoffen

• Gekozen beschermingsniveau bij hoeveel van de populatie accepteer je een effect Voor gezondheld accepteren we geen effect

doorblootstelling aan PFAS Voorecologle of het milieu beperken we de effecten

• Tijdstip van vaststelling van de norm is de laatste kennis wel verwerkt in de norm

De afleiding van de normen voor PFOA en PFOS isgebaseerd op dezelfde uitgangspunten als voor de aPeiding van normen voor andere stoffen

Met een uitzondering Vanwege de zorg voor de bescherming van de drinkwaterkwaliteit vanwege de verspreiding van PFAS naar het

grondwater Is voor het tijdelljk handelingskader gekozen voor een norm gebaseerd op de bodemfunctle Landbouw natuur Zo wordt InvuIIing

gegeven aan de onzekerheden die er bestaan m b t de mobllltelt en verspreiding naar grondwater

Er zijn echter wel een aantai uitspraken te doen over hoe de Nederiandse norm zich verhoud tov een aantal van de buitenlandse

normen

• In de Nederlandse normen wordt zowel ecologie direct en indirect dit is doorvergiftiging ais humane gezondheid

meegewogen Omdat voor PFAS de ecoiogische risicowaarde lager ligt dan de humane risicowaarde is de Nederlandse norm

dan ook strenger dan in landen waarin alleen humane gezondheid wordt meegenomen zoals Australia Belgie kent nog geen

normen voor PFAS maar geeft aan voor de afleiding hiervan de bescherming van het milieu ecologie wel mee te gaan

wegen mogelijk alleen directe toxiciteit

• Zweden hanteert vergelijkbare uitgangspunten als Nederland en de normen liggen daar in lijn met de Nederlandse

normen Noorwegen is bezig met een heroverweging en geeft aan de Nederlandse ecologische risicowaarden te willen gaan

volgen
• De VS kent geen formele normen Wel zijn de waarden die gehanteerd worden alleen gebaseerd op humane gezondheid
Dat betekent dat de waarden in de VS strenger zijn als het de bescherming van drinkwater grondwater wordt beoogt dit

ontbreekt in de Nederlandse bodemnorm en minder streng zijn t o v Nederland als het de bescherming van woonlocaties

beoogt

Met vriendelijke groet
10 2e

nnv^e

107642 0180



10 2e

RIVM

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

10 2eTel

10 2e I BSK

Sent woensdag 16 oktober 2019 10 55

To | 1° 2e

Subject RE Aanbieding notitie Indicatieve screening buitenlandse bodennnornnen voor PEAS

From

Met vriendelijke greet
10 2e

Van | i|o 2^ 10 2e |@rivm nl

Datum maandag 14 okt 2019 4 14 PM

Aan

Kopie dM V i0 2e ^rivm nl I 10 2e [ 10 2e ^rivm nl

} BSK | 10 2e |g minienw nl10 2e

Onderwerp Aanbieding notitie indicatieve screening buiteniandse bodemnormen voor PEAS

Geachte Bes 4 ^e
Bij dezen bled ik u de notitie indicatieve screening buitenlandse bodemnormen voor PEAS aan

Vertrouwende u hlermee voldoende te hebben geinformeerd
Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 2e

Ditberichtkan informatie bevatten dienietvooru is bestemd Indienu nietdegeadresseerdebait ofditberichtabusievelijk aanu is verzonden wordtu veizochtdataan de afzender te rnddeii en

hetba ichtteva wijderen Het RIVM aanvaardt geai aansprakelijkheid voor schade van welkeaard ook dieverband houdt met risico svarbondai aanhet elektronisch veizaidai vanberichten

ii m rn m ulDe zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended fta you Ifyou are not the addressee car if this message was sent to year by mistake you are requested to infeam the sender and deldre the

message RIVM acc^ts no liability for damage ofany kind resulting from the risks inherent in the electronic transmissicai ofmessages
mnY rh m nkeu Committed to fieali i andsustaim^iliTy

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

meiden en het bericht te vermijderen De Staat aanvaardt gee n aansprakeiijkheid voor schade van we Ike aard ook die verband houdt met risico sverbonden 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 abusieveiijk aan u is verzonden wordt u

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

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and 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

107642 0180



10 2e l BSKlI I0 g ^ I@tninienw nl1

\ DGRWfl io 2e I@minienw nl1 | iOK2e | ^
10 2e hO ^ DGRWI

To

10 2e 10 2e]

J@minienw nl]

Cc

10 2e I@minienw nl1
_

BSK

Wed 10 16 2019 10 38 15 AM

10 2eDGRW|
From [10 2e | 10 2e

Sent

Subject qena normering buitenland

Received Wed 10 16 2019 10 38 16 AM

Hoi

Wat vind je hiervan en dan maiti0 2|^ls bijiage

Groet I0 2e

11 1 en 10 2 g

10 2el 10 26 [
f10i 2e ]

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den daag
s OG I 10 2e ^ secr | 10 [2e OGj 10 26 tl0 2 1 q|0 2^ [10 ^
S @minienw nl10X2e

100663 0181



BSKlI 10 2e

1l DGRW[| 10 2e

10 2e | 2e DGRW

Wed 10 16 2019 10 50 09 AM

[10 2e 10 2eTo @minienw nl]

]@minienw nl]10 2eCc

From

Sent

Subject RE qena normering buitenland

Wed 10 16 2019 10 50 10 AMReceived

I goed antwoord op de vraag Vr gr MgXgg
Van ] 1D 2e ho 2e BSK

Verzonden woensdag 16 oktober 2019 11 38

Aan BSK

□ DGRW I 10K2e ^ 2e | 10 2e^ DGRW

Onderwerp qena normering buitenland

10 2e

10 2e 10 2e | 10X2e | PGRWCC

Hoi

Wat vind je hiervan en dan mai l|io 2^^ls bijiage

Greet io 2e

11 1 en 10 2 g

10 2e 10X26

1DK2e

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 feecr l 10 2e 06 10 2e 10W
S I 10 2e l@minienw nl

107639 0182



[10 2e 10 2e BSK[| 10 29

DGRW[

10K^9 BSK[] I0 2e I@minienw nl1

1^
J@minienw nl]

To @minienw nl]
10] 26 l@minienw nl1^ iOK2e | 2e

10 2e h0 ^ DGRWI

10 2eCc

I@minienw nl1

I BSK

Wed 10 16 2019 1 19 54 PM

DGRWP 10 2e

From

Sent

Subject RE qena normering buitenland

Received

10 2e

1Q 2e

Wed 10 16 2019 1 19 55 PM

Heel mooi verwoord

Met vriendelijke groet
I0 2e

Van | 10 2e | 10 2e

Datum woensdag 16 okt 2019 11 38 AM

Aan

Kopie

BSK J 10 26 @minienw nl

10 29 B SK J 10 2e |@minietiw ^
b DGRWj 10 2e |@miiiienw iil J 10 2e [ 26 J0 2ej^ DGRW

@minienw til

10 2e

10 2e |@mimetiw til

Onderwerp qena normering buitenland

10 2e J0 26]^ DGRW 10 2e

Hoi

Wat vind je hiervan en dan ma H^ais bijiage

Groet 1b 2e

11 1 en 10 2 g

10 2e| 10 2e r
1P 2e J

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

107633 0183



Rijnstraat 8 2515 XP Dbr Haag

S06^
S I 10 2e l@minienw nl

J sGcr | 10 2e |06 10 2e 1^0 2^ 10 2^

107633 0183



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

\ DBO

To @minienw nl]
10 2eFrom

Sent Wed 10 16 2019 1 40 47 PM

Subject Nadere informatie qena normering buitenland

Received Wed 10 16 2019 1 40 48 PM

Hal 10 2e |
Ik kreeg nu net toch nog een reactie op onderstaande redeneerlijn die morgen mondeling wordt behandeld Gaat niet om

wijzigen van de lijn maar nader aanvullen v d redeneerlijn in de beantwoording met de volgende punten

We hanteren niet de strengste normen maar zijn een van de eerste landen die normen hanteren We zijn een delta land

waardoor de themometer als eerste rood uitslaat [nb Deze redenering had \ 10 2e pok alscherp Daarom niet gek dat we

als NL hiermee voorop lopen Daar blijf Ik mi] ook hard op inzetten want dit zijn giftige stoffen

PFAS zijn op EU niveau niet voor niets aangemerkt als ZZS want dit zijn toxische niet afbreekbare stoffen Daarom met

andere landen bezig hoe te voorkomen dat deze stoffen zich verder verspreiden oid

Evt verwijzing naar brief sept en inzet op harmoniseren kwaliteitsnormen op EU niveau en om te beginnen met buurlanden

NB Ik heb de brief van September erbij gehaald — daar werd onder import grand en baggerspecie bet volgende gemeld Uit

het onderzoekvoigt verder dat Belgieen Duitsland pleiten voor een harmonisatie van de complexe regelgeving rond grond en baggerspecie bij
voorkeur op Europees niveau Ik ben in principe voor een harmonisatie van regelgeving omdat dit meer duidelijkheid kan geven over de

mogelijkheden van toepasbaarheid van grond en bagger uit het buitenland Ik zal dat met deze landen de mogelijkheden voor harmoni satie verder

verkennen Omdat harmonisatie van de regelgeving op Europees niveau een lange weg is zal ik parallel daaraan bilateraal met Belgie en Duitsland de

mogelijkheden tot harmonisatie verkennen

Kan je deze aanvullingen meenemen in de beantwoording van de vragen

Daarbij de vraag om de redenering voor de 0 1 norm vooral de principes te benadrukken en het eenvoudig te houden De lijn die ik

terugkreeg is dezelfde lijn die ik met| 10 2e |en jou ook al besprak nml

Voor sommige toepassingen kan een veilige norm worden vastgesteld dwz 3 7 3

Voor sommige toepassingen zijn er extra risico s voor het milieu bv contact grondwater diepe plassen of kan dit nog niet

onderbouwd worden Dan geldt de norm 0 1 omdat dat de grens is waarboven je kan vaststellen dat PFAS in de

bodem bagger zit {evt de letterlijke RIVM lijn hier hanteren Als er nieuwe inzichten vanuit RIVM of RWS bv taskforce

diepe plassen kunnen op basis daarvan normen worden aangepast

Groet

10 2e

BSK

Verzonden woensdag 16 oktober 2019 11 58

DBO

Onderwerp FW qena normering buitenland

Van 10 2e 10 2e

10 2eAan

Hoi

Zie onder

Groet I 1D 2e

10 2el 10 2e [
10 2e

Ministerie van Intrastmctuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
a 06 1 j10 2e beer I 10 2e 06| 10 2ej t1fl0 2 10 2e

S I 10 2e l@minienw nl

BSK

Verzonden woensdag 16 oktober 2019 11 38

io 2e I BSK j jloXZe ^@minienw nl

I DGRW | 10 2e

@minienw nl

Onderwerp qena normering buitenland

Van 10 2e 10 2e

Aan

10 2ej |j 2e ^10 2e^ dGRW

@minienw nl

10 2e @minienw nl

10 2e | 10 2e | DGRW l

CC

10 2e 10 2e

Hoi

Wat vind je hiervan en dan maidiO 2 3als bijiage

Groet io 2e

11 1 en 10 2 g

107632 0184



11 1 en 10 2 g

10 2el 10 2e |
10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den hlaag
s 06j 10 2e jeer I 10 2e 06 ] 1D [2e [1 a|0 2^fni0^
S I 10 2e l@minienw nl

107632 0184



DGRWiI I0 2e I@minienw nl1I0 2e 10 2eTo @nninienw nl]

ll BSKlI io 2e I@tninienw nl110K2e 10 2eCc J
10 2s bull^|vv^ek10 2e DGRWiI I0 2e |@minienw nl1DGRWI @nninienw nl1 10 2e

10 2e | DBOT @rmin ienw nl]
From | 1Q] 2e | 10] 26 | BSK

Sent Wed 10 16 2019 8 26 50 PM

Subject RE aangepaste lijn hanteren norm

Received

10 2e

Wed 10 16 2019 8 26 52 PM

Hoi

Ik lees dat niet in achtste bullit eerlijk gezegd Toevoegen helpt Echter Bodemkwaliteitskaart gaat over achtergrondwaarden
en bullit daarvoor niet daar lijkt het nu wel op te slaan heeft meer betrekking op 0 1 punt en dat komt daama ik vind het zo

verwarrend geformuleerd

Wat diepe plassen betreft gaat me om de link die wordt gelegd in de bullit daama over ontvangende bodem is complexer
Als je natuur en landbouw laat staan als voorbeeld is tocli ook ok

Verzonden met BlackBerry Work

www blackbeny com

] DBO

Datum woensdag 16 okt 2019 9 18 PM

Aan | 1Q 2e | 1Q 2e

Kopie

10 2e 10 26Van @minienw nl

1D 2e ^ DGRW 10 26 ]@iQiiiienw iiL

I DGRW

DGRW d |@mitiienw nl

J BSK d 10 2e l@TniTiieTiw ul

B SK r~ 10 2e |@minienw til10 2e 10 2e

10 2e 10 2e@minienw tiL

@minienw nl10 2eDBO

Onderwerp RE aangepaste lijn hanteren noon

Mil 10 2e

De achtste bullet gaat over bodemkwaliteitskaarten aanpassen Dit is letterlijk het voorbeeld waarde sector mee komt dat

gemeenten verschillend omgaan met benoemen van gebieden wonen vs landbouw l^wam vrijdag in gesprek met sector terug

Voorstel is om tussen haken bodemkwaliteitskaarten actualiseren toe te voegen in de spreektekst

Vwb diepe plassen doel is om uit te leggen waar de bepalingsgrens wel geldt Deze is makkelijkte vatten voor Kamerleden ivm

samenhang grondwater Dit stond ook al in de eerdere versie van de redeneerlijn is er anders een andere tekstsuggestie waarmee

dit voorbeeld in deze context gebruikt kan worden

Groet

10 2e

BSK

Verzonden woensdag 16 oktober 2019 20 58

| DBO | 10 2e | DGRW

Van 10 2e [I0 2e

10 2eAan

10 2e BSK 10 2e DGRW 10 2e DGRW 10 {2e bull^ivesjoekCC

10 ^B | dbo

Onderwerp RE I aangepaste lijn hanteren norm

Hoi

Grotendeels ok ik begrijp niet precies wat je met de achtste bullit zou willen over gemeenten en dat ze her ook ais

zodanig aanmerken zou ik schrappen Ook zou ik diepe plassen voorbeeld schrappen Bullit daama past daar niet bij is

andere aanviiegroute
Groet I io 2e

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberry coml

DBO

Datum woensdag 16 okt 2019 8 47 PM

BSK

10 2e @minienw nlVan 10 2e

Aan L 10 2e ti0 2a

Kooi^
100657

10 2e ^minienw nl 10 2e DGRW 1 10 2e Pminienw nl

I DGRW10 2e BSK I0 2e ^minienw nl 10 2e

0185



ve^9 H2e |10 2e 10 2e DGRW^ 10 2e@minienw nl

@minienw nl

@ininienw nl

10 2eDBO

Onderwerp aangepaste lijn hanteren norm

10 2e | ^10 2e[
ve|^i9^ 2e | en ik hebben twee vragen over het hanteren van de normen gecombineerd zodat dit meer geschikt ook is voor

mondelinge toelichting Op verzoek van de stas is in de beantwoording nadruk gelegd op de rolverdeling t a v RIVM {die op

wetenschappelijke basis adviseert over wat wel en niet kan en benadrukt wat de mogelijkheden zijn waar we ruimte binnen het

kader zoeken met betrokken partijen Tot slot is vraag Stoffer hiermee gecombineerd zodat contrast duidelijk is constructief

ingaan op de vraag van coalitiewoordvoerder wat er kan en niet accepteren dat we normen zelf gaan aanpassen zonder

wetenschappelijke onderbouwing

Ik hoor graag z s m of onderstaande lijnakkoord is

Dank

11 1 10 2 g

100657 0185



|l 1u ^ei H I 1 DGRWVan

Aan iMiianiianjEMJliBSK DGRW I nOKZe I

M0^[2e i

nu] i^ei10 2e}

1^@ 2e

DGWB
| DGRW^DGRW 10 2fe’itJjy9iBSK

] DGRW 10 2e IfWVLCc iui 2e

Onderwerp
Datum

RE ad hoc interventiewaarde

donderdag 17 oktober 2019 19 40 45

Komt volledig uit het niets

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van t10K2e

Datum donderdag 17 okt 2019 7 19 PM

Aan 1Q I 1Q 2^ WVL ] |@rws nl | 1Q 2e bx2e t lQK^^ DGRW

l I0 2e E miiuenw nl I 1Q HT^0K2eJ DGRW

I0 2e a miiiienw nl I lQ 2e ^ DGRW

] 10 2e Vmiiiienw nl ld 2e|j 10 g|0 2^ BSK | 10 2^

| 1Q 2e ^ DGWB 10 2eyig minienw nl

Kopie
^ 10 2e ferws nl

Onderwerp RE ad hoc interventiewaarde

BSK 10 2e

1Q 2e I

] DGRW 1 10 2e ^ minicinv nl | 10 2e ^ WVLt10 2e

Wil bier graag beeld duiding van vodfES^ok op korte termijn Bekijken hoe richting stas

te communiceren Komt het uit het niets voor ons

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van 1Q I 1D 2^ WVL ] I0 2e £ rws nl

Datum donderdag 17 okt 2019 6 48 PM

Aan | 1Q 2e 2e tl0 2e] DGRW l 10 2er

BSK l niinien\vnl

1@minienw nl |
f^minienw n1 [

j 0 2^ DGWB 10 2e [a minieiiw n1

Kopie

10 2e n0 2e] DGRW

] DGRW

10 2e 10X2^ BSK 1Q 2e |gminionw n1 I 10 2e |

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

] DGRW 1 10 2e minienvv nl j 1Q 2e | WVL10 2e

[
Onderwerp RE ad hoc interventiewaarde

Dit is erg onhandig wij geven aan dat er onderzoek nodig is van RIVM om ruimere

normen te kunnen stellen voor grondverzet mede met het oog op voorkomen van

verspreiding van pfas in grondwater dat het RIVM haast daarmee maakt met

onderzoek en de markt publiceert opeens normen op interventie waarde niveau

voor grondwater Hoewel met een ander doel naar het grondwater wordt gekeken

bij de interventie waarde bestaat toch ook de notie dat het in dit dossier ook om

beeldvorming gaat Jullie snappen de gevoeligheid mede ook gezien de tractoren

die gisteren in Bilthoven waren Bovendien welke ruimte heeft RIVM nog om iets

anders te vinden Ik mis hier bestuurlijke sensitiviteit van het expertisecentrum
Tegelijkertijd is reageren vanuit boosheid vaak niet handig

122000 0186



Verzonden met BlackBerry Work www blackberry com

^minienw nlVan | iQ 2e b 2e | 10 ^ DGRW

Verzonden 17 okt 2019 17 43

Naar I iQ 2e | iQX2e

iq 10 2e | DGRW

DGRW

10 2e

] BSK ^minienw nl I io 2e10 2e

^minienw nl |
10 2e fTO2^ BSK

] DGWB io 2e ^^minienw nl

10 l 10 2e WVL

io 2e ~^rws nl

10 2e 10 2e

^minienw nl [10 2e

io 2e ^minienw nl [ 1Q 2e

Cc [ ] DGRW io 2e ^minienw nl [

WVL

10 2e

^rws nl

Onderwerp FW ad hoc interventiewaarde

10 2e 10 2e

Goedemiddag allemaal dit is een hele vervelende ontwikkeling Brief naar RIVM om INEV s te

vragen ligt klaar Dit gaat verwarring veroorzaken in het veld en zal de discussie over

spoed saneringen op gang brengen Ga ervan uit dat RIVM snel met INEV s zai komen Vr gr
1Q 2e

TIE Consultants I0 2e ^engineers nl

Verzonden donderdag 17 oktober 2019 17 15

Aan io 2e ^X2e ti0 2el DGRW | I0 2e g minienw nl

WVL | io 2e prws nl

CC | 10K2^^0 2^ I0 2e 1g arcadis com j iQ ^0 2e

1 I0 2e n@witteveenbos com

Onderwerp ad hoc interventiewaarde

Van 10 2e

10 l 1Q 2e ]

Vandaag hebben we ad hoc interventiewaarden voor PFOS PFOA en GenX op de site van

het expertisecentrum geplaatst We hebben daar de gebruikelijke afleidingen bij
gehanteerd Natuurlijk hebben deze waarden geen formele status maar we hopen zo wat

rust te brengen in de discussies rondom de risico’s van PFAS en opnieuw een bijdrage te

leveren aan het beheersbaar maken van de problematiek

Voor PFAS per en polyfluoralkyl stofFen zijn op dit moment geen duidelijke officiele

interventiewaarden voorhanden De huidige ad hoc interventiewaarden uit de RIVM

rapporten uit 2016 voor PFOS en uit 2018 voor PFOA zijn achterhaald door de recente

publicatie van risicogrenzen voor PFAS Voor een goede inschatting van risico’s en

saneringsnoodzaak bij historische gevallen is behoefte aan goed onderbouwde

toetsingswaarden op interventiewaardeniveau

De maatgevende risicogrenswaarden zijn op een enkele uitzondering na inmiddels bekend

en de methodiek van het afleiden van interventiewaarden ligt eveneens vast NOBO 2008

Als Expertisecentrum PFAS hebben we op basis van deze methodiek het

interventiewaardeniveau of het indicatieve niveau voor emstige verontreiniging INEV

voor PFOS PFOA en GenX afgeleid

Met vriendelijke greet
10 2e

TIE Consultants

122000 0186



[10 2e

3 ^ _

10 2e

H io 2e ~|5 enaineers nl

i t www enaineers ni

¥ www bodemnieuws nl

122000 0186



Il MUH^efTTVan

Aan

I DGRW

■ B5Kriuii^eil0 2e

Cc l10 [2e n DGWB

Onderwerp
Datum

RE ad hoc interventiewaarde

donderdag 17 oktober 2019 17 46 32

Dit is heel vervelend dit gaat echt gerommel gevenftM Jheeft brief aan RIVM om INEV s

ongeveer klaar Kan morgen uit als we hem sne door lijn krijgen Zou moeten lukken toch

] BSK [Van I io 2e noK2^

Verzonden donderdag 17 oktober 2019 17 45

Bminienw nl1D 2e

Aan 10 2e ^X2e t10 2ej DGRW [
| 10 2e | DGRW [

| I0 2e Pminienw nl [
|0 2^ DGWB l iQ 2e Pminienw nl

CC iQ 2e \ DGRW r io 2irg minienw nl I 10 1 10 2^ WVL

1 I0 2e g rws nl I0 2e WVL r lQ 2e p rws nl

Onderwerp RE ad hoc interventiewaarde

| minienw nl1Q 2e 10 2e

] DGRW

I0 2e toxgg BSK | I0 2e lminienw nl I io 2e |

| minienw nl10 2e 10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www hi a ckherry com

Van | [lQ 2e t 2e 10 2ej DGRW [
Datum donderdag 17 okt 2019 5 43 PM

] BSK CZ

1glminienw nl10 2e

l5 fn ill ienw nlAan 10 2e no 2e

DGRW

I0 2e ^ niinienw nl [
ij0 2^ DGWB 1 10 2er|irajminienw n1

Kopie
] 10 2e [lirws nlH 0° 2e

Onderwerp FW ad hoc interventiewaarde

1QX2e 1Q 2e OPSggn
^niiiiienw nl Il DGRW

10 2e 10X2^ BSK 10 2e 11minienw nl 10 2e |

10 2e 10 2e

] DGRW 10 2e |7 iniiiienw nl [ 1QX 1QX2e | WVt10 2e

WVL n1t10K2e

Goedemiddag allemaal dit is een hele vervelende ontwikkeling Brief naar RIVM om INEV s te

vragen ligt klaar Dit gaat verwarring veroorzaken in het veld en zal de discussie over

spoed saneringen op gang brengen Ga ervan uit dat RIVM snel met INEV s zal komen Vr gr

1QX2el

10 2e TIE Consultants io 2e la engineers nl

Verzonden donderdag 17 oktober 2019 17 15

Van

Aan 10X2e ^ 2e I0 2e] DGRW [
WVL j io 2e j rws nl

CC io 2tJi^X28^r 10X26 t5 arcadis cnm j | 10K2e ]loX2e

1@witteveenbos corn

Onderwerp ad hoc interventiewaarde

10X1 1 QX2e 1pminienw nil0K2e

10X2e

Vandaag hebben we ad boc interventiewaarden voor PFOS PFOA en GenX op de site van

bet expertisecentrum geplaatst We bebben daar de gebruikelijke afleidingen bij
gebanteerd Natuurlijk bebben deze waarden geen formele status maar we bopen zo wat

122002 0187



rust te brengen in de discussies rondom de risico’s van PFAS en opnieuw een bijdrage te

leveren aan het beheersbaar maken van de problematiek

Voor PFAS per en polyfluoralkyl stoffen zijn op dit moment geen duidelijke officiele

interventiewaarden voorhanden De huidige ad hoc interventiewaarden uit de RIVM

rapporten uit 2016 voor PFOS en uit 2018 voorPFOA zijn achterhaald door de recente

publicatie van risicogrenzen voor PFAS Voor een goede inschatting van risico’s en

saneringsnoodzaak bij historische gevallen isbehoefte aan goed onderbouwde

toetsingswaarden op interventiewaardeniveau

De maatgevende risicogrenswaarden zijn op een enkele uitzondering na inmiddels bekend

en de methodiek van het afleiden van interventiewaarden ligt eveneens vast NOBO 2008

Als Expertisecentrum PFAS hebben we op basis van deze methodiek het

interventiewaardeniveau of het indicatieve niveau voor emstige verontreiniging INEV

voor PFOS PFOA en GenX afgeleid

Met vriendeliike greet
10 2e

TTE Consultants

10X2e

0 1
^

10K2e I

H 1Q 2e ~g enqineers nl

5 www enqineers nl

www bodemnieuws nl

122002 0187



JO 2t BSKVan

Aan

[MMiitai

i| 10 2e | [ H ■ B5KTTyTueT

jlO 2e| DGRW r~ W nrsRWCc H lD C2e]e im [
RE bestuurlijke bijeenkomsten

donderdag 17 oktober 2019 21 08 29

imaae002 Dna

[tlUItS]11U l2e

Onderwerp
Datum

Bijiagen

h 1Q 2e

Het idee is om op 5 november tweede helft van de middag met vertegenwoordiger van de Unie IPO en VNG te

praten met de Stas over samenwerking op bodem en stoffen dossier daarbij willen we agenderen hoe we de

rolverdeling zien hoe we structureel met elkaar omgaan en ook hoe we de werkconferenties kunnen inrichten

Dat is dus alleen met de overheden van jullie verwachten we dan de portefeuillehouder

Daarna de werkconferenties per regio nietmaar meerdan 4 waarin bestuurders en een paar sleutelfiguren

vanuit bedrijfsieven om tafel gaan om de regionale knelpunten te bespreken en en te kijken naar

opiossignsrichtingen

Helpt dit En kunnen jullie aanwezigzijn

Met vriendelijke groet

lOK2e

Van io 2e

Datum donderdag 17 okt 2019 3 24 PM

] BSK 1 10 2e ^minienvv nlAan 10 2e

Onderwerp bestuurlijke bijeenkomsten

Dagffie

Ik heb even geschakeld met onze portefeuillehouder Pfas over het idee om bestuurlijke

bijeenkomsten te organiseren over PFas in de regio

Op zich zitten wij daar positief in maar ik zou wel behoefte hebben aan een nadere invulling van

deze bijeenkomsten

We moeten scherp hebben wat precies het doel is van deze bijeenkomsten

Als ikjegoed heb begrepen zijn de bijeenkomsten voor bestuurders van provincies gemeenten

waterschappen en de marksector Ik merk vooral wat aarzeiing bij de aanwezigheid van de

markt wat ons betreft moet heel duidelijk het doel zijn het delen van informatie beelden en

mogelijke handelingsperspectieven en niet een soort onderhandeling met de markt

Ook nog de vraag of het niet voigtijdelijk zou moeten eerst informatiebijeenkomsten ambtelijk

en dan deze bestuurlijke regio s

Ook benieuwd naar welke regio s aan wordt gedacht

Kortom zou Je wat meer woorden kunnen geven aan doel en opzet van de bijeenkomsten Dan

kijken denken we graag even mee

Met vriendelijke groet

10 2e

122011 0188



Postbus 93218 I 2509 AE Den Haag

j cpeters S uvw nl10 2e 10K2e

W § waterschappen j www uvw nl

UNIH VAN

WATCRSCHAPPUN

122011 0188



Van

Aan

[MMiitai

1Q gBiai DGRW [Tb 2eJ1 n lUliljelli DROM IUK^eie ij nuK^ei i B5KI 10 2e
_ _

t10 [2e ] DGRW 10l 2et n ll 10 2e | dgrw i 10

I M0W2e^ ffP¥2^Tl DRQ 10 2e ij 10 2e | PRO ^
I’l DBO

RE l zorgplicht in redeneerlijn

donderdag 17 oktober 2019 07 51 10

2e H0 [2aB5K

] DBOCc 1Q 2e

inV 7eT

Onderwerp
Datum

Mooi

Met vriendelijke groet
10 2e

1@miniRTiw nlDBO [Van

Datum donderdag 17 okt 2019 3 20 AM

Aan I 1Q 2e t10 2e

10 2e @minienw nl [
10 2e t 2e ^lOX^eJ DGRW [

10 2e10 2e 1Q 2e

] BSK Bm nienw nl | 10 2e [ DGRW

I DGRW 1 I0 2e ^minienw nl

lQ 2e l@mmieiiw nl

10 2e

10K2e

] BSK1Q 2e

minienw_nl

10 2e bui|g ^lveNoekKopie
10 2e LDBO

] DBO ^niiiiienw nl [10 2e 10 2e

in i n ienw nl

1Q 2e t|1Q 2ef ] DBO | 10 2e

DBO1Q 2e10 2e

]tf m i ntenw n 1 IT

Onderwerp zorgplicht in redeneerlijn

10 2e

Allen

Stas heeft gevraagd om in de redeneerlijn de verplichtingen in de zorgplicht te verduidelijken

We hebben er onderstaand van politiek algemene lijn aan toegevoegd

Groet

10 2e

11 1 10 2 g
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BSKlI I0 2e ^@minienw nil
I0 2e pcRwi I0 2e toinienw nll

10 2e | DGRwi iQ 2e |@minien\Fnn
10 2e | 2e tia 2e| DGRW

Thur 10 17 2019 9 08 56 AM

[10 2e 10 2e 10K2e J BSK[] I0 2e I@minienw nl1

DGRWfl io 2F I@minienw nl1

To

10K2e

From

Sent

Subject RE SPOED aanvullingen op mondelinge vraag overzicht projecten
Received Thur 10 17 2019 9 08 57 AM

Goedemorgen allemaal gisteren in kernteam gesproken met IPO VNG niet officieel aanwezig overigens en UvW Met name

VNG was enthousiast over idee van regiobijeenkomsten Wij zagen wel allemaal dat het nog lastigi wordt om goed in elkaar te

zetten zeker op de korte termijn van twee maandenj Wel deelde iedereen dat die werkconferenties alleen daar moeten

plaatsvinden waar problemen zijn en het dus nuttiq is een werkconferentie te hebben VNG opperde trekkersrol voor IPO Wel

gaven alien aan dat er gebeld mioet worden dodt’^qiiet de opperhoofden van IPO VNG en UvW l 10 2ejJ TQ 2e | ert|i0 2o| i om dit

voor te stellen en voor te stellen het gezamenlijk op te pakken Als Stas zegt dat zij het gaat doen zonder hen te vragen gaan ze

niet meebewegen 10 2e | zou dan ook nog met| 10 2e [moeten bellen Kortom zou fijn zijH^^ls jij een belronde doet Het

kan op 5 november met alien bezegeld worden Afgesproken in kernteam dat we verder nadenken hoe dit goed in elkaar te

steken Zien elkaar over twee weken weer na herfstvakantie

Van I ^I0 2e

Verzonden donderdag 17 oktober 2019 08 47

1 BSK

DGRW

BSK

Onderwerp RE I SPOED aanvullingen op mondelinge vraag overzicht projecten

Heb I0 2e gisteravond gevraagd om dat samen met i0X2e eir op te pakken vandaag Hij neemt contact op met

IPO Einde van de dag concept Ik ga zo met | iPX2e | naar de TK

Vr gr piglj
BSK

10 2e lOX2e | 10 2e | DGRW 10 2e ^ 2e | 10 2e| DGRW 10 2e JAan

DGRW 10X2e

10X2eCC

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry comI
BSK 10 2e @minienw tilVan 10 2e

Datum donderdag 17 okt 2019 8 00 AM

npx 2^ F BSK 1 10 2e I@minienw nl | 1Q 2e ^10 ^
|@mLnienw nl

BSK | t0X2e |@minienw nlAan

10X2e ^10 2eF^DGRW 10 2e

BSK | I0 2e [@minienw nlKopie

Onderwerp RE SPOED aanvullingen op mondelinge vraag overzicht projecten

10X2S

H

in alle hectiek aub niet veigeten dat er vrijdag nota naar de stas moet met aanpak omgeving Het is fijn als daar in staat

dat we al ambtelijk contact met provincie hebben gehad
Indien I0 2e vanmiddag mee gaat naar de kamer misschien iemand anders vragen maar deze belofte wil ik echt

nakomen ze heeft me in Budapest daar weer over gebeld

Met vriendelijke groet

l[oj ^ 10 2e

10X2e BSK 10 2e @minienw nlVan

Datum donderdag 17 okt 2019 7 54 AM

Aan I 10 2e jiOKZe
^

]@minienw nl DGRW Fl0 2s J@minienw nl 10 2e |BSK 10 2e 10 2e

i0 l0 26j DGRW 10 2e a minienw nl

BSK 1 10 2e |@niinienw nlKopie

Onderwerp RE SPOED aanvullingen op mondelinge vraag overzicht projecten

10 2e

H

Moeten wel vandaag contact opnemen met IPO anders kunnen ze wel eens denken
‘

‘je hebt het zelf beloofd
’

Met vriendelijke groet
lM 10 2e

1@minienw nlBSK
_

Datum woensdag 16 okt 2019 11 34 PM

] DGRW

Van 10X2e 10 2e 10 2e

i\ an • I lOKZe @minienw nl

107611 0190



BSK 1 10 2e |@niinienw nl10 2eKopie

Onderwerp RE SPOED aanvullingen op mondelinge vraag overzicht projecteii

Absoluut^ helemaal eens We moeten snel een bureau inschakelen

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

DGRW 1 10 2e |@minienw iil

Datum woensdag 16 okt 2019 11 32 PM

Aan | 10 2e li0 2e

Kopie

Onderwerp RE SPOED aanvullingen op mondelinge vraag overzicht projecten

Daarom moeten we de provincies in positie brengen Overigens denk ik dat we een bureau moeten inschakelen om die

bijeenkomsten goed te organiseren Dit groeit ons anders boven het hoofd

Groet

|l0 2el

10 2eVan

J BSK 1 10 2e |@minienw nl

BSK 1 f10K2ei |@minienw nl10 2e

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com
Van | 10 2e ^10 2e

Datum woensdag 16 okt 2019 11 24 PM

Aan
_

Kopie

Onderwerp RE SPOED aanvullingen op mondelinge vraag overzicht projecten

Ik snap
io ^e wel een beetje eerlijk gezegd We trekken het met die regionale conferenties wel erg naar ons toe terwijl

het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is waar ook anderen dus aan de bak moeten Ik had het liever wat breder

neergezet en dus niet ik organiseer
Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

|@minienw nlBSK | 10 2e

DGRW 1 I0 2e |@minienw nl

BSK | t0 2e l@minienw nl

10 2e

10 2e

DGRW 1 I0 2e |@minienw nl

Datum woensdag 16 okt 2019 11 18 PM

Aan I 10 2e ^I0 2e

Kopie

Onderwerp FW SPOED aanvullingen op mondelinge vraag overzicht projecten

Ter info

Groet

|t0 2el

Van 10 2e

1 BSK \ 10 2e |@minienw nl

BSK 1 10 2e |@minienw nlt0 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com
Van | 10 2e ] BS j 10 2e |@rws nl

Datum woensdag 16 okt 2019 11 13 PM

Aan I 10 2e | DGRW | 10 2e |@minienw nl

Kopie I 10 2e | BS j 10 2e ^@rws nl

Onderwerp RE SPOED aanvullingen op mondelinge vraag overzicht projecten

Ha |i0 24
Tsja Je kent mijn mening Hier zie je al wat er gebeurt De stas organiseert regionale bijeenkomsten ZIJ krijgt dan al die

info En al dje gemeenten provineies en waterschappen gaan keihard naar haar kijken En zij heeft geen oplossing maar

mag wel aan de tk gaan melden wat ze heeft geinventariseerd Nmm een doodlopende weg Plan B is nodig
Net als bij de PAS waar t kabinet zegt dat alle provincies dezelfde lijn moeten gaan volgen i c rijksbeleid dus zal de stas

dat ook gaan roepen Maar dan in haar eentje zonder een heel kabinet achter haar Maar t is al laat dus misschien ben ik

te somber

Grtz

io 2e

107611 0190



Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com~

DGRW 1 10 2e |@minienw iil

Datum woensdag 16 okt 2019 10 53 PM

Aan

Kopie

Onderwerp FW SPOED aanvulliiigen op mondelinge vraag overzicht projecteii

Hal 10 2e [
Ik lees in onderstaande mail dat ik jou over het concept antwoord op een vraag uit de Kamer moet informeren Bij dezen

Groet

|l0 2e|

Van 10 2e

10 2e | BS j P0 2e |@rws iil

10 2e BS 1 10 2eP^@ms nl

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com~

fS mLtiLenw nlDBO 10 2e

Datum woensdag 16 okt 2019 10 25 PM

Aan I 10 2e | BS j 10 2e |@rws nl n 10 2e | DGRW 10 2e |fa miiiienw nl

j I0 2e |@rws nl r | DBO

~

10 2e |@minienw nL

Onderwerp RE SPOED aanvullingen op mondelinge vraag overzicht projecten
Allen

Van 10 2e

ZD{10 2e

De staatssecretaris heeft zojuist aangegeven in de beantwoording graag de focus op de werkconferenties te leggen als proactieve

stap Daarna kan de Kamer geTnformeerd worden over iiet beeld wat daar naar voren komt over resterende problematiek

Zodoende onderstaande beantwoording waarin we niet specifiek ingaan op projecten RWS of watersdiappen
10 2e informeert| W 2e Qver deze beantwoording Beide sets antwoorden gaan naar beide bewindspersonen

Vraagik wii een duideiijk overzicht van projecten die stil komen te liggen door PFAS en tevens een plan van aanpak lioe deze projecten
weer snel op gang te brengen zijn Nederland moet niet op slot

Opmerking

Type beantwoording Mond Antwoord

Antwoord

11 1 10 2 g

Van lOjlSe BS j 10 2e |@rws nl

Verzonden woensdag 16 oktober 2019 22 23

Aan I 10 2e ] DGRW | lOX^einigminienw nb

10 2e | ZD ^ 10 2e IfSrws nl ^ 10 2e | DBO ^ 10 2e

Onderwerp RE I SPOED aanvullingen op mondelinge vraag overzidit projecten

Collega s Als definitieve antwoord medeparaaf van RWS moet hebben wil | 10 2e | het ook zien Dus graag voordat het antwoord

in Delphi wordt gezet graag een signaal
Van | I0 2e DGRW [] I0 2e ^@minienw nl1

Verzonden woensdag 16 oktober 2019 22 07

Aan [ io 2e BS

DB^

CC r |j DBO

Onderwerp RE SPOED aanvullingen op mondelinge vraag overzicht projecten

Ik vind de suggestie van | 10X26 [ prima Als we een percentage noemen moet het duideiijk zijn dat dat nog kan veranderen

107611

10 {2e \ DBO

g minienw nl

10 2e g minienw nl

10pa^iV6^fl 2e 110 2e DBO 10 2e |[10 26 BSK

10 2e BSK

“ inventarisatie is afgerond
0190



Groet

|l0 2el

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com~

Van 10 2e BS 10 2e |@rws nl

Datum woensdag 16 okt 2019 10 00 PM

Aan | 10 2e | |10X2^1 DGRW | I0 2e |@minienw iil

10 2e pOKli
^l DBO 1@miiiienw nl10 2e 10 2e

A

3 BSK | 10 2e |@minienw nl

@rtiLiiLenw nl

Kopie 1Q 2e DBO r~bO 2e |@minienw nl

Onderwerp RE SPOED aanvullingen op mondelinge vraag overzicht projecten
Ik snap de overweging en tot nu toe nuanceert het wel al maar dan nog lijkt het alsof we verwachten dat na de inventarisatie

het percentage ook nog op 10 zal blijven Dat lijkt me niet waarschijnlijk Risico is dat dit veel hoger is De helft van de

projecten met grondverzet wordt nog bemonsterd Als je het aandeel van de projecten zonder grondverzet uit de

inventarisatie haalt verdubbelt het percentage al zo n beetje
Even meedenkend de volgende suggestie RWS inventariseert de consequenties voor de projecten op dit moment Deze

inventarisatie vergt tijd omdat er veel bemonsteringen uitgevoerd moeten worden Een groot deel van de projecten ondervindt

geen problemen omdat er geen bagger grondverzet plaatsvindt of omdat concentrates onder de norm liggen Bij andere

projecten kan mogelijk een knelpunt ontstaan op de korte of lange termijn indien uit onderzoek blijkt dat er PFAS in de grond

dbo

BSK 10 2e I@minienw nl10 2e 10 2e

of bagger zit Op dit moment is vastgesteld dat bij ca 10 van de projecten sprake is van een knelpunt
Zoiets

Van io 2e | DGRW [] io 2e pminienw nll

Veraonden woensdag 16 oktober 2019 21 41

DBO I I0 2e I CBS | iQK2e DGRW | i0 2e | l0 2e |j bsK

10HB^tive^aj 2e |j DBO

CC | 10 2e I DBO

Onderwerp RE SPOED aanvullingen op mondelinge vraag overzicht projecten

Wellicht veiliger om de laatste zin weg te halen En als je toch lets wilt melden van de omvang dan zou je kunnen zeggen

dat tot nu toe grosso modo 10 van de RWS projecten vertraging oploopt
Groet

|l0 2et

10 2eAan

10 2e BSK

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry comj
Van DBO 10 2e |@mLnienw nl

Datum woensdag 16 okt 2019 9 29 PM

Aan | 1Q] 2e UlO 2e| BSj j 10 2e ^@rws nl | 10 2e] Jj DGRW j 10 2e |@minienw iil | 10 2e | 1 Q 2e

BSK ^ 10 ^ kminienw nl | ve^§K2e ^ dBO 10 2e |@minieiiw nl f lO Pe

lJok^^ B^ | I0 2e |@minienwnl

Kopie | iQ 2e | DBO | 10 2e l@minienw nl

Onderwerp I SPOED aanvullingen op mondelinge vraag overzicht projecten
Ha alien

Zie hierbij op verzoek aanvullingen in redeneerlijn overzicht projecten @ RWS eens om percentage van grosso modo 10 te

noemen

10 2e

Vraagik wil een duidelijk overzicht van projecten die stil komen te liggen door PFAS en tevens een plan van aanpak hoe deze projecten
weer snel op gang te brengen zijn Nederland moet niet op slot

Opmerking

Type beantwoording Mond Antwoord

Antwoord

11 1 10 2 g

107611 0190



11 1 10 2 g
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I BSM 10 2e

gminienw nl]
@minienw nl1

@minienw nll | iQK2e | 2e tiO N
3 BSKlI iQ 2e |@minienw nl1 l

10 2e 10 2eTo

10 2e 1P 2e 10 2eDGRWI
DGRWI 10 2e

DGRWri 10 2e I@minienw nl1 10 j 1Q 2e | WVL |1 10 2e |@rws nl1Cc 1Q 2e

10 2e I DGWB

Thur 10 17 2019 11 35 19 AM

From

Sent

Subject RE Contact lenW RWS herverontreinigingsniveaus
Received

Brief herverontreiniginasniveaus RWS docx

Thur 10 17 2019 11 35 21 AM

Met input van U Qiae] hierbij de laatste versie Gaat nu in HPRM

Van DGWB

Verzonden donderdag 17 oktober 2019 12 25

BSK | 10 2e^ PGRW

10 2e

Aan | 10 2e ^I0 2e 10 «^0K2^ I bsK 10 2e

DGRW

DGRW

Onderwerp RE Contact lenW RWS herverontreinigingsniveaus

Dag aiien

Kleine aanpassingen gedaan in de brief Deze bevat nu een verwijzing naarde RWS metingen naar zwevend stof in 2019 en een

verzoekom spoedige continuering van deze werkzaamheden

Vriendelijke groet

10 2e 10 | 10 2e | WVLCC

BSK 10 2e @minienw nl

Verzonden donderdag 17 oktober 2019 12 06

Aan 10 2e h 2e 10 2e pGRW 10 2e @minienw nl

DGRW j 10 2e |@minienw nl

CC | 1P 2e I DGWB 1P 2e g minienw nl

1Q 2e | wVL | 10 29 l@rws nir
Onderwerp RE Contact lenW RWS herverontreinigingsniveaus

Van 10 2e 10 2e

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

10 2b

10 2e DGRW | 10K2e |@ minienw ni 10 2b

Wat mij betreft moeten we dan in bijgevoegde brief aan | 1D 2e | ook aangeven dat RWS al een en ander heeft uitgevoerd en dat

we heb vragen om dat voort te zetten

10 2^ un jij dat opnemen
10 2el 10X26 t

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

»061 [10X2e l secr | 10 2e 06 I 10 2e |lfl0 2^ 10 ^
S I 10X2e

^

Van | 10X2e f 2e | 10X2e^ DGRW

@minienw nl

10 2e @ minienw nl

Verzonden donderdag 17 oktober 2019 11 50

Aan 10 2e BSK ] iOX2e |@minienw nl | 10 2e p0 2e BSK 10 2e @ minienw nl

DGRW 10 2e10X2e @ minienw nl

10 {2e ] DGWB 10 2e @minienw nl 10X2e DGRW 10 2e aminienw ni 10 2bCC

10 2e | WVL | 10 2e

Onderwerp FW Contact lenW RWS herverontreinigingsniveaus
Goed emorgefU^p
Zou je met |l0 2^p 2e ~[ kunnen beiien over het vaststellen van herverontreinigingsniveaus en een brief die we daartoe wilien

sturen aan| 10X2^ |
Voor het PFAS traject dat nu loopt is het belangrijk dat RWS nu heei snei de herverontreinigingsniveaus gaat vaststellen Ze

hebben in de periode I 10 2s | al metingen naar het zwevend stof verricht en kunnen tot tien jaar terug oude monsters gebruiken
om het gehalte aan PFAS in het zwevend stof te meten Om onduideiijke redenen blijft het traject om herverontreinigingsniveaus
vast te stellen echter steken Die herverontreinigingsniveaus zijn nodig om op het water en met betrekking tot waterbodem te

weten wat de ruimte is om bijvoorbeeld bagger met PFAS toe te passen dat is dus ook zeer in het belanq van RWS zelf]
Graag wii ik je vragen met |l0 2e| te beiien om aan te geven dat we RWS via 10 2e |] gaan vragen om die

herverontreiniveaus snel vast te steiien ^ 2e| zal zekerde vraag naar voren brengen hoe dit dan bekostigd gaatworden
Wetende dat ze ai veei gemeten hebben zou dit niet om heei veei geid moeten gaan Aan de andere kant kosten de stilliggende

projecten RWS nu heei veei geld dus het is zeer in hun eigenbeiang om snei die herverontreinigingsniveaus vast te stellen zodat

met name hun projecten weer op gang komen We kunnen kijken of we via het deltafonds zoetwater nog een en ander zouden

kunnen bekostigen doen we nu ai een groot beroep op voor alle metingen overigens Dat zouden we aan | 10 2e | moeten

vragen

Eerste stap hierin is RWS i0j ^]te vragen om in beeid te brengen wat er nog nodig is aan geid gezien alles wat er al

gedaan gemeten is Om te zorgen dat dit proces viot loopt zou het fijn zijn als je op korte temnijn kan beiien metf|10 2qj dan

kunnen we deze week de brief nog versturen is bijgesloten Alvast heel erg bedankt vr gr 10 2e

@rws nl

100631 0191



Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Bestuurskern

Dir WatErkivaliteit Ondergr
en Marien

Bodem Ondergrond en

Wadden

BS

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

T a v 10 2e

Postbus 2232

3500 GE Utrecht Den Haag

Contactpersoon
10 2e |

f1Q 2e

H 31 Q 6 | 1D 2e

1 1 Q f26y|@n inienw nl

minuut Onderzoek herverontreinigingsniveaus RWS
Datum

L7 oktober 2019

Clas ificatie

Getypt door paraaf Vervolg op

Vergeleken door paraaf Rappeldatum

17 oktober 2019

Verzonden door paraaf Verzenddatum

17 oktober 2019

Ondertekening door paraaf Verzendwi]ze

Medewerking van paraaf Ma verzending retour aan

Afschrift aan Adres

101969 0192



Ministerievan Infrastructuur

enWaterstaat

Retouradres

Bestuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr
en Marien

Bodem Ondergrnnd en

Wadden

BS

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

T a v

Postbus 2232

3500 GE Utrecht

10 2e

Den Haag

Contactpersoon

M 31 0 6 1 10 2e

| 10 2e l@niinienw nl

17 oktober 2019

Onderzoek herverontreinigingsniveaus RWS

Datum

Betreft

Geachte [ 10 2e L beste | 10 2e L

Met het tijdelijk handelingskader PFAS is op een verantwoorde \wijze invulling

gegeven aan de zorgplicht en zijn voorlopige normen voor toepassing van PFAS

houdende grond en baggerspecie opgesteld Flet tijdelijk handelingskader biedt

echter niet voor alle problemen ten aanzien van waterbodem en het verspreiden
en toepassen van baggerspecie een opiossing Om zo snel mogelijk een volgende

stap te kunnen maken richting het definitieve handelingskader is het zeer

gewienst dat de herverontreinigingsniveaus FIVN op zo kort mogelijke termijn
wforden vastgesteld Voor veel projecten is inzicht nodig in de handelingsruimte die

er is voor toepassing

Bestaande HVN normen zijn gebaseerd op eerder onderzoek dat in opdracht van

RWS is uitgevoerd naar gehalten in z\wevend stof in oppervlakteiwater over de

periode 1996 2005 Een verzoek om aanvulling van de HVN normen voor PFAS

richt ik om deze reden aan RWS RWS heeft in 2019 al zwevend stof metingen met

betrekking tot PFAS verricht en heeft de mogelijkheid om eerdere monsters te

gebruiken omi daarin het gehalte aan PFAS te meten Met deze brief wil ik RWS

verzoeken het traject om herverontreinigingsniveaus vast te stellen voort te

zetten en zo spoedig mogelijk de aanvullende herverontreinigingsniveaus voor

PFAS met ons te delen

Het onderscheid dat w ordt gemaakt tussen het huidige licht verontreinigde
sediment en het oudere zwiaarder verontreinigde sediment van de Rijntakken dient

aangepast te wiorden aan recente inzichten en specifiek aan het voorkomen van

PFAS in wiater en waterbodem

Hoogachtend

I0 2e

10 2e

Pagina 21 van 1
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10 2e | DGWB[| 10 g ^ I@minienw nl1 1 lO Se | 2e DGRWiI 10 2e

I0 2e ll BSKlI I0 2e |@minienw nl1

DGRWiI I0 2e |@tninienw nl1 10 ^ 10 2e | WVL [] 10 2e

BSK

Thur 10 17 2019 11 36 26 AM

To min ienw nl]

]@minienw nl]

^rws nl]

1O 20 10 2eDGRWI

Cc 10 2e

From [10 2e | 10 2e

Sent

Subject RE Contact lenW RWS herverontreinigingsniveaus
Received Thur 10 17 2019 11 36 28 AM

Eens met wijzigingen graag in hprm inderdaad

10 2e 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 Od t10 2e I secr | 10 2e 06 ^ 10 2e |t1^3|0 2]j 10 2e

S I 10 2e

Van

J@minienw nl

DGWB

Verzonden donderdag 17 oktober 2019 12 35

BSK PGRW

10X2e

Aan | 10 2e |lOX2e 10 3^QK2^ I bsK 10 2e

DGRW

DGRW

Onderwerp RE Contact lenW RWS herverontreinigingsniveaus

10 2e 10 | 10 2e | WVLCC

Met input vamtJ 91 2g] hierbij de laatste versie Gaat nu in HPRM

Van | 10 2e ^ dgWB

Verzonden donderdag 17 oktober 2019 12 25

BSK 10 2e @minienw nl 10 2e h 2e |{10 2ei DGRWAan | 10 2e ^10 2e

I BSK | 10 2e I@minienw nl10 2e 10 2e 10 2e DGRW@minienw nl
_

@minienw nl

| DGRW

Onderwerp RE Contact lenW RWS herverontreinigingsniveaus

Dag alien

Kleine aanpassingen gedaan in de brief Deze bevat nu een verwijzing naarde RWS metingen naar zwevend stof in 2019 en een

verzoekom spoedige continuering van deze werkzaamheden

Vriendelijke greet

10 2e

10 2e 10 2e 10 | 10 2e |{wVL 10 2e@minienw nl @rws nlCC

m
BSK

Verzonden donderdag 17 oktober 2019 12 06

Aan | 10 2e | 1QX2e | DGRW

Van 10 2e 10 2e 10 2e @ minienw nl

10 2e 10 2e BSK | 10 ^6 |^minienw nl^minienw nl

DGRW 10 2eio 2e @minienwjTl

CC | 10 2e |] DGWB J 1P 2e |@minienw nl

10 2e | WVL | 1DK29 l@rws nir
Onderwerp RE Contact lenW RWS herverontreinigingsniveaus

10 2s DGRW | 10 pe | ^minienw nl 10 2b |

Wat mij betreft moeten we dan in bijgevoegde brief aan | 10 2e | ook aangeven dat RWS al een en ander heeft uitgevoerd en dat

we heb vragen om dat voort te zetten

10 2^Kun jij dat opnemen
10 2e [10 2e

101 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

□G Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
S OG I n0 2ensecr 10 2e 06j 10 2e |lfa|0 2|^ 10 2e

S I 10X29

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

Verzonden donderdag 17 oktober 2019 11 50

Aan

J@minienw nl

10 2e @minienw nl

10 2e BSK 1 1QX2e |@minienw nl | lOK^e | iOK2e

\ DGRW ^
BSK^ 1Q 2e ^minienw nl

10 2e10 2e ^minienw nl

10 {2e ] DGWB 1P 2e @minienw nl 10 2s DGRW 10 2e 5 minienw nl 10 2bCC

10 2e | WVL 10K2a @rws nl

Onderwerp FW Contact lenW RWS herverontreinigingsniveaus
Goedemorgejl^p
Zou je met |l0 2^ | 10] ^^ kunnen bellen over het vaststellen van herverontreinigingsniveaus en een brief die we daartoe willen

Voor het PFAS traject dat nu loopt is het belangrijk dat RWS nu heel snel de herverontreinigingsniveaus gaat vaststellen Ze

hebben in de periode | C 0 26 | al metingen naar het zwevend stof verricht en kunnen tot tien jaar terug oude monsters gebruiken
100630 0193



om het gehalte aan PFAS in het zwevend stof te meten Om onduidelijke redenen blijft het traject om herverontreinigingsniveaus
vast te stellen echter steken Die herverontreinigingsniveaus zijn nodig om op het iwater en met betrekking tot waterbodem te

\weten wat de ruimte is om bijvoorbeeld bagger met PFAS toe te passen dat is dus ook zeer in het belana van RWS zelf^
Graag wil ik je vragen met |l0 2e| te bellen om aan te geven dat we RWS via I0 2e | gaan vragen om die

herverontreiniveaus snel vast te stellen FO ^«| zal zekerde vraag naar voren brengen hoe dit dan bekostigd gaatworden
Wetende dat ze al veel gemeten hebben zou dit niet om heel veel geld moeten gaan Aan de andere kant kosten de stilliggende
projecten RWS nu heel veel geld dus het is zeer in hun eigenbelang om snel die herverontreinigingsniveaus vast te stellen zodat

met name hun projecten weer op gang komen We kunnen kijken of we via het deltafonds zoetwater nog eenenander zouden

kunnen bekostigen doen we nu al een groot beroep op voor alle metingen overigens Dat zouden we aan | 10 2e | moeten

vragen

Eerste stap hierin is RWS QOX^e vragen om in beeld te brengen wat er nog nodig is aan geld gezien alles wat er al

gedaan gemeten is Om te zorgen dat dit proces viot loopt zou het fijn zijn als je op korte termijn kan bellen met |10 2e| dan

kunnen we deze week de brief nog vei sturen is bijgesloten Alvast heel erg bedankt vr gr ^10 2e

100630 0193



10 2e | 2e 0 2e} DGRWiI [10 g^ |@minienw nl1 1Q 2e |[10 2~^
BSKfl I0 2e I@minienw nl1 io 2e | PGWBlI i0X2e |@minienw nl1

I0 2e ^10 ^ DGRWiI I0 2e |@minienw nl1 |
DGRWl |@minienw n 1 I0 2e [j0 2^ bSK^ I0 2e |@minienw nl1 iQ 2e |
DGRWj 10] 2e l@mlnienw nl]
From

Sent

Subject Brief aan RWS herverontreinigingsniveaus PFAS

Received

To J

10 2eCc

10 2e BSK

Sun 10 20 2019 2 03 10 PM

Sun 10 20 2019 2 03 11 PM

H Collega s

Heb de voicemail van |10 2e| ingesproken Maar we kregen elkaar niet meer te pakken vrijdag Hij heeft me geappt dat ze

dinsdag overleg hebben binnen RWS dat hij daar na contact opneemt Blijkbaar kan het tot dinsdag wachten

Tav diepe plassen Dat kan ik niet helemaal volgen Ik begrijp dat RIVM de venspreidingsrisico s in het algemeen onderzoekt

Maar ik dacht beg repen te hebben dat wij de beheerder van diepe plassen vragen een geohydrologisch onderzoek te doen naar

de mat e van isolatie van de plas ten opzichte van het grondwater Wanneer de plas gei soleerd is mag er bagger en grond in

worden gestort Welke normen er dan gelden weet ik niet Vragen aan jullie
Klopt mijn veronderstelling dat de beheerders dergelijke geohydrologische onderzoeken aan het doen zijn
Als ene plas geisoleerd blijkt wat mag je er dan in storten tot welke niveaus

Wat si de SvZ Hoe ver is RWS dan met die odnerzoeken

Metvriendelijke greet

10 2e

10 29 l 2e [10] 2e DGRWVan

Verzonden vrijdag 18 oktober 2019 16 50

Aan 10 2e BSK | 10 2e ^10 2e

10 2e | 10K2e | DGRW |

10 2e DGWBBSK

10K2e jQ 2^ BSK DGRW

Onderwerp RE HPE Records Manager DOCUMENT BSK IENW BSK 2019 223492 Brief aan RWS herverontreinigingsniveaus PFAS

io 2e DGRW {10 2eCC

GoedemiddaQipK^phnet betrekking tot het belang van herverontreinigingsniveau en ook maximumwaarde voor toepassing van

baggerspecie het herveronreinigingsniveau hebben we nodig om de zorgplicht voor waterbodem en baggerverzet in te kunnen

vullen Vanuit de KRW is het zo dat wat bij Lobith en op andere plekken ons land binnenkomt daar kunnen we niets aan doen

Dat is dus ons stand still niveau Zo lang we dat niet weten kunnen we de zorgplicht niet goed invullen en weten we niet wat we

op de waterbodem mogen toepassen Dat is dus ook van RWS van groot belang
RWS was al bezig met het meten van waarden Van februari totl0 2 2019 hebben ze op PFAS gemeten Normaalgesproken is

een herverontreinigingsniveau een gemiddelde van een langjarige reeks We kunnen echter niet wachten tot er tien jaar op PFAS

gemeten is Wat wel kan is dat de monsters van de afgelopen tien jaar gebruikt worden om die langjarige reeks te maken Er is

wel een risico op contaminatie omdat mogelijk manieren van monstername zijn gebruikt die contaminatie opieveren maar

daarvoor moet eerst naar de monster gekeken worden En eigenlijk hebben we geen alternatief dit is de enige manier om die

herverontreinigingsniveaus nu vast te stellen Daarnaast moet PFAS toegevoegd worden aan het standaard meetpakket voor

zwevend stof zodat het vanaf nu doorlopend gemeten worden

Met betrekking tot de diepe plassen begin november heeft

Deltares of ze voor twee plassen tot een verstandig en gefundeerd advies kunnen komen over het al dan niet toepassen van

PFAS houdende baggerspecie in diepe plassen Overiqens is er ook al ooit naar vervuiling van het oppervlaktewater gekeken
door bagger met PFOS in het traject van I 10 2e ] Daar kwam toen uit dat als je de KRW normen voor oppervlaktewater
aanhoudt je bagger tot max 0 12 microgram per kg d s zou kunnen toepassen in diepe plassen Dat werd niet werkbaar geacht
Misschien wel verstandig om in ons achterhoofd te houden maar de precieze ins en outs daarvan moet ik nog aan lQ 2e[ vragen
De venspreidingsrisico s in het grondwater algemeen zullen onderzocht worden door RIVM Bij de diepe plassen gaat het er om

dat de plassen geohydrologisch zo geisoleerd zijn dat er daardoor weinig PFAS naar het grondwater sijpelt RWS schat in dat het

nog meerdere maanden zal duren voordat een eventueel advies van experts in een lokaalbeleidskader zal landen en dus

voordat er weer kan worden toegepast in een diepe plas Vriendelijke groet

10 lD 2e een pilot om te kijken met experts van onder andere

Ps Het maximum tot waar toegepast kan worden moeten we nog toevoegen aan de brief maar contact met |10 2e| ls belangrijk
om te zorgen dat dit snel en goed gaat landen

BSK 10 2e £pminienw nlVan

Verzonden vrijdag 18 oktober 2019 15 07

Aan I | DGWB | I0 ^e n@minienw nl | | BSK ^ 10 26 ^g minienw nl | ^
^ I0 2e | bsK^

Onderwerp RE HPE Records Manager DOCUMENT BSK IENW BSK 2019 223492 Brief aan RWS herverontreinigingsniveaus PFAS

I0 2^ ieemt niet op ik heb hem geappt Wilje de brief nog even vasthouden

Daarnaast ben ik benieuwd hoe ver RWS is met het geohydrologisch onderzoek van diepe plassen en de verspreidingsrisico s Hoe ver zijn ze

daarmee

10 2e

@minienw nl

Metvriendelijke groet
10 2e

10 2e DGWB 10 2e | g mLnienw nlVan

Datum vrijdag 18 okt 2019 2 59 PM

107593 0194



BSK 1 10 2e |@minienw nl

Onderwerp HPE Records Manager DOCUMENT BSK IENW BSK 2019 223492 Brief aan RWS herverontreinigingsniveaus PEAS

Bes10gge

10 2eAan

Hierbij stuur rk je nogmaals de brief aan RWS met het verzoek de herverontremigingsniveans voor PEAS vast te stellen

Vriendeliike groet
10 2e

■ HPE Records Manager recordgegevens

Recordmunmer IENW BSK 2019 223492

Xitel Brief aan RWS herverontreinigmgsniveaus PEAS

107593 0194



lOKg^ I BSKl 10 g ^ I@tninienw nl1 lQ 2e | 10 2e | BSK^ 1D 2e

I0 2e I DGWBfl iOK2e |@minienw nl1

I I0 2e ^I0 2ej dgrwiI 10 2e |@minienw nl1

DGRWl I@minienw nl1 I0 2e [j0 2^^ bSK^ I0 2e |@minienw nl1 iQ 2e |
DGRWj 10] 2e l@mlnienw nl]
From

Sent Sun 10 20 2019 4 20 39 PM

Subject RE Overzicht PFAS

Received

191011 Proiectplanning xlsx

191011 PFAS plan van aanpak^gtocx

To @minienw nl]

10 2eCc

I0 2e | 2e DGRW

Sun 10 20 2019 4 20 42 PM

Goedemidda^^pik heb de projectplanning nog niet helemaal bijgewerkt deze week ik werk in excel word versie is voor

degenen die dat prettiger vinden kost alleen wel extra tijd om het om te zetten Moet de werkconferenties er nog in zetten

maar ben nu bezig met de posters voor de informatiemarkten die nu ook af moeten zijn Vr gr

Van BSK

Verzonden zondag 20 oktober 2019 15 1^
Aan

10 2e

10 2e ^ 2e | l0 2e^ DGRW | 10 2e |l0 2e

10 2e | 10 2e | DGRW

Onderwerp Overzicht PFAS

Collega s

Het blijft rennen op dit dossier vervelend genoeg ik hoop dat jullie het nog volhouden ik maak me daar zorgen om

OM regie op het proces terug te krijgen heb ik behoefte aan overzicht misschien hebben jullie dat al Ik wil graag het overzicht

maken op een manier dat wij zelf de regie hebben en de stas kunnen informeren Daarnaast hebben we dit nodig omdat ik bang
ben dat het op het WGO water ook weer terug komit en dan moeten we snel de minister kunnen informeren en op de geode
manier verwijzen naar andere overleggen Naast de inhoudelijke trajecten moeten we in elk geval ook opnemen

Moties kamerbrieven vragen

Extern traject Overleg 5 november informatiemarkten werkconferenties taskforce

Mocht het er niet zijn dan kost het tijd overzicht te maken dat ben ik me bewust maar we zullen het sowieso nodia hebben om

de stas voor de staf van volgende week te informeren Het kan ook helpen de taken te verdelen

kan helaas hierin niet helpen wel op afstand mee kijken misschien

Met vriendelijke greet

J BSK
_

DGRW

10 2e dgwB

1DK2e fo 2^ BSK10 2e 10 2e I DGRWCC

Jusbulten verzoek

10 2e
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Plan van aanpak PFAS

per datum 11 10 2019

Tijdplanning Programma team PFAS

Soorten

activiteiten

VNO

MCW

lenW

voorzitter
Begin datum Eind datum RWS pro rail RIVMVNG IPO UvW

Producten Bemensing Status

Tijdelijkhandelingskader PFAS Knelpunten opiossen

Nota s Stas minister

Voorbereiding gesprekkefrt i ^^G s etc met partijen

Bijdragen aan bodemkwaliteitsbrief bodembrief brieven andere afdeiingen en

directies voorbereiden reactie op etc

Overleggen met kernteam

Overleggen met koepels breder inci VNO NCW

Overleggen met RWS

Nota en overleggen met Prorail

Overleggen metcq antwoordbrieven of mails naar branches andere

briefschrijvers zoals Schiphol

Overleggen met laboratorla

Overleg met proefreiniger{s

Alternatieven voor diepe plassen {doen waterschappen maar komen

waarschijnlijk ook acties zoals overleggen voor ons uit voort

Overleggen afspraken vastleggen en agenda opstellen

9 1 2019

9 1 2019

9 1 2019

7 31 2021

7 31 2021

7 31 2021

10 2ePari zaken

Pari zaken

G

10 2e G

io 2e 10 2eInhoudelijk werk

Netwerk

Netwerk

Netwerk

Netwerk

9 1 2019

9 1 2019

9 1 2019

9 1 2019

9 1 2019

7 31 2021

7 31 2021

7 31 2021

7 31 2021

7 31 2021

G

io 2e G O Y G

Y G

Y O Y G

Y O Y GG O

I0 2e G O

10 2e G Y

io 2eCommunicatie

Netwerk

Netwerk

9 1 2019

9 1 2019

9 1 2019

7 31 2021

7 31 2021

12 31 2019

G

i0 2e G

ioK2e G

Netwerk

Netwerk

9 1 2019 7 31 2020 G O Y G Y O Y G

Governance communicatie en informatie

Bestuurlijke overleggen

Overleg met koepels branches etc

Beoordeling uitvoering RWS en ILT {in vergelijking met houden aan zorgplicht
incl overleggen

Kamervragen en AO

Bestuurlijke overleggen o a Brabant Zd Holland

Afstemmen interpretatie met handhaving ILT en RWS moet naar OOs worden

uitgebreid

i0 2e
Netwerk G O Y G Y O Y G

io 2e
Inhoudelijk werk

Pari zaken

Netwerk

9 1 2019

9 1 2019

9 1 2019

10 31 2019

7 31 2021

7 31 2021

G

iOK2e ia 10 2e
G

io 2e
G

io 2e 10 2e

Inhoudelijk werk 9 1 2019 7 31 2021 G

Informatie bijeenkomsten

Informatiemarkten organiseren {4 dagen ochtend bevoegd gezag middag

bedrijfsieven

Presentaties bij baggerdagen SIKB VNO NCW etc

Interview s

FAQ s lezen engoedkeuren

10 2e^
10 31 2019

7 31 2021

Communicatie

Communicatie

Communicatie

Communicatie

9 1 2019

9 1 2019

G O Y G Y O Y G
[10 2e 10 2e

G

G
i0 2e| 10 2e

9 1 2019 7 31 2021 G

Gesprekken grondbanken

Inhoudelijke overleggen met RIVM Deltares

Inhoudelijke overleggen met NIBOOS

Inhoudelijke overleggen met koepels branches etc

10 2e

Inhoudelijk werk

Inhoudelijk werk

Inhoudelijk werk

9 1 2019

9 1 2019

9 1 2019

7 31 2021

7 31 2021

7 31 2021

G G
i0 2e

G G
io 2e

G G

Wet en regelgevjf^j^j
Regeling schrijven jl0 2dpchrijft wij lezen en denken mee hoe omgaan met pop

verordening

Toelichting schrijven

Kennisgeving publicatie

^
Inhoudelijk werk

Inhoudelijk werk

Inhoudelijk werk

9 1 2019

9 1 2019

11 7 2019

10 31 2019

10 31 2019

11 7 2019

G O Y G Y O Y G

Y G Y O Y G

io 2e 10 2e

G O

G

Onderzoeken tbv definitief handelskader

Data worden verzameld en geanalyseerd door RIVM

Onderzoek achtergrondwaarden RIVM

RWS heeft drie maanden onderzoekgedaan naar PFAS zou goed zijn datte

verlengen
rivv i neeru one maanaen onaerzoen geaaan naar nrrtj zou goea zrjn aaxxe

nhoudelijk werk

nhoudelijk werk

9 1 2019

9 1 2019

12 31 2020

7 1 2020

RIVM

RIVM

G G

G G

Inhoudelijk werk RWS

Inhoudelijk werk RIVM

Inhoudelijk werk RIVM

Inhoudelijk werk IrIVM

Inhoudelijk werk 10 2e p 2e

Pari zaken

Inhoudelijk werk RWS

G G

9 1 2019

9 1 2019

9 1 2019

7 1 2020

7 1 2020

10 1 2020

G G

Verschillende onderzoeken door RIVM uitloging

Verschillende onderzoeken door RIVM grondwater

Waterbodemonderzoeken door Deltares moeten nog in gang gezet worden

Finanden regelen offertes e d

Vaststellen herverontreinigingsniveaus

INEV of interventiewaarde vaststellen komt ook weer veel werk uit voort

vraag om saner ngen gaat spelen]

G G

G G

G

9 1 2019

9 1 2019

10 15 2019

12 31 2019

G G10 29

G G

nhoudelijk werk 9 1 2019 12 31 2019RIVM G G

Algemene methodiek voor stoffen

Overleg met Roadmap RIVM RWS Deltares

Overleg met Pop up

Begeleiding pop up

Finanden regelen offertes e d

Overleg NIBOOS

Overleg koepels

n het kader van de integrate aanpak opkomende stoffen worden de volgende
acties ondernomen

Overleg intern

Overleg RIVM

Overleg koepels

Bijdragen aan opstellen werkdocument

Meelezen evt medebegelelden onderzoeken DGMI en WKK

i0 2e

Inhoudelijk werk

Inhoudelijk werk

Inhoudelijk werk

Pari zaken

Inhoudelijk werk

Netwerk

i0 2e 9 1 2019

9 1 2019

9 1 2019

9 1 2019

9 1 2019

9 1 2019

12 31 2020

12 31 2020

12 31 2020

10 15 2019

12 31 2020

12 31 2020

G G G

i0 2e G

10 2e G

iQ 2e Ee G

io 2e G

10 2e G G G G G G G G

i0 2e

i0 2e
Inhoudelijk werk

Inhoudelijk werk

Netwerk

Inhoudelijk werk

Inhoudelijk werk

9 1 2019

9 1 2019

9 1 2019

9 1 2019

9 1 2019

12 31 2020

12 31 2020

12 31 2020

12 31 2020

12 31 2020

G

i0 2e
G

i0 2e
G G G G G G G G

Y Y Y Y Y Y
i0 2e

G Y

G10 2e

io 2e
Kernteam gezamenlijk op te leveren producten

Inrichten gezamenlijk proces

Onderzoek RIVM Achtergrondwaarden

Kwantificering bronlocaties

Voor omgevingsdiensten eenduidige uitleg interpretatie THK Regellng

Overleggen gezamenlijke overheden met grondbank en bouwend Nederland

Gesprekken gezamenlijke overheden met stortplaatsen

Verkenning alternatief toepassing als alternatief voor de plassen in

samenwerking met gemeenten

Herverontreinigingsniveaus normstelling oppervlaktewater

Interventiewaarde INEV

Inform atiebijeenkomsten

Twee pilot gebieden

Inhoudelijk werk

Inhoudelijk werk

Inhoudelijk werk

Communicatie

Communicatie

Communicatie

I0 2e Kernteam 9 1 2019

9 1 2019

9 1 2019

9 1 2019

9 1 2019

9 1 2019

12 31 2020

7 1 2020

12 31 2020

12 31 2020

10 31 2019

10 31 2019

G

D G G

G

i0 2e | | 10 ^ G

Kernteam

Kernteam

G

G

Inhoudelijk werk

Inhoudelijk werk

Inhoudelijk werk

Communicatie

Inhoudelijk werk

Kernteam

RWS

RIVM

9 1 2019

9 1 2019

9 1 2019

9 1 2019

9 1 2019

4 1 2020

12 31 2019

12 31 2019

10 31 2019

4 1 2020

G

G

G

G10 2e

Kernteam G

7] Integrale aanpak lucht water bodem Inhoudelijk werk 9 1 2019 7 31 2021
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Plan van aanpak PFAS

per datum 11 10 2019 jv^yilgii^eboek ma4 l|o P maljun wo 1 julmalsept di 1 okt ma 4 nov ma 2 dec ma 3 feb ma2mrt wo 1 Apr ma 3 aug di 1 sept do 1 okt ma 2 nov di 1 dec

buipi vGsgiffiJo
•

0 2 2020okt 2019 dec 2019 feb 2020 jun 2020 ul 2020 okt 2020 dec 2020sept 2019 nov 2019 mrt2020 apr 2020 aug 2020 sept 2020 nov 2020

36 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 001 002 003 004 005 006 007 008 309 010 Oil 012 013 014 015 316 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053

Producten 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Tijdelijkhandelingskader PFAS Knelpunten opiossen

Nota s Stas minister

Voorbereiding gesprekkefrt i ^4jG s etc met partijen

Bijdragen aan bodemkwaliteitsbrief bodembrief brieven andere afdeiingen en

directies voorbereiden reactie op etc

Overleggen met kernteam

Overleggen met koepels breder inci VNO NCW

Overleggen met RWS

Nota en overleggen met Prorail

Overleggen metcq antwoordbrieven of mails naar branches andere

briefschrijvers zoals Schiphol

Overleggen met laboratorla

Overleg met proefreiniger{s

Alternatieven voor diepe plassen doen waterschappen maar komen

waarschijnlijk ook acties zoals overleggen voor ons uit voort

Overleggen afspraken vastleggen en agenda opstellen

Governance communicatie en informatie

Bestuurlijke overleggen

Overleg met koepels branches etc

Beoordeling uitvoering RWS en ILT in vergelijking met houden aan zorgplicht
incl overleggen

Kamervragen en AO

Bestuurlijke overleggen {o a Brabant Zd Holland

Afstemmen interpretatie met handhaving ILT en RWS moet naar OOs worden

uitgebreid

Informatie bijeenkomsten

Informatiemarkten organiseren 4 dagen ochtend bevoegd gezag middag

bedrijfsieven

Presentaties bij baggerdagen SIKB VNO NCW etc

Interview s

FAQ s lezen engoedkeuren

Gesprekken grondbanken

Inhoudelijke overleggen met RIVM Deltares

Inhoudelijke overleggen met NIBOOS

Inhoudelijke overleggen met koepels branches etc

Wet en regi

Regeling schrijven |iuK^^chrijft wij lezen en denken mee hoe omgaan met pop

verordening

Toelichting schrijven

Kennisgeving publicatie

0 2

Onderzoeken tbv definitief handelskader

Data worden verzameld en geanalyseerd door RIVM

Onderzoek achtergrondwaarden RIVM

RWS heeft drie maanden onderzoekgedaan naar PFAS zou goed zijn datte

verlengen
rivv i neeru one maanaen onaerzoen geaaan naar nrrtj zou goea zrjn aaxxe

Verschillende onderzoeken door RIVM uitloging

Verschillende onderzoeken door RIVM grondwater

Waterbodemonderzoeken door Deltares moeten nog in gang gezet worden

Finanden regelen offertes e d

Vaststellen herverontreinigingsniveaus

INEV of interventiewaarde vaststellen komt ook weer veel werk uit voort

vraag om saner ngen gaat spelen]

Algemene methodiek voor stoffen

Overleg met Roadmap RIVM RWS Deltares

Overleg met Pop up

Begeleiding pop up

Finanden regelen offertes e d

Overleg NIBOOS

Overleg koepels

n het kader van de integrate aanpak opkomende stoffen worden de volgende
acties ondernomen

Overleg intern

Overleg RIVM

Overleg koepels

Bijdragen aan opstellen werkdocument

Meelezen evt medebegelelden onderzoeken DGMI en WKK

Kernteam gezamenlijk op te leveren producten

Inrichten gezamenlijk proces

Onderzoek RIVM Achtergrondwaarden

Kwantificering bronlocaties

Voor omgevingsdiensten eenduidige uitleg interpretatie THK Regellng

Overleggen gezamenlijke overheden met grondbank en bouwend Nederland

Gesprekken gezamenlijke overheden met stortplaatsen

Verkenning alternatief toepassing als alternatief voor de plassen in

samenwerking met gemeenten

Herverontreinigingsniveaus normstelling oppervlaktewater

Interventiewaarde INEV

Inform atiebijeenkomsten

Twee pilot gebieden

7] Integrale aanpak lucht water bodem
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Plan van aanpak PFAS

ma3^D ^^ diljunper datum 11 10 2019 mafll^ P^ malfeb malmrt jma 5 apr jma 5 jul {ma 2 aug {wo 1 sept ma 4 okt {ma 1 nov {ma 6 dec

10 2|^D21 feb2021 mei2021 jun2D21 jul2021 okt 2021 dec 2021mrt 201 apr 2021 aug 2021 sept 2021 nov 2021

LOl 02 L03 04 LOS 06 L07 LOS L09L10L11L12 L13 L14L15 L16L17 L18 19 L20 21 L22 23 L24L25126 127 L28 L29 L30 L31 32 L33 34L35 L36 L37 L38 L39 L40 L41 L42 L43 L44 L45 L46 47 L48 49 L50 51 L52

Producten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Tijdelijkhandelingskader PFAS Knelpunten opiossen

Nota s Stas minister

Voorbereiding gesprekkefrt i ^4jG s etc met partijen

Bijdragen aan bodemkwaliteitsbrief bodembrief brieven andere afdeiingen en

directies voorbereiden reactie op etc

Overleggen met kernteam

Overleggen met koepels breder inci VNO NCW

Overleggen met RWS

Nota en overleggen met Prorail

Overleggen metcq antwoordbrieven of mails naar branches andere

briefschrijvers zoals Schiphol

Overleggen met laboratorla

Overleg met proefreiniger{s

Alternatieven voor diepe plassen {doen waterschappen maar komen

waarschijnlijk ook acties zoals overleggen voor ons uit voort

Overleggen afspraken vastleggen en agenda opstellen

Governance communicatie en informatie

Bestuurlijke overleggen

Overleg met koepels branches etc

Beoordeling uitvoering RWS en ILT in vergelijking met houden aan zorgplicht
incl overleggen

Kamervragen en AO

Bestuurlijke overleggen o a Brabant Zd Holland

Afstemmen interpretatie met handhaving ILT en RWS moet naar OOs worden

uitgebreid

Informatie bijeenkomsten

Informatiemarkten organiseren {4 dagen ochtend bevoegd gezag middag

bedrijfsieven

Presentaties bij baggerdagen SIKB VNO NCW etc

Interview s

FAQ s lezen engoedkeuren

Gesprekken grondbanken

Inhoudelijke overleggen met RIVM Deltares

Inhoudelijke overleggen met NIBOOS

Inhoudelijke overleggen met koepels branches etc

Wet en regelgevL^^
Regeling schrijven |TUXZe jchrijft wij lezen en denken mee hoe omgaan met pop

verordening

Toelichting schrijven

Kennisgeving publicatie

Onderzoeken tbv definitief handelskader

Data worden verzameld en geanalyseerd door RIVM

Onderzoek achtergrondwaarden RIVM

RWS heeft drie maanden onderzoekgedaan naar PFAS zou goed zijn datte

verlengen
rivv i neeru one maanaen onaerzoen geaaan naar nrrtj zou goea zrjn aaxxe

Verschillende onderzoeken door RIVM uitloging

Verschlllende onderzoeken door RIVM grondwater

Waterbodemonderzoeken door Deltares moeten nog in gang gezet worden

Finanden regelen offertes e d

Vaststellen herverontreinigingsniveaus

INEV of interventiewaarde vaststellen komt ook weer veel werk uit voort

vraag om saner ngen gaat spelen]

Algemene methodiek voor stoffen

Overleg met Roadmap RIVM RWS Deltares

Overleg met Pop up

Begeleiding pop up

Finanden regelen offertes e d

Overleg NIBOOS

Overleg koepels

n het kader van de integrate aanpak opkomende stoffen worden de volgende
acties ondernomen

Overleg intern

Overleg RIVM

Overleg koepels

Bijdragen aan opstellen werkdocument

Meelezen evt medebegelelden onderzoeken DGMI en WKK

Kernteam gezamenlijk op te leveren producten

Inrichten gezamenlijk proces

Onderzoek RIVM Achtergrondwaarden

Kwantificering bronlocaties

Voor omgevingsdiensten eenduidige uitleg interpretatie THK Regellng

Overleggen gezamenlijke overheden met grondbank en bouwend Nederland

Gesprekken gezamenlijke overheden met stortplaatsen

Verkenning alternatief toepassing als alternatief voor de plassen in

samenwerking met gemeenten

Herverontreinigingsniveaus normstelling oppervlaktewater

Interventiewaarde INEV

Inform atiebijeenkomsten

Twee pilot gebieden

7] Integrale aanpak lucht water bodem
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Soorten

activiteitenProductennr

IGemiddelde kwaliteit P50 gemiddelde mbt achtergrondwaarden mag niet verslechteren in gebied

2 Waternormen versus bodemnormen KRW versus bodembeleid integrale aanpak

SBestaande beleidsregels overeind houden bij invoering Rbk

4Verschil handreiking beleidsregel en gebiedsspecifiek beleid

5 Betrouwbaarheid metingen en dus bepalingsgrens betrouwbaarheidsinterval marge onzekerheid for

6 Is zorgplicht hetzelfde als detectiegrens of lets anders

7 Baggerdepots onderdeel inrichting of onderdeel oppervlaktewater

110133 0196



Begin datum Eind datum

Bemensing Status

10 2e | [i^ [l0 2e jl0K2e

SOE

^10 2e| | p| 10 2e^

f^ RWS ^lOX26fj
^

Niboos of kernteam

1 10 2e
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Begin datum Eind datumSoorten

activiteitenProducten Bemensing Statusnr

lAchtergrondwaarden

2Grondwater

SRingtest

4 Herverontreinigingsniveaus

SCijfers RWS projecten die stilligge RWS

BCijfers prorail projecten die stilligge uitgesteld zijn kosten etc

7 Werkconferenties

8PFAS in bodemas

9PFAS in kunstgras

meten

meten
■

10 2e

vergelijken

opdracht RWS

10 2e

10 2e 10 2emeten

meten

110133 0196



wie wat

10 2s Parlementaria bodem inhoud etc

Grondwater kernteam onderzoeken achtergr waarden en grondwater ringtest vragen

Waterbodem bagger baggerdepots afstemming KRW {integraal Nibo{os

Communicatie

Logistiek

Inhoud

Proj coord planning inhoud etc def Handelingskader alg handelingskader

0 2

10 2e

^10 2e[
10 2e

10 2e^

^10 2e Inhoud

Inhoud

seer Niboos10 2e

10 2e diepe plassen MHT

i0 2e^
|10 24

IPO

UvW

10 {2 VNG

10 2e KRW

[2b RW

lucht

lucht

10 2e

jl0 2e^
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om INEV en vragen otn herverontreinigingsniveau
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Begin datumSoorten

activiteitenProducten Bemensingnr

linformatiemarkt

CD s benaderen om deel te nemen

Posters maken

logistiek

Eten tussen de middag organiseren en drankje aan einde

10 Pe^

J10 2b|

telefoneren1 1 15 Oct

18 Oct1 2

10 2e

2Werkconferenties organiseren

bureau inschakelen

uitvraag schrijven

offerte aanvragen

aanbesteden

begeleiden

uitvraag offerte 0 2i tenii^D 2e|p2 1

2 1 1

2 1 2

2 1 3

2 1 4

110133 0196



Eind datum

Status

18 Oct

18 Oct
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Contacten extern

Gebeurtenis

Netwerk NrdNederland

Datum Wie met wie

10 Oct^10 2e^
11 OctStas 10 ge |i ^e Boudend Nl Cumela TIN Ver v Waterbouweri

10 2ej 10 2e 10 2en ^B
HM^im Verhagen rj io 2d

110133 0196



rcadis 10 2e

10 2e
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Bemensing
10 2eSoort activiteiten

Planning en org

Netwerk

Pari zaken

Inhoudelijk werk

Communicatie

[10 2e^
j^

| 10 ae

j^
| 10 2exl

^10 2e^ r00 ^x2

x3

10 2e

[10 2e^ [ i0 ^
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Werkplan 2019 PFAS

concept 11 10 2019

Status

1 Tijdelijk handelingskader PFAS Knelpunten opiossen

GereedActies Wat Wie

Tijdelijk handelingskader PFAS Knelpunten opiossen1

Nota s Stas minister I en W voorzrtter 31 07 20211 1

Voorbereiding gesprekkjit| Q |ijG s etc met partijen I en W voorzrtter 31 07 20211 2

Bijdragen aan bodemkwallteitsbrief bodembrief brieven andere afdelingen en

directies voorbereiden reactie op etc

I en W voorzitter 31 07 20211 3

Overleggen met kernteam I en W voorzitter VNG IPO Uvw VNO NCW RWS

pro rail RIVM

31 07 20211 4

1 5 Overleggen met koepels breder incl VNO NOW I en W voorzitter VNG IPO Uvw VNO NICW RWS

pro rail RIVM

31 07 2021

I en W voorzitter RWS 31 07 20211 6 Overleggen met RWS

Nota en overleggen met ProRail I en W voorzitter ProRail 31 07 20211 7

Overleggen met cq antwoordbrieven of mails naar branches andere

briefschrijvers zoals Schiphol

I en W voorzitter 31 07 20211 8

Overleggen met laboratoria I en W voorzitter 31 07 20211 9

Overleg met proefreiniger s I en W voorzitter 31 12 20191 10

Alternatieven voor diepe plassen doen waterschappen maar komen

waarschijnlijk ook acties zoals overleggen voor ons uit voort

I en W voorzitter VNG IPO Uvw VNO NOV RWS

pro rail RIVM

31 07 20201 11
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2 Governance communicatie en informatie

GereedActies Wat Wie

Governance communicatie en informatie2

Bestuurlijke overieggen

Overleg met koepels branches etc

2 1

I en W voorzrtter VNG IPO Uvw VNO NICW RWS

pro rail RfVM

2 1 1

Beoordeling uitvoering RWS en ILT in vergelijking met houden aan zorgplicht
incl overieggen

I en W voorzitter 31 10 20192 1 2

I en W voorzitter 31 07 20212 1 3 Kamervragen en AO

Bestuurlijke overieggen o a Brabant Zd Holland I en W voorzitter 31 07 20212 1 4

Afstemmen interpretatie met handhaving ILT en RWS moet naar OD s worden

uitgebreid

I en W voorzitter 31 07 20212 1 5

Infarmatiebijeenkomsten2 2

Informatiemarkten organiseren 4 dagen ochtend bevoegd gezag middag

bedrijfsieven

I en W voorzitter VNG IPO Uvw VNO NCW RWS

pro rail RIVM

31 10 20192 2 1

Presentaties bij baggerdagen SIKB VNO NCW etc I en W voorzitter 31 07 20212 2 2

Interview s I en W voorzitter2 2 3

2 2 4 FAQ s lezen engoedkeuren I en W voorzitter 31 07 2021

Gesprekken grondbanken2 3

Inhoudelijke overieggen met RIVM Deltares I en W voorzitter en RIVM 31 07 20212 3 1

Inhoudelijke overieggen met NIBOOS I en W voorzitter en RIVM 31 07 20212 3 2

Inhoudelijke overieggen met koepels branches etc 1 en W voorzitter en RIVM 31 07 20212 3 3
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3 Wet en regelgeving

Acties Wat Wie Gereed

Wet en regelgeving
Regeling schrijven || 0 ^^khrijftj wij lezen en denken mee hoe omgaan met pop

verordening

3

I en W voorzrtter VNG IPO Uvw VNO NOV RWS

pro rail RIVM

3 1

31 10 2019

Toelichting schrijven I en W voorzitter VNG IPO Uvw VNO NCW RWS

pro rail RIVM

31 10 20193 2

Kennisgeving publicatie I en W voorzitter 07 11 20193 3
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4 Definitieve handelingskader

In het kader van het gepubliceerde tijdelijk handelingskader worden de volgende acties worden ondernomen

GereedActies Wat Wie

4 Definitieve handelingskader
Data worden verzameld en geanalyseerd door RIVM I en W voorzitter RIVM 31 12 20204 1

Onderzoek achtergrondwaarden RIVM I en W voorzitter RIVM 01 07 20204 2

RWS heeft drie maanden onderzoekgedaan naar PFAS zougoed zijn datte

verlengen

I en W voorzitter RWS4 3

RWS heeft drie maanden onderzoek gedaan naar PFAS zougoed zijn datte

verlengen

I en W voorzitter RWS 01 07 20204 4

Verschillende onderzoeken door RIVM uitloging I en W voorzitter RIVM 01 07 20204 5

Verschillende onderzoeken door RIVM grondw ater I en W voorzitter RIVM 01 10 20204 6

Waterbodemonderzoeken door Deltares moeten nog in gang gezet worden I en W voorzitter4 7

Financien regelen offertes e d I en W voorzitter RIVM 15 10 20194 8

Vaststel len herverontreinigingsniveaus I en W voorzitter RIVM 31 12 20194 9

INEV of interventiewaarde vaststellen komt ook weer veel werk uit voort

vraag om saneringen gaat spelen

I en W voorzitter RIVM 31 12 20194 10
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5 Algemene methodiekvoor stoffen

GereedActies Wat Wie

Algemene methodiek voor stoffen

Qverleg m6t Roadmap RIVM RWS Deltares

5

I en W voorzitter RIVM RWS 31 12 20205 1

Overleg met Pop up I en W voorzitter 31 12 20205 2

Begeleiding pop up I en W voorzitter 31 12 20205 3

Financien regelen offertes e d I en W voorzitter 15 10 20195 4

I en W voorzitter 31 12 20205 5 Overleg NI BOOS

Overleg koepels I en W voorzitter VNG IPO Uvw VNO NOV RWS

pro rail RIVM

31 12 20205 6

In het kadervan de integrate aanpak opkonaendestoffen warden de votgende
acties ondemomen

Overleg intern I en W voorzitter 31 12 20205 7

Overleg RIVM I en W voorzitter 31 12 20205 8

Overleg koepels I en W voorzitter VNG IPO Uwif VNO NCW RWS

pro rail RIVM

31 12 20205 9

Bijdragen aan opstellen \werkdocument I en W voorzitter VNG IPO Uvw VNO NCW RWS

pro rail RIVM

31 12 20205 10

Meelezen evt mede begeleiden onderzoeken DGMI en WKK I en W voorzitter 31 12 20205 11
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6 Kernteam gezamenlijk op te leveren producten^

GereedActies Wat Wie

6 Kernteam gezamenlijk op te leveren producten
Inrichten gezartiGnlijk proces I gn W voorzrtter 31 12 20206 1

Onderzoek RIVM Achtergrondwaarden I en W voorzrtter RIVM 01 07 20206 2

Kwantificering bronlocaties I en W voorzitter 31 12 20206 3

Voor omgevingsdiensten eenduidige uitleg interpretatie THK Regeling I en W voorzitter 31 12 20206 4

Overleggengezamenlijke overheden met grondbank en bouwend Nederland I en W voorzitter 31 10 20196 5

Gesprekkengezamenlijke overheden met stortplaatsen I en W voorzitter 31 10 20196 6

Verkenning alternatief toepassing als alternatief voor de plassen in

samenwerking met gemeenten

I en W voorzitter 01 04 20206 7

Herverontreinigingsniveaus normstelling oppervlaktewater I en W voorzitter RWS 31 12 20196 8

Interventiewaarde INEV I en W voorzitter 31 12 20196 9

Informatiebijeenkomsten I en W voorzitter 31 10 20196 10

Twee pilot gebieden I en W voorzitter 01 04 20206 11
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lOKg^ I BSKl 10 g ^ I@tninienw nl1 lQ 2e | 10 2e | BSK^ 1D 2e

I0 2e I DGWBfl iOK2e |@minienw nl1

I I0 2e ^I0 2ej dgrwiI 10 2e |@minienw nl1

DGRWl I@minienw nl1 I0 2e [j0 2^^ bSK^ I0 2e |@minienw nl1 iQ 2e |
DGRWiI 10] 2e I@minienw nl1

From

Sent Sun 10 20 2019 4 33 39 PM

Subject RE Brief aan RWS herverontreinigingsniveaus PFAS

Received

To @minienw nl]

10 2eCc

10 2e | 2e DGRW

Sun 10 20 2019 4 33 39 PM

Hijl^^tnderdaad mag de beheerder van een diepe plas een dergelijk geohydrologisch onderzoek doen De criteria hebben we

opzettelijk niet helemaal ingevuld zodat RWS ruimte zou hebben bij de invulling Dit met name omdateen hardegrens van 1 of

3 microgram PFAS per kg d s niet bij voorbaat een goede maat is Er zijn piassen die al vrijwei voigestort zijn ook met PFAS

houdende grond en bagger trouwens daar zai het minder impact hebben ais bij piassen die nog net gevuid gaan worden

Daarom in overiegi met RWS bedacht dat die commissie van specialisten de beste opiossing zou zijn omdat die dit soort

overwegingen kunnen meenemen

De geohydroiogische onderzoeken iopen nog niet hard Enkeie waterschappen hebben aangegeven datzij contact zoeken met

RWS over die onafhankelijke commissie van specialisten RWS heeft begin novemberzijn eerste bijeenkomst met de experts
over 2 piassen RWS verwacht dat het minimaal nog enkeie maanden zai duren voor ze een uitspraak hebben die in lokaal beleid

is omgezet Het zai overigens uiteindelijk gaan over een beperkt aantai piassen want de meeste zullen niet genoeg geisoleerd
zijn Gezien de vervuiling van het oppervlaktewater en de KRW normen weet ikook niet hoe verstandig deze iijn van opereren

is We zullen gezamenlijk moeten zoeken naar goede alternatieven en bijvoorbeeld de oude weilanddepots weer in ere moeten

herstellen Bij de onderwerpen van onderzoek aandacht zullen we met zijn alien moeten kijken naar de hele logistiek van grond
en bagger De vrije markt heeft evident ongewenste bijeffecten waar we nu ten voile mee geconfronteerd worden

Tot slot met betrekking tot je tweede vraaq storten in diepe piassen zai nooit boven de 3 7 3 uitkomen en misschien moeten

het wel lagere gehalten zijn

Vriendelijke groet

bulten verzoek

Ps In aanvulling op mijn vorige mail taskforce en werkconferenties stel ik voorlopig even gelijk en noem ik werkconferenties

Van 10 2e BSK

Verzonden zondag 20 oktober 2019 15 0^
Aan 10 2e ^ 2e | 10 2e^ PGRW | 10 2^

I0 2e | l0 2e | dGRW

10 2eI BSK
_

DGRW

DGWB

10 2e j^ BSK 10 2e I DGRW10 2eCC

Onderwerp Brief aan RWS herverontreinigingsniveaus PFAS

H Collega s

Heb de voicemail van |10 2^ ingesproken Maar we kregen elkaar niet meer te pakken vrijdag Hij heeft me geappt dat ze

dinsdag overleg hebben binnen RWS dat hij daar na contact opneemt Blijkbaar kan het tot dinsdag wachten

Tav diepe piassen Dat kan ik niet helemaal volgen Ik begrijp dat RIVM de verspreidingsrisico s in het algemeen onderzoekt

Maar ik dacht beg repen te hebben dat wij de beheerder van diepe piassen vragen een geohydrologisch onderzoek te doen naar

de mat e van isolatie van de plas ten opzichte van het grondwater Wanneer de plas geisoleerd is mag er bagger en grond in

worden gestort Welke normen er dan gelden weet ik niet Vragen aan jullie
Klopt mijn veronderstelling dat de beheerders dergelijke geohydroiogische onderzoeken aan het doen zijn
Ais ene plas geisoleerd blijkt wat mag je er dan in storten tot welke niveaus

Wat si de SvZ Hoe ver is RWS dan met die odnerzoeken

Met vriendelijke groet
10 2e

10 26 [ 2e | 10] 2e^ DGRW 10 2e @minienw nlVan

Verzonden vrijdag 18 oktober 2019 16 50

Aan 10 2e BSK | i0 2e |@minienw nl 1Q 2e p0 2e BSK 10 2e @minienw nl f PK2e|
10 2e | DGWB | 10 2e |@minienw nl

10 2e | 10 2e | DGRW

@minienw nl

10 2e 10 {2e@minienw nl I ^DGRW
10 2e \ DGRW

CC

10 2e 10 2e ]0 2^ BSK | 10 2e | aminienw nl

10 2e @ minienw nl

Onderwerp RE HPE Records Manager DOCUMENT BSK IENW BSK 2019 223492 Brief aan RWS herverontreinigingsniveaus PFAS

Goedemiddafll^pjnet betrekking tot het belang van herverontreinigingsniveau en ook maximumwaarde voor toepassing van

baggerspecie het herveronreinigingsniveau hebben we nodig om de zorgplicht voor waterbodem en baggerverzet in te kunnen

vullen Vanuit de KRW is het zo dat wat bij Lobith en op andere plekken ons land binnenkomt daar kunnen we niets aan doen

Dat is dus ons stand still niveau Zo lang we dat niet weten kunnen we de zorgplicht niet goed invullen en weten we niet wat we

op de waterbodem mogen toepassen Dat is dus ook van RWS van groot belang
RWS was al bezig met het meten van waarden Van februari tot mei 2019 hebben ze op PFAS gemeten Normaalgesproken is

een herverontreinigingsniveau een gemiddelde van een langjarige reeks We kunnen echter niet wachten tot er tien jaar op PFAS

gemeten is Wat wel kan is dat de monsters van de afgelopen tien jaar gebruikt worden om die langjarige reeks te maken Er is

wel een risico op contaminatie omdat mogelijk manieren van monstername zijn gebruikt die contaminate opieveren maar

daarvoor moet eerst naar de monster gekeken worden En eigenlijk hebben we geen alternatief dit is de enige manier om die

herverontreinigingsniveaus nu vast te stellen Daarnaast moet PFAS toegevoegd worden aan het standaard meetpakket voor

zwevend stof zodat het vanaf nu doorlopend gemeten worden

Met betrekking tot de diepe piassen begin november heeft I 10 10 2e een pilot om te kijken met experts van onder andere
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Deltares of ze voor twee plassen tot een venstandig en gefundeerd advies kunnen komen over het al dan niet toepassen van

PFAS houdende baggerspecie in diepe plassen Overiqens is er ook al ooit naar vervuiling van het oppervlaktewater gekeken
door bagger met PFOS in het traject van I lQ 2ej \ Daar kwam toen uit dat als je de KRW normen voor oppervlaktewater
aanhoudt je bagger tot max 0 12 microgram per kg d s zou kunnen toepassen in diepe plassen Dat werd niet werkbaar geacht
Misschien wel verstandig om in ons achterhoofd te houden maarde precieze ins en outs daarvan moet ik nog aan |lQ 2e[ vragen
De verspreidingsrisico s in het grondwater algemeen zullen onderzocht worden door RIVM Bij de diepe piassen gaat het er om

dat de piassen geohydroiogisch zo geisoleerd zijn dat er daardoor weinig PFAS naar het grondwater sijpeit RWS schat in dat het

nog meerdere maanden zal duren voordat een eventueei advies van experts in een iokaaibeleidskader zal landen en dus

voordat er weer kan worden toegepast in een diepe plas Vriendeiijke groet

Ps Het maximum tot waar toegepast kan worden moeten we nog toevoegen aan de brief maar contact met |10 2e| ls belangrijk
om te zorgen dat dit snei en goed gaat landen

BSK 10 2e @minienw nlVan

Verzonden vrijdag 18 oktober 2019 15 07

Aan

i 10 2e | BSK

Onderwerp RE HPE Records Manager DOCUMENT BSK IENW BSK 2019 223492 Brief aan RWS herverontreinigingsniveaus PFAS

KI1[^
I0 2^ neemt niet op ik heb hemgeappt Wil je de brief nog even vasthouden

Daarnaast ben ik benieuwd hoe verRWS is met het geohydroiogisch onderzoek van diepe plassen en de verspreidingsrisico s Hoe verzijn ze

daarmee

10 2e

10 2e DGWB | 10X2e |@minienw nl 10 2e BSK 10 26 |@minienw nl 10 2e

10 2e @minienw nl

Met vriendeiijke groet
10 2e

10 2e DGWB | 10 2e |@mLnienw nlVan

Datum vrijdag 18 okt 2019 2 59 PM

Aan

Onderwerp HPE Records Manager DOCUMENT BSK IENW BSK 2019 223492 Brief aan RWS herverontreinigingsniveaus PFAS

BesKd^e

10 2e BSK 1 I0 2e [@niinienw nl

Hicrbij stuur ik je nogmaals de brief aan RWS met het verzoek de herverontremigingsniveaus voor PFAS vast te stellen

Vriendeiijke groet

I 10 2e I

HPE Records Manager recordgegevens

Recordmimmer IENW BSK 2019 223492

Titel Brief aan RWS herverontreinigmgsniveaus PFAS
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10 2e | 2e | iQ 2a} DGRW|f BSK^ I0 2e I@minienw nl110 2eTo @nninienw nl]
10 26 10 2e BSKlI i0X2e I@minienw nl1 io 2e

DGRWiI io 2e I@tninienw nl1

DGWB[| I0 2e |@minienw nl1
10 2e i0 2i| BsRf I0 2e |@minienw nl]i^10 2eCc

io 2e I DGRWiI io 2e I@minienw nl1

I 10 2e DGRW

Sun 10 20 2019 5 08 20 PM

From

Sent

Subject RE Overzicht PFAS

Received

lENW BSK 2019 224743 02 governance PFAS DOCX

Sun 10 20 2019 5 08 21 PM

Werkconferenties Taskforce Zienas docx

In aanvulling hierop de nota zoals die vrijdag naar de stas is gegaan over de werkconferenties BO taskforce en een knip plak
document waarin ik relevante teksten bij elkaar heb gezet moties begrotingsdebat appreciatiebrief delen uit notaj Morgen

kijken we hoe we het overzichtelijk voor een ieder kunnen maken

Groeten

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

Verzonden zondag 20 oktober 2019 17 21

Aan 10K2e BSK | mm po 2e

I0 2e | 10 2e | DGRW |

10 2eBSK DGWB

1D 2e iO 2^ BSK10 2e DGRW 10 2e I DGRWCC

Onderwerp RE Overzicht PFAS

Goedemiddagi^pjk heb de projectplanning nog niet helemaal bijgewerkt deze week ik werk in excel word versie is voor

degenen die dat prettiger vinden kost alleen wel extra tijd om het om te zetten Moet de we rkc on fere n ties er nog in zetten

maar ben nu bezig met de posters voor de informatiemarkten die nu ook af moeten zijn Vr gr j10 2e]

Van BSK 10 2e £pminienw nl1D 2e

Verzonden zondag 20 oktober 2019 15 11

Aan I 1Q 2e ^] 2e | 10 ^ DGRW

~

|@nninienw nl | 1Q 26 po 2e

DGWB @minienw nl

^

|@minienw nl

10 2e jo 2^ BSK | 0° 2e g minienw nl

10 2e BSK

10 2e 10 2e@minienw nl

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

DGRW

CC

10 2e 10 2eg minienw nl

10X26 |@minienw nl

Onderwerp Overzicht PFAS

Collega s

Het blijft rennen op dit dossier vervelend genoeg ik hoop dat jullie het nog volhouden ik maak me daar zorgen om

OM regie op het proces terug te krijgen heb ik behoefte aan overzicht misschien hebben jullie dat al Ik wil graag het overzicht

maken op een manier dat wij zelf de regie hebben en de stas kunnen informeren Daarnaast hebben we dit nodig omdat ik bang
ben dat het op het WGO water ook weer terug komt en dan moeten we snel de minister kunnen informeren en op de geode
manier verwijzen naar andere overleggen Naast de inhoudelijke trajecten moeten we in elk geval ook opnemen

Moties kamerbrieven vragen

Extern traject Overleg 5 november informatiemarkten werkconferenties taskforce

Mocht het er niet zijn dan kost het tijd overzicht te maken dat ben ik me bewust maar we zullen het sowieso nodiq hebben om

de stas voor de staf van volgende week te informeren Het kan ook helpen de taken te verdelen

kan helaas hierin niet helpen wel op afstand mee kijken misschien

Metvriendelijke groet

dusbuiten verzoek

10 2e
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Staatssecretaris Bestuurskern

Dir WaterkwalitEit Ondergr
en Marien

Bodeni Ondergrond en

Wadden

Den Haag

Postbus 20906

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

I 10 2e

10 2g

Deslisnota T I f10 2e I
M 31 0 6 1 10 2e

[ [10] 2e ]@minien
Governance PFAS

w nl

Datum

18 oktaber2019

Kenmerk

IENW BSK 2019 2 24743

Inleiding
Naar aanleiding van toezeggingen in de Kamerbrief van 9 oktober 2019 uw

gesprek nnet de branche en het begrotingsdebat m n de nnotie Ziengs zal een

overlegstructuur met betrokken partijen worden opgezet In deze nota vindt u

de eerste opzet daarvoor Voor het reeds geplande gesprek op 5 november

2019 van u metde gedeputeerde Tekin Noord Holland worden ook

bestuurlijke vertegenwoordigers van VNG en UvW uitgenodigd om de aanpak
van PFAS te bespreken

Geadviseerd besluit

Governance aanpak PFAS volgens onderstaande lijnen vender laten

uitwerken en ambtelijk voorbespreken met de betrokken partijen

Gezamenlijk besluit over de structuur tijdens uw overleg met de andere

overheden op 5 november a s

Beslistermijn
Wordt geagendeerd in de staf stas DGMI van 30 oktober

Interbestuurlijke governance ZZS en PFAS

De discussie over bodemkwaliteit beperkte zich lang tot bodemsaneringen De

laatste tijd is met de aandacht voor diepe plassen thermisch gereinigde grond
en PFAS het toepassen van grond weer sterk in de politieke belangstelling
komen te staan Hiervoor is nog geen vaste overlegstructuur met de andere

overheden Gezien de noodzaak om snel met elkaar te kunnen acteren wordt

de noodzaak hiervoor door alle partijen gevoeld In de gesprekken met de

andere overheden overde afspraken na 2020 is ditook aan de orde gekomen
zie separate nota

In de Kamerbrief van 9 oktober 2019 is een structureel overleg met de sector

toegezegd In dit overleg is ook deelname van de koepels noodzakelijk gelet op

de gedeelde verantwoordelijkheden Flierover is advies gevraagd aan het

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving OFL Dit advies is op 17 oktober

Pagina 1 van 3
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ontvangen Het OFL beveelt een grandige aanpak aan We moeten ons nog

beraden hoe dit is te verenigen met de wens voor een snelle aanpak

Huidige structuur PFAS

Voor de PFAS problematiek is de afgelopen tijd een ad hoc samenwerking

opgezet met IPO VNG en UvW De contacten zijn gelegd vanuit het bestaande

netwerkvan het Uitvoeringsprogramma Bodem Deze samenwerking bestaat in

de eerste plaats uiteen vast kernteam met representanten van provincies

gemeenten waterschappen en ook bedrijfsieven Zij zorgen voor

terugkoppeling met hun achterban maar er is geen sprake van fomnele

vertegenwoordiging van alle gemeenten provincies en waterschappen Mede

als gevolg van de recente knelpunten in de uitvoeringspraktijk is hierop een

terugtrekkende beweging zichtbaar In de tweede plaats is er op bestuurlijk
niveau ad hoc contact Zo heeft in het voorjaar een informeel bestuurlijk

overleg plaatsgevonden

Informademarkten

Tussen eind oktoberen begin november vinden vier informatiemarkten in de

regio plaats Deze zijn voor alle partijen zowel voor bedrijven als ambtenaren

toezichthouders en handhavers van de bevoegde gezagen Doel is alle partijen
voor te lichten over het tijdelijk handelingskader en alle vragen die er leven zo

goed mogelijk te beantwoorden

Werkconferendes

Uit uw overleg met de brancheorganisaties is het voorstel gekomen om het

gewenste overleg middels regionale werkconferenties te organiseren om zo

met betrokken partijen zo snel als mogelijk te zorgen dat grondverzet weer in

beweging komt Een inventarisatieronde langs bestuurlijke vertegenwoordigers
van de koepels laat grote steun zien voor deze aanpak De bestuurders willen

hier graag een actieve rol in spelen Er wordt nu gedacht aan 4 6 regionale
werkconferenties op bestuurlijk niveau met aanwezigheid van een aantal

vertegenwoordigers bedrijfsieven en ambtelijk lenW Tijdens deze regionale
werkconferenties worden de knelpunten die in die regio spelen in beeld

gebracht en wordt naar opiossingen gezocht met als doel projecten zo snel

mogelijk los te trekken

Taskforce

In het verlengde van de werkconferenties wordt een taskforce ingericht

Voorgesteld wordt deze taskforce samengesteld uit personen vanuit overheid

en bedrijfsieven met een stevige voorzitter voorenkele maanden in te richten

om op basis van de bevindingen uit de regionale werkconferenties te helpen
om problemen die met PFAS houdende grond of bagger worden ondervonden

op te lossen door deze de weg te wijzen naar bestaande mogelijkheden of

onder de aandacht te brengen van de juiste party Op deze manier kan de

taskforce de schakel zijn tussen individuele projecten enerzijds en de

werkconferenties c q de deelnemers incl Rijk daaraan anderzijds Dit als

invulling van de motie die het lid Ziengs heeft ingediend tijdens het

begrotingsdebat
verzoekt de regering een taskforce in te richten met als taak

• Het in kaart brengen van de projecten die stil zijn komen te liggen als

gevolg van de PFAS problematiek inclusief de reden waarom dat

project stil is komen te liggen

Pagina 2 van 3
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• Structureel met elkaar opiossingen bespreken voor knelpunten als

grondbanken bodemkwaliteitskaarten of onduidelijkheden in het

tijdelijk handelingskader
Verzoekt de regering daarnaast in de door de Staatssecretaris ingestelde
werkconferenties in te zetten op het lostrekken van individuele projecten de

Kamer hierover voor het einde van dit jaar te informeren en zo spoedig

mogelijk te komen tot een definitief handelingskader met een \werkbare en

veilige norm

Structureel bodemoverleg
Het idee is de werkconferenties te laten groeien naareen meer gestructureerd

bestuurlijk overleg over bodemkwaliteit om zo de diverse onderwerpen die

spelen bij bodem en ondergrond een duidelijke plek te kunnen geven zie ook

de permanente overlegstructuur voor water Dit zou kunnen bestaan uit een

jaarlijks bestuurlijk overleg van de staatssecretaris lenW met bestuurlijke

vertegenwoordigers van VNG IPO en UvW en regio overleggen onder de regie
van de regio in aanwezigheid van bedrijfsieven en ambtelijk lenW Onder deze

structuur moet dan een ambtelijke samenwerkingsstructuur gevormd worden

die zorgt voorde voorbereiding van deze overleggen en de uitvoering van de

besluiten Dit idee kan ook worden besproken tijdens het overleg op 5

november

Tijdelijke interventiewaarde

Aan het RIVM wordt opdracht venstrekt om tijdelijke interventiewaarden af te

leiden voor PFAS waarna deze door lenW kunnen worden vastgesteld De

interventiewaarde heeft een rol bij het vaststellen van de saneringsnoodzaak
van een bodemverontreiniging Bij het toepassen van grond heeft het geen

functie De interventiewaarden zijn tijdelijk omdat nog niet alle gegevens

beschikbaar zijn Van een tijdelijke interventiewaarde kan het bevoegd gezag

afwijken indien de lokale situatie daar aanleiding toe geeft Het

expertisecentrum PFAS heeft gisteren op eigen initiatief zelf tijdelijke
interventiewaarden voor PFAS afgeleid en op hun website geplaatst lenW

heeft geen oordeel over deze berekening Via de website van RIVM en RWS zal

hierover een QA worden geplaatst

10

I 10 2e L

Pagina 3 van 3

110128 0200



Appreciatie motie Ziengs nog te maken Kamerbrief 21 10 2019

In het debat over de begroting van Infrastructuur en Waterstaat heb ik toegezegd met een schriftelijk oordeel te komen

over de aangepaste motie van het lid Ziengs motie 21

De suggestie om een taskforce in te stellen neem ik over Met de wijzigingen van de motie zie ik deze als ondersteuning
van mijn beleid

Mijn oordeel over de aangepaste motie is daarom oordeel Kamer

Stenogram begrotingsdebat 16 17 10 2019

In de motie op stuk nr 21 vraagt de heer Ziengs om een taskforce Ik heb aangegeven dat ik van plan ben om met

werkconferentles te gaan starten Ik vind het dus wel belangrijk om even met de heer Ziengs van gedachten te wisselen

overwat hij precies bedoelt met die taskforce Want ik zie best een logica om concreet metalle partijen ingesprekte

blijven over de grote overkoepelende vragen om zo veel mogelijk snelheidte maken maar dat is wat anders dan via een

taskforce elk project lostrekken Dat moeten we vooral niet allemaal vanuit landelijk niveau doen daar moeten we vooral

in de provincies de werlkconferenties voor hebben De tekst van de motie is mij niet helemaal duidelijk op dit punt

De heer Ziengs VVD

Ik begrijp hieruit van de staatssecretaris dat het met name om de tweede bullet gaat waar op dit moment wat pijn in zit

Staatssecretaris Van Veldhoven van der Meer

Daar zit pijn en er zit ook nog een pijn in de derde bullet want die lijkt te suggereren dat we zouden moeten

onderhandelen over een norm Dat kunnen we natuurlijk niet doen want we moeten de wetenschap hanteren als basis

voor de norm dus dat vraag ikgewoon aan het RIVM Als de heer Ziengs op dat punt zegt probeer zo snel mogelijk te

komen tot dat definitieve handelingskader zodat iedereen weet wat het nou definitief wordt zeg ik uiteraard maar ook

daarin ben ik natuurlijk afhankelijk van het RIVM Gelukkig is dat tijdelijke handelingskader er om in de tussentijd wel aan

de slag te kunnen gaan

De heer Ziengs VVD

Als het inderdaad gaat om wat tekstuele aanpassingen van waar wat pijn in zit wilik daargerust nog even naar kijken
Maar volgens mij was mijn boodschap bier in iedergeval echt helder het moet zo snel mogelijk weer op gang gebracht
worden Ikga dus nog even op die tekst broeden maar de boodschap was volgens mij redelijk helder

Staatssecretaris Van Veldhoven van der Meer

Ik hoop dat ik ook heel duidelijk bengeweest naar de heer Ziengs dat mijn aanpak ooker een is van laten we de partijen

bij elkaar aan tafel zetten en zorgen dat we die redelijke ruimte die ergewoon is ook ten voile benutten Ik zal graag naar

de aangepaste tekst van de heer Ziengs kijken en ik zal dan de Kamer ook mijn oordeel daarover laten weten Dit klinkt in

ieder geval alsof we het in grote lijnen met elkaar over dezelfde storing eens zijn

De voorzitter

Even voor de helderheid de heer Ziengs gaat zijn motie aanpassen en dan krijgt de motie oordeel Kamer Dan gaat u haar

opnieuw beoordelen

Staatssecretaris Van Veldhoven van der Meer

Nee dan ga ik haar lezen maar het klinkt goed zeg ik dan maar even Ik wil het graag even op papier zien Dan zal ik de

Kamer nog schriftelijk laten weten wat mijn oordeel is Als het in de lijn is van de uitwisseling dan denk ik dat het oordeel

Kamer wordt maar het is gewoon goed om het even op schrift te zien

De voorzitter

Maar formeel gezegd is de motie op stuk nr 21 dan nu eigenlijk ontraden tenzij ze gewijzigd wordt en dan zien we u

terug

Staatssecretaris Van Veldhoven van der Meer

Ja de heer Ziengs heeft al aangegeven dat hij de motie gaat wijzigen dus dan lijkt me dan theoretisch

Ter info stenogram over motie 22

Voorzitter Dan de motie op stuk nr 22 die verzoekt om met een veilige norm te komen en de Kamer hierover snel op de

hoogtete stellen Daarzou ik widen vragen aan de heer Ziengs of hij de motie wil aanhouden want ik zet me inderdaad in

om zo snel mogelijk tempo te krijgen Ik zal u ook voor het einde van het jaar informeren
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De voorzrtter

Dat is de motie op stuk nr 22 Meneer Ziengs bent u bereid deze aan te houden Ikvraag of u bereid bent baar aan te

houden Dat vraagt de staatssecretaris namelijk

De beer Ziengs VVD

Ik knikteal Kennelljk was dat niet heldergenoeg Ikwilde en dat zeg ik ook rlchtlng de staatssecretaris devaarterin

houden We hebben eigenlijk aangegeven probeer ons als Kamerop de hoogtete houden en als het kan maandelijks Dan

hou ik deze boven de markt Op het moment dat dat niet gaat werken dan dien ik de motie alsnog in

De voorzitter

Op verzoekvan de heer Ziengs stelikvoor zijn motie 35300 XII nr 22 aan te houden

Motie Ziengs |nr 21 gewijzigde versie

De Kamer

gehoord de beraadsi aging
constaterende dat het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie ertoe leidt dat

op dit moment werkzaamheden stil komente figgen dit enerzijds doorde norm en anderzijds doordat de PFAS houdende

grond nergens naar toe kan constaterende dat de staatsecretaris heeft aangegeven pas op zijn vroegst in Juni 2020 met

een opiossing voor de langere termijn te komen verzoekt de regering een taskforce in te richten met als taak

• Het in kaart brengenvande projecten die stil zijn komen te liggen als gevolg van de PFAS problematiek inclusief

de reden waarom dat project stil is komen te liggen
• Structureel met elkaar opiossingen bespreken voor knelpunten als grondbanken bodemkwaliteitskaarten of

onduidelijkheden in het tijdelijk handelingskader
Verzoekt de regering daarnaast in de door de Staatssecretaris ingestelde werkconferenties in te zetten op het lostrekken

van individuele projecten de Kamer hierover voor het einde van dit jaarte informeren en zo spoedig mogelijkte komen

tot een definitief handelingskader met een werkbare en veilige norm

en gaat over dat de orde van de dag

Ziengs
Von Martels

Stoffer

Uit Nota aan stas 18 10 2019

Werkconferen ties

Uit uw overleg met de brancheorganisaties is het voorstel gekomen om het gewenste overleg middels regionale
werkconferenties te organiseren om zo met betrokken partijen zo snel als mogelijk te zorgen dat grondverzet weer in

beweging komt Een inventarisatieronde langs bestuurlijke vertegenwoordigers van de koepels laatgrote steun zien voor

deze aanpak De bestuurders willen hiergraag een actieve rol in spelen Erwordt nu gedacht aan 4 6 regionale
werkconferenties op bestuurlijk niveau met aanwezigheid van een aantal vertegenwoordigers bedrijfsieven en ambtelijk
lenW Tijdens deze regionale werkconferenties worden de knelpunten die in die regio spelen in beeld gebracht en wordt

naar opiossingen gezocht met als doel projecten zo snel mogelijk los te trekken

Taskforce
In het verlengde van de werkconferenties wordt een taskforce ingericht Voorgesteld wordt deze taskforce samengesteld
uit personen vanuit overheid en bedrijfsieven met een stevige voorzitter voor enkele maanden wordt aangesteld om op

basis van de bevindingen uit de regionale werkconferenties te helpen om problemen die met PFAS houdende grond of

bagger worden ondervonden op te lossen door deze de weg te wijzen naar bestaande mogelijkheden of onder de

aandachtte brengen van de juiste partij Op deze manier kan de taskforce de schakel zijntussen Individuele projecten

enerzijds en de werkconferenties c q de deelnemers daaraan anderzijds Dit als invulling van de motie die het lid Ziengs
heeft ingedlend tijdens het begrotingsdebat

Mijn gedachten over taskforce vs werkconfererrtie

Positlonering Is uit debat motie onze nota nog nietgeheel holder Zowel Rijk als andere overheden hebben hun eigen

bevoegdheden Coordinatle daarvan in BO en regionale werkconferenties is meest logische Hier zou je moeten bespreken
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ho6 het beeld er urt ziet in de regio wat zijn d6 aangetroffen concentraties hoeveel ond6rzo6k is al verricht kunnen

bodGmkwaliteitskaarten wordengGmaakt waar zijn mogGjiJkbGdGn voortiJdG[iJkG opsfag Gtc

TaskforcG kan rol overhcden niet overnGmen Zg zou wel kunnen helpen met adresseren van belangrijkste knelpunt op dit

moment waar kangrond met PFAS naartoe Detwee bullets in de motiegeven hiervoor wel goede aanknopingspunten
Eerste bullet van motle kunnen we zo Invullen dat we niet alle projecten laten Inventarlseren maar met name vragen de

achterliggende reden van stilvallen te inventarlseren Tweede bullet is dan adviserende rol richting zowel overheden als

marktpartijen wat ze zouden kunnen doen Dit kan dan o a weer bij de werkconferenties worden besproken Zo komen

we weer beetje terug in de richting van de gedachte een externe in te huren voor gesprekken met partijen Ik denk dan

nog steeds eerder aan iemand at^pK^pJiJsberts dan aan Veerman of Kuiken
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10 2e hO ^ DGRWL| DGRW|1 I0 2e I@minienw nl1

BSK[| I0 2e ]@minienw nl1

lopa \ BSK

Mon 10 21 2019 1 21 05 PM

10 2eTo @rmin ienw nl]
10] 2e 10] 26Cc

From

Sent

Subject FW Brief aan RWS herverontreinigingsniveaus PFAS

Received Mon 10 21 2019 1 21 06 PM

Heb 10 2e gesproken over PFAS en diepe plassen

Over het laatste mijn mail aan haar Ze zal het oppakken maar het lijkt of RWS nie door heeft dat ze hier zelf tempo kunnen maken Heb tegen haar

gezegd dat misschierl[pO 2q 10 2e |gaat bellen dan komt er meer druk op

I 3 2je^al woensdag ook aanschuiven

Met vriendelijke groet
10 2e

BSK I0 2e @jninienw nlVan

Datum maandag 21 okt 2019 2 19 PM

Aan | IQK^e | BS ’ | 1Q 2e |@tws ii1

Onderwerp FW Brief aan RWS herverontreinigingsniveaus PFAS

10 2e

Hierbij wat ik tot nu toe weet over het storten in diep plassen
ZOals je ziet lijnteken het allemaal niet erg op te schieten maar niet helder is waarom

Als het in 1 diepe plas zou kunnen zou de stas al helpen

Met vriendelijke groet
10 2e

10 2e [ K2e tl0 2ej DGRW |@niinienw nl10 2eVan

Datum zondag 20 okt 2019 5 33 PM

Aan BSK 10K2e n@minienw nl | 10 2e | 10 2e

I DGWB~ j 10 ^e |@minienw nl

10 2e BSK

|@niinienw nl10 2e 10 2e

10 2e DGRW
^

|@ininienw nl

10 2e jQK2^ BSK j 10 2e |@minienw nl

I0 2e 10 2e J DGRW

DGRW

Kopie
t0 2e 10 2e@minienw nl

10 2e Sminienw nl

Onderwerp RE diepe plassen

H ilP ^S hderdaad mag de beheeider van een diepe plas een dergelijk geohydrologisch onderzoek doen De criteria hebben we opzettelijk niet

helemaal ingevuld zodat RWS ruimte zou hebben bij de invulling Dit met name omdat een harde grens van 1 of 3 microgram PFAS per kg d s

niet bij voorbaat een goede maat is Er zijn plassen die al vrijwel volgestort zijn ook met PFAS houdende grond en bagger trouwens daarzal

het minder impact hebben als bij plassen die nog net gevuld gaan worden Daarom in overleg met RWS bedacht dat die commissie van

specialisten de beste oplossing zou zijn omdat die dit soort overw egingen kunnen meenemen

De geohydrologische onderzoeken lopen nog niet hard Enkele wnterschappen hebben aangegeven dat zij contact zoeken met RWS over die

onafhankelijke commissie van specialisten RWS heeft begin novemberzijn eerste bijeenkomst met de experts over 2 plassen RWS verwncht dat

het minim aal nog enkele maanden zal duren voor ze een uitspraak hebben die in lokaal beleid is omgezet Het zal overigens uiteindelijk gaan over

een beperkt aantal plassen w ant de meeste zullen niet genoeg geisoleerd zijn Gezien de vervuiling van het oppervlaktew ater en de KRW normen

weet ik ook niet hoe verstandig deze lijn van opereren is We zullen gezamenlijk moeten zoeken naar goede altematieven en bijvoorbeeld de

oude weilanddepots weer in ere moeten herstellen Bij de ondervi erpen van onderzoek aandacht zullen we met zijn alien moeten kijken naar de

hele logistiek van grond en bagger De vrije maikt heeft evident ongewenste bijeffecten vt aar we nu ten voile mee geconfronteerd worden

Met betrekking tot de diepe plassen begin november heeft [
onder andere Deltares of ze voor twee plassen tot een verstandig en gefundeerd advies kunnen komen over het al

dan niet toepassen van PFAS houdende baggerspecie in diepe plassen Overigens is er ook al ooit naar vervuiling
van het opperviaktewater gekeken door bagger met PFOS in het traject vanj I Daar kwam toen uit dat als

je de KRW normen voor opperviaktewater aanhoudt je bagger tot max 0 12 microgram per kg d s zou kunnen

toepassen in diepe plassen Dat werd niet werkbaar geacht Misschien wel verstandig om in ons achterhoofd te

houden maar de precieze ins en outs daarvan moet ik nog aandl0 2e[ vragen
De verspreidingsrisico’s in het grond™ter algemeen zullen onderzocht worden door RIVM Bij de diepe plassen gaat het er om dat de plassen

10 I0 2e een pilot om te kijken met experts van
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geohydrologisch zo geisoleerd zijn dat er daaidooi weinig PFAS naai het grondwatei sijpelt RWS schat in dat het nog meerdere maanden zal

duren voordat een eventueel advies van experts in een lokaalbeleidskader zal landen en dus vooidat er weer kan worden toe^epast in een diepe

plas Vriendelijke groet
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[10 2e | 10 2e

DGRWH I0 2e I@minienw nl1

From

Sent Wed 10 23 2019 1 03 56 PM

Subject RE snelle checkvraag anp

Wed 10 23 2019 1 03 56 PM

BSK[| 10 2e 10 2eTo @minienw nl]

10 2e ^10^ DGRW

Received

Nee klopt niet 3 7 3 gaat over toepassen van grond niet over bouwen

Met verbod van bouw^en op verontreinigde grond is gekoppeld aan geval van bodemverontreiniging en die hangt wfeer aan de

interventiewfaarde en die hebben we nog niet

Voor aiie stoffen is het zo dat de eisen die je stelt aan toepassen voor grond voor bestemming wonen strenger zijn dan de

interventiewaarde Dat heeft ermee te maken dat je bij het opbrengen van grond je wiit zorgen dat de situatie zo goed als

redelijkerwijs mogelijk is bij de interventiewaarde kijk je naar grond die er al iigt en of het te rechtvaardigen is om maatregelen
af te dwingen
Ik kan me wel voorstellen dat een bouwer het niet aandurft om te bouwen boven 3 7 3 vanwege imago Zal ook voor andere

stoffen wel eens gebeuren
Groeten

BSK

Verzonden woensdag 23 oktober 2019 13 44

| l0 ^e | DGRW

Onderwerp FW sneiie checkvraag anp

Van 10 2e 10 2e

1Q 2eAan

Weet jij dat Heeft dat met die inev s te maken

10 2e] 10 2e

D0 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
»06 | 10 2e | secr | 10 [2e 06 | 10 2e ~M0^ 10 2e

S I 10X2e

Van

J@minienw nl

DCO ^ 10 2e

Verzonden woensdag 23 oktober 2019 13 43

Aan | H BSK | 10 2e |@minienw nl

j I0 2e |g minienw nl

Onderwerp snelle checkvraag anp

Hi 10 2e en I0 2e sneiie checkvraag voor anp belangrijk

10 2e ^minienw nl

10 2e DGRW

Kiopt onderstaande aannamevan nieuwsuur in groen ais grond vuiler is dan 3 7 3 mag er helemaal niet op gebouwd worden

Van 1Q 29 g anp ni10 2e

Verzonden woensdag 23 oktober 2019 13 15

DCO 10 2e1O 20 @minienw nlAan

Onderwerp Re PFAS

Beste I0 2e
^

Nog een korte vraag klopt het dat op grond waarin PFAS waarden zitten die hoger zijn dan de vastgestelde normen
helemaal niet mag worden gebouwd zoals Nieuwsuur in het stuk hieronder stelt Ik haal dat zelf namelijk niet direct uit

het handelingskader wel goed om dat even helder te hebben

Zie

https nos nl nieuwsuur artikel 2307249 na stikstof nu impasse door pfas bouwsector maakt zich op voor acties html

Net als de boeren heeft de sector last van de uitspraak van de rechter over de PAS Maar

daarnaast hebben ze ook last van de onlangs ingevoerde regels over de zogenoemde PFAS

chemische stoffen die in de grond zitten en moeilijk afbreekbaar zijn Op die vervuilde grond mag

niet gebouwd worden

Alvastbedanktvoor je antwoord envoor de factsheet

Metvriendelijke groet

10 2e
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Kaotoor | 10 2e

Mobid | 10 2e [

l@anp uL10 2e

WTtT \anii D[

Bezoelcadre

Prinses Beatrixlaan 582

2595 BM Dem Haag
Nederland

Postbus 1 I 2501 AA | Dai Haag

De inhoudvaii deze e mail eii e\d bijlageCs is uitsluitend bestemdvoor degeadresseerdeCn ai b^ atmogelijk vertrouwelijkegege^ eiis Het ongeautoriseerde gebmik opeiibaannaking of

kopierai van deze gegs eiis door andeien dan de geadresseeide n is niet toegestaan Indien u niet eai geadresseerde bait ai deze e mail abusieveiljk heeft onK’angai verzoekai wii u direct

contact met AKP op te nemen ANP staatniet invoor dejuisteen complete verzending van de infonnatie noch is zij aansprakelijk voor enigevertraging in deonh^angsthierv an

DCO10 2eVan

Verzonden woensdag 23 oktober 2019 13 22

Aan 10 2e10 2e @anp nl

Onderwerp RE PFAS

Hi I 10 [2e]^
Zoals net toegelicht de 0 1 norm geldt niet overal zie bijgaand waar grond met pfas waarden wel toegepast kan worden Er

gelden voor pfas in het tijdelijk handelingskader verschillende normen per gebied en per grondsoort

Maar we begrijpen de zorgen van bouwers en baggeraars staatssecretaris is in gesprek met de bedrijven gemeenten en

waterschappen om snel oplossingen te vinden voor eventuele knelpunten

De visual laat duidelijk zien waar wel grond met pfas waarden toegepast kan worden conform het tijdelijk handelingskader Er is

veel mogelijk als de achtergrondwaarde bekend is Die is leidend Het uitgangspunt van het tijdelijk handelingskader is namelijk de

grond niet slechter maken dan deze is De 0 1 norm geldt wel als de giftige pfas grond in contact kan komen met ons drinkwater of

voedsel maar bagger op de kant van een sloot mag zonder dat er gemeten hoeft toegepast worden en bij industrie en

woongebieden gelden andere normen dan de 0 1 namelijk de 3 7 3

In algemene zin dit handelingskader is er niet voor niets deze stoffen pfas zijn een risico Voor ons milieu voor onze gezondheid

Daarom juist zijn er op verzoek van gemeenten en provincies voorlopige normen gekomen Met het tijdelijk handelingskader kan er

toch verzet plaatsvinden als er een minimale hoeveelheid pfas zonder risico s voor mens of ecologie in de grond of bagger wordt

gevonden Zonder dat tijdelijk handelingskader kon dat eigenlijk niet ivm de zorgplicht

Het handelingskader heeft inderdaad gevolgen voor in de praktijk Er moet gemeten worden of en hoe hoog de pfas waarden in de

grond zijn Dat dit tot vertraging leidt is van tijdelijke aard Laboratoria zijn flink aan het inspelen op de toegenomen vraag De

wachttijd bij laboratoria is inmiddels teruggelopen naar 1 2 weken Aannemers zullen ook rekening gaan houden qua planning voor

het pfas onderzoek Uiteraard zijn en blijven we in gesprek met bedrijven om oplossingen te vinden voor knelpunten

ZIe hler ook veel antwoorden op pfas inhoudelijke vragen https www bodemplus nl onderwerpen wet

regelgeving bbk vragen grond baggerspecie pfas algemeen tlidelljk

Met vriendelijke groet
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10 £e

I circulaire economie | milieu |10 2e10 2e 10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Communicatie

Rijnstraat S | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 1 2500 EX | Den Haag

Van [
Verzonden woensdag 23 oktober 2019 13 03

DCO

1Q 2a ^anp nl10 2e

10 2e 10 2e g minienw nlAan

Onderwerp PFAS
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BSK[| ~l@ininienw nl]

F^BSKII I0 2e I@minienw nl1 1
[10 2e 10 2eTo

10 2e10K2eCc

DGRW|| 10 2e |@minienw nl110 2e I@tninienw nl1
10 2^ ~1 DGRW

Wed 10 23 2019 2 58 29 PM

DGRWI
From

Sent

Subject RE vraag Minister project Zeesluis Umuiden

Received

1Q 2e

Wed 10 23 2019 2 58 30 PM

Hal I
Veel dank voor deze info Ik zal deze gebruiken om de minister te informeren Inmiddels heb ik van

dat er voor het binnendeel 1000 beiinschepen nodig zijn en dat die er niet zijn Er moet nu gemeten worden en lOK^e gaf
aan dat dat de voorwaarde is voor een handelingsperspectief Dat kost tijd en daarmee geld

begrepen
10 2e

Groef

|10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

Van 1Q 2e | 1Q 2e 10 2eBSK
_

Datum woensdag 23 okt 2019 3 40 PM

Aan

fS minienw nl

DGRW 1 10 2e |@niinienw nL

I BSK | 10 2e |@mhiienw til

DGRW 10 2e |@minienw nl

Onderwerp vraag Minister project Zeesluis Umuiden

10 2e

10 2e l0j 2^j DGRW10 2e 10 2e @minienw nlKopic
10 2e

Ten aan zien van de vraag van de Minister over het project Zeesluis Umuiden is wat ons betreft onderstaand het beeld is grotendeels beeld dat door RWS is

geschetst tijdens overleg met de Stas

V Begin oktober heeft Deltares een spoedadvres opgesteld over het stroomafwaarts versprerden van baggerspecre Dit spoedadvies is gebrurkt om de

kamerbrief van 9 oktober op te stellen Afgesproken is dat Deltares het spoedadvies aanvult met een meet kwantitatieve en modelmatige

onderbouwing Dit wordt begin november opgeleverd De resultaten zullen we richting beide bewindspersonen sturen

V Voor het project Zeetoegang IJmond waarbij 3 5 mln3 ontgraven moet worden betekent het advies dat

1 bagger aan de zeekant verspreid kan worden eerste inschatting globaal 2 3 op de Noordzee er vanuit gaande dat PFAS niet in een hoge

piekwaarde wordt aangetroffen
2 bagger aan de landkant ca 1 3 deel op dit moment helemaal niet verspreid of gestort kan worden Indien er PFAS gedetecteerd wordt Bekend

is dat een groot deel van de baggerspecie aan die kant In ieder geval PFAS bevat Floe diep de verontreiniging zrt is nog onbekend Als

diepere lagen wel schoon zijn zou dat wel op de Noordzee verspreid mogen worden

V In de beslisnota bij de kamerbrief heeft RWS het risico geschetst dat de aannemer wel met claims komt Dit omdat de aannemer zelf de planning bepaalt
en dus niet perse zal starten met het materiaal dat wel ai een afzetmogelljkheld heeft

V In hetgesprekmet de Staatssecretaris zijn nadere opiossingsrichtingen acties afgesproken
1 het bepalenvande achtergrondconcentratles aan zeezijde zowel RIjnmond als IJmond Dit om te bepalen of eventueel PFAS houdend

materiaal wat vrijkomt aan de landzijde van sluis alsnog verspreid kan worden op de Noordzee als daar de achtergrondconcentratie al hoger
is

2 onderzoek meten naar de verontrelnigingsgraad van de diverse lagen van de betreffende waterbodem aan de landzijde Dit om te bepalen
welk deel schoon is en weikdeel verontrelnigd met PFAS

V Deze laatste twee acties liggen bij RWS en DGLM als verantwoordelijk beleidsDG Op drt moment heb ik geen wat de stand van zaken is

Groet| 10 2e |
10 2e| 10 2e

10K2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directle Waterkwalitert Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
S 06j 10 2a secr | 10 2e 106 | I0 2e fjO 2jfrTlO^

10 2e l@minienw nlS
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BSK[| io g^ I@minienw nl1 I I BSK[1 iQ 2e |@minienw nl1

DGRWff I0 2e I@minienw nl1 io 2e | 2e PGRWlI 10 26 1@minienw nl1
10 2e t10 2ej dgrwI I0 2e |@minienw nl1

[10 2e 10 2eTo

1P 2e

From

Sent

10 2e DBO

Thur 10 24 2019 10 30 55 AM

Subject FW Bijeenkomst PFAS Breda

Thur 10 24 2019 10 30 56 AM

20191008 Verslag mini conferentie 1 oktober 2019 Breda pdf

Received

Ter info komt via hprm ook richting jullie Volgens mij vooral goed hier kennis van te nemen mhoo overleg maandag
Groet

10 2e

Van DBO stas

Verzonden donderdag 24 oktober 2019 08 48

DBO10 2aAan

CC DBO stas

Onderwerp FW Bijeenkomst PFAS Breda

TKN

GrrfO ^

Van Beer P J L M {Paul de

Verzonden woensdag 23 oktober 2019 17 45

Aan | 10 2g | iQ 2g aminienw nl

10 2e @ breda nl

10 2e @bredajTlCC 10 2e

Onderwerp Bijeenkomst PFAS Breda

Geachte secretariaat

Zoals besproken met de staatssecretaris stuur ik hierbij het verslag van de op 1 oktober jl georganiseerde bijeenkomst over de

problematiek van PFAS Bij het opiossen van de problematiek zou het enorm helpen als de contacten tussen het ministerie en onze

Omgevingsdienst evenals met de Gemeente Breda nader geintensiveerd zouden worden

Uiteraard van onze zijde ook alle bereidheid om u van nadere informatie te voorzien tav de dilemma s waar onze regio nu tegen

aan loopt

Met hartelijke groet

Paulde Beer

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling Vastgoed en Klimaat

Voor e mail gebruik van de Gemeente Breda zie https www breda nl proclaimer

107552 0205



^mgevingsdienst ^
Midden en West Brabant H|| Gemeente Breda

Verslagvan 1 oktober Mini conferentie praktisch omeaan met PFA5 in Midden en West

Bra bant

De Gemeente Breda heeft op 1 oktober 2019 samen met de Omgevingsdienst Midden en West Brabant

OMWB met ondersteuning van Tauw Bodem een mini conferentie georganiseerd om regionale

stakeholders uit de sector bodem te informeren over de consequenties risico s en gevolgen van PFAS

Door de publicatie van het tijdelijke handelingskader PFAS THP heeft het ministerie de regie genomen in de

aanpak van PFAS en ander Zeer Zorgwekkende Stoffen ZZS ook behoort Alhoewel het THP bedoeld is als

structurele opiossing voor de vele knelpunten werd ook al snel duidelijk dat een aantal knelpunten niet direct

worden opgelost Geluiden uit de regio over vertraging en zelfsstagnatie in grondverzet en opslag

mogelijkheden waren de aanleiding om kennispartijen overheden en marktpartijen te verbinden Gezamenlijk

zijn zij op zoek gegaan naar opiossingen voor de belangrijkste vraagstukken en om draagviak te creeren voor

het omgaan met PFAS

Hotel Keyset te Breda bood deze middag onderdak aan ruim 150 mensen uit de bodemsector Tijdens de

opening zijn de| 1Q ^
noodzaak van de bijeenkomst De beperking van het grondverzet onder het THP is een probleem er is geen

panklare opiossing en er moet een balans worden gevonden tussen milieubescherming en economie Daarbij

gaf hi] aan blij te zijn met de overweldigende opkomst Het laat zien dat partijen echt betrokken zijn en het

onderwerp sterk leeft in de regio De noodzaak om de knelpunten snel op te lossen is groot Ik zal dit ook bij
het ministerie onder de aandacht brengen

iq I0 2e ]jen de wethouder Paul de Beer in gesprek geweest over de

De grootste groep deelnemers waren afkomstig van gemeenten ingenieurs en adviesbureaus en

omgevingsdiensten maar ook de aannemers waterschappen en de provincie waren goed vertegenwoordigd

De presentatie vani ftnO 2e || Tauw Bodem over de hoofdlijnen knelpunten en opiossingsrichtingen van

grondverzet onder het THP werd goed ontvangen

hoe ergewerkt wordt in de regio namens 21 gemeenten uit de regio Midden en West Brabant aan een update
van het beleid door het aanpassen van de regionale bodemkwaliteitskaart Zij werken dit verder uit samen met

de andere omgevingsdiensten uit Noord Brabant om voor de gehele provincie een kaart te maken Vanwege de

complexiteit hiervan en de benodigde proceduretijd gebiedsspecifiek beleid zal de kaart op zijn vroegst het

eerste kwartaal van 2020 ingezet kunnen gaan worden

van de OMWB vertelde in zijn presentatie10 2e

Na de informatieve presentaties zijn de deelnemers uit diverse disciplines verdeeld overtien subgroepen om

het gesprek te kunnen voeren over de knelpunten en mogelijk opiossingen van omgaan met PFAS Hierbij zijn

diverse onderwerpen besproken die bij de PFAS problematiek horen De groepen leverden onder de

deskundige begeleiding van de tafelleiders bijzonder interessante levendige en open discussies op Hiervan zijn

de belangrijkste conclusies standpunten en verzoeken opgeschreven om later die middag te kunnen delen met

de gehele groep

Opvallend was de constructieve houding van de vele deelnemers en het respect voor elkaars mening waarbij
iedereen de noodzaak onderschreef om zo snel een opiossing te vinden voor het weer opgang brengen van de

normale grondverzetstroom

De conclusies zijn direct verzameld en besproken in deel twee van de plenaire bijeenkomst [10 2e] verzocht de
deelnemers actief mee te doen via Mentimeter zodat direct live op het scherm duidelijk werd wat de

deelnemers als eerste nodig hebben om aan de slag te gaan met de PFAS houdende grondstromen

Een onderzoek naar PFAS uitzetten

Regionaal beleid in de regio bodemkwaliteitskaart PFAS

Meer informatie over PFAS

Een locatie voor tijdelijke opslag van grond

Het schrappen van de huidige normstelling PFAS

Tauw

109842 0206



^mgevingsdienst ^
Midden en West Brabant U|| Gemeente Breda

De uitkomsten van de tafelgesprekken zijn daarna besproken Een overweldigende hoeveelheid aan ideeen

verzoeken en vragen kwamen op het scherm tevoorschijn Een kleine opsomming van de belangrijkste

conclusies geven we hier alvast

Integraal beleid ontbreekt en onderzoek naar PFAS duurt veel te lang

Er moeten mogelijkheden binnen projecten of gebieden gecreeerd worden om grond te kunnen

hergebruiken bijvoorbeeld herontwerpen

Het besef dat elke dag geld kost daarom zal er snel naar een opiossing gezocht moeten worden

sommige bedrijven zijn ook bang voor een faillissement

Op sommige plaatsen is het mogelijk om PFAS houdende grond her te gebruiken of te storten Maar is

het duurzaam om de grond daarheen te brengen alsdit buiten de regio is

Regionaal beleid en regelgeving is belangrijk om te voorkomen dat elke gemeente zijn eigen normen

stelt hierin ligt mogelijk een rol voor de omgevingsdiensten

De komst van hetTHP isslechtgetimed en onvoldoende doordacht Het leidt tot paniekreacties en het

op slot zitten van de markt

Opiossing voortijdelijke opslag of toepassingsmogelijkheden zijn noodzakelijk om stagnatie in

ontwikkeling te voorkomen

Er is al veel informatie in de markt bekend door onderzoeken zijn deze gegevens niet te gebruiken

Waar gelden welke normen voor PFAS

En hoe om te gaan met nieuwe bouwstoffen

Hoe wordt er omgegaan met het nieuwe stofje dat een voigende keer opduikt

Etc

Te veel om hier uitgebreid op in te gaan zeker voldoende input om een vervolg aan deze middag te gaan

geven Enkele vragen zijn direct beantwoord door de aanwezige experts en ervaringsdeskundigen | l0 2e |sloot

de middag af met een bedankje en een presentje voor de sprekers en bedankte de deelnemers nogmaals voor

hun komst en nodigde hen uit om tijdens de borrel met elkaar na te praten Daarbij bleef Mentimeter 24 uur

open zodat men ook later bedachte vragen kon stellen

Er zijn 40 vragen opmerkingen binnengekomen via Mentimeter Deze vragen gaan voornamelijk over

eventuele aanpassing van de normen opslagmogelijkheden van grond en hoe determijn overbrugt moet

worden tot er definitieve normen worden vastgesteld De OMWB gemeente en experts van Tauw Bodem

zullen zich buigen over deze vraagstukken en met een reactie komen

We kijken terug op een zeer geslaagde middag met een geweldige opkomst en veel opgehaalde ideeen om op

te gaan pakken en uit te werken Dat deze middag niet het eindstation is moge duidelijk zijn Er is nog veel

werk te verrichten voor normaal grondverzet weer mogelijk is en elke dag dat dit niet mogelijk is is te lang

Gezamenlijk zullen wij stappen ondernemen om waar mogelijk processen te versnellen

Tauw

109842 0206



10 2e jl0 [2^
J DGRW^ I0 2e I@minienw nl1 | io 2e | 2e

BSKlI 10 29

I0 2e I@nninienw nl1
I0 2e I@minienw nl1
10 2e | 2e tia 2ej DGRW

Thur 10 24 2019 10 52 51 AM

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

DGRWI
From

Sent

Subject RE Brief aan RWS herverontreinigingsniveaus PFAS

Received Thur 10 24 2019 10 52 51 AM

Goedemorgen hetgeeii p^fechrijft komt overeenmet wat ik ook van RWS had gehoord Misschien dat ze de pilot van twee

naar drie hebben uitgebreid Kunnen we aanvragen

Voor het oppervlaktewater en grondwater is het zeker beter om in de Slufter te storten Daar kan je maatregelen nemen om

uitloging te voorkomen in diepe plassen kan je dat niet en creeer je eigenlijk een tijdbom Het gaat uitlogen dus het wordt

vies maar het gaat dan wel

om een zeer geringe vervuiling die waarschijnlijk niet tot ecologische ofhumane risico s zal leiden Vr gr

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

Van | 1Q 2e | 10 2e 10 2eBSK

Datum donderdag24 okt 2019 10 33 AM

10 2e 10 2^ DGRW

l@minienwail J 10 26 2e tlQ 2ej qgrw

Onderwerp FW Brief aan RWS herverontreinigingsniveaus PFAS

®minienw nl

10 2e 10 2eg minienw nl DGRWAan

10 2e 10 2e @niinienw nl

Een van jullie beeld hoe het precies zit

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

10 2e DGRW 10 26 |@niinienw n[Van

Datum donderdag24 okt 2019 10 30 AM

Aan

fW2e | BSK

Onderwerp RE Brief aan RWS herverontreinigingsniveaus PFAS

BSK ] 10 2e |@niinienw til 10 2e DGRW l 10 2e |@minienw nl 10 2e10 2a

10 2e @niinienw nl

Dit is toch een ander beeld danpP 2ejfl0 2e

onderzoeken of de plassen geohydrologisch geschikt zijn voor het storten van PFAS houdende grond Nu heeft de

staatssecretaris gisteren een vraag gesteld wat beter is het storten in diepe plassen of het storten in bv de Slufter Als het

goed is heeft I deze vraag inmiddels met RIVM besproken
Groet

psteren in het overleg over PFAS meldde dat er drie pilots lopen om te

lt0 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

10K2e BSK 10K2e @minienw nlVan

Datum donderdag24 okt 2019 9 44 AM

Aan

fW 2e | BSK

Onderwerp RE Brief aan RWS herverontreinigingsniveaus PFAS

10 2e BSK | 10 2e |@niinienw iil 10 2e DGRW 10 2e |fa minienw nl 10 2e

10 2e @niinienw nl
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Kunnen jullie dit begrijpen Vanuit de mail begrijp ik dat RWS wacht op sen opdracht en dus sinds april niet echt begonnen is

Met vriendelijke greet
10 2e

Van 10 2e BS | 10 2e |@rws nl

Datum woensdag 23 okt 2019 6 52 PM

Aan BSK ] I0 2e |@minienw nl

Onderwerp RE Brief aan RWS herverontreinigingsniveaus PEAS

10 2e

misverstanden te voorkomen op dit moment heeft RWS nog geen opdracht voor een inventarisatie van geschikte
diepe plassen waarin het verantwoord is om PFAS houdend materiaal toe te passen

Wat RWS wel op eigen initiatief in gang heeft gezet is een gesprek op 5 november over 2 mogelijk in aanmerking komende diepe

plassen met een potentiele initiatiefnemer Dit gesprek is in samenspraak met de initiatiefnemer gepland om te verkennen of deze

diepe plassen geschikt zijn voor het verantwoord toepassen van PFAS houdende bagger Dit was sowieso al complexe materie en is

er met alle reuring rond PFAS zeker niet makkelijker op geworden

Ik verwacht dan ook niet dat dit op hele korte termijn tot concrete alternatieve locaties voor PFAS bagger zal leiden die gemeld
kunnen worden aan de Stas Het verondiepen van plassen wordt bovendien uitgevoerd door de markt en niet door RWS De

plassen zijn doorgaans ook niet in eigendom RWS RWS is als vergunningverlener bevoegd gezag betrokken als derden

activiteiten plegen in de Rijkswateren

Mocht beleid een andere vraag hebben rond diepe plassen waar RWS een rol in kan spelen dan stemmen we graag af hoe en wat

we voor elkaar kunnen doen En laten we die vervolgens opnemen in een reguliere opdracht met bijbehorende middelen

Groet

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

■1

BSK 10 2e @nimienw nlVan

Datum maandag 21 okl 2019 2 19 PM

Aan 10 2e BS I0 2e @rws nl

Onderwerp FW Brief aan RWS herverontreinigingsniveaus PFAS

10 2e

Hierbij wat ik tot nu toe weet over het storten in diep plassen

ZOals Je ziet lijnteken het allemaal niet erg op te schieten maar niet helder is waarom

Als het in 1 diepe plas zou kunnen zou de stas al heipen

Met vriendelijke groet
10 2e

1@tninienw nlVan 10 2e \ {2s] ll0 2ejj DGRW

Datum zondag 20 okt 2019 5 33 PM

Aan

10 2e

BSK 1PK2en@minienw nl | 10 2e | 10 2e]

I DGVTO | I0 2e @niinienw nl

10 2e BSK

|@niinienw nlI0 2e I0 2e

10 2e DGRW |@minienw nl10 2e 10 2e DGRWKopie
107551 0207



10 2e jQ 2^ BSK^ 10 2e |@jnimenw ni^10 2e 10 2e@minienw nl DGRW

I0 ^e |@minienw nl

Onderwerp RE diepe plassen

Hderdaad mag de beheerder van een diepe plas een dergelijk geohydrologisch ondeizoek doen De criteria hebben we opzettelijk niet

helemaal ingevuld zodat RWS ruimte zou hebben bij de invulling Dit met name omdat een harde grens van 1 of 3 microgram PFAS per kg d s

niet bij voorbaat een goede maat is Er zijn plassen die al vrijwel volgestort zijn ook met PFAS houdende grond en bagger trouwens daarzal

bet minder impact hebben als bij plassen die nog net gevuld gaan worden Daarom in overleg met RWS bedacht dat die commissie van

specialisten de beste oplossing zou zijn omdat die dit soort overw egingen kunnen meenemen

De geohydrologische onderzoeken lopen nog niet hard Enkele enterschappen hebben aangegeven dat zij contact zoeken met RWS over die

onafhankelijke commissie van specialisten RWS heeft begin novemberzijn eerste bijeenkomst met de experts over 2 plassen RWS verw acht dat

het minim aal nog enkele maanden zal duren voor ze een uitspraak hebben die in lokaal beleid is omgezet Het zal overigens uiteindelijk gaan over

een beperkt aantal plassen w^t de meeste zullen niet genoeg geisoleerd zijn Gezien de vervuiling van het oppervlaktew ater en de KRW normen

weet ik ook niet hoe verstandig deze lijn van opereren is We zullen gezamenlijk moeten zoeken naar goede altematieven en bijvoorbeeld de

oude weilanddepots weer in ere moeten herstellen Bij de onderw erpen van onderzoek aandacht zullen we met zijn alien moeten kijken naar de

hele logistiek van grond en bagger De vrije maikt heefl evident ongewenste bijeffecten \t^ar we nu ten voile mee geconfronteerd worden

Met betrekking tot de diepe plassen begin november heeft | 10] 10 2^ een pilot om te kijken met experts van

onder andere Deltares of ze voor tiwee plassen tot een verstandig en gefundeerd advies kunnen komen over het al

dan niet toepassen van PFAS houdende baggerspecie in diepe plassen Overigens is er ook al ooit naar vervuiling
van het oppervlaktewrater gekeken door bagger met PFOS in het traject van] 10K2e | Daar kwram toen uit dat als

je de KRW normen voor oppervlaktewrater aanhoudt je bagger tot max 0 12 microgram per kg d s zou kunnen

toepassen in diepe plassen Dat wrerd niet wrerkbaar geacht Misschien wel verstandig om in ons achterhoofd te

houden maar de precieze ins en outs daarvan moet ik nog aan l0 26[ vragen
De verspreidingsrisico’s in het grondwuter algemeen zullen onderzocht worden door RIVM Bij de diepe plassen gaat het er om dat de plassen

geohydrologisch zo geisoleerd zijn dat er daardoor weinig PFAS naar het grondw ater sijpelt RWS schat in dat het nog meerdere maanden zal

duren voordat een eventueel advies van experts in een lokaalbeleidskader zal landen en dus voordat er weer kan worden toegepast in een diepe
plas Vriendelijke groet
10 29
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Onderwerp
Datum

Bijiagen

BO PFAS 28 oktober

vrijdag 25 oktober 2019 18 58 09

Geannoteerde agenda Bestuurliik Overlea PFA 28 oktober 2019 DOCX

voor ^tel taiikforrR donr

Geachte deelnemers van het Bestuurlijk Overleg PFAS

Bijgaand treft U de geannoteerde agenda aan voor het bestuurlijk overleg van maandag a s

Maandagochtend zal dit nog ambtelijk worden voorgesproken

Met yriendelijke greet

t10 2e I

[

10K2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directoraat Generaal Water en Bodem

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20951 I 2500 EZ | Den Haag
M 31 6 1DK2e 1

M 06 ] 10 2e10 2e

JJrrtin enw nl10 2e

119172 0208



Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Bestuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr

en Marten

Bodem Ondergrand en

Wadden

Den Haag
Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

t101 2e I

10 2e

agenda M 3U016^rTD 2e

I l10K2el Sminienw nl

Datum

22 oktober2019

tijdelijk handelingskader PFAS

28 oktober 2019

16 30 17 30 uur

Betreft

Vergaderdatum

Vergadertijd

Rijnstraat 8 Den Haag ll®etage Bestuursplein

Rijnzaal
Mevrouw van Veldhoven Staatssecretaris lenW

10 2e I DG lenW de heerTekin IPO^EQe
] VNG

Vergaderplaats

Deelrtemers

UVW rl 10 2e I i2elI10 2e

de 1D 2e tVNGj

1 Opening en mededelingen

Doel van dit overleg is om afspraken te maken over de samenwerking op

het dossier PFAS in de bodem Dit gaat enerzijds over de aanpak van de

knelpunten in de uitvoeringspraktijk op de korte termijn en anderzijds
overde bredere samenwerking

2 Gezamenlijke aanpak knelpunten uitvoeringspraktijk

Aanleiding
De publicatie van het tijdelijk handelingskader PFAS heeft de nodige

gevolgen voorde uitvoeringspraktijk van grond weg en waterbouw

Voorafgaand aan het tijdelijk handelingskader PFAS waren er nog geen

landelijk vastgestelde bodemnormen voor de stoffen uit de PFAS groep

Omdat er slechts in enkele regio s lokaal beleid was ontwikkeld ontstond

er stagnatie bij projecten zodra PFAS werd aangetroffen Het tijdelijk

handelingskader PFAS is een nadere invulling van de zorgplicht en beoogt

een verruiming van de toepassingsmogelijkheden
In de praktijk echterzijn juist bij veel projecten probiemen ontstaan

Omdat de onderzoeksverplichting op basis van de zorgplicht explicieter is

geworden wordt ernu breder gemeten op PFAS en uit deze metingen
wordt het beeld bevestigd dat PFAS diffuus verspreid in de bodem zit door

Nederland Dit beeld bevestigt enerzijds de noodzaak van een landelijk

Pagina 1 van 3
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kader anderzijds toont de stagnatie aan dat de ruimte die het tijdelijk

handelingskader biedt niet aansluit op de uitvoeringspraktijk
Bestuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr
en Marten

Bodem Ondergrond en

Wadden
Voorstet aanpak

• Op korte termijn worden regionale werkconferenties PFAS

georganiseerd Dit gaat om werksessies op bestuurlijk niveau om

gezameniijk in de regio specifieke kneipunten te inventariseren en

opiossingen te vinden Aile overheidspartijen en

vertegenwoordiging bedrijfsieven zijn de beoogde deeinemers

• Op korte termijn wordt een iandelijke taskforce ingesteld Deze

taskforce zal zich richten op het opiossen van regio overstijgende

problemen zie bijiage

Datum

22 oktober 2019

op bestuuriijk niveau is er enthousiasme over de werkconferenties

ambteiijk wordt er opgemerkt dat er twijfeis zijn of de regionaie
werkconferenties een opiossing gaan bieden voor de acute kneipunten
Wei wordt veel perspectiefgezien om het middelvan werkconferenties op

de middeiiange termijn in te zetten zie agendapunt 3

Inhoudelijke benadering kneipunten
Een groot deei van de kneipunten is reeds bekend via de contacten met

de brancheorganisaties Fiiermee kan de taskforce direct aan de siag
Dit gaat onder meer om de acceptatie van grond bij grondbanken

stortplaatsen en baggerdepots Ook wordt het ontbreken van

reinigingsfaciliteiten als knelpunt gezien

Daarnaastzorgt de bepalingsgrens van 0 1 microgram per kiiogram droge
stof voor probiemen in de praktijk Flet gebruik van de bepalingsgrens is

gebaseerd op het voorzorgbeginsel Vanuitdecentrale overheden is

aangegeven dat de 0 1 bepalingsgrens in de praktijk door de

meetafwijking in laboratoria niet uitvoerbaar is Op korte termijn zal dit

punt door lenW RIVM en de laboratoria besproken worden

De bepalingsgrens geldt in het tijdelijk handelingskader als norm voor

toepassingen en situaties waarvooreen wetenschappelijke onderbouwing
van een andere normwaarde nog ontbreekt Deze grens geldt voor

toepassing in diepe plassen in oppervlaktewater bovenstrooms

toepassing onder grondwaterniveau toepassing in

grondwaterbeschermingsgebieden en toepassing op landbouw en natuur

Afwijken van deze bepalingsgrens is in bepaalde gevallen toegestaan Zo

kan voor diepe plassen een locatie specifieke afweging gemaakt worden

over de mate dat het materiaal in contact komt met het grondwater RWS

laat binnenkort bij een tweetal diepe plassen een pilot uitvoeren Van die

ervaringen kan geleerd worden bij nieuwe afwegingen Bij toepassing van

grond of bagger op landbouw en natuur kan afgeweken van de

bepalingsgrens als de achtergrondwaarde bekend is

De opiossingsrichtingen worden verkend Flet vaststellen van de

achtergrondwaarden zal in iedergeval voor toepassing op landbouw en

natuur een opiossing bieden omdat uit de metingen blijkt dat de

achtergrondwaarde op veel plekken in Nederland hoger is dan de

bepalingsgrens Als de achtergrondwaarde bekend is zal ersneller en

makkelijker grondverzet kunnen plaatsvinden Lokaal en regionaal kan

Pagina 2 van 3

119172 0208



hier invulling aan worden gegeven door bodemkwaliteitskaarten op PFAS

aan te passen Landelijk vindt bodemonderzoek plaats en wordt gekeken
naar de mogelijkheid om op basis van de beschikbare gegevens tijdelijke

achtergrondwaarden op te stellen

Bestuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr
en Marten

Bodem Ondergrond en

Wadden

Datum

22 oktober 20193 Interbestuurlijkegovernance opZZSen PFAS

Aanleiding
In de kamerbrief van 11 december2018 Kamerstukken II 2018 19 30

015 nr 56 heeft bet ministerie van lenW regie aangekondigd op de

aanpak van ZZS in de bodem Deze regieroi kent momenteei twee

aspecten
• Ten eerste de iandeiijke aanpak van PFAS lenW heeft mede op

verzoek van decentrale overheden een tijdelijk handeiingskader

PFAS opgesteid met iandeiijke toepassingsnormen Fliervoor is in

het eerste haifjaar van 2019 een ad hoc samenwerking opgezet

metlPO VNG en UvW aismede VNO NCW Decontacten zijn

geiegd vanuit het bestaande netwerk van het

Uitvoeringsprogramma Bodem Deze samenwerking bestaat in de

eerste piaats uit een vast kernteam met representanten van

provincies gemeenten waterschappen en ook bedrijfsieven In

het voorjaar heeft een ad hoc informeei bestuuriijk overieg

piaatsgevonden
• Ten tweede de ontwikkeiing van een aigemene methodiek voor de

omgang met ZZS en opkomende stoffen Deze aigemene
methodiek moet ertoe ieiden dat bij voigende niet genormeerde

verontreinigden stoffen die zich voordoen in de bodem sneiieren

effectiever gehandeld kan worden Voor deze aigemene
methodiek is afgesproken om bovenstaand kernteam ais basis te

gebruiken
Momenteei kent deze aanpak een ad hoc overiegstructuur Een vaste

interbestuuriijke overiegstructuur ontbreekt ook in brede zin ais het

gaat om de bodemkwaiiteit De noodzaak om snei met eikaarte kunnen

acteren op dit soortonderwerpen wordt door aiie partijen gevoeid

Voorstel

De interbestuuriijke samenwerking op P ZZS opkomende stoffen en

PFAS wordt op korte termijn nader uitgewerkt De basis moet een

samenwerking zijn waarbij partijen geiijkwaardig opereren binnen ieders

eigen verantwoordiijkheden Gezameniijke inzetiseen continue

programmatische samenwerking

Hieraan kan mede invuiiing gegeven worden door op middeiiange termijn

regionaie piatforms te organiseren voor het bredere vraagstuk op het

gebied van Zeer Zorgwekkende stoffen [ZZS en opkomende stoffen in

iucht water bodem en afvai Dan gaat het om een bredere en integraie

benadering Eventueei kan aangesioten worden bij de bestaande

wateraanpak

4 Afrontfing en sluiting
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Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

BO PFAS Bestuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr

en Harien

Bodem Ordergmnd en

Wadden

Den Haag

Postbus 20906

2500 EX Den Haag

Contact persoon

l IO 2e I

10 2e

T l 1QV2eT I

H 3ifoV6 ] 10 2e |

tmgaVo 2eT Jominien
Taskforce PFAS

w nl

Datum

18 oktober 2019

Kenmerk

IENW BSK 2019 224743

Aanleiding

De knelpunten die samenhangen met de implementatie van het tijdelijk

handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie

zijn zeer divers Vanuit de verschiilende overheden en het bedrijfsieven worden

knelpunten gesignaleerd ais

Onduideiijkheid over de toepassing van het normensteisel rond de

diverse functies en het stand stiii beginsel

Gebrekaan inzicht in achtergrondwaarden bij diverse regio s

Bodemkwaiiteitskaarten die ontbreken of achterhaaid zijn

Voorzichtigheid bij grondbanken om partijen grond te accepteren

waarvan men niet zeker is die weer door te kunnen zetten

Voorzichtigheid bij overheden om baggerwerkzaamheden uitte laten

voeren door onduideiijkheid over afzetmogeiijkheden

Zorgen bij kiein verbruikers dat ook voor kleine partijen onderzoeken

gevraagd worden

Naast de regionale werksessies die worden voorgesteid om deze probiematiek

regionaai te verkennen wordt een taskforce in het ieven geroepen om deze

knelpunten zo veel mogelijk op korte termijn te inventariseren en van een

opiossing te voorzien Ookdient de taskforce ervoorte zorgen dat partijen

opiossingen daadwerkelijk uitvoeren

In het debat van de Tweede Kamer is dit op deze wijze aan de orde gekomen

Geadviseerd besluit

1 In te stemmen met het insteilen van een gezameniijke taskforce en de

scope van de taskforce vast te steilen

2 In te stemmen met de samensteiiing van de taskforce en het

voorzitterschap
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Uitwerking
Doe van de Taskforce

• Daar waar de werksessie lokale en regionale opiossingen genereren

kan de taskforce overde regio s heen knelpunten identificeren en

opiossen
• Structureel opiossingen bespreken met elkaar voor knelpunten als

grondbanken bodemkwaliteitskaarten of onduidelijkheden in het

tijdelijk handelingskader
• Opiossingen leggen bij partijen die daarvoor verantwoordelijk zijn en

bewaken dat dat wordt opgepakt

Werkwijze
De taskforce heeft de taak om knelpunten op te lossen die over de regio s heen

spelen en gaat daarmee verder metde resultaten van de werksessies

Op deze manier kan de taskforce de schakel zijn tussen individuele projecten

enerzijds en de werksessies c q de deelnemers daaraan anderzijds

De taskforce wordt ingesteld voor de duur van maximaal een jaar zodat zowel

de korte termijn knelpunten als de lange termijn problemen worden

geadresseerd

Organisatie
De taskforce staat o I v een onafhankelijk voorzitter die werkt in opdracht van

de gezamenlijke overheden De taskforce bestaatuit bestuurlijke

vertegenwoordigers vanuit de VNG IPO en UvW en vertegenwoordigers vanuit

Bouwend Nederland VNO NCW en een nog te bepalen vertegenwoordiger
vanuit de brancheverenigingen
De taskforce wordt ondersteund door een secretariaat

10 2e

10 2e
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RIVM verzamelt en analyseert alle data zodat volgend jaar een landelijk beeld kan worden

opgesteld Alle bevoegde gezagen en de sector zijn gevraagd deze gegevens aan te leveren bij
bet RIVM want deze gegevens zIjn belangrijk voor het opstellen van een landelijk beeld van de

diffuse verspreiding van PFAS in de Nederlandse bodenn

Ik wil je hierbij vragen met spoed te laten weten of er inmiddels al voldoende data beschikbaar

zijn waarmee het RIVM binnen afzienbare tijd een advies voor een voorlopige

achtergrondwaarde voor de meest relevante PFAS kan geven Uiteraard onder de voorwaarde

dat hiermee geen risico s voor mens en milieu ontstaan Graag hoor ik ook van je indien er

inderdaad voldoende data beschikbaar zijn op welke termijn het RIVM lenW kan adviseren over

een tijdelljke achtergrondwaarde voor PFAS

Met vriendelljke groet
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Concept uitnodiaing deelnemers region ale werkconferenties DOCX

Geannoteerde agenda Bestuurliik Overleg PFAS 28 oktober 2019 DOCX

DGWB WOM S adviesnota intern Bestuurliik overleg PFAS 28 oktober 2019 DOCX
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

BO PFAS Bestuurskern

Dir WaterkwalitEit Ondergr
en Marien

Bodeni Ondergrond en

Wadden

Den Haag

Postbus 20906

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

I n0X2e

10 2e

T I f10 2e I

M 3ifoi6 | 10 2e |
]@ m i ni en[

Taskforce PFAS
w nl

Datum

18 oktaber2019

Kenmerk

IENW BSK 2019 2 24743

Aanleiding
De knelpunten die samenhangen met de implementatie van het tijdelijk

handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie

zijn zeer divers Vanuit de verschillende overheden en het bedrijfsieven worden

knelpunten gesignaleerd als

Onduidelijkheid overde toepassing van het normenstelsel rond de

diverse functies en het stand still beginsel
Gebrek aan inzicht in achtergrondwaarden bij diverse regio s

Bodemkwaliteitskaarten die ontbreken of achterhaald zijn

Voorzichtigheid bij grondbanken om partijen grond te accepteren

waarvan men niet zeker is die weer door te kunnen zetten

Voorzichtigheid bij overheden om baggerwerkzaamheden uitte laten

voeren door onduidelijkheid over afzetmogelijkheden

Zorgen bij klein verbruikers dat ook voor kleine partijen onderzoeken

gevraagd worden

Naast de regionale werksessies die worden voorgesteld om deze problematiek

regionaal te verkennen wordt een taskforce in het leven geroepen om deze

knelpunten zo veel mogelijk op korte termijn te inventariseren en van een

opiossing te voorzien Ook dient de taskforce ervoor te zorgen dat partijen

opiossingen daadwerkelijk uitvoeren

In het debat van de Tweede Kamer is dit op deze wijze aan de orde gekomen

Geadviseerd besluit

1 In te stemmen met het instellen van een gezamenlijke taskforce en de

scope van de taskforce vast te stellen

2 In te stemmen met de samenstelling van de taskforce en het

voorzitterschap
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Uitwerking
Doel van de Taskforce

• Daarwaarde werksessie lokale en regionale opiossingen genereren

kan de taskforce over de regio s heen knelpunten identificeren en

opiossen
• Structureel opiossingen bespreken met elkaar voor knelpunten als

grondbanken bodemkwaliteitskaarten of onduidelijkheden in het

tijdelijk handelingskader
• Opiossingen leggen bij partijen die daarvoor verantwoordelijk zijn en

bewaken dat dat wordt opgepakt

Werkwtjze
De taskforce heeft de taak om knelpunten op te lossen die over de regio s heen

spelen en gaat daarmee vender met de resultaten van de werksessies

Op deze manier kan de taskforce de schakel zijn tussen individuele projecten

enerzijds en de vi erksessies c q de deelnemers daaraan anderzijds

De taskforce wordt ingesteld voor de duur van maximaal een jaar zodat zowel

de korte termijn knelpunten als de lange termijn problemen worden

geadresseerd

Organisatie
De taskforce staat o I v een onafhankelijk voorzitter die werkt in opdracht van

de gezamenlijke overheden De taskforce bestaat uit bestuurlijke

vertegenwoordigers vanuit de VNG IPO en UvW en vertegenwoordigers vanuit

Bouwend Nederland VNO NCW en een nog te bepalen vertegenwoordiger
vanuit de brancheverenigingen
De taskforce wordt ondersteund door een secretariaat
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Bestuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr
en Marien

Bodem Ondergrand en

Wadden

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon
n ji 2e

nui 2e

agenda H 31 0 6^ 10 2e I
lgiminienw nl

Datum

22 Qktober 2019

tijdelijk handelingskader PFAS

28oktober2019

16 30 17 30 uur

Rijnstraat 8 Den Haag ll®etage Bestuursplein

Rijnzaal
Mevrouw van Veldhoven Staatssecretaris lenW

I0 2e I DG lenW de heer Tekin IPOj1®e
10 2e I UVW | 10 26 [ 2e ^ VNG

de| 10 2e | VNG

Betreft

Vergaderdatum

Vergadertijd

Vergaderplaats

Deelnemers

■

1 Opening en mededelingen

Doel van dit overleg is om afspraken te maken over de samenwerking op

het dossier PFAS in de bodem Dit gaat enerzijds over de aanpak van de

knelpunten in de uitvoeringspraktijk op de korte termijn en anderzijds
over de bredere samenwerking

2 Gezamenlijke aanpak knelpunten uitvoeringspraktijk

Aanleiding
De publicatie van het tijdelijk handelingskader PFAS heeft de nodige

gevolgen voor de uitvoeringspraktijk van grond weg en waterbouw

Voorafgaand aan het tijdelijk handelingskader PFAS waren er nog geen

landelijk vastgestelde bodemnormen voor de stoffen uit de PFAS groep

Omdat erslechts in enkele regio s lokaal beleid was ontwikkeld ontstond

er stagnatie bij projecten zodra PFAS werd aangetroffen Het tijdelijk

handelingskader PFAS is een nadere invulling van de zorgplicht en beoogt
een verruiming van de toepassingsmogelijkheden
In de praktijk echter zijn juist bij veel projecten problemen ontstaan

Omdat de onderzoeksverplichting op basis van de zorgplicht explicieter is

geworden wordt er nu breder gemeten op PFAS en uit deze metingen
wordt het beeld bevestigd dat PFAS diffuus verspreid in de bodem zit door

Nederland Dit beeld bevestigt enerzijds de noodzaak van een landelijk
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kader anderzijds toont de stagnatie aan dat de ruimte die het tijdelijk

handelingskader biedt niet aansluit op de uitvoeringspraktijk
Bestuurskern

Dir Waterkwaliteft Ondergr
en Marlen

Bodem Ondergrond en

Wadden
Voorstel aanpak

• Op korte termijn worden regionale werkconferenties PFAS

georganiseerd Dit gaat om werksessies op bestuurlijk niveau om

gezamenlijk in de regio specifieke knelpunten te inventariseren en

opiossingen te vinden Alle overheidspartijen en

vertegenwoordiging bedrijfsleven zijn de beoogde deelnemers

• Op korte termijn wordt een landelijke taskforce ingesteld Deze

taskforce zal zich richten op het opiossen van regio overstijgende

problemen zie bijiage

Datum

22 oktober 2019

Op bestuurlijk niveau is er enthousiasme overde werkconferenties

ambtelijk wordt er opgemerkt dat er twijfels zijn of de regionale
werkconferenties een opiossing gaan bieden voorde acute knelpunten
Wei wordt veel perspectief gezien om het middel van werkconferenties op

de middellange termijn in te zetten zie agendapunt 3

Inhoudelijke benadering knelpunten
Een grootdeel van de knelpunten is reeds bekend via de contacten met

de brancheorganisaties Hiermee kan de taskforce direct aan de slag
Dit gaat onder meer om de acceptatie van grond bij grondbanken

stortplaatsen en baggerdepots Ook wordt het ontbreken van

reinigingsfaciliteiten als knelpunt gezien

Daarnaast zorgt de bepalingsgrens van 0 1 microgram per kilogram droge
stof voor problemen in de praktijk Het gebruik van de bepalingsgrens is

gebaseerd op het voorzorgbeginsel Vanuit decentrale overheden is

aangegeven dat de 0 1 bepalingsgrens in de praktijk door de

meetafwijking in laboratoria niet uitvoerbaar is Op korte termijn zal dit

punt door lenW RIVM en de laboratoria besproken worden

De bepalingsgrens geldt in het tijdelijk handelingskader als norm voor

toepassingen en situaties waarvoor een wetenschappelijke onderbouwing
van een andere normwaarde nog ontbreekt Deze grens geldt voor

toepassing in diepe plassen in oppervlaktewater bovenstrooms

toepassing onder grondwaterniveau toepassing in

grondwaterbeschermingsgebieden en toepassing op landbouw en natuur

Afwijken van deze bepalingsgrens is in bepaalde gevallen toegestaan Zo

kan voor diepe plassen een locatie specifieke afweging gemaakt worden

over de mate dat het materiaal in contact komt met het grondwater RWS

laat binnenkort bij een tweetal diepe plassen een pilot uitvoeren Van die

ervaringen kan geleerd worden bij nieuwe afwegingen Bij toepassing van

grond of bagger op landbouw en natuur kan afgeweken van de

bepalingsgrens als de achtergrondwaarde bekend is

De opiossingsrichtingen worden verkend Het vaststellen van de

achtergrondwaarden zal in iedergeval voor toepassing op landbouw en

natuur een opiossing bieden omdat uit de metingen blijkt dat de

achtergrondwaarde op veel plekken in Nederland hoger is dan de

bepalingsgrens Als de achtergrondwaarde bekend is zal er sneller en

makkelijker grondverzet kunnen plaatsvinden Lokaal en regionaal kan
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hier invulling aan worden gegeven door bodemkwaliteitskaarten op PFAS

aan te passen Landelijk vindt bodemonderzoek plaats en wordt gekeken
naarde mogelijkheid om op basis van de beschikbare gegevens tijdelijke

achtergrondwaarden op te stellen

Bestuurskern

Dir Waterkwaliteft Ondergr
en Marlen

Bodem Ondergrond en

Wadden

Datum

22 oktober 20193 Interbestuurlijke governance op ZZS en PFAS

Aanieiding
In de kamerbrief van 11 december2018 Kamerstukken II 2018 19 30

015 nr 56 heeft het ministerie van lenW regie aangekondigd op de

aanpak van ZZS in de bodem Deze regierol kent momenteel twee

aspecten
• Ten eerste de landelijke aanpak van PFAS lenW heeft mede op

verzoek van decentrale overheden een tijdelijk handelingskader
PFAS opgesteld met landelijke toepassingsnormen Fliervoor is in

het eerste halfjaar van 2019 een ad hoc samenwerking opgezet

met IPO VNG en UvW alsmede VNO NCW De contacten zijn

gelegd vanuit het bestaande netwerkvan het

Uitvoeringsprogramma Bodem Deze samenwerking bestaat in de

eerste plaats uit een vast kernteam met representanten van

provincies gemeenten waterschappen en ook bedrijfsieven In

het vootjaar heeft een ad hoc informeel bestuurlljk overleg

plaatsgevonden
• Ten tweede de ontwikkeling van een algemene methodiek voor de

omgang met ZZS en opkomende stoffen Deze algemene
methodiek moet ertoe leiden dat bij volgende niet genormeerde

verontreinigden stoffen die zich voordoen in de bodem sneller en

effectiever gehandeld kan worden Voor deze algemene
methodiek is afgesproken om bovenstaand kernteam als basis te

gebruiken
Momenteel kent deze aanpak een ad hoc overlegstructuur Een vaste

interbestuurlijke overlegstructuur ontbreekt ook in brede zin als het

gaat om de bodemkwaliteit De noodzaak om snel met elkaar te kunnen

acteren op dit soort onderwerpen wordt door alle partijen gevoeld

Voorstel

De interbestuurlijke samenwerking op P ZZS opkomende stoffen en

PFAS wordt op korte termijn nader uitgewerkt De basis moet een

samenwerking zijn waarbij partijen gelijkwaardig opereren binnen ieders

eigen verantwoordlijkheden Gezamenlijke inzet is een continue

programmatische samenwerking

Hieraan kan mede invulling gegeven worden door op middellange termijn

regionale platforms te organiseren voor het bredere vraagstuk op het

gebied van Zeer Zorgwekkende stoffen ZZS en opkomende stoffen in

lucht water bodem en afval Dan gaat het om een bredere en integrale

benadering Eventueel kan aangesloten worden bij de bestaande

wateraanpak

4 Afronding en sluiting
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Staatssecretaris Bestuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr
en Marien

Bodem Ondergrond en

Wadden

Den Haag

Postbus 20901

2SQ0 EX Den Haag

Contactpersoofi

2321 ^20

gespreksnota
M 31 0 6 10 2e

rtroTmii Ipmlnl^w nl

bestuurlijk overleg PFAS Datum

28 oktober 2019

Kenmerk

IENW BSK 2019 228749

Bijrage n

Aanleiding en doel

Op uw verzoek is op maandag 28 oktober een bestuurlijk overleg PFAS

ingepland met de heerTekin IPO [
jr VNG en

grond weg en waterbouw met de uitvoering van het tijdelijk handelingskader
PFAS

io 2e I UvWj de heer Post

VNGj Aanleiding zijn de acute knelpunten bij10 Ze

Doel van het gesprek is om met de koepels afspraken te maken over de

gezamenlijke aanpak van de knelpunten Eerder was sprake van een gesprek

op 5 november in ieder geval met

betoging van bouwsectorop woensdag 30 oktober is het gesprek nu gepland

op maandag 28 oktober

10 2e maar vanwege de geplande

Resultaten

• Afspraken maken over de aanpak van de acute problemen
1 instellen taskforce

2 organiseren werkconferenties

• Afspraken maken over een interbestuurlijke samenwerking op het

bredere onderwerp van Zeer Zorgwekkende Stoffen en opkomende
stoffen in bodem

Uw bijdrage
Ik adviseer u het belang van en aezamenliike aanpak te benadrukken

Ik adviseer u te vermijden dat gedecentraliseerde bevoegdheden en

verantwoordelijkheden onder de regie van het Rijk komen te liggen zoals

bijvoorbeeld het inventariseren van de omvang en ernst van de historische

bronlocaties PFAS Dit is een verantwoordelijkheid voor het decentrale

bevoegde gezag

U kunt daarbij aangeven dat het tijdelijk handelingskader mede op verzoek van

en in samenwerking met de koepels is opgesteld De koepels zullen
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waarschijnlijk wijzen op de noodzaak van een aelilkwaardige en structurele

samenwerking De khtiek is dat de ad hoc en informele samenwerking bij het

opstellen van het tijdelijk handelingskader geen goede basis is geweest U kunt

aangeven dat u dit ondersteunt en dat ingezet wordt op een structurele

samenwerking Betrokken partijen moeten ieder met hun eigen

verantwoordelijkheden bijdragen aan het gezamenlijke vraagstuk

Ik adviseer u te benadrukken dat we gezamenlijk alles aan moeten doen om de

problemen bij de uitvoering van het tijdelijk handelingskader aan te pakken Er

wordt gezocht naar de redeliike ruimte

Ik adviseer u te benadrukken dat u daarnaast een belangrijke taak ziet voor

regionale werkconferenties fbestuurliike werksessiesj om op de korte termijn

knelpunten in de regio gezamenlijk op te pakken Regie tijdpad en faciliteren

van de bijeenkomsten ligt bij het Rijk in afstemming met de koepels U wordt

geadviseerd om de decentrale overheden bij de werkconferenties een stevigere
rol te laten nemen zodat ereen gedeeld eigenaarschap ontstaat

Voorzitterschap tijdens de werkconferenties zou door bv

gedeputeerden worden gedaan
Landsdekkend wel ruimte voor de hoeveelheid te organiseren

bijeenkomsten per provincie of grotere regio s

Op ambtelijk niveau vinden de koepels dat de werkconferenties geen

opiossing bieden op de korte termijn voorde knelpunten Zij willen

geen valse verwachtingen wekken metde werkconferenties Wel zien

zij veel perspectief voor het concept van de werkconferenties op de

middellange termijn voorde bredere samenwerking Vanuit DGWB

wordt voorgesteld om op middellange termijn de overlegstructuur rond

bodem en ZZS te herschikken waarbij zeker gedacht wordt aan

regionale platforms maarom dit niet ipv de werkconferenties te

brengen

Ambtelijk is ook gezegd dat de koepels de organisatie en financiering
van de werkconferenties zien als een verantwoordelijkheid van het Rijk
als de voorzitter van stuurgroep Ondergrond Bodem en Grondwater

van het bestaande Uitvoeringsprogramma Bodem

Daarnaast kunt u aangeven dat het Rijk een taskforce zal instellen De

Taskforce zal zich richten op structurele en regio overstijgende vraagstukken
en zal bestaan uit personen vanuit overheid en bedrijfsieven met een

onafhankelijk voorzitter U kunt hierbij een suggestie doen van de beoogd
voorzitter om te bezien of hier voldoende draagviak voor is

Uw counterparts

] namens UVWj
lid dagelijks bestuur waterschap Vallei en Veluwe

10 2e

Adnan Tekin namens IPO

gedeputeerde provincie Noord Holland

namens VNG

Ingehuurd door VNG als bestuurlijk gezant

^^ ^f^et^rit Post jr namens VNG

Wethouder Urk
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Mogelijk zullen uw counterparts pleiten om een normverhoging te overwegen

Argumentatie daarbij is dat op veel plekken in het land PFAS boven de

bepalingsgrens wordt gemeten De bepalingsgrens wordt als onwerkbaar

gezien zekergelet op discussie over meetonnauwkeurigheden bij laboratoria

In reactie hierop kunt u wijzen op de actie die is uitgezet bij het RIVM

om met de beschikbare data te komen tot tijdelijke

achtergrondwaarden Daarvoor zijn zoveel als mogelijk gegevens

nodig Koepels moeten actief richting leden vragen om deze data aan

te leveren bij het RIMV

U kunt ook aangeven dat er op korte termijn gesprekken tussen lenW

RIVM en labs zullen plaatsvinden over eventuele onnauwkeurigheden in

de metingen Uit de verschillende signalen is op te maken dat de labs

soms waarden opleveren met een marge van 0 1 tot 0 1 Dit is

uiteraard niet \werkbaar met de bepalingsgrens van 0 1

Politieke context

De uitvoering van het bodembeleid is gedecentraliseerd Voorde aanpak van

ZZS en opkomende stoffen in de bodem is gevraagd om een landelijke aanpak
omdat op lokaal en regionaal niveau geen opiossing voor het vraagstuk

mogelijk was Decentrale overheden zullen daarbij stellen datde kosten van

deze opgave niet passen binnen bestaande budgetten

Kernpunten dossier

U heeft in het gesprek met Bouwend Nederland op 11 oktober

aangegeven dat u werkconferenties zult organiseren om de knelpunten
aan te pakken
U heeft tijdens de begrotingsbehandeling in beginsel positief

gereageerd op het verzoek van de heer Ziengs om een taskforce in te

stellen

Op woensdag 30 oktober staat een grote demonstrable geplandl van de

bouwsector Naast de stikstofproblematiek richt de kritiek zich op

werking van het tijdelijk handelingskader PFAS

10 2e
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RE PEAS in water
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Onderwerp RE PEAS in water
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Hoii[®2|
Ik denk dat dit om afvalwater gaat ik stuur het daarom ook door naar| iQX2e ] en tio 2e ^

Volgens mij kan er alleen drainaigewater plaats vinden als er water bij de opgeslagen
grond komt Als ze de opgeslagen grond dus afdekken kan er geen drainage plaatsvinden
Moeten ze de grond wel binnen 3 jaar afvoeren anders is het alsnog afvalstof

Maar ik ben geen afvalwaterexpert dus graag deze vraag naarl io 2^

met groet io 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blaekberry com

Van

Datum zondag 27 okt 2019 08 08
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Onderwerp PFAS in water

10 2e

10 2e

Haenj iQ ^

Rond de PFAS problematiek in grond en bagger speeit een probieem bij het grondverzet

Grondbanken weigeren grond aan te nemen omdat ze

1 Bang zijn het niet meer kwijt te kunnen wanneer ze niet weten hoeveel PFAS erin zit
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2 Als het op hun terrein ligt is erde zorg dat erdor drainage water met PFAS ontstaat dat

ze nergens kwijt kunnen omdat ze het niet op oppervlaktewater nnogen lozen en ook

niet op het riool

Voor die iaatste vraag zou ik graag een kort stukje tekst van juliie hebben zsm De stas moet

morgen naar coalitieoverleg en meot hier iets over kunnen zeggen Zij wil weten of we hierin iets

kunnen doen om de grondbanken te helpen grond aan te nemen

Morgen gaat de stas bij Delfland op bezoek dan zal ze daar ook zeker naar vragen Ze wil graag

munitie mee

Met yriendelijke groet

t10 2e I
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Onderwerp

Datum

RE spoed vragen stas

zondag 27 oktober 2019 10 05 01

H 10K2e l ea

Wat fijn dat jullie dit oppakken in het weekend dank daarvoor Paar opmerkingen

Het zou heel fijn zijn wanneer we een concept antwoord vandaag kunnen sturen Ik wll dat rond 18 00 uur

doen Ik zal plakken en knippen uitwat jullie aanleveren DaarbiJ kan ik dan opmerken dat we dejuridische

consequenties nog laten controleren voor dit onderwerp

I Ik lees dat we dit princIpe voor andere stoffen ook hanteren Kun je daar een voorbeeld van geven dat

zou erg helpen

Toetsing van mij klopt dit

op 8 juli hebben we het THK naar de tweede kamer gestuurd daarmee ging het in op 8 juli voor nieuwe

projecten

voor bestaande projecten waarbij andere onderzoeken en herkeuringen nodlg waren was een

overgangstermijn tot 1 oktober Het lijkt er op dat men voor bestaande projecten tussen 8 juli en 1 oktober

heeft zitten slapen

Vraag die dit oproept hoe actief hebben wij gecommuniceerd

Met vriendelijke groet
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Onderwerp RE spoed vragen stas

Hallo 1D 2e I

Ik moet er even heel snel naar kijken want we gaan zo weg

De zorgplicht voIgt niet alleen uit de Wbb maar in dit geval niet onbelangrijk ook uit de

Waterwet juist artikel staat in de toelichting bij de regeling die ik in ontwerp heb opgesteld

Daarin komt ook de POP verordening volgens mij ter sprake daaruit voIgt dat we van deze

stoffen af moeten zie dus weer de toelichting

Ik denk dat bij dit alles ook de kanttekening past dat het niet eenduidig is andere landen

hebben niet allemaal dezelfde norm dus we krijgen vast het verwijt beste jongetje van de klas

net als bij PAS daarin worden in de verschillende lidstaten ook verschillende normen

gehanteerd en daar heeft niemand een goede verklaring voor Dat zal hier ook gaan speien Dit

is onze interpretatie van het voorzorgbeginsel die internationaal gezien niet in beton gegoten is

en nergens 1|1 in internationale regelgeving vastligt
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Daarom zou ik er meer in het algemeen de zin bij zetten die ik ai eerder in veel mails heb

doorgegeven en die er op neerkomt dat het hier ZZS betreft waarvan wij niet wiiien dat die zich

steeds verder in het milieu verspreiden Ais we weten dat de stof in grond en bagger voorkomt

d w z boven de detectiegrens moeten we die grond en bagger niet verspreiden in schone

gebieden en ook niet toepassen in omstandigheden waarvan we nog geen kennis hebben zoais

in opperviakte en grondwater omdat de stof zich dan juist verder kan verspreiden via het

water Dat is het voorzorgbeginsei Ik denk dat we dat nog eens heider moeten uitleggen Het

komt er op neer dat ais je kennis hebt van een verontreiniging met ZZS je uit voorzorg je beieid

er op richt dat die stof niet in het milieu moet komen zie in dit geval de POP verordening die

dat ook ais uitgangspunt heeft

Het tijdelijk handelingskader werkt dit consequent uit

PFAS mag niet worden toegepast in water want dan kan het zich verspreiden en daar weten we

nog te weinig over

Daarom mag op gronden waar de norm 3 en 7 geidt toch alieen worden toegepast boden de

grondwaterspiegel
Uitzonderingen worden aiieen gemaakt ais de bodem al verontreinigd is en niet viezer kan

worden door de toepassing zie stroomafwaarts discussie en op landbouw naturgronden hebben

we ook een bepaiing opgenomen dat de norm 0 1 niet geidt ais de feitelijke situatie al een

slechtere kwaliteit heeft

Omdat dit onze nationale invulling is van het voorzorgbeginsei zou ik aitijd bovenstaande

redenering erbij geven want men komt straks vast net ais bij de PAS aan met landen die het

ailemaal veel soepeler doen

De POP verordening heeft ook normen voor bestaande situaties die duizenden maien soepeier
zijn dan die in Nederiand dat vraagt om uitieg waarom wij zo streng zijn
0ns beieid komt niet 1 1 uit het internationaie recht roiien het is niet verplicht om het precies
zo te doen en niet anders dus we kunnen niet zeggen we moesten wei en konden niet anders

hier liggen onze eigen keuzen aan ten grondslag en die moeten worden uitgelegd toegeiicht
zoais hierboven gedaan

Ik had ooit aan ti0 2e een uitspraak van de raad van state toegestuurd die de zorgpiicht ook zo

uitiegde ais wij doen bij niet genormeerde stoffen ik kan die niet meer vinden misschien io 2e

nog wei Het is inmiddeis ai wel iang geieden maar er is dus juridisch bewijs dat we de

zorgpiicht zo moeten uitieggen ais we doen We kunnen daar niet op wijzen zo Iang die

uitspraak niet boven water is gekomen daarom is het jammer dat ik die niet heb kunnen

terugvinden omdat ik daarvoor van mening was dat de zorgpiicht door ons te streng werd

geinterpreteerd kan ik me heel zeker herinneren dat de uitspraak er is want toen heb ik mijn
bezwaren tegen onze huidige uitieg van de zorgpiicht opgegeven Want eigenlijk vond ik het dus

te streng en dat dit heiemaai niet uit de zorgpiicht voigt Omdat onze huidige uitieg van de

zorgpiicht nogai subjectief is en ook net zo goed een heei andere iijn vrdedigt kan worden zou

het fijn zijn ais we er op zouden kunnen wijzen dat de rechter onze redenering ook volgl
Ik zai later nog een nieuwe poging ondernemen die uitspraak terug te vinden maar misschien

dat tio 2e die uit haar mailbox kan vissen het is nu wel zeker een jaar geieden toen ik net bij
PFAS betrokken raakte

IMH
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Verzonden zaterdag 26 oktober 2019 22 32
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Maandagochtend 9 15 uurstaat een overleg met de Staatssecretaris gepiand Zij heeft

de volgende vragen gesteld {zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande teksten

Graag jullie reactie op mijn concept antwoorden Ik moet de antwoorden definitief

hebben voor bet overleg met de Stas Lukt het daarom om uiterlijk maandagochtend
8 30 uur te reageren

Waar in welke wet vastligt dat we bij ZZS niets meer kunnen waardoor het

tijdelijk handelingskader een verruiming is waar die wet vandaag komt EU

regelgeving
• Dat er in de praktijk geen grond en baggerspecie mag worden verzet waarin een

niet genormeerde verontreinigende stof is gedetecteerd zonder lokaal beleid

voIgt uit het voorzorgsbeginsel
• Het voorzorgbeginsel voIgt ook uit Verdrag betreffende de werking van de

Europese Unie en met name artikel 191 lid 1 en de daarop gebaseerde

Kaderrichtlijn water en de Kaderrichtlijn Afvalstofen en de richtlijn prioritaire
stoffen

• Ook in het verdrag van Stockholm VN over persistente verbindingen is het

voorzorgbeginsel uitgangspunt
• Het is een basisbeginsel verankerd in vele verdragen Door normstelling wordt

invulling gegeven aan dit basisbeginsel
• Voorts is de zorgplicht van artikel 13 Wet bodembescherming van toepassing op

het gebruik van grond en baggerspecie op de landbodem en de zorgplicht van

artikel 7 Bbk op het gebruik van grond en baggerspecie in oppervlaktewater
• In de Regeling Bodemkwaliteit wordt verwezen naar de Circulaire

Bodemsanering Daarin staat nadere informatie over de invulling van de

zorgplicht voor niet genormeerde stoffen Deze informatieve richtlijn betreft een

nadere invulling van de zorgplicht voor stoffen waarvoor geen

achtergrondwaarde of interventiewaarde is vastgesteld Daarin staat dat het de

bepalingsgrens als achtergrondwaarde voor grond of als streefwaarde voor

grondwater gehanteerd kan worden bij het ontbreken van risico analyse

o [Tekst circulaire Het hanteren van de bepalingsgrens als

achtergrondwaarde voor grond of als streefwaarde voor grondwater heeft

niet de voorkeur omdat als uitgangspunt voor het stellen van normen in

het milieubeleid een risicobenadering wordt toegepast Voor niet

genormeerde stoffen ontbreekt echter een risico analyse De

bepalingsgrens wordt derhalve gehanteerd omdat er geen beter

alternatief beschikbaar is ]

Waarom er tot 1 oktober wel een gedoogbeleid kon worden gevoerd maar nu

niet meer

• Omdat het tijdelijk handelingskader een nadere invulling geeft van de zorgplicht
is is het direct in werking gegaan Bij nieuwe projecten moest dus direct op

PEAS gemeten worden

• Wel is gekozen om voor eerder uitgevoerde partijkeuringen of

water bodemonderzoeken een overgangstermijn tot 1 oktober 2019 in te

stellen waarmee de eerdere milieuhygienische verklaringen nog gebruikt mogen

worden om de betreffende partij grond of baggerspecie toe te passen zonder

aanvullende analyse op PEAS Dit om te voorkomen dat lopende projecten niet

door konden gaan

Met vriendelijke groet

1Q 2e
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien
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DE vraag waarom andere landen geen problemen hebben kan ik nu dit vinden

Andere landen hebben overigens een vergunningplicht en moeten per vracht vergunningen
aanvragen Dat maakt dat in andere landen bet probleem op een andere manier speelt
Vlaanderen en enkele Bundeslander hebben hetzelfde systeem als Nl dat Europees Is

goedgekeurd juist omdat we die zorgplicht hebben

Maar dat lijkt me te populair Kunnen jullie daar nog een stukje voor maken

Met vriendelijke groet
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GoedemiddaQiSQ^bij deze in aanvulling op de beantwoording van de buitenlandvraag van

iQK2g I de beantwoording van iQ 2e is veel preciezer maar voor de redenering is

onderstaande wel handig Vr gr ti0K2e
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Goedemorgen IMZl [
dingen we hebben wet en regelgeving die uitgaat van de zorgplicht Dat houdt in dat als je
een vermoeden hebt je onderzoek moet doen en als je bij dat onderzoek lets in de bodem

detecteert je beleid moet hebben hoe ermee om te gaan Dat beleid moet gestoeld zijn op

wetenschappelijke inzichten Waarom is dit beleid zo opgesteld Omdat we het Verdrag van

Stockholm hebben ondertekend en daarin ons hebben gecommitteerd aan het niet verder

vervuilen van de bodem en waar mogeiijk hem schoner maken Dat gaat in tegen het loslaten

van de 0 1 zolang we geen achtergrondwaarden hebben In Groningen is er tamelijk wijd
verspreid een achtergrondwaarde van 0 16 gevonden als je daar dus meer dan dat gaat

toepassen vervuil je de grond ook al zouden we met zijn alien Never die 3 aanhouden als grens

] de reden van de 0 1 zit hem in tweeBRW
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om alles te verspreiden Belangrijk is dus dat zo snel mogelijk die achtergrondwaarden worden

bepaald Mijns inziens is het overigens niet die 0 1 voor iandbouw natuur die het probieem
veroorzaakt daarvoor hebben we opgenomen dat je een dubbele toets mag doen ais er bijv
nog geen bodemkwaiiteitskaarten zijn opgesteid Het probieem wordt veroorzaakt doordat veel

met name kieine grondbanken grond met meer dan 0 1 weigeren Dat is iets heei anders en

daar zijn we aan aan het werk Grote grondbanken en verschiiiende reinigers waar ik mee

gesproken heb nemen aan tot 3 7 3 Andere ianden hebben overigens een vergunningplicht en

moeten per vracht vergunningen aanvragen Dat maakt dat in andere ianden het probieem op
een andere manier speeit Vlaanderen en enkeie Bundeslander hebben hetzeifde systeem ais Ni

dat Europees is goedgekeurd juist omdat we die zorgpiicht hebben

Een andere reden voor die 0 1 is dat gemeenten en provincies lokaai beieid mogen maken

voigens onze regeigeving Dat mogen zij tussen de achtergrondwaarde die wij nationaai

vaststeiien waar we de data voor aan het verzameien zijn en de interventiewaarde 0ns is

heei duidelijk te kennen gegeven dat 3 7 3 onacceptabei was voor provincies die er vanuit

gingen dat zij schoon waren Men wii tot de daadwerkelijke achtergrondwaarde beieid kunnen

maken onder het mom wij wilien die troep uit de randstad niet Inmiddeis blijkt dat er overai

PEAS in de bodem zit maar in de Noordelijke provincies wel aanzienlijk iager dan in de

randstedeiijke provincies Vanuit het ecologische en humane risico oogpunt kan je
waarschijnlijk meer dan 0 1 maar je biijft met het algemene uitgangspunt schone grond moet

schoon biijven zitten en dan is die 0 1 pas ios te laten ais je weet wat de daadwerkelijke
achtergrondwaarden zijn Vandaar de oproep van de Staatssecretaris aan de gemeenten om zo

snel mogelijk de achtergrondwaarden te bepalen Vandaar ook dat we de dubbele toets hebben

ingebouwd zodat er toch grondverzet kan plaatsvinden ais die nog niet zijn vastgelegd ledere

andere waarde dan de bepalingsgrens en 3 7 3 is een slag in de lucht en niet gebaseerd op

wetenschappelijke onderbouwing of onderbouwing vanuit de regeigeving Een dergelijke
willekeur is gezien we meer opkomende stoffen verwachten lastig voor volgende gevallen
Daar moet een uitlegbaar systeem achter zitten

Tot slot is afvloeiing en uitloging wel degelijk problematisch in relatie tot de

oppervlaktewaternormen uit de KRW en ben ik persoonlijk gezien de ontwikkeling van de

humane tox waarden voor voedselinname de afgelopen tien jaar niet heel positief meer

gestemd over wat een veilige waarde is nu en over tien jaar We zijn verder ook bezig met het

commentaar op de betrouwbaarheidsmarge van de bepalingsgrens maar ook daar moet een

generieke opiossing voor gevonden worden en niet nu op stel en sprong iets alleen voor PEAS

gezien die probieem zeker niet het laatste is waar we mee geconfronteerd gaan worden Er zijn

overigens ook andere stoffen waar een betrouwbaarheidsprobleem van metingen is maar daar

heeft niemand een probieem van gemaakt ook 40 afwijking mogelijk

Tot slot zou het helpen ais jullie ook kunnen uitdragen waarom die 0 1 microgram er is dus hoe

ons systeem in elkaar zit waarom wij Never een zorgpiicht hebben dan vergunningen en

mochten jullie de grondbanken en reinigers aan de lijn krijgen met vragen dan aangeven dat 3

7 3 toegestaan is en verstandig is om daar wel mee te werken om niet de hele boel op slot te

zetten

Maandag ben ik weer bereikbaar Vr gr ti0 2e

Van MO lf2fe1O 20 d 10 2e n@arradis COm

Verzonden dinsdag 22 oktober 2019 14 14

Aan 10 g 1Q 2^ WVL | 10 2e E rws nl I 1Q 2e Q 2e t i0 2el DGRW

^minienw nlf 10 2e

]@witteveRnhns comCC | 10 2e |0 2e □

1 io 2e fS engineers nl

Onderwerp Baggernetdag en andere zaken

Urgentie Hoog

10 2e 10 2e

Dag I0 2e| en l i° 2e |

Ik heb vandaag geprobeerd om Jullie te bellen maar ik kan me voorstellen dat Jullie telefoon net zo

veel overuren maakt ais die van mij Volgende week is de baggernetdag daar hebben Jullie twee

grote timeslots Wij verzorgen een sessie met het POP UP project maar de parallellen met de

huidige discussies liggen natuurlijk voor de hand We leren veel van PEAS Het zijn de opkomende

verontreinigingen waar we nu mee van doen hebben

122023 0218



Wij willen er voor waken dat we een verschillende boodschap uitzenden Een van de uitdagingen
voor ons is dat het steeds moeilijker wordt om de vragen van het journaille te pareren We doen

daarbij serieus ons best om het beleid te verdedigen maar het feit ligt bij ons intern op tafel dat we de

strengste norm op inhoudelijk gronden niet verstandig vinden en het steeds moeilijker wordt om die

verdediging op te houden Daarbij wordt de maatschappelijke schade groot Volgende week

venwachten we zeker felle discussies en daar willen we goed gesteld voor staan Ook wij vinden de

toepassingsnorm te streng {we hebben daar voldoende argumenten voor maar hebben dat nog niet

gedeeld met de buitenwereld en zijn er in geslaagd om telkens om die conclusie been te

manoeuvreren Dat wordt steeds moeilijker en de basis onder ons bestaan is kennisuitwisseling en

niet communiceren is geen optie Daarom lijkt het ons verstandig om op korte termijn even contact te

hebben De baggernetdag en de geplande acties maken het relatief urgent

Met vriendelijke groet

1Q 2e

I
10 2e

www arcadis com

^^ARCADIS
I

O^ISCi CDnsultincy
hvnabiisiBnl
twittrasets

Be green leave it on the screen

□
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is for the exclusive use of the intended recipient s If you are not an intended recipient please note that any form of

distribution copying or use of this communication or the information in it is strictly prohibited and may be unlawful If you

have received this communication in error please return it to the sender and then delete the email and destroy any

copies of it While reasonable precautions have been taken to ensure that no software or viruses are present in our

emails we cannot guarantee that this email or any attachment is virus free or has not been intercepted or changed Any

opinions or other information in this email that do not relate to the official business of Arcadis are neither given nor

endorsed by it
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Ibskf10 lt2eTVan

Aan n^BSK ma IKgKae DGRW

1 DGRW lf1QV2e11QX2« 10 2e l I BSKCc lUU^e

Onderwerp
Datum

Prioriteit

PFAS in water

zondag 27 oktober 2019 13 08 07

Hoog

Haen^TiQ^

Rond de PFAS problematiek in grand en bagger speelt een probleem bij bet grondverzet

Grondbanken weigeren grond aan te nemen omdat ze

1 Bang zijn het niet meer kwijt te kunnen wanneer ze niet weten hoeveel PFAS erin zit

2 Als het op hun terrein ligt is erde zorg dat erdor drainage water met PFAS ontstaat dat

ze nergens kwijt kunnen omdat ze het niet op oppervlaktewater mogen lozen en ook

niet op het riool

Voor die laatste vraag zou ik graag een kort stukje tekst van jullie hebben zsm De stas moet

morgen naar coalitieoverleg en meot hier iets over kunnen zeggen Zij wil weten of we hierin iets

kunnen doen om de grondbanken te helpen grond aan te nemen

Morgen gaat de stas bij Delfland op bezoek dan zal ze daar ook zeker naar vragen Ze wil graag

munitie mee

Met vriendelijke groet

10K2e I

122137 0219



I nOK2e l DGRW

]■ BSK | 10 2e

nu l2el HIU [2a1 DGRW [ I 0 ll2_e|2^
RE aangepaste redeneerlijn

zondag 27 oktober 2019 14 45 51

Van

Aan 101 2e H ■ PRO j 10 2e Iiuil2e1il DGRW

DGRW

^6ne^

Cc 1U 2e

Onderwerp
Datum

Ik kan de aanvullingen niet beoordelen op juistheid Wat ik me wel afvraag is hoe het zit

met andere stofFen die ZZS zijn Hoe gaat men daar dan mee om in het grondverzet en

baggeren Is omgang met zware metalen zoals bij de Zeetoegang IJmond vergelijkbaar of

kan dat zo zonder meting in de Noordzee worden gekieperd

Groet

i10K2^

Verzonden met BlackBerry Work
www bI ackberry com

BSKI lQ 2e lfl minienw nlVan 10 2e

Datum zondag 27 okt 2019 2 33 PM

]| 10 2e ] DBO 10 2eAan

DGR^ 10 2e pmillienw nl [
Kopie [

1 1Q 2e I BSK

@minienwnl 10 2e D10K2e

] DGRW @miiiieiiw nl10 2e10 2e

10 2e n0 2e | DGRW [ t10X2e10 2e

g’miiuen\v nl | I0 2e t 2e tl0 2ej DGRW10 2e

1fd miiiienw Ti110 2e

Onderwerp aangepaste redeneerlijn

H Collega s

Ik heb op basis van de input die we nu hebben de redeneerlijn voor het coalitie overleg

aangepast

Graagjullie kritische blikof het nog consistent is en klopt

Met vriendelijke groet
10 2e I

122167 0220



gXgkBSKf10l 2eTVan

Aan 1UI 2eH1IUTT2gil DC rW | 10 2ef10 f2e^ nmaigBiDGRW DBOX
I DGRW10 2e

10 2e inni2g^ DGRWCc ]^£SK10 2e

Onderwerp

Datum

RE aangepaste redeneerlijn

zondag 27 oktober 2019 15 31 24

Tnpl 1Q 2e |

Neem ik over

Met vriendelijke groet

10 2e I

Van || 10 2e | 2e ^roo^ DGRW | 10 2e7

Verzonden zondag 27 oktober 2019 15 04

10 2e in0 2e | DGRW |

BSK | I0 2e ^minienw nl j ti0 2e

^minienw nl io 2e

BSK | lQ 2er~

io 2e [®minienw nl

Onderwerp RE aangepaste redeneerlijn

pnninienw nl

| minienw nl

I 10 2e n DBO

J DGRW | io 2e ~j minienw nl

5 minienw nl I0 2e j 2e tio 2ej

Aan [ 10 2e

10 2e

CC 1QK2e n0 2e

DGRW 4

Hierbij enkele aanpassingen op de redeneerlijn

Groet Kl0 2e |

10 2e J 10 2e | DG RW C

Verzonden zondag 27 oktober 2019 15 00

Aan

Van n0 2e jS minienw nl

]r 10 2e I PRO

] DGRW | I0 2e ^minienw nl

10 2e
_

BSK l 10K2e EOminienw nl

]5 minienw nl [
I 10 2e I DGRW 4

] BSK

^minienw nl

10 2e

10 2e 10 2e

10 2ej] e 10 2e

1a minienw ni lQ 2e 2e t10l 2elCC 10 2e noj 2^

DGRW [

Onderwerp RE aangepaste redeneerlijn

10 2e

10 2e

Voor inhoud kijk ik meer naar h°X4^llr io 2e [

Bij internationaal zou je vraag kunnen stellen ook andere landen hebben dezelfde verdragen
opgesteld waarom hebben zijn dan geen gedoe Antwoord lijkt me dat implementatie van dit

soort algemene principes varieteit laat zien tussen landen terecht of niet In NL hebben we dat

al jaren geleden vastgelegd met Wbb waterwet etc Dus als je zou willen stellen dat we in NL te

streng zijn komt dat niet door het THK maar door eerder keuzen

Er staat nu dat THK iom vng ipo uvw vno en rws is opgesteld Dat was naar ons idee het

geval maar koepels vonden dat ze bij de 0 1 te weinig betrokken waren Zou ik lets

voorzichtiger formuleren

Groeten
10 2e

Van

Verzonden zondag 27 oktober 2019 14 34

Aanj lQ 2e [I 10K2e 1 DBO E

DGRW ] 10 2e ^minienw ni 10 2e ^2e || 10 2^ DGRW

| 1Q 2e ISminienw nl

10 2e

I5 minien\w nl10 2e 10X2e

122168 0221



in0 2e DGRW ^minienw nl lQ 2e f |

I5 minienw nl | 1Q 2e 2e | i6 ^ DGRW

CC [ 10K2e10 2e

I 10 2e I BSK [

| I0 2e Pminienw nl

Onderwerp aangepaste redeneerlijn

10 2e

H Collega s

Ik heb op basis van de input die we nu hebben de redeneerlijn voor het coalitie overleg

aangepast

Graagjullie kritische blik of het nog consistent is en klopt

Met vriendelijke greet

10 2e ~|

122168 0221



I0 2e | BSK|| 10 2e |@tninienw nl1 | 1P 2^ dgRW[] 10 2e

l B^ I0 2e

DGRW^ io 2e I@minienw nl1

WVL ll 10 2e I@rws nl1
From

Sent Sun 10 27 2019 10 26 04 AM

Subject RE spoed vragen stas

Received

]@nninienw nl]To

10] 2e 10 2e 10 2e i0 2ej

@minienw nl]

Cc @minienw nl1

1} HBJZlI 10 2e10 2e 10 10 2e

DGRW10 2e

Sun 10 27 2019 10 26 13 AM

Hd®
In je mail stelde je een vraag aan maar hij staat niet in de mailing

Ik denk niet dat projecten tussen 8 jiili en 1 oktober hebben zitten slapen We hebben in die periode genoeg brieven van

brancheorganisaties ontvangen over de uitwerking van het handelingskader

Wij hebben oa op de volgende manier gecommuniceerd
1 met een brief aan alle gemeenten provincies en waterschappen aandacht gevraagd voor het handelingskader Die brief is

half eind juli verstnurd

2 nieuwsbericht van te voren gedeeld met koepels en ook via VNO NCW aandacht gevraagd aan brancheoiganisaties
2 in verschillende nieuwsbrieven is het nieuwsbericht geplaatst en op de website van bodemplus

Groet io 2e

GioetJ Q0 26

Verzonden met BlackBerry Work

www blackbeny com

BSK 10 2e @minienw tilVan 1P 2e

Datum zondag 27 okt 2019 10 05 AM

|} HBJZ i l0X2e 1@minieiiw nl

10 2e l@minienw nl 10 | 10 2e | WVLI d Q0 2e |fa rws nl J 10 2e fi 2e 110 2ejj DGRW

I0 2e |@miiiienw iil

10 2e 10 2e DGRWAan

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

|@ininienw iil

10 2e BSK i 10K2e @minienw nlKopie
10 2e lD 2e DGRW 10 2e

Onderwerp RE spoed vragen stas

H 10 2e ea

Wat fijn dat juillie dit oppakken in het weekend dank daarvoor Paar opmerkingen

Het zou heel fijn zijn wanneer we een concept antwoord vandaag kunnen sturen Ik wil dat rand 18 00 uur doen Ik zal plakken en knippen uit wat

Jullie aanleveren DaarbiJ kan ik dan opmerken dat we de Juridische consequenties nog laten controleren voor dit onderwerp

Ik lees dat we dit principe voor andere stoffen ook hanteren Kunje daareen voorbeeld vangeven dat zou erg helpen

Toetsingvan mij kloptdit

op 8 juli hebben we hetTHK naar de tweede kamergestuurd daarmee ging het in op 8 juli voor nieuwe projecten

voor bestaande projecten waarbij andere onderzoeken en herkeuringen nodig waren was een overgangstermljn tot 1 oktober Het lijkt er op dat

men voor bestaande projecten tussen 8 juli en 1 oktober heeft zitten slapen

Vraag die dit oproept hoe actief hebben wij gecommuniceerd

Met vriendelijke groet
10 2e

100596 0222



1@miiiietiw nL} HBJZ

Datum zondag 27 okt 2019 8 52 AM

Aan

I0 2e 10 2eVan

DGRW 10 2e |fa minienw nl 10 | 10 2e | WVL 10 2e

■fSminLenw nl

BSK | 10 2e |@minienw til 10 2e | 10 2^
Sminienw iil

10 2e 10 2e L@i ws nl

10 |l0 2e] DGRW 10 2e

10 2e ^BSK | 10 2e @tninienw nlKopie
10 2e [10K2e DGRW 10 26

Onderwerp RE spoed vragen stas

Hallo| 10 2e |
Ik meet er even heel snel naar kijken want we gaan zo weg

De zorgplicht voIgt niet alleen urt de Wbb maar in dit geval niet onbelangrijk ook uit de Waterwet juist artikel staat in de toelichting bij de regeling die ik in

ontwerp heb opgesteld
Daarin komt ook de POP verordening volgens mij ter sprake^ daaruit voIgt dat we van deze stoffen af moeten^ zie dus weer de toelichting
Ik denk dat bij dit alles ook de kanttekening past dat het niet eenduidig is andere landen hebben niet allemaal dezelfde norm dus we krijgen vast het verwijt

beste jongetje van de klas net als bij PAS daarin worden in de verschillende lidstaten ook verschillende normen gehanteerd en daar heeft niemand een goede

verklaring voor Dat zal hier ook gaan spelen Dit is onze interpretatie van het voorzorgbeginsel die internationaal gezien niet in beton gegoten is en nergens

111 in internationale regelgeving vastligt
Daarom zou ik er meer in het algemeen de zin bij zetten die ik al eerder in veel mails heb doorgegeven en die er op neerkomt dat het hier ZZS betreft waarvan

wij niet willen dat die zich steeds verder in het milieu verspreiden Als we weten dat de stof ingrond en bagger voorkomt d w z boven de detectiegrens
moeten we die grond en bagger niet verspreiden in schone gebieden en ook niet toepassen in omstandigheden waarvan we nog geen kennis hebben zoals in

oppervlakte en grondwater omdat de stof zich dan juist verder kan verspreiden via het water Dat is het voorzorgbeginsel Ik denk dat we dat nog eens holder

moeten uitleggen Het komt er op neer dat als je kennis hebt van een verontreiniging met ZZS je uit voorzorg je beleid er op richt dat die stof niet in het milieu

moet komen zie in dit geval de POP verordening die dat ook als uitgangspunt heeft

Hettijdelijk handelingskader werkt dit consequent uit

PFAS mag niet worden toegepast in water want dan kan het zich verspreiden en daar weten we nog te weinig over

Daarom mag op gronden waar de norm 3 en 7 geldt toch alleen worden toegepast boden de grondwaterspiegel

Uitzonderingen worden alleen gemaakt als de bodem al verontreinigd is en niet viezer kan worden doorde toepassing zie stroomafwaarts discussie en op

landbouw naturgronden hebben we ook een bepaling opgenomen dat de norm 0 1 niet geldt als defeitelijke situatie al een slechtere kwaliteit heeft

Omdat dit onze nationale invulling is van het voorzorgbeginsel zou ikaltijd bovenstaande redenering erbijgeven want men komt straks vast net als bij de PAS

aan met landen die het allemaal veel soepeler doen

De POP verordening heeft ook normen voor bestaande situaties die duizenden malen soepeler zijn dan die in Nederland dat vraagt om uitleg waarom wij zo

streng zijn

0ns beleid komt niet 1 1 uit het internationale recht rollen het is niet verplicht om het precies zo te doen en niet anders dus we kunnen niet zeggen we

moesten wel en konden niet anders hier liggen onze eigen keuzen aan ten grondslag en die moeten worden uitgelegd toegelicht zoals hierboven gedaan
Ik had ooit aan |l0 2e| een uitspraakvan de raad van state toegestuurd die de zorgplicht ook zo uitlegde als wij doen bij niet genormeerde stoffen ik kan die

niet meer vinden misschien |l0 2e| nog wel Het is inmiddels al wel lang geleden maar er is dus juridisch bewijs dat we de zorgplicht zo moeten uitleggen als we

doen We kunnen daar niet op wijzen zo lang die uitspraak niet boven water is gekomen daarom is het jammer dat ik die niet heb kunnen terugvinden omdat

ik daarvoorvan mening was dat de zorgplicht doorons te streng werd geinterpreteerd kan ik me heel zeker herinneren dat de uitspraak er is wanttoen heb ik

mijn bezwaren tegen onze huidige uitleg van de zorgplicht opgegeven Want eigenlijk vond ik het duste streng en dat dit helemaal niet uit de zorgplicht voIgt
Omdat onze huidige uitleg van de zorgplicht nogal subjectief is en ook net zogoed een heel andere lijn vrdedigt kan worden zou hetfijn zijn als we erop

zou den kunnen wijzen dat de rechter onze redenering ook volgl
Ik zal later nog een nieuwe poging ondernemen die uitspraak terug te vinden maar misschien dat |l0 2e| die uit haar mailbox kan vissen het is nu wel zeker

een jaargeleden toen ik net bij PFAS betrokken raakte

10 2e DGRWan

Verzonden zaterdag 26 oktober 2019 22 32

Aan 10 10 29 WVL 10 2e HBJZ

_

BSK

10 2e ^ 2e 10 2e^ DGRW

10 29 | 1Q 2e | DGRWBSK | 10K2e |io 2e10 2eCC

Onderwerp spoed vragen stas

Urgentie Hoog

Beste | 1Q 2e ^|^ tlO] 2ei

Maandagochtend 9 15 uur staat een overleg met de Staatssecretaris gepland ZiJ heeft de volgende vragen gesteld {zoveel mogelijkgebruik

gemaakt van bestaande teksten Graagjullie reactie op mijn concept antwoorden Ik moet de antwoorden definitief hebben voor het overleg
metde Stas Lukt het daarom om uiterlijk maandagochtend 8 30 uurte reageren

Waar in welke wet vastligt dat we bij ZZS niets meer kunnen waardoor het tijdelijk handelingskader een verruiming is waar die wet

vandaag komt EU regelgeving

V Dat er in de praktijk geen grond en baggerspecie mag worden verzet waarin een niet genormeerde verontreinigende stof is gedetecteerd

{zonder lokaal beleid voIgt uit het voorzoigsbeginsel

V Het voorzorgbeginsel voIgt ook uit Verdrag betreffende de werking van de Europese U nie en met name artikel 191 lid 1 en de daarop

gebaseerde Kaderrichtlijn water en de Kaderrichtlijn Afvalstofen en de richtlijn prioritaire stoffen

V Ook in het verdrag van Stockholm VN over persistente verbindingen is het voorzorgbeginsel uitgangspunt

V Het is een basisbeginsel verankerd in vele verdragen Door normstelling wordt invulling gegeven aan dit basisbeginsel

V Voorts is de zorgplicht van artikel 13 Wet bodembescherming van toepassing op hetgebruik van grond en baggerspecie op de landbodem

en de zorgplicht van artikel 7 Bbk op het gebruik van grond en baggerspecie in oppervlaktewater

V In de Regeling Bodemkwaliteit wordt verwezen naar de Circulaire Bodemsanering Daarin staat nadere informatie over de invulling van

de zorgplicht voor niet genormeerde stoffen Deze informatieve richtlijn betreft een nadere invulling van de zoi^plichtvoorstoffen

100596 0222



waarvoorgeen achtergrondwaarde of interventiewaarde is vastgesteld Daarin staat dat hetde bepalingsgrens als achtergrondwaarde

voor grand ofals streefwaarde voorgrondwater gehanteerd kan worden bij het ontbreken van risico analyse
o [Tekst circulaire Het hanteren van de bepalingsgrens als achtergrondwaarde voorgrond of als streefwaarde voorgrondwater

heeft niet de voorkeur omdat als uitgangspunt voor het stellen van normen in het milieubeleid een risicobenadering wordt

toegepast Voor niet genormeerde stoffen ontbreekt echter een risico analyse De bepalingsgrens wordt derhalve gehanteerd
omdat er geen beter alternatief beschikbaar is ]

Waarom er tot 1 oktober wel een gedoogbeleid kon worden gevoerd maar nu niet meer

V Omdat het tijdelijk handelingskader een nadere invulling geeft van de zorgplicht is^ is het direct in werking gegaan Bij nieuwe projecten

moest dus direct op PFAS gemeten worden

V Wel is gekozen om vooreerder uitgevoerde partijkeuringen of water bodemonderzoeken een overgangstermijn tot 1 oktober 2019 in te

stellen waarmee de eerdere milleuhygienische verklaringen noggebruikt mogen worden om de betreffende partij grond of

baggerspecie toe te passen zonder aanvullende analyse op PFAS Dit om te voorkomen dat lopende projecten niet door konden gaan

Met vriendelijke groet

10X2e L
10 2e

Ministerie van Infrastructuur an Waterstaat

Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Ml 10 2e

I 10 2e] S minienw nl

www riiksoverheid nl ministeries ienw

100596 0222



DGRW[|~ I0 2e n@minienw nl1 ll i0 2e ^ I BSKfl iP 2e |@minienw nl1

I BSKlT^^ iO 2e l@minienw nllT I0 2e

10^To

10 2e kWVLllI 10 2e

it^|i ve^ifflGRW^ 10 ge n@minienw nl1
10 2e 0 2ej DGRW|
|@nnin ienw nl]

10 2^ ]] BSK

@rws nl] 10K2e

]@minienw nl] | [1Q 2e |[10 2eTCc 10 2e

BSKH 10 26

From

Sent Sun 10 27 2019 1 44 30 PM

Subject RE PFAS in water

Received Sun 10 27 2019 1 44 31 PM

Dank

Metvriendelijke groet

Van DGRW10 2e

Verzonden zondag 27 oktober 2019 13 41

Aan

jit^
BSK || 10 24 I

1Q 2e BSK WVL BSK I 10 2e10 2e10 2e

I0 2e | 10 H DGRW | 10 2e ^10K2ek
Onderwerp RE PFAS in water

Ik denk dat dit om afValwater gaat ik stuur het daarom ook door iiaar I0 2e en | l0 2e |
Volgens mij kan er alleen draiiiaigewater plaats vinden als er water bij de opgeslagen grond komt Als ze de opgeslagen

grond dus afdekken kan er geen drainage plaatsvinden Moeten ze de grond wel binnen 3 jaar afvoeren anders is het

alsnog afvalstof

Maar ik ben geen afvalwaterexpert dus graag deze vraag naar | I0 2e

met groet | ioi ge |
Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

BSKCC

10 2e BSK 10 2e @minienw tilVan

Datum zondag 27 okt 2019 08 08

Aan | iD 2e |e ^ ] | BSK | 10 2e |@minienw nl

10 2e ^10 26| DGRW j
@minienw nl10 2e DGRW 10 2s

@minienw nL J 10 2e] ^10 2e BSKKopie 10 2e

10 2 J @niLnLenw nl

Onderwerp PFAS in water

en| i0 2e

Rond de PFAS problematiek in grond en bagger speelt een probleem bij het grondverzet

Grondbanken weigeren grond aan te nemen omdat ze

1 Bang zijn het niet meer kwijt te kunnen wanneer ze niet weten hoeveel PFAS erin zit

2 Als het op hun terrein ligt is er de zorg dat er dor drainage water met PFAS ontstaat dat ze nergens kwijt kunnen omdat ze

het niet op oppervlaktewater mogen lozen en ook niet op het riool

Voor die laatste vraag zou ik graag een kort stukje tekst van jullie hebben zsm De stas moet morgen naar coalitieoverleg en meot

hier iets over kunnen zeggen Zij wil weten of we hierin iets kunnen doen om de grondbanken te helpen grond aan te nemen

Morgen gaat de stas bij Delfland op bezoek dan zal ze daar ook zeker naar vragen Ze wil graag munitie mee

Met vriendelijke groet

H

10 2e

107514 0223



10 2eTo Veldhoven S van Stientje DBO[l
\ DBOI

@minienw nl]

]@minienw nl] DGRWII io 2e I@minienw nl110 2e 10 2e 10 2eCc

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

Sent

Subject Update vragen

Received

Redeneerliin voor coalitie overleqi e^[ljiBQCX
Concept ultnodiging deelnemers region ale werkconferenties docx

1Q 2^ \ BSK

Sun 10 27 2019 4 22 44 PM

Sun 10 27 2019 4 22 46 PM

Beste Stientje

Hierbij zover als we nu zijn Bijgevoegd vind je

Aangepaste redeneerlijn voor het coalitie overleg

Aangepaste uitnodiging voor de werkconferentles

En onderstaand je vragen en zover als ik nu ben met het verzamelen van antwoorden

Er wordt nog hard gewerkt aan de verdere beantwoording zo Is Rijkswaterstaat bezig om de in de Volkskrant genoemde projecten

te bezien van commentaar

Met vriendelijke groet

10 2e

11 1 10 2 g

107504 0224



10 2e l BSKI 10 2 ^ @tninienw nl1To

]@minienw nl] DGRWII io 2e I@minienw nl110 2e 10 2e 10 2eCc DBOl

[10 2e | 10 2e

From

Sent

Subject RE Update vragen

Received

10 2bBSK[
Veldhoven S van Stientje DBO

Sun 10 27 2019 7 43 34 PM

@minienw nl]

Sun 10 27 2019 7 43 35 PM

Dank en eens met de nieuwe versie van de brief

Verzonden met BlackBerty Work
www blackbeny com

] BSK 1 10 2e |@minienw nlVan[
Datum zoiidag 27 okt 2019 4 22 PM

Aan Veldhoven S van Stientje DBO |
^• DBO

10 2e

10 2e @minienw nl

[@minienw nl10 2e 10 2e 10 2e DGRW d I0 2e |@mLnienw nlKopie

|@minienw nl10 2e 10 2e 1 BSK i 10 2e

Onderwerp Update vragen

Beste Stientje

Hierbij zover als we nu zijn Bijgevoegd vind je
Aangepaste redeneerlijn voor het coalitie overleg

Aangepaste uitnodiging voor de werkconferenties

En onderstaand je vr^en en zover als ik nu ben met het verzamelen van antwoorden

Er wordt nog hard gewerkt aan de verdere beantwoording zo is Rijkswaterstaatbezig om de in de Volkskrant genoemde projecten te

bezien van commentaar

Met vriendelijke groet
10 2e

11 1 10 2 g

100574 0226



] DGRWiI 10 2e |@tninienw nl1 | 10 2e | 10 2eT
BSK[| I0 2e I@minienw nl1 io 2e | 2e DGRWiI iQ 2e |@minienw nl1

10K2e ll BSKl I0 2e |@tninienw nI]
10 2e ^10 2e] DGRW

Sun 10 27 2019 8 39 06 PM

To

Cc

From

Sent

Subject RE openstaande vragen van de stas

Received Sun 10 27 2019 8 39 07 PM

We hadden deze ook al beantwoord in een van de nota s Daar hadden we geschreven
2 Afvoer veegvuil en andere kleine partijen
Gemeenten en particulieren hebben vaak zeer kleine hoeveelheden grand over b v van het vegen van de straat schoonmaken

straatkolken of werkzaamheden in eigen tuin Volgens de bodemregelgeving kunnen die b v bij een milieustraat zonder

bodemonderzoek worden verzameld en naar een grondbank afgevoerd Deze zullen de grand vender samenvoegen en op de

samengevoegde partij een keuring verrichten om de kwaliteit vast te stellen

Voor PFAS gelden hiervoor geen andere regels dan voor de andere stoffen Voor grond van kwaliteit wonen of Industrie is de

maximale waarde weer de 3 7 3 Dg kg
Signalen uit de praktijk geven aan dat grondbanken huiverig zijn geworden voor inname van grond zonder toets op PFAS Dit is

op zich een private afweging van een grondbank Dit zal waarschijnlijk minder worden wanneer er een achtergrondwaarde is

vastgesteld en het vertrouwen van de markt weer toeneemt Vender kan de gemeente ervoor kiezen om de partij die ze in de

milieustraat verzamelt te laten onderzoeken voordat het aan de grondbank wordt aangeboden
Van de site van Bodemplus
Voor grond en baggerspecie geldt de meldingsplicht voor alle toepassingen inclusief kortdurende en tijdelijke opslagj met

uitzondering van

■ de toepassing van grond of baggerspecie door particulieren
■ het toepassen van grond of baggerspecie binnen een landbouwbedrijf als de grond of baggerspecie afkomstig is van een tot dat

landbouwbedrijf behorend perceel grond waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld als op het perceel grond waar de grond
of baggerspecie wordt toegepast
■ het verspreiden van baggerspecie uit een watergang over de aan de watergang grenzende percelen
■ het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m^ Voor het toepassen van schone grond en

baggerspecie in hoeveelheden vanaf 50 m^ moet eenmalig de toepassingslocatie worden gemeld
■ het tijdelijk verplaatsen of uit de toepassing wegnemen van grond of baggerspecie als deze vervolgens zonder te zijn bewerkt

op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde conditie opnieuw in die toepassing wordt aangebracht

] DGRW

Verzonden zondag 27 oktober 2019 20 32

BSK

10 2eVan

Aan I ^10 2e 10 2e | 10 2e^] DGRW | 10 2e ^ 2e ^10 2e^ DGRW

BSK

Onderwerp RE openstaande vragen van de stas

10 ZeCC

Hoi

Dit is wat ik heb kunnen vinden over acceptatie van kleine partijen
VBinnen de bestaande richtlijnen en protocollen voor het opslaan en verwerken van grond is het toegestaan om kleine

partijen grond te accepteren zonder keuring
V Dit gaat bijvoorbeeld om partijen die zijn ontstaan door inzameling van particulier en zeer kleinschalig professioneel

grondverzet bijvoorbeeld grond afkomstig van kleinschalige inzameling op milieustraten van gemeenten
VDus ook grond die niet is geanalyseerd op PFAS

V Milieustraten en andere ontdoeners leveren regelmatig hoeveelheden onder de 25 m^ aan bij grondbanken
De vraag van de Stas was

V Wat kunnen we doen om het klein regionaai grondverzet weer op gang te brengen hoveniers e d Kunnen we afspreken
dat binnen een gemeente bvx aantal kuub gewoon verspreid kan worden wanneer het om tuinen gaat

Ik heb niet kunnen achterhalen of bovenstaande 25m3 ook geldt voor toepassen van kleine partijen Het lijkt me eigenlijk
niet Voor de regionale opiossing bestaat toch juist het systeem van bodemkwaliteitskaarten die kunnen dan dienen als

bewijsmiddel
Voor meer informatie moet ik morgen contact hebben rws bodemplus
Groet UiOKgeji
Van 10 2e |l0K2e BSK 1 10 2e

Verzonden zondag 27 oktober 2019 17 13

^minienw nl

10 2e | 10 2e | DGRW 10 2e 10 2e DGRW@minienw nlAan

10 2e ^ 2e | 10 2e^] DGRW10 2e 10 2e@minienw nl @minienw nl

BSK 1 10 2e |@minienw nl

Onderwerp openstaande vragen van de stas

Ha allemaal

10 2eCC

[ neem het over vafl^t^als ze aangafBRW

Rest nog paar openstaande vragen van stas als ik het goed heb

Uit de mailwisseling begrijp ik dat| 1Q 2^ vraag over klein onderhoud oppakt op basis van bodem qena

Vraag rond aantal en of voorbeelden grondbanken die wel grond vervuild me PFAS aannemen |10 2e] heb jij daar zicht op

Buitenland vraag waarom hebben andere geen probleem Weet niet precies of die vraag van stas of niet en wanneer die is

gesteld
Problematiek rond de detectiegrens wie kan dat beantwoorden ^10 2e of| 10 2e ~| of moeten we daar RIVM voor

benaderen waarom anderen geen probleem
107500 0227



Groetl ataRel
10 2e [10X26

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
10 pe 106 10 {2e 10 2^s

S I 10 2e J@tninienw nl

107500 0227



10Xge DGRWiI
DGRWH io 2e I@minienw nl1 i0X2e | 2e fio 2e dgRW[

\ BSKl I0 2e I@tninienw nI]
\ BSK

Sun 10 27 2019 8 41 16 PM

l@minienw nl]10 2e 10 2eTo

J@minienw nl]10 2e

Cc 10X2e

From [10 2e | 10 2e

Sent

Subject RE openstaande vragen van de stas

Received Sun 10 27 2019 8 41 18 PM

Hoe verhoudt de meldingspicht zich tot het meten Geen meldingsplicht geen meting
10 2e 10 2e

10 2e

Ministerie van InfraEtructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 3 2515 XP Den Haag

S 06| 10 2e Isecr | 10 2e OeJ 10 2e tl^3|0 2jj 10 2e

S I 10 2e J@minienw nl

10 29 | 10 29 | DGRW

Verzonden zondag 27 oktober 2019 20 39

J DGRW r00K2e JlOX2e

Van

I0 2ej DGRW10X2e BSK 10 2e {2eAan

10 2e I bSK

Onderwerp RE openstaande vragen van de stas

We hadden deze ook al beantwoord in een van de nota s Daar hadden we geschreven
2 Afvoer veegvuil en andere kleine partijen
Gemeenten en particulieren hebben vaak zeer kleine hoeveelheden grond over b v van het vegen van de straat schoonmaken

straatkolken of werkzaamheden in eigen tuin Volgens de bodemregelgeving kunnen die b v bij een milieustraat zonder

bodemonderzoek worden verzameld en naar een grond bank afgevoerd Deze zullen de grond vender samenvoegen en op de

samengevoegde partij een keuring verrichten om de kwaliteit vast te stellen

Voor PFAS gelden hiervoor geen andere regels dan voor de andere stoffen Voor grond van kwaliteit wonen of Industrie is de

maximale waarde weer de 3 7 3 Dg kg
Signalen uit de praktijk geven aan dat grondbanken huiverig zijn geworden voor inname van grond zonder toets op PF \S Dit is

op zich een private afweging van een grondbank Dit zal waanschijnlijk minder worden wanneer er een achtergrondwaarde is

vastgesteld en het vertrouwen van de markt weer toeneemt Verder kan de gemeente ervoor kiezen om de partij die ze in de

milieustraat verzamelt te laten onderzoeken voordat het aan de grondbank wordt aangeboden
Van de site van Bodemplus
Voor grond en baggerspecie geldt de meldingsplicht voor alle toepassingen inclusief kortdurende en tijdelijke opslag] met

uitzondering van

■ de toepassing van grond of baggerspecie door particulieren
■ het toepassen van grond of baggerspecie binnen een landbouwbedrijf als de grond of baggerspecie afkomstig is van een tot dat

landbouwbedrijf behorend perceel grond waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld als op het perceel grond waar de grond
of baggerspecie wordt toegepast
■ het verspreiden van baggerspecie uit een watergang over de aan de watergang grenzende percelen
■ het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m^ Voor het toepassen van schone grond en

baggerspecie in hoeveelheden vanaf 50 m^ moet eenmalig de toepassingslocatie worden gemeld
■ het tijdelijk verplaatsen of uit de toepassing wegnemen van grond of baggerspecie als deze vervolgens zonder te zijn bewerkt

op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde conditie opnieuw in die toepassing wordt aangebracht

\] DGRW 1 10X2S bminienw nl

CC

10 2eVan

Verzonden zondag 27 oktober 2019 20 32

I BSK 0 I0 2e

@minienw nl

Aan I 10 2^ ^minienw nl |

10X2e JX2e | 10] 2e^ DGRW

10X2e 10K2e DGRW

10X2e 10X2e @minienw nl

BSK | 10 e |@minienw nl

Onderwerp RE openstaande vragen van de stas

Hoi

Dit is wat ik heb kunnen vinden over acceptatie van kleine partijen
VBinnen de bestaande richtlijnen en protocollen voor het opslaan en verwerken van grond is het toegestaan om kleine

partijen grond te accepteren zonder keuring
V Dit gaat bijvoorbeeld om partijen die zijn ontstaan door inzameling van particulier en zeer kleinschalig professioneel

grondverzet bijvoorbeeld grond afkomstig van kleinschalige inzameling op milieustraten van gemeenten
VDus ook grond die niet is geanalyseerd op PFAS

V Milieustraten en andere ontdoeners leveren regelmatig hoeveelheden onder de 25 m^ aan bij grondbanken
De vraag van de Stas was

V Wat kunnen we doen om het klein regionaal grondverzet weer op gang te brengen hoveniers e d Kunnen we afspreken
dat binnen een gemeente bvx aantal kuub gewoon verspreid kan worden wanneer het om tuinen gaat

Ik heb niet kunnen achterhalen of bovenstaande 25m3 ook geldt voor toepassen van kleine partijen Het lijkt me eigenlijk
niet Voor de regionale opiossing bestaat toch juist het systeem van bodemkwaliteitskaarten [die kunnen dan dienen als

bewijsmiddel
Voor meer informatie moet ik morgen contact hebben rws bodemplus
Groet KIQXae

r
l M0 2e 10X2e

10X2eCC

BSK ^minienw nl\ s 10 2e

100573 0228



Verzonden zondag 27 oktober 2019 17 13

1Q 2e | 10^ DGRW
_

fSminienw nl | 10 2e ^ 2e] | 10 2e^] DGRW

BSK 10 2e @minienw nl

Onderwerp openstaande vragen van de stas

10 2e 10 2e DGRW@minienw nlAan

10 2e 10 2e @minienw nl

10 2eCC

Ha allemaal

Ik ben weer in de lucht beetje spuit elf gevoel maar goed] neem het over vafl^^als ze aangaf
Rest nog paar openstaande vragen van stas als ik het goed heb

Uit de mailwisseling begrijp ik dat | 10 2e | vraag over klein onderhoud oppakt op basis van bodem qena

Vraag rond aantal en of voorbeelden grondbanken die wel grond vervuild me PFAS aannemen |io 2e] heb jij daar zicht op

Buitenland vraag waarom hebben andere geen probleem Weet niet precies of die vraag van stas of niet en wanneer die is

gesteld
Problematiek rond de detectiegrens wie kan dat beantwoorden Ql0 2e of| 10 2s ~| of moeten we daar RIVM voor

benaderen waarom anderen geen probleem

Groetl 10 [2e
10 2e| 10 2e l

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
S 06 | 10 2e | 5ecr | 10K2e 06j 10 2e h 3|P P|^ 10 2e

S I 10 2e l@minienw nl

100573 0228



[10 2e 10 2e | BSK[| 10 29

1 BSKll I0 2e I@tninienw nl1

DGRWiI I0 2e

10 2e I0 2e |@j e u gdautorite it n I]To @minienw nl]

@minienw nl1
^

J DGRWfl io E ^ l@minienw nTi

10 2e

10 2e |10 2el10 2eCc

J@minienw nl] 10 J 10 2eDGRWl io 2^

WVL lf To 2^

From

Sent

10 2e

rws nl]
10 2e | 2e tl0 2ej DGRW

Sun 10 27 2019 8 58 56 PM

Subject RE openstaande vragen van de stas

Sun 10 27 2019 8 58 57 PMReceived

Hoi allemaal

Met de meetonzekerheid betreffende de detectiegrens is Rivm bezig in overleg met DGWB Er wordt gezocht naar een

algemene oplossing omdat voor alle stoffen geldt dat hoe dichter je tegen de grens van hetgeen je kan meten aan zit hoe

groter het risico is dat je meting niet helemaal precies is of dat je de font maakt dat je 1 iets meet dat er niet is of 2 dat je
iets niet meet terwijl er wel iets is De systematiek van de oplossing die nu gezocht wordt voor PEAS moet ook houdbaar

zijn voor andere niet genormeerde stoffen Anders is het niet verdedigbaar om van die 0 1 afte wijken De risico’s die

hierboven genoemd zijn heb je overigens altijd maar de kans erop wordt kleiner als je wat ruimer boven de detectiegrens
kan meten

Omdat het meetprobleem een algemeen probleem is dat niet specifiek is voor PFAS en dat groter is naarmate je dichter bij de

detectiegrens zit is het belangrijkte weten dat de iabs met die 0 1 nog niet op de detectiegrens zitten en nog nauwkeuriger

kunnen meten Dat doen de iabs niet omdat het niet gevraagd wordt en duurder is maar dat betekent ook dat de onzekerheid

met betrekking tot de betrouwbaarheid van de meting geringer is dan de uitvoering nu doet voorkomen De ringtest gaat overigens

hier bij helpen Die vergeiijkt de meetwaarden van de iabs met elkaar en met een standaard Op basis van de ringtest kunnen we

een betere inschatting maken van het probleem en van een eventuele oplossing van het probleem als het daadwerkelijk

problematisch is of dat het probleem alleen wordt aangegrepen om op een generieke manier van die 0 1 af te komen en die

omhoog bij te stellen

Met betrekking tot de iaboratoria zij hebben zelf systemen en criteria voor accreditatie AS3000 en AP 04 welke voor PFAS sneiler

tot stand kunnen worden gebracht dan bijvoorbeeid een NEN norm Op dit moment werken de Iaboratoria met de methode zoals

door het expertisecentrum PFAS voor de gemeente Dordrecht is opgesteld staan vermeld op de website van BodemPius maar

dat is geen verplichting dus men magervan af wijken DGWB heeft de iaboratoria opdracht gegeven inci betaling om te zorgen

voor een geaccrediteerde methode voor het meten van PFAS Daar zijn zij nu mee bezig Dat zal op 1 april 2020 worden

opgeleverd ik zit op 11 november met de iaboratoria om dit te bespreken inclusief bespreking van brief wanneer de Iaboratoria

aan AS3000 en AP 04 moeten voidoen Ais de methode in april wordt opgeleverd is 2 maanden een redelijke korte tijd voor de

iaboratoria om te zorgen dat zij hun standaard daaraan hebben aangepast

Vr gr |[10 26^
Van 10 2e ho 2e BSK

Verzonden zondag 27 oktober 2019 18 01

Aan I 10 2e ^] 2e | 10 2e j dGRW

Id DG RW

Onderwerp RE openstaande vragen van de stas

10 2s 10 2e 10 2e DGRWCC

Hoi

Paar vragen in rood

Groet I 1D [2e

Onzekerheid detectiegrens is Rivm mee bezig Ik heb aangegeven dat we een algemene oplossing moeten vinden die ook

voor detectiegrens andere stoffen geldt want het is altijd zo dat het betrouwbaarheidsinterval op detectiegrens veel breder

is dan daarboven en meer kansen op fouten van eerste en tweede orde graag wat begrijpelijker opsclirijven Overigens
heeft Etta aangegeven dat labs PEAS nog veel nauwkeuriger kunnen meten dan 0 1 wat moeten we daar mee dus dat het

eigenlijk niet de detectiegrens is ze kunnen dus nog nauwkeuriger Met andere woorden problematiek met 0 1 wordt

volgens haar overdreven te zwaar aangezet
Labs zijn daamaast bezig om voor 1 apr 2020 methoden ed wat zit er onder en dergelijke beter vast te leggen is opdracht
van I [ zodat iedereen ook echt volgens zelfde standaard werkt kan nu nog gedoken worden Ze hebben om brief

gevraagd waarin we aangeven wat deadline voor hen is om het door te voeren suggestie labs was 1 jul 2020 kan dat

eerder Moet nog nader besproken worden

10 2el 10 2e [
[ 10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
S OG I 10 2e [seer I 10 [2e Qs] 1Q 2e l a|0 2^[10 26

t l@minienw nl10 2e

100572 0229



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

Verzonden zondag 27 oktober 2019 17 45

BSK 1 10 2e |gpminienw nl | 10 2e |i 2e | 10 2e| dGRWAan | 1Q 2e ^10 2e

10 2e ^minienw nl

\ DGRW 1 10 S6 pminienw nl

^minienw nl

Onderwerp RE openstaande vragen van de stas

Onzekerheid detectiegrens is Rivm mee bezig Ik heb aangegeven dat we een algemene oplossing moeten vinden die ook

voor detectiegrens andere stoffen geldt want het is altijd zo dat het betrouwbaarheidsinterval op detectiegrens veel breder

is dan daarboven en meer kansen op fouten van eerste en tweede orde Overigens heeft |io 2^Kangegeven dat labs PFAS

nog veel nauwkeiiriger kunnen meten dan 0 1 dus dat het eigenlijk niet de detectiegrens is ze kiinnen dus nog

nauwkeiiriger Met andere woorden problematiek met 0 1 wordt volgens haar overdreven te zwaar aangezet
Labs zijn daamaast bezig om voor 1 apr 2020 methoden ed beter vast te leggen is opdracht van | io ^e | zodat iedereen

ook echt volgens zelfde standaard werkt kan nu nog gedoken worden Ze hebben om brief gevraagd waarin we

aangeven wat deadline voor hen is om het door te voeren suggestie labs was 1 jul 2020 Moet nog nader besproken
worden

Nu even snel op iphone kan later vanavond nog kijken

10 2e 10 2e DGRWCC 10 2e

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

Van | 10 2e l0 2e

Datum zondag 27 okt 2019 5 31 PM

Aan | 10 26 p 2e jl0 2ej DGRW j 10 2ey
Kople | I0 2e | | 10 2e | DGRW 10 2e

Sniiiiienw nl

1@minienw nlBSK i 10 2e

n@minienw nl

]@minienw nl 10K2e ^10 2^ DGRW

10 2e

Onderwerp FW openstaande vragen van de stas

Kun jij onzekerheid detectiegrens beantwoorden

Groetl 10 2e

10 2el 10X2e [
10 2e

Ministerie van InfraEtructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat S 2515 XP Den Haag
S 06i 10 2e hecr | 10 2e 06 | I0 2e tlf]|0 2^ 10 2e

S I 10 2e

Van

J@minienw nl

DGRW | 10 2e |@minienw ni

Verzonden zondag 27 oktober 2019 17 18

Aan | 10 2e i0 2e ] bsk | 10 2e

@minienw nl

DGRW j I0 2e @minienw nl

10 2e bsk 10 2e @minienw nl

Onderwerp RE openstaande vragen van de stas

Ik kan pas vanavond weer meekijken
Dan zal ik een redeneerlijn over klein onderhoud opstellen
Buitenland vraag heb ik al een antwoordvoor opgesteldvanmiddag Was dat niet voldoende

Onzekerheid metingen rond detectiegrens zie mail zojuist
Groetl io 2e

10 26

10 2e | 10 2e | DGRW

DGRW 10 2e |@minienw ni 10 2e ^ 2e | 10 2e ]

@minienw nl

10 2e 10 2e

CC

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberr\ coin

Van I 10 2e 10 2e \ B SK 10 2e l@minietiw nl

Datum zondag 27 okt 2019 5 12 PM

Aau | I0 2e U I0] j i0 2e| DGRW J ^@minienw nL I [10 2e | | 10] 2e | DGRW

10 2e | f5 minienw nl I 10 2e ^ 2e ^10 2e^^ ^riGRW j 10 2e |@minienw nL

Kopie

Onderwerp openstaande vragen van de stas

Ha ailemaai

Ik ben weer in de iucht beetje spuit elf gevoei maar goed] neem het over vafl^^als ze aangaf
Rest nog paar openstaande vragen van stas als ik het goed heb

Uit de mailwisseling begrijp ik dat | 10 2e | vraag over kiein onderhoud oppakt op basis van bodem qena

Vraag rond aantal en of voorbeelden grondbanken die wel grond vervuild me PFAS aannemen h0 2e] heb jij daar zicht op

BSK 10 2e @niinienw nl10 2e

100572 0229



Buitenland vraag waarotn hebben andere geen probleem Weet niet precies of die vraag van stas of niet en wanneer die is

gesteld
Problematiek rond de detectiegrens wie kan dat beantwoorden ^10 2a of| I0 2s ^ of moeten we daar RIVM voor

benaderen waarom anderen geen probleem
Groetl io 2e

lO 2eHlO 2e ]
10 2e

Ministerie van InfraEtructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

s 06^ 10 2e [ecr | 10 2e 06] iOKai tl ^|0 2^ 10 2e

S I 10 2e J@minienw nl

100572 0229



10 2eTo Veldhoven S van Stientje DBO[l
\ DBOI

@minienw nl]

]@minienw nl] DGRWII io 2e I@minienw nl110 2e 10 2e 10 2eCc

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

Sent

Subject RE Update vragen

Received

Redeneerliin voor coalitie overleg 27 okt DOCX

1Q 2^ I BSK

Sun 10 27 2019 9 39 31 PM

Sun 10 27 2019 9 39 32 PM

Kamerbrief Appreciate motie lid Ziengs 27 okt docx

vragen PFAS 27 oktober docx

Beste Stientje

Hierbij de redeneerlijn voor het Coalitieoverleg aangepaste brief motie Ziengs plus de antwoorden op de vragen van dit weekend

10 2e zorgt dat het in HPRM komt en dat je morgen alles geprint hebt

1 Redeneerlijn coalitie overleg

2 Uitnodigingen werkconferenties

S Stukken BO overleg koepels 28 oktober

4 Brief motie Ziengs

5 Vragen en antwoorden PFAS

Met vriendelijke greet

10 2e

107498 0230



bsM
l@minienw nllM

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

I0 2e hO ^ DGRWII I0 2e |@minienw nl1

DGRWH I0 2e |@minienw nl1

[10 2e 10 2eTo

DGRWI 10 2e

Cc 10 2e

From

Sent

Subject RE openstaande vragen van de stas

Received

10 2e | 2e tia 2ej DGRW

Sun 10 27 2019 9 53 00 PM

Sun 10 27 2019 9 53 01 PM

We hebben geen brief aan Delfland gestuurd

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

Van | 1Q 2e | 10 2e BSK | 10 26 |@minienw nl

Datum zondag 27 okt 2019 9 52 PM

Aan I dopej p 2e DGRW 1 10 2e |@minienw nl 10 2e 10 2^1 DGRW

10 2e @mimeiiw til

DGRW 1 10 26 |@minienw nl10 2eKopie

Onderwerp RE openstaande vragen van de stas

0 Ps | kun jij briefwisseling met Delfland over reiniging aan| i0 2e | sturen Die van paar week geleden de afrondende

brief

Verzonden met BlackBerry Work
www blackbeny com

|@minienw nlVan 10K2e [] 2e jlOKZej DGRW

Datum zondag 27 okt 2019 9 41 PM

10 2e l0 2~ej DGRW

10J 2e

1fS niLnienw nl J 10 2e | 10 2e10 2eAan BSK

10 2e @niinienw nl

|@minienw nlDGRW [10 2e

10 2e | WVL | 10] 2e |@rws nl

Onderwerp RE openstaande vragen van de stas

10 2e 10 2e DGRW I0 2e |@minienw nl | lQ 2b [Kopie

Hoiill 0 2e[ Boskalis heeftgeen vergunning aangevraagd voor het reinigen van PFAS houdende grand Zij nem6n op dit moment alleen grand aan tot 3 7 3

ledereen weet dat er de facto een lozing plaatsvindt van PFAS maar de jure is ergeen lozing Ikzou het niet aan de orde laten komen tijdens het bezoek en het

aan hen zelf laten en aan Boskalis hoe ze hiermee willen omgaan Boskalis heeft overigens aangegeven in de nabije toekomst wel een vergunning te gaan

aanvragen voor het reinigen van PFAS houdende grond met meer dan 3 7 3 Ik verwacht dat dat voor Delfland problematisch is met name omdat hun riool

loostopde Moordzeeendaarde KRW norm voor zout tvater geldt 0 013 ipv0 65 nanogr l voor zoet water en 0 89 voor drinkwater Vr grt|l0 2e|
Van 10 29 | 10 2e | DGRW

Verzonden zondag 27 oktober 2019 21 15

Aan I 10 2e ^ 2e | 10X^ DGRW | 10 2e |l0 2e

] ^DGRW I 10] 2e | dGRW 10 | 10 26 | {wVL

BSK

10 2eCC

Onderwerp RE openstaande vragen van de stas

Voor de werkbezoeken morgen heb Ik nog nodIg
VZo zit het met regelgeving van lozingen krw etc

V Kunnen we wat met de pfas reiniging als we in Delfland gaan

V Wat achtergrond factsheets die we al hebben

Groeten

Van 10 26 [ 2e | 10] 2e^ DGRW

Verzonden zondag 27 oktober 2019 20 59

Aan I 10 2e io 2e

10 2e @minienw nl

10 2e 10 2e 1 10 2e | S |eugdautoriteit nlBSK @minienw nl

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

DGRW 10 2e @minienw nl

@minienw nl

10 2e 10 2e | 10 2e | DGRWCC

10 2e 10 2e DGRW j 1P 2e |@minienw nl 10X| 10K2e | WVL
10 2e @rws nl

107497 0234



Onderwerp RE openstaande vragen van de stas

Hoi allemaal

Met de meetonzekerheid betreffende de detectiegrens is Rivm bezig in overleg met DGWB Er wordt gezocht naar een

aigemene opiossing omdat voor alie stoffen geldt dat hoe dichter je tegen de grens van hetgeen je kan meten aan zit

hoe groter het risico is dat je meting niet heiemaal precies is of dat je de tout maakt dat je 1 lets meet dat er niet is of 2}
dat je lets niet meetterwiji er wel lets is De systematiek van de opiossing die nu gezocht wordt voor PFAS moet ook

houdbaar zijn voor andere niet genormeerde stoffen Anders is het niet verdedigbaar om van die 0 1 af te wijken De

risico s die hierboven genoemd zijn heb je overigens altijd maar de kans erop wordt kleiner als je wat ruimer boven de

detectiegrens kan meten

Omdat het meetprobleem een algemeen probleem is dat niet specifiek is voor PFAS en dat groter is naarmate je dichter bij de

detectiegrens zit is het belangrijkte weten dat de labs met die 0 1 nog niet op de detectiegrens zitten en nog nauwkeuriger

kunnen meten Dat doen de labs niet omdat het niet gevraagd wordt en duurder is maar dat betekent ook dat de onzekerheid

met betrekking tot de betrouwbaarheid van de meting geringer is dan de uitvoering nu doet voorkomen De ringtest gaat overigens

hier bij heipen Die vergelijkt de meetwaarden van de labs met elkaar en met een standaard Op basis van de ringtest kunnen we

een betere inschatting maken van het probleem en van een eventuele opiossing van het probleem als het daadwerkelijk

problematisch is of dat het probleem alleen wordt aangegrepen om op een generieke manier van die 0 1 af te komen en die

omhoog bij te stellen

Met betrekking tot de laboratoria zij hebben zelf systemen en criteria voor accreditatie AS3000 en AP 04 welke voor PFAS sneller

tot stand kunnen worden gebracht dan bijvoorbeeld een NEN norm Op dit moment werken de laboratoria met de methode zoals

door het expertisecentrum PFAS voor de gemeente Dordrecht is opgesteld staan vermeld op de website van BodemPlus maar

dat is geen verplichting dus men mag ervan af wijken DGWB heeft de laboratoria opdracht gegeven incl betaling om te zorgen

voor een geaccrediteerde methode voor het meten van PFAS Daar zijn zij nu mee bezig Dat zal op 1 april 2020 worden

opgeleverd Ik zit op 11 november met de laboratoria om dit te bespreken inclusief bespreking van brief wanneer de laboratoria

aan AS3000 en AP 04 moeten voldoen Als de methode in april wordt opgeleverd is 2 maanden een redelijke korte tijd voor de

laboratoria om te zorgen dat zij hun standaard daaraan hebben aangepast

Vr gr |[1Q 2e^
Van I 1Q 2e ^10 2e

Verzonden zondag 27 oktober 2019 18 01

Aan I 10 ^^ | 10X^ DGRW^ 1P 2e

I DGRW | 10 2e |@minienw nl

@minienw nl

Onderwerp RE openstaande vragen van de stas

BSK 10 2e @minienw nl

@minienw nl

10 2e | 10 2e | DGRW10 2eCC

10 2e

Hoi

Paar vragen in rood

Groet| 10 2ej]
Onzekerheid detectiegrens is Rivm mee bezig Ik heb aangegeven dat we een aigemene opiossing moeten vinden die

ook voor detectiegrens andere stoffen geldt want het is altijd zo dat het betrouwbaarheidsinterval op detectiegrens
veel breder is dan daarboven en meer kansen op fouten van eerste en tweede orde graag wat begrijpelijker

opschrijven Overigens heeft Etta aangegeven dat labs PFAS nog veel nauwkeuriger kunnen meten dan 0 1 wat moeten

we daar mee dus dat het eigenlijk niet de detectiegrens is ze kunnen dus nog nauwkeuriger Met andere woorden

problematiek met 0 1 wordt volgens haar overdreven te zwaar aangezet

Labs zijn daarnaast bezig om voor 1 apr 2020 methoden ed wat zit er onder en dergelijke betervast te leggen is

opdracht van io 2e zodat iedereen ook echt volgens zelfde standaard werkt kan nu nog gedoken worden Ze

hebben om brief gevraagd waarin we aangeven wat deadline voor hen is om het doorte voeren suggestie labs was ljul
2020 kan dat eerder Moet nog nader besproken worden

10X2e| 10 2ej
10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwalitert Ondergrond en Marien

RiJnstraatS 2515XP Den Haag
e 06 I 10 2e [seer I 10 2e 106 | f10X2e 10 2e

S I 10 2e |@minienW i [

Van I I0 2e | 2e | l0 2e^ DGRW 10 2ey
Verzonden zondag 27 oktober 2019 17 45

BSK 10 26 ^minienw nl

^minienw nl

Aan I 10 2e |l0 2e 10 2e 2a | 10 2e j DGRW

10 26 ^minienw nl

10 2e DGRW^ 10 2e 10 2e | 10 2e | DGRW^minienw nlCC

107497 0234



10 2e @minienw nl

Onderwerp RE openstaande vragen van de stas

Onzekerheid detectiegrens is Rivm mee bezig Ik heb aangegeven dat we een algemene opiossing moeten vinden die

ook voor detectiegrens andere stoffen geidt want het is altijd zo dat bet betrouwbaarheidsintervai op detectiegrens
veei breder is dan daarboven en meer kansen op fouten van eerste en tweede orde Overigens heefl| io 2e ^ngegeven
dat labs PFAS nog veei nauwkeuriger kunnen meten dan 0 1 dus dat het eigenlijk niet de detectiegrens is ze kunnen

dus nog nauwkeuriger} Met andere woorden problematiek nnet 0 1 wordt volgens haar overdreven te zwaar aangezet

Labs zijn daarnaast bezig om voor 1 apr 2020 methoden ed beter vast te leggen is opdracht van | OOK^e | zodat

iedereen ook echt volgens zelfde standaard werkt kan nu nog gedoken worden} Ze hebben om brief gevraagd waarin

we aangeven wat deadline voor hen is om het door te voeren suggestie labs was 1 jul 2020 Moet nog nader

besproken worden

Nu even snel op iphone kan later vanavond nog kijken

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberrv com}

Van | 10 2e [l0 2e

Datum zondag 27 okt 2019 5 31 PM

Aan | 10 2e } 2e }l0 2ej PGRW ^ lOK^

Kopie | 10 2e | | 10 2^ DGRW 10 26

@ minienw nl

BSK 10 2e ^minienw nl

@minienw nl

10 26 | 10 2^ DGRW@minienw nl

10 2e

Onderwerp FW openstaande vragen van de stas

jl0 2e^
Kun jij onzekerheid detectiegrens beantwoorden

Groet| 10 2e |
10X2e| 10 2e L

10 2e

Ministerie van Intrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwalitert Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
S Oej 10 2e i^secr | 10 2e 106
S [

10 2e }1^0 ^ 10 26

10 26 @minienw nl

} DGRW | 10K2e | S minienw nl

Verzonden zondag 27 oktober 2019 17 18

Aan | I0 2e }i0 2e \ bsK | 10 2e |@minienw nl
_

^minienw nl

DGRW ^ 1Q 2e |@minienw nl

ri° 2e bSK I0 2e @minienw nl

Onderwerp RE openstaande vragen van de stas

Ik kan pas vanavond weer meekijken
Dan zal ik een redeneerlijn over klein onderhoud opstellen
Buitenland vraag heb ik al een antwoord voor opgesteld vanmiddag Was dat niet voldoende

Onzekerheid metingen rond detectiegrens zie mail zojuist
Groetl io 2e

10 2eVan

10 2e | 10 2e | DGRW

DGRVJ \ 10 2e |@minienw nl | 10 2e | 10 2e^]10 2e10 2e

CC

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberrv com}

Van iO Ze ho Ze } BSK 10 2e ^minienw nl

Datum zondag 27 okt 2019 5 12 PM

10 2e | 10 ^ DGRW l@minienw nl

I0 2e } 2e }l0 2ef DGRW | 10 2e

10 2e 10 2e J DGRWAan

|@minienw nlI0 2e @minienw nl

Kopie iQ 2e | bsK | io 2e |@minienw nl

Onderwerp openstaande vragen van de stas

Ha allemaal

Ik ben wear in de lucht beetje spuit elf gevoel maargoed neem het over v^lt| |e^a[s ze aangaf
Rest nog paar openstaande vragen van stas als ik het goed heb

Uit de mailwisseling begrijp ik dat 10 2e | vraag over klein onderhoud oppakt op basis van bodemt qena

Vraag rond aantal en of voorbeelden grondbanken die wel grond vervuild me PFAS aannemen |10 2e| heb jij daar zicht op

Buitenland vraag waarom hebben andere geen probleem Weet niet precies of die vraag van stas of niet en wanneer die is gesteld
Problematiek rond de detectiegrens wie kan dat beantwoorden |lQ 2e| of| 10 2e | of moeten we daar RIVM voor benaderen waarom anderen geen

probleem
Groet| 1Q 2e |

107497 0234



10 2ej 10 2e |
[iiflitjai[ ]

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwalitert Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
S 061 10 2e Isecr l 10 2e 106 | 10 2e |l^0 2^ 10^
S I 10 2e l@iiTiLnienw ni

107497 0234



BSK|| 10 2e ©minienw nl] 10 2e | DGRW[] |@tninienw nl1 1Q 2e

DGRW[| iQ 2e n@minienw nl1 f 10 26

io 2e I@minienw nl1 I io 2e

mm | BSKri io 2e I@minienw nl1 1
10KQaga|ive^jjS^ DBOH 10] 2e n@minienw nl1

10 2eTo

I io 26 I bskiI
DGRWfl

lQ 2e I DCO[

d10 2ej DCO|P~^

10 2e 10X2e@rninienw nl1

n@minienw nl1 1 10 2e | 2e [10 ^ DGRW[

|@minienw nl]

l@minienw nl] \
“] DBO

10 2e

10 2e

10 2e

From

Sent Sun 10 27 2019 10 43 57 PM

Subject Stukken PFAS

Received

Redeneerliin voor coalitie overlea 27 okt DOCX

10 2e

Sun 10 27 2019 10 44 01 PM

Kamerbrief Appreciate motie lid Ziengs 27 okt docx

vragen PFAS 27 oktober docx

Qpm S lenWTaskforce pdf

Qpm S Geannoteerde agenda Bestuurliik Overlea PFAS 28 oktober 2019 pdf

Qpm S DGWB WOM S adviesnota tinternl Bestuurliik overlea PFAS 28 oktober 2019 pdf

Concept uitnodiaing deelnemers region ale werkconferenties docx

Allen

Dankzij al het harde werken bijgevoegd de stukken zoals ze dodfyK^^aar stas zijn gemaild {@DGWB stukken staan ook in HPRM

map 11052 Het betreft

1 Redeneerlijn coalitie overleg

2 Uitnodigingen werkconferenties

3 Stukken BO overleg koepels 28 oktober

4 Brief motie Ziengs

5 Vragen en antwoorden PFAS

Deze stukken zullen morgenochtend voor de staatssecretaris worden geprint Onwijs veel dank voor al het harde werk afgelopen

weekend

Groet

10 2e

107496 0235



Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Besfuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr
en Marien

Bodem Ondergrond en

Wadden

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

nui 2e 1

10 2e

agenda M 31 0 6 10 2e

jiminienw nl

Datum

22 oktober 2019

tijdelijk handelingskader PFAS

28 oktober 2019

16 30 17 30 uur

Betreft

Vergaderdatum

Vergadertijd

Vergaderplaats Rijnstraat 8 Den Haag 11® etage Bestuursplein

Rijnzaal
Mevrouw van Veldhoven Staatssecretaris lenW

I0 2e I DG lenW de beer Tekin IPO iffl3e

] UVW110 2^ I VNG

Deelnemers

10 2e

1Q 2e ^VNGde

1 Opening en mededelingen

Doel van dit overleg is om afepraken te maken over de samenwerking op

het dossier PFAS in de bodem Dit gaat enerzijds over de aanpak van de

kneipunten in de uitvoeringspraktijk op de korte termijn en anderzijds
over de bredere samenwerking

2 Gezamenlijke aanpak kneipunten uitvoeringspraktijk

Aanleiding
De publicatie van het tijdeiijk handeiingskader PFAS heeft de nodige

gevolgen voor de uitvoeringspraktijk van grond weg en waterbouw

Voorafgaand aan het tijdeiijk handeiingskader PFAS waren er nog geen

landelijk vastgesteide bodemnormen voor de stoffen uit de PFAS groep

Omdat er slechts in enkele regio s lokaai beleid was ontwikkeld ontstond

er stagnatie bij projecten zodra PFAS werd aangetroffen Het tijdeiijk

handeiingskader PFAS is een nadere invuiling van de zorgplicht en beoogt
een verruiming van de toepassingsmogelijkheden
In de praktijk echter zijn juist bij veel projecten problemen ontstaan

Omdat de onderzoeksverplichting op basis van de zorgplicht explicieter is

geworden wordt er nu breder gemeten op PFAS en uit deze metingen
wordt het beeld bevestigd dat PFAS diffuus verspreid in de bodem zit door

Nederland Dit beeid bevestigt enerzijds de noodzaakvan een landelijk

Pagina 1 van 3
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kader anderzijds toont de stagnatie aan dat de ruimte die het tijdeiijk

handelingskader biedt niet aansluit op de uitvoeringspraktijk
Bestuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr
en Marian

Bodem Ondergrond en

WaddenVoorstel aanpak
• Op korte termijn worden regionale werkconferenties PFAS

georganiseerd Dit gaat om werksessies op bestuurlijk niveau om

gezameniijk in de regio specifieke kneipunten te inventariseren en

opiossingen te vinden Aile overheidspartijen en

vertegenwoordiging bedrijfsieven zijn de beoogde deelnemers

• Op korte termijn wordt een landelijke taskforce ingesteid Deze

taskforce zai zich richten op het opiossen van regio overstijgende

probiemen zie bijiage

Datum

22 oktober 2019

Op bestuurlijk niveau is er enthousiasme over de werkconferenties

ambtelijk wordt er opgemerkt dat er twijfels zijn of de regionale
werkconferenties een opiossing gaan bieden voor de acute kneipunten
Wei wordt veel perspectief gezien om het middel van werkconferenties op

de middeiiange termijn in te zetten zie agendapunt 3

Dit is natuurlijk maar net

hoe we ze inrichten

Inhoudelijke benadering kneipunten
Een groot deei van de kneipunten is reeds bekend via de contacten met

de brancheorganisaties Hiermee kan de taskforce direct aan de siag
Dit gaat onder meer om de acceptatie van grond bij grondbanken

stortpiaatsen en baggerdepots Ook wordt het ontbreken van

reinigingsfaciliteiten als kneipunt gezien

Daarnaast zorgt de bepalingsgrens van 0 1 microgram per kilogram droge
stof voor problemen in de praktijk Het gebruik van de bepalingsgrens is

gebaseerd op het voorzorgbeginsel Vanuit decentrale overheden is

aangegeven dat de 0 1 bepalingsgrens in de praktijk door de

meetafwijking in laboratoria niet uitvoerbaar is Op korte termijn zai dit

punt door lenW RIVM en de laboratoria besproken worden

De bepalingsgrens geldt in het tijdeiijk handelingskader als norm voor

toepassingen en situaties waarvooreen wetenschappelijke onderbouwing
van een andere normwaarde nog ontbreekt Deze grens geldt voor

toepassing in diepe plassen in oppervlaktewater bovenstrooms

toepassing onder grondwaterniveau toepassing in

grondwaterbeschermingsgebieden en toepassing op landbouw en natuur

Afwijken van deze bepalingsgrens is in bepaalde gevallen toegestaan Zo

kan voor diepe plassen een locatie specifieke afweging gemaakt worden

over de mate dat het materiaal in contact komt met het grondwater RWS

laat binnenkort bij een tweetal diepe plassen een pilot uitvoeren Van die

ervaringen kan geleerd worden bij nieuwe afwegingen Bij toepassing van

grond of bagger op landbouw en natuur kan afgeweken van de

bepalingsgrens als de achtergrondwaarde bekend is

De opiossingsrichtingen worden verkend Het vaststellen van de

achtergrondwaarden zai in ieder geval voor toepassing op landbouw en

natuur een opiossing bieden omdat uit de metingen blijkt dat de

achtergrondwaarde op veel plekken in Nederland hoger is dan de

bepalingsgrens Als de achtergrondwaarde bekend is zai er sneller en

makkelljker grondverzet kunnen plaatsvinden Lokaal en regionaal kan
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hier invulling aan worden gegeven door bodemkwaliteitskaarten op PFAS

aan te passen Landelijk vindt bodemonderzoek plaats en wordt gekeken
naar de mogelijkheid om op basis van de beschikbare gegevens tijdelijke

achtergrondwaarden op te stellen

Bestuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr
en Marian

Bodem Ondergrond en

Wadden

Datum

22 oktober 20193 Interbestuurlijke governance op ZZS en PFAS

Aanteiding
In de kamerbrief van 11 december 2018 Kamerstukken II 2018 19 30

015 nr 56 heeft bet ministerie van lenW regie aangekondigd op de

aanpak van ZZS in de bodem Deze regierol kent momenteei twee

aspecten
• Ten eerste de landelijke aanpak van PFAS lenW heeft mede op

verzoek van decentrale overheden een tijdelijk handelingskader
PFAS opgesteld met landelijke toepassingsnormen Hiervoor is in

het eerste halfjaar van 2019 een ad hoc samenwerking opgezet
met IPO VNG en UvW alsmede VNO NCW De contacten zijn

gelegd vanuit het bestaande netwerk van het

Uitvoeringsprogramma Bodem Deze samenwerking bestaat in de

eerste plaats uit een vast kernteam met representanten van

provincies gemeenten waterschappen en ook bedrijfeleven In

het voorjaar heeft een ad hoc informeel bestuurlijk overleg

plaatsgevonden
t Ten tweede de ontwikkeling van een algemene methodiek voor de

omgang met ZZS en opkomende stoffen Deze algemene
methodiek moet ertoe leiden dat bij volgende niet genormeerde

verontreinigden stoffen die zich voordoen in de bodem sneller en

effectiever gehandeld kan worden Voor deze algemene
methodiek is afgesproken om bovenstaand kernteam als basis te

gebruiken
Momenteei kent deze aanpak een ad hoc overlegstructuur Een vaste

interbestuurlijke overlegstructuur ontbreekt ook in brede zin als het

gaat om de bodemkwaliteit De noodzaak om snel met elkaar te kunnen

acteren op dit soort onderwerpen wordt door alle partijen gevoeld

Voorstel

De interbestuurlijke samenwerking op P ZZS opkomende stoffen en

PFAS wordt op korte termijn nader uitgewerkt De basis moet een

samenwerking zijn waarbij partijen gelijkwaardig opereren binnen ieders

eigen verantwoordlijkheden Gezamenlijke inzet is een continue

programmatische samenwerking

Hieraan kan mede invulling gegeven worden door op middellange termijn

regionale platforms te organiseren voor het bredere vraagstuk op het

gebied van Zeer Zorgwekkende stoffen ZZS en opkomende stoffen in

lucht water bodem en afval Dan gaat het om een bredere en integrale

benadering Eventueel kan aangesloten worden bij de bestaande

wateraanpak

4 Afronding en sluiting
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Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Staatssecretaris Bestuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr

en Marien

Bodem Ordergrond en

Wadder

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

^ 10 2e L

10 2e

gespreksnota
M 31 0 6 1 1 Q 2e

1D 2e b miniehw nl

bestuurlijk overleg PFAS Datum

28 oktober 2019

Kenmerk

IENW BSK 2019 228749

Bijlage n

X

Aanleiding en doel

Op uw verzoek is op maandag 28 oktober een bestuurlijk overleg PFAS

ingepland met de heer Tekin IPO

jr VNG en {
grond weg en waterbouw met de uitvoering van het tijdelijk handelingskader
PFAS

] UvW de heer Post

] VNG Aanleiding zijn de acute knelpunten bij

10 2e

10 2e

Doel van het gesprek is om met de koepels afepraken te maken over de

gezameniijke aanpak van de knelpunten Eerder was sprake van een gesprek

op 5 november in ieder geval met de heer Tekin maar vanwege de geplande

betoging van bouwsector op woensdag 30 oktober is het gesprek nu gepland

op maandag 28 oktober

Resultaten

• Afspraken maken over de aanpak van de acute problemen
1 insteilen taskforce

2 organiseren werkconferenties

• Afspraken maken over een interbestuurlijke samenwerking op het

bredere onderwerp van Zeer Zorgwekkende Stoffen en opkomende
stoffen in bodem

Uw bijdrage
Ik adviseer u het belang van en aezameniilke aanpak te benadrukken

Ik adviseer u te vermijden dat gedecentraliseerde bevoegdheden en

verantwoordelijkheden onder de regie van het Rijk komen te liggen zoals

bijvoorbeeid het inventariseren van de omvang en ernst van de historische

broniocaties PFAS Dit is een verantwoordelijkheid voor het decentraie

bevoegde gezag

U kunt daarbij aangeven dat het tijdelijk handelingskader mede op verzoek van

en in samenwerking met de koepels is opgesteld De koepels zullen
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waarschijnlijk wijzen op de noodzaak van een Qeliikwaardiae en structurele

samenwerkina De kritiek is dat de ad hoc en informele samenwerking bij het

opstellen van het tijdelijk handelingskader geen goede basis is geweest U kunt

aangeven dat u dit ondersteunt en dat ingezet wordt op een structurele

samenwerking Betrokken partijen moeten ieder met hun eigen

verantwoordelijkheden bijdragen aan het gezamenlijke vraagstuk

Ik adviseer u te benadrukken dat we gezamenlijk alles aan moeten doen om de

problemen bij de uitvoering van het tijdelijk handelingskader aan te pakken Er

wordt gezocht naar de redeliike ruimte

Ik adviseer u te benadrukken dat u daarnaast een belangrijke taak ziet voor

regionale werkconferenties fbestuurliike werksessiesi om op de korte termijn

knelpunten in de regio gezamenlijk op te pakken Regie tijdpad en faciliteren

van de bijeenkomsten ligt bij het Rijk in afstemming met de koepels U wordt

geadviseerd om de decentrale overheden bij de werkconferenties een stevigere
rol te laten nemen zodat er een gedeeld eigenaarschap ontstaat

Voorzitterschap tijdens de werkconferenties zou door bv

gedeputeerden worden gedaan
Landsdekkend wel ruimte voor de hoeveelheid te organiseren

bijeenkomsten per provincie of grotere regio s

Op ambtelijk niveau vinden de koepels dat de werkconferenties geen

opiossing bieden op de korte termijn voor de knelpunten Zij willen

geen valse verwachtingen wekken met de werkconferenties Wel zien

zij veel perspectief voor het concept van de werkconferenties op de

middellange termijn voorde bredere samenwerking Vanuit DGWB

wordt voorgesteld om op middellange termijn de overlegstructuur rond

bodem en ZZS te herschikken waarbij zeker gedacht wordt aan

regionale platforms maar om dit niet ipv de werkconferenties te

brengen

Ambtelijk is ook gezegd dat de koepels de organisatie en financiering
van de werkconferenties zien als een verantwoordelijkheid van het Rijk
als de voorzitter van stuurgroep Ondergrond Bodem en Grondwater

van het bestaande Uitvoeringsprogramma Bodem

1Dit lijkt me nu niet het

grate knelpunt want gaat
hier om sne meters

maken Laten wij uit de

bodemmiddelen datgene
financieren wat nodig is

om het proces te

organiseren vanuit

stelselverantwoordleijkhei
d zonderde

bevoegdheden van

decentrale overheden

over te nemen J

Daarnaast kunt u aangeven dat het Rijk een taskforce zal instellen De

Taskforce zal zich richten op structurele en regio overstijgende vraagstukken
en zal bestaan uit personen vanuit overheid en bedrijfsieven met een

onafhankelijk voorzitter U kunt hierbij een suggestie doen van de beoogd
voorzitter om te bezien of hier voldoende draagviak voor is

Uw counterparts

fnamens UVWj[ 10K2e

10 2e

Adnan Tekin namens IPO

gedeputeerde provincie Noord Holland

l iQ 2e 2e ^namens VNG
1Q 2e

Gerrit Post jr namens VNG

Wethouder Urk
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Mogelijk zullen uw counterparts pleiten om een normverhoging te overwegen

Argumentatie daarbij is dat op veel plekken in het land PFAS boven de

bepalingsgrens wordt gemeten De bepalingsgrens wordt als onwerkbaar

gezien zeker gelet op discussie over meetonnauwkeurigheden bij laboratoria

In reactie hierop kunt u wijzen op de actie die is uitgezet bij het RIVM

om met de beschikbare data te komen tot tijdelijke

achtergrondwaarden Daarvoor zijn zoveei ais mogeiijk gegevens

nodig Koepels moeten actief richting leden vragen om deze data aan

te ieveren bij het RIMV

U kunt ook aangeven dat er op korte termijn gesprekkeWat iS Ollze OpIOSSing en wat iS de tijdslijn
RIVM en iabs zuilen piaatsvinden over eventueie onnauis^l^y^^fif pcien
de metingen Uit de verschiilende signalen is op te maken aat ae iaos

soms waarden opieveren met een marge van 0 1 tot 0 1 Dit is

uiteraard niet werkbaar met de bepaiingsgrens van 0 1

m

Politieke context

De uitvoering van het bodembeieid is gedecentraiiseerd Voor de aanpak van

ZZS en opkomende stoffen in de bodem is gevraagd om een iandelijke aanpak
omdat op iokaai en regionaal niveau geen opiossing voor het vraagstuk

mogeiijk was Decentraie overheden zuiien daarbij steiien dat de kosten van

deze opgave niet passen binnen bestaande budgetten

Kernpunten dossier

U heeft in het gesprek met Bouwend Nederland op 11 oktober

aangegeven dat u werkconferenties zult organiseren om de knelpunten
aan te pakken
U heeft tijdens de begrotingsbehandeling in beginsel positief

gereageerd op het verzoek van de heer Ziengs om een taskforce in te

steiien

Op woensdag 30 oktober staat een grote demonstratie gepland van de

bouwsector Naast de stikstofproblematiek richt de kritiek zich op

werking van het tijdelijk handelingskader PFAS

I 10 2e

10 2e
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HBJZVan

Aan

10 2e

DGRW[■laiigBiiiaii^

1 DGRW r DGRW I LMiimiiiieEtMCc nOX2e1U l2el M

I 10 2e hBSK l WsiM I HBjj 10 2^lOTalV HBJZ

RE 1 vraag stas waar komt wet vardaan eu 2 vraag overgangstermijn

maandag 28 oktober 2019 08 59 21

Onderwerp

Datum

Hallo iQ 2e

Onze mails kruisten elkaar net toen ik op de verzendknop drukte kwam je mail binnen

Aandachtspunt is wel steeds in dit dossier dat we beter uitleggen waarom we het

voorzorgbeginsel hanteren we leggen nu alleen maar uit wat de regels zijn die we hanteren

Daar komen we niet mee weg andere landen trekken andere conclusles

We moeten dus steeds goed overbrengen dat PFAS behoren tot de ZZS dat die jammer genoeg
al breed in het milieu voorkomen dat we nog grotere problemen moeten voorkomen en dat we

toepassingen waarbij PFAS zich kunnen verspreiden niet willen toestaan uit voorzorg zo lang
we niet weten hoe ernstig het probleem van PFAS is en wat de consequenties zijn Stoffen als

PFAS horen niet in het milieu thuis en komen er via de mens in en het betreft niet voor niets

stoffen die als ZZS zijn aangemerkt
Onderzoek om meer over de eigenschappen en verspreidingsrisico s van PFAS te weten te

komen loopt We weten met name nog te weinig van verspreidingsrisico s in grond en

oppervlaktewater behalve dan dat als de stoffen zich via het water verder verspreiden we die

stoffen achteraf niet meer uit het milieu krijgen en het heel vervelend zou zijn als we achteraf

ontdekken dat we dat probleem hadden kunnen voorkomen door op tijd in te grijpen Denk aan

tal van andere milieuproblemen asbest bestrijdingsmiddelen stikstof enz al deze dossiers

worden gekenmerkt door een veel te laat ingrijpen van d overheid waardoor de problemen eerst

nog veel groter worden dan nodig en achteraf ingrijpende maatregelen nodig zijn De

stikstofcrisis is daar een mooi voorbeeld van het was al lang bekend en als we toen het

probleem dat we strengere maatregelen moesten voorschrijven niet voor ons hadden

uitgeschoven dan was het nu geen crisis geworden althans niet van dezelfde omvang Dat is

de reden dat we het voorzorgbeginsel hanteren en zeker bij ZZS als PFAS

Ik mis in alles wat ik langs zie komen eigenlijk een uitleg in huis tuin en keukentaal wat de

redenen van ons beleid zijn er wordt wel uitgelegd wat het beleid inhoudt maar dat is niet

voldoende de mensen in het land begrijpen het eenvoudigweg niet waarom we zonodig weer

het beste jongetje van de klas moeten zijn dat hoor ik Maxim Verhagen vanochtend op ontbijt
TV zich weer vol ongeloof afvragen Hij vraagt zich af waarom we onze economie naar de

knoppen helpen en mensen een dak boven hun hoofd onthouden door problemen te verzinnen

alsof er zonder dat al niet genoeg problemen zijn Ook werd een enquete gepresenteerd dat

75 van de Nederlanders het daarmee eens is Dit is allemaal even zwart wit weergegeven
maar we moeten dus echt goed uitleggen waarom we doen wat we doen Alleen maar naar het

voorzorgbeginsel verwijzen is echt niet voldoende

IMIl

10 2e | 10 2e | DG RW |

Verzonden maandag 28 oktober 2019 08 04

Aan

1 io 2e ^rws nl [
10 2e ^X2e flOKSe] DGRW | 10 2^

BSK | I0 2e |5 minienw nl

] HBJZ | I0 2e g minienw nl

Onderwerp RE 1 vraag stas waar komt wet vandaan eu 2 vraag overgangstermijn

Van pminienw nl10 2e

] BSK | I0 2e ^minienw nl I 1okuid 2^ WVL

] DGRW | I0 2e pminienw nl

g minienw nl I io 2e no 2e

1P 2e

10 2e

CC 1Q 2e

Voorzorgsbeginsel is algemeen uitgangspunt zorgplicht is een bepaling die in veel

milieuwetgeving voorkomt als het soort van vangnet naast expliciete geboden verboden

Meestal in de formulering iedereen die dat alles wat redelijkerwijs mogelijk is om In Wet

bodembescherming
Anikei 13

leder die op of in de bodem handelingen veriicht als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 en

die weet of
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redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden

verontreinigd of aangetast is

verplicht alle maatxegelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde

die verontreiniging
of aantasting te voorkomen dan wel indien die verontreiniging of aantasting zich voordoet de

verontreiniging of de

aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken

Indien de

verontreiniging of aantasting het gevolg is van een ongewoon voorval worden de maatregelen
onverwijld genomen

] BSK 1 1Q 2e 5 minipnwnl

Verzonden maandag 28 oktober 2019 07 44

Aan

Van 10 2e

10 1 1 Q 2e | |WVI □

]Pininienw nl

5 minienw nl

^@minienw nl I 10 2e [lQ 2e

|g minienw nl I

] HBJZ [

Onderwerp RE 1 vraag stas waar komt wet vandaan eu 2 vraag overgangstermijn

]0rws nl [ D DGRW10 2e 10 2e

10 2e | 10 2e | DGRW

10 2e V2e i1Q 2ej DGRW

\ BSK

] BSK 1 I0 2e 5 minienw nl

lOHgej pminienw nl

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

CC 10 2e

H Dank

Dit kunnen we straks in de stukken nog iets aanscherpen

Een hele domme vraag van een niet jurist

Wat is het verschil tussen het voorzorgbeginsei en de zorgplicht

Met vriendelijke greet

no 2e

Van [ f10 2e p rws nl

Datum zondag 27 okt 2019 9 56 PM

] DGRW i 10 2e

@mitiietiw iil | 10 2e b 2e ilO ]^ DGRW

[@iTiinienvv nl t10 2e 10 2e
~

BSK
’

|@mimenw nl

I nAan 10 2e 10 2e10 2e

DGRW{ 10 2e

] BSK 1Q 2e @minieTiw nl10 2e

10 2e

Kopie

Onderwerp RE 1 vraag stas waar komt wet vandaan eu 2 vraag overgangstermijn
] HBJZ 1 10 2e l iinitiieTiw nl10 2e

Ha I 1Q 2e i

buiten verzoek

maar wel in de

gelegenheid om de mails te bekijken Ik zie dat het de afgelopen week niet rustig is geweest
Het verhaal hieronder is al behoorlijk compleet Goed om [io 2^ daar ook nog even goed naar te

laten kijken Mijn beeld is deels aanvullend als voIgt

buiten verzoek

1 Het voorzorgbeginsei is uitgangspunt van het inter nationale milieubeleid en is

opgenomen in artikel 191 van het EU verdrag
2 PFAS in iedergeval PFOS is aangewezen als ZZS Via het verdrag van Stockholm heeft

de VN en ook NL zich gecommitteerd aan het doel bescherming van mens en milieu

door het beperken van productie en gebruik van persistente organische
verontreinigende stoffen POP s Persistente organische verontreinigende stoffen forever

chemicals De EU heeft het verdrag van Stockholm goedgekeurd en wettelijk omgezet
in de POP verordening Let wel PFAS zijn de meest vervelende stoffen die er zijn
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persistent toxisch bioaccumulatief en ook nog mobiel Bij het op de markt brengen van

deze stoffen weet je eigenlijk al dat ze uiteindelijk via ons afval in bodem en water

terecht komen en daar niet meer uitgaan Terecht dus dat de internationaie

gemeenschap gericht is op het beperken van het gebruik van deze stoffen

3 Het Bbk is weiiswaar nationaie regelgeving maar die is wel gebaseerd op o a de

Kaderrichtlijn afvalstoffen EU KRA Vrijwel alle grond en baggerspecie die in Nederland

wordt verzet met uitzondering van enkele specifieke zandwinningen betreft in formele

zin afval omdat degene die de grond of baggerspecie vrij krijgt zich daarvan ontdoet

staand EU recht Het Bbk geeft algemeen verbindende voorschriften voor het nuttig
toepassen van grond en baggerspecie Met het Bbk wordt door NL invulling gegeven aan

de mogelijkheid die de KRA op basis van artikel 24 en 25 geeft om vrijstelling te

verlenen voor de vergunningplicht voor het nuttig toepassen van afvalstoffen

Voorwaarde van die vrijstelling is dat de algemene regels invulling geven aan de

kerndoeistelling van artikel 13 van de KRA bescherming van de gezondheid en het

milieu Om die reden is de zorgplicht opgenomen in het Bbk zodat altijd kan worden

gegarandeerd dat de algemene regels mens en milieu voldoende beschermen Sommige
lidstaten hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid van artikel 24 25 KRA andere

lidstaten niet en daar wordt via een vergunningplicht bij hergebruik van grond invulling
gegeven aan de uitgangspunten van artikel 13 KRA Mede omdat we in NL geen

vergunningstelsel hebben voor hergebruik van grond is hergebruik hier een volwassen

markt iedereen kan binnen de algemene regels van het Bbk grond hergebruiken In

veel andere landen is er significant minder hergebruik wordt nog veel grond op

stortplaatsen gestort NL is ook uniek door de ligging in de Delta met veel laaggelegen
en zettingsgevoelige gebieden Grondverzet is in NL daardoor meer dan in andere

landen aan de orde

4 Met PEAS zitten we in de situatie dat we niet kunnen garanderen dat er geen schade

voor het milieu ontstaat als er PFAS in de grond of bagger zit Dat komt ook door het

feit dat het forever chemicals zijn die zich ophopen in mens en diet Om te garanderen
dat er geen schade voor mens en milieu is bij toepassen van PFAS houdende grond en

baggerspecie hebben we normen nodig Die normen hebben we nu voor toepassen
boven grondwaterniveau op de landbodem opgenomen in het tijdelijk handelingskader
Daarmee geven we voor die toepassingen voldoende invulling aan de bescherming van

mens en milieu Voor toepassen onder grondwaterniveau en in oppervlaktewater hier

even zonder de uitzonderingen van het tijdelijk kader hebben we nog geen

wetenschappelijk voldoende onderbouwing van een norm die anders is dan het

voorzorgbeginsel de zorgplicht Dat is vertaalt in de bepalingsgrens Dat is geen fijne
situatie daarom werken we hard aan meer informatie om tot een betere norm dan de

bepalingsgrens te komen

5 In de Wbb art 13 en Bbk art 7 is de zorgplicht opgenomen In de normentabel van

het Bbk wordt voor niet genormeerde stoffen verwezen naar een passage uit de

circulaire bodemsanering die aangeeft dat bij gebrek aan wetenschappelijk
onderbouwde normen de bepalingsgrens kan worden aangehouden als norm

6 De overgangstermijn zit niet in de normstelling of het voorzorgbeginsel Die

uitgangspunten waren al voor 8 juli van toepassing De overgangstermijn ziet op het

gegeven dat vrijwel niemand formeel ten onrechte naar nu blijkt naar PFAS heeft

gekeken bij onderzoek voor milieuverklaringen Daardoor zijn milieuverklaringen
feitelijk niet compleet het overgangsrecht ziet erop dat deze milieuverklaringen tot 1

oktober nog gebruikt konden worden om zo lopende projecten niet stil te leggen omwille

van het aanvullen van die milieuverklaring met PFAS informatie Bot gezegd Iedereen

heeft lang de kop in het zand gestoken en niet naar PFAS gekeken Dat maakte niet dat

het voorzorgprincipe niet van toepassing maar zolang niemand meet was er geen
handhaver die zich op dit voorzorgprincipe beriep

Nog een notie van mijn zijde de overheid is vaak ontdoener van de grond en bagger en

diezelfde overheid gebruikt vaak grond in projecten vrijwel alle bagger is des overheids het

merendeel van het grondverzet komt uit overheidsprojecten De gemeenten kunnen

opiossingen bieden via lokaal beleid zoals bijvoorbeeld in NH is gemaakt Het probleem van de

stagnatie wordt wat mij betreft teveel vanuit de optiek van de aannemers bouwers baggeraars
belicht Daar zijn terechte zorgen ivm werkgelegenheid Het probleem van de stagnatie is wat

mij betreft ook dat overheidswerken niet worden uitgevoerd omdat de afzet van afval niet is

geregeld of de beschikbaarheid van geschikte bouwmaterialen onzeker is Anders bekeken de

probleemhebber kan ook voor opiossingen zorgen dat brengt wat mij betreft ook een

verantwoordelijkheid mee voor de gemeenten en waterbeheerders als bevoegde overheid Bbk

die tevens ontdoener is van afval grond en bagger en grond en bagger gebruikt om

maatschappelijke projecten ihkv infrastructuur bouw en natuurontwikkeling te realiseren

Gr l 10K2e |
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Van [
Verzonden zondag 27 oktober 2019 14 14

Aan [
I 10 2e I BSK

CC [

] DGRW [[ liminienw nll10 2e 10 2e

10 2e j10X2e DGRW I 10 2e | 2e 10^ DGRW I 10 2e

1 BSK10 2e

1QpiO 2^ WVL

Onderwerp 1 vraag stas waar komt wet vandaan eu 2 vraag overgangstermijn
] HBJZ10 2e

Ik kom tot het volgende Zie ook bijgevoegd

Groet l io 2e |

Waar in welke wet vastligt dat we bij ZZS niets meer kunnen waardoor het

tijdelijk handelingskader een verruiming is waar die wet vandaag komt EU

regelgeving
• Dat er in de praktijk geen grond en baggerspecie mag worden verzet waarin een

niet genormeerde verontreinigende stof is gedetecteerd zonder lokaal beleid

voIgt uit het voorzorgsbeginsel
• Het voorzorgsbeginsel is een basisbeginsel verankerd in vele verdragen
• As je kennis hebt van een verontreiniging met ZZS moet je uit voorzorg je beleid

er op richten dat die stof niet in het milieu moet komen

• De zorgplicht houdt in dat als je een vermoeden hebt van een mogelijke

verontreiniging je onderzoek moet doen Als je bij dat onderzoek iets in de

bodem detecteert moet je beleid hebben hoe ermee om te gaan

• Dit is NIse vertaling van onder andere het Verdrag van Stockholm waarmee Nl

zich heet gecommitteerd aan het niet verder vervuilen van de bodem en waar

mogelijk hem schoner maken

Het voorzorgbeginsel voIgt uit

• het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en met name artikei

191 iid 1 en de daarop gebaseerde Kaderrichtlijn water en de Kaderrichtlijn
Afvaistofen en de richtlijn prioritaire stoffen

• Ook in het verdrag van Stockhoim fVNl over persistente verbindingen is het

voorzorgbeginsel uitgangspunt De inhoud van dit verdrag is opgenomen in de

EU POP verordening persistente organische verontreinigende stoffen

De principes van de aangehaaide verdragen zijn vertaald in

• Art 13 van de Wet bodembescherming
• Art 6 8 van de Waterwet en

• Besiuit en Regeiing bodemkwaiiteit

De zorgplicht van artikei 13 Wet bodembescherming is van toepassing op het gebruik
van grond en baggerspecie op de landbodem en de zorgplicht van artikei 7 Bbk op het

gebruik van grond en baggerspecie in opperviaktewater

Eventueei Tot siot wordt in de Regeiing Bodemkwaiiteit verwezen naar de Circuiaire

Bodemsanering Deze richtiijn betreft een nadere invuiiing van de zorgplicht voor niet

genormeerde stoffen stoffen waarvoor geen achtergrondwaarde of interventiewaarde is

vastgesteld In deze richtiijn staat de bepaiingsgrens ais achtergrondwaarde voor grond
of als streefwaarde voor grondwater gehanteerd kan worden bij het ontbreken van

risico analyse
• [Tekst circuiaire Het hanteren van de bepaiingsgrens als achtergrondwaarde

voor grond of als streefwaarde voor grondwater heeft niet de voorkeur omdat

als uitgangspunt voor het stellen van normen in het milieubeleid een

risicobenadering wordt toegepast Voor niet genormeerde stoffen ontbreekt

echter een risico analyse De bepaiingsgrens wordt derhalve gehanteerd omdat

er geen beter alternatief beschikbaar is ]

Waarom er tot 1 oktober wel een gedoogbeleid kon worden gevoerd maar nu

niet meer

• Omdat het tijdelijk handelingskader een nadere invuiiing geeft van de zorgplicht
is is het direct in werking gegaan Bij nieuwe projecten moest dus direct op

PFAS gemeten worden
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• Wei is gekozen om voor eerder uitgevoerde partijkeuringen of

water bodemonderzoeken een overgangstermijn tot 1 oktober2019 in te

stellen waarmee de eerdere milieuhygienische verklaringen nog gebruikt mogen

worden om de betreffende partij grond of baggerspecie toe te passen zonder

aanvullende analyse op PFAS DIt om te voorkomen dat lopende projecten niet

door konden gaan
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Redeneerliin voor coalitie overleg 27 okt DOCX

Mon 10 28 2019 7 38 48 AM

Kamerbrief Appreciate motie lid Ziengs 27 okt docx

vraaen PFAS 27 oktober docx

Optm S lenWTaskforce pdf

Optm S Geannoteerde agenda Bestuurliik Overleg PFAS 28 oktober 2019 pdf

Optm S DGWB WOM S adviesnota finterni Bestuurliik overleg PFAS 28 oktober 2019 pdf

Concept uitnodiaing deelnemers region ale werkconferenties docx
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De stukken moeten ook near de minister DE HPRM map heeft| 10 2e erbij gezet Kan jij dat verzorgen

Met vriendelijke groet
10 2e

10 2e DBO 10 2e @minienw iilVan

Datum zondag 27 okt 2019 10 44 PM

10 2e B SK 10 2e @minienw nl 10 2e DGRW j 10 2e |fa minienw nl 10 2e
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|@niLnLenw nl
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Allen

Dankzij al liet liarde werken bijgevoegd de stukken zoals ze doo t^|Q 2^aar stas zijn geniaild @DGWB stukken staan ook in

HPRM map 11052 Het betreft

1 Redeneerlijn coalitie overleg
2 Uitnodigingen werkconferenties

3 Stukken BO overleg koepels 28 oktober

4 Brief motie Ziengs
5 Vragen en antwoorden PFAS

Deze stukken zullen morgenochtend voor de staatssecretaris worden geprint Onwijs veel dank voor al hetharde werk afgelopen
weekend

Groet

10 2e
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Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

BO PFAS Bestuurskern

Dir Waterkwaliteit Ordergr

en Mahen

Bodem Ondergrond en

Wadden

Den Haag

Postbus 2090

2S00 EX Den Haag

Contactpersoon
I ti0]f26 n

10 2e

T I rl0i 2e1 I

M t 31 0 6 ^ 10 2e

~10X2fftOH2e pminien
Taskforce PFAS

w nl

Datum

18 oktaber 2019

Kenmerk

IENW BSK 2019 224743

Aanieiding
De knelpunten die samenhangen met de implementatie van het tijdelijk

handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie

zijn zeer divers Vanuit de verschiiiende overheden en het bedrijfsieven worden

kneipunten gesignaleerd als

Onduidelijkheid over de toepassing van het normensteisel rond de

diverse functies en het stand still beginsel
Gebrek aan inzicht in achtergrondwaarden bij diverse regio s

Bodemkwaliteitskaarten die ontbreken of achterhaald zijn

Voorzichtigheid bij grondbanken om partijen grond te accepteren
waarvan men niet zeker is die weer door te kunnen zetten

Voorzichtigheid bij overheden om baggerwerkzaamheden uit te iaten

voeren door onduidelijkheid over afzetmogeiijkheden

Zorgen bij klein verbruikers dat ook voor kleine partijen onderzoeken

gevraagd worden

Naast de regionale werksessies die worden voorgesteld om deze probiematiek

regionaai te verkennen wordt een taskforce in het ieven geroepen om deze

knelpunten zo veei mogeiijk op korte termijn te inventariseren en van een

opiossing te voorzien Ook dient de taskforce ervoor te zorgen dat partijen

opiossingen daadwerkeiijk uitvoeren

In het debat van de Tweede Kamer is dit op deze wijze aan de orde gekomen

Geadviseerd besluit

1 In te stemmen met het insteiien van een gezameniijke taskforce en de

scope van de taskforce vast te steilen

2 In te stemmen met de samensteliing van de taskforce en het

voorzitterschap

I Pagina 1 van 2»
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Uitwerking
Doel van de Taskforce

• Daar waar de werksessie lokale en regionale opiossingen genereren

kan de taskforce over de regio s been knelpunten identificeren en

opiossen
• Structureel opiossingen bespreken met elkaar voor knelpunten als

grondbanken bodemkwaliteitskaarten of onduldelijkheden in het

tijdelljk handelingskader
• Opiossingen leggen bij partijen die daarvoor verantwoordelijk zijn en

bewaken dat dat wordt opgepakt

Werkwijze ^
De taskforce heeft de taak om knelpunten op te lessen die over de regio s heen^l^ zeggen op Cllt

spelen en gaat daarmee verder nnet de resultaten van de werksessies

Op deze manier kan de taskforce de schakel zijn tussen individuele projecten

enerzijds en de werksessies c q de deelnemers daaraan anderzijds

moment ingesteld voor de

duur van een jaar tijdig zal

worden bekeken of er

daarna nog iets nodig is

De taskforce wordt ingesteld voor de duur van maximaal een jaar zodat zowel

de korte termijn knelpunten als de lange termijn problemen worden

geadresseerd

Organisatie
De taskforce staat o I v een onafhankelljk voorzitter die werkt in opdracht van

de gezamenlijke overheden De taskforce bestaat uit bestuurlijke

vertegenwoordigers vanuit de VNG IPO en UvW en vertegenwoordigers vanuit

Bouwend Nederland VNO NCW en een nog te bepalen vertegenwoordiger
vanuit de brancheverenigingen
De taskforce wordt ondersteund door een secretariaat

10 2e

10 2e
n0 2el
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Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Besfuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr
en Marien

Bodem Ondergrond en

Wadden

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

noi 2e 1

10 2e

agenda M 3i 0 6rrrorf2ey
minienw nl

Datum

22 oktober 2019

tijdelijk handelingskader PFAS

28 oktober 2019

16 30 17 30 uur

Betreft

Vergaderdatum

Vergadertijd

Vergaderplaats Rijnstraat 8 Den Haag 11® etage Bestuursplein

Rijnzaal
Mevrouw van Veldhoven Staatssecretaris lenW

IPO lffl3e

^ VNG

Deelnemers

I0 2e I DG lenW 10K2e

] UVW tl|Q 2^ 10 2e10 2e

de| 10 2ej ^ VNG

1 Opening en mededelingen

Doel van dit overleg is om afepraken te maken over de samenwerking op

het dossier PFAS in de bodem Dit gaat enerzijds over de aanpak van de

knelpunten in de uitvoeringspraktijk op de korte termijn en anderzijds
over de bredere samenwerking

2 Gezamenlijke aanpak knelpunten uitvoeringspraktijk

Aanleiding
De publicatie van het tijdelijk handelingskader PFAS heeft de nodige

gevolgen voor de uitvoeringspraktijk van grond weg en waterbouw

Voorafgaand aan het tijdelijk handelingskader PFAS waren er nog geen

landelijk vastgestelde bodemnormen voor de stoffen uit de PFAS groep

Omdat er slechts in enkele regio s lokaal beleid was ontwikkeld ontstond

er stagnatie bij projecten zodra PFAS werd aangetroffen Het tijdelijk

handelingskader PFAS is een nadere invulling van de zorgplicht en beoogt
een verruiming van de toepassingsmogelijkheden
In de praktijk echter zijn juist bij veel projecten problemen ontstaan

Omdat de onderzoeksverplichting op basis van de zorgplicht explicieter is

geworden wordt er nu breder gemeten op PFAS en uit deze metingen
wordt het beeld bevestigd dat PFAS diffuus verspreid in de bodem zit door

Nederland Dit beeld bevestigt enerzijds de noodzaakvan een landelijk
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kader anderzijds toont de stagnatie aan dat de ruimte die het tijdeiijk

handelingskader biedt niet aansluit op de uitvoeringspraktijk
Bestuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr
en Marian

Bodem Ondergrond en

WaddenVoorstel aanpak
• Op korte termijn worden regionale werkconferenties PFAS

georganiseerd Dit gaat om werksessies op bestuurlijk niveau om

gezameniijk in de regio specifieke kneipunten te inventariseren en

opiossingen te vinden Aile overheidspartijen en

vertegenwoordiging bedrijfsieven zijn de beoogde deelnemers

• Op korte termijn wordt een landelijke taskforce ingesteid Deze

taskforce zai zich richten op het opiossen van regio overstijgende

probiemen zie bijiage

Datum

22 oktober 2019

Op bestuurlijk niveau is er enthousiasme over de werkconferenties

ambtelijk wordt er opgemerkt dat er twijfels zijn of de regionale
werkconferenties een opiossing gaan bieden voor de acute kneipunten
Wei wordt veel perspectief gezien om het middel van werkconferenties op

de middeiiange termijn in te zetten zie agendapunt 3

Dit is natuurlijk maar net

hoe we ze inrichten

Inhoudelijke benadering kneipunten
Een groot deei van de kneipunten is reeds bekend via de contacten met

de brancheorganisaties Hiermee kan de taskforce direct aan de siag
Dit gaat onder meer om de acceptatie van grond bij grondbanken

stortpiaatsen en baggerdepots Ook wordt het ontbreken van

reinigingsfaciliteiten als kneipunt gezien

Daarnaast zorgt de bepalingsgrens van 0 1 microgram per kilogram droge
stof voor problemen in de praktijk Het gebruik van de bepalingsgrens is

gebaseerd op het voorzorgbeginsel Vanuit decentrale overheden is

aangegeven dat de 0 1 bepalingsgrens in de praktijk door de

meetafwijking in laboratoria niet uitvoerbaar is Op korte termijn zai dit

punt door lenW RIVM en de laboratoria besproken worden

De bepalingsgrens geldt in het tijdeiijk handelingskader als norm voor

toepassingen en situaties waarvooreen wetenschappelijke onderbouwing
van een andere normwaarde nog ontbreekt Deze grens geldt voor

toepassing in diepe plassen in oppervlaktewater bovenstrooms

toepassing onder grondwaterniveau toepassing in

grondwaterbeschermingsgebieden en toepassing op landbouw en natuur

Afwijken van deze bepalingsgrens is in bepaalde gevallen toegestaan Zo

kan voor diepe plassen een locatie specifieke afweging gemaakt worden

over de mate dat het materiaal in contact komt met het grondwater RWS

laat binnenkort bij een tweetal diepe plassen een pilot uitvoeren Van die

ervaringen kan geleerd worden bij nieuwe afwegingen Bij toepassing van

grond of bagger op landbouw en natuur kan afgeweken van de

bepalingsgrens als de achtergrondwaarde bekend is

De opiossingsrichtingen worden verkend Het vaststellen van de

achtergrondwaarden zai in ieder geval voor toepassing op landbouw en

natuur een opiossing bieden omdat uit de metingen blijkt dat de

achtergrondwaarde op veel plekken in Nederland hoger is dan de

bepalingsgrens Als de achtergrondwaarde bekend is zai er sneller en

makkelljker grondverzet kunnen plaatsvinden Lokaal en regionaal kan
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hier invulling aan worden gegeven door bodemkwaliteitskaarten op PFAS

aan te passen Landelijk vindt bodemonderzoek plaats en wordt gekeken
naar de mogelijkheid om op basis van de beschikbare gegevens tijdelijke

achtergrondwaarden op te stellen

Bestuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr
en Marian

Bodem Ondergrond en

Wadden

Datum

22 oktober 20193 Interbestuurlijke governance op ZZS en PFAS

Aanteiding
In de kamerbrief van 11 december 2018 Kamerstukken II 2018 19 30

015 nr 56 heeft bet ministerie van lenW regie aangekondigd op de

aanpak van ZZS in de bodem Deze regierol kent momenteei twee

aspecten
• Ten eerste de landelijke aanpak van PFAS lenW heeft mede op

verzoek van decentrale overheden een tijdelijk handelingskader
PFAS opgesteld met landelijke toepassingsnormen Hiervoor is in

het eerste halfjaar van 2019 een ad hoc samenwerking opgezet
met IPO VNG en UvW alsmede VNO NCW De contacten zijn

gelegd vanuit het bestaande netwerk van het

Uitvoeringsprogramma Bodem Deze samenwerking bestaat in de

eerste plaats uit een vast kernteam met representanten van

provincies gemeenten waterschappen en ook bedrijfeleven In

het voorjaar heeft een ad hoc informeel bestuurlijk overleg

plaatsgevonden
t Ten tweede de ontwikkeling van een algemene methodiek voor de

omgang met ZZS en opkomende stoffen Deze algemene
methodiek moet ertoe leiden dat bij volgende niet genormeerde

verontreinigden stoffen die zich voordoen in de bodem sneller en

effectiever gehandeld kan worden Voor deze algemene
methodiek is afgesproken om bovenstaand kernteam als basis te

gebruiken
Momenteei kent deze aanpak een ad hoc overlegstructuur Een vaste

interbestuurlijke overlegstructuur ontbreekt ook in brede zin als het

gaat om de bodemkwaliteit De noodzaak om snel met elkaar te kunnen

acteren op dit soort onderwerpen wordt door alle partijen gevoeld

Voorstel

De interbestuurlijke samenwerking op P ZZS opkomende stoffen en

PFAS wordt op korte termijn nader uitgewerkt De basis moet een

samenwerking zijn waarbij partijen gelijkwaardig opereren binnen ieders

eigen verantwoordlijkheden Gezamenlijke inzet is een continue

programmatische samenwerking

Hieraan kan mede invulling gegeven worden door op middellange termijn

regionale platforms te organiseren voor het bredere vraagstuk op het

gebied van Zeer Zorgwekkende stoffen ZZS en opkomende stoffen in

lucht water bodem en afval Dan gaat het om een bredere en integrale

benadering Eventueel kan aangesloten worden bij de bestaande

wateraanpak

4 Afronding en sluiting
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Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Staatssecretaris Bestuurskern

Dir Waterkwaliteit Ondergr

en Marien

Bodem Ordergrond en

Wadder

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

no ^e I

[ 10 2e ]

gespreksnota
M 31 0 6 10 2e

^Jminienw nl11 LJ 2e

bestuurlijk overleg PFAS Datum

28 oktober 2019

Kenmerk

IENW BSK 2019 228749

Bijlage n

X

Aanleiding en doel

Op uw verzoek is op maandag 28 oktober een bestuurlijk overleg PFAS

ingepland met [

jr VNG en de

grond weg en waterDouw rriet de uitvoering van het tijdelijk handelingskader
PFAS

IPO ] UvW del 10 2e

VNG Aanleiding zijn de acute knelpunten bij

10 2e 10 2e

10 2e

Doel van het gesprek is om met de koepels afepraken te maken over de

gezameniijke aanpak van de knelpunten Eerder was sprake van een gesprek

op 5 november in ieder geval met

betoging van bouwsector op woensdag 30 oktober is het gesprek nu gepland

op maandag 28 oktober

] maar vanwege de geplande10 2e

Resultaten

• Afspraken maken over de aanpak van de acute problemen
1 insteilen taskforce

2 organiseren werkconferenties

• Afspraken maken over een interbestuurlijke samenwerking op het

bredere onderwerp van Zeer Zorgwekkende Stoffen en opkomende
stoffen in bodem

Uw bijdrage
Ik adviseer u het belang van en aezameniilke aanpak te benadrukken

Ik adviseer u te vermijden dat gedecentraliseerde bevoegdheden en

verantwoordelijkheden onder de regie van het Rijk komen te liggen zoals

bijvoorbeeid het inventariseren van de omvang en ernst van de historische

broniocaties PFAS Dit is een verantwoordelijkheid voor het decentraie

bevoegde gezag

U kunt daarbij aangeven dat het tijdelijk handelingskader mede op verzoek van

en in samenwerking met de koepels is opgesteld De koepels zullen
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waarschijnlijk wijzen op de noodzaak van een Qeliikwaardiae en structurele

samenwerkina De kritiek is dat de ad hoc en informele samenwerking bij het

opstellen van het tijdelijk handelingskader geen goede basis is geweest U kunt

aangeven dat u dit ondersteunt en dat ingezet wordt op een structurele

samenwerking Betrokken partijen moeten ieder met hun eigen

verantwoordelijkheden bijdragen aan het gezamenlijke vraagstuk

Ik adviseer u te benadrukken dat we gezamenlijk alles aan moeten doen om de

problemen bij de uitvoering van het tijdelijk handelingskader aan te pakken Er

wordt gezocht naar de redeliike ruimte

Ik adviseer u te benadrukken dat u daarnaast een belangrijke taak ziet voor

regionale werkconferenties fbestuurliike werksessiesi om op de korte termijn

knelpunten in de regio gezamenlijk op te pakken Regie tijdpad en faciliteren

van de bijeenkomsten ligt bij het Rijk in afstemming met de koepels U wordt

geadviseerd om de decentrale overheden bij de werkconferenties een stevigere
rol te laten nemen zodat er een gedeeld eigenaarschap ontstaat

Voorzitterschap tijdens de werkconferenties zou door bv

gedeputeerden worden gedaan
Landsdekkend wel ruimte voor de hoeveelheid te organiseren

bijeenkomsten per provincie of grotere regio s

Op ambtelijk niveau vinden de koepels dat de werkconferenties geen

opiossing bieden op de korte termijn voor de knelpunten Zij willen

geen valse verwachtingen wekken met de werkconferenties Wel zien

zij veel perspectief voor het concept van de werkconferenties op de

middellange termijn voorde bredere samenwerking Vanuit DGWB

wordt voorgesteld om op middellange termijn de overlegstructuur rond

bodem en ZZS te herschikken waarbij zeker gedacht wordt aan

regionale platforms maar om dit niet ipv de werkconferenties te

brengen

Ambtelijk is ook gezegd dat de koepels de organisatie en financiering
van de werkconferenties zien als een verantwoordelijkheid van het Rijk
als de voorzitter van stuurgroep Ondergrond Bodem en Grondwater

van het bestaande Uitvoeringsprogramma Bodem

1Dit lijkt me nu niet het

grate knelpunt want gaat
hier om sne meters

maken Laten wij uit de

bodemmiddelen datgene
financieren wat nodig is

om het proces te

organiseren vanuit

stelselverantwoordleijkhei
d zonderde

bevoegdheden van

decentrale overheden

over te nemen J

Daarnaast kunt u aangeven dat het Rijk een taskforce zal instellen De

Taskforce zal zich richten op structurele en regio overstijgende vraagstukken
en zal bestaan uit personen vanuit overheid en bedrijfsieven met een

onafhankelijk voorzitter U kunt hierbij een suggestie doen van de beoogd
voorzitter om te bezien of hier voldoende draagviak voor is

Uw counterparts
namens UVW

waterschap Vallei en Veluwe

[ 10 2e

10 2e

Adnan Tekin namens IPO

gedeputeerde provincie Noord Holland

i 2e namens VNG

10 2e

Gerrit Post jr namens VNG

Wethouder Urk
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Mogelijk zullen uw counterparts pleiten om een normverhoging te overwegen

Argumentatie daarbij is dat op veel plekken in het land PFAS boven de

bepalingsgrens wordt gemeten De bepalingsgrens wordt als onwerkbaar

gezien zeker gelet op discussie over meetonnauwkeurigheden bij laboratoria

In reactie hierop kunt u wijzen op de actie die is uitgezet bij het RIVM

om met de beschikbare data te komen tot tijdelijke

achtergrondwaarden Daarvoor zijn zoveei ais mogeiijk gegevens

nodig Koepels moeten actief richting leden vragen om deze data aan

te ieveren bij het RIMV

U kunt ook aangeven dat er op korte termijn gesprekkeWat iS Ollze OpIOSSing en wat iS de tijdslijn
RIVM en iabs zuilen piaatsvinden over eventueie onnauis^l^y^^fif pcien
de metingen Uit de verschiilende signalen is op te maken aat ae iaos

soms waarden opieveren met een marge van 0 1 tot 0 1 Dit is

uiteraard niet werkbaar met de bepaiingsgrens van 0 1

m

Politieke context

De uitvoering van het bodembeieid is gedecentraiiseerd Voor de aanpak van

ZZS en opkomende stoffen in de bodem is gevraagd om een iandelijke aanpak
omdat op iokaai en regionaal niveau geen opiossing voor het vraagstuk

mogeiijk was Decentraie overheden zuiien daarbij steiien dat de kosten van

deze opgave niet passen binnen bestaande budgetten

Kernpunten dossier

U heeft in het gesprek met Bouwend Nederland op 11 oktober

aangegeven dat u werkconferenties zult organiseren om de knelpunten
aan te pakken
U heeft tijdens de begrotingsbehandeling in beginsel positief

gereageerd op het verzoek van de heer Ziengs om een taskforce in te

steiien

Op woensdag 30 oktober staat een grote demonstratie gepland van de

bouwsector Naast de stikstofproblematiek richt de kritiek zich op

werking van het tijdelijk handelingskader PFAS

10 2e

10 2e
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iCK^a | BSK|| 10 2e |@tninienw nl1 l 10 q 1Q 2e | WVUll 10 2e |@rws nl1 qPK2e

I I0 2e I DGRW^ I0 2e |@minienw nl1 1 io 2e | 26 io 2e pGRWfl io 26 |@minienw^ I0 2e

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

HBJZ^ I0 2e I@minienw nl1

To

Cc 10 2e

10 2e hQ 2ej DGRW

Mon 10 28 2019 8 04 25 AM

From

Sent

Subject RE 1 vraag stas waar komt wet vandaan eu 2 vraag overgangstermijn
Mon 10 28 2019 8 04 26 AMReceived

Voorzorgsbeginsel is algemeen uitgangspunt zorgplicht is een bepaling die in veel milieuwetgeving voorkomt als het soort van

vangnet naast expliciete geboden verboden Meestal in de formulehng iedereen die dat alles wat redelijkerwijs mogelijk is om

In Wet bodembescherming
Artikel 13

leder die op of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 en die weet of

redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd of aangetast is

verplichtalle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die verontreiniging
of aantasting te voorkomen dan wel indien die verontreiniging of aantasting zich voordoet de verontreiniging of de

aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken Indien de

verontreiniging of aantasting het gevolg is van een ongewoon voorval worden de maatregelen onverwijid genomen
Van BSK10 2e

Verzonden maandag 28 oktober 2019 07 44

Aan 10 2e | 10 2^ D6RW | 10 2e ^ 2e | 10 2e^]I0 2eI0 l0 2e WVL DGRW

DGRW 10 2b iQ 2e BSK 10 2e BSK

HBJZ

Onderwerp RE 1 vraag stas waar komt wet vandaan eu 2 vraag overgangstermijn

H Dank

Dit kunnen we straks in de stukken nog lets aanscherpen
Een hele domme vraag van een niet jurist

Wat is het verschil tussen het voorzorgbeginsel en de zorgplicht 7

10 2eCC

Met vriendelijke groet

11^1 10 2e |
Van | 1Q ^ 10 ^ WVL 1Q 2e ^@rws nl

Datum zondag27 okt 2019 9 56 PM

Aan I I0 2e | f[10 2e | DGRW | 10 2^J„ „J@minienw nl

10 2e l@niinienw nl | 10 2e | X2e I0j 2ejj DGRW ^
BSK 1 iQ 2e [fSminienw nl

~

HBJZ

| 1Q 2e | DGRW

10 2ej |@^ieiiw nL r00 ^s J
3 BSK 1 10 2e n@mLnienw nl

@minienw nl

10 2e

Kopie

Onderwerp RE 1 vraag stas waar komt wet vandaan eu 2 vraag overgangstermijn

10 2e 10 2e

Ha I [10 26 I
bulten verzoek

Ik zie dat het de afgelopen week

niet rustiq is qeweest Het verhaal hieronder is al behoorliik compleet Goed om[|i0 2e| daar ook nog even goed naarte laten

kijken Mijn beeld is deels aanvullend als voIgt
1 Het voorzorgbeginsel is uitgangspunt van het interjnationale milieubeleid en is opgenomen in artikel 191 van het EU

verd rag

2 PFAS in iedergeval PFOS is aangewezen als ZZS Via het verdrag van Stockholm heeft de VN en ook NL zich

gecommitteerd aan het doel bescherming van mens en milieu door het beperken van productie en gebruik van

persistente organische verontreinigende stoffen POP s Persistente organische verontreinigende stoffen forever

chemicals De EU heeft het verdrag van Stockholm goedgekeurd en wettelijk omgezet in de POP verordening Let wel

PFAS zijn de meest vervelende stoffen die er zijn persistent toxisch bioaccumulatief en ook nog mobiel Bij het op de

markt brengen van deze stoffen weetje eigenlijk al dat ze uiteindelijk via ons afval in bodem en water terecht komen en

daar niet meer uitgaan Terecht dus dat de internationale gemeenschap gericht is op het beperken van het gebruik van

deze stoffen

bulten verzoek

3 Het Bbk is weliswaar Rationale regelgeving maar die is wel gebaseerd op o a de Kaderrichtlijn afvalstoffen EU KRA

Vrijwel alle grond en baggenspecie die in Nederland wordt verzet met uitzondering van enkele specifieke zandwinningen
betreft in formele zin afval omdat degene die de grond of baggenspecie vrij krijgt zich daarvan ontdoet staand EU

recht Het Bbk geeft algemeen verbindende voorschriften voor het nuttig toepassen van grond en baggenspecie Met het

Bbk wordt door NL invulling gegeven aan de mogelijkheid die de KRA op basis van artikel 24 en 25 geeft om vrijstelling
te verlenen voor de vergunningplicht voor het nuttig toepassen van afvalstoffen Voorwaarde van die vrijstelling is dat de

algemene regels invulling geven aan de kerndoelstelling van artikel 13 van de KRA bescherming van de gezondheid en

het milieu Om die reden is de zorgplicht opgenomen in het Bbk zodat altijd kan worden gegarandeerd dat de algemene
regels mens en milieu voldoende beschermen Sommige lidstaten hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid van

artikel 24 25 KRA andere lidstaten niet en daar wordt via een vergunningplicht bij hergebruik van grond invulling
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gegeven aan de uitgangspunten van artikel 13 KRA Mede omdat we in NL geen vergunningstelsel hebben voor

hergebruik van grond is hergebruik hier een volwassen markt iedereen kan binnen de algemene regels van het Bbk

grond hergebruiken In veel andere landen is er significant minder hergebruik wordt nog veel grond op stortplaatsen
gestort NL is ook uniek door de ligging in de Delta met veel laaggelegen en zettingsgevoelige gebieden Grondverzet is

in NL daardoor meer dan in andere landen aan de orde

4 Met PFAS zitten we in de situatie dat we niet kunnen garanderen dat er geen schade voor het milieu ontstaat als er PFAS

in de grond of bagger zit Dat komt ook door het feit dat het forever chemicals zijn die zich ophopen in mens en dier Om

te garanderen dat er geen schade voor mens en milieu is bij toepassen van PFAS houdende grond en baggerspecie
hebben we normen nodig Die normen hebben we nu voor toepassen boven grondwaterniveau op de landbodem

opgenomen in het tijdelijk handelingskader Daarmee geven we voor die toepassingen voldoende invulling aan de

bescherming van mens en milieu Voor toepassen onder grondwaterniveau en in oppervlaktewater hier even zonder de

uitzonderingen van het tijdelijk kaderj hebben we nog geen wetenschappelijk voldoende onderbouwing van een norm die

anders is dan het voorzorgbeginsel de zorgplicht Dat is vertaalt in de bepalingsgrens Dat is geen fijne situatie daarom

werken we hard aan meer informatie om tot een betere norm dan de bepalingsgrens te komen

5 In de Wbb art 13 en Bbk art 7 is de zorgplicht opgenomen In de normentabel van het Bbk wordt voor niet

genormeerde stoffen verwezen naar een passage uit de circulaire bodemsanering die aangeeft dat bij gebrek aan

wetenschappelijk onderbouwde normen de bepalingsgrens kan worden aangehouden als norm

6 De overgangstermijn zit niet in de normstelling of het voorzorgbeginsel Die uitgangspunten waren al voor 8 juli van

toepassing De overgangstermijn ziet op het gegeven datvrijwel niemand formeel ten onrechte naar nu blijkt naar

PFAS heeft gekeken bij onderzoek voor milieuverklaringen Daardoor zijn milieuverklaringen feitelijk niet compleet het

overgangsrecht ziet erop dat deze milieuverklaringen tot 1 oktober nog gebruikt konden worden om zo lopende
projecten niet stil te leggen omwille van het aanvullen van die milieuverklaring met PFAS informatie Bot gezegd
Iedereen heeft lang de kop in het zand gestoken en niet naar PFAS gekeken Dat maakte niet dat het voorzorgprincipe
niet van toepassing maar zolang niemand meet was er geen handhaver die zich op dit voorzorgprincipe beriep

Nog een notie van mijn zijde de overheid is vaak ontdoener van de grond en bagger en diezelfde overheid gebruikt vaak grond
in projecten vrijwel alle bagger is des overheids het merendeel van het grondverzet komt uit overheidsprojecten De

gemeenten kunnen opiossingen bieden via lokaal beleid zoals bijvoorbeeld in NH is gemaakt Het probleem van destagnatie
wordt wat mij betreft teveel vanuit de optiek van de aannemers bouwers baggeraars belicht Daar zijn terechte zorgen ivm

werkgelegenheid Het probleem van de stagnatie is wat mij betreft ook dat overheidswerken niet worden uitgevoerd omdat de

afzet van afval niet is geregeld of de beschikbaarheid van geschikte bouwmaterialen onzeker is Anders bekeken de

probleemhebber kan ook voor opiossingen zorgen dat brengt wat mij betreft ook een verantwoordelijkheid mee voor de

gemeenten en waterbeheerders als bevoegde overheid Bbk die tevens ontdoener is van afval grond en bagger en grond en

bagger gebruikt om maatschappelijke projecten ihkv infrastructuur bouw en natuurontwikkeling te realiseren

Gr | 10 2e

DGRW [ @minienw nl]Van

Verzonden zondag 27 oktober 2019 14 14

10 2e ^0 2^ DGRW I 10 2e ^ 2e tl0 2e| DGRW 10 26 | 10 26T

10 2e 10 2e

10 2eBSKAan

BSK

HBJZ

Onderwerp 1 vraag stas waar komt wet vandaan eu 2 vraag overgangstermijn
Ik kom tot het volgende Zie ook bijgevoegd
Groet I 10 2e

Waar in welke wet vastligt dat we bij ZZS niets meer kunnen waardoor het tijdelijk handelingskader
een verruiming is waar die wet vandaag komt EU regelgeving

V Dat er in de praktijk geen grond en baggerspecie mag worden verzet waarin een niet genormeerde

verontreinigende stof is gedetecteerd zonder lokaal beleid voIgt uit het voorzorgsbeginsel
VHet voorzorgsbeginsel is een basisbeginsel verankerd in vele verdragen
VAs je kennis hebt van een verontreiniging met ZZS moet je uit voorzorg je beleid er op richten dat die stof niet

in het milieu moet komen

V De zorgplicht houdt in dat als je een vermoeden hebt van een mogelijke verontreiniging je onderzoek moet

doen Als je bij dat onderzoek iets in de bodem detecteert moet je beleid hebben hoe ermee om te gaan

V Dit is NIse vertaling van onder andere het Verdrag van Stockholm waarmee Nl zich heet gecommitteerd aan

het niet verder vervuilen van de bodem en waar mogelijk hem schoner maken

Het voorzorgbeginsel voIgt uit

V het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en met name artikel 191 lid 1 en de daarop

gebaseerde Kaderrichtlijn water en de Kaderrichtlijn Afvalstofen en de richtlijn prioritaire stoffen

VOok in het verdrag van Stockholm VN over persistente verbindingen is het voorzorgbeginsel uitgangspunt
De inhoud van dit verdrag is opgenomen in de EU POP verordening persistente organische

verontreinigende stoffen

De principes van de aangehaalde verdragen zijn vertaald in

VArt 13 van de Wet bodembescherming
VArt 6 8 van de Waterwet en

VBesluit en Regeling bodemkwaliteit

De zorgplicht van artikel 13 Wet bodembescherming is van toepassing op het gebruik van grond en baggerspecie

op de landbodem en de zorgplicht van artikel 7 Bbk op het gebruik van grond en baggerspecie in oppervlaktewater
Eventueel Tot slot wordt in de Regeling Bodemkwaliteit verwezen naar de Circulaire Bodemsanering Deze richtlijn
betreft een nadere invulling van de zorgplicht voor niet genormeerde stoffen stoffen waarvoor geen
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achtergrondwaarde of interventiewaarde is vastgesteld In deze richtlijn staat de bepalingsgrens als

achtergrondwaarde voor grond of als streefwaarde voor grondwater gehanteerd kan worden bij het ontbreken van

risico analyse
V [Tekst circulaire Het hanteren van de bepalingsgrens als achtergrondwaarde voor grond of als streefwaarde

voor grondwater heeft niet de voorkeur omdat als uitgangspunt voor het stellen van normen in het

milieubeleid een risicobenadering wordt toegepast Voor niet genormeerde stoffen ontbreekt echter een

risico analyse De bepalingsgrens wordt derhalve gehanteerd omdat er geen beter alternatief beschikbaar

is ]
Waarom ertot 1 oktober wel een gedoogbeleid kon worden gevoerd maar nu niet meer

VOmdat het tijdelijk handelingskader een nadere invulling geeft van de zorgplicht is is het direct in werking

gegaan Bij nieuwe projecten moest dus direct op PFAS gemeten worden

V Wel is gekozen om voor eerder uitgevoerde partijkeuringen of water bodemonderzoeken een

overgangstermijn tot 1 oktober 2019 in te stellen waarmee de eerdere milieuhygienische verklaringen nog

gebruikt mogen worden om de betreffende partij grond of baggerspecie toe te passen zonder aanvullende

analyse op PFAS Dit om te voorkomen dat lopende projecten niet door konden gaan
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HBJZFrom

Sent

Subject RE 1 vraag stas waar komt wet vandaan eu 2 vraag overgangstermijn
Received

10 2e

Mon 10 28 2019 8 04 36 AM

Mon 10 28 2019 8 04 37 AM

Halid
Dat is een hele goede vraag want dat wordt vaak door elkaar gehaald
Het voorzorgbeginsel ligt ten grondslag aan het beleid van de overheid Dit houdt in dat als wetenschappelijke informatie

ontbreekt we een veilige koers varen In geval van PFAS informatie over de verspreiding van PFAS in grondwater en

oppervlaktewater is nog onvoldoende We willen uit voorzorg voorkomen dat ZZS als PFAS zich overal in het milieu verspreiden
waar ze nu nog niet voorkomen Daardoor het probleem dat deze stoffen al wijd in het milieu verspreid zijn alleen maar groter
worden We krijgen die stoffen niet meer uit het milieu als ze zich verspreid hebben dus daarom moeten we dat vooral

voorkomen We staan uit voorzorg in ons beleid niet toe dat grond en bagger waarin die stoffen aanwezig zijn worden toegepast
onder omstandigheden waarin zich die onbekende verspreidingsrisico s voordoen dat is als het in oppervlaktewater wordt

toegepast of als het in contact met grondwater kan komen daarom moet toepassing boven de grondwaterspiegel plaatsvinden
Als er al sprake is van verontreiniging dan wordt de strenge norm niet toegepast want die voorzorg heeft geen zin daarmee

voorkomen we geen verdere verontreiniging Daarom mag bagger wel stroomafwaarts worden toegepast waar het door

natuurlijke processen al terecht zou komen en grond en bagger ook op landbouw en natuurgronden die al niet schoon meer

zijn
De zorgplicht richt zich tot degene die handelingen verricht die het milieu kunnen verontreinigen bedrijven dus Die moeten

zorgvuldig handelen en daarbij mogen ze geen risico nemen dat de bodem of het water met PFAS verontreinigd raken Als een

bedrijf weet dat het door zijn handelingen het milieu kan verontreinigen moet het zich van die handeling onthouden

De zorgplicht is door de wetgever dus uit voorzorg in de wetgeving opgenomen conform voorzorgbeginsel zodat ook bedrijven
verplicht worden na te denken over de mogelijke milieu effecten van hun handelen en zich van handelen dat risico s voor het

milieu meebrengt moeten onthouden De zorgplicht is een vertaling van het voorzorgbeginsel als uitgangspunt voor het beleid

naar de praktijk van de bedrijven waarmee wordt aangegeven wat er van de bedrijven wordt verwacht

Van 10 2e BSK

Verzonden maandag 28 oktober 2019 07 44

Aan 10 2e | 10 2^ DGRW riQ 2e1Q 10 2e WVL DGRW

DGRW 1P 2e iQ 2e BSK 10 2a BSK

HBJZ

Onderwerp RE 1 vraag stas waar komt wet vandaan eu 2 vraag overgangstermijn

H Dank

Dit kunnen we straks in de stukken nog lets aanscherpen
Een hele domme vraag van een niet jurist

Wat is het verschil tussen het voorzorgbeginsel en de zorgplicht

10 2eCC

Met vriendelijke groet

1^1 10 2e

Van 10 [1Q 2e | WVL 1 10 2e |@rws nL

Datum zondag27 okt 2019 9 56 PM

Aan I I0 2e | |~ 10 2e | DGRW | 10 28 „ ]@minienw nl F
10 2e nfSniinienw nl I 1Q 2e | X2e lO] 2ejj DGRWl 10K2e

BSK 1 10 2e |@minien^nl
Kopie

Onderwerp RE 1 vraag stas waar komt wet vandaan eu 2 vraag overgangstermijn
Hal f10 2e I

| 10 2e | t10 2^ DGRW

|@mimenw nl J 10 2e l0 2e J
1 BSK j 10 2e |@minienw nl

@minienw nl

10 2e

HBJZ10 2e 10 2e

BRW

BRW maar wel in de gelegenheid om de mails te bekijken Ik zie dat het de afgelopen week

niet rustig is geweest Het verhaal hieronder is al behoorlijk compleet Goed om | i0 2e| daar ook nog even goed naarte laten

kijken Mijn beeld is deels aanvullend als voIgt
1 Het voorzorgbeginsel is uitgangspunt van het inter nationale milieubeleid en is opgenomen in artikel 191 van het EU

verd rag

2 PFAS in iedergeval PFOS is aangewezen als ZZS Via het verdrag van Stockholm heeft de VN en ook NL zich

gecommitteerd aan het doel bescherming van mens en milieu door het beperken van productie en gebruik van

persistente organische verontreinigende stoffen POP s Persistente organische verontreinigende stoffen forever

chemicals De EU heeft het verdrag van Stockholm goedgekeurd en wettelijk omgezet in de POP verordening Let wel

PFAS zijn de meest vervelende stoffen die er zijn persistent toxisch bioaccumulatief en ook nog mobiel Bij het op de

markt brengen van deze stoffen weet je eigenlijk al dat ze uiteindelijk via ons afval in bodem en water terecht komen en

daar niet meer uitgaan Terecht dus dat de Internationale gemeenschap gericht is op het beperken van het gebruik van

deze stoffen

100566 0251



3 Het Bbk is weliswaar Rationale regelgeving maar die is wel gebaseerd op o a de Kaderrichtlijn afvalstoffen EU KRA

Vrijwel alle grond en baggerspecie die in Nederland wordt verzet met uitzondering van enkele specifieke zandwinningen]
betreft in formele zin afval omdat degene die de grond of baggerspecie vrij krijgt zich daarvan ontdoet staand EU

recht Het Bbk geeft algemeen verbindende voorschriften voor het nuttig toepassen van grond en baggerspecie Met het

Bbk wordt door NL invulling gegeven aan de mogelijkheid die de KRA op basis van artikel 24 en 25 geeft om vrijstelling
te verlenen voor de vergunningplicht voor het nuttig toepassen van afvalstoffen Voorwaarde van die vrijstelling is dat de

algemene regels invulling geven aan de kerndoelstelling van artikel 13 van de KRA bescherming van de gezondheid en

het milieu Om die reden is de zorgplicht opgenomen in het Bbk zodat altijd kan worden gegarandeerd dat de algemene
regels mens en milieu voldoende beschermen Sommige lidstaten hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid van

artikel 24 25 KRA andere lidstaten niet en daar wordt via een vergunningplicht bij hergebruik van grond invulling

gegeven aan de uitgangspunten van artikel 13 KRA Mede omdat we in NL geen vergunningstelsel hebben voor

hergebruik van grond is hergebruik hier een volwassen markt iedereen kan binnen de algemene regels van het Bbk

grond hergebruiken In veel andere landen is er significant minder hergebruik wordt nog veel grond op stortplaatsen
gestort NL is ook uniek door de ligging in de Delta met veel laaggelegen en zettingsgevoelige gebieden Grondverzet is

in NL daardoor meer dan in andere landen aan de orde

4 Met PFAS zitten we in de situatie dat we niet kunnen garanderen dat er geen schade voor het milieu ontstaat als er PFAS

in de grond of bagger zit Dat komt ook door het feit dat het forever chemicals zijn die zich ophopen in mens en dier Om

te garanderen dat er geen schade voor mens en milieu is bij toepassen van PFAS houdende grond en baggerspecie
hebben we normen nodig Die normen hebben we nu voor toepassen boven grondwaterniveau op de landbodem

opgenomen in het tijdelijk handelingskader Daarmee geven we voor die toepassingen voldoende invulling aan de

bescherming van mens en milieu Voor toepassen onder grondwaterniveau en in oppervlaktewater hier even zonder de

uitzonderingen van het tijdelijk kaderj hebben we nog geen wetenschappelijk voldoende onderbouwing van een norm die

anders is dan het voorzorgbeginsel de zorgplicht Dat is vertaalt in de bepalingsgrens Dat is geen fijne situatie daarom

werken we hard aan meer informatie om tot een betere norm dan de bepalingsgrens te komen

5 In de Wbb art 13 en Bbk art 7 is de zorgplicht opgenomen In de normentabel van het Bbk wordt voor niet

genormeerde stoffen verwezen naar een passage uit de circulaire bodemsanering die aangeeft dat bij gebrek aan

wetenschappelijk onderbouwde normen de bepalingsgrens kan worden aangehouden als norm

6 De overgangstermijn zit niet in de normstelling of het voorzorgbeginsel Die uitgangspunten waren al voor 8 juli van

toepassing De overgangstermijn ziet op het gegeven dat vrijwel niemand formeel ten onrechte naar nu blijkt naar

PFAS heeft gekeken bij onderzoek voor milieuverklaringen Daardoor zijn milieuverklaringen feitelijk niet compleet het

overgangsrecht ziet erop dat deze milieuverklaringen tot 1 oktober nog gebruikt konden worden om zo lopende
projecten niet stil te leggen omwille van het aanvullen van die milieuverklaring met PFAS informatie Bot gezegd
Iedereen heeft lang de kop in het zand gestoken en niet naar PFAS gekeken Dat maakte niet dat het voorzorgprincipe
niet van toepassing maar zolang niemand meet was er geen handhaver die zich op dit voorzorgprincipe beriep

Nog een notie van mijn zijde de overheid is vaak ontdoener van de grond en bagger en diezelfde overheid gebruikt vaak grond
in projecten vrijwel alle bagger is des overheids het merendeel van het grondverzet komt uit overheidsprojecten De

gemeenten kunnen opiossingen bieden via lokaal beleid zoals bijvoorbeeld in NH is gemaakt Het probleem van destagnatie
wordt wat mij betreft teveel vanuit de optiek van de aannemers bouwers baggeraars belicht Daar zijn terechte zorgen ivm

werkgelegenheid Het probleem van de stagnatie is wat mij betreft ook dat overheidswerken niet worden uitgevoerd omdat de

afzet van afval niet is geregeld of de beschikbaarheid van geschikte bouwmaterialen onzeker is Anders bekeken de

probleemhebber kan ook voor opiossingen zorgen dat brengt wat mij betreft ook een verantwoordelijkheid mee voor de

gemeenten en waterbeheerders als bevoegde overheid Bbk die tevens ontdoener is van afval grond en bagger en grond en

bagger gebruikt om maatschappelijke projecten ihkv infrastructuur bouw en natuurontwikkeling te realiseren

Gr | 10 2e

DGRW [_
Verzonden zondag 27 oktober 2019 14 14

I0 2e ti0 2^ DGRW I 10 2e lOXSe DGRW 10 2e | 10 2^

minienw nllVan 10 2e 10 2e

10 2aBSKAan

BSK

HBJZ

Onderwerp 1 vraag stas waar komt wet vandaan eu 2 vraag overgangstermijn
Ik kom tot het volgende Zie ook bijgevoegd
Groet I 10 2e

Waar in welke wet vastligt dat we bij ZZS niets meer kunnen waardoor het tijdelijk handelingskader
een verruiming is waar die wet vandaag komt EU regelgeving

VDat er in de praktijk geen grond en baggerspecie mag worden verzet waarin een niet genormeerde

verontreinigende stof is gedetecteerd zonder lokaal beleid voIgt uit het voorzorgsbeginsel
VHet voorzorgsbeginsel is een basisbeginsel verankerd in vele verdragen
VAs je kennis hebt van een verontreiniging met ZZS moet je uit voorzorg je beleid er op richten dat die stof niet

in het milieu moet komen

V De zorgplicht houdt in dat als je een vermoeden hebt van een mogelijke verontreiniging je onderzoek moet

doen Als je bij dat onderzoek iets in de bodem detecteert moet je beleid hebben hoe ermee om te gaan

V Dit is NIse vertaling van onder andere het Verdrag van Stockholm waarmee Nl zich heet gecommitteerd aan

het niet verder vervuilen van de bodem en waar mogelijk hem schoner maken

Het voorzorgbeginsel voIgt uit

V het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en met name artikel 191 lid 1 en de daarop

gebaseerde Kaderrichtlijn water en de Kaderrichtlijn Afvalstofen en de richtlijn prioritaire stoffen

VOok in het verdrag van Stockholm VN over persistente verbindingen is het voorzorgbeginsel uitgangspunt
De inhoud van dit verdrag is opgenomen in de EU POP verordening persistente organische

10 2e 10 ^ 10] 2e | WVLCC
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verontreinigende stoffen

De phncipes van de aangehaalde verdragen zijn vertaald in

VArt 13 van de Wet bodembescherming
VArt 6 8 van de Waterwet en

VBesluit en Regeling bodemkwaliteit

De zorgplicht van artikel 13 Wet bodembescherming is van toepassing op het gebruik van grond en baggerspecie

op de landbodem en de zorgplicht van artikel 7 Bbk op het gebruik van grond en baggerspecie in oppervlaktewater
Eventueel Tot slot wordt in de Regeling Bodemkwaliteit verwezen naar de Circulaire Bodemsanering Deze richtlijn
betreft een nadere invulling van de zorgplicht voor niet genormeerde stoffen stoffen waarvoor geen

achtergrondwaarde of interventiewaarde is vastgesteld In deze richtlijn staat de bepalingsgrens als

achtergrondwaarde voor grond of als streefwaarde voor grondwater gehanteerd kan worden bij het ontbreken van

risico analyse
V [Tekst circulaire Het hanteren van de bepalingsgrens als achtergrondwaarde voor grond of als streefwaarde

voor grondwater heeft niet de voorkeur omdat als uitgangspunt voor het stellen van normen in het

milieubeleid een risicobenadering wordt toegepast Voor niet genormeerde stoffen ontbreekt echter een

risico analyse De bepalingsgrens wordt derhalve gehanteerd omdat er geen beter alternatief beschikbaar

is ]
Waarom ertot 1 oktober wel een gedoogbeleid kon worden gevoerd maar nu niet meer

VOmdat het tijdelijk handelingskader een nadere invulling geeft van de zorgplicht is is het direct in werking

gegaan Bij nieuwe projecten moest dus direct op PEAS gemeten worden

V Wel is gekozen om voor eerder uitgevoerde partijkeuringen of water bodemonderzoeken een

overgangstermijn tot 1 oktober 2019 in te stellen waarmee de eerdere milieuhygienische verklaringen nog

gebruikt mogen worden om de betreffende partij grond of baggerspecie toe te passen zonder aanvullende

analyse op PFAS Dit om te voorkomen dat lopende projecten niet door konden gaan

100566 0251



BSK|| 10 2e ©minienw nl] 10 2e | DGRW[] |@tninienw nl1 1Q 2e

DGRW[| iQ 2e n@minienw nl1 f 10 26

io 2e I@minienw nl1 I io 2e

mm | BSKri io 2e I@minienw nl1 1
10KQaga|ive^jjS^ DBOH 10] 2e n@minienw nl1

10 2eTo

I io 26 I bskiI
DGRWfl

lQ 2e I DCO[

d10 2ej DCO|P~^

10 2e 10X2e@rninienw nl1

n@minienw nl1 1 10 2e | 2e [10 ^ DGRW[

|@minienw nl]

l@minienw nl] \
“] DBO

10 2e

10 2e

10 2e

From

Sent

10 2e

Mon 10 28 2019 8 28 48 AM

Subject 0pm S Stukken PFAS

Received

Qpm S Beantwoording vraaen staatssecretaris pdf

Mon 10 28 2019 8 28 53 AM

Qpm S AANGEPASTE Kamerbrief Appreciate motie lid Ziengs 27 okt 21 pdf

Allen

De staatssecretaris heeft met kleine opmerkingen nog gereageerd op de Kamerbrief de vragen Zie bijgevoegd Zo het verdere

proces graageven bespreken

Groet

10 2e

DBO10 2eVan

Verzonden zondag 27 oktober 2019 22 44

Aan I0 2e I bSK 10 2e |] DGRW | 10 2e ^io 2e

10 2e | 10 2^ DGRW | 10 2e f 2e ^10 2e|] DGRW

DCO

] BSK 10 2e DGRW

10 2e DCO 10 2e

ve^ajT^ dbo10 2eBSK

Onderwerp Stukken PFAS

Allen

Dankzij al het harde werken bijgevoegd de stukken zoals ze dodfi^ftaar stas zijn gemaild @DGWB stukken staan ook in HPRM

map 11052 Het betreft

1 Redeneerlijn coalitie overleg

2 Uitnodigingen werkconferenties

3 Stukken BO overleg koepels 28 oktober

4 Brief motie Ziengs

5 Vragen en antwoorden PFAS

Deze stukken zuiien morgenochtend voor de staatssecretaris worden geprint Onwijs veel dank voor ai het harde werk afgelopen

weekend

Groet

10 2e

107489 0252



10 2e ^iok^ DGRWI^ ]@minienw nl] iQ 2a |[10 2^10 2eTo

|@nninienwTiriBSK[ 10 2e

DGRWrt 10 2e |@tninienw nl1 | 10 2e hPe [10 2el
10 2^ |@minienw nllj| io 2^ ^ 2ej U BSK|T i0X2e I@minienw nl1

I 10 2e I BSK

Mon 10 28 2019 10 08 17 AM

Cc 10 2e

DGRWI
From

Sent

Subject FW Lozingen grondreinigers
Mon 10 28 2019 10 08 19 AMReceived

Toetsstappen ZONDER kg v1 pdf

HjlDK^ej

Met dank aan helder antwoord voorde grondbank afvoer problematiek

Met vriendelijke groet
10 2e

BSK 1 10 2e |@minienw iilVaD [j 10 ge ^
Datum maandag 28 okt 2019 9 14 AM

10 2e BSK | 10 2e |@minieiiw nl 10 2e DGRW gmLnienw nlAan

Kopie | 10 2e [3 2e h0 [2ej DGRW

Onderwerp Lozingen grondreinigers

10 2e @minienw nl

Goedemorg^ri

Hieibij het antw oord

3 effluent problematiek van grondbanken
Als we bun zover krijgen dat ze weer grond aannemen omdat het afvoerwater ergens naar toe kan dan is een deel van de

stagnatie op te lossen Wat is de effluent problematiek precies Laatste vraag ik aan Delfland en

Bij het krijgen van een veigunning is een zorgvuldig afeegingsproces om te toetsen of de verw erking van het atval™ter voldoet aan de Best Beschikbaie

Technieken BBT en of de lozing geen onacceptabele effecten op oppervlakte™ter verooizaakt Dit principe is de kem van de beoordeling van een vergunning
en ook hetgeen wnarmee we Chemours op de knieen hebben gekregen Daar gaan we niet aan tomen

Bij Chemours is gebleken dat de zuivering met actief kool filters erg effectief is Gezien de kwalificatie van de stoffen ishet plaatsen van deze techniek dus

onderdeel van BBT Het zuiveren van het afvalwater kost natuurlijk geld echter zonder deze zuivering zal het bevoegd gezag nooit toestemming geven

Vervolgens moeten we kijken of de restlozing het sterk gezuiverde afvalwater door de Immissietoets komt Indien deze groen wordt kan een vergunning worden

afgegeven Indien niet dan moet er een extra techniek worden geplaatst dit is technisch echter niet meermogelijk Eventueel kan het bevoegd gezag dan nog een

expert judgment afweging maken

I 10 2e l RWS kan helpen met de immissietoets Hij is de landelijk specialist op dit gebied Ik kan helpen met de technische beleidsafweging Eventueel

hebben we ool [l 0 2^e ]nog in de aanbieding Hij si de zuiveringsspecialist bij RWS

Op dit moment lopen er geen aanvragen bij Delfland voor het lozen van afvalwter afkomstig van grondbanken ofreinigers Dus nu speelt het niet Eventueel kan

het wel gaan spelen zodra we het land in gaan en uitleggen wat de mogelijkheden zijn

Pasgeleden hebben we voor een nota die deze week naar de minister moet een plaatje gemaakt van dit proces Die heb ik er ter info bij gedaan
een plaatje zegt vaak meer dan 1000 woorden

Conclusie Het kan alsje de goede technieken plaats snel geregeld worden We helpen gra^ mee om dingen prachtisch te regelen overigens
zitten er hele goede mensen bij Delflland dus daar heb rk alle vertrouwen in en we moeten accepteren dat als de waterkwaliteit het niet toe laat

het bevoegd gezag het ook niet vergund De Stas zou ook niet moeten willen dat we daaraan gaan tomen

Ik heb dit trouwens afgestemd met Delftland | 10 2e | en hun beloofd dat ik een aangepaste versie naar ze toe stuur zodat ze weten wat er over

de tafel is gegaan
Met vriendelijke groet

I |j10X2et

10 2e

10 2e

Afdeling Waterkiraliteit en kieantiteit

Ministerie ^ an Infrastructuur en Waterstaat

Uirectie Water en Bodem DGWB

Rijnstraat S | 2515 XPDenHaag
Postbus 20901 I 2500 EX Den Haag

Ml 10 2e I
I l@minienwjil

107488 0255



Ministerievan Infrastructuur

en Waterstaat

Een leetbaar bereikbaar en veiUgNederlaad

JJnkedQj]
BSK

Verzonden zaterdag 26 oktober 2019 15 56

Aan ^ iO ^e ^X2^rn BSK

Onderwerp FW

TJrgentie Hoog

10 2e

10 2e DGRW

H

Kunje helpenvraag 3 te beantwoorden

Metvriendelijke groet
10 2e

BSK | 10 2e [@niinienw iil10 2e

Datum zaterdag 26 ofa 2019 4 55 PM

Aan | h DGRW | 10 2e |@inimenw iil 10 2e ^ 2^ 10 2e |@minienw nl | 10 2e [
10X^10 2ej^ pgrW j 10K2e |@mi^w nl | 1Q 2e | 2e tl0 2ej PGRW j 10K2e l ^inienw nl

DGRW j 10 2e |@minienw nl10 2e

Ondersverp

Stas heeft gebeld we hebben 3 zaken besproken om uit te zoeken voor maandagmiddag
1 Casustiek volkskrant uitzoeken wie

Bv grond uit kruipruimtes is dat nu onzin of niet

rws projecten klopt dat allemaal rws

2 Helpdesk bodem
Kunnen we die al iiizetten als iiifomiatieloket voor pfas vragen En zo niet kunnen we dat voor woensdag regelen Wie

kan dat oppakken
3 effluent problematiek van grondbanken
Als we hun zover krijgen dat ze weer grond aannemen omdat het afvoerwater ergens naar toe kan dan is een deel van de

stagnatie op te lossen Wat is de effluent problematiek precies Laatste vraag ik aan Delfland en 10 2s

Met vriendelijke groet
10 2e

107488 0255



BSKlI I0 2e I@minienw nl1
I0 2e iO 2^TBSK[| I0 2e I@minienw nl1

[10 2e | 10 2e

I0 2e I@minienw nl1
10 2e ^^~^ DGWB

Mon 10 28 2019 12 27 05 PM

10 2eTo

DGRWI
From

Sent

Subject FW Lozingen grondreinigers
Received

Toetsstappen ZONDER ka v1 pdf

Mon 10 28 2019 12 27 06 PM

Ter infomnatie antwoord van | | | 10 2e | richtinQi^tJp vraag over effluent problematiek bij grondbanken Mochten jullie deze

nog niet ontvangen hebben

Van [1 i0 2e ^^^^^^ ^ BSK

Verzonden maandag 28 oktober 2019 12 10

10 2e I dGWB

Onderwerp FW Lozingen grondreinigers

Urgentie Floog

Aan

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

Vaii p iQ 2e [^yi^
Datum niaandas 28 okt 2019 9 14 AM

Aan

BSK j 10 2e |@minienw nl

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

|@niinienw nl10 2e

Kopie | 10 29 p 2e ll0 2ej DGRW

Onderwerp Lozingen grondreinigers

Goedemorgeft^p
Hierbij bet antwoord

3 effluent problematiek van grondbanken
Als we hun zover krijgen dat ze weer grond aannemen omdat het afVoerwater ergens naar toe kan dan is een deel van de

stagnatie op te lossen Wat is de effluent problematiek precies Laatste vraag ik aan Delfland en

Bij het krijgen van een vergunning is een zorgvuldig afwegingsproces om te toetsen of de verwerking van het afvalwater voldoet

aan de Best Beschikbare Technieken BBT en of de lozing geen onacceptabele effecten op oppervlaktewater veroorzaakt Dit

principe is de kern van de beoordeling van een vergunning en ook hetgeen waarmee we Chemours op de knieen hebben

gekregen Daar gaan we niet aan tornen

Bij Chemours is gebleken dat de zuivering met actief kool filters erg effectief is Gezien de kwalificatie van de stoffen is het

plaatsen van deze techniek dus onderdeel van BBT Het zuiveren van het afvalwater kost natuurlijk geld echter zonder deze

zuivering zal het bevoegd gezag nooit toestemming geven

Vervolgens moeten we kijken of de restlozing het sterk gezuiverde afvalwater door de Immissietoets komt Indien deze groen

wordt kan een vergunning worden afgegeven Indien niet dan moeter een extra techniek worden geplaatst dit is technisch

echter niet meer mogelijk Eventueel kan het bevoegd gezag dan nog een expert judgment afweging maken

I I0 2e ^ RWS kan helpen met de immissietoets Hij is de landelijk specialist op dit gebied Ik kan helpen met de technische

beleidsafweging Eventueel hebben we ook||i0 2e^ 2e |nog in de aanbieding Hij si de zuiveringsspecialist bij RWS

Op dit moment lopen ergeen aanvragen bij Delfland voor het lozen van afvalwater afkomstig van grondbanken of reinigers Dus

nu speelt het niet Eventueel kan het wel gaan spelen zodra we het land in gaan en uitleggen wat de mogelijkheden zijn

Pasgeleden hebben we voor een nota die deze week naar de minister moeteen plaatje gemaakt van dit proces Die

heb ik er ter info bij gedaan een plaatje zegt vaak meer dan 1000 woorden

Conclusie Het kan als je de goede technieken plaats snel geregeld worden We helpen graag mee om dingen

prachtisch te regelen overigens zitten er hele goede mensen bij Delftland dus daar heb ik alle vertrouwen in en we

moeten accepteren dat als de waterkwaliteit het niet toe laat het bevoegd gezag het ook niet vergund De Stas zou

ook niet moeten willen dat we daaraan gaan tornen

Ik heb dittrouwens afgestemd met Delftland | 00 2e ~[ en hun beloofd dat ik een aangepaste versie naar ze toe

stuur zodat ze weten wat er over de tafel is gegaan
Met vriendelijke greet

10 2e @minLenw nl

10 2e

10 2e

Afdeling Waterkwaliteit en kwantiteit

Ministerie uan Irrfrastructuur en Waterstaat

Directie Water en Bodem DGWB

Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag

Postbus 20901 I 2500 EX Den Haag

M| 10 2e I
10 2 [Siminienw nl

107485 0256



Ministerievan Infrastructuur

en Waterstaat

Een leefbaar bereikbaar an veilig Nederland

UnkedQ

10 2e ■BSK 10 2e 5 minienw nlVan

Aan | iO ^e P 2er

Onderwerp FW

Urgentie Hoog

BSK 10 2e @minienw nl 10 {2e DGRW 10 2e ^minienw nl

H

Kunje helpenvraag 3 te beantwoorden

Met vriendelijke groet
10 2e

BSK 10 2e @minienw tilVan

Datum zaterdag 26 okt 2019 4 55 PM

Aan | l|o 2^] h DGRW | 10 2e |@mimenw iil 10 2e ^ 2^ | 10 2e |@ininienw nl | 10 2e [
10Xj 10 2eh DGRW 10K26 |@minieW nl J 10 2e p 2e DGRW d 10 Pe |@mmienw nl

DGRW j 1Q 2e |@minienw nl

10 2e

10 2e

Onderwerp

Stas heeft gebeld we hebben 3 zaken besproken om uit te zoeken voor maandagmiddag
1 Casustiek volkskrant uitzoeken wie

Bv grond uit kruipruimtes is dat nu onzin of niet

rws projecten klopt dat allemaal rws

2 Helpdesk bodem
Kunnen we die al inzetten als infomiatieloket voor pfas vragen En zo niet kunnen we dat voor woensdag regelen Wie

kan dat oppakken
3 effluent problematiek van grondbanken
Als we hun zover krijgen dat ze weer grond aannemen omdat het afvoerwater ergens naar toe kan dan is een deel van de

stagnatie op te lossen Wat is de effluent problematiek precies Laatste vraag ik aan Delfland en 10 2e

Met vriendelijke groet
10 2e

107485 0256
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To

10 2e 10 2eDBOH
\ DCO[10 2e

From

Sent

BSK

Mon 10 28 2019 2 46 07 PM

Subject FW 191028 Aanpak PFAS problemen | 10 f2e 11 ri^^i^2 g

Mon 10 28 2019 2 46 08 PM

191028 Aanpak PFAS problemen I io 2ei

1Q 2e

Received

1 10 2e rtnr i0 ^

10 2e 10K2e GEEN Deltacommissaris Kijk op Wikipedia10 2e was

En waarom alleen maar over de verruiming van die norm Waarom niet over helpdesk^ waaris de boodschap er kan veel meer dan u denkt 7

Met vriendelijke groet
10 2e

10 2e DGRW 10 2e @minienw nlVan

Datum maandag 28 okt 2019 2 39 PM

Aan | lQ 2e | lQ 26 10 2e ^ 2e ^10K2ej DGRWl BSK^ 10 2e @minienw nl

10 2e @miiiienw til

BSK l I0 2e |@minienw iil 10 2e DGRW10 2e 10 2e @ininienw nlKopie

Onderwerp 191028 Aanpak PFAS problemen 10 2e ^R RV

Zie bijgevoegd mijn reactie bij het concept persbericht

Graag zsm jullie reactie dan kan dit weerterug naar DCO

107483 0257
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BSK[| I0 2e |@minienw niT
From

Sent

Subject RE Agenda MC Stikstof morgen

Mon 10 28 2019 3 15 13 PM

[10 2e | 10 2e

Mon 10 28 2019 3 15 12 PM

BSK

Received

Tijdlijn had ik al gevraagd wordt aan gewerkt hebben we einde van de middag geschikte versie van

10 2e] 10 2e l

[ 10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
S od 10 2e i secr | 10 2e 06 | 10 2e |t1 a|0 2^ 10 2e

S I 10 2e

Van

J@minienw nl

DBO

Verzonden maandag 28 oktober 2019 14 57

BSK

Onderwerp FW Agenda MC Stikstof morgen

Ha| 10 2e ]l^e
Zoais net met 10 2e besproken zie hieronder agenda MC stikstof en PFAS Stas heeftvoor morgen een tijdlijn nodig voor de

mijpalen Laten we na het BO even kijken hoe we deze stukken bij haar krijgen Ik stel voor dat we dit weer digitaal doen

morgenochtend een printje

Groet

10 2e

Aan 10 2e 10 2e 10 2e BSK

10 2e

Van 10 2e |r| 10K2e |^tninaz nl

Verzonden maandag 28 oktober 2019 14 45

Aan I ^minlnv nl 10 2e aminlnv nl1O 20 10 2e DBO

|^minienw nl10 2e

]q I0 2e |@minaz nlCC 1Q 2e

Onderwerp FW Agenda MC Stikstof morgen

Kl0 2e |enr 10 2b |
Hieronder staat de agenda die ik wil gaan uitdoen over 10 minuten Dus graag snei reactie

deelnemers MP min BZK stas BZK min DEF stas DEF min FiN min ienW stas lenWen min LNV min EZK

Er komt een format voor opieggers en een samenwerkingsruimte Maar dat lukt voor morgen niet

MC Stikstof en PFAS

I 1Q 2e | [ 10 2e |
10 2e 10 2e | LNV

Dinsdag 29 10 2019 12 45 13 30

1 Opening

2 Doei Ministeriele Commissie PFAS en Stikstof

3 Stikstof

VConcept Kamerbrief

VTijdiijn
V Samenwerking Rijk provincies
V Inzet sec to re n

4 PFAS

• Stand van zaken

• Tijdlijn
• Samenwerking Rijk bestuuriijke koepels ext partijen

5 Rondvraag en sluiting

100562 0259




